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 ..أعضاء مجلس إدارة المجلة .. 
 رئيس مجلس اإلدارة

 دين متولي علي عبد هللاد / عصام ال0أ
 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 د / بكر محمد سالم0أ
 .. مدير التحرير .. 
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 ..  مستشارين المجلــة.. 
 د / محمد جمال الدين حمادة0أ
 د / سعيد عبد الرشيد خاطر0أ
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 د / حسين صادق داود 0أ
 د / صالح محسن نجا0أ
 د/ كريم مراد محمد اسماعيل0أ

السادة أعضاء لجنة الترقي لدرجة أستاذ وأستاذ 
 مساعد
 

 .. سكرتير تحرير المجلة ...
 السيد / محمد محمد أبو حجازي
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 ديمتقـ

 
ة بجامعة المنوفية تقدم لك عزيزي الباحث عن  يلة جامعة المنوفية التربية البندية والرياضبسر مج

مجال في التربية الرياضية أو الممارسين في المجال الرياضي بالمراكز البحثية واالتحادات  
داعين اهلل عز وجل أن تنال القبول   00الرياضية هذا العدد السابع عشر في مجلتنا العلمية  

 ف ادة في سبيل االرتق اء بمجال البحث العلمي في بلدنا العزيزه مصر  واإل
 كما يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  

 السيد أألستاذ الدكتور / محمد عز العرب عبد المقصود
 ) رئيس جامعة المنوفي  ة (

 والسيد األستاذ الدكتور / ثابت عبد الرحمن إدريس  
 راسات العليا والبحوث () نائب رئيس الجامعة للد

 ،،وذلك لدعمهما إلصدار المجلة ، وكذا كل من شارك بالجهد في اصدارها  
وختاماً اليسعنا إال أن نترك لك وميلنا العزيز صفحات المجلة حتى تقوم باإلطالع على البحوث التي  

ة في شتى  وردت فيها في مجال التربية البدنية والرياضية والتي شارك فيها نخبة من األساتذ
 مجاالت التربية الرياضية من مختلف كليات التربية الرياضية في مجال البحث العلمي
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 قواعد النشر
 

  0تختص المجمة بنشر األبحاث والمقاالت العممية في مجاؿ عمـو التربية البدنية واإلنسانية 
 ث والمقاالت التي يجريهػا وو يشػترؾ فيهػا وع ػائ  يلػة التػدري  يسمح في المجمة االشتراؾ باألبحا

وو الباحثيف في الجامعات والمعا د ومراكػ  و يلػات البحػث العممػي والهيلػات واالتحػادات الريا ػية 
 0في مصر وخارجها 

  البحث مسلولية الباحث ويقع عمى عاتقة مسلولية وف اليكوف قد نشر وو قبؿ لمنشر في وي مجمة
 0عممية وخرى وو  يلة 

  يراعػػي اعػػادة كتابػػة البحػػث بعػػد التعػػديمت المقترحػػة مػػف األسػػاتية المحكمػػيف مػػع تسػػميـ نسػػخة عمػػى
 WORD  0مكتوبة عمى   DISKديسؾ 

  يلة التحكيـ مف السادة وع ائ  يلة المجاف العممية الدالمة لمترقي لوظالؼ األساتية واألساتية 
 0والستشارييف 

  عػداد ا في المجمة وفقًا ألسبقية ورود ا بعد تحكيمها تنشر وألبحاث والمقاالت فػي شػكمها النهػالي وا 
 وفؽ شروط النشر والقواعد التي تقر ا المجمة. 
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امعة ا دأستاذ وعمي  (*) بنيف بالقاىرة ج اضية  ية الري .كمية الترب  ألزىر
عة األزىر. (**) يف بالقاىرة جام  أستاذ مساعد ووكيؿ كمية التربية الرياضية بن
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 طالب المرحمة الثانوية بدولة الكويتدراسة تحميمية لإلصابات الرياضية الشائعة لألنشطة الرياضية لدى 
 * د. عبد المجيد محمد الموسوي
 ** د. كاظػػـ جابر غمػػـو

  المقدمة:
مرحمة إلى رتقاء بمستوى التعميـ في جميع المراحؿ السنية إبتداءًا مف مرحمة الطفولة اإل إلى تيتـ دولة الكويت بالسعي 

ستفادة منيا مف خالؿ العديد مف لثانوية بالحيوية والنشاط والتي يمكف اإلالشباب. وتتميز المرحمة العمرية لطمبة المرحمة ا
لى أف المشاركة في األنشطة الرياضية المدرسية تعزز إاألنشطة المدرسية والتي منيا النشاط الرياضي. وتشير الدراسات 

العناية بالقواـ السميـ، تعمـ ىتماـ بالصحة العامة، المحافظة عمى وزف الجسـ، مف رفع مستوى المياقة البدنية، اإل
كتشاؼ المواىب ذي الكفاءات الرياضية، غرس وتنمية الروح الرياضية إالميارات الحركية األساسية لأللعاب الرياضية، 

(. ولقسـ Sundblad et al. 2005( )Ekblom & Astrand, 2000( )1997 - CDCوالسموؾ القويـ لدى الطمبة )
دور فعاؿ في تحقيؽ ىذه األىداؼ وذلؾ عف طريؽ توفير البيئة المناسبة لحصص التربية  التربية البدنية في المدرسة

البدنية والمشاركة باأللعاب واألنشطة الرياضية والتنافس فييا مف خالؿ البرنامج المدرسي الداخمي أو مف خالؿ البرنامج 
 ة النشاط المدرسي في وزارة التربية والتعميـ.دار إشراؼ إالرياضي بيف المدارس في المناطؽ التعميمية المختمفة وتحت 

مػا مػع الخصػـ أو مػع األجيػػزة إحتكػػاؾ المباشػر وغيػر المباشػر ومػا ىػو معػروؼ أف ممارسػة األنشػطة الرياضػية تتطمػب اإل
د صابات الرياضية المختمفة العضمية منيا أو المفصمية. وفي ىػذا الصػدواألدوات الرياضية المستخدمة مما قد ينتج عنو اإل

صػابات وبػدرجاتيا لػى أف المشػاركة الرياضػية بػيف طمبػة المرحمػة الثانويػة ال تخمػو مػف اإلإ( Gotsch et al., 2002يشػير )
صػػطداـ بػػأدوات صػػابة قػػد تحػػدث بسػػبب تػػأثير مباشػػر مػػف الخصػػـ أو الزميػػؿ أو نتيجػػة لمسػػقوط أو اإلالمتفاوتػػة، كمػػا أف اإل

لعالج تبقي الطالػب بعيػدًا عػف الدراسػة مػف جانػب وعػف ممارسػة الرياضػة مػف المعب وغيرىا مما تستدعي فترة مف الراحة وا
نقطػاع الطالػب المصػاب عػف النشػاط الرياضػي يتػراوح مػا بػيف إلػى أف معػدؿ إخر. والدراسات في ىػذا المجػاؿ تشػير آجانب 
صػابة لدراسػات شػدة اإل(. وعادة ما تصػنؼ اBennel et al. 1996صابة )لى أربعة أسابيع وذلؾ حسب نوع وشدة اإلإثالثة 

صػػابات متوسػػطة إلػػى سػػبعة أيػػاـ )ب( إنقطػػاع فييػػا مػػف يػػـو واحػػد صػػابات خفيفػػة وتتػػراوح مػػدة اإل إلػػى ثالثػػة درجػػات: )أ( إ
 Johnيػـو فػأكثر ) 22نقطػاع فييػا صابات شديدة وتتػراوح مػدة اإل إ)ج( يـو  21لى إأياـ  8نقطاع فييا مف وتتراوح مدة اإل 

W. Powell & Kim D., 1999.) 
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دولػة  -الييئة العامػة لمتعمػيـ التطبيقػي والتػدريب-كمية التربية األساسية -قسـ التربية البدنية والرياضة -* أستاذ مساعد 
 الكويت. 

 -الييئػػة العامػػة لمتعمػػيـ التطبيقػػي والتػػدريب-كميػػة التربيػػة األساسػػية -قسػػـ التربيػػة البدنيػػة والرياضػػة -** أسػػتاذ مشػػارؾ 
 دولة الكويت.

 
صابات الرياضية تحتـ الطالب المصاب عمى الراحة والعػالج والتأىيػؿ وبالتػالي التعيػب عػف المدرسػة واإلنقطػاع فاإل

بػراز مواىبػو وتػؤثر سػمبا عمػى  عف الدراسة لعدة أياـ أو أسابيع وحرمانػو مػف المشػاركة والتنػافس فػي البطػوالت الخارجيػة واو
حصيؿ العممي لمطالب. وعميو فإنػو مػف الضػروري القيػاـ بدراسػات مػف أجػؿ مستوى المياقة البدنية وعمى الحالة النفسية والت

التعػرؼ عمػى طبيعػػة ىػذه اإلصػػابات وأنوعيػا وأسػػبابيا ووضػع البػرامج الخاصػػة لموقايػة مػػف حػدوثيا وتكرارىػػا وتػوفير طػػرؽ 
توجػػد دراسػػات تتنػػاوؿ العػػالج المناسػػبة لسػػرعة عػػودة المصػػابيف إلػػى الحيػػاة الطبيعيػػة. وفػػي حػػدود عمػػـ الباحثػػاف فإنػػو ال 

اإلصابات الرياضية لمػدارس المرحمػة الثانويػة فػي دولػة الكويػت ، لػذا فالحاجػة ماسػة إلػى مثػؿ ىػذه النوعيػة مػف الدراسػات 
التي تساعد عمى التعرؼ عمى نوعية وأسباب اإلصابات ووضع الحموؿ والبرامج المناسبة لمتقميؿ مف ىػذه اإلصػابات وتكػرار 

 حدوثيا.
 الدراسة: مشكمة وأىمية

مف المالحظ أف اإلشتراؾ في األنشطة الرياضية ينتج عنيا اإلصابات الرياضية المختمفة والتي تختمؼ مػف رياضػة 
ألخرى ومف دولة إلى دولة أخرى نتيجػة لإلخػتالؼ فػي األىػداؼ والثقافػات والسػموكيات. وتؤكػد اإلحصػاءات العالميػة إرتفػاع 

لتطػور الكبيػر فػي طػرؽ األداء والمنافسػة لتحقيػؽ الفػوز وتزايػد أعػداد المشػاركيف نسبة اإلصابات الرياضية وتعددىا بسب ا
(. ولقد الحػظ الباحثػاف إنتشػار اإلصػابات الرياضػية وتكرارىػا بػيف طمبػة 2002في األنشطة الرياضية )سمعية خميؿ محمد، 

ية لعدة سنوات وذلؾ بشػكؿ يثيػر اإلنتبػاه المدارس مف خالؿ خبراتيما في التدريب الميداني والتعامؿ مع معممي التربية البدن
عمما بأف الالعب المصاب يحتاج الى فترة مف الراحػة االيجابيػة والعػالج الطبػي والتأىيػؿ الرياضػي ممػا يػؤدي الػى انقطاعػو 
عف الدراسة لعدة أيػاـ أو أسػابيع ممػا يػنعكس ذلػؾ عمػى تحصػيمو العممػي وتمنعػو مػف ممارسػة رياضػتو بإنتظػاـ. وفػي ىػذا 

( أف الرياضي يفقد مستواه المياري ولياقتػو البدنيػة بسػبب اإلصػابة وبالتػالي اإلنقطػاع Bennel et al., 1996د يذكر )الصد
عف التدريب لفترة مف الزمف وىذه الفترة قد تطػوؿ وقػد تقصػر أو قػد يعيػب عػف المنافسػات الرياضػية والفتػرة الزمنيػة تعتمػد 

 عمى نوع وشدة ومكاف اإلصابة بالجسـ.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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الرغـ مف توفر مثؿ ىذه الدراسات في الدوؿ األوروبية والواليات المتحدة األمريكيػة إال أنيػا قميمػة فػي الػدوؿ  وعمى
العربيػػة وخاصػػة فػػي دولػػة الكويػػت. وتكمػػف أىميػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى أىػػـ أنػػواع اإلصػػابات الرياضػػية 

لػػى أىميػػة ودور البػػرامج تالوقائيػػة والتأىيميػػة لمحػػد مػػف ىػػذه واألسػػباب الحقيقيػػة التػػي أدت الػػى حػػدوثيا والنظػػر بجديػػة ا
اإلصابات وتكرار حدوثيا وانتشارىا بيف طمبة مدارس المرحمة الثانويػة فػي دولػة الكويػت. ومػف األىميػة أيضػا أف ننظػر الػى 

اـ وذلػؾ مػف موضوع إنقطاع الطالب المصاب عػف حضػور المقػررات الدراسػيو اليوميػة وحرمانػو مػف ممارسػة رياضػتو بإنتظػ
يجػاد الحمػوؿ المناسػبة ليػا  خالؿ البحػث فػي مضػموف ىػذه المشػكمة وتقػديـ المقترحػات الالزمػة لمحػد مػف تفػاقـ المشػكمة واو
ومحاولػػة معالجتيػػا باألسػػاليب العمميػػة الصػػحيحة ممػػا يسػػاعد عمػػى رفػػع المسػػتوى الرياضػػي والصػػحي والثقػػافي بػػيف طمبػػة 

 المرحمة الثانوية في دولة الكويت.
 
 
 
 
 
 

 أىداؼ الدراسة:
صػػابات الرياضػػية الشػػائعة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة فػػي مػػدارس وزارة التربيػػة بدولػػة التعػػرؼ عمػػى أىػػـ اإل (2

 الكويت.
صػابات الرياضػية لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي مػدارس التعرؼ عمى أكثػر المنػاطؽ التشػريحية عرضػة لإل (1

 وزارة التربية بدولة الكويت.

صابات الرياضية ونوع العالج المسػتخدـ لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي مػدارس وزارة ع اإلالتعرؼ عمى أنوا (3
 التربية بدولة الكويت.

صابات الرياضية الشائعة لدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي مػدارس وزارة التربيػة التعرؼ عمى بعض أسباب اإل (4
 بدولة الكويت.

 الدراسات السابقة:
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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ية مف التخصصات الحديثة في المجاؿ العممي والطبي وقد شيد العالـ في السنوات يعد تخصص اإلصابات الرياض
األخيرة تقدمًا ممحوظًا في ىذا المجاؿ وأف ىذا التقدـ إنما ىو ثمار البحوث والدراسات المتنوعة التػي تناولػت كافػة 

يػػا الكثيػػر مػػف الالعبػػيف، اإلصػػابات الرياضػػية فػػي شػػتى دوؿ العػػالـ. تعتبػػر اإلصػػابات الرياضػػية مشػػكمة يعػػاني من
نقطاعػػو عػػف ممارسػػة رياضػػتو  فاإلصػػابة تحتػػاج إلػػى الراحػػة والعػػالج لعػػدة أيػػاـ ممػػا يػػؤدي إلػػى حرمػػاف المصػػاب واو
بإنتظاـ. أما الطالب فإف اإلصابة قد تحرمو مف الحضور إلى المدرسة لعػدة أيػاـ وذلػؾ حسػب نػوع وشػدة اإلصػابة 

ؿ الدراسػػات واألبحػػاث العمميػػة الخاصػػة باإلصػػابات الرياضػػية فػػإف ممػػا قػػد يػػؤثر عمػػى تحصػػيمو العممػػي. وفػػي مجػػا
العالب منيا متوفرة في الدوؿ العربية ، أما في الوطف العربي فإف الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ نجػدىا  قميمػة 

 ، أما في دولة الكويت فقد تبيف عدـ وجود أي دراسة سابقة في مدارس وزارة التربية في ىذا المجاؿ.
ذا ما نظرنا في الدراسات السابقة في مجاؿ اإلصابات الرياضية فإف دراسػة جوسػي و  Josseخػروف فػي كنػدا )آواو

et al, 2009( تشػػير إلػػى وجػػود )ـ فػػي العاصػػمة 2002( إصػػابة متعمقػػة بالرياضػػة وذلػػؾ فػػي سػػنة 4287
(Ottawa-area( وبنسػػػبة )مػػػف مجمػػػوع اإلصػػػابات التػػػي وصػػػمت إلػػػى قسػػػـ الطػػػوارئ  18‚0 )% بمستشػػػفيات

المدينة. كما أف ثمث اإلصابات كانت لدى طمبة الثانوية والكميات والجامعات. وقػد تبػيف أف أغمػب اإلصػابات كانػت 
صابات الجياز العضمي.  عبارة عف كسور واو

 
( فيي حوؿ إصابات مفصؿ الكتؼ لدى العبػي مػدارس الثانويػة Bonza et al, 2009خروف )آأما دراسة بونزا و

ـ وقػػد دلػػت نتػػائج ىػػذه 2006/2007و  2005/2006المتحػػدة األمريكيػػة لمػػدة عػػاميف دراسػػييف  فػػي الواليػػات
الدراسة عمى أف أغمب إصابات مفصؿ الكتؼ حدثت في كرة القدـ األمريكية ، كرة الطائرة ، كرة السمة ، المصارعة 

بات أثنػاء فتػرة التػدريب والتػي اإلصػا ، كرة المضرب األمريكية. وأف عدد اإلصابات أثنػاء البطػوالت كانػت أكثػر مػف
%( والكسػر  11‚5%( والرضػة ) 23‚7%( والخمػع ) 39‚6تمثمت في اإلصابة باإللتواء بمفصػؿ الكتػؼ بنسػبة )

%( مف عدد المصابيف. كما أف ىػذه اإلصػابات تسػببت فػي  6‚2%( والحاجة إلى التدخؿ الجراحي بنسبة ) 6‚5)
 يقؿ عف اإلسبوع وعدـ القدرة عمى ممارسة التػدريب لمػدة ال تقػؿ غياب المصاب عف الحضور إلى المدرسة بما ال

عف ثالثة أسابيع. وقد أشارت الدراسة إلى أف مف أىـ األسباب التي أدت إلى حدوث تمؾ اإلصابات: اإلحتكاؾ بيف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فػاع ( عمى إرت Yard et al 2008خروف ) آالالعبيف واإلحتكاؾ مع أرضية المالعب. وفي ىذا الصدد أكد يارد و
 عدد اإلصابات أثناء المباريات عنيا مف التدريب وأف أكثر المناطؽ عرضو لإلصابة ىو مفصمي القدـ والركبة.

وىناؾ إصابات نادرة الحدوث مثؿ إصابات العيوف ، األسناف ، الرقبة والعمود الفقري ، اإلصابات المتعمقة بإرتفػاع 
( وتـ تطبيقيا عمػى Huffman et al, 2008خروف )آفماف ودرجات الحرارة والرطوبة النسبية وقد ركز عمييا ىو 

ـ. ودلت نتائج ىذه الدراسة 2007 – 2005مدراس الثانوية في الواليات المتحدة االمريكية لمدة عاميف دراسييف 
%( مف اإلصابات نادرة الحدوث مػف المجمػوع الكمػي لإلصػابات وأف أغمبيػا حػدثت فػي رياضػات  3‚5عمى وجود )
كػػرة الطػػائرة ، كػػرة السػػمة ، المصػػارعة ، بيسػػبوؿ ) كػػرة المضػػرب األمركيػػة(. ومػػف النتػػائج أيضػػا أف  كػػرة القػػدـ ،

 ( أياـ بسبب اإلصابة.7المصاب إحتاج إلى الراحة والتعيب عف المدرسة بمعدؿ )
( حػوؿ اإلصػابات الرياضػية حسػب أنواعيػا وأسػباب Rechel et al, 2008خروف )آوفي دراسة قاـ بيا ريشيؿ و

( إصػابة 4350وثيا بالمقارنة مع اإلصابات التي تحدث أثناء التػدريب وأثنػاء البطولػة. فقػد تبػيف وجػود عػدد )حد
ـ وأف اإلصابات التي حدثت أثناء المشاركة بػالبطوالت أكثػر مػف اإلصػابات التػي 2005/2006في العاـ الدراسي 

 حدثت أثناء التدريب وأف أغمبيا كانت في كرة القدـ.
( بدراسػػة مسػػحية لػػبعض اإلصػػابات الشػػائعة لتالميػػذ الحمقػػة الثانيػػة مػػف التعمػػيـ 2008جػػازي أحمػػدا )قػػاـ اوائػػؿ ح

( مدرسػة بمحافظػة كفػر 20( تمميذًا مف المصابيف بإصػابات رياضػية مختمفػة لعػدد )774األساسي لعينة قواميا )
%(، السػػحجات  41‚1ات )الشػي  فػي جميوريػة مصػػر العربيػة. وبينػت الدراسػة أف أكثػػر اإلصػابات شػيوعا الكػدم

%(، مفصػؿ  14‚0%(. وكانت أكثر أجزاء الجسـ تعرضا لإلصابة ىي وجو القدـ ) 13‚1%(، اإللتواء ) 20‚6)
%(، الفنػاء )الممعػب(  9‚8%(. أمػا أىػـ األسػباب فكانػت التصػادـ واإلحتكػاؾ ) 12‚5%(، الركبة ) 13‚1القدـ )

 %(. 9‚0%(، إىماؿ اإلحماء ) 9‚3غير المناسب )
 

( أنػواع 5( دراسة حوؿ عدـ إتباع القوانيف الخاصػة بالمعػب فػي )Collins et al, 2008خروف )آوأنجز كولينز و
مػف الرياضػات وىػي: كػػرة القػدـ األمريكيػة ، كػػرة القػدـ ، كػرة السػػمة ، المصػارعة ، البيسػبوؿ ومػػا ينػتج عنيػا مػػف 

( مدرسػة 100ف الخاصػة بكػؿ رياضػة وذلػؾ لعػدد )القػواني إصابات رياضية متعمقة بالنشاط غير القػانوني يتجػاوز
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في والية أوىايو األمريكيػة لمػدة عػاميف دراسػييف. وقػد أظيػرت نتػائج ىػذه الدراسػة عمػى أف أعمػى نسػبة إصػابات 
 .(%11.4) متعمقة باألنشطة غير القانونية كانت في كرة القدـ وبنسبة 

القػدـ لطمبػة جامعػة مينيسػوتا اإلمريكيػة خػالؿ  ( حػوؿ إصػابات كػرةAgel et al., 2007خػروف )آدراسػة أجيػؿ و
(. وكػاف اليػدؼ مػف 2002/2003( إلػى العػاـ الدراسػي )1988/1989( عامًا إتبداءًا مف العػاـ الدراسػي )15)

الدراسة ىو التعرؼ عمى األسباب الرئيسية لإلصابات الرياضية ووضػع برنػامج لموقايػة منيػا ومػف تكػرار حػدوثيا. 
( أضعاؼ اإلصابات أثناء التدريب وأف أكثػر 4راسة عمى أف اإلصابات أثناء المباريات كانت )وقد أظيرت نتائج الد

مف ثمثي اإلصابات حػدثت فػي األطػراؼ السػفمية مػف الجسػـ )القػدميف والػركبيف(. وأف أكثػر اإلصػابات شػيوعا ىػي 
ر بػػيف الالعبػػيف وأضػػافت اإللتػػواء والرضػػة والتمػػزؽ. وأف السػػبب الرئيسػػي ليػػذه اإلصػػابات ىػػو اإلحتكػػاؾ المباشػػ

 ( أياـ.10الدراسة إلى إنقطاع الطمبة عف التدريب لمدة ال تقؿ عف )
( بدراسػة عمػى العبػي Nelson et al, 2007خػروف )آوفيمػا يتعمػؽ بإصػابات مفصػؿ القػدـ فقػد قػاـ نيمسػوف و

ـ. وقػد دلػت نتػائج 2005/2006مدارس المرحمة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية لمدة عاـ دراسػي كامػؿ 
ىذه الدراسة عمى أف أغمب إصابات مفصؿ القدميف حدثت في كرة القدـ ، كرة الطػائرة ، كػرة السػمة ، المصػارعة ، 
بيسبوؿ. وأف اإلصابات أثناء البطوالت كانت أكثر مف اإلصابات أثناء التدريب وتتمثؿ في إصابة اإللتػواء بمفصػؿ 

بة تسػػببت فػػي غيػػاب الطالػػب عػػف الحضػػور إلػػى المدرسػػة بمػػا ال يقػػؿ عػػف القػػدـ وتمػػزؽ األربطػػة. كمػػا أف اإلصػػا
 األسبوع.

( بدراسػة فػي أسػتراليا حػوؿ العالقػة بػيف إصػابات كػرة القػدـ واألحػواؿ الجويػة Orchard J. 2002قػاـ اوركػارد )
بػػة وأرضػػية المعػػب. وقػػد وجػػد أف األطػػراؼ السػػفمية مػػف الجسػػـ ىػػي األكثػػر تعرضػػا لإلصػػابات خاصػػة مفصػػؿ الرك

وعالقتو بنوع الحذاء المستخدـ ونوع الطبقػة السػفمية لمحػذاء ونػوع األرضػية )صػناعية ، زراعيػة ، رطبػة ، جافػة( 
 وكثافة العشب والجذور وحرارة الجو وبرودتو وغزارة األمطار.

( والتي إىتمػت بػأنواع اإلصػابات الرياضػية التػي Powell & Barber-Foss, 1999دراسة بويؿ وباربر فوس )
ـ ، حيث دلت نتائج ىذه الدراسػة عمػى 1997 – 1995ثت في مدراس المرحمة الثانوية لمدة عاميف دراسييف حد

%( مف ىذه اإلصػابات تسػببت  26‚5( رياضات مختمفة وأف )10( طالب رياضي لإلصابات في )6000تعرض )
 في غياب المصاب عف الحضور إلى المدرسة بما يعادؿ أسبوع.
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( بدراسػة حػوؿ اإلصػابات الرياضػية فػي المرحمػة الثانويػة فػي Glenn Beachy et al. 1997قػاـ جمػيف بيكػي )

ـ لمصػؼ السػابع الػى الصػؼ الثػاني عشػر. وتػـ تصػنيؼ 1996الػى  1988( أعػواـ متتاليػة مػف 8ىاواي لمدة )
( 3) أيػاـ( ، 7خفيفػة )غيػاب مػف يػـو واحػد الػى  (2( خفيفة )بدوف غياب( ، )1( درجات: )5شدة اإلصابة إلى )

( ، ) 21الػى  8متوسطة )غيػاب مػف  ( بميعػة )إعاقػة دائمػة أو وفػاة(. وتػـ 5يػـو فػأكثر( ، ) 22( شػديدة )4يػـو
 ( نوع مف أنواع الرياضات وكاف أغمبيا في رياضة كرة القدـ. 32( إصابة لعدد )11,184تسجيؿ عدد )

ارس والكميػات والجامعػات العربيػة منيػا ونستنتج مف ىذه الدراسات أف اإلصابات الرياضية منتشرة بػيف طمبػة المػد
واألجنبية وأنيا ال تقتصر عمى رياضة واحدة بؿ في مختمػؼ أنػواع الرياضػات إال أف نسػب ىػذه اإلصػابات تختمػؼ 
مف رياضة ألخرى، فيي تزداد في األلعاب التي تتميز باإلحتكاؾ وتكوف أقؿ نوعًا مػا فػي الرياضػات التػي ال يكػوف 

الخصـ أو األداة. وأف اإلصابات الرياضػية تصػيب جميػع أنسػجة وأجيػزة الجسػـ المختمفػة  فييا إحتكاؾ مباشر مع
إال أف أكثر أجزاء الجسـ تعرضا لإلصابات ىي األطراؼ السفمية وأكثر أنواعيا شيوعًا ىػي الكدمػة والرضػة والتػواء 

لمدرسة وعدـ قدرتو عمى المفاصؿ. عمما بأف ىذه اإلصابات تسببت في غياب الطالب المصاب عف الحضور إلى ا
ممارسة التدريب لعدة أياـ بما ال يقؿ عف األسبوع. أمػا أىػـ األسػباب التػي أدت إلػى حػدوث تمػؾ اإلصػابات فكانػت 
عػػدـ التقيػػد بقػػوانيف المعػػب واإلحتكػػاؾ والتصػػادـ بػػيف الالعبػػيف واإلحتكػػاؾ باألرضػػيات المختمفػػة لممالعػػب واألحػػواؿ 

ىماؿ اإلحمػاء العػاـ وت مرينػات اإلطالػة العضػمية مػع العمػـ بػأف أغمػب ىػذه اإلصػابات مػف الممكػف تجنػب الجوية واو
 حدوثيا وعدـ تكرارىا مف خالؿ وضع برنامج لموقاية منيا.

 إجراءات الدراسة:
صابات رياضية فقط في المرحمة الثانويػة قتصرت الدراسة عمى الطمبة الذكور الذيف تعرضوا إلإحدود الدراسة:  -1

 ـ.2010/2011لمعاـ الدراسي 
سػتخدـ الباحثػاف المػنيج الوصػفي المسػحي لمالئمتػو لطبيعػة ىػذه الدراسػة حيػث يعتبػر أحػد إ منيج الدراسة: -2

 المناىج األساسية في اجراء الدراسات والبحوث الوصفية.
( ثانويػة فػي جميػع المنػاطؽ 67( مدرسػة مػف أصػؿ )18أجريػت ىػذه الدراسػة فػي ) العينة ومجتمع الدراسة: -3

( 3ميميػػة بدولػػة الكويػػت وىػػي )العاصػػمة ، حػػولي ، مبػػارؾ الكبيػػر ، الفروانيػػة ، األحمػػدي ، الجيػػراء( وبواقػػع )التع
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( طالػب أي 8263مدارس فػي كػؿ منطقػة تعميميػة ، أمػا الطػالب الػذيف أجريػت عمػييـ الدراسػة فقػد بمػ  عػددىـ )
ألنشػطة الرياضػية المدرسػية وأسػتثني ( طالبًا الصابات أثناء مشػاركتيـ با471%( ، وقد تعرض ) 26‚9بنسبة )

 6,7( طالبػًا أي بنسػبة )1240منيـ الطالب المعفوف مف ممارسة الرياضة لألسباب الصحية ، وقد بم  عددىـ )
 ( طالبًا.7023%( وعمى ىذا فإف إجمالي عدد الطالب الذيف شاركوا مشاركة فعمية بم  عددىـ )

%( ، منطقػػة 8‚2التعميميػػة ) %( ، منطقػػة حػولػػػي5‚5تعميميػػة )وكانػػت نسػػبة اإلصػػابات فػػي منطقػػة العػاصمػػػة ال
%( ، 6‚9%( ، منطقػة الفػروانيػػة التعميميػة )6‚4%( ، منطقة االحمػدي التعميميػة )6‚4مبارؾ الكبير التعميمية )

%( حيػػث تراوحػػت 6‚7%(. ووصػػؿ معػػدؿ نسػػبة اإلصػػابات لعينػػة الدراسػػة إلػػى )8‚2منطقػػة الجػيػػػراء التعميميػػة )
 (. 3( ، )2( ، )1%( ، ويتضح ذلؾ في الجداوؿ ) 9‚7 -%  5‚4بة بيف )النس

 
 
 
 
 
 
 
 (4جدوؿ م

 144توصيؼ عينة الدراسة مالعمر، الطوؿ، الو ف( ف = 
 أعمى أقؿ الفئة

متوسط 
 حسابي

 نحراؼ معياريإ

 0‚19 41‚4 41 41 العمر )سنة(

 4‚9 440‚0 000 450 الطوؿ )سـ(

 43‚1 40‚5 401 50 الوزف )كجـ(
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 (2جدوؿ )

 417أسماء المناطؽ التعميمية والمدارس الثانوية وأعداد الطمبة وعدد اإلصابات، ف = 

المنطقة 
 التعميمية

 إسػـ الثانوية الرقـ
عدد 
 الطمبة

عدد 
 المعفييف

عدد 
المشاركيف 
 بالرياضة

عدد 
 اإلصابات

 نسبة
 اإلصابات

 العػاصمػة

 5‚5 23 417 73 490 عيسى الحمد -1

 5‚4 31 572 101 673 مد البشػرأح -2

 5‚5 21 382 68 450 حمد الرجيػب -3

 حػولػي

 9‚2 30 325 57 382 أحمد الربػعي -4

5- 
ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 السػعيد
560 84 476 32 7‚6 

 8‚6 35 404 71 475 صػالح الديف -6

مبارؾ 
 الكبير

7- 
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح 

 السػالـ
460 69 391 31 9‚7 

8- 
دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج 

 السمماف
360 54 306 17 5‚5 

 5‚8 27 476 84 560 االمػاـ مػالؾ -9

 األحمػدي

10- 
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  

 االحمد
784 118 666 36 4‚5 

11- 
سػػػػػػػعيد بػػػػػػػف 

 عامر
382 57 325 22 8‚6 
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12- 
ىشػػػػػػػاـ بػػػػػػػف 

 العاص
437 66 371 26 0‚7 

 الفػروانيػة

 8‚4 16 191 34 225 الجػمػيػػب -13

 5‚6 26 467 82 549 مرشػد البػذاؿ -14

15- 
لبيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف 

 الربيعة
385 58 327 22 7‚6 

 الجػيػراء

16- 
محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 المييني
262 39 223 18 1‚8 

17- 
خالػػػػػػػػد بػػػػػػػػف 

 سػعيد
405 61 344 23 7‚6 

18- 
ثابػػػػػػػػت بػػػػػػػػف 

 قيػس
424 64 360 35 7‚9 

 6‚7 471 7023 1240 8263 مدرسة ثانوية 18 المجموع
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 (3جدوؿ )
 العينة ومجتمع الدراسة

 دارس والطمبةالمناطؽ والم الرقـ
األعداد 
 والنسب

 (6جميعيا ) عدد المناطؽ التعميمية المشاركة في الدراسة -1

2- 
العدد االجمالي لمدارس الثانوية بنيف في جميع المناطؽ 

 التعميمية
 ثانوية 67

 ثانوية 18 عدد المدارس المشاركة في الدراسة -3

 طالب 8263 العدد االجمالي لمطمبة المشاركيف في الدراسة -4

5- 
نسبة مشاركة عينة الدراسة مف اجمالي عدد المدارس 

 الثانوية
9‚26 % 

 مدارس 3 عدد المدارس المشاركة في الدراسة لكؿ منطقة تعميمية -6

 1240 عدد المعفييف عف ممارسة الرياضة )أسباب صحية( -7

 طالب 7023 العدد الفعمي لمطمبة المشاركيف باألنشطة الرياضية -8

 طالب 471 العدد االجمالي لممصابيف -9

10- 
نسبة اإلصابات مف العدد الفعمي لمطمبة المشاركيف باألنشطة 

 الرياضية
7‚6 % 

 
 
( والذي أعد خصيصًا لتحقيؽ أىػداؼ ىػذه الدراسػة 1أداة الدراسة: قاـ الباحثاف بتصميـ اإلستبياف )مرفؽ رقـ  -4

( مػػف المحكمػػيف الخبػػراء الػػذيف تػػـ 10عرضػػيـ عمػػى عػػدد ) ( بنػػد تػػـ17حيػػث اشػػتمؿ فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى )
إختيػػارىـ مػػف أصػػحاب العالقػػة والمختصػػيف فػػي مجػػاؿ اإلصػػابات الرياضػػية والعػػالج الطبيعػػي والميكانيكػػا الحيويػػة 
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والتشريح وفسيولوجيا الرياضة وعمـ النفس الرياضي والتدريب الرياضي، وقد تـ عرض عبارات محػاور اإلسػتبياف 
ء لمتاكػد مػػف مناسػػبتيا مػف حيػػث المعنػػى والصػياغة المعويػػة مػع إضػػافة أو حػػذؼ أو تعػديؿ مػػا يرونػػو عمػى الخبػػرا

 70مناسبًا. وقد أبدى السادة المحكميف آراؤىـ حوؿ بنود االستبياف والذي تراوحت فيو نسػبة اتفػاقيـ عميػة بػيف )
تماد البند، وعميو تػـ تعػديؿ عػدد %( فما فوؽ نسبة مناسبة إلع80نسبة اتفاؽ ) %( وقد اعتبر الباحثاف100 –
 %( حتى ظير المقياس بصورتو الحالية. 70( بنود مف االستبياف كانت نسبة االتفاؽ عمييا )3)

 الدراسة االستطالعية :
( طالبػػًا بقسػػـ التربيػػة البدنيػػة 50أجػػرى الباحثػػاف دراسػػة إسػػتطالعية بتطبيػػؽ اإلسػػتبانة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )

ربيػػة االساسػػية بدولػػة الكويػػت ، بيػػدؼ حسػػاب المعػػامالت العمميػػة )الصػػدؽ والثبػػات( ألداة والرياضػػة فػػي كميػػة الت
 الدراسة والتي نعرض نتائجيا في التالي: 

أوال: ثبات االستبياف: قاـ الباحثاف بحساب ثبات اإلستبياف عف طريؽ إستخداـ معامؿ الفا كرونباخ حيث بم  ذلػؾ 
 عمى ثبات المقياس. ( وىي قيمة عالية تدؿ 0,970المعامؿ )

ثانيا: صدؽ المقياس: قاـ الباحثاف بحساب صدؽ المقياس بإستخداـ صدؽ االتساؽ الػداخمي بػيف بنػود المقيػاس 
( ، وىػي معػامالت اتسػاؽ مقبولػو تػدؿ عمػى تمتػع 0.728 – 0.471والذي تراوحت فية معامالت اإلرتبػاط بػيف )

 المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ. 
 ألساسية :تطبيؽ الدراسة ا

بعد التاكد مف صالحية اإلستبياف قاـ الباحثػاف بالدراسػة األساسػية بمسػاعدة معممػي التربيػة البدنيػة فػي المػدارس 
 المختمفة عمى طمبة المرحمة الثانوية )بنيف( في جميع المناطؽ التعميمية بوزارة التربية في دولة الكويت. 

نات التي تػـ جمعيػا مػف أفػراد عينػة البحػث بواسػطة اإلسػتبانات : أدخمت جميع البياالطرؽ االحصائية المستخدمة
فػػي الحاسػػب االلػػي وتػػـ تحميػػؿ البيانػػات والنتػػائج مػػف خػػالؿ التكػػرارات والنسػػب المئويػػة ليػػا بإسػػتخداـ البرنػػامج 

 .SPSSاإلحصائي 
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 عرض النتائج:
 (4شكؿ م

 144المرحمة الثانوية، ف =  نوع االصابات الريا ية الشالعة والنسبة الملوية المستخمصة لدى طمبة

 
 
 

( اإلصػابات الرياضػية نوعيػا وعػددىا والنسػبة المئويػة إلنتشػارىا بػيف طمبػة المرحمػة الثانويػة 1يبيف الشػكؿ )
%( مػف بػيف  36‚5حيث يشػير الشػكؿ أعػاله إلػى أف اإلصػابة بالرضػة كانػت ىػي األكثػر شػيوعا واألعمػى نسػبة )

%( ثػـ اإلصػابة بػالتواء المفاصػؿ بنسػبة  15‚5صػابة الشػد العضػمي بنسػبة )اإلصابات األخرى، ويمييا بالترتيب إ
%( ثػـ اإلصػابة بتمػزؽ  9‚3%( ثػـ اإلصػابة بالكسػور بنسػبة ) 10‚8%( ثـ اإلصابة بالجروح بنسػبة ) 12‚1)

%( ثػػـ اإلصػػابة بػػالتقمص العضػػمي بنسػػبة  4‚5%( ثػػـ اإلصػػابة بػػالتمزؽ العضػػمي بنسػػبة ) 4‚9الربػػاط بنسػػبة )
 %(. 1‚1%( وأخيرا اإلصابة بالخمع بنسبة ) 1‚5%( ثـ اإلصابة بااللتياب بنسبة ) 3‚8)
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 (4جدوؿ )
 417مكاف اإلصابة بالطرؼ العموي والطرؼ السفمي مف الجسـ لدى طمبة المرحمة الثانوية، ف = 

 مكاف اإلصابة 
 بالجسـ

عػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 اإلصابات

النسػػػػػػػػػػػػبة 
 المئوية

مجمػو 
 ع 

اإل
 صابات

النسػػػػػػ
 بة المئوية

 % 5‚3 25 س والوجوالرأ

190 
3‚40 

% 

 % 4‚0 19 الكتؼ

 % 1‚5 7 العضد

 % 2‚8 13 المرفؽ )الكوع(

 % 4‚7 22 الساعد

 % 5‚1 24 مفصؿ الرس 

 % 9‚3 44 اليد واالصابع

 % 0‚6 3 الصدر والبطف

 % 7‚0 33 الظير

 % 5‚3 9 الحوض

281 
7‚59 

% 

 % 6‚6 31 الفخذ )أماـ(

 % 7‚6 36 خذ )خمؼ(الف

 % 13‚8 65 مفصؿ الركبة

 % 4‚5 21 الساؽ )أماـ(

 % 3‚6 17 الساؽ )خمؼ(

 % 17‚8 84 مفصؿ القدـ

 % 3‚8 18 القدـ واألصابع
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 471 المجموع
100 

% 

 
وؿ ( مكػػاف اإلصػػابة بالجسػػـ ونسػػبة انتشػػارىا لػػدى طمبػػة المرحمػػة الثانويػػة حيػػث يشػػير الجػػد4يبػػيف الجػػدوؿ )

%(. وقػد سػجمت  40‚3%( أعمى مف اصابات األطػراؼ العمويػة ) 59‚7أعاله إلى أف اصابات األطراؼ السفمية )
%( ثـ اصػابات اليػد واالصػابع  13‚8%( تمييا اصابات مفصؿ الركبة ) 17‚8اصابات مفصؿ القدـ أعمى نسبة )

%( ثػػـ  6‚6ت الفخػػذ األماميػة )%( ثػـ عضػال 7‚0%( ثػـ الظيػػر ) 7‚6%( ثػـ عضػالت الفخػػذ الخمفيػة ) 9‚3)
%( ثػػـ  4‚5%( ثػػـ السػػاؽ مػف األمػػاـ ) 4‚7%( ثػػـ السػاعد ) 5‚1%( ثػػـ مفصػؿ الرسػػ  ) 5‚3الػرأس والوجػػو )

 2‚8%( ثػػـ مفصػػؿ المرفػػؽ ) 3‚6%( ثػػـ عضػػالت السػػاؽ الخمفيػػة ) 3‚8%( ثػػـ القػػدـ وأصػػابعيا ) 4‚0الكتػؼ )
 %( 0‚6ابات الصدر والبطف )%( وأخيرا اص 1‚5%( ثـ العضد ) 5‚3%( ثـ الحوض )

 (5جدوؿ )                                                             
 417أنواع اإلصابات ونوع العالج المستخدـ، ف = 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 
 اإلصابة

 نوع العمج
المجػػػػم

 ودوية راحة وع
عػػػػػػػػػػػػػػػػػمج 

 طبيعي

حػػػػػػق
 ف

جػػػػػػػػرا
 حة

جػػػػػػػػػػػب
  

 كسر

1 
0‚9م
)% 

4 
4‚5م
)% 

41 
 %(3‚1م

4 
‚0م

0)% 

3 
‚1م

0)% 

43 
‚9م

0)% 

11 
1‚3م
)% 

 خمع

0 
0‚1م
)% 

0 
0‚1م
)% 

4 
 %(0‚0م

0 0 0 

5 
4‚4م
)% 

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائ 
 المةصؿ

45 
3‚0م
)% 

41 
3‚1م
)% 

00 
 %(1‚0م

0 

0 
‚1م

0)% 

1 
‚9م

0)% 

5 
4‚4م
)% 
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 شد ع مي

10 
9‚1م
)% 

41 
3‚0م
)% 

41 
 %(3‚1م

4 
‚0م

0)% 

0 0 

43 
‚5م
45)% 

تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ 
 ع مي

1 
4‚3م
)% 

1 
0‚9م
)% 

44 
 %(0‚3م

0 0 0 

04 
1‚5م
)% 

تقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 ع مي

43 
0‚9م
)% 

0 
0‚1م
)% 

3 
 %(0‚1م

0 0 0 

49 
3‚9م
)% 

 تم ؽ رباط

5 
4‚4م
)% 

0 
45 
 %(3‚0م

0 
0 

 %(0‚1م

4 
‚0م

0)% 

03 
1‚1م
)% 

 ر ة
99 

 %(49‚4م

11 
1‚3م
)% 

31 
 %(4‚0م

0 
1 

 %(0‚9م

0 
 %(0‚1م

440 
 %(31‚5م

 جرح

30 
1‚1م
)% 

1 
4‚1م
)% 

1 
 %(0‚9م

0 

9 
‚4م

4)% 

0 
54 

 %(40‚9م

 ابالته

3 
0‚1م
)% 

0 
1 
 %(0‚9م

0 0 0 

4 
4‚5م
)% 

 المجموع
009 

 %(11‚0م

19 
 %(00‚9م

401 
 %(01‚3م

0 
 %(0‚1م

41 
 %(1‚0م

00 
 %(1‚0م

144 
 %(400م

 
( أنواع اإلصابات الرياضية ونوع العالج المستخدـ لطمبة المرحمة الثانوية والمالحظ أف أعمى 5يبيف جدوؿ )

%( تمييا اإلصابة بالرضة مع الراحة فقط 18‚7ضة مع الراحة فقط )نسبة اصابات سجمت عند اإلصابة بالر 
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%( 8‚9%( ثـ اإلصابة بالشد العضمي مع الراحة فقط )9‚3%( يميو اإلصابة بالرضة مع استخداـ أدوية )18‚7)
%( ثـ اإلصابة 6‚4%( ثـ اإلصابة بالجروح مع الراحة فقط )7‚2ثـ اإلصابة بالرضة مع العالج الطبيعي )

%( ثـ اإلصابة 3‚4%( ثـ اإلصابة بالكسور مع العالج الطبيعي )4‚2اء المفاصؿ مع العالج الطبيعي )بالتو 
%(  ثـ اإلصابة بالتواء 3‚4%( ثـ اإلصابة بالشد العضمي مع العالج الطبيعي )3‚4التواء المفصؿ مع أدوية )

%(  ثـ اإلصابة بالشد 3‚2الطبيعي )%( ثـ اإلصابة بتمزؽ الرباط مع العالج 3‚2المفاصؿ مع مع الراحة فقط )
%( ثـ اإلصابة بالتقمص العضمي مع الراحة 2‚8%( ثـ اإلصابة بالكسور مع الجبس )3‚0العضمي مع أدوية )

%( ثـ اإلصابة بالجروح مع األدوية 2‚3%( ثـ اإلصابة بالتمزؽ العضمي مع العالج الطبيعي )2‚8فقط )
%( ثـ اإلصابة 1‚5%( ثـ اإلصابة بالكسور مع األدوية )1‚7)%( ثـ اإلصابة بالجروح مع الجراحة 1‚9)

%( ثـ اإلصابة 1‚1%( ثـ اإلصابة بتمزؽ الرباط مع الراحة فقط )1‚3بالتمزؽ العضمي مع الراحة فقط )
%( ثـ اإلصابة بالتمزؽ العضمي 0‚8%( ثـ اإلصابة بالتواء المفاصؿ مع الجبس )0‚8بالكسور مع الراحة فقط )

%( 0‚8%( ثـ اإلصابة بالجروح مع العالج الطبيعي )0‚8%( ثـ اإلصابة بالرضة مع الجراحة )0‚8)مع األدوية 
%( ثـ اإلصابة 0‚6%( ثـ اإلصابة بالكسور مع الجراحة )0‚8ثـ اإلصابة بااللتياب مع العالج الطبيعي )

%( ثـ اإلصابة بالخمع 0‚6)%( ثـ اإلصابة بااللتياب مع الراحة فقط 0‚6بالتقمص العضمي مع العالج الطبيعي )
%( 0‚4%( ثـ اإلصابة بالتواء المفاصؿ مع الجراحة )0‚4%( ثـ اإلصابة بالخمع مع األدوية )0‚4مع الراحة )

%( ثـ اإلصابة 0‚4%( ثـ اإلصابة بتمزؽ الرباط مع الجراحة )0‚4ثـ اإلصابة بالتقمص العضمي مع األدوية )
%( ثـ اإلصابة بالخمع مع العالج الطبيعي 0‚2لكسور مع الحقف )%( ثـ اإلصابة با0‚4بالرضة مع الجبس )

%( وأخيرا اإلصابة بتمزؽ الرباط مع وضع الجبس 0‚2%( ثـ اإلصابة بالشد العضمي مع الحقف )0‚2)
(2‚0.)% 

 
 
 (6جدوؿ )

 417نوع العالج المستخدـ لالصابات الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية، ف = 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

606 

 النسبة المئوية عدد اإلصابات  ـنوع العالج المستخد

 % 44‚2  208 راحة فقط

 % 26‚3  124 عالج طبيعي

 % 20‚8  98 أدوية

 % 4‚2  20 جبس

 % 4‚0  19 جراحة

 % 0‚4  2 حقف

 % 100 471 المجموع

 
راحة ( نوع العالج المستخدـ لدى طمبة المرحمة الثانوية حيث يشير الجدوؿ أعاله إلى  أف ال6يبيف الجدوؿ )

%( ثـ الجبس  20‚8%( ثـ األدوية ) 26‚3%( تمييا العالج الطبيعي ) 44‚2اإليجابية فقط بمعت أعمى نسبة )
 %(.  0‚4%( وأخيرا الحقف ) 4‚0%( ثـ الجراحة ) 4‚2)

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (7جدوؿ )
 417أسباب حدوث اإلصابات الرياضية لدى طمبة المرحمة الثانوية، ف = 

 سبة المئويةالن عدد اإلصابات  سبب اإلصابة

 % 15‚5 73 سقوط

 % 14‚4 68 احتكاؾ بزميؿ

 % 12‚7 60 اصطداـ

 % 9‚1 43 ضرب

 % 8‚5 40 اىماؿ االحماء العاـ

 % 8‚3 39 ال أعرؼ السبب

 % 7‚9 37 انزالؽ

 % 5‚9 28 جياز أو أداة

 % 4‚7 22 خطأ باألداء

 % 4‚5 21 عرقمة

 % 3‚0 14 دفع

 % 3‚0 14 ارىاؽ بدني

 % 2‚5 12 ؿ توازفاختال 

 % 100 471 المجموع

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

600 

( أسباب حػدوث اإلصػابات الرياضػية لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة وكػاف السػقوط ىػو األعمػى 7يوضح جدوؿ )
%( ثػـ اىمػاؿ  9‚1%( ثػـ الضػرب ) 12‚7%( ثػـ االصػطداـ ) 14‚4%( ويميو االحتكاؾ بزميؿ ) 15‚5بنسبة )

%(  7‚9%( ثـ االنزالؽ ) 8‚3%( ثـ عدـ معرفة سبب اإلصابة ) 8‚5ضمية )االحماء العاـ وتدريبات اإلطالة الع
%( وأخيػرا  3‚0%( ثػـ الػدفع ) 3‚0%( ثـ االرىػاؽ البػدني ) 4‚5%( ثـ العرقمة ) 5‚9ثـ بسبب جياز أو أداة )

 (.% 2‚5اختالؿ التوازف )
 
 
 

 (2شكؿ )
 417توزيع االصابات عمى األنشطة الرياضية، ف = 

 

 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

604 

( توزيع اإلصابات عمى األنشطة الرياضية بأنواعيا المختمفة وكانت أغمب اإلصابات في كرة القدـ 2ؿ )يبيف شك
%( ثـ الكرة الطائرة  5‚5%( ثـ كرة اليد ) 5‚7%( ثـ العاب القوى ) 8‚7%( ويميو بالترتيب كرة السمة ) 74‚5)
 %(. 2‚8%( وأخيرا الجمباز ) 2‚8)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (8جدوؿ )
 417قطاع عف ممارسة الرياضة، ف = الفترة الزمنية لالن

 النسبة المئوية عدد اإلصابات  فترة االنقطاع

 % 54‚6 257 أقؿ مف أسبوع

 % 28‚5 134 أسبوعيف -أسبوع 

 % 4‚6 22 أسابيع 3 –أسبوعيف 

 % 3‚6 17 شير –أسابيع  3

 % 6‚8 32 شيريف –شير 

 % 1‚9 9 شيريف فأكثر

 % 100 471 المجموع

  
فترة 

 قطاعاالن
 أعمى أقؿ

متوسط 
 حسابي

إنحراؼ 
 معياري

 17‚9 14 90 1 عدد األياـ

 
( الفترة الزمنية التي إنقطع فييا المصاب عف ممارسة الرياضة وقد سجمت أعمى نسبة لمفترة 8يوضح جدوؿ )
ع ما %( ثـ فترة إنقطا 28‚5%( ويميو فترة إنقطاع ما بيف أسبوع إلى أسبوعيف بنسبة ) 54‚6أقؿ مف أسبوع )

%( ثـ فترة إنقطاع ما  4‚6%( ثـ فترة إنقطاع ما بيف أسبوعيف إلى ثالثة أسابيع ) 6‚8بيف شير إلى شيريف )
 %(. 1‚9%( وأخيرا فترة إنقطاع تتجاوز الشيريف بنبسة ) 3‚6بيف ثالثة أسابيع إلى شير )

 ( يومًا لجميع المصابيف.14) ( يومًا وبمتوسط90 - 1تراوحت فترة إنقطاع المصاب عف ممارسة الرياضة بيف )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 مناقشة النتائج:
 

( عمى وجود عشرة أنواع مف اإلصابات الرياضية التي تعرض ليا طمبة المرحمة الثانوية )بنيف( 1يشير الشكؿ )
ـ حيث أظيرت نتائج الدراسة عمى أف اإلصابة األكثر شيوعا كانت 2010/2011بدولة الكويت لمسنة الدراسية 

%( أي ما يعادؿ الثمث مف مجموع اإلصابات ويمييا بالترتيب اإلصابة بالشد العضمي  36‚5الرضة وبنسبة )
 9‚3%( ، الكسر ) 10‚8%( ، الجرح ) 12‚1%( مف مجموع اإلصابات ثـ التواء المفاصؿ ) 15‚5وبنسبة )

والعاب القوى ( رياضات متنوعة وىي: كرة القدـ وكرة السمة 6%(. كما أف اإلصابات العشرة قد انتشرت بيف )
وكرة اليد والكرة الطائرة والجمباز إال أف النسبة العظمى مف مجموع ىذه اإلصابات كانت في رياضة كرة القدـ 

 %( أي ثالثة أرباع اإلصابات.  74‚5وبنسبة )
 

ـ أوال ويعزو الباحثاف سبب إنتشار اإلصابات الرياضة بيف طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت في رياضة كرة القد
لكونيا الرياضة الشعبية بيف أفراد المجتمع الكويتي مف ناحية وبيف طمبة المدارس في مختمؼ المراحؿ التعميمية 
مف ناحية أخرى مما يقمؿ مف ممارسة األنشطة الرياضية األخرى ، وثانيا لطبيعة رياضة كرة القدـ ووجود عامؿ 

ويكوف فييا الطالب عرضة لإلصطداـ والسقوط والعرقمة والدفع  اإلحتكاؾ المباشر إما بالالعب المنافس أو بالكرة
( مما يعرض جسـ الطالب لبعض اإلصابات كالرضوض والتواءات والجروح والكسور 7والضرب ، )جدوؿ رقـ 

(. كما أف الباحثاف الحظا بعض الجوانب السمبية مف قبؿ الطمبة التي تساعد 1وغيرىا مف اإلصابات، )شكؿ رقـ 
ر اإلصابات في كرة القدـ بيف الطمبة وىي عدـ التقيد بإرتداء المالبس الواقية كواقي الساؽ مثال عمى إنتشا

رتداء أحذية ال تناسب أرضية الممعب وعدـ مراعاة الظروؼ المناخية ىذا باإلضافة إلى وممارسة كرة القدـ  واو
 .Orchard Jاسة التي قاـ بيا )بالمالبس المدرسية أثناء الفرص. وىذه المالحظات تتوافؽ مع نتائج الدر 

 ( والتي وجد فييا إرتباط إصابات األطراؼ السفمية مف الجسـ ونوع الحذاء المستخدـ وأرضية التدريب.2002
* ومف اإليضاح السابؽ يتحقؽ اليدؼ األوؿ لمبحث وىو )التعرؼ عمى أىـ اإلصابات الشائعة لدى طمبة المرحمة 

 بدولة الكويت(. الثانوية في مدارس وزارة التربية
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%( في  40%( مف اإلصابات في األطراؼ السفمية مف الجسـ و ) 60كما تشير النتائج إلى وجود ما يقارب )
%( والفخذ  17‚8األطراؼ العموية مف الجسـ وأف أكثر المناطؽ التشريحية عرضة لإلصابات ىو مفصؿ القدـ )

وافؽ مع نتائج ودراسة وائؿ حجازي أحمد (. وىذا يت4%( ، جدوؿ ) 13‚8%( ومفصؿ الركبة ) 14‚2)
%(،  14‚0( في جميورية مصر العربية حيث كانت أكثر أجزاء الجسـ تعرضا لإلصابة ىي وجو القدـ )2008)

( في جامعة مينيسوتا األمريكية Agel et al., 2007%( ودراسة ) 12‚5%(، الركبة ) 13‚1مفصؿ القدـ )
ثمثي اإلصابات حدثت في األطراؼ السفمية مف الجسـ )القدـ والركبة(.  والتي أظيرت نتائجيا عمى أف أكثر مف

مدرسة ثانوية في الواليات المتحدة األمريكية  100( لطمبة يمثموف Darrow et al., 2007وفي دراسة أخرى )
( إلى Kerr et al., 2010مفصؿ الركبة . وأضاؼ ) وجد أف أكثر اإلصابات كانت في 2007إلى  2005مف 
( مدارس في المرحمة الثانوية األمريكية لألعواـ 9%( مف اإلصابات كانت في مفصؿ الركبة لطمبة )32.5أف )

 ـ. 2009إلى  2005
ولعؿ مف أىـ األسباب التي تزيد مف نسبة اإلصابات في األطراؼ السفمية خاصة مفصؿ القػدـ والركبػة ىػو الػوزف 

مداخؿ أو لمخارج مسببًا في قطع الأللياؼ العضمية ويحدث ىذا الواقع عمى القدميف مما يؤدي إلى التواء المفصؿ ل
 ,Susan Hallغالبػػًا فػػي حالػػة الوثػػب أو الجػػري عمػػى أرضػػية غيػػر مسػػتوية أو لػػبس الحػػذاء غيػػر المناسػػب )

(. ومػػف األسػػباب األخػػرى ىػػو عػػدـ القيػػاـ باإلحمػػاء العػػاـ أو تمرينػػات اإلطالػػة العضػػمية الخاصػػة بعضػػالت 1991
نخفػػاض مسػػتوى المياقػػة البدنيػػة )األطػػراؼ السػػفم ( واإلحتكػػاؾ المباشػػر مػػع David Jones et al, 2004ية واو

الالعب المنافس وخاصة في األلعاب الي تتطمب ثبات القدميف مع التعييػر السػريع والمفػاجىء لوضػع الجسػـ كمػا 
( وىػذا يؤكػد Laila Das, 2006( ، )Darrow et al. 2007( ، )Kerr et al., 2010فػي لعبػة كػرة القػدـ )

 (.2%( مف اإلصابات تحدث في لعبة كرة القدـ كما ىو مبيف شكؿ ) 74‚5نتيجة الدراسة الحالية عمى أف )
** ومػػف اإليضػػاح السػػابؽ يتحقػػؽ اليػػدؼ الثػػاني لمبحػػث وىػػو )التعػػرؼ عمػػى أكثػػر المنػػاطؽ التشػػريحية عرضػػة 

 بدولة الكويت(.لالصابات لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس وزارة التربية 
( فيمػػا يتعمػػؽ بػػأنواع اإلصػػابات الرياضػػية ونػػوع العػػالج المسػػتخدـ لػػدى طمبػػة 6( ، )5وتشػػير نتػػائج جػػدولي )    

المرحمة الثانوية في مدارس وزارة التربية بدولة الكويت بأف أعمى نسبة إصابات كانػت الرضػة والشػد العضػمي وأف 
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%( ،  44‚2ضية لدى الطمبة المصابوف ىما الراحة اإليجابيػة فقػط )أغمب أنواع العالج المستخدـ لإلصابات الريا
 %(.  20‚8%( ثـ األدوية ) 26‚3تمييا العالج الطبيعي )

إف مف األمور البدييية ىو أف يقـو المصاب بأخذ قسط مػف الراحػة بعػد تعرضػو لإلصػابة وأف يراجػع الطبيػب      
وقػد دلػت نتػائج الدراسػة عمػى أف أكثػر مػف ثمػث المصػابيف  لمقياـ بالفحص الطبػي والتشػخيص والعػالج المطمػوب.

%( استخدموا الراحة اإليجابية فقط مما يدؿ عمى أنيا كانػت إصػابات خفيفػة الشػدة ، وأف ربػع المصػابيف  44‚2)
%( استخدموا العالج الطبيعي مما يدؿ عمى أنيػا كانػت إصػابات تتػراوح شػدتيا مػف خفيفػة إلػى متوسػطة  26‚3)

عػدى فييػا غيػاب الطالػب المصػاب عمػى الشػير. كمػا أف الدراسػات السػابقة تشػير إلػى أف معػدؿ غيػاب والتي لـ يت
 Bonza et al, 2009( ، )Huffman et al, 2008( ، )Nelson et( أيػاـ )10-7المصابيف تراوحػت بػيف )

al, 2007( ، )Powell & Barber-Foss, 1999) ( ،Darrow et al, 2007فاإلصابة تحتاج إل .) ى الراحة
والعػالج لعػػدة أيػاـ وىػػذا بطبيعػػة الحػاؿ يػػؤدي إلػػى  حرمػاف المصػػاب وانقطاعػو عػػف ممارسػػة رياضػتو بانتظػػاـ مػػف 
جانب وحرمانػو مػف الحضػور إلػى المدرسػة لعػدة أيػاـ مػف جانػب آخػر ومػا يتركػو مػف تػأثير سػمبي عمػى تحصػيمو 

 العممي ومستواه الدراسي.
الثالػػث لمبحػػث وىػػو )التعػػرؼ عمػػى أنػػواع اإلصػػابات ونػػوع العػػالج *** ومػػف اإليضػػاح السػػابؽ يتحقػػؽ اليػػدؼ 

 المستخدـ لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدارس وزارة التربية بدولة الكويت(. 
( فيما يتعمؽ بػبعض أسػباب اإلصػابات الرياضػية الشػائعة لػدى طمبػة المرحمػة الثانويػة فػي 7وتشير نتائج جدوؿ )

%( واإلحتكػاؾ  15‚5كويت إلى وجود العديد مف األسباب والتي مف أىميػا السػقوط )مدارس وزارة التربية بدولة ال
ىمػػػاؿ عمميػػػة اإلحمػػػاء قبػػػؿ البػػػدء بالنشػػػاط  9‚1%( والضػػػرب ) 12‚7%( واإلصػػػطداـ ) 14‚4بالزميػػػؿ ) %( واو

لمسػتخدمة %( ىذا باالضافة إلى اإلنػزالؽ وحالػة األدوات واألجيػزة الرياضػية ا 8‚5الرياضي أو المجيود البدني )
واألخطاء التي يقع فييا المصابوف أثناء األداء الرياضي والعرقمة والػدفع مػف قبػؿ الالعػب المنػافس واإلرىػاؽ ومػا 

( أف نسػبة اإلصػابات نتيجػة االحتكػاؾ مػػع Kerr et al., 2010ينػتج عنػو إخػتالؿ فػي تػوازف الجسػـ. وأثبػػت )
 كا .%( لطمبة المرحمة الثانوية في أمري46.4الزميؿ بمعت )
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ويرى الباحثاف أنو باإلمكاف تصنيؼ أسباب اإلصابات الرياضية في المرحمة الثانوية بدولػة الكويػت إلػى أربعػة 
 أسباب رئيسية وىي:

%( وىػي تشػمؿ 42‚1أخطاء يتحمميا الطالب بنفسو مػع عػدـ تػدخؿ أي عامػؿ آخػر وبنسػبة تصػؿ إلػى ) (2)
ىماؿ اإلحماء واإلنزالؽ وخطأ باألداء واإل  ختالؿ التوازف(.)السقوط واو  رىاؽ واو

%( وىػي تشػمؿ )اإلحتكػاؾ المباشػر بالزميػؿ أو الخصػـ والضػرب 31‚0الخصػـ وتصػؿ النسػبة فييػا إلػى ) (1)
 والعرقمة والدفع(.

 %( وىي تشمؿ )اإلصطداـ باألجيزة واألدوات(.18‚6األجيزة واألدوات وتصؿ النسبة فييا إلى ) (3)
 %(.8‚3النسبة فييا إلى )أسباب غير معروفة )لـ يحددىا المصابوف( وتصؿ  (4)

%( كػاف سػببيا الطالػب نفسػو وباإلمكػاف تجنبيػا ومػف ثػـ تقميػؿ 42‚1مف المالحظ أف ما يقػارب ثمػث اإلصػابات )
فرص تكرار حدوثيا بزيادة وعي الطمبة ومتابعتيـ عف قرب مف خالؿ حثيـ عمى اإلىتماـ بإرتداء مالبس رياضػية 

نخفاضػػيا  ية المالعػػبوأحذيػػة خاصػػة تناسػػب مػػع نػػوع الرياضػػة وأرضػػ واألحػػواؿ الجويػػة كارتفػػاع درجػػات الحػػرارة واو
حيث الحظ الباحثاف عػدـ إىتمػاـ الطمبػة بيػذه األمػور وعػدـ تقيػدىـ بػالمالبس الرياضػية  واألجواء الممطرة وغيرىا

ر وممارستيـ لػبعض األنشػطة الرياضػية بػالمالبس المدرسػية أثنػاء الفػرص واألنشػطة الداخميػة لممدرسػة ممػا يػؤث
عمى طريقة أدائيـ لمحركات وصعوبة السيطرة عمى إتزاف الجسـ مما يزيد مف إحتماالت تعرضيـ لإلصػابات بشػتى 

 أنواعيا ، ىذا باالضافة إلى عدـ إىتماميـ بعممية اإلحماء قبؿ ممارسة األنشطة الرياضية. 
إف لممعمػػـ دور أساسػػي فػػي %( فػػ31‚0أمػػا األسػػباب المتعمقػػة بالخصػػـ والتػػي زادت نسػػبتيا عػػف ربػػع اإلصػػابات )

تثقيؼ الطمبة وزيادة وعػييـ وتواجػده بػالقرب مػنيـ وحػثيـ عمػى اإللتػزاـ بمبػادئ وقػوانيف المعػب النظيػؼ والتحمػي 
بػػالروح الرياضػػية وتطبيػػؽ العقوبػػات الخاصػػة فػػيمف يتعمػػد إرتكػػاب األخطػػاء ويتجػػاوز القػػوانيف الخاصػػة بالمعبػػة 

والضػرب أثنػاء المعػب رياضػية كاإلحتكػاؾ المباشػر بالخصػـ وتعمػد الخشػونة والخروج عف السموؾ الرياضػي والػروح ال
 وعرقمة الخصـ ودفعو وكؿ ما يتعمؽ بمخالفة قوانيف المعب والتي تؤدي إلى العديد مف اإلصابات.

تشكؿ األدوات والمعدات الرياضية عنصرًا ىامًا في تطوير الرياضة وكذلؾ في حدوث اإلصابة وتعتبر المعدات      
واألجيزة الرياضية وغيرىا سالح ذو حديف، فإما أف تكوف عامؿ مساعد في تطوير الرياضػة وفػي وقايػة الالعبػيف 
مف اإلصابات ، أو أنيػا سػببا فػي حػدوث اإلصػابة. ففػي حالػة عػدـ مالئمػة األدوات لنػوع الرياضػة التػي يمارسػيا 
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انونيػػة أو عػػدـ اإلىتمػػاـ بصػػيانتيا أو إلنتيػػاء الفػػرد أو عػػدـ تطػػابؽ األدوات والمعػػدات المسػػتخدمة لممواصػػفات الق
العمر الزمني ليا فاف الالعب يكوف معرضا لخطر الوقوع باإلصابة. وعميو فقػد وصػمت نسػبة اإلصػابات مػف جػراء 

%( ، كمػا أف ىنػاؾ أسػباب غيػر 18‚6اإلصطداـ بػاألجيزة واألدوات التابعػة لقسػـ التربيػة البدنيػة بالمدرسػة إلػى )
 %(.8‚3طع الطمبة المصابوف تحديدىا وقد وصمت النسبة فييا إلى )معروفة ولـ يست

( أنػواع مػف الرياضػات ومرتبػة عمػى ىػذا النحػو 6( عمى إنتشار اإلصػابات الرياضػية بػيف )2ويشير شكؿ )        
، الجمبػاز ،  بدءا بالرياضة األكثر نسبة لإلصابات: كرة القدـ ، كرة السمة ، العاب القوى ، كرة اليد ، الكرة الطائرة

%( كانػػت فػػي كػػرة القػػدـ. وتعتبػػر ىػػذه النسػػبة  74‚5حيػػث دلػػت نتػػائج الدراسػػة عمػػى أف ثالثػػة أربػػاع اإلصػػابات )
عالية جدًا مقارنة باإلصابات التي حدثت في الرياضات الخمس األخرى ، وقد يكػوف إمػا بسػبب اإلحتكػاؾ المباشػر 

أف تركيػز معممػي التربيػة البدنيػة فػي حصصػيـ ينصػب عمػى  بيف الالعبيف أثناء ممارسػتيـ لرياضػة كػرة القػدـ أو
ىماؿ بقية الرياضات. وتشير الدراسات السابقة إلى إرتفػاع نسػبة اإلصػابات فػي كػرة القػدـ فػي  تدريس كرة القدـ واو

( Rechel et al, 2008( و )Darrow et al, 2007الدوؿ العربية مقارنة باإلصابات في الرياضات األخػرى ، )
( إال أنيػا ليسػت بيػذا اإلرتفػاع. وىنػا يػأتي دور البحػوث الدراسػات وأىميػة الوقايػة مػف Glenn et al, 1997و )

تتشارىا.  اإلصابات الرياضية والحد مف تكرار حدوثيا واو
 ( درجات: 3وقد قاـ الباحثاف بتصنيؼ شدة اإلصابات في ىذه الدراسة إلى )

 أياـ( ،  7صاب )مف يـو واحد إلى ( إصابات خفيفة: وىي تؤدي إلى غياب الطالب الم1)
( ،  21إلى  8( إصابات متوسطة: وىي تؤدي إلى غياب الطالب المصاب )مف 2)  يـو
 يـو فأكثر(.  22( إصابات شديدة: وىي تؤدي إلى غياب الطالب المصاب )3)

ذا أمعنػا  (.Glenn Beachy et al. 1997ويعتبر ىذا التصنيؼ مشابو لمدراسات السابقة كما ىو في دراسػة ) واو
( نجد أف نسبة المصابيف الذيف إنقطعوا عػف ممارسػة الرياضػة األقػؿ مػف أسػبوع ا قػد وصػمت 9النظر في جدوؿ )

%( وىػػي إصػػابات خفيفػػة الشػػدة ، أمػػا المصػػابيف الػػذيف إنقطعػػوا عػػف ممارسػػة الرياضػػة األكثػػر مػػف  54‚6إلػػى )
( وىػػي إصػػابات متوسػػطة الشػػدة ، ونسػػبة % 33‚1اسػػبوع وأقػػؿ مػػف ثالثػػة أسػػابيعا فقػػد وصػػمت نسػػبتيـ إلػػى )

%( وىػي إصػابات  12‚3المصابيف الذيف إنقطعوا عف ممارسة الرياضة األكثر مف ثالثة أسابيعا قد وصمت إلى )
 شديدة.
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 (9جدوؿ )
 تصنيؼ االصابات

 النسبة المئوية لنوع العالج النسبة المئوية لمدة العياب شدة اإلصابة

 إصابات خفيفة
أياـ  7إلى  مف يـو واحد 

(6‚54 )% 
 %( 65‚0راحة وأدوية )

إصابات 
 متوسطة

 33‚1يـو ) 21إلى   8مف 
)% 

 %( 26‚3عالج طبيعي )

 %( 8‚6جبس وجراحة ) %( 12‚3يوـ فأكثر ) 22 إصابات شديدة

 
( 14( يومػًا أي بمعػدؿ إنقطػاع )90 - 1وقد تراوحت مدة إنقطػاع المصػاب عػف ممارسػة الرياضػة بػيف )

لتالي التعيب عف الحضور إلى المدرسة. ويعتبر ىذا المعدؿ أعمى مف المعدؿ المذكور بالدراسات السػابقة يومًا وبا
 ,Bonza et al, 2009( ، )Huffman et al( أيػاـ )10 - 7والتي يتراوح معدؿ التعيػب عػف المدرسػة فييػا )

2008( ، )Nelson et al, 2007( ، )Agel et al., 2007( ، )Powell & Barber-Foss, 1999 يعتبر .)
التعيب عف المدرسة مف أىػـ المشػكالت التػي تواجػو وزارة التربيػة واألسػرة والمجتمػع ، وأيػًا كػاف السػبب فػإف ىػذه 
المشكمة تمثؿ جانبًا خطيرًا في مرحمة الدراسة الثانوية لما ليا مف تػأثير سػمبي عمػى حيػاة الطالػب الدراسػية والتػي 

جبات عمى الطالب وما يترتب عميو مف أعباء قد يعجز الطالػب المصػاب عػف اإليفػاء تتمثؿ في تراكـ الدروس والوا
وحرمانو مف اإلستفادة مف الخدمات المتنوعة لألنشطة المدرسية  بمتطمباتيا ومف تدني مستوى التحصيؿ الدراسي

ة وعػدـ اإلسػتفادة وعدـ اإلشتراؾ مع زمالئو في حصػص التربيػة الرياضػية والحفػالت المدرسػية والزيػارات الخارجيػ
 السميمة التي تتيحيا المدرسة وبالتالي يكوف سببًا في انحرافاتو السموكية. مف فرص التنشئة

**** ومف االيضاح السابؽ يتحقؽ اليدؼ الرابع لمبحث وىو )التعرؼ عمى بعض أسباب اإلصابات الشائعة لدى 
 (.طمبة المرحمة الثانوية في مدارس وزارة التربية بدولة الكويت
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 في ضوء نتائج الدراسة نستنج ما يمي: :االستنتاجات
%( لػػدى طمبػػة المرحمػػة  6‚7( طالبػػًا تعرضػػوا إلصػػابات رياضػػية وبنسػػبة وصػػمت إلػػى )471تػػـ حصػػر عػػدد ) (2

 ـ.2010/2011الثانوية في مدارس وزارة التربية بدولة الكويت لمسنة الدراسية 

( رياضػػات متنوعػػة وكانػػت أعمػػى نسػػبة مئويػػة 6ف )( أنػػواع مػػف اإلصػػابات الرياضػػية إنتشػػرت بػػي10وجػػود ) (1
%( وتمييا بالترتيب كرة السمة ثـ العاب القوى ثـ كرة اليػد ثػـ  74‚5مسجمة لإلصابات في رياضة كرة القدـ )

 الكرة الطائرة وأخيرًا الجمباز.

وبنسػػبة %( ويمييػػا بالترتيػػب اإلصػػابة بالشػػد العضػػمي  36‚5اإلصػػابة األكثػػر شػػيوعًا ىػػي الرضػػة وبنسػػبة ) (3
 %( مف مجموع اإلصابات. 9‚3%( ، الكسر ) 10‚8%( ، الجرح ) 12‚1%( ثـ التواء المفاصؿ ) 15‚5)

%( وأف أكثػر  40‚3%( أعمػى مػف إصػابات األطػراؼ العمويػة ) 59‚7إصابات األطراؼ السفمية مف الجسػـ ) (4
ومفصػػؿ الركبػػة %(  14‚2%( والفخػػذ ) 17‚8المنػػاطؽ التشػػريحية عرضػػة لإلصػػابات ىػػو مفصػػؿ القػػدـ )

(8‚13 .)% 

%(  44‚2أغمب طرؽ العالج المستخدـ لإلصابات الرياضػية لػدى الطمبػة المصػابوف الراحػة اإليجابيػة فقػط ) (5
 %(. 20‚8%( ثـ األدوية ) 26‚3يميو العالج الطبيعي )

%( واإلصػػابات الشػػديدة  33‚1%( واإلصػػابات المتوسػػطة ) 54‚6وصػػمت نسػػبة اإلصػػابات الخفيفػػة إلػػى ) (6
(3‚12 .)% 

 ( يومًا.14( يومًا أي بمعدؿ انقطاع )90 - 1تراوحت فترة إنقطاع المصاب عف ممارسة الرياضة بيف ) (7

%(  14‚4%( ويميػو اإلحتكػاؾ بزميػؿ ) 15‚5أىـ أسباب حدوث اإلصابات الرياضية كانػت السػقوط بنسػبة ) (8
 %(. 12‚7ثـ اإلصطداـ )

لكويػت إلػى: )أ( أخطػاء يتحمميػا الطالػب بػدوف تػدخؿ أي ترجع أسباب اإلصابات في المرحمة الثانوية بدولػة ا (1
خػػتالؿ 42‚1عامػػؿ اخػػر بنسػػبة ) ىمػػاؿ اإلحمػػاء واإلنػػزالؽ وخطػػأ بػػاألداء واإلرىػػاؽ واو %( وتشػػمؿ السػػقوط واو

%( ويشمؿ اإلحتكاؾ المباشػر بالزميػؿ أو بالالعػب المنػافس والضػرب والعرقمػة 31‚0التوازف ، )ب( الخصـ )
 %(.8‚3%( وتشمؿ اإلصطداـ ، )د( أسباب غير معروفة )18‚1م األدواتوالدفع ، )ج( األجيزة و 
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بناءًا عمى ما أسفرت عنو نتائج الدراسة ومف خالؿ التعرؼ عمى عدد اإلصابات وأنوعيا وأسبابيا  :التوصيات

وطرؽ حدوثيا فإف الباحثاف يوصياف المتخصصوف بوضع البرامج التي تساعد عمى التقميؿ مف ىذه اإلصابات 
 عف طريؽ التالي:

الفحص الدوري في بداية السنة الدراسية عمى كافة األجيػزة واألدوات وأرضػية المالعػب والصػاالت والتأكػد  (2
 مف صالحيتيا وتبديميا إذا دعت الحاجة.

منع ممارسة األنشطة الرياضية بالمالبس المدرسية مع التقيد بإستخداـ أدوات الوقاية واألربطػة المختمفػة  (1
رتداء مال  بس وأحذية تناسب أرضية الممعب والظروؼ المناخية.واو

توفير مبدأ األمف والسالمة لمصاالت والمالعب عػف طريػؽ خموىػا مػف العوائػؽ أو األدوات التػي قػد تسػبب  (3
 اإلصابات والحوادث.

اإلىتماـ باإللتزاـ بمبادئ وقوانيف المعب النظيؼ والتحمي بالروح الرياضية وتطبيؽ العقوبات الخاصة بمػف  (4
 يتعمد إرتكاب األخطاء والخروج عف السموؾ الرياضي.

تثقيػػؼ الطمبػػة بػػأنواع اإلصػػابات الرياضػػية وأسػػباب حػػدوثيا وطػػرؽ الوقايػػة منيػػا مػػف خػػالؿ المحاضػػرات  (5
 وورش العمؿ.

توفير العيادات الطبية المتخصصة في عالج وتأىيؿ اإلصابات الرياضية في المحافظات المختمفة تحت  (6
 إلصابات الرياضية والعالج الطبيعي.اشراؼ متخصصيف في ا
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Introduction  

The last world cup in South Africa emphasized the importance of both referees and 

assistance referees. Many games were decided according to the referee's decision 

making and discretion. Officiating at a soccer match requires a high level of 

physical and mental ability in order to meet the challenges faced, which mostly 

depend on the aerobic capacity of these referees.  

 

The physical demands of fitness on referees and assistant referees are growing due 

to shorter rest periods and the increased ball movement on the field during soccer 

games. The demands are even greater at a professional level where optimal filed 

positioning for decision making is vital. Therefore, a high demand of physical 

fitness is required to meet these challenges. 

 

Soccer is an extremely demanding game for both players and 
referees. Soccer is an intermittent sport consisting of sprints 
followed by periods of walking and/or jogging. On average, the 
referee covers a distance of 10.07 ±0.13 km with a mean heart rate of 
162 ±2 beats per minute (85% of maximal heart rate ) (23). An early 
study by Catterall  
_____________________________________________________________ 
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(9)showed that the mean distance covered by the referees was 9.44 

km with a mean heart rate of 165 beats per minute. Other studies (14, 

6,32) reported that the total distance covered during the games by 

referees averaged 10,218 m, 10 km and 9 to 13 km with a mean heart 

rate of 161, 163 and 160-165 beats per minute which is represented by 

(86% and 70-80% and 80% of maximal heart rate ), respectively.  

Helsen et al (15) studied the physical and perceptual-cognitive 

demands imposed on UEFA top-class referees and assistant referees 

during the final round of the Euro 2000 Championship. They used 

short-range radio telemetry to monitor the heart rate of the referees. 

They reported that referees and assistant referees were officiating 

matches at 85±5% and 77±7% of their maximal heart rate, 

respectively. They added the need for intensive and intermittent 

training sessions for referees. Furthermore, their conclusions were 

confirmed by other researchers (40, 39) which all agreed on the 

importance of training referees and that a referee's decision making 

is influenced greatly by their fitness level. 
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Mallo et al (29) reported that assistant referees covered on average 

6137 ±539 m during the 2003 U-17 World Championship matches. 

Italian (Series A) referees covered 11,469±0.983 m (11). Another 

study by Mallo et al (27) observed the matches during the FIFA 

Confederation Cup 2005 and reported that the total distance the 

referees covered was 10,218m with a mean heart rate of 161 beats per 

minute (86% of maximal heart rate). Mallo (28) also reported during 

the same FIFA Confederation Cup 2005, that assistant referees 

covered an average distance of 5752 ±554 m which depended on the 

position and the speed of the ball during the match. Krustrup (24) 

compared the referees and assistant referees during international 

games and reported that the total distance covered was higher with 

referees (10,27 ±0.90 km) compared to assistant referees (6,76 ±0.83 

km) with a mean heart rate of 150 ±3 vs. 123 ±3 beats per minute, 

respectively. Reilly (31) added that a distance of 7500 m was covered 

by assistant referees and over 10,000 m by referees. However, they 

suggested a nutritional intervention to reduce the level of fatigue the 

referees experienced towards the end of the game. Bartha et al (1) 

compared the FIFA referees with Hungarian elite referees using the 

old Cooper aerobic test. They suggested that both referees covered a 

distance of 3043 ±127 m and 2939 ±136 m, respectively. They also 

added that the 12-minute run (Cooper aerobic test) is a reliable field 

test. However, in a study by Penry et al (30) they suggested that the 

multistage shuttle test is more reliable than the Cooper 12-minute 

run test because of a consistent mean bias across fitness levels. In 

addition, Krustrup et al (26) demonstrated that the Yo-Yo test can be 

used to evaluate an athlete's ability to perform intense intermittent 

exercise with a high rate of aerobic and anaerobic energy turnover. 
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In recent years, significant new information regarding the demands 

for testing and training of soccer referees has been obtained. Studies 

showed that by changing the type of training received by top-class 

referees, the amount of high intensity work during a game was 

increased by 30% and the referees had no decline in physical 

performance towards the end of the game which is often observed at 

different levels of competition and tournaments. (1,20,24,27,28,40). 

Several studies have suggested that the referees should have a 

specific training program in order to perform optimally during the 

game as well as on all the required tests (11, 20, 4, 15). For referees to 

be able to complete the physical test requirements, they must be 

involved in a training program focused on aerobic and speed 

conditioning (35,21). Although referees do not require explosive 

power, they do require strength, agility, speed and endurance to 

successfully meet the demands of their role. Castagna et al (5) added 

that the importance of training at a higher level of maximum oxygen 

consumption for referees in order to be close to the players 

movement and action in the field.   

For the reasons above, the Federation Internationale de Football 

Association (FIFA) designed a series of tests for all current FIFA 

referees and those that are eligible. The number of men's FIFA 

referees (referees and assistant referees) in the world (207 

countries) total 2122. Each referee undergoes evaluation on a regular 

basis in order to prepare them for officiating tournaments as well as 

local matches (14).  

Therefore, the purpose of the present study was to examine the short 

term effects of a four week speed and aerobic endurance training 

program for national referees and assistant referees in order to be 

able to pass the current FIFA physical test. In addition, the referees’ 
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position in the field and age were selected to determine if there were 

any limiting factors that may influence the efficiency of officiating 

during the match. 

Methods 

All of the 70 national referees (non international) registered in the 

Kuwait Football Association (KFA) started their annual FIFA 

physical test (August 2011) in order to measure their physical fitness 

level and their ability to officiate soccer games. Only 45 referees and 

assistant referees passed the new FIFA fitness test requirements. The 

remaining 25 referees were selected as subjects for the present study 

after obtaining permission from the KFA to participate in the study.  

The twenty five national soccer referees selected were further 

divided into two groups according to their position in the field, 10 

referees and 15 assistant referees. They were also divided into two 

groups according to their mean age (33.2 years). The first group 

consisted of 15 referees (4 referees and 11 assistant referees) with a 

mean age of less than 33.2 years (27.9 ±3.1 yr, weight 76.2 ±4.2 kg, 

height 170.3 ±3.3 cm). The second group consisted of 10 referees (8 

referees and 2 assistant referees) with a mean age greater than 33.2 

years (41.0 ±4.0 yr, weight 76.2 ±4.2 kg, height 169.9 ±3.5 cm). Each 

referee agreed to participate in a specific training program for four 

weeks in order to pass the next schedule fitness test. The data 

collected and analyzed were consistent with the athlete's informed 

consent used as part of their sport requirements consistent with the 

institution's policies of the College's Institutional Review Board for 

Use of Human Subjects in Research. 
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New FIFA fitness test (13): 

The new FIFA field fitness test is given in two stages, one for the 

referees, and one for the assistant referees.  

The first test is 6x40 m sprint, where the time required for the 

national FIFA referees is 6.2 seconds and 6.0seconds for assistant 

referees. Resting time between each repetition is 90 seconds. If the 

referee fails one run, he shall repeat it after the sixth run. If he fails 

in two or more runs he has failed and shall not participate in the 

intermittent run. Resting time before the Intermittent Test is 7 

minutes. The Intermittent test consists of 20 runs of 150 meters in 30 

seconds and walking 50 meters in 40 seconds (35 seconds for FIFA 

Referees). If a referee fails in two runs, he is considered to have 

failed the test and must stop running. Two cones are placed 147 

meters apart from each other. Another cone is placed 25 meters 

apart at each end. The referees (maximum 6) shall run from the blue 

cone to blue cone in 30 seconds. One leg must cross the blue cone at or 

before the whistle. He shall then walk and turn around at the red 

cone placed 25 meters away in 40 seconds and get ready for the next 

repetition. On the sound of the whistle, the referee shall run to the 

next blue cone. If there are more than six referees, two groups can 

run at the same time at each end. Requirements for the test include 

one timekeeper with a stopwatch and a whistle, two testers at each 

cone to observe that the referees cross the blue cone, two blue cones 

and two red cones. 

Training intervention : 

Before the study, all subjects were regularly exercising three times a 

week. All subjects participated in high intensity speed and endurance 

training for four consecutive weeks using a 400 meter track and field 

at the beginning of the soccer season (September 2011). The training 
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sessions were designed to resemble the new fitness test authorized 

by the FIFA. All subjects trained for five days a week with each 

training session lasting for two hours a day which calculates to a total 

of 40 hours. The training program consisted of 18 aerobic sessions, 

16 speed sessions, 4 strength sessions and 2 sessions for stretching. 

Every training session began with 20 minutes of general warm-up 

followed by specific stretching for lower legs. 

 

The designed speed training consisted of short distance running with 

shorter recovery times between each trial. Accordingly, the aerobic 

endurance training incorporated longer distances with high 

intermittent sessions where HR rate should reach between 150-168 

beats per minute which corresponds to a high-intensity of 80-90% of 

maximum heart rate. The subjects were asked to record their pulse 

for a 10 second interval after stopping from the sprint test and from 

the last stage (stage number 12) of the run test. The scores were 

recorded and then compared to the scores obtained from the initial 

test and after four weeks of the speed and aerobic endurance 

training program. 

The heart rate monitor at beat-to-beat interval (Polar FT10, Kempele, 

Finland) was worn by all subjects to record and maintain the 

intensity of exercise during all the training sessions. The heart rate 

monitor consisted of a wrist watch and transmitter belt strapped 

around the chest. Several basic nutritional lectures were given to all 

subjects in order to control meal time and type of food consumption 

that may influence the training program. All subjects were advised to 

drink water and avoid caffeinated drinks in order to recoil from 

dehydration. 

Statistical analysis  
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Analyses were performed using the Statistical Package for Social 

Sciences, Version 17.0. All data were expressed as means ± standard 

deviation (X±s). 

An independent t-test by groups was used to determine any 

differences in the general characteristics between Kuwaiti national 

referees and assistant referees. A paired-sample t-test was used to 

compare the mean score of the national referees and assistant 

referees according to their position in the field and their age. Also, a 

t-test was used to compare the heart rate values at 10 second 

intervals at the beginning and at the end of the 4 weeks training 

program. The level of significance was chosen as P ≤ 0.05. 

 

 

 

Results: 

The results of the present study showed statistically significant 

differences in national referee and assistant referee performance for 

the new FIFA physical fitness test. Four weeks of high intensity speed 

and aerobic endurance training was sufficient to improve their 

performance. 

A complete description of national referee and assistant referee 

physical characteristics (mean and standard deviation), including 

age, height, weight, and body mass index, are presented in Table 1. 

Table 1 

Variables All Referees  

Age (yr) 33.2 ±7.4  

Mean Body Mass (kg) 76.3±3.9  

Mean Height (cm) 170.2 ±3.3  

Body Mass Index 26.3 ±1.2 
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Table 1: provides the physical characteristics of Kuwaiti national referees 

and assistant referees. 

Table 2: all referees according to their age. (N and -means ±SD) 

Table 2 

Variables 
All Referees younger 

than 33.2 yrs (n=15) 

All Referees older 

than 33.2 yrs (n=10) 

P 

value 

Age (yr) 27.9 ±3.1*  41.0 ±4.0*  0.00 

Mean Body 

Mass (kg) 

76.2 ±4.2  76.4 ±3.6  0.35 

Mean Height 

(cm) 

170.3 ±3.3  169.9 ±3.5  0.28 

Body Mass 

Index 

26.2 ±1.1 26.5 ±1.3 0.98 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences between Kuwaiti 

national referees and assistant referees.Table 2 shows that there are 

statistically significant differences (P ≤ 0.05) in age category between 

the two groups; however, Kuwaiti national referees and assistant 

referees were similar in weight, height and BMI.  
 

Table 3: all referees according to their position. (N and -means ±SD) 

Table 3 

Variables 
All Referees 

(n=10)  

All Assistant Referees 

(n=15) 

P 

value 

Age (yr) 37.3 ±6.8  30.4 ±6.5*  0.04 

Mean Body Mass 

(kg) 

77.4 ±2.5  75.5 ±4.5  0.72 

Mean Height 

(cm) 

171.7 ±4.0  169.1 ±2.5  0.22 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0838.2009.00977.x/full#t1
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Body Mass Index 26.3 ±0.9 26.3 ±1.4 0.61 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences between Kuwaiti 

referees and assistant referees. 

Table 3 shows that there are no statistically significant differences in weight, 

height and BMI among Kuwaiti referees and assistant referees according to 

their position in the field.  

Table 4: illustrates the results of the initial test and after four weeks of 

high intensity speed and aerobic endurance training according to 

Kuwaiti national referee and assistant referee positions (means ±SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4 

Variables FIFA 

Standards 

Initial test 

results 

(sec) 

Performance 

after 4 wks 

of training 

P value 

40 m 

Sprint  

Referees 

Need 6.4 (s) 

6.42 ±.06 6.37 ±.03* .005 

Assistant 

Referees 

Need 6.2 (s) 

6.21 ±.05 6.17 ±.03* .016 

150 m 

Run  

Referees 

Need 30 (s) 

31.1 ±.4 30.0 ±.0* .009 
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Assistant 

Referees 

Need 30 (s) 

30.8 ±.7 30.0 ±.0* .008 

50 m 

Walk  

Referees 

Need 40 (s) 

40.2 ±.07 40.0 ±.0* .000 

Assistant 

Referees 

Need 45 (s) 

45.2 ±.2 45.0 ±.0* .000 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences between Kuwaiti 

national referees and assistant referees. 

As seen in Table 4, there are statistically significant differences for 

the referees and assistant referees in 40 m sprint, 150 m run and 50 

m walk between the initial test and after the four weeks of high 

intensity speed and aerobic endurance training according to their 

position in the field. 

Results of initial test, and after four weeks of high intensity speed 

and aerobic endurance training, with respect to the mean age of 

Kuwaiti national referees and assistant referees (means ±SD), are 

represented in Table 5. 

 

 

 

 

Table 5. 

 

P 

valu

e 

Performance 

After 4 wks 

Training  

Initial 

Test 

Results 

FIFA Standards Variable

s 
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P 

valu

e 

Performance 

After 4 wks 

Training  

Initial 

Test 

Results 

FIFA Standards Variable

s 

.00 6.37 ±.03* 6.43 

±.06 

Referee (n = 8) 

older than 33.2 

yrs Need 6.4 (s) 
40 m 

Sprint  
.018 6.37 ±.01* 6.44 

±.02 

Referee (n = 4) 

younger than 

33.2 yrs Need 

6.4 (s) 

.000 30.0 ±.0* 30.8 ±.4 Referee (n = 8) 

older than 33.2 

yrs Need 30 (s) 
150 m 

Run  
.002 30.0 ±.0* 30.9 ±.2 Referee (n = 4) 

younger than 

33.2 yrs Need 30 

(s) 

.000 40.0 ±.0* 40.2 

±.08 

Referee (n = 8) 

older than 33.2 

yrs Need 40 (s) 
50 m 

Walk  
.018 40.0 ±.0* 40.2 

±.09 

Referee (n = 4) 

younger than 

33.2 yrs Need 40 

(s) 

 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences between the results of 

initial test and after four weeks of high intensity speed and aerobic 

endurance training of Kuwaiti referees. 
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Table 5 demonstrates that there are statistically significant 

differences in the age category of the Kuwaiti referees from the 

initial test and after four weeks of high intensity speed and aerobic 

endurance training. 

Table 6: the results of initial test and after four weeks of high intensity 

speed and aerobic endurance training according to the age of 

Kuwaiti assistant referees (means ±SD). 

Table 6 

P 

value 

Performance 

After 4 wks 

Training  

Initial 

Test 

Results 

FIFA Standards Variables 

.028 6.18 ±.01* 6.29 ±.01 Assistant Referee (n = 

2) older than 33.2 yrs 

Need 6.2 (s) 
40 m 

Sprint  .000 6.17 ±.03* 6.24 ±.05 Assistant Referee (n = 

11) younger than 33.2 

yrs Need 6.2 (s) 

.047 30.0 ±.0* 30.8 ±.9 Assistant Referee (n = 

2) older than 33.2 yrs 

Need 6.4 (s) 
150 m 

Run  .022 30.0 ±.0* 30.7 ±.4 Assistant Referee (n = 

11) younger than 33.2 

yrs Need 6.4 (s) 

.048 45.0 ±.0* 45.3 ±.07 Assistant Referee (n = 

2) older than 33.2 yrs 

Need 45 (s) 

50 m 

Walk  
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P 

value 

Performance 

After 4 wks 

Training  

Initial 

Test 

Results 

FIFA Standards Variables 

.001 45.0 ±.0* 45.2 ±.16 Assistant Referee (n = 

11) younger than 33.2 

yrs Need 45 (s) 

 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences between the results of 

initial test and after four weeks of high intensity speed and aerobic 

endurance training of Kuwaiti assistant referees. 

 

Table 6 illustrates that there are statistically significant differences in 

age of the Kuwaiti assistant referees between the initial test and after 

four weeks of high intensity speed and aerobic endurance training. 

 

Table 7: the mean heart rate recorded at the beginning of first week 

and at the end of the fourth week of speed and aerobic endurance 

training program. 

Table 7 

P 

value 

Performance After 4 

wks Training  

Performance Before 4 

wks Training  

Heart Rate 

After 10 (s) 

Variables 

.000 175±1.41* 181±.89 Referee 

40 m 

Sprint .000 175±1.41* 179±.91 Assistant 

Referee 

.000 157±.1.13* 164±.96 Referee 150 m 

Run 
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P 

value 

Performance After 4 

wks Training  

Performance Before 4 

wks Training  

Heart Rate 

After 10 (s) 

Variables 

.000 156±1.03* 163±.88 Assistant 

Referee 

* (P ≤ 0.05) indicates significant differences in the results of heart 

rate after 10 second after 40 m sprint and 150 m run for both groups. 

 

Table 7 shows that both referee and assistant referee experienced a 

decline in heart rate pulse that recorded after stopping the test. This 

drop in heart rate was observed from the initial test and after four 

weeks of high intensity speed and aerobic endurance training. 

 

Heart rate was measured after the completion of the first and second 

part of the speed and endurance run test which is the 12th lab of FIFA 

new test. The measurement was recorded by counting the heart rate 

pulses after 10 seconds of stopping from the last run stage. However, 

for the 40 m sprint the pulse reported before and after four weeks of 

high intensity speed and aerobic endurance training ranged between 

197-181 b/m (97% of maximum heart rate according to the heart rate 

target zone formula (220-33.2=187) )and 175 b/m, respectively. 

Alternatively, for the 150m run, the pulse reported before and after 

four weeks of high intensity speed and aerobic endurance training 

was 163-164 b/m (88% of maximum heart rate (220-33.2=187)) and 

156 b/m, respectively. 

Discussion: 

The most significant finding of the present study is that a short term 

four week training program of high intensity speed and aerobic 

endurance assisted the Kuwaiti national referees and assistant 

referees to pass the new FIFA physical test. The referees position and 
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age did not reduce their performance. Heart rate is a valid and useful 

variable for measuring training intensity.  

 Several studies suggested that the old aerobic 12 minutes Cooper test 

is not valid and unreliable (29, 8) thus the need for a new test is 

recommended (27) and different tests should be recommended for 

referees and assistant referees to test speed and aerobic endurance 

abilities (24, 30). Weston et al (36) even suggested that only 40 m 

sprint can be used to assess the referees' capabilities. However, the 

present study, with the specific designed training program, proved 

that the new field test could be used to determine the referees' speed 

and endurance capabilities.  

Numerous studies have shown the importance of speed and 

endurance training to enhance the referees and assistant referees 

ability to officiate soccer matches by improving their anaerobic and 

aerobic capabilities (23, 9, 6, 11, 20, 8,36, 15, 40,39). Other studies 

added that the intensity of training should correspond to the soccer 

game requirements (18, 21). 

 

The four week training program was investigated by Sotiropooulos et 

al (32) and showed that players who did not follow any specific 

training did not gain any values for VO2 max, lose weight and reduce 

percent body fat. Another study by Iaia et al (17) showed that speed 

training for four weeks maintained a high muscle oxidative capacity. 

Impellizzeri et al (19) showed that there were significant 

improvements in aerobic fitness and match performance after 4 

weeks of training for junior soccer players. Also, Bonnette et al (2) 

reported that a twice weekly sprint, plyometric and agility training 

program over four weeks can have positive results on speed, 

endurance and power on high school soccer players. The results of 
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our study support the conclusion of previous studies that short term 

high speed and aerobic endurance training for four weeks is 

sufficient to improve cardiovascular capability. 

In addition, numerous studies have suggested that younger referees 

(23±3 years old) are capable of maintaining the physical demands of 

the game (10, 7). Also, a recent study by Weston et al (37) suggested 

no differences in the ability to officiate a soccer match regarding the 

age. Tessitore et al (34) reported that older soccer players can 

maintain good aerobic and anaerobic physical capability during the 

match. This conclusion was confirmed by Casajus and Castanga (3). 

Also, Tessitore et al (33) suggested that young referees (23±3 years) 

with acceptable fitness can maintain a high performance level 

throughout the match. Weston et al (39) reported that age is not a 

limiting factor for officiating at a soccer game. Our findings are 

consistent with previous studies where age is not a limiting factor for 

Kuwaiti national referees. 

For these reasons, many local soccer federations extended the age 

beyond the FIFA request. The international refereeing committee 

have enforced the retirement age of 45 years. However, many 

federations around the world do not pursue this and in fact extended 

the age depending on the need of the referees and their ability to 

officiate. The age range for referees in our study was (47.5-23.7) with 

a mean of 33.2 ±7.4 years. All in which showed improvements in 

their speed and endurance ability which may allow them to officiate 

the local matches. 

 

Recording heart rate during soccer matches and training can be a 

useful tool to determine the metabolic expenditure and 

cardiovascular demands of the game (12,16,27, 22). Monitoring and 
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measuring heart rate for a specific time after stopping exercise has 

been used to determine the intensity of exercise and it effectiveness 

on cardiovascular system. Also, measuring resting 

heart rate may indicate, if slower, that less 

effort is needed from the heart muscle to pump blood to the body. In 

the present study, heart rate reduction was reported after 10 seconds 

for both groups after 4 weeks of high intensity speed and aerobic 

endurance training. 

Conclusion : 

 

1- The Kuwaiti national referees and assistant referees should undergo a 

training program that allow them to pass the new FIFA fitness test. 

2- The Kuwait Football Association should allow the older referees to officiate 

the crucial games since they are capable to meet the demand of the game as 

well as their experience. 

3- The short term 4 week of high speed and endurance training program was 

sufficient to assist the Kuwaiti national referees and assistance referees to 

pass the current FIFA physical test. In addition, the referees' position and 

age are factors that did effect their speed and aerobic performance . 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

614 

References:  

1. Bartha, C, Petridis, L, Hamar, P, Puhl, S, and Castagna, C. Fitness Test Results 

of Hungarian and International-Level Soccer Referees and Assistants. J 

Strength Cond Res 2009; 23: 121-126. 

2. Bonnette, R, Spaniol, F, Melrose, D, Ocker, L, and Dyer, R. The Effect of 

Agility, Plyometric, and Sprint Training on the Speed, Endurance and 

Power of High School Soccer Players. J Strength Cond Res 2011; 25: 

S119. 

3. Casajus, A, and Castagna, C. Aerobic fitness and field test performance in 

elite Spanish soccer referees of different ages. J Sci Med Sport 2007; 10: 382-

389. 

4. Castagna, C, Grant, A, and D'Ottavio, S. Activity profile of international-level 

soccer referees during competitive matches. J Strength Cond Res 2004; 23: 

121-126. 

5. Castagna, C, Grant, A, and D'Ottavio, S. Effect of maximal aerobic power 

on match performance in elite soccer referees. J Strength Cond Res 2001; 

15: 420-5. 

6. Castagna, C, Grant, A, and D'Ottavio, S. Physiological Aspects of Soccer 

Refereeing Performance and Training. Sports Med 2007; 37: 625-646. 

7. Castagna, C, Grant, A, D'Ottavio, S, and Weston, M. Age-related effects 

on fitness performance in elite-level soccer referees. J Strength Cond Res 

2005; 19: 785-90. 

8. Castagna, C, Grant, A, D'Ottavio, S, and Weston, M. Relation between 

fitness test and match performance in elite Italian soccer referees. J 

Strength Cond Res 2002; 6: 231-235. 

9. Catterall C, Reilly T, Atkinson G, Coldwells A. Analysis of the work rates 

and heart rates of association football referees. Br. J. Sports Med 1993; 

27: 193-196. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castagna%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abt%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22D'Ottavio%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castagna%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22D'Ottavio%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weston%20M%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Strength%20Cond%20Res.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Strength%20Cond%20Res.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castagna%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22D'Ottavio%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weston%20M%22%5BAuthor%5D


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

618 

10. Cortis T, and Capranica, M. Power performance of soccer referees before, 

during, and after official matches. J Strength Cond Res 2004; 21: 1183-1187. 

11. D'Ottavio, S and Castagna, C. Analysis of Match Activities in Elite Soccer 

Referees During Actual Match Play. J Strength Cond Res 2001; 15: 167-

171. 

12. Esposito, F, Impellizzeri, FM, Margonato, V, Vanni, R, Pizzini, G, and 

Veicsteinas, A. Validity of heart rate as an indicator of aerobic demand 

during soccer activities in amateur soccer players. Eur J Appl Physiol. 

2004; 93: 167-72. 

13. Fédération Internationale de Football Association, FIFA Fitness Tests for 

referees and Assistant Referees.  

14. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 

15. Helsen, W, and Bultynck, J. Physical and perceptual-cognitive demands of 

top-class refereeing in association football. J Sports Sci 2004; 22: 179-189. 

16. Hoff, J, Wisløff, L, C Engen, Kemi, O, and Helgerud, J. Soccer specific 

aerobic endurance training. Br J Sports Med 2002; 36: 218-221. 

17. Iaia, FM, Hellsten,Y, Nielsen, J, Fernström, M, Sahlin, K and Bangsbo, J. Four 

weeks of speed endurance training reduces energy expenditure during 

exercise and maintains muscle oxidative capacity despite a reduction in 

training volume. J Appl Physiol 2009; 106: 73-80.  

18. Iaia, FM, Rampinini, E, and Bangsbo, J. High-intensity training in 

football. Int J Sports Physiol Perform. 2009; 4: 291-306. 

19. Impellizzeri, FM, Marcora, SM, Castagna, C, Reilly, T, Sassi, A, Iaia , and 

FM, Rampinini. Physiological and performance effects of generic versus 

specific aerobic training in soccer players. Int J Sports Med. 2006; 27: 

483-92. 

http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2001/05000/Analysis_of_Match_Activities_in_Elite_Soccer.3.aspx
http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2001/05000/Analysis_of_Match_Activities_in_Elite_Soccer.3.aspx
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Esposito%20F%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Impellizzeri%20FM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Margonato%20V%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vanni%20R%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pizzini%20G%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Veicsteinas%20A%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Eur%20J%20Appl%20Physiol.');
http://bjsportmed.com/search?author1=J+Hoff&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsportmed.com/search?author1=U+Wisl%C3%B8ff&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsportmed.com/search?author1=L+C+Engen&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsportmed.com/search?author1=O+J+Kemi&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsportmed.com/search?author1=J+Helgerud&sortspec=date&submit=Submit
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iaia%20FM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rampinini%20E%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bangsbo%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Sports%20Physiol%20Perform.');
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Impellizzeri%20FM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marcora%20SM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Castagna%20C%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reilly%20T%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sassi%20A%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iaia%20FM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Iaia%20FM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rampinini%20E%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rampinini%20E%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Sports%20Med.');
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rampinini%20E%22%5BAuthor%5D


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

20.  Inacio, A, Fernandes, L and Fernandz, R. Energy expenditure and intensity of 

physical activity in soccer referees during match-play. J Sports Sci 2008; 7: 

327-334. 

21. Johnston, L, and McNaughton, L. The physiological requirements of 

Soccer refereeing. Aust J Sci Med Sport. 1994; 26: 67-72. 

22. Kalapotharakos VI, Ziogas G, and Tokmakidis SP. Seasonal Aerobic 

Performance Variations in Elite Soccer Players. J Strength Cond Res, 

2011; 25: 1502-1507. 

23.  Krustrup P, Bangsbo J. Physiological demand of top-class soccer 

refereeing in relation to physical capacity: effect of intense intermittent 

exercise training. J. Sports Sci. 2001; 19: 881-891. 

24. Krustrup, P, Helsen, W, Randers, MB, Christensen, JF, MacDonald, C, 

Rebelo, AN, and Bangsbo, J. Activity profile and physical demands of 

football referees and assistant referees in international games. J Sports 

Sci. 2009; 27: 1167-76. 

25. Krustrup, P., Mohr, M, and Bangsbo, J. Activity profile and physiological 

demands of top-class soccer assistant referees in relation to training 

status. J Sports Sci 2002; 20: 861-871. 

26. Krustrup, P, Mohr, M, Nybo, L, Jensen, JM, Nielsen, JJ, and Bangsbo, J. 

The Yo-Yo IR2 test: physiological response, reliability, and application to 

elite soccer. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38: 1666-73. 

27. Mallo, J, Navarro, E, Aranda, JM, and Helsen WF. Activity profile of top-

class association football referees in relation to fitness-test performance 

and match standard. J Sports Sci.2009; 27: 9-17. 

28. Mallo, J, Navarro, E, Aranda, JM, and Helsen, WF. Physical demands of 

top-class soccer assistant refereeing during high-standard matches. J 

Sports Sci. 2009; 30: 331-336. 

29. Mallo, J, Navarro, E, Aranda, JM, Gilis, B, and Helsen, WF. Analysis of 

the Kinematical Demands Imposed on Top-Class Assistant Referees 

http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Johnston%20L%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22McNaughton%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Aust%20J%20Sci%20Med%20Sport.');
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kalapotharakos%20VI%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ziogas%20G%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tokmakidis%20SP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krustrup%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helsen%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Randers%20MB%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Christensen%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22MacDonald%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rebelo%20AN%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bangsbo%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Sports%20Sci.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Sports%20Sci.');
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Krustrup%20P%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mohr%20M%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nybo%20L%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jensen%20JM%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nielsen%20JJ%22%5BAuthor%5D
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bangsbo%20J%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Med%20Sci%20Sports%20Exerc.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mallo%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Navarro%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aranda%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helsen%20WF%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Sports%20Sci.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mallo%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Navarro%20E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aranda%20JM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helsen%20WF%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Sports%20Sci.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Sports%20Sci.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aranda%20JM%22%5BAuthor%5D


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

During Competitive Soccer Matches. J Strength Cond Res 2008; 22: 235-

242. 

30. Penry, JT, Wilcox, AR, and Joonkoo, Y. Validity and Reliability Analysis 

of Cooper's 12-Minute Run and the Multistage Shuttle Run in Healthy 

Adults. J Strength Cond Res. 2011; 25: 597-605. 

31. Reilly, T, and Gregson, W. Special populations: The referee and assistant 

referee. J Sports Sci 2006; 24: 795 – 801. 

32. Sotiropoulos, A, Travlos, AK, Gissis, I, Souglis, AG, and Grezios, A. The 

effect of a 4-week training regimen on body fat and aerobic capacity of 

professional soccer players during the transition period. J Strength Cond 

Res 2009; 23: 1697-703. 

33. Tessitore, A, Cortis, C, Meeusen, R, and Capranica, L. Power 

performance of soccer referees before, during, and after official matches. J 

Strength Cond Res 2007; 21: 1183-7. 

34. Tessitore A, Meeusen, R, Tiberi, M, Cortis, C, Pagano, R,        and 

Capranica, L. Aerobic and anaerobic profiles, heart rate and match    

analysis in older soccer players. Ergonomics. 2005; 48: 1365-77. 

35. Trikalis, C, Papanikolaou, Z, Soulas, D and Gerodimos, V. Evaluation of 

the speed and aerobic capacity of elite Greek soccer referee in A and B 

national division. Inquiries in Sport and Physical Education 2007; 5: 445-

450. 

36. Weston, M, Castagna, C, Helsen, W, and Impellizzeri F. Relationships 

among field-test measures and physical match performance in elite-

standard soccer referees. J Sports Sci 2009; 27: 1177 – 1184. 

37. Weston M; Castagna, C, Impellizzeri, F, Rampinini, E, and Breivik, S. 

Aging and physical match performance in English Premier League soccer 

referees. J Sci Med Sport 2010; 13: 96-100. 

38. Weston, M, Drust, B, Atkinson, G, and Gregson, W. Variability of 

soccer referees' match performances. Int J Sports Med. 2011; 32: 190-4. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sotiropoulos%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Travlos%20AK%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gissis%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Souglis%20AG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grezios%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cortis%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meeusen%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Capranica%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tessitore%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Meeusen%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tiberi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cortis%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pagano%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Capranica%20L%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Ergonomics.');
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713721847~tab=issueslist~branches=27#v27
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Weston%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drust%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Atkinson%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gregson%20W%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Int%20J%20Sports%20Med.');


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

39. Weston, M, Helsen, W, MacMahon, C, and Kirkendall, D. The impact of 

specific high-intensity training sessions on football referees' fitness levels. 

Am J Sports Med. 2004; 32: 54S-61S.  

40. Vieira, CA, Costa, EC, and Aoki, MS. Does physical fitness level affect 

soccer referee's performance? Rev. bras. educ. fís. esporte 2010; 24: 445-

452. 

 

 

 حأث١ش بشٔبِح حذس٠بٟ ِمخشذ ٌخ١ّٕت ػٕصشٞ اٌغشػت ٚاٌخسًّ اٌٙٛائٟ

 ػٍٝ أداء زىبَ ِٚغبػذٞ زىبَ االحسبد اٌى٠ٛخٟ ٌىشة اٌمذَ
 

 ػبذ اٌّد١ذ ِسّذ اٌّٛعٛٞ د.     عٍّبْ زغ١ٓ زبخٟ د.    َٛوبظـــُ خببش غٍد.

    

   

 ٍِخص اٌبسث
 

أعبب١غ ٌخ١ّٕت ػٕصشٞ  4اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌذساعت ٘ٛ اٌخؼشف ػٍٝ ِذٜ حأث١ش بشٔبِح حذس٠بٟ ِمخشذ لص١ش ٌّذة 

تخخببس اٌدذ٠ذ اٌغشػت ٚاٌخسًّ اٌٙٛائٟ ػٍٝ أداء زىبَ ِٚغبػذٞ اٌسىبَ فٟ االحسبد اٌى٠ٛخٟ ٌىشة اٌمذَ ٌال

اٌّٛظٛع ِٓ االحسبد اٌذٌٟٚ ٌىشة اٌمذَ ٌم١بط ِذٜ لذسحُٙ ػٍٝ إداسة ٚحسى١ُ اٌّببس٠بث اٌشع١ّت ٚاٌبطٛالث 

 4األع٠ٛ١ت . ٚلذ حُ ِمبسٔت إٌخبئح األ١ٌٚت ِٓ االتخخببس ِغ إٌخبئح اٌخٟ حُ اٌسصٛي ػ١ٍٙب بؼذ فخشة حذس٠ب ٌّذة 

حأث١ش ِشوض اٌسىبَ ) زىُ عبزت أٚ ِغبػذ زىُ( ػٍٝ وفبءحُٙ فٟ حسى١ُ أعبب١غ ببإلظبفت إٌٝ أْ حُ دساعت ِذٜ 

 اٌّببس٠بث .

زىّب بس١ث حُ حمغ١ُّٙ إٌٝ لغ١ّٓ زغب ِشوضُ٘ فٟ اٌٍّؼب )زىُ ِٚغبػذ زىُ( ٚػٍٝ  15اشخٍّج اٌؼ١ٕت ػٍٝ 

ٌسىبَ فٟ االتخخببس ِخٛعػ اٌؼّش اٌغٕٟ . أظٙشث إٌخبئح ٘زٖ اٌذساعت أْ ٕ٘بن دالٌت إزصبئ١ت ِٛخبت ب١ٓ ٔخبئح ا

 االٚي ٚإٌخبئح اٌّغدٍت بؼذ إحببع اٌبشٔبِح اٌخذس٠بٟ فٟ االتخخببس اٌثبٟٔ .

 6.37ثب١ٔت إٌٝ  6.41ِخش ػذٚ ٌٍسىبَ ِٓ  40ٚأظٙشث إٌخبئح أ٠عب أْ ٕ٘بن حطٛسا ٚاظسب فٟ ٔخبئح اتخخببس 

اٌسىبَ فمذ وبٔج إٌخبئح اال٠دبب١ت  ثب١ٔت أِب ٌّغبػذٞ 30.0ثب١ٔت إٌٝ  32.2ِخش خشٞ ِٓ  250ثب١ٔت ٚفٟ اتخخببس 

ثب١ٔت إٌٝ  30.8ِخش خشٞ ِٓ  250ثب١ٔت ٚفٟ اتخخببس  6.27ثب١ٔت إٌٝ  6.12ِخش ػذٚ ِٓ  40وبألحٟ اتخخببس 
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أعبب١غ ببٌٕغبت ٌّشاوضُ٘ ٚلذ عدً ٔفظ  4ٍبشٔبِح اٌخذس٠بٟ ٌّذة ٌ اٌمب١ٍتٕخبئح اٌثب١ٔت ببٌّمبسٔت ِغ  30.0

ثٛاْ ِٓ اٌخٛلف ػٓ  20ٚوزٌه أظٙشث إٌخبئح أخفبض ػذد دلبث اٌمٍب بؼذ ٌؼّش .اٌخطٛس ػٕذ اٌّمبسٔت زغب ا

 279ٌّٚغبػذٞ اٌسىبَ ِٓ  275إٌٝ  282ِخش ( ٌٍسىبَ ِٓ  40اٌّدٙٛد اٌبذٟٔ ) اٌّشزٍت األتخ١شة ِٓ اتخخببس 

وفبءة اٌسىبَ  أعبب١غ ٠ؼخبش ِٕبعبب ٌشفغ 4. ٠ّىٓ االعخٕخبج بأْ اٌبشٔبِح اٌخذس٠بٟ اٌّمخشذ ٌّذة  275إٌٝ 

 ٚببٌخبٌٟ اخخ١بص االتخخببس اٌدذ٠ذ ٌالحسبد اٌذٌٟٚ ٌىشة اٌمذَ . 

 

The Effects of High Intensity Speed and Endurance Training Sessions on Kuwaiti 

National Soccer Referees' Evaluation Fitness Test 

 

Dr. Kazem Ghloum, Dr. Salman Mohammad , Dr. Abdulmajeed Almousawi 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate the short term effects of a four week 

specific speed and aerobic endurance training on FIFA physical fitness test results 

by Kuwaiti national soccer referees and assistant referees officiating in local and 

Asian tournaments. Their initial new FIFA fitness field test results were compared 

to the results of the same test after four weeks of training. In addition, the referees’ 

position and age were selected to determine if these were limited factors that may 

have an effect on the efficiency of officiating during a soccer match. 

Twenty five national soccer referees were divided into two groups according to 

their position in the field and their mean age (33.2 years). Heart rate (HR) was 

monitored for 10 seconds after stopping the test. 

The results of the present study showed statistically significant differences in 

national referee and assistant referee scores in the new FIFA fitness test. The 

results illustrated significant improvements after 4 weeks of high intensity speed 

and endurance training for referees (P ≤ 0.05) in the 40 m sprint from 6.42 ±.06 to 

6.37 ±.03 seconds and in the 150 m run from 31.1 ±.4 to 30.0 ±.0 seconds. Assistant 

referees also showed significant improvement in the 40 m sprint from 6.21 ±.05 to 

6.17 ±.03 seconds and in the 150 m run from 30.8 ±.7 to 30.0 ±.0 seconds from the 

initial test results according to their position. Similar improvements were recorded 
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for both groups according to their age. Heart rate pulse at 10 seconds after the end 

of the last stage of the 40 m sprint was reduced for referees and assistant referees 

(P ≤ 0.05) from 181±.89 to 175±1.41 and from 179±.91 to 175±1.41, respectively. 

Heart rate improved for the 150 m run for referees and assistant referees from 

164±.96 to 157±.1.13 and from 163±.88 to 156±1.03, respectively. Four weeks of 

high intensity speed and aerobic endurance training was sufficient to improve their 

performance. The national referees and assistant referees should undergo an 

aerobic endurance and speed training program that allows them to fulfill the new 

FIFA fitness test physical requirements. 

 
  علي الماء داخل المعينه الوسائل بعط استخذام تأثيز

 فزاشت متز 05 لسباحي الخاصت البذنيت والقذراث الفسيولوجيت المتغيزاث بعط
عبدالقادر أحمد إبراىيـ أشرؼ 

                                                                           عبدالسالـ عمى حسيف 
 :البحث ومشكلة مقدمة

 مثيالتػػػو عػػػف التصػػػور يفػػػوؽ بشػػػكؿ مجاالتػػػو كافػػػة فػػػى العمػػػـ فػػػروع بتطػػػور الحػػػديث العصػػػر يتميػػػز
 والتقػػػػػدـ لمتطػػػػػور ونتيجػػػػػة التطػػػػػور ىػػػػػذا مػػػػػف وافػػػػػراً  نصػػػػػيباً  الرياضػػػػػى لممجػػػػػاؿ وكػػػػػاف السػػػػػابقة القػػػػػروف فػػػػػى

 الزمنػػػى اإلنجػػػاز ربمعػػػايي المجػػػاؿ ىػػػذا وتميػػػز انفػػػراد لػػػوحظ الحديثػػػة والنظريػػػات المعمومػػػات وثػػػورة التكنولػػػوجى
 المسػػػػاعدة األدوات فػػػػى المممػػػػوس التطػػػػور أف إال،  مسػػػػبؽ غيػػػػر بشػػػػكؿ السػػػػابقة القياسػػػػية األرقػػػػاـ وتحطػػػػيـ

 لػػػو كػػػاف ممػػػا مممػػػوس بتطػػػور مػػػر وقػػػد األداء تحسػػػيف وكػػػذلؾ البدنيػػػة الجوانػػػب مػػػف العديػػػد فػػػى يسػػػيـ الػػػذى
 .األرقاـ تحسيف فى الفعاؿ األثر

 العديػػػػد اسػػػػتخدميا والتػػػػى التػػػػدريب عمميػػػػة لنجػػػػاح المػػػػدرب إلييػػػػا يحتػػػػاج التػػػػى الميمػػػػة األدوات ومػػػػف
 التزحمػػػؽ حػػػزاـ أو الوسػػػط وحػػػزاـ – المػػػاء حػػػزاـ)  ىػػػى البػػػاحثيف مػػػف العديػػػد بدراسػػػتيا قػػػاـ والتػػػى المػػػدربيف مػػػف
 األدوات مػػػػػػف وغيرىػػػػػػا( الزعػػػػػػانؼ – الكفػػػػػػيف لػػػػػػوح – الػػػػػػرجميف ضػػػػػػربات لػػػػػػوح – الطفػػػػػػو عوامػػػػػػات – األثقػػػػػػاؿ و

 (81:  2 . )األخرى المساعدة

                                                 


 كفرالشي  جامعة - الرياضية التربية كمية - الرياضى التدريب بقسـ مساعد استاذ 


 االسكندرية جامعة – الرياضية التربية كمية – المائية الرياضات تدريب بقسـ مساعد استاذ 
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 بإسػػػػتخداـ البدنيػػػػة القػػػػدرات تنمػػػػى أف يجػػػػب السػػػػباحة رياضػػػػة فػػػػى لػػػػألداء مسػػػػتوى أعمػػػػى ولتحقيػػػػؽ
 القػػػػدرات أىػػػػـ مػػػػف والتحمػػػػؿ الخاصػػػػة القػػػػوة وتعتبػػػػر وخارجػػػػو المػػػػاء داخػػػػؿ المتنػػػػوع التػػػػدريب ووسػػػػائؿ طػػػػرؽ
 (. 9:  5. ) السباحة رياضة فى البدنية

 السػػػػػباح مػػػػػف المرجػػػػػو المسػػػػػتوى لتحقيػػػػػؽ ىالرقمػػػػػ االنجػػػػػاز فػػػػػى تػػػػػؤثر التػػػػػى العوامػػػػػؿ ضػػػػػمف ومػػػػػف
 مػػػػا بكػػػػؿ السػػػػرعة،  التحمػػػػؿ،  القػػػػوة عناصػػػػر فػػػػى تتمثػػػػؿ والتػػػػى التػػػػدريبى لمبرنػػػػامج طبقػػػػاً  البدنيػػػػة العناصػػػػر

 .منيا عنصر كؿ يشممو
 اف إلػػػػػػػى( ـ2001) KELUINJUBA جوبػػػػػػػا كمػػػػػػػيفف أشػػػػػػػار فقػػػػػػػد المسػػػػػػػاعدة األدوات وألىميػػػػػػػة

 الخاصػػػػػة األخطػػػػػاء بعػػػػػض تحسػػػػػيف فػػػػػى تسػػػػػتخدـ كمػػػػػا كنيػػػػػؾوالت الفنػػػػػي األداء فػػػػػي ميمػػػػػة التػػػػػدريب أدوات
 ( 86:  11. )األداء وطريقة بالتكنيؾ
 بتنمييييية الخاصيييية األدوات تعتبيييير المرنيييية الزعييييانف أن إليييي ( م4006)  MAT MAS ميييييز مييييات ويشييييير
 ألسيييي ل الضييييربة بعمييييق اإلحسيييياس تسيييياعد الحجييييم صيييي يرة المرنيييية الزعييييانف واسييييتخدام الكاحييييل مرونيييية
 (00:  35. )القدمين
 تحسيييين فيييي األثييير بيييال  لهيييا بالزعيييانف السيييباحة أن إلييي (  م4005) MAGLISCHO ماجلشييييو وتشيييير
 مسيييتو  تحسيييين فيييي يسييياعد مميييا لليييرجلين الخاصييية القيييوة زييييادة إلييي  باإلضيييافة المييياء فيييي الجسيييم وضييي 
 (340:  37. )الدول ين سباحة تعلم في كبير بشكل تسهم المونو زعانف سباحة أن كما األداء

 الييييييييييييدين ك يييييييييييوف اسيييييييييييتخدام أن إلييييييييييي ( م4003) KELLVINJUBA جوبيييييييييييا كليييييييييييي ن رويشيييييييييييي
HANDEBADDLES   الخاصيييية التييييدريبات فييييي الحمييييل زيييييادة عليييي  تسيييياعد الييييرجلين لتثبيييييت أداة ميييي 

 السييييط  مسييياحة زيييييادة خيييالل ميييين واليييدف  الشييييد عملييييات تحسييييين فيييي أهميتهييييا إلييي  باإلضييييافة باليييذراعين
 مييين ويحسييين المييياء فيييي اليييذرا  لشيييد مقاومييية يعطييي  العيييائم دمبلزالييي واسيييتخدام للمييياء الييييد مييين المعييير 
 إصيييب  فيييت  علييي  التعيييود طريقييية السيييباح تعطييي  المييياء فييي  اليييدمبلز مسييي  طريقييية ألن المييياء مسييي  طريقييية
 اسيييتخدام و األصييياب  بقيييية عييين اإلبهيييام إصيييب  فيييت   ضيييرورة علييي  أكيييدت الحديثييية السيييباحة إن حييييث اإلبهيييام

.  للسيييباح التكنيييي  وتحسيييين المييياء ليييدخول الصيييحيحة الوضيييعية علييي  الييييد م صيييل بتثبييييت يقيييوم ال ورهانيييد
(33  :68  ) 

 المسيييتو  علييي  سيييواء السيييباح  أرقيييام أن تبيييين التيييدريب بمجيييال وارتباطهميييا الباحثيييان دراسييية خيييالل ومييين
 التطيييور نتيجييية إال لييييس السيييباحة ارقيييام فييي  الميييذهل التطيييور وهيييذا مسيييتمر تحطيييم فييي  العيييالم  أو العربييي 
 وبعييييي  التيييييدريب عمليييييية فييييي  المسييييياعده األدوات وتطيييييور السيييييباحة تيييييدريب طيييييرق فييييي  العلمييييي  موالتقيييييد
 . المهار  األداء ف  التعديالت

 مجييييال فييييي المتخصصيييية الشييييركات بعيييي  لييييد  المتييييوفرة األدوات بعيييي  خييييالل ميييين الباحثييييان اسييييتنبط وقييييد
 اللياقييية عناصييير حسيييينت إلييي  تييي د  قيييد بأنهيييا الترفيهيييية التيييدريبات بعييي  عميييل فيييي تسيييهم والتيييي السيييباحة
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 علييي  عبئييا   تشييكل ال والتييي السييباحة مجيييال فييي للسييباحين الرقمييي اإلنجيياز تحسيييين فييي تسييهم والتييي البدنييية
 .الرياضي الموسم خالل من اإلصابات أو الزائد التحمل إل  للوصول الالعب
 عليهيييا طيييال اإل تيييم التييي  العلميييي البحيييث مشيييكالت وبعييي  المشيييابهة للدراسيييات الباحثيييان قيييراءة خيييالل ومييين
 إلييي  والوصيييول الرقميييي اإلنجييياز تطيييوير إلييي  تييي د  قيييد التيييي والتسيييا الت المشيييكالت بعييي  هنيييا  أن اتضييي 

 .   العالمية المستويات إل  والوصول للمنافسة العرب الالعبين ت هل التي المستويات
 سييييواء اتالتييييدريب معظييييم فيييي  والسييييرعة والتحمييييل العضييييلية القييييوة تنمييييية عناصيييير أن األبحيييياث أثبتييييت وقييييد

 فيييي  البييييدن  اإلعييييداد فتييييرات فيييي  اآلخيييير والييييبع  الحركيييية اتجيييياة فيييي  بعضييييها باالثقييييال أو المطيييياط األسييييت 
 المسييتو  تحقييق لييم التيي  المشييكالت بعيي  لوجييود الباحثييان فكيير نبيي  الييذ  األميير الحمييام خييار  أو الصيياالت
 .السابقة األبحاث ف  المطلوب
 النييييواح  وتحسييييين لتطييييوير اسييييتخداما   المعينيييي  ائلالوسيييي أكثيييير عليييي  التعييييرف فيييي  البحييييث مشييييكلة وتكميييين
 كثيييير وحيييول المعينييي  األدوات هيييذه أهميييية حيييول العلمييي  باليييدليل نيييأت  أن نسيييتطي  وبيييذل  والمهاريييية البدنيييية
 الييييييد مجيييياديف اسييييتخدام وإن السييييابقة والدراسييييات االسيييييتطالعية الدراسييييات أوضييييحتها التيييي  النقيييياط ميييين

 بعييي  يسيييبب الوسيييط وحيييزام السيييباح كتيييف فيييي ومشييياكل ضييي طا   بتسيييب المطاطييية واالسيييات ( الييييد ك يييوف)

 . التكني  في المشكالت
 ف البحث:هذ

التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير اسػػػتخداـ بعػػػض الوسػػػائؿ المعينػػػو  داخػػػؿ المػػػاء عمػػػى بعػػػض المتعيػػػرات الفسػػػيولوجية والقػػػدرات " 
 متر فراشة ا.  50البدنية الخاصة فى 
 فزوض البحث:

القياسػػػػيف القبمػػػػى والبعػػػػدى فػػػػى بعػػػػض المتعيػػػػرات الفسػػػػيولوجية توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف  -1
 والقدرات البدنية لصالح القياس البعدى لممجموعة الضابطة.

توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف القياسػػػػيف القبمػػػػى والبعػػػػدى فػػػػى بعػػػػض المتعيػػػػرات الفسػػػػيولوجية  -2
 والقدرات البدنية لصالح القياس البعدى لممجموعة التجربية.

الػػػػػة إحصػػػػػائيًا فػػػػػى القياسػػػػػيف البعػػػػػدييف لممجمػػػػػوعتيف التجربيػػػػػة والضػػػػػابطة لصػػػػػالح توجػػػػػد فػػػػػروؽ د -3
 القياس البعدى لممجموعة التجربية.

 الذراساث المزتبطت:

ـ( بعنػػػػػػواف ا اسػػػػػػتخداـ بعػػػػػػض أدوات التػػػػػػدريب المػػػػػػائى فػػػػػػى تحسػػػػػػيف 2006دراسػػػػػػة رأفػػػػػػت حمػػػػػػزة )
 –وات المسػػػػػاعدة ) الزعػػػػػانؼ سػػػػػباحة الزحػػػػػؼ ا وكػػػػػاف ىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة التعػػػػػرؼ عمػػػػػى أىميػػػػػة اسػػػػػتخداـ األد

السػػػػوتركؿ( فػػػػى تحسػػػػيف مسػػػػتوى األداء لسػػػػباحة الزحػػػػؼ وقػػػػد اسػػػػتخدـ المػػػػنيج  التجريبػػػػى عمػػػػى  –الكفػػػػوؼ 
( سػػػػباحًا وكػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ النتػػػػائج التػػػػى حققتيػػػػا الدراسػػػػة وجػػػػود زيػػػػادة فػػػػى مرونػػػػة رسػػػػ  26عينػػػػو قواميػػػػا )
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داـ الزعػػػانؼ عمػػػى زيػػػادة عمػػػؽ الضػػػربة القػػػدـ لحركتػػػى الثنػػػى والمػػػد لممجموعػػػة التجريبيػػػة وقػػػد اسػػػفر اسػػػتخ
ـ نتيجػػػػة اسػػػػتخداـ كفػػػػوؼ 25لمػػػػرجميف وزيػػػػادة طػػػػوؿ ضػػػػربة الػػػػذراع مػػػػع قمػػػػة عػػػػدد دورات الػػػػذراعيف لمسػػػػافة 

اليػػػديف ممػػػا يؤكػػػد عمػػػى أىميتيػػػا فػػػى تحسػػػيف مسػػػتوى األداء لسػػػباحة الزحػػػؼ واسػػػتخداـ السػػػنوركؿ أدى إلػػػى 
داء ضػػػربات الػػػرجميف وحركػػػات الػػػذراعيف نتيجػػػة تحسػػػيف تػػػوزاف الجسػػػـ ممػػػا أدى إلػػػى التحسػػػف فػػػى مسػػػتوى أ

 (7لوجود الوجو داخؿ الماء. )
ـ( بعنػػػػواف ا تػػػػأثير اسػػػػتخداـ بعػػػػض وسػػػػائؿ 2004دراسػػػػة حسػػػػاـ الػػػػديف محمػػػػود وأحمػػػػد عبػػػػدالعاطى )

التػػػػدريبات المقاومػػػػة داخػػػػؿ المػػػػاء لسػػػػباحة الصػػػػدر واالرتقػػػػاء بيػػػػا كأسػػػػاس لتطػػػػوير األداء الفنػػػػى واإلنجػػػػاز 
دؼ الدراسػػػة دراسػػػة العالقػػػة بػػػيف االرتقػػػاء بالمسػػػتوى التكنيكػػػى لسػػػباحة الصػػػدر قبػػػؿ وبعػػػد الرقمػػػى ا  وكػػػاف ىػػػ

البرنػػػػامج لمتعػػػػرؼ عمػػػػى األسػػػػاليب المناسػػػػبة لتػػػػدريبات المقاومػػػػة وكػػػػذلؾ دراسػػػػة فاعميػػػػة تػػػػدريبات المقاومػػػػة 
رىػػػا الخاصػػػة داخػػػؿ المػػػاء عمػػػى كػػػؿ مػػػف القػػػوة داخػػػؿ المػػػاء وطػػػوؿ معػػػدؿ الشػػػده والسػػػرعة المطمقػػػة ومػػػدى تأثي

( سػػػباحًا وكانػػػت مػػػف 32عمػػػى االنجػػػاز الرقمػػػى وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػى عمػػػى عينػػػو قواميػػػا )
أىػػػػـ النتػػػػائج لػػػػوحظ أف ىنػػػػاؾ تطػػػػورًا فػػػػى األداء الفنػػػػى وبالتػػػػالى االرتقػػػػاء بالمسػػػػتوى الرقمػػػػى وذلػػػػؾ عنػػػػدما 

زمػػػف الشػػػدة لزيػػػادة اسػػػتخدـ أسػػػموب الكفػػػوؼ والجػػػر وقػػػد أدى إلػػػى تطػػػور معػػػدالت السػػػرعة وتحسػػػف مسػػػتوى 
 (6طوليا.)

ـ( بعنػػػػواف ا تػػػػأثير بعػػػػض وسػػػػائؿ القػػػػوة الخاصػػػػة لمػػػػرجميف عمػػػػى 2000دراسػػػػة زيػػػػاد محمػػػػد أمػػػػيف )
مسػػػػتوى األداء فػػػػى سػػػػباحة الصػػػػدر ا  وكػػػػاف ىػػػػدؼ الدراسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى أكثػػػػر الوسػػػػائؿ التدريبيػػػػة فاعميػػػػة 

واحى المورفولوجيػػػػة  والبدنيػػػػة فػػػػى تطػػػػوير القػػػػوة الخاصػػػػة لمػػػػرجميف فػػػػى سػػػػباحة الصػػػػدر وتأثيرىػػػػا عمػػػػى النػػػػ
( سػػػباح وكػػػاف مػػػف أىػػػـ النتػػػائج 39والمياريػػػة وقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػى عمػػػى عينيػػػا قوامػػػو )

ارتفػػػاع التػػػأثيرات التدريبيػػػة لمبرنػػػامج التػػػى خضػػػعت لػػػو المجموعػػػات التجريبيػػػة وكػػػذلؾ تحسػػػيف القػػػوة الخاصػػػة 
مػػػػرجميف ، التػػػػدريب بإسػػػػتخداـ التػػػػدريب البيمػػػػومترى لمػػػػرجميف ممػػػػا حسػػػػف مسػػػػافة الوثػػػػب العمػػػػودى والػػػػدفع ل

أفضػػػؿ فػػػى تنميػػػة القػػػوة الخاصػػػة لمػػػرجميف ، ارتفػػػاع القػػػوة الخاصػػػة لمػػػرجميف أدى إلػػػى زيػػػادة تحسػػػف مسػػػتوى 
 (8أداء سباحة الصدر ألفراد عينو الدراسة. ) 
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ـ( بعنػػػػػػواف ا تػػػػػػأثير اسػػػػػػتخداـ الزعػػػػػػانؼ عمػػػػػػى كفػػػػػػاءة األداء 2002)  kostichدراسػػػػػػة كوسػػػػػػتش 
القػػػوة فػػػى السػػػباحة ا وتيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اسػػػتخداـ الزعػػػانؼ كعنصػػػر مػػػؤثر عمػػػى كفػػػاءة و 

( سػػػػباحًا مػػػػف 14األداء والقػػػػوة فػػػػى السػػػػباحة وقػػػػد اسػػػػتخدـ الباحػػػػث المػػػػنيج التجريبػػػػى عمػػػػى عينػػػػو قواميػػػػا )
يف وتحسػػػػيف المسػػػػتويات العميػػػػا وكػػػػاف مػػػػف أىػػػػـ النتػػػػائج أف التػػػػدريب بالزعػػػػانؼ يعمػػػػؿ عمػػػػى تقويػػػػة الػػػػرجم

 (12مستوى التحمؿ الدورى التنفسى لمسباح وتعمـ التكنيؾ السميـ ألداء ضربات الرجميف. )
ـ( بعنػػػػػػواف ا تػػػػػػأثير اسػػػػػػتخداـ الزعػػػػػػانؼ عمػػػػػػى كفػػػػػػاءة 2002) zamparدراسػػػػػػة زامبػػػػػػار وآخػػػػػػروف 

 السػػػباح ا وتيػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى أىميػػػة اسػػػتخداـ الزعػػػانؼ عمػػػى كفػػػاءة عمػػػؿ السػػػباح واسػػػتخدـ
أىػػػـ النتػػػائج ( سػػػباحًا مػػػف المسػػػتويات العميػػػا وكػػػاف مػػػف 16الباحػػػث المػػػنيج التجريبػػػى عمػػػى عينػػػو قواميػػػا )

مسػػػػػتوى أداء أف اسػػػػػتخداـ الزعػػػػػانؼ بسػػػػػرعات مختمفػػػػػة لػػػػػدى عينػػػػػة البحػػػػػث أدى إلػػػػػى تحسػػػػػيف 
 (16ضربات الرجميف وزيادة عمؽ الضربة باإلضافة إلى زيادة مرونة القدـ. )

ـ( بعنػػػػواف ا اسػػػػتخداـ الزعػػػػانؼ فػػػػى تعمػػػػيـ سػػػػباحة الفراشػػػػة ا 2002) b.maggدراسػػػػة بػػػػوب مػػػػاج 
وتيػػػدؼ الدراسػػػة لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى تػػػأثير اسػػػتخداـ الزعػػػانؼ فػػػى تعمػػػيـ سػػػباحة الفراشػػػة واسػػػتخدـ الباحػػػث 

( سػػػباحًا مػػػف المسػػػتويات العميػػػا وكػػػاف مػػػف أىػػػـ النتػػػائج اسػػػتخداـ 20المػػػنيج التجريبػػػى عمػػػى عينػػػو قواميػػػا )
ادة قػػػوة عضػػػالت الػػػرجميف بصػػػورة ممحوظػػػة ممػػػا أدى ذلػػػؾ إلػػػى تحسػػػيف أداء الضػػػربة الزعػػػانؼ أدى إلػػػى زيػػػ

 (9الخاصة بالرجميف لسباحة الفراشة. )
 إجزاءاث البحث:

 :منيج البحث

اسػػػػػػتخدـ الباحثػػػػػػاف المػػػػػػنيج التجريبػػػػػػى بإسػػػػػػتخداـ التصػػػػػػميـ التجريبػػػػػػى لمقيػػػػػػاس القبمػػػػػػى البعػػػػػػدى 
 ماشيًا مع ىدؼ البحث.لمجموعتيف احداىما تجربية واآلخرى ضابطة وذلؾ ت

 :عينة البحث

( سػػنو 15،  14تػػـ اختيػػار عينػػو البحػػث بالطريقػػة العمديػػة مػػف سػػباحى نػػادى الجػػيش لممراحػػؿ السػػنية )
 ( سباح وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف:20المسجميف بسجالت االتحاد المصرى وبم  قواميا )

 ( سباحيف.10وقواميا ) pvcمف  لزعانؼ المصنعوالمجموعة التجريبية : تستخدـ الدمبمز العائـ والفور ىاند وا
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( 10المجموعة الضابطة : تستخدـ األدوات التقميدية المتوفرة حاليًا )األساتؾ والكفوؼ والزعانؼ( وقواميا )
 سباحيف.   

ىػػػػػذا وقػػػػػد تػػػػػـ عمػػػػػؿ التكػػػػػافؤ بػػػػػيف المجمػػػػػوعتيف مػػػػػف حيػػػػػث ) السػػػػػف ، الطػػػػػوؿ ، الػػػػػوزف ، العمػػػػػر 
لسػػػػرعة ، التحمػػػػؿ العػػػػاـ( لمتأكػػػػد مػػػػف تسػػػػاوى جميػػػػع أفػػػػراد عينػػػػو البحػػػػث قبػػػػؿ التػػػػدريبى ، السػػػػرعة ، تحمػػػػؿ ا

 إجراء التجربة.
 
 
 
 
 

 (1جدوؿ )
 الضابطة فى المتعيرات قيد البحث و التجربية  التكافؤ بيف المجموعتيف

 

 م
المتغيزا

 ث

وحذة 
القيا
 س

المجموعت 
 الضابطت

المجموعت 
 التجزبيت

الفزق 
بين 

المتوسط
 اث

قيمت 
 0ع 0  4ع 4  )ث(

 0.31 0.40 4.09 43.50 4.04 43.10 سنة السف 4

 0.33 0.40 1.14 414.40 5.53 411.90 سـ الطوؿ 0

 0.14 4.40 1.01 40.40 5.15 44.00 كجـ الو ف 3

 0.31 0.40 0.50 1.50 0.11 1.10 سنة العمر التدريبى 1

 0.13 0.01 0.40 01.13 0.11 30.00 ث تحمؿ السرعة 5

 0.10 0.40 0.54 45.10 0.19 45.30 ث السرعة 1

 0.44 0.40 0.01 44.50 0.05 44.53 ث التحمؿ العاـ 4

 

 2.26=  0.05قيمة )ت( عند مستوى 

ْ  =10 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

611 

( يوضػػػػح التكػػػػافؤ بػػػػيف المجموعػػػػة التجربيػػػػة والمجموعػػػػة الضػػػػابطة لممتعيػػػػرات قيػػػػد البحػػػػث حيػػػػث 1جػػػػدوؿ ) 
قػػػػؿ قيمػػػػة بينمػػػػا بمعػػػػت قيمػػػػة )ؼ( الجدوليػػػػة ( كأ0.11( كػػػػأكبر قيمػػػػة ، )0.39تتػػػػراوح قيمػػػػة )ت( مػػػػا بػػػػيف )

 2.26=  0.05عند مستوى 
 أدواث جمع البياناث:

 المتعيرات األساسية :
 السف مسنه(. -

 الطوؿ مسـ( -

 الو ف مكجـ(. -

 العمر التدريبى. -

 : البدنية الخاصةالمتعيرات 
 (000:  0(  ، م4ؽ. مرفؽ م 3ـ سباحه حرة راحة 05 × 3: متوسط  مف  اختبار السرعة -

 (450:  0( ، م4ث. مرفؽ م 40ـ سباحه حرة راحه 50 × 1: متوسط  مف  ختبار تحمؿ السرعةا -

 ( 410:  0( ، م 4ـ سباحه حرة. مرفؽ م900: قيا   مف  اختبار التحمؿ العاـ -

 المتعيرات الفسيولوجية :
 pwcة كاريمػافمـ حػرة ويػتـ اسػتخداـ معادلػ100 × 0: و ػى عبػارة عػف سػباحة  قياس الكفػاءة البدنيػة الخاصػة -

 (  450:  3( ، م0( الستخراج مستوى الكةائة البدنية. مرفؽ م 170
 (450:  3(  ، م0مرفؽ م ث. 45ـ حرة راحة 50 ×1ويلؾ عف طريؽ سباؽ قياس تحمؿ الالكتيؾ :  -

 القياسات الميارية :
 متر فراشة. 50 مف سباحة  -
 طوؿ ال ربة. -
 (3عدد ال ربات. ممرفؽ -

 لبحث :خطواث تنفيذ ا

 تنقسـ خطوات تنةيي التجربة لمرحمتيف :
 المرحمة األولى :
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العمػػػػػر  –الػػػػػو ف  –الطػػػػوؿ  –التعػػػػرؼ عمػػػػػى مجتمػػػػع البحػػػػػث وعمػػػػػؿ تكػػػػاف  بػػػػػيف المجمػػػػوعتيف فػػػػػى مالسػػػػػف  -6
 التحمؿ العاـ(. –تحمؿ السرعة  –التدريبى( والمتػيرات الخاصة مالسرعة 

 ية البحث.االجتماع مع السباحيف وووليائ األمور لتو يح و م -1

قػػػػاـ الباحػػػػث بتصػػػػميـ برنػػػػامة تػػػػدريبى لممجموعػػػػة التجربيػػػػة وال ػػػػابطة  وقػػػػد روعػػػػى األسػػػػ  العمميػػػػة مػػػػع اخػػػػتمؼ األدوات  -3
ـ الػػػػػػػػى 0/4/0001المسػػػػػػػػتخدمة لمتػػػػػػػػدريب الريا ػػػػػػػػى بػػػػػػػػيف المجمػػػػػػػػوعتيف وقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتػرؽ البرنػػػػػػػػامة ثمانيػػػػػػػػة وسػػػػػػػػابيع مػػػػػػػػف 

                                         ـ .01/9/0001
(2جدوؿ )  

 توزيع مكونات حمؿ التدريب خالؿ تنفيذ البرنامج
 أسابيع( 8)

 االسابيع                    
 المحتويات

1 2 3 4 5 6 7 8 

 كـ 49 الحجـ االسبوعى
5 .00 

 كم
 كـ 04

5 .00 
 كم

 كم61
5 .00 

 كم
 كم11

5 .00 
 كم

 ـ1500 ـ 5100 ـ1500 ـ3100 نسبة حجـ التهدلة والتسخيف
3100
 ـ

 ـ1500 ـ5100 ـ1500

 نسبة حجـ السرعة
 ـ0050 ـ0400 ـ0050 ـ4900

3100
 ـ

 ـ1500 ـ5100 ـ1500

 نسبة حجـ تحمؿ السرعة 
 ـ3100 ـ1050 ـ3100 ـ0400

3100
 ـ

 ـ1500 ـ5100 ـ1500

 نسبة حجـ التحمؿ العاـ
 ـ41950 ـ40350 ـ1100

40350
 ـ

4000
 ـ

 ـ1000 ـ40900 ـ1000
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 (:يةالتنفيذالمرحمة الثانية )
 الدراسة االستطالعية: -2

عمػػػػػػػى عينػػػػػػػة اسػػػػػػػتطمعية قوامهػػػػػػػا    ـ01/1/0001الػػػػػػػى ـ44/1/0001فػػػػػػػى الةتػػػػػػػرة مػػػػػػػف وجريػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة االسػػػػػػػتطمعية 
 لعينه مف خارج عينة البحث ولهـ نة  خصالصهابهدؼ التعرؼ عمى:( سباحيف ممثمه 40م

 التعرؼ عمى مدى مناسبة األدوات المستخدمة لعينة البحث. -

 ى الصعوبات التى تواجو تنفيذ البحث.التعرؼ عم -

 تدريب المساعديف عمى تنفيذ البحث. -

 التعرؼ عمى مدى مناسبة االختبارات لعينة البحث. -

 تحديد أسموب تنفيذ اختبارات البحث. -

 تطبيؽ البحث: -1
 القياس القبمى : -2
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ـ.30/6/2009ـ إلى 25/6/2009تـ تنفيذ القياس القبمى  فى الفترة ما بيف 
 بة :تنفيذ التجر  -1

( وحػػػػػػػدات 9ـ بواقػػػػػػػع )26/8/2009ـ إلػػػػػػػى 2/7/2009تنفيػػػػػػػذ التجربػػػػػػػة فػػػػػػػى الفتػػػػػػػرة مػػػػػػػا بػػػػػػػيف 
 ( 4أسبوعية. مرفػؽ) 

 القياس البعدى : -3
 ـ .0/1/0001ـ الى04/9/0001تـ تنةيي القيا  البعدى فى الةترة ما بيف 

 المعالجاث اإلحصائيت :

 تـ استخداـ المعالجات االحصائية المناسبة لطبيعة البحث:
 لمتوسط الحسابى.ا -2

 االنحراؼ المعيارى. -1

 اختبار )ت(. -0
 النتائج ومناقشة عرض

 (3) جدوؿ
 المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى واختبار )ت(  

 لممجموعة الضابطة بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممتعيرات قيد البحث
 

 م
المتغيز

 اث

وحذة 

القي

 اس

القياس 

 القبلي
القياس 

 البعذى

الفزق 

ين ب

المتوس

 طاث

قيمت 

 )ث(
 4+ع 0  4+ع 4  

 1.31 4.04 0.11 09.15 0.11 30.00 ث تحمؿ السرعة 4

 43.15 4.43 0.03 40.10 0.05 44.53 ؽ التحمؿ العاـ 0

 1.33 4.01 0.54 41.04 0.19 45.30 ث السرعة  3

 1.49 44.00 3.14 4.05 3.41 4.41 سـ طوؿ ال ربة 1

 44.41 1.10 4.33 34.40 4.05 39.30 عدد عدد ال ربات 5

 40.44 4.40 4.59 400.50 0.01 404.10 ث تحمؿ المكتيؾ 1

ْ  =20 
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 00.00 0.40 3.14 4.01 3.10 0.11 ث/ ف الكةائة البدنية 4

 40.11 4.14 0.10 09.03 0.34 01.11 ث ـ فراشة50 9

 

 0.01=  0.05 المستوى المعنوى عند
بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى  0.05حصػػائية عنػػد مسػػتوى ( فػػروؽ ذات داللػػو إ3يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) 

 -لممجموعة الضابطة لصالح القياس البعدى حيث بم  المتوسط الحسابى لممتعيرات الفسيولوجية )تحمػؿ الالكتيػؾ
( كمػػا 1.04( ، ) 120.50( أمػػا القيػػاس البعػػدى بمػػ  )0.94( ، ) 127.60الكفػػاءة البدنيػػة( لمقيػػاس القبمػػى )

اس البعدى أقؿ مف القياس القبمى فى متعير تحمؿ الالكتيؾ وذلػؾ ألنػو كممػا قػؿ كػاف أفضػؿ عكػس يتضح أف القي
( ممػا يػدؿ 20.02( ، )12.117الكفاءة البدنية كمما زادت كمما كاف أفضؿ وبمعت قيمة )ت( عمى النحو التػالى )
التحمؿ العاـ  –اصة )تحمؿ السرعة عمى وجود داللة لصالح القياس البعدى أما المتعيرات فى القدرات البدنية  الخ

ـ فراشػػػة( حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابى لمقيػػػاس 50سػػػرعة  –عػػػدد الضػػػربات  –طػػػوؿ الضػػػربة  –السػػػرعة  –
( ، 28.95(  والقيػػػاس البعػػػدى )29.64( ، )38.30( ،)1.14( ، )15.30( ، )11.53( ، )30.22القبمػػػى)

وضػػػح أف القيػػػاس العبػػػدى أقػػػؿ مػػػف القيػػػاس ( ممػػػا ي28.03( ، )31.70( ،)1.25( ، )14.21( ، )10.40)
( ، 4.36القبمػػى فػػى مجمػػوع المتعيػػرات ماعػػدا )طػػوؿ الضػػربة( وبمعػػت قيمػػة )ت( الفػػروؽ عمػػى النحػػو التػػالى )

( ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود داللػػو لصػػالح القيػػاس البعػػدى 12.96( ، )11.74( ، )9.18( ، )4.33( ، )13.65)
( وحسػػاـ الػػديف محمػػد 7ـ( )2006يتفػػؽ مػػع كػػاًل مػػف رأفػػت حمػػزة ) ويرجػػع ذلػػؾ لتطبيػػؽ البرنػػامج التػػدريبى وىػػذا

 (.3ـ( )2000( ، أشرؼ عبدالقادر )15ـ( )2003( وماجميشيو )6ـ( )2004وأحمد عبدالعطى )
(4جدوؿ )  

 المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى واختبار )ت( 
 يد البحثلممجموعة التجربية بيف القياس القبمى والقياس البعدى لممتعيرات ق

 

 م
المتغيزا

 ث

وحذة 

القي

 اس

القياس 

 القبلي
القياس 

 البعذى

الفزق 

بين 

المتوس

 طاث

قيمت 

 )ث(
 4+ع 0  4+ع 4  

 44.05 3.09 0.34 01.95 0.40 01.13 ث تحمؿ السرعة 4

ْ  =20 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 40.13 4.10 0.33 1.10 0.01 44.50 ؽ التحمؿ العاـ 0

 40.39 0.54 0.34 40.93 0.54 45.10 ث السرعة  3

 31.10 0.49 3.91 4.33 0.51 4.45 سـ طوؿ ال ربة 1

 41.55 9.40 4.44 01.10 0.11 39.30 عدد عدد ال ربات 5

 41.51 43.40 3.01 441.50 4.50 404.10 ث تحمؿ المكتيؾ 1

 4.04 0.44 5.95 4.40 3.05 0.15 ث/ ف الكةائة البدنية 4

 1.53 0.51 0.14 01.11 0.35 01.50 ث ـ فراشة50 9

 

 

 2.26=  0.05المستوى المعنوى عند 
( يوضػػػػػح وجػػػػػود فػػػػػروؽ دالػػػػػة إحصػػػػػائيًا بػػػػػيف القياسػػػػػيف القبمػػػػػى والبعػػػػػدى 4يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ ) 

لممجموعػػػة التجربيػػػة لممتعيػػػرات قيػػػد البحػػػث لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدى حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابى لممتعيػػػرات 
( أمػػػػا القيػػػػاس 0.947( ، ) 127.60لقبمػػػػى )الكفػػػػاءة البدنيػػػػة( لمقيػػػػاس ا -الفسػػػػيولوجية )تحمػػػػؿ الالكتيػػػػؾ

( كمػػػػا يتضػػػػح أف الفػػػػروؽ بػػػػيف القياسػػػػيف البعػػػػدى والقبمػػػػى دالػػػػة لصػػػػالح 1.12( ، ) 114.50البعػػػػدى بمػػػػ  )
القيػػػاس البعػػػدى فػػػى متعيػػػر تحمػػػؿ الالكتيػػػؾ وذلػػػؾ ألنػػػو كممػػػا قػػػؿ كػػػاف أفضػػػؿ عكػػػس الكفػػػاءة البدنيػػػة كممػػػا 

( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى وجػػػػود 7.01( ، )14.15و التػػػػالى )زادت كممػػػػا كػػػػاف أفضػػػػؿ وبمعػػػػت قيمػػػػة )ت( عمػػػػى النحػػػػ
التحمػػػؿ العػػػاـ  –داللػػػة لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدى أمػػػا المتعيػػػرات فػػػى القػػػدرات البدنيػػػة  الخاصػػػة )تحمػػػؿ السػػػرعة 

ـ فراشػػػػػة( حيػػػػػث بمػػػػػ  المتوسػػػػػط الحسػػػػػابى 50سػػػػػرعة  –عػػػػػدد الضػػػػػربات  –طػػػػػوؿ الضػػػػػربة  –السػػػػػرعة  –
( والقيػػػػػػػػػػػػػػاس 29.50( ، )38.30( ، )1.15( ، )15.40( ، )11.52( ، )29.93لمقيػػػػػػػػػػػػػػاس القبمػػػػػػػػػػػػػػى )

( ممػػػػػػػػػػػػػػػػا يوضػػػػػػػػػػػػػػػػح أف 26.96( ، )29.60( ،)1.33( ، )125.83( ، )9.90( ، )26.85البعػػػػػػػػػػػػػػػػدى )
القيػػػاس البعػػػدى أقػػػؿ مػػػف القيػػػاس القبمػػػى فػػػى مجمػػػوع المتعيػػػرات ماعػػػدا )طػػػوؿ الضػػػربة( وبمعػػػت قيمػػػة )ت( 

( 9.53( ، )14.56( ، )36.40)( ، 12.38( ، )12.93( ، )11.05الفػػػػػػػػػروؽ عمػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػالى )
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود داللػػػو لصػػػالح القيػػػاس البعػػػدى ويرجػػػع ذلػػػؾ لتطبيػػػؽ البرنػػػامج التػػػدريبى وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع 

( وماجميشػػػػيو 6ـ( )2004( وحسػػػػاـ الػػػػديف محمػػػػد وأحمػػػػد عبػػػػدالعطى )7ـ( )2006كػػػػاًل مػػػػف رأفػػػػت حمػػػػزة )
 (.3ـ( )2000( ، أشرؼ عبدالقادر )15ـ( )2003)

 (8) جدول
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 متوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى واختبار )ت( ال
 لممجموعتيف التجربية والضابطة فى القياس البعدى لممتعيرات قيد البحث

 

 المتغيزاث م

وحذة 

 القياس
المجموعت 

 الضابطت
المجموعت 

الفزق بين  التجزبيت

 المتوسطاث
قيمت 

 4+ع 0  4+ع 4   )ث(

 9.31 0.44 0.34 01.95 0.11 09.15 ث تحمؿ السرعة 4

 4.30 0.50 0.33 1.10 0.03 40.10 ؽ التحمؿ العاـ 0

 9.39 4.39 0.34 40.93 0.54 41.04 ث السرعة  3

 1.11 0.09 3.91 4.33 3.14 4.05 سـ طوؿ ال ربة 1

 3.01 4.40 4.44 01.10 4.33 34.40 عدد عدد ال ربات 5

 5.09 1.00 3.01 441.50 4.59 400.50 ث تحمؿ المكتيؾ 1

 5.90 0.09 5.95 4.40 3.14 4.01 ث/ ف الكةائة البدنية 4

 3.94 4.41 0.14 01.11 0.10 09.03 ث ـ فراشة400 9

 

 

 

 2.26=  0.05المستوى المعنوى عند 
( يوضػػػػػػح وجػػػػػػود فػػػػػػروؽ دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف القيػػػػػػاس البعػػػػػػدى  لممجمػػػػػػوعتيف التجربيػػػػػػة 5يتضػػػػػػح مػػػػػػف جػػػػػػدوؿ ) 

لصػػػػالح المجموعػػػػة التجربيػػػػة حسػػػػيث بمػػػػ  المتوسػػػػط الحسػػػػابى لممتعيػػػػرات البدنيػػػػة الخاصػػػػة  والضػػػػابطة لممتعيػػػػرات قيػػػػد البحػػػػث
ـ فراشػػػػػػػة( لممجموعػػػػػػػة 50زمػػػػػػػف  –عػػػػػػػدد الضػػػػػػػربات  –طػػػػػػػوؿ الضػػػػػػػربة  –السػػػػػػػرعة  –التحمػػػػػػػؿ العػػػػػػػاـ  –)تحمػػػػػػػؿ السػػػػػػػرعة 

، ( 26.85( والمجموعػػػػػػػػػػػػػػػة التجربيػػػػػػػػػػػػػػػة )28.03( ، )31.70( ، )1.25( ، )14.21( ، )10.40( ، )28.95الضػػػػػػػػػػػػػػػابطة)
( ويتضػػػػػػػػػح وجػػػػػػػػػود فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػو إحصػػػػػػػػػائية فػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتوى 26.94( ، )29.60( ،)1.33( ، )12.83( ، )9.90)

( ، 7.30( ، )8.39لصػػػػالح المجموعػػػػة التجربيػػػػة وكانػػػػت قيمػػػػة )ت( الجدوليػػػػة عمػػػػى النحػػػػو التػػػػالى لممتعيػػػػرات البدنيػػػػة) 0.05
الكفػػػػػػاءة البدنيػػػػػػة ( حيػػػػػػث بمػػػػػػ   –تحمػػػػػػؿ الالكتيػػػػػػؾ ( أمػػػػػػا المتعيػػػػػػرات الفسػػػػػػيولوجية )3.87( ، )3.04( ، )6.44( ، )8.38)

( لممجموعػػػػػػػػػة التجربيػػػػػػػػػة 1.12( ، )114.50( لممجموعػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػابطة وبمػػػػػػػػػ  )1.04( ، )120.50المتوسػػػػػػػػػط الحسػػػػػػػػػابى )
 ( لصالح المجموعة التجربية.3.87( ، )5.28حيث بم  ) 0.05وتضح وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى 
ت المعينػػػػػػػو التػػػػػػػى تحسػػػػػػػف نتػػػػػػػائج االختبػػػػػػػارات البدنيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة والمتعيػػػػػػػرات ويػػػػػػػرجح الباحثػػػػػػػاف اسػػػػػػػتخداـ األدوا

( 15ـ( )2003ـ فراشػػػة وىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع ماجميشػػػو )50الفسػػػيولوجية وطػػػوؿ الضػػػربة وعػػػدد الضػػػربات وتحسػػػف مسػػػتوى زمػػػف 

ْ  =10 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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( أشػػػػرؼ 2ـ( )1994أبػػػػو العػػػػال عبػػػػدالفتاح ) حيػػػػث تػػػػزداد القػػػػوة العضػػػػمية بإسػػػػتخداـ المقاومػػػػات المختمفػػػػة و يتفػػػػؽ ىػػػػذا مػػػػع
 ( عمى ضرورة تنمية القدرات البدنية الخاصة. 4ـ( )2005عبدالقادر )

 االستنتاجات:
الكفػػػػػاءة  –تحسػػػػػيف المجموعػػػػػة التجربيػػػػػة والضػػػػػابطة فػػػػػى جميػػػػػع متعيػػػػػرات البحػػػػػث الفسػػػػػيولوجية )تحمػػػػػؿ الالكتيػػػػػؾ  -2

 –عػػػدد الضػػػربات  –ة طػػػوؿ الضػػػرب –السػػػرعة  –التحمػػػؿ العػػػاـ  –البدنيػػػة( والقػػػدرات البدنيػػػة الخاصػػػة )تحمػػػؿ السػػػرعة 
 ـ فراشة(.50زمف 

ـ 50تحسػػػػف المجموعػػػػة التجربيػػػػة عػػػػف المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػى المتعيػػػػرات الفسػػػػيولوجية والبدنيػػػػة الخاصػػػػة وزمػػػػف  -1
 فراشة. 

 التوصيات:
اسػػػػػتخداـ بعػػػػػض األدوات المسػػػػػاعدة الحديثػػػػػة المسػػػػػتخدمة قيػػػػػد البحػػػػػث فػػػػػى تػػػػػدريب  المسػػػػػافات القصػػػػػيرة والطويمػػػػػة  -2

 لقدرات البدنية الخاصة ومستوى اإلنجاز الرقمى لمسباحيف لممراحؿ المختمفة.لتحسيف مستوى بعض ا

 تطوير بعض األجيزة واألدوات المساعدة المختمفة بما يتناسب مع السباحيف. -1
 المزاجـــــع

 : المراجػع العربيػة : أوالً 
ر العربػػى ، الرياضػػى ، األسػػس الفسػػيولوجية ، دار الفكػػ التػػدريب : بدالفتاحأحمد ع أبوالعال -1

 ـ1997القاىرة  ، 

السػباحة لممسػتويات العميػا ، دار الفكػر العربػى ، القػاىرة ،  تدريب : أحمد عبدالفتاح أبوالعال  -2
 ـ1994

اسموبى حمؿ التدريب الواحد والمتعدد عمػى بعػض المتعيػرات  تأثير : إبراىيـ عبدالقادر  أشرؼ -3
مناشػػئيف ، رسػػالة الفسػػيولوجية والمسػػتوى الرقمػػى فػػى السػػباحو ل

 ـ.2000دكتوراة غير منشورة ، جامعة طنطا  ، 
بػػيف السػػباحيف المصػػرييف والعػػالمييف فػػى مسػػافات  ارنػػومق دراسػػة : إبراىيـ عبدالقادر أشرؼ -4

ـ فراشػػة ، مجمػػة جامعػػة المنوفيػػة 100األجػػزاء المختمفػػة لسػػباؽ 
 ـ2005لمتربية الرياضية . 

، دار الكتػػػاب الحػػػديث ، الطبعػػػة  لرياضػػػىفػػػى المجػػػاؿ ا القيػػػاس : بيؾمحمد خاطر ، عمى فيمى ال أحمد -5
 ـ.1996الرابعة ، 
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استخداـ بعض وسائؿ التدريبات المقاومػة داخػؿ المػاء عمػى  تأثير : الديف محمود ، أحمد عبدالعاطى حساـ -6
مسػػتوى األداء الفنػػى فػػى سػػباحة الصػػدر ، رسػػالة دكتػػوراة غيػػر 

ضػػية لمبنػػيف ، جامعػػة االسػػكندرية ، منشػػورة ، كميػػة التربيػػة الريا
 ـ.2004

المائى فى تحسيف سباحة الزحؼ ،  دريببعض أدوات الت استخداـ : محمود توفيؽ حمزة رافت -7
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ، كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف . 

 ـ.2006جامعة االسكندرية ، 
الخاصػػة بػػالرجميف عمػػى مسػػتوى وسػػائؿ تطػػوير القػػوة  بعػػض تػػأثير : محمد أميف زياد -8

األداء فى سباحة الصػدر ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، كميػة 
 ـ.  2000التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة االسكندرية ، 
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جأثير برنامج جعىيضً مقحرح نبعط االنحرافات انقىامية 

خاصة بمحافظة نهمعاقين بانشهم اننصفً بانمذارس ان

 انشرقية

 

  كية جابر وحمد محمد  د/ *
 المقدمة ومشكمة البحث:

                                                 

*
 جامعة ال قا يؽ –كمية التربية الريا ية لمبنات وستاي مساعد ب 
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الكمػػاؿ صػػفة ينفػػرد بيػػا المػػولى عػػز وجػػؿ وال يسػػتطيع أى كػػائف عمػػى ىػػذه األرض أف يػػدعى الكمػػاؿ فػػى  
اد قدراتو فالتفاوت فى قدرات الفػرد الواحػد فػى مختمػؼ سػماتو وصػفاتو ممحوظػًا كمػا أف الفػروؽ النسػبية بػيف األفػر 

بعضيـ بعضًا فى الصفة أو السمة الواحدة ممموسة كذلؾ وقد وجد ىذا التفاوت فى قدرات الفرد وتمػؾ الفػروؽ فػى 
 قدرات األفراد منذ نشأة اإلنساف عمى ىذه األرض.

ـ(، محمػػد صػػبحى حسػػانيف ومحمػػد عبػػد السػػالـ راغػػب 1981ويشػػير كػػؿ مػػف عبػػاس الرممػػى وآخػػروف )
ـ( عمى أف االنحػراؼ القػوامى ىػو تعييػر عالقػة عضػو مػف 2003) Gerard et alـ(، جيرارد وآخروف 1995)

أعضػػاء الجسػػـ بسػػائر األعضػػاء األخػػرى وأف القػػواـ المنحػػرؼ القػػوامى يكػػوف تعييػػرًا فػػى شػػكؿ عضػػو مػػف أعضػػاء 
نحرافو عف المعدؿ الطبيعى المسمـ بو تشريحيًا مما ينتج عنو تعييػر فػى عالقػة ىػذا العضػو  الجسـ أو جزء منو واو

 (197:  21(، )149:  13(، )53:  8بسائر األعضاء األخرى. ) 

ونظرًا ألف أفراد المجتمع ذوى االحتياجات الخاصة والمعاقيف إمػا ببتػر فػى أحػد أعضػاء الجسػـ أو مرضػى 
أو مصابيف بأمراض مزمنة تعػوقيـ عػف الحركػة المطمقػة مثػؿ الشػمؿ بأنواعػو المختمفػة ولقػد اختػارت الباحثػة فئػة 

ـ المعاقيف جسديًا موضوعًا لدراستو حيث أف ىذه الفئة يجب أف تناؿ االىتماـ مثػؿ بػاقى فئػات المعػاقيف معينة وى
بيػػدؼ وضػػع بػػرامج متعػػددة مػػف خػػالؿ درس التربيػػة البدنيػػة والرياضػػية لتسػػاعده فػػى مواجيػػة المشػػاكؿ الثانويػػة 

واميػة التعويضػية وانحرافػات القػواـ عامػة والتعويضية ليذه اإلعاقة بعرض القدرة عمى المواجية فى االنحرافػات الق
والكشؼ المبكر لتمؾ االنحرافات يجعؿ مف السيؿ عالجيا قبؿ أف تتحوؿ إلى تشوه ثابت يصػعب عالجػو فيمػا بعػد 

 وتظير أثاره الجانبية. 

وتعػػد اإلعاقػػة واحػػدة مػػف األسػػباب الرئيسػػية لحػػدوث االنحرافػػات القواميػػة فػػإذا توقػػؼ عضػػو مػػف أعضػػاء  
األعضػاء ووضػع الجسػـ  أداء وظيفتو أو تـ فقده فإف ذلؾ يؤدى إلى محاولة الفرد تكييػؼ وضػع بقيػة الجسـ عف

 بصفة عامة بما يتالءـ مع تكوينو الجديد وىذا يؤدى بالتالى إلى االنحرافات القوامى التعويضى.

بػراىيـ سػعد زغمػوؿـ(، 0000م محمػد قػدرى بكػرىويتةؽ كؿ مف  حمػود مـ(، 0004م حمػدى أحمػد عمػى واو
براىيـ سعد زغموؿ ـ( عمى أىمية التمرينات التأىيمية حيث يػروف أف العػالج بالتمرينػات ىػو 2004م يحيى سعد واو

النػػوع المشػػترؾ غالبػػًا فػػى جميػػع أنػػواع االنحرافػػات القواميػػة، ويعتبػػر أىػػـ ىػػذه األنػػواع إذ أنػػو السػػبيؿ األساسػػى 
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التمرينػػات العالجيػػة الخاصػة بكػػؿ إصػابة يمكننػػا رفػػع السػتعادة الجػػزء المصػاب لحالتػػو قبػػؿ اإلصػابة، وعػػف طريػؽ 
كفاءة الجزء المصاب واالستعادة لممارسة الرياضة بكفاءة عالية ولكؿ إصابة تمريناتيا التى تتناسػب مػع مسػتوى 

 ( 97:  17(، )111:  3(، )78:  15اإلصابة وفترة العالج ومكاف اإلصابة. )

يمانػػًا مػػف الباحثػػة بقضػػية المعػػاقيف جسػػدي ًا وانطالقػػًا مػػف كافػػة المواثيػػؽ السياسػػية واإلنسػػانية وضػػرورة واو
توفير قدرًا مناسبًا مف الرعاية البدنية والنفسية لمطفػؿ المعػاؽ جسػديًا، ومػا لمسػتو الباحثػة لحػؿ بعػض المشػكالت 

مػع يجػب اتجيت الباحثة لوضع برنامج لمتمرينات العالجية البدنية نظرًا ألىمية ىػؤالء األطفػاؿ كأعضػاء فػى المجت
، لذلؾ اختارت الباحثة ىذا المجاؿ لتكممة مسيرتيا وتقنيف العمؿ ليذه البرامج والتى يجب أف تبنػى  االستفادة منيـً

 عمى أسس عممية نحو الوصوؿ إلى نتائج ليؤالء المعاقيف ووضع البرامج العالجية التعويضية ليـ. 

 أىداؼ البحث 
 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى: 
 لقوامية الشائعة لدى التالميذ المعاقيف بالشمؿ النصفى بالمدارس الخاصة بمحافظة الشرقية. االنحرافات ا -1
تػػأثير البرنػػامج المقتػػرح عمػػى إعػػادة تأىيػػؿ االنحرافػػات القواميػػة الناتجػػة عػػف الشػػمؿ النصػػفى لمتالميػػذ  -2

 بالمدارس الخاصة بمحافظة الشرقية.                                

   تساؤالت البحث
 ما ىى االنحرافات القوامية الناتجة عف الشمؿ النصفى؟ -1
ىؿ البرنامج التعويضى المقترح يػؤثر إيجابيػًا فػى عػالج االنحرافػات القواميػة الناتجػة عػف الشػمؿ النصػفى  -2

 لمتالميذ بالمدارس الخاصة بمحافظة الشرقية ؟
 
 

 مصطمحات البحث 
  Handicapping :*ةػاإلعاق

                                                 
*
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أو انفعػالى يحػدث لمفػرد نتيجػة إصػابة الفػرد بخمػؿ أو عجػز عضػوى أو جسػمى ىى تػأثير انعكػاس نفسػى  
 ويحوؿ دوف أدائو لمدور الذى يعتبر طبيعيًا لسنو وجنسو وحالتو االجتماعية. 

 People With Special Needs :*المعاقيف
وؿ ىـ األشخاص الذيف يصابوف بأضرار قد تؤدى إلى تعطيؿ أو اضػطراب أو خمػؿ عضػوى أو جسػمى يحػ 

 دوف أدائيـ ألدوارىـ الوظيفية فى الحياة. 

  Posture القػواـ:
 .ىو العالقة الميكانيكية بيف أجيزة الجسـ الحيوية المختمفة العظمية والعضمية والعصبية 

 (9:  41م 
  Deformity االنحراؼ القوامى:

يعػى المسػػمـ بػػو ىػو شػػذوذًا فػى شػػكؿ عضػػو مػف أعضػػاء الجسػػـ أو جػزء منػػو، وانحرافػو عػػف الوضػػع الطب 
 تشريحيًا، مما ينتج عنو تعيير فى عالقة ىذا العضو بسائر األعضاء األخرى. 

 (411:  43م

  Therapeutic Exercises & Rehabilitation :*التمرينات العالجية والتأىيمية
إحػػدى وسػػائؿ العػػالج البػػدنى الحركػػى الرياضػػى بعػػرض توظيػػؼ الحركػػة المقننػػة اليادفػػة سػػواء فػػى شػػكؿ  

ريػػػة وذلػػػؾ لمعمػػػؿ عمػػػى اسػػػتعادة الوظػػػائؼ األساسػػػية لمعضػػػو  مرينات مختمفة أو أعماؿ بدنية ووظيفية أو ميات
 المصاب وتأىيمو بدنيًا لمعودة بكفاءة لممارسة النشاط الرياضى.  

 الشمؿ النصفى:
انبيف ىو فقداف القدرة عمى الحركة أو عدـ اإلحساس بأحد أعضاء الجسـ، ويمكف حدوث الشمؿ ألحػد الجػ 

اليسار أو اليميف لمجسـ، ويمكف أيضًا أف يحدث فى جزء واحد محدد مف الجسـ )مثؿ الوجػو( عمػى أحػد الجػانبيف 
 (97:  16اليسار أو اليميف. )

                                                 
*
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   :العالج البدنى الحركى
ىو أحد الوسائؿ الطبيعية األساسية فى مجاؿ العالج المتكامػؿ مػف اإلصػابات الرياضػية وبعػض األمػراض  

توظيؼ الحركة المقننة اليادفة الستعادة الشخص المصاب لوظائفو األساسية وكذلؾ العضػو المصػاب. عف طريؽ 
(14  :20) 

 ابقة:ػات السػالدراس
االنحرافػات القواميػة تقيػيـ "  يػاعنوانبدراسػة ( 25ـ( )1992)  Resende & Sanchesريسيند وشانشػي قاـ  -4

سنة "، بهػدؼ تقيػيـ االنحرافػات القواميػة للطةػاؿ بالمػدار  ( 41 -44فى األطةاؿ بالمرحمة المدرسة لمسف مف م
( طةػؿ مػف 0143( سػنة، واسػتخدـ الباحثػاف المػنهة الوصػةى عمػى عينػة عػدد ا م41 -44لممرحمة السنية مف م

الجنسػػيف بالمراحػػؿ المدرسػػية المختمةػػة مػػف المسػػتوى الخػػام  وحتػػى المسػػتوى الثػػامف مػػف مػػدار  مارنيمػػا بدولػػة 
و ـ النتالة وصبح القواـ منتصب لجميػع األطةػاؿ وثنػائ و ػع الوقػوؼ فػى الصػورة الجانبيػة بشػكؿ  البرا يؿ، ومف

مباشر والخمةية وي ًا وفقًا الختبار نيويورؾ لمقواـ، اختمؼ فػى نسػبة التشػو ات القواميػة لػبعد المػدار  العامػة 
طةاؿ المدار  العامة كيةيػة الجمػو  عف المدار  األخرى ويرى الباحثاف وف  يا االختمؼ نتة عف عدـ دراية و

 الصحيح بالتعميمات القوامية التى يكرت فى العديد مف المقاالت.

مقتػرح لتحسػيف تػأثير برنػامج عالجػى حركػى "  يػاعنوانبدراسة (  2( ) ـ1996) حسيف صادؽ المصػيمحىقاـ  -0
الدقػػة( "،  –لتػػوا ف الحركػػى ا –بعػػد القػػػدرات الحركيػػػة للشػػخاص المعػػوقيف بدنيػػػا مالتوافػػؽ الع ػػمى العصػػبى 

بهػػدؼ التعػػرؼ عمػػى مػػدى تػػجثير برنػػامة عمجػػى حركػػى مقتػػرح لتحسػػيف الحالػػة العامػػة لمجسػػـ واألنشػػطة اليوميػػة 
بداللة الر ا الحركى لدى عينة البحث، واستخدـ الباحث المنهة التجريبػى وتػـ تطبيػؽ الدراسػة عمػى عينػة عبػارة 

( مػػػف مركػػػ  الهػػػمؿ األحمػػػر 40( وعػػدد ـ مCPألطةػػػاؿ المخػػػى معػػف مجموعػػػة مػػػف األطةػػػاؿ المصػػابيف بشػػػمؿ ا
الةمسطينى، ومف ودوات جمع البيانات اختبارات القدرة الحركية، وقد وسةرت النتالة عف ظهور تحسف ممحوظ فى 
مسػػتوى التوافػػؽ العصػػبى الع ػػمى، ظهػػور تحسػػف ممحػػوظ فػػى التػػوا ف الحركػػى لػػدى عينػػة البحػػث، ظهػػور تحسػػف 

 ختبارات الدقة.ممحوظ فى نتالة ا
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بدراسػة عنوانهػا " نتػالة تػدريبات القػوة الموجهػة ( 20ـ( )1998) Damiano & AbeL بيػؿآدميػانو و  قػاـ - -3
عمػػى المصػػابيف بالشػػمؿ المخػػى "، بهػػدؼ تصػػميـ برنػػامة لتػػدريبات القػػوة لممصػػابيف بالشػػمؿ المخػػى مػػف األطةػػاؿ، 

الباحثػػػاف المػػػنهة التجريبػػػى عمػػػى عينػػػة مػػػف األطةػػػاؿ وسػػػابيع، واسػػػتخدـ  1تػػػجثير  ػػػيا البرنػػػامة بعػػػد تطبيقػػػه لمػػػدة 
( طةؿ، ومف و ـ النتالة تطور مستوى القوة فى القيا  البعدى لممصابيف 44المصابوف بالشمؿ المخى وعدد ـ م
 وسابيع. 1نتيجة لمبرنامة المقترح فى ظرؼ 

القػػوامى عمػػى تحسػػيف بعنػػواف " تػػجثير برنػػامة لمتمرينػػات والػػوعى ( 11ـ( )1999) مجػػدى نصػػر عةيةػػىدراسػػة  -1
بعد االنحرافات القوامية الشالعة لتمميي المرحمة اإلعدادية "، بهػدؼ التعػرؼ عمػى االنحرافػات القواميػة الشػالعة 
لػػدى تمميػػػي مجتمػػع البحػػػث، تصػػػميـ برنػػامة لمػػػوعى القػػػوامى لتمميػػي عينػػػة البحػػػث، وتصػػميـ برنػػػامة لمتمرينػػػات 

تمميػػي عينػػة البحػػث، واسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهة التجريبػػى عمػػى عينػػة العمجيػػة لمنحرافػػات األكثػػر شػػيوعًا لػػدى 
طمب الصؼ الثانى والثالػث االعػدادى مػف مػدار  المممكػة العربيػة السػعودية، المشػير وحمػد اسػماعيؿ، الحمميػة 

ـ 19/4111( سػنة لمعػاـ الدراسػى 41 – 44بمدار  ادارة الهـر التعميمية لمحافظة الجيػ ة تتػراوح وعمػار ـ بػيف م
طالػػب، ومػػف و ػػـ النتػػالة تحديػػد و ػػـ اإلصػػابات الشػػالعة لهػػيأ المرحمػػة السػػنية، وف  500وبمػػع عػػدد عينػػة البحػػث 

برنػػامة الػػوعى القػػومى يػػ ثر عمػػى تحسػػيف الحالػػة القواميػػة لتمميػػي المرحمػػة اإلعداديػػة لعينػػة البحػػث، وف البرنػػامة 
 نحرافات القوامية الشالعة لدى تمميي عينة البحث.   المستخدـ لمتمرينات العمجية وثر ايجابيًا عمى تحسيف اال

بدراسػػة عنوانهػا " المواصػةات األنثروبومتريػة والبدنيػة والقواميػػة (  5 ( )ـ2001) صػةائ الػديف الخربػوطمىقامػت  -5
( ووثر ا عمى التوا ف الثابت والمتحرؾ"، بهدؼ التعرؼ عمى بعد Adulz yphosisلبعد ونواع حدب البموغ م

األنثروبومتريػػة، المػػدى الحركػػى لمعمػػود الةقػػرى والمنكبػػيف، قياسػػات القػػوى القصػػوى الثابتػػة لمع ػػمت  المواصػػةات
 – 40المثنية والمادة لمجيع، واستخدمت الباحثة المنهة الوصةى عمى عينػة مػف تمميػي المرحمػة اإلعداديػة مػف م

يجػػب مراعػػاة تصػػنيؼ يوى تشػػوأ  ( سػػنة الػػييف يعػػانوف مشػػاكؿ صػػحية وعيػػوب قواميػػة، ومػػف و ػػـ النتػػالة ونػػه45
 استدارة الظهر بجنواعه، يجب التركي  عمى األبحاث التى تتناوؿ العمقات بيف النواحى القوامية واالت اف.

بدراسة عنوانها " المواصػةات القواميػة المصػاحبة لجنػؼ العمػود (  6 ( )ـ2001) صةائ الديف الخربوطمىقامت  -1
(، بهػػدؼ التعػػرؼ 45:  40الصػػةات البدنيػػة لمتمميػػيات بمرحمػػة البمػػوغ "، م الةقػػرى البسػػيط والمركػػب وآثار ػػا عمػػى

عمػػى المواصػػةات األنثروبومتريػػة ووثر ػػا عمػػى التػػوا ف الثابػػت والحركػػى لعينػػة البحػػث، واسػػتخدمت الباحثػػة المػػنهة 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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ر ( سػػنة، ومػػػف و ػػػـ النتػػػالة انتشػػػا45 – 40الوصػػةى عمػػػى عينػػػة عمديػػػة مػػف تمميػػػيات المرحمػػػة اإلعداديػػػة مػػػف م
 الجنؼ الةقرى البسيط الكامؿ وكثر مف المركب لدى تممييات بمرحمة البموغ.

بدراسػػة عنوانهػػا " تػػجثير برنػػامة تػػج يمى مقتػػرح لتنميػػة الػػتحكـ القػػوامى ( 27( )ـ2010)  كيػػة جػػابر وحمػػدقامػػت  -4
، بهػػدؼ التعػػرؼ لممعػاقيف بصػػريًا لتمميػػي المرحمػػة االبتداليػػة يوى التػيػػر الػػ اوى المصػػاحب الصػػطكاؾ الػػركبتيف "

درجػػات التػيػػرات ال اويػػة لمتمميػػي يوى  –تػػجثير البرنػػامة التػػج يمى عمػػى تحسػػيف منتػػالة م شػػرات الػػتحكـ القػػوامى 
تحديػػد درجػػات التػيػػرات ال اويػػة المصػػاحبة الصػػطكاؾ الػػركبتيف ، التػيػػر الػػ اوى المصػػاحب الصػػطكاؾ الػػركبتيف(
، واسػتخدمت الباحثػة المػنهة التجريبػى عمػى اليػة المعػاقيف بصػرياوم شرات التحكـ القػوامى لتمميػي المرحمػة االبتد

( تمميػػػي مػػػف مكةػػػوفى البصػػػر كػػػامًم ولػػػديهـ انحػػػراؼ اصػػػطكاؾ الػػػركبتيف، ومػػػف ودوات البحػػػث 43عينػػػة عػػػدد ا م
البرنػػامة التػػج يمى المقتػػرح القياسػػات المورفولوجيػػة والقواميػػة، البرنػػامة التػػج يمى المقتػػرح، ومػػف ودوات البحػػث وف 

قػػؽ تحسػػنا جو ريػػا فػػى متػيػػرات الػػتحكـ القػػوامى فػػى مركػػ  الثقػػؿ، حقػػؽ البرنػػامة التػػج يمى المقتػػرح تحسػػنا فػػى ح
ودى البرنػػامة التػػػج يمى المقتػػػرح الػػى تحسػػػف فػػػى قياسػػات متػيػػػرات التػػػوا ف الثابػػػت ، متػيػػرات اصػػػطكاؾ الػػػركبتيف

  والحركى والقوة القصوى الثابتة لع مت الطرؼ السةمى.

 ث:  ػبحراءات الػإج
 ث: ػمنيج البح

المػػنيج التجريبػػى، واسػػتعانت بأحػػد التصػػميمات التجريبيػػة المعػػروؼ بالقيػػاس اسػتخدمت الباحثػػة فػػى ىػػذه الدراسػػة 
 .البعدى عمى مجموعة تجريبية واحدة وذلؾ لمالءمتو لطبيعة البحث –القبمى 

 

 ث:ػة البحػعينمجتمع و 
ميذ مدرسة الديداموف الخاصة لممعاقيف بالشمؿ النصفى تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف تال 

( تمميػذ مػف 40ـ وكػاف عػددىـ )2011/2012التابعة إلدارة فػاقوس التعميميػة بمحافظػة الشػرقية لمعػاـ الدراسػى 
( تمميػػػذ ألف االنحرافػػات القواميػػة ترجػػػع ألسػػباب وراثيػػػة ولػػيس لمشػػػمؿ 8( سػػنة، تػػـ اسػػػتبعاد عػػدد )15 - 12)

( تمميػذ 20( تمميذ معاؽ بالشػمؿ النصػفى، مػنيـ عػدد )32تصبح عينة البحث األساسية عددىا )النصفى، وبذلؾ 
 ( تمميذ لمتجربة االستطالعية. 12لمتجربة األساسية، و )
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 ( 1دوؿ ) ػج
 التصنيؼ الكمى لعينة البحث

 النسبة المئوية عدد الطالب افػػػػػػالبي ـ
 ٪30 40 عينة الدراسة االستطمعية 4
 ٪50 00 ة الدراسة األساسيةعين 0
 ٪00 9 تمميي مستبعدوف 3

 ٪400 10 العدد الكمى لمعينة
 

 :حساب إعتدالية توزيع عينة البحث
المتعيرات التى قد يكػوف ليػا تػأثير عمػى  بحساب مدى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى ةالباحث تقام  

ميػؿ الػرأس ) قياسات االنحرافات القواميةوبعض  ،الوزف( –ؿ الطو –السف النمو ) معدالتالمتعير التجريبى مثؿ 
، وبعػض (سػقوط أحػد الكتفػيف –التقعػر القطنػى  – اسػتدارة الكتفػيف –تحػدب الظيػر  – االنحناء الجػانبى – جانباً 

مفصؿ الركبة( وبعض  –مفصؿ الجذع  –مفصؿ المرفؽ  –قياسات مرونة المفاصؿ جية اإلصابة )مفصؿ الكتؼ 
 –قوة الػرجميف(، وبعػض قياسػات المحيطػات )عضػد  –قبضة جية اإلصابة  –وة العضمية )قوة الظير قياسات الق

 .( 2، كما يوضحو جدوؿ ) ساؽ( –فخذ 
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 ( 2دوؿ ) ػج
  متعيرات البحث المختارةفى ( االستطالعية -األساسية إعتدالية توزيع عينة البحث )

    32 =ف                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
معامؿ  الوسيط المعيارى

 االلتواء

مو
الن

 

 0.013- 41.00 4.140 43.15 سنة السػف

 0.091 419.00 1.191 419.41 سـ الطوؿ الكمى لمجسـ 

 0.054- 50.00 3.951 11.14 كجـ و فػال

مية
قوا
ت ال

رافا
نح
اال

 

 0.035- 1.500 0.115 1.101 درجة ميؿ الرو  جانباً 
 0.400- 1.150 0.943 1.103 درجة االنحنائ الجانبى
 0.005- 1.000 4.041 5.110 درجة تحدب الظهر
 0.045- 5.150 0.135 5.393 درجة استدارة الكتةيف
 0.030 1.400 4.409 1.440 درجة التقعر القطنى

 0.305 4.000 4.044 4.401 درجة سقوط وحد الكتةيف

صؿ
مفا

ة ال
رون

م
 

 0.030- 1.000 0.301 9.900 سـ مةصؿ الكتؼ
 0.010 44.000 0.395 44.410 سـ مةصؿ المرفؽ
 0.411- 41.000 0.041 45.941 سـ مةصؿ الجيع
 0.414 5.500 4.115 5.519 سـ مةصؿ الركبة

قوة
ال

 
مية
عض

ال
 

 0.000- 45.500 4.145 45.351 كجـ قوة الظهر
 0.490 1.000 4.411 1.401 كجـ ةقب ة جهة اإلصاب

 0.331 49.000 0.004 49.050 كجـ قوة الرجميف
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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ات
حيط

الم
 

 4.904 41.000 4.310 41.941 سـ يميف عضد
 0.344 49.100 4.043 41.041 سـ يسار

 0.015- 33.000 0.041 30.490 سـ يميف فخذ
 0.099- 01.000 4.914 09.111 سـ يسار

 0.511- 05.000 0.505 01.510 سـ يميف ساؽ
 4.010- 03.000 4.951 00.315 سـ يسار

   

   

تراوحػت مػابيف المتعيرات قيد البحػث ة البحث فى ػ( أف جميع معامالت االلتواء لعين 2يتضح مف جدوؿ )   
 ت.عينة فى ىذه المتعيراالمما يدؿ عمى اعتدالية توزيع أفراد  (3±( أى انحصرت مابيف )1.827:  1.042-)

 انات:أدوات ووسائؿ جمع البي
 أوأًل: االستبياف

قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ اسػػتمارة اسػػتبياف السػػتطالع رأى السػػادة الخبػػراء بيػػدؼ تحديػػد أىػػـ االنحرافػػات القواميػػة  
( 3انحػػراؼ قػػوامى، وجػػدوؿ ) 32(، واسػػتممت االسػػتمارة عمػػى 1الشػػائعة والناتجػػة عػػف اإلصػػابة بالشػػمؿ النصػػفى )ممحػػػؽ 

(، واسػػتمارة اسػػتبياف لتحديػػد التمرينػػات 2ىميػػة النسػػبية لتمػػؾ االنحرافػػات وفقػػا التفػػاؽ السػػادة الخبػػراء )ممحػػػؽ يوضػػح األ
 .(3)ممحػؽ ة التأىيمية المقترح

 

 ( 3دوؿ ) ػج
 االنحرافات القوامية الشائعة وفقًا آلراء السادة الخبراء

اتفاؽ  االنحرافات القوامية ـ
 الخبراء

النسبة 
اتفاؽ  نحرافات القواميةاال  ـ المئوية

 الخبراء
النسبة 
 المئوية

 ٪400 40 سقوط الكتؼ 44 ٪400 40 ميؿ الرو  جانباً  4

 ٪10 1 استدارة الكتةيف 49 ٪40 4 سقوط الرو  وماما وخمةاً  0

 ٪10 1  ػط الكتةيف لمخارج 41 ٪40 4 مدى القصر فى المنطقة العنقية 3

 ٪10 1 فى مد المةصؿ   يادة 00 ٪40 4 عظمة الموح الجانحة 1

 ٪10 1 انثنائ المةصؿ 04 ٪40 4 ميؿ عظمة الموح لمجانب 5

 ٪10 1 الثبات فى و ع الكب وو  البطح 00 ٪90 9 ارتةاع عظمة الموح ألعمى 1

 ٪10 1 اليد الساقطة 03 ٪40 4 الصدر المةمطح 4
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 ٪50 5 يد القرد 01 ٪40 4 الصدر الحمامى 9

 ٪90 9 اليد المخمبية 05 ٪40 4 الصدر القمعى 1

 ٪40 4 اصطكاؾ الركبتيف 01 ٪10 1 التقعر القطنى 40

 ٪50 5 القدـ المةمطحة 04 ٪10 1 تحدب الظهر مالظهر المستدير( 44

 ٪10 1 القدـ المخمبية  09 ٪400 40 االنحنائ الجانبى 40

 ٪50 5 تشوأ القدـ مع اتجاأ األصابع ألسةؿ 01 ٪40 4 ميؿ الحود للماـ 43
 ٪50 5 تشوأ القدـ مع اتجاأ األصابع ألعمى 30 ٪40 4 ميؿ الحود لمخمؼ 41

 ٪50 5 تشوأ القدـ مع اتجاأ األصابع لمداخؿ 34 ٪40 4 ميؿ الحود لمجانب 45

 ٪90 9 انحنائ القدـ لمخارج 30 ٪40 4 الكتؼ مندفع ألعمى 41
 

االنحرافات القوامية التعويضية الناتجػة عػف قامت الباحثة بتفري  استمارات االستبياف الخاصة بتحديد أىـ 
اإلصابة بالشمؿ النصفى وفقًا لرأى السادة الخبػراء، ومػف ثػـ تػـ تحديػد األىميػة النسػبية لكػؿ مفػردة وباالتفػاؽ مػع 
السادة المشرفيف ثـ قبوؿ المفردات مع السادة المشرفيف تـ قبوؿ المفردات التى سجمت نسبة أىمية تقدر بحوالى 

ارتفاع عظمة المػوح ألعمػى  –استدارة الكتفيف  –تحدب الظير  –مى النحو التالى: )ميؿ الرأس جانبًا : وىى ع80
 انحناء القدـ لمخارج(. –سقوط الكتؼ  –اليد المخمبية التقعر القطنى  –االنحناء الجانبى  –

 التشخيص الطبى:
مة الشخصػية لممصػابيف وتوجيػو األسػئمة تـ التشخيص الطبى مف فريؽ األطباء المعالج بالمدرسة وشمؿ المقاب -

لمعرفػػة تػػاري  المصػػاب المرضػػى فيمػػا يتعمػػؽ بحػػاالت الشػػمؿ النصػػفى ومػػا ترتػػب عمييػػا مػػف تشػػوىات قواميػػة 
 تعويضية.

 التقارير الطبية الخاصة بكؿ حالة مف الطبيب المختص كؿ حالة. -
رافػات القواميػة الناتجػة عػف اإلصػابة بالشػمؿ قامت الباحثة بمقارنػة نتػائج االسػتمارة الخاصػة بتحديػد أىػـ االنح -

النصػػفى وفقػػًا لػػرأى السػػادة الخبػػراء، وكػػذلؾ بدراسػػة التقػػارير الطبيػػة لحػػاالت اإلصػػابة لػػدى العينػػة مػػع نتػػائج 
القياسات الخاصة بالمصابيف والتى تمخصت فى ستة انحرافات قوامية، ومف ثػـ قامػت الباحثػة بتحديػد البرنػامج 

االنحرافات القوامية الناتجة والتى ثبت فعاًل وجودىا عند المصابيف بالشمؿ النصػفى مػف  قيد البحث بيدؼ عالج
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خػالؿ القياسػػات والتقػارير الطبيػػة ومػف ثػػـ أصػبح اليػػدؼ مػف برنػػامج التمرينػات التعويضػػية ىػو محاولػػة عػػالج 
التقعػر  -نحنػاء الجػانبى اال  -االنحرافات القوامية التعويضية الستة وىى عمى النحو التالى: )ميؿ الػرأس جانبػًا 

 استدارة الكتفيف(. –تحدب الظير  –سقوط الكتؼ  –القطنى 
 ثانيًا: األجيزة واألدوات المستخدمة لمقياسات:

 (4( لتحديد االنحرافات القوامية بالدرجة. )ممحػؽ F4) Rosterجياز روستر  -
 جياز الرسامير لقياس الطوؿ بالسنتيمتر. -
 ر وزف الجسـ بالكيمو جراـ.ميزاف طبى معاير لتقدي -
 مرايا لتدريبات االحساس بالقواـ. -
 كاميرا تصوير فوتوغرافية. -
 (5درجة. )ممحػؽ  0.5جينيوميتر لقياس المدى الحركى لمفاصؿ الجسـ ألقرب  -
 .شريط لقياس المحيطات ألقرب ممميمتر -
 دامبمز وأثقاؿ متعيرة األوزاف لقياس القوة العضمية. -
 جياز ديناموميتر لقياس القوة.  -Malty Gymجياز  –مقاعد سويدية  – كور طبية -

 الدراسة االستطالعية
( 12ـ عمػػى عينػػة قواميػػا )10/2/2011إلػػى  5/2أجػػرت الباحثػػة الدراسػػة االسػػتطالعية فػػى الفتػػرة مػػف  

جراء القياسػات الخاصػة بال بحػث وتيػدؼ مصاب بشمؿ نصفى وتـ تطبيؽ الشروط الخاصة بعينة البحث األصمية واو
 -ىذه الدراسة االستطالعية إلى:

 تحديد القياسات البدنية الالزمة قيد البحث. -
 تحديد األجيزة الخاصة بالقياس ومدى تحقيؽ اليدؼ منيا. -
 التأكد مف إمكانية إجراء القياسات قيد البحث عمى عينة البحث. -
 تحديد الشكؿ األساسى لالستمارات الخاصة بالبحث. -
مكانية تنفيذه.تحديد أ -  ماكف تنفيذ البرنامج واو
 -تحديد التشوىات القوامية التعويضية الناتجة عف الشمؿ النصفى ولقد أسفرت الدراسة عف: -
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 تـ تحديد القياسات البدنية الالزمة لمبحث. -
 تـ التحقؽ مف إمكانية إجراء القياسات الخاصة بالبحث. -
 ية القياس.تـ تحديد بعض الخبراء المساعديف فى عمم -
 تـ تحديد المتطمبات الالزمة لتنفيذ البرنامج، كما تـ االتفاؽ عمى مكاف تنفيذ البرنامج. -
 صالحية االستمارات الخاصة بتسجيؿ البيانات والقياسات قيد البحث -

 خطوات تصميـ البرنامج:
اإلصػػابة بالشػػمؿ  قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ برنػػامج التمرينػػات التعويضػػية المقترحػػة مػػف خػػالؿ حصػػر حػػاالت 

النصفى لمتالميذ قيد البحث، ثـ تـ حصر االنحرافات القوامية التػى قػد تكػوف ناتجػة عػف اإلصػابة بالشػمؿ النصػفى 
 -وتمثمت ىذه التمرينات فى النقاط التالية:

 تمرينات تقوية لعضالت الرقبة لمجية المقابمة لجية السقوط لمرأس. -
 المقابمة لجية االنحناء الجانبى لمجذع. تمرينات تقوية لعضالت الجذع لمجية -
 تمرينات تقوية لعضالت الظير الخمفية المقابمة التجاه استدارة الكتؼ. -
 تمرينات تقوية لعضالت الحوض لمجية المقابمة النحراؼ التقعر القطنى. -
 تمرينات تقوية لعضالت الساعد والقبضة. -
 ث بيا ميؿ الرأس جانبًا.تمرينات تقوية لعضالت الرقبة لمجية التى حد -
 تمرينات إطالة لعضالت الجذع لمجية التى حدث بيا االنحناء الجانبى. -
 تمرينات إطالة لعضالت الرافعة لمكتؼ لجية سقوط الكتؼ. -
 تمرينات إطالة لعضالت الصدر والكتفيف عكس اتجاه استدارة الكتؼ. -

 العرض مف البرنامج التاىيمى:
 لتقعر حتى تصؿ إلى وضعيا الطبيعى.إطالة العضالت جية ا -
 تقوية وتقصير العضالت جية التحدب. -
 تقوية العضالت واألربطة الخمفية لمرقبة. -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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طالػة عضػػالت الصػػدر حتػى تصػػؿ إلػػى الوضػػع  - تقويػة وتقصػػير العضػػالت الطويمػة الضػػعيفة اعضػػالت الظيػػرا واو
 الطبيعى.

 تقوية وتقصير عضالت الظير وأيضا عضالت البطف. -
 عودة المرونة فى العمود الفقرى، وكذلؾ عودة المرونة فى الفقرات العنقية والمفاصؿ. -
 إطالة العضالت واألربطة لمرقبة حتى تصؿ لموضع الطبيعى. -
رجاعيا لموضع الطبيعى. -  إطالة عضالت الصدر وعضالت المنطقة القطنية واو
 عودة وضع الحوض لحالتو الطبيعية.  -

 أىيمى:مواصفات البرنامج الت
يتـ تحديػد مواصػفات البرنػامج التػأىيمى طبقػًا لمػا أسػفرت عنػو نتػائج اسػتمارة االسػتبياف الخاصػة بتحديػد  

 -:مواصفات البرنامج وىى كما يمى
 وسبوع.    40:  الزمػف الكمػى لمبرنامػج -
 : ثمث وحدات تدريبية.عدد الوحدات التدريبية أسبوعياً  –
 ؽ.        90:  زمػف الوحػدة التدريبيػة -
 ؽ.40ختاـ  -ؽ      50ج ئ رليسى  -ؽ      00: احمائ محتوى الوحػدة التدريبيػة –

 (6البرنامج التأىيمى: )ممحػؽ 
 ى:ػالقياس القبم

 ـ.44/0/0044حتى  43/0تـ تنةيي القيا  القبمى لمقياسات قيد البحث فى الةترة مف  
 تنفيػذ البرنامج:

( 20التمرينات التأىيميػة التعويضػية عمػى عينػة البحػث األساسػية وعػددىا )قامت الباحثة بتطبيؽ برنامج  
ـ ولمػػدة ثالثػػة شػػيور بواقػػع ثػػالث وحػػدات تدريبيػػة لمتمرينػػات 12/5/2011حتػػى  20/2تمميػػذ فػػى الفتػػرة مػػف 
دارة الديػداموف الخاصػة لممعػاقيف بالشػمؿ النصػفى التابعػة إلالخمػيس( بمدرسػة  –الثالثػاء  –التأىيمية أياـ )األحد 

 .فاقوس التعميمية بمحافظة الشرقية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 المساعديف:
استعانت الباحثة بأحد األطباء لمعالج الطبيعى بمدرسة الديداموف الخاصػة لممعػاقيف حاصػؿ عمػى دكتػوراه  

فى العالج الطبيعى، كما استعانت بػبعض الػزمالء مػف خريجػى كميػة التربيػة الرياضػية حيػث قامػت بتػدريبيـ عمػى 
 حيحة وكيفية تسجيؿ البيانات.طرؽ القياس الص
 ة:ػالقياسات التتبعي

تـ بنفس شروط القياس القبمػى وتيػدؼ لتحديػد المسػتوى الػذى توصػمنا إليػو ومػف ثػـ يمكػف وضػع الشػدة  
الػذى يػتـ بعػد مػرور  1الجديدة التى تتناسب مع المسػتوى الجديػد الػذى توصػؿ إليػو وتتمثػؿ فػى القيػاس التتبعػى 

 الذى يتـ بعد مرور شيريف مف تطبيؽ البرنامج. 2ثـ القياس التتبعى شير مف تطبيؽ البرنامج 
 القياس البعدى:

حتػػى  15/5تػػـ القيػػاس البعػػدى بعػػد االنتيػػاء مػػف برنػػامج التمرينػػات التعويضػػية التأىيميػػة فػػى الفتػػرة مػػف  
 ـ، وبنفس شروط القياس القبمى.19/5/2011

 

 

 

 

 
 

 عرض ومناقشة النتائج
 

 ( 4 دوؿ )ػج
 مجموعة التجريبيةمالقياسيف القبمى والبعدى لمتوسط فروؽ بيف داللة ال

 قياسات االنحرافات القوامية قيد البحث  فى 
    20 =ف                   
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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متوسط  القياس البعدى القياس القبمى المتعيرات
 - قيمة اتا الفروؽ

  ع±  ط
- 
  ع±  ط

 *1.444 0.910 0.940 3.515 4.003 1.195 ميؿ الرو  جانباً 
 *40.043 0.440 0.919 3.195 0.411 1.155 االنحنائ الجانبى
 *5.111 4.140 0.910 1.410 4.401 1.040 تحدب الظهر
 *1.113 4.100 0.114 3.545 0.919 5.135 استدارة الكتةيف
 *4.390 0.341 0.990 3.901 4.011 1.415 التقعر القطنى

 *4.033 0.151 4.431 1.391 4.401 4.013 سقوط وحد الكتةيف
 الداللة* مستوى                     0.013= 0.05عند مستوى  قيمة مت( الجدولية  

 

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 4يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
 ىعػز تو ولصػالح القيػاس البعػدى، قيػد البحػث  قياسػات االنحرافػات القواميػةوالبعدى لمجموعة البحث التجريبية فى 

ارتكز عمي إثارة اىتماـ التالميذ وتحفيزىـ عمػي بػذؿ الجيػد  ىالذ التمرينات التأىيمىىذا إلي تأثير برنامج  ةالباحث
اإلمكانيػػات الحركيػػة  ىعمػػي البرنػػامج الػػذي راعػػ ىفػػي األداء وعػػدـ شػػعورىـ بالممػػؿ باإلضػػافة إلػػي التػػأثير الشػػمول

تالميػػذ ولمػػا لأللعػػاب والتػػدريبات المقننػػة والمتواصػػمة والمتكاممػػة لتػػأثير والتػػي تػػؤدي كميػػا إلػػي والبدنيػػة والعقميػػة لم
 . الحالة العامة لمجسـتحقيؽ ىدؼ محدد داخؿ البرنامج مف تأثير إيجابي حيث ساىمت في تحسف 

 

ـ( 1999) مجػػدى نصػػر عفيفػػى، (00ـ( م4111م Jamesجػػيمس  وتتةػػؽ  ػػيأ النتيجػػة مػػع نتػػالة دراسػػة
أف برنػػامج الػػوعى القػػومى يػػؤثر عمػػى تحسػػيف الحالػػة القواميػػة لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، كمػػا أف برنػػامج  (11)

 \التمرينات العالجية أثر ايجابيًا عمى تحسيف االنحرافات القوامية الشائعة لدى التالميذ.
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 لالنحرافات القوامية قيد البحث يةلمتالميذ فى القياسات التتبعداللة الفروؽ بيف المتوسطات 

 المتوسطات المتعيرات
داللة  الفروؽ بيف المتوسطات

 الفروؽ  

L.S.D 
 بعدى 2تتبعى  1تتبعى  قبمى

 ميؿ الرأس جانباً 

 *0.910 *4.910 *0.915  1.195 قبمى

 *4.115 *0.115   5.510 4تتبعى 0.533
 *0.115    1.115 0تتبعى
     3.515 بعدى

 االنحناء الجانبى

 *0.440 *4.145 *4.445  1.155 قبمى

 *4.155 *0.900   5.310 4تتبعى 0.533
 *0.955    1.510 0تتبعى
     3.195 بعدى

 تحدب الظير

 *4.140 *4.330 *0.400  4.040 قبمى

 *4.040 0.130   5.340 4تتبعى 0.141
 0.590    1.410 0تتبعى
     1.410 بعدى

 استدارة الكتفيف

 *4.100 *4.349 *0.100  5.135 قبمى

 *4.000 0.149   1.535 4تتبعى 0.593
 0.513    1.059 0تتبعى
     3.545 بعدى

 التقعر القطنى

 *0.341 *4.514 *0.909  1.415 قبمى

 *4.114 *0.433   5.344 4تتبعى 0.141
 *0.459    1.591 0تتبعى
     3.901 بعدى

 0.190 *0.151 *4.311 *0.400  4.013 قبمىسقوط أحد 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *4.130 0.144   1.304 4تتبعى الكتفيف
 *4.055    5.111 0تتبعى
     1.391 بعدى

  

( داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات القياسػػات قيػػد البحػػث باسػػتخداـ أقػػؿ فػػرؽ  5يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
الفػروؽ بػيف القياسػات  اسات االنحرافات القواميػة لمكشػؼ عػف مسػتوى معنويػةلقي L.S.Dمعنوى بطريقة حساب 

البعػػدى( حيػػث أسػػفرت النتػػائج عػػف وجػػود عػػدد سػػتة متعيػػرات دالػػة  – 2التتبعػػى – 1التتبعػػى –األربعػػة )القبمػػى 
دالػة  مقارنة مع القياس القبمى، وعدد ستة متعيرات 1لصالح القياس التتبعى 0.05إحصائيًا عند مستوى معنوية 

، وعدد ستة متعيرات دالة إحصػائيًا لصػالح القيػاس 1مقارنة مع القياس التتبعى 2إحصائيًا لصالح القياس التتبعى
البعدى مقارنة مع القياس القبمى، وعػدد سػتة متعيػرات دالػة إحصػائيًا لصػالح القيػاس البعػدى مقارنػة مػع القيػاس 

أفػراد عينػة البحػث فػى االنحرافػات القواميػة إلػى البرنػامج  ، وتعزو الباحثة ىػذه الفػروؽ التػى طػرأت عمػى2التتبعى
التأىيمى وتركيز الباحثة المستمر أثناء تطبيؽ ىذه التمرينات عمى األداء األفضؿ ليػا لتحقيػؽ أىػدافيا فضػاًل عػف 

ت انتظػػاـ أفػػراد عينػػة البحػػث فػػى تنفيػػذ محتويػػات الوحػػدة التدريبيػػة خػػالؿ تطبيػػؽ البرنػػامج بمػػا يحتويػػو مػػف تمرينػػا
بنائية ىادفة ومتعددة ومتنوعػة تتناسػب مػع رغبػات وميػوؿ أفػراد عينػة البحػث ومػع نػوع درجػة االنحػراؼ القػوامى 
ولكونيا تقدـ ليـ فى صورة أنشطة تنافسية مما زاد مف إقباليـ وحماسيـ عمى الممارسػة وبػذؿ الجيػد، باإلضػافة 

العامػة لمجسػـ واألنشػطة الحركيػة اليوميػة، ممػا زاد  إلى أنيا تمرينات تعتبر جديدة عمييـ وليػا تػأثير عمػى الحالػة
 مف إيجابية تأثير البرنامج التأىيمى.

(، مجػدى محمػد نصػر 19ـ( )1990وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف ناصر مصطفى محمػد )
ت ( عمػى أف البرنػامج التػأىيمى باسػتخداـ تمرينػا12ـ( )2003(، مجدى محمود وطارؽ صادؽ )11ـ( )1999)

 سمبية وايجابية يؤثر عمى تحسيف االنحرافات القوامية الشائعة.
 ( 6دوؿ ) ػج

 مجموعة التجريبيةمالقياسيف القبمى والبعدى لمتوسط داللة الفروؽ بيف 
  مرونة المفاصؿ جية اإلصابة قيد البحث قياسات فى 

    20 =ف                   
 قيمة اتاسط متو  القياس البعدى القياس القبمى المتعيرات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 
  ط

- 
  ط

- 
 الفروؽ  ع±  ط

 *4.435 5.40 4.001 3.090 3.090 1.00 مةصؿ الكتؼ
 *0.019 3.03 4.194 4.440 4.440 40.110 مةصؿ المرفؽ
 *0.040 5.35 4.900 44.400 40.400 41.150 مةصؿ الجيع
 *0.919 0.304 4.009 3.311 3.311 5.140 مةصؿ الركبة

 الداللة* مستوى                      0.013= 0.05عند مستوى  وليةقيمة مت( الجد  
( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 6يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 

ولصػػالح القيػػاس لعينػػة البحػػث  مرونػػة المفاصػػؿ جيػػة اإلصػػابةقياسػػات والبعػػدى لمجموعػػة البحػػث التجريبيػػة فػػى 
والػػذى احتػػوى عمػػى تمرينػػات المرونػػة التػػى  التمرينػػات التػػأىيمىىػػذا إلػػي تػػأثير برنػػامج  ةالباحثػػ ىعػػز تو البعػػدى، 

ساعدت عمى تنمية مرونة المنطقة القطنية والعمود الفقرى والركبة والكتفػيف ممػا يػؤدى إلػى نتػائج ايجابيػة بشػكؿ 
ـ( 1990عزت محمود الكاشؼ )حيث يضيؼ ىادؼ ومتعدد ومتنوع يتناسب مع رغبات وميوؿ أفراد عينة البحث، 

أف التأىيؿ الرياضى مف أىـ وأكثر الوسائؿ تأثيرًا فى عػالج االنحرافػات القواميػة المختمفػة حيػث يعمػؿ عمػى زيػادة 
معدؿ إلتئاـ العظاـ وتساعد عمى سرعة التخمص مف التجمعات والتراكمات الدموية، كما يسػاعد عمػى منػع النزيػؼ 

ؿ، وكػذلؾ سػرعة اسػتعادة العضػالت والمفاصػؿ المصػابة لوظائفيػا فػى أقػؿ وقػت الدموى المكمف حدوثو فى المفص
عػػمج االنحرافػػات  ممكػػف وتظيػػر أىميػػة التمرينػػات التأىيميػػة حيػػث تعػػد واحػػدًا مػػف أىػػـ وأكثػػر الوسػػائؿ تػػأثيرًا فػػى

 ( 1:  1القوامية. م 
 ( 7دوؿ ) ػج

 لمرونة المفاصؿ جية اإلصابةداللة الفروؽ بيف المتوسطات لمتالميذ فى القياسات التتبعية 

 المتوسطات المتعيرات
 داللة الفروؽ   الفروؽ بيف المتوسطات

L.S.D بعدى 2تتبعى  1تتبعى  قبمى 

 مفصؿ الكتؼ

 *5.400 *5.090 *1.510  1.000 قبمى

 *4.410 0.400   1.110 4تتبعى 0.150
 0.110    3.400 0تتبعى
     3.090 بعدى

 4.094 *3.930 *3.100 *0.440  40.110 قبمى مفصؿ المرفؽ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *4.400 *4.110   9.930 4تتبعى
 0.030    4.310 0تتبعى
     4.440 بعدى

 مفصؿ الجذع

 *5.350 *1.100 *0.450  41.150 قبمى

 *0.100 *4.150   43.400 4تتبعى 4.034
 0.150    40.050 0تتبعى
     44.400 بعدى

 بةمفصؿ الرك

 *0.301 *4.451 *4.000  5.145 قبمى

 *4.091 0.431   1.155 4تتبعى 0.451
 0.550    3.141 0تتبعى
     3.311 بعدى

  

( داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات القياسػػات قيػػد البحػػث باسػػتخداـ أقػػؿ فػػرؽ  7يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
لمكشؼ عػف مسػتوى معنويػة الفػروؽ بػيف  إلصابةمرونة المفاصؿ جية القياسات  L.S.Dمعنوى بطريقة حساب 

البعدى( حيث أسفرت النتائج عػف وجػود عػدد أربعػة متعيػرات  – 2التتبعى – 1التتبعى –القياسات األربعة )القبمى 
مقارنػػة مػػع القيػػاس القبمػػى، وعػػدد أربعػػة  1لصػػالح القيػػاس التتبعػػى 0.05دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى معنويػػة 

مقارنػة مػػع القيػاس القبمػى، وعػدد اثنػػاف متعيػرات دالػة إحصػػائيًا  2لصػػالح القيػاس التتبعػى متعيػرات دالػة إحصػائياً 
، وعدد أربعة متعيرات دالػة إحصػائيًا لصػالح القيػاس البعػدى 1مقارنة مع القياس التتبعى 2لصالح القياس التتبعى

 .1بعدى مقارنة مع القياس التتبعىمقارنة مع القياس القبمى، وعدد أربعة متعيرات دالة إحصائيًا لصالح القياس ال
 
 
 

 ( 8دوؿ ) ػج
 مجموعة التجريبيةمالقياسيف القبمى والبعدى لمتوسط داللة الفروؽ بيف 
  القوة العضمية قيد البحث قياسات فى 

    20 =ف                   
 قيمة اتامتوسط  القياس البعدى القياس القبمى المتعيرات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- 
  ع±  ط

- 
 الفروؽ  ع±  ط

 *4.103 1.45 4.553 00.400 0.440 45.350 قوة الظهر
 *9.144 1.15 4.441 40.300 4.941 5.950 قوة القب ة جهة اإلصابة

 *4.001 1.90 4.513 00.400 0.101 44.100 قوة الرجميف
 * مستوى الداللة                     2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 8جػػدوؿ )  يتضػػح مػػف نتػػائج
 ىعز تو ولصالح القياس البعدى،  لعينة البحث  القوة العضميةقياسات والبعدى لمجموعة البحث التجريبية فى 

ة ويكسب الفرد الصػحة حيث أنو يقـو بإصالح االنحرافات القوامي التمرينات التأىيمىىذا إلي تأثير برنامج  ةالباحث
الجيدة حتى تستطيع األجيزة الحيوية الداخمية القياـ بوظائفيا بأعمى درجات الكفػاءة نظػرًا لتػوافر الوضػع الطبيعػى 

 لعمؿ ىذه األجيزة. 
(، 20ـ( )1998) Damiano & AbeL وآبيػؿ وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػف نتػائج دراسػة كػؿ مػف دميػانو

( أف البرنػػػامج العالجػػػى 12ـ( )2001دى محمػػػود وطػػػارؽ صػػػادؽ )(، مجػػػ11ـ( )1999مجػػػدى محمػػػد نصػػػر )
 التأىيمى أثر كميًا عمى تنمية القوة العضمية لعودة المدى الحركى الكامؿ لممفصؿ.

 ( 9دوؿ ) ػج
 لمقوة العضمية قيد البحث لمتالميذ فى القياسات التتبعيةداللة الفروؽ بيف المتوسطات 

 المتوسطات المتعيرات
داللة  متوسطاتالفروؽ بيف ال

 الفروؽ  

L.S.D 
 بعدى 2تتبعى  1تتبعى  قبمى

 قوة الظير
 

 *1.450 *3.400 *4.450  45.350 قبمى
 *3.000 *4.350   44.400 4تتبعى 4.400

 *4.150    49.150 0تتبعى
     00.400 بعدى

قبضة جية القوة 
 اإلصابة

 *1.150 *3.450 *0.050  5.950 قبمى
 *0.000 *4.500   9.400 4تبعىت 0.149

 0.400    1.100 0تتبعى
     40.300 بعدى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قوة الرجميف
 *1.900 *3.050 *0.400  44.100 قبمى

 *0.400 4.450   00.000 4تتبعى 4.040
 4.550    04.450 0تتبعى
     00.400 بعدى

  

ات قيػد البحػث باسػتخداـ أقػؿ فػرؽ معنػوى ( داللػة الفػروؽ بػيف متوسػطات القياسػ 9يتضح مف جػدوؿ ) 
لمكشػػػؼ عػػف مسػػػتوى معنويػػة الفػػػروؽ بػػػيف  مرونػػػة المفاصػػؿ جيػػػة اإلصػػابةلقياسػػات  L.S.Dبطريقػػة حسػػػاب 

البعدى( حيث أسفرت النتائج عػف وجػود عػدد ثالثػة متعيػرات  – 2التتبعى – 1التتبعى –القياسات األربعة )القبمى 
مقارنػػة مػػع القيػػاس القبمػػى، وعػػدد ثالثػػة  1لصػػالح القيػػاس التتبعػػى 0.05دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى معنويػػة 

مقارنػة مػػع القيػاس القبمػى، وعػدد اثنػػاف متعيػرات دالػة إحصػػائيًا  2متعيػرات دالػة إحصػائيًا لصػػالح القيػاس التتبعػى
البعػدى  ، وعدد ثالثة متعيرات دالػة إحصػائيًا لصػالح القيػاس1مقارنة مع القياس التتبعى 2لصالح القياس التتبعى

، وعػػدد ثالثػػة متعيػػرات دالػػة إحصػػائيًا لصػػالح القيػػاس البعػػدى مقارنػػة مػػع القيػػاس 1مقارنػػة مػػع القيػػاس التتبعػػى
 .2التتبعى

البرنامج التػأىيمى المقتػرح إلػى ( أف 27ـ( )2010وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة زكية جابر أحمد )
 القوة القصوى الثابتة لعضالت الطرؼ السفمى.تحسف فى قياسات متعيرات التوازف الثابت والحركى و 

 
 
 

 (10دوؿ )ػج
 مجموعة التجريبيةمالقياسيف القبمى والبعدى لمتوسط داللة الفروؽ بيف 
  المحيطات قيد البحث قياسات فى 

    20 =ف                   

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى المتعيرات
 - قيمة اتا الفروؽ

  ع±  ط
- 
  ع±  ط

 *1.410 0.003 4.314 04.190 4.014 41.151 يميف عضد



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *1.114 0.150 4.043 00.491 4.013 49.430 شماؿ

 *5.105 3.10 4.414 31.550 0.431 30.150 يميف فخذ
 *3.113 0.15 4.430 34.500 0.039 01.050 شماؿ

 *1.341 1.00 4.415 30.900 0.303 01.100 يميف ساؽ
 *4.004 1.31 4.111 01.450 0.444 04.410 شماؿ

 * مستوى الداللة                     2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  
( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )10يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )

 ةالباحثػ ىعػز تو ولصػالح القيػاس البعػدى، حػث لعينػة الب المحيطاتقياسات والبعدى لمجموعة البحث التجريبية فى 
التمرينات التأىيمى حيث أنػو ارتكػز عمػى تنميػة القػوة العضػمية االسػتاتيكية والديناميكيػة مػع ىذا إلي تأثير برنامج 

وتحسيف القوة العضػمية لكػؿ مػف عضػالت الظيػر  استخداـ مقاومات مختمفة مما ساىـ بصورة ايجابية عمى تنمية
صػابة والػرجميف وبالتػالى زادت محيطػات العضػد والفخػذ والسػاؽ وذلػؾ نظػرًا لمعالقػة الطرديػة بػيف والقبضة جيػة اإل

 القوة العضمية وحجـ العضمة وبالتالى المحيطات.
 

 
 (11دوؿ )ػج

 لممحيطات قيد البحث لمتالميذ فى القياسات التتبعيةداللة الفروؽ بيف المتوسطات 

 المتوسطات المتعيرات
داللة  سطاتالفروؽ بيف المتو 

 الفروؽ  

L.S.D 
 بعدى 2تتبعى  1تتبعى  قبمى

 عضد
 يميف

 *0.003 *4.109 0.319  41.151 قبمى
 *4.105 *4.044   00.054 4تتبعى 0.101

 0.145    04.014 0تتبعى
     04.190 بعدى

 0.414 0.140   00.044 4تتبعى 0.411 *4.953 *4.555 *4.091  49.130 قبمى شماؿ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0.019    00.194 0تتبعى
     00.491 بعدى

 فخذ

 يميف
 *3.100 *0.550 *0.450  30.150 قبمى

 *4.950 0.900   31.400 4تتبعى 4.005
 4.050    35.500 0تتبعى
     31.550 بعدى

 شماؿ
 *0.150 *0.050 *4.100  01.050 قبمى

 0.950 0.150   30.150 4تتبعى 4.411
 0.000    34.300 0تتبعى
     34.500 بعدى

 ساؽ

 يميف
 *1.000 *5.450 *0.400  01.100 قبمى

 *3.500 *0.150   04.300 4تتبعى 4.004
 4.050    01.450 0تتبعى
     30.900 بعدى

 شماؿ
 *1.310 *3.410 *0.910  04.410 قبمى

 *4.500 0.100   01.150 4تتبعى 4.000
 0.100    05.550 0تتبعى
     01.450 بعدى

( داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات القياسػػات قيػػد البحػػث باسػػتخداـ أقػػؿ فػػرؽ 11يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
لمكشؼ عػف مسػتوى معنويػة الفػروؽ بػيف  مرونة المفاصؿ جية اإلصابةلقياسات  L.S.Dمعنوى بطريقة حساب 
البعدى( حيث أسفرت النتائج عف وجود عدد خمسة متعيػرات  – 2التتبعى – 1التتبعى –قبمى القياسات األربعة )ال

مقارنة مع القياس القبمى، وعدد ستة متعيػرات  1لصالح القياس التتبعى 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
رات دالػػة إحصػػائيًا لصػػالح مقارنػػة مػػع القيػػاس القبمػػى، وعػػدد اثنػػاف متعيػػ 2دالػػة إحصػػائيًا لصػػالح القيػػاس التتبعػػى

، وعدد سػتة متعيػرات دالػة إحصػائيًا لصػالح القيػاس البعػدى مقارنػة 1مقارنة مع القياس التتبعى 2القياس التتبعى
، وعػدد 1مع القياس القبمى، وعدد أربعة متعيرات دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدى مقارنة مػع القيػاس التتبعػى

 .2لح القياس البعدى مقارنة مع القياس التتبعىواحد متعير دالة إحصائيًا لصا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، أشػػرؼ رزؽ 19ـ( )1990وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػف نتػػائج دراسػػة كػػؿ مػػف ناصػػر مصػػطفى محمػػد ) 
(، عمػػرو عمػػر سػػالـ  4ـ( ) 1998(، رحػػاب عػػزت ) 7ـ( ) 1994(، طػػارؽ محمػػد أبػػو العػػال ) 1ـ( ) 1994)
(، 23ـ( )2002) Mauritz(، مػػػػارتز 24ـ( )2001) Marysomallisc(، مريوسومالسػػػػؾ 10ـ( )2001)

 (18ـ( )2004(، منتصر طرفو )26ـ( )2003) Soumicr & Collierسومر وكولر 
 

 االستخالصات
فى ضوء خصائص عينة البحث وفى حدود اليدؼ منيا، ومف النتائج التػى تػـ اسػتنتاجيا مػف المعالجػات  

 -اإلحصائية يمكف استخالص ما يمى:
االنحنػػاء  –لقواميػػة الشػػائعة لػػدى المعػػاقيف والشػػمؿ النصػػفى فػػى )ميػػؿ الػػرأس جانبػػًا تمثمػػت االنحرافػػات ا -1

 سقوط أحد الكتفيف(. –التقعر القطنى  –استدارة الكتفيف  –تحدب الظير  –الجانبى 
أف برنامج التمرينات التأىيمية أدى إلى تقميؿ نسبة االنحرافات القوامية الناتجة عف الشمؿ النصفى بنسبة  -2

 تفاوتة تختمؼ باختالؼ الفرد، ومستوى اإلعاقة ومستوى االنحراؼ القوامى.تحسف م

أدى البرنامج المقترح إلى زيادة الكفاءة لدى المعػاقيف فػى القػوة العضػمية لمظيػر والقبضػة جيػة اإلصػابة  -3
 وقوة عضالت الرجميف.

 أدى البرنامج إلى تحسيف المحيطات لمعضد والفخذ والساؽ. -4

إلػػى تحقيػػؽ نسػػب تحسػػف فػػى االنحرافػػات المختػػارة بػػدرجات ايجابيػػة فػػى تحقيػػؽ  أدى البرنػػامج المقتػػرح -5
 الكفاءة فى مرونة مفصؿ الكتؼ والمرفؽ ومرونة الجذع ومفصؿ الركبة.   

 التوصيات:
استخداـ البرنامج المقترح مع نفس العينة لفترة أطوؿ وباستمرار حتى يتسنى اتماـ تأىيميـ مف  -1

 عف الشمؿ النصفى.التشوىات القوامية الناتجة 
 االستعانة بالبرنامج مع حاالت عالجية متشابية ألفراد عينة البحث. -2
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 إلدارة مدارس السباحة في ضوء معايير الجودة الشاملةتصور مقترح 
 *أ.م.د. وليد أحمد سامي 

 المقدمة 
تتطلع اإلدارة المصرية في الوقت  الحتالي متال  تيئ تيباتلتا العامتة وال اصتة وامتليتة ومبجماتلتا بجميتع 

غيتر بيتئ أبعتاد وعباصتر أبواعلا إلى تطوير وتحديث أستاليبلا ليتي توايتل التطتور اإلدارع العتالمي ل قتد لحت  الت
المقدمتة يتي تستتطيع العمئ في مبجما  امعمائ وإتجل  الممارسة اإلدارية بحو ام ذ بيئ امستاليل التيبولوجيتة 

 (2:  11المبافسة والصمود في السو  العالمي المفتوح الذع ال يقبئ إال التفو  واإلمتياز.)

جي  حديثاً بدرجة يبيرة مال اإلتتمتام ل يمتا أبلتا ويعتبر موضوع الجودة وإدارتلا مال الموضوعا  التي ح
أصبح  في تذه الفترة الشغئ الشاغئ ليافة المبجمتا  والمسسستا  علتى إ تتيو أبواعلتا وأحجاملتا فتي جميتع 
أبحاء العالمل بجراً مبلا تعد مال اممور التي تسثر بقوة في تقرير حاضرتا ومستقبللا ل ويذلك الدور الملم التذع 

 (153: 24دة ل في تحسيال اإلبتاجية وت فيض التيلفة. )تلعبه الجو
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( أال الجودة تمثئ مجموعة مال ال صتاب  التتي تميتز المبتت ل 2005ويرى " عبد العزيز بال حبيل هللا" )
وتسثر في قدرته على تلبية الحاجا  المعلبة والضمبية مال است دامهل وتتغير تذه ال صاب  حسل الوقت ل ممتا 

لمتطلبتتا  الجتتودةل وعتتادة متتا تتتترجم الحاجتتا  إلتتى  صتتاب  ومعتتايير وتتضتتمال تلتتك  يتطلتتل مراجعتته مستتتمرة
الحاجتتتا  " صتتتفا  امداء وقابليتتتة االستتتتعمائ وستتتلولته واممتتتاال والستتتيمة ودرجتتتة المطابقتتتة متتتع المتطلبتتتا  

 (10:  8االقتصادية. )
ة البفستتية والراحتتة وتعتتد رياضتتة الستتباحة إحتتدى الرياضتتا  المابيتتة التتتي تستتاتم فتتي إيستتال الفتترد المتعتت

واإلستر اء والترويح ل لذا تحتئ رياضة السباحة أتمية متميزة بيال سابر أبواع الرياضا  ام رىل والتتي جلتر 
مقدار التقدم اليبير فيلا في السبوا  ام يرةل ل ولقد اتف  العلماء وامطباء والقادة الرياضيوال علتي أال الستباحة 

الميابتتة المرموقتتة للقتتيم العاليتتة المتعتتددة بتتدبياً وبفستتياً واجتماعيتتاً التتتي  تعتبتتر رياضتتة الرياضتتا ل وترجتتع تتتذه
 ( 99:  14ييتسبلا ممارسيلا)

م( أال السباحة التعليمية تعتبر في مقدمة الملارا  الحريية عامة والرياضة 1998ويسيد "محمد علي ")
رويحيتة يتذلك القتدرة علتي السترعة  اصة التي يفضتئ التتعلم فيلتا  تيئ مرحلتة ستبية معيبتة حيتث الممارستة الت

وايتسال وتعلم اليثير مال الملارا  الحريية في وق  قصير بالمقاربة بمراحئ البمو ام رى وعلي ذلتك فيبتد أال 
والتغلل علي العقبا  وسرعة ييوال لدى المتعلم درجة اإلقبائ والحماس والمثابرة علي التعلم والتدريل وبذئ الجلد 

 (18ل 11: 15لمعلم الباجح في الدافعية لدع المتعلميال. )التقدمل ومال ثم دور ا
م( أال السباحة التعليمية تلدو إلي ايتسال الفرد ملارا  وطر  2008يما يرى " مدح  صبرع غبيم")

الستتباحة الم تلفتتة فتتي ضتتوء مبتتدأ التتترويح واممتتال والستتيمةل يمتتا أبلتتا المرحلتتة امولتتي للتتتدريل للوصتتوئ إلتتي 
ل ويعتبر العصر الحديث تو العصر الذتبي الذع تضاعو فيه االتتمام بالستباحة حيتث احتلت  المستويا  المتقدمة

 (2:  11السباحة ميابا مرموقا بيال الرياضا  امولمبية مما أدى إلي ابتشارتا في يثير مال الدوئ المتقدمة. )
الجتتودة الشتتاملة  م( أال موضتتوع إدارة2001لتتذا يشتتير" محمتتد عبتتد هللا البرعتتي ل محمتتد إبتتراتيم  ليتتئ" )

مفلوماً يميال إد اله بواسطة مديرع امبدية ومديرع حمامتا  الستباحة ومتديرع متدارس الستباحة وذلتك بتتوفير 
 12القيتتادة الجيتتدة والمعلمتتيال والمشتترفيال ويتتذلك عتتال طريتت  بتترام  تعلتتيم الستتباحة التتتي يقتتدموبلا ل عضتتاء.)

:113) 
-------------------------------------------- 

 جامعة حلواال –يلية التربية الرياضية للببيال  –أستاذ مساعد ديتور بقسم الترويح الرياضي 

 
 تميتهأمشيلة البحث و

يعتبتتر تحديتتد ال صتتاب  المميتتزة لعمليتتة تقتتديم ال دمتتة متتد يً أساستتياً عبتتد معالجتتة قضتتية الجتتودة فتتي 
ئ تبتاك جابتل متال الصتعوبة عبتد قيتاس مبجما  وتيبا  ال تدما  ل وذلتك مال عتدم الملموستية فتي ال دمتة يجعت

مستوى جودة ال دمة المقدمةل بجراً مال الحيم على جودة تذا الجابل غير الملموس فتي ال دمتة يتوقتو بدرجتة 
 (451: 6يبيرة على إدرايا  وإتجاتا  وتوقعا  المستفيديال مال ال دمة . )

س الستتتباحة وجتتتود بعتتتض ولقتتتد أثتتتار إتتمتتتام " الباحتتتث" متتتال  تتتيئ  براتتتته بالعمتتتئ يمتتتدير لمتتتدار
الجواترالسلبية مثئ إبتشار شتياوع أعضتاء البتادع حتوئ ضتعو مستتوى ال دمتة المقدمتة متال متدارس الستباحة 
وعدم رضا العديد مال المتردديال علي حماما  السباحة على مستتوى ال دمتة المقدمتة للتم بتدرجا  متفاوتته متال 

معضاء البادع ال يتم قياسلا بطريقة علميتة ستواء متا  بادع آل ر. يما أال ال دما  التي تقدملا مدارس السباحة
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إلى أجادة امربع أبتواع للستباحا  الم تلفتة  –يرتبط بجودة برام  تعليم السباحة ليافة المستويا  مال ) المبتدئ 
ء ( ل أو ما يرتبط بطبيعة ال دما  الموازية لعمليا  التعليم بمدارس السباحة سواء ) توافر مياال مباستل ل وليتا

............. تحديد امشتترايا  شتلرياً  –سلولة اإلجراءا  اإلدارية ل شتراك بلا  –توافر لوحا  إرشادية  –اممور 

للتعرو على مدى بجتاح إدارة متدارس الستباحة فتي  ( سواء  يئ الموسم الشتوع أو الصيفي لمدارس السباحة 
 تحقي  جودة  دماتلا .

فتي بامبديتة الرياضتية المصترية إلدارة مدارس الستباحة وضع تصور لذا وجد الباحث أبه مال الضرورع 
متتال  تتيئ بعتتديال أساستتييال  ل وفقتتاً لمتتدى إيمتتاال وإقتبتتاع وتطبيتت  إدارة متتدارس  ضتتوء معتتايير الجتتودة الشتتاملة

الستتباحة بالبتتادع لمعتتايير الجتتودة الشتتاملة ل وإعتمتتاداً علتتى متتا أستتفر  عبتته بتتتاب  العديتتد متتال الدراستتا  العلميتتة 
 االستتجابة -Reliability االعتماديتة الثقة - Tangibility  الملموسة الجوابلتحديد أبعاد جودة ال دمة في )ل

Responsiveness - الضماال Assurance - التعاطو  Empathy  ( )21 :21-28  والذع يتيح للقابميال )
سباحة مال القيتام بتدورتا الفعتائ فتي على مدارس السباحة على تيفي تلك الجواتر السلبية وحتي يتسبى لمدار ال

 تقديم  دماتلا للمستفيديال .
ومال ذلك المبطل  يعد تذا البحث بقطتة بدايتة يميتال إلدارة البتادع الرياضتي اإلعتمتاد عليته فتي الت طتيط 
لرفع مستوى جودة ال دما  التي تقدملا مدارس السباحة للمستفيديال ل حيث يميتال متال  تيئ بتتاب  تتذا البحتث 

لتصتور يحتدد الدرجتة التتي يببغتي أال ترقتى إليلتا  تدما  متدارس الستباحة بامبديتة الرياضتية المصترية التوصئ 
 لتتواف  وتوقعا  المستفيديال وتحق  رضابلم عال مستوى ال دمة المقدمة. 

 تدو البحث
 تصور مقترح إلدارة متدارس الستباحة فتي ضتوء معتايير الجتودة الشتاملةيلدو تذا البحث إلى التوصئ ل

 -:تحديد مسشرا  تعبر عال   يئمال 

 مدى إيماال وإقتباع وتطبي  إدارة مدارس السباحة لمعايير الجودة الشاملة لتحقي  رضا المستفيديال.  -

 جودة ال دمة المقدمة بمدارس السباحة في ضوء معايير الجودة الشاملة لتحقي  رضا المستفيديال.  -
 لبحثالتعريو ببعض المصطلحا  والمفاتيم المست دمة في ا

 Serviceال دمة 
 تي أداء أو مجلودا  مبذولة موجلة إلشباع حاجا  معيبة ووفقاً للرغبا  الم تلفة . 

 (21 :15) 
  بمدارس السباحة جودة ال دمة

تي مدى ميبمة ال دمة المقدمة بالفعتئ دا تئ متدارس الستباحة بامبديتة الرياضتية   لتوقعتا  المستتفيديال 
 يو إجرابى(للحصوئ على تذه ال دمة.)تعر

 الدراسا  المرتبطة
 الدراسا  العربية -
( بدراستتة عبوابلتتا " معوقتتا  تطبيتت  مبتتادىء إدارة الجتتودة  16م ( ) 2008قتتام مجتتدى أحمتتد شتتبدى" ) -1

ممثلتيال ليافتة  180" تتم أستت دام المتبل  الوصتفىل  وبلغت  حجتم العيبتة  الشاملة فى المسسستا  الرياضتي
ربية بلدو التعرو على أتتم المعوقتا  التتى تحتد متال تطبيت  مبتادىء الجتودة الليبا  الرياضية بمحافجة الغ

الشاملة فى المسسستا  الرياضتية ل وتمثلت  أتتم البتتاب  فتى عتدم ألتتزام اإلدارة العليتا بتطبيت  بربتام  إدارة 
 الجودة الشاملة ل عدم مشارية المستبوليال دا تئ المسسستا  الرياضتية فتى وضتع بربتام  الجتودة الشتاملة ل

 عدم وجود معايير لقياس رضاء المستفيديال . 

( بدراسة عنوانيا ا التوجو نحػو إدارة الجػودة الشػاممة فػي التربيػة 18ـ( )2007حسف الخاجة ا ) قام  تدى -2
" بلدو تطبي  الجودة الشاملة يبموذج إدارع في التربية الرياضتية والرياضتة الرياضية والرياضة الجامعية 
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لمبل  الوصفى وتمثل  أتم البتاب  فى سعى وزارة التربية والتعليم مال  تيئ إدارتلتا الجامعيةل تم أست دام ا
إلى تحسيال الجودة فيلا واالرتقاء بمستوى العملية التعليميةل تواجه اإلدارا  الجامعية والمدرسية جملة متال 

متغيتترا  الثقافيتتة التحتتديا  المستتتمرة والمتغيتترة ومبلتتا تحتتديا   ارجيتتة يالعولمتتة بفشتتياللا الم تلفتتة وال
المتجددةل وأ رى دا لية يمطالل أولياء اممور والتيميذ والطيلل فضي عال حاجتا  ستو  العمتئ المتغيترة 

 والتي يصعل تلبيتلا في الوق  الحالي.

( بدراسػة عنوانيػا ا تطبيػؽ أسػموب الفجػوة فػي قيػاس جػودة الخدمػة 1ـ( )2004قاـ ا إبراىيـ نزيو محمػد ا ) -3
إستلدف  الدراسة اليشو عال درجة التطاب  أو اال تيو بيال توقعتا  الممارستيال لمجتاتر ا،  بمراكز الشباب

االمتيتتاز فتتي ال دمتتة المقدمتتة بمرايتتز الشتتبال وبتتيال إدراك اإلدارة لتلتتك التوقعتتا ل ويتتذلك بتتيال إدراك اإلدارة 
لتوقعتتا  الممارستتيال  للمواصتتفا  ال اصتتة بال دمتتة ومواصتتفا  ال دمتتة المقدمتتة بالفعتتئل وبتتيال إدراك اإلدارة

وإدراك اإلدارة للمواصفا  ال اصة بال دمة وتقويم جودة ال دمة المقدمة بمرايز الشتبالل واستت دم الباحتث 

( متال أعضتتاء 121" أو بمتوذج الفجتتوة فتي جمتع البيابتتا ل وذلتك علتى عيبتتة قواملتا )Servqualمقيتاس "

ل جلتور فجتوة بتيال توقعتا  الممارستيال وإدراك مرايز الشبال. ومال أتم البتتاب  التتي أشتار  إليلتا الدراستة
اإلدارة للتتتذه التوقعتتتا ل جلتتتور فجتتتوة بتتتيال إدراك اإلدارة لتوقعتتتا  الممارستتتيال وإدراك اإلدارة للمواصتتتفا  
ال اصة بال دمةل جلور فجوة بتيال إدراك اإلدارة للمواصتفا  ال اصتة بال دمتة وإدراك الممارستيال لمستتوى 

وة بيال توقعتا  الممارستيال لمجتاتر االمتيتاز فتي ال دمتة وإدراك الممارستيال امداء الفعلي لل دمةل جلور فج
 لمستوى امداء الفعلي لل دمة.

بدراسة عبوابلتا     " متطلبتا  تطبيت  ( 20ـ( )2004قاـ ا يحيي محمد الجيوشي، بيجت عطية راضي ا ) -4

وإستتلدف  الدراستة التعترو  إدارة الجودة الشاملة يمد ئ لتطوير قطاع الرياضة للجميتع بتوزارة الشتبال "ل
على مدى توافر متطلبا  تطبيت  إدارة الجتودة الشتاملة بقطتاع الرياضتة للجميتعل واستت دم الباحثتاال المتبل  

موجفا(ل متال العتامليال بتاإلدارة المريزيتة للرياضتة للجميتع بتوزارة الشتبالل  65الوصفي على عيبة قواملا )
البيابا . ومال أتم البتاب  التي أشار  إليلا الدراسةل توافر بجام لجمع  ةوأعد الباحثاال استمارة استبياال يفدا

معلوما  مال  يئ وجود تستجيئ وتوثيت  للمشتروعا  ال اصتة بالرياضتة للجميتع واستت دام الحاستل اآللتي 
وشتتبية المعلومتتا  الدوليتتة فتتي اإلدارةل إضتتافة إلتتى وجتتود البحتتة م الفتتا  للعتتامليال وأبتته يستتمح بمشتتارية 

 عمليا  التحسيال المستمرة.العامليال في 

( بدراسػػة عنوانيػػا ا إدارة الجػػودة الشػػاممة كمػػدخؿ لتطػػوير 11ـ( )2003قػػاـ ا محمػػد حسػػف عبػػد الػػرحمف ا ) -5
وتدف  الدراسة إلى التعرو على طبيعة العمئ ا،  العمؿ اإلداري باالتحادات الرياضية االولمبية بدولة البحريف

ريالل التعتترو علتتى متتدى إميابيتتة تطتتوير امداء اإلدارع باالتحتتادا  اإلدارع ليتحتتادا  الرياضتتية بدولتتة البحتت
الرياضية اموليمبيةل وذلك مال  يئ مد ئ إدارة الجودة الشاملةل والعمئ على وضع معتايير الجتودة الشتاملة 

ة العامليال باللجب  (148)ا ل داء اإلدارع بلذه االتحادا ل واست دم الباحث المبل  الوصفي على عيبة قوامل
العمديتتة العشتتوابية. ومتتال أتتتم البتتتاب  التتتي بالطريقتتة اموليمبيتتة وامتحتتادا  الرياضتتية ل وتتتم ا تيتتار العيبتتة 

أشار  إليلا الدراسة تتمثئ فى إيماال وأقتباع وإلتزام اإلدارة العليا بإدارة الجودة الشاملة تتباستل ال دمتة او 
 لال يتم التقويم والمتابعة بصورة مبتجمة .   المبت  مع احتياجا  العميئ سواء الدا لي أو ال ارجي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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( بدراستة عبوابلتا " إدارة الجتودة الشتاملة يمتد ئ لتطتوير إدارة 3م( )2002قام " بلج  عطية راضتي " ) -6
امبدية الرياضية المصرية التحوال  العالمية المعاصرة "ل وإستلدف  الدراسة إستت دام إدارة الجتودة الشتاملة 

الرياضية المصرية لمواجله التحتديا  والمتغيترا  الحاليتة والمرتقبتة بغترض رفتع المستتوى  في إدارة امبدية
اإلدارعل ومال ثم المستوى الفبي والرياضي ل وذلك فتي إطتار متال اآلليتا  المستتحدثة والتيبولوجيتة العصترية 

لك " وتم التطبيت  علتى " الزما –المتقدمةل وا تار الباحث عيبة البحث مال امبدية الرياضية اليبيرة " امتلي 
اإلدارة العليتتال العتتامليالل امعضتتاءل ال بتتراء فتتي المجتتائ الرياضتتي ". ومتتال أتتتم البتتتاب  التتتي أشتتار  إليلتتا 
الدراسةل أال تباك التزام لدى اإلدارة إلى حتد متا بفلستفة الجتودةل يتتوافر بجتام لتتدريل العتامليالل يتتوافر بجتام 

ية للعامليال في التحسيالل تتم الثقافة التبجيمية بالمريزية والقوةل وبالتالي معلوما  متيامئل إال أبه تقئ المشار
 ال تصئ إلى المباخ التبجيمي لبدء بربام  الجودة الشاملة بالبادع.

 
 الدراسا  امجببية -

( بعبتتتتواال " تحتتتتديا  إدارة 26م( )2008) " ,Longenker  &Scazzero" ستتتتيازيرول لتتتتوبجيبيير دراستتتتة  .1
لمفتاتيم إدارة الجتودة الشتاملة  المتديريالتدف  الدراسة إلى فح  مدى إدراك مجموعة متال ول ة "الجودة الشامل

جريت  الدراستة أ  ل وقتد  لتاتحديد المشايئ والمعوقتا  التتي تواجته تطبيقولمفلوم ا المديريال للذاوممارسة تسالء 
مال أتم البتاب  التي أشتار  إليلتا لوالمتمرسيال في إدارة الجودة الشاملة  المديريال( مال 131)قواملا على عيبة 
توجه العديد مال التحتديا  ومتال أتملتال أبلتا تتطلتل أجمع المديروال بقوة على أال إدارة الجودة الشاملة الدراسةل 

يثيتتتر متتتال الوقتتت  والجلتتتد والمتتتائ لتطبيتتت  إجراءاتلتتتا ال اصتتتةل تتطلتتتل تتتتدريل ودورا  صتتتقئ ليافتتتة العتتتامليال 
تستاعد  سدع إلتى تحستيال جتودة المبتجتا  وال تدما لة الشتاملة بالمسسستة يتبالمسسسةل وأال تطبي  إدارة الجتود

القابميال على العمئ في التعترو علتى المشتيي  التتي تواجته العمتئ اإلدارع بالمسسستا  ال دميتة والمقتدرة علتى 
 التتتي تواجتته إدارة الجتتودة المشتتيي أبتترز مواجلتته تلتتك المشتتيي  والعمتتئ علتتى حللتتا وتفتتادع حتتدوثلا ل وتعتتد 

 .اإلشراو غير الفعائل قلة التدريل للعامليالل وعدم فعالية إجراءا  التصحيح مشيي تي  لالشاملة
( بعبواال " إدارة الجودة الشاملة"ل وتتدف  الدراستة 28م( )2001" ) Tyler Weaverدراسة " تايلور ويفر  .2

تتو إرضتاء العميتئ والثتابي تتو  إلى توضتيح عتامليال ربيستييال تقتوم عليلمتا إدارة الجتودة الشتاملةل العامتئ اموئ
جودة المبت ل وبجح الباحث في وضع أسس ستليمة ل لت  البيبتة المباستبة لتحستيال الجتودة وييفيتة ترجمتة إدارة 
الجودة الشاملة في التعليمل واست دم الباحث المبل  الوصفي. ومال أتم البتتاب  التتي أشتار  إليلتا الدراستةل وأال 

عيقا  العميءل تفويض الموجفيالل جمع البيابا  اإلحصابية واست داملا وتليبة  إدارة الجودة الشاملة تقوم على
 بيبة مباسبة لزيادة الوحدة واإلتحاد والتغيير.

( بعنواف ا دراسة تحميمية لجودة الخدمة بمراكز وقت الفراغ واألندية 25ـ( )2003) ا ,.Kerr,Sا كير إس دراسة  .3
جػػودة الخػدمات المقدمػة وتصػنيؼ مراكػز وقػت الفػراغ واألنديػػة إلػى فحػص ىػدفت الدراسػة و ، الرياضػية الحكوميػة ا

األعضػػػاء ( مػػػف 131)قواميػػػا جريػػت الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة أ  ، وقػػػد الرياضػػية الحكوميػػػة وفقػػػًا لمسػػػتويات الجػػػودة 
عتمدت الد راسة والعامميف بمراكز وقت الفراغ واألندية الرياضية الحكومية ، إستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، واو

عمى المقابمة الشخصية ، تحميؿ البيانات ، اإلستقصػاء لجمػع البيانػات ، وكػاف مػف أىػـ نتائجيػا ضػرورة األىتمػاـ 
بالخػػدمات المقدمػػػة لممسػػتفيديف مػػػف مرتػػادى تمػػػؾ األمػػػاكف والعمػػؿ عمػػػى تحسػػيف مسػػػتوى الخدمػػة وفقػػػًا ألرائيػػػـ 

 ( .LIPضية الحكومية مع مستوى جودة )( مف مراكز وقت الفراغ واألندية الريا5ومقترحاتيـ ، تسجيؿ)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 إجراءا  البحث
 مبل  البحث

 است دم الباحث المبل  الوصفي بامسلول المسحى لميءمته لتحقي  تدو البحث .
 مجتمع البحث

 –مشترفي المتدارس  -تمثئ مجتمع البحث في المسبوليال عال إدارة  مدارس السباحة  ) متدير متدارس الستباحة 
 .  المستفيديال  )أعضاء البادع( مال  دما  مدارس السباحة بامبديةمعلمي السباحة ( ل 

 عيبة البحث
( مقسميال إلى 812بلغ إجمالى عيبة البحث مال المستفيديال مال  دما  مدارس السباحة بامبدية المصرية ) 

( مستفيد  ارجي ) أعضاء البادى 568( مال المسبوليال عال إدارة مدارس السباحة   ل وعدد )244عدد)
(1لمشترييال بمدارس السباحة(  ل تم ا تيارتم بالطريقة العشوابيةليما تو موضح بالجدوئ )ا  

   
 (1جدوئ )

 التوزٌع العددي والنسبً لعٌنة البحث من  المسئولٌن والمستفٌدٌن 

 (218لخدمات مدارس السباحة باألندٌة المصرٌة                       )ن=                        

 

 ة الرٌاضٌة األندٌ
المستفٌد (822ئولٌن )ن=المس

 ون
)ن=
342) 

اإلجما
 لً

النسبة 
مد المئوٌة

 ٌر
مشر
المجم معلم ف

 وع
النسبة 
 المئوٌة

 –بمحافظة القاهرة ) األهلً 
الغاباة  –القااهرة  –الجزٌرة 

 الشمس( –هلٌولٌدو  –
3 11 53 31 12.11 151 844 18.54 

بمحافظااة الجٌاازة ) الزمالاا  
 83.24 812 123 84.42 43 33 5 1 أكتوبر(4 –الصٌد  –

بمحافظااااااااة اإلسااااااااكندرٌة ) 
 –ساااااااابورتن   –سااااااااموحة 
 االولٌمبً (

8 3 21 32 82.23 125 135 13.11 

بمحافظااااااة دمٌااااااا  )نااااااادي 
 3.45 24 13 2.31 11 2 8 1 دمٌا (

بمحافظاااااة الد )لٌاااااة )ناااااادي 
 إستاد المنصورة(

1 1 3 11 2.31 22 31 4.82 

ة ) نااااادي بمحافظااااة الشاااار ٌ
 إستاد الز ازٌق(

1 8 11 12 3752 42 28 12.1 

 122 218 342 122 822 821 12 11 المجموع

 أدوا  جمع البيابا 
اعتمد الباحث على تصميم استمارة االستبياال يوستيلة لجمتع البيابتا  ل حيتث قتام الباحتث بتحديتد المحتاور 

بتصميمه وذلك مال  يئ اتباع ال طوا  العلمية التالية في الربيسية والعبارا  الفرعية لبعدى االستبياال الذع قام 
 جمع البٌانات : تصميمه مداة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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المقابلة الشخصٌة : و اد تمللات تلا  المقاابلت الشخصاٌة ماع  األسااتاة واألسااتاة المسااضدٌنم وبعا  المادٌرٌن  -
 باحة .الفنٌٌن لفرق التج)ٌزي باألندٌة الرٌاضٌة المصرٌةم كال  بع  مدٌري مدارس الس

تحلٌا  المحتاوو والولاائق: حٌاث تام دراساة وتحلٌاا  المراجاع والكتاو العلمٌاة والدراساات المرجعٌاة والتاً وجااد  -
(  ووضااع ضاادد مناسااو ماان 1الباحااث أن)ااا مرتب ااة بموضااوع البحااث م لاام تاام تحدٌااد محاااور االسااتبٌان مرفااق )

 العبارات ولقد راضى " الباحث " ضند اختٌار تل  
أن ٌكون للعباره معنى واحد محدد م استقللٌة ك  ضبااره ضان رٌرهاا مان ضباارات االساتبٌان م   -:العبارات ما ٌلً

صٌارة العبارات ب رٌقة تقرٌرٌة واالبتعاد ضن استخدام أسلوو نفى النفًم  استبعاد العبارات البدٌ)ٌة والعبارات 
 المعقدة . 

 

 ( 8جدو  ) 

 ت)ا األولٌةك  محور فً صور محاور االستبان وضدد ضبارات

 

 المجموع ضدد العبارات مسمى المحور المحور البعد

 األو 

 األو 
إٌمان وإ تناع اإلدارة بفلسفة 

 الجودة الشاملة.
88 

54 

 81 التمحور حو  المستفٌدٌن. اللانً

 اللالث
مشاركة العاملٌن فً ضملٌات 

 التحسن.
12 

 الرابع
اإلضتماد ضلى نظم معلومات 

 متكاملة.
12 

 11 إدارة فعالة للعنصر البشري. الخامس

 اللانً

 82 الجوانو المادٌة الملموسة. األو 

33 
 11 اللقة اإلضتمادٌة. اللانً

 2 اإلستجابة. اللالث

 12 التعا ف. الرابع

 111 اإلجمالً

 
 

( عبارة بيبما 16)( أال عدد عبارا  اإلستبياال في البعد اموئ ال ا  بالمستفيد الدا لي 2يتضح مال جدوئ)
( عبتتتارة ل بإجمتتتالي عتتتدد 55بلتتتغ عتتتدد عبتتتارا  اإلستتتتبياال فتتتي البعتتتد الثتتتابي ال تتتا  بالمستتتتفيد ال تتتارجي )

 (. 2( عبارة مرف  )131عبارا )
 

 الدراسة االست لضٌة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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قتتام الباحتتث بدراستتة استتتطيعية علتتى مجموعتتة متتال أفتتراد المجتمتتع امصتتلي ودوال أفتتراد العيبتتة امساستتية 
معلمتتي الستتباحة ( أو )  –مشتترفي المتتدارس  -المستتتفيديال )التتدا لي" متتدير متتدارس الستتباحةبستتبة ستتواء بال

ال ارجي " أعضاء البادع" ( مال  دما  مدارس السباحة بامبدية المصرية المسجلة باإلتحاد المصرع للستباحة 
( بواقع 12الي عدد )م ( بإجم2011/ 2/6م ( إلى ) 5/2011/  20في الفترة مال )م ( ل 2011/ 2010للعام )

( مستفيد  ارجي ل مال غير افراد العيبة وقتد توصتئ الباحتث متال  تيئ الدراستة إلتى 42( مستفيد دا لي ل )30)
 مايلي : 

وضوح عبارا  االستتبياال واميابيتة قراءتلتا وفلملتا وأبلتا تمثتئ م تلتو الجوابتل التتي يببغتي مراعاتلتا لببتاء 
بامبديتة المصتريةل مباستبة الوقت   فتي ضتوء معتايير الجتودة الشتاملة مقتترح إلدارة متدارس الستباحةالتصور ال

اليزم الستيفاء االستبياال بحيث ال يتضرر أع فرد مال عيبة البحث مال طوئ الفترة التي يقضيلا في ملا بيابتا  
 االستبياال واإلجابة على عباراته.

 المعاملت العلمٌة 

 :ياآلتيقام الباحث بحسال الصد   لإلستبياالللتحق  مال الشروط العلمية  (الصد 1)
 صد  المحيميال ) المحتوى(

تتتم عتترض اإلستتتبياال علتتى ال بتتراء فتتي مجتتائ اإلدارة و التتترويح الرياضتتي ل وبعتتض المتتديريال الفبيتتيال لفتتر  
 التجليزع بامبدية الرياضية المصريةل يذلك بعض مديرع مدارس السباحة .

ئ العديد مال البقاط بشيئ يلي وتفصيلي في ذا  الوق  ل و تم وباقش الباحث ال براء في مقابلة مبفصلة حو 
% ( مرف  80تقئ عال )  تعديئ اإلستبياال بعد إستبعاد العبارا  التي حصل  على بسبة موافقة ال براء والتي

( )توفير طبيل م ت   يئ الفترا  التعليمية 20ل إضافة العبارة )( عبارة  116) العبارا  حيث بلغ عدد( 1)
( )صرو المرتبا  لجميع العامليال بمدارس السباحة بصورة مبتجمة( 21تلفة بمدارس السباحة( ل العبارة )الم 

إلى –وقد است دم الباحث ميزاال التقدير الثيثي)بعمإلى المحور اموئ بالبعد اموئ باإلستبياال ال ا  بالمستفيد الدا لي ل

بـ )بعم( ل ودرجتاال ليستجابة بـ )إلى حد ما( ل درجه واحدة ليستجابة بـ  ال( لولقد أعطى الباحث ثيث درجا  ليستجابة–حد ما
 )ال( .

 

  اٌذاتخٍٟصذق االحغبق 
تتم حستتال صتتد  االتستا  التتدا لي بحستتال داللته معامتتئ اإلرتبتتاط بتيال درجتتة يتتئ محتور والدرجتته اليليتته 

 " Personلمحاور االستبياال باست دام طريقه " بيرسوال 
 
 (3جـدوئ )

 درجة يئ محور والدرجه اليليه لمحاور البعد اموئ ي  االرتباط بيال معامقيم 
 (30مال االستبياال ال ا  بالمسبوليال                           )ال =                    

 

 قيمه االرتباط مسمي المحور المحور

 *2.425 إيماال وإقتباع اإلدارة بفلسفة الجودة الشاملة. اموئ

 *2.423 ر حوئ المستفيديال.التمحو الثابي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *2.325 مشارية العامليال في عمليا  التحسال. الثالث

 *2.238 اإلعتماد على بجم معلوما  متياملة. الرابع

 *2.311 إدارة فعالة للعبصر البشرع. ال امس

(. يتضح مال جدوئ 0.361( = )0.05( ومستوع )28قيمة " ر" الجدولية عبد درجه حريه)
( وتتتي دالتتة إحصتتابيا عبتتد 0.641ل  0.492معتتامي  االرتبتتاط تراوحتت  بتتيال ) ( أال جميتتع قتتيم3)

التدا لي لمحتاور البعتد اموئ متال االستتبياال ال تا  صد  االتستا  ( مما يشير إلى 0.05مستوع )
 . بالمستفيد الدا لي

 
 (4جـدوئ )

 درجة يئ محور والدرجه اليليه لمحاور البعد الثابي معامي  االرتباط بيال قيم 
 (42ال االستبياال ال ا  بالمستفيديال )ال = م

 

 قيمه االرتباط مسمي المحور المحور

 *2.431 الجوابل المادية الملموسة. اموئ

 *2.428 الثقة اإلعتمادية. الثابي

 *2.418 اإلستجابة. الثالث

 *2.334 التعاطو. الرابع

 
 0.482( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عبد مستوى داللة مستوى ) 

( وتتتي دالتتة 0.682ل  0.596( أال جميتتع قتتيم معتتامي  االرتبتتاط تراوحتت  بتتيال )4يتضتتح متتال جتتدوئ )
الدا لي لمحتاور البعتد الثتابي متال االستتبياال ال تا  صد  االتسا  ( مما يشير إلى 0.05إحصابيا عبد مستوع )
 بالمستفيد ال ارجي .

 ( الثبا  2)
" للثبتتتا  وفقتتتاً للمعادلتتتة  Alpha"معامتتتئ ألفتتتا   قتتتام الباحتتتث باستتتت دام التجزبتتتة البصتتتفية عتتتال طريتتت  

(  معامتئ الثبتا  9(ل)8" ويوضتح جتدولي )  Richardsonوريتشاردسوال  Kuderاإلحصابية لييً مال "يودر
 بطريقة ألفا.

 
 
 (5جـدوئ )

 (30لمحاور البعد اموئ مال االستبياال ال ا  بالمسبوليال)ال = Alphaقيمة معامي  ألفا 
 

 Alpha ٌمة معاملت ألفا  ورمسمً المح المحور



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *0.563  إٌمان وإ تناع اإلدارة بفلسفة الجودة الشاملة. األو 

 *0.511 التمحور حو  المستفٌدٌن. اللانً

 *0.501 مشاركة العاملٌن فً ضملٌات التحسن. اللالث

 *0.414 اإلضتماد ضلى نظم معلومات متكاملة. الرابع

 *0.418 ي.إدارة فعالة للعنصر البشر الخامس

 
 ( 0.361( =)  0.05( ومستوى ) 28قيمة "ر" الجدولية عبد درجة حرية) 

( وذلتك 0.414ل 0.563( أال قتيم المعتامي  للثبتا  بطريقتة " الفتا " تراوحت  بتيال )5يتضح متال جتدوئ )
 يسيد على أال البعد اموئ مال االستبياال ال ا  بالمستفيد الدا لي على درجة مقبولة مال الثبا  .

 
 
 
 
 (6جـدوئ )

 (42لمحاور البعد الثابي مال االستبياال ال ا  بالمستفيديال )ال =  Alphaقيمة معامي  ألفا 
 

 Alpha ٌمة معاملت ألفا  مسمً المحور المحور
 *0.106  الجوانو المادٌة الملموسة. األو 

 *0.661 اللقة اإلضتمادٌة. اللانً

 *0.569 اإلستجابة. اللالث

 *0.503 التعا ف. الرابع

 
 0.482( =  0.05( ومستوى ) 40قيمة " ر " الجدولية عبد درجة حرية) 

( وذلتك 0.106ل 0.503( أال قتيم المعتامي  للثبتا  بطريقتة " الفتا " تراوحت  بتيال )6يتضح متال جتدوئ )
 يسيد على أال البعد الثابي مال االستبياال ال ا  بالمستفيد ال ارجي على درجة مقبولة مال الثبا  .

   الميدابي للبحث التطبي
( على العيبة قيد الدراستة متال المستبوليال )" 3قام الباحث بتطبي  االستبياال في صورته البلابية مرف  ) 

معلمي الستباحة (  و) المستتفيديال " أعضتاء البتادع" ( متال  تدما   –مشرفي المدارس  -مدير مدارس السباحة
م ( فتي الفتترة متال 2011/ 2010لمصرع للسباحة للعتام )مدارس السباحة بامبدية المصرية المسجلة باإلتحاد ا

 م( وقد تم تفريغ البيابا  في يشوو الحاسل اآللي لمعالجتلا إحصابياً.1/2011/ 25م ( حتى  )2011/ 8/6)
  طة البحث اإلحصابية  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 

 مايلي : لبتاب  البحث على حسال  اإلحصابية طة البحث  فياعتمد الباحث 
 لالتيرارا  البسل المبويه .معامئ ألفا )يوربباخ ("لPersonطريقه " بيرسوال  باست داممعامئ االرتباط  -

 ( لقبوئ وتفسير بتاب  البحث . 0.05ولقد ارتضى الباحث مستوى ) 
 عـرض وتفسير ومبـاقشه البتـاب  :

قام الباحث بعرض ومباقشه البتاب  فى جداوئ احصابيه متضمبة التيرارا ل المجموعلالبسل المبوية ل 
:  80ترتيل العبارا  ل وذلك ليئ محور على حده ل وقد تم استبعاد العبارا  التى حصل  على بسبه اقئ مال )و
.) 

مدى إيمتاال وإقتبتاع وتطبيت  إدارة متدارس الستباحة لمعتايير الجتودة المسشرا  التي تعبر عال  أوالً : البعد اموئ :
 .الشاملة

 ارس السباحة .عرض البتاب  ال اصة بالمسبوليال عال إدارة مد -
 (1جدوئ )

 التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور اموئ

 (244)ال=                       .إيماال وإقتباع اإلدارة بفلسفة الجودة الشاملة                       
 

 العبارة م
 بعم

إلى حد 
 ما

 ال
 مجموع
 

الدرجا
  

البس
بة 
المبو
 ية

الترتي
 ل

 ك ك ك

1 

االحتتواض التعليميتتة الموجتتودة بحمتتام 
 السباحة ميبمة لعملية التعليم.

12
5 

119 - 613 83.
74 13 

8 

يحتتتتوى حمتتتام الستتتباحة علتتتى حتتتوض 
 تعليمي متدرج  ا  بامطفائ.

19
8 

46 - 686 93.
72 6 

1 

ترضتتى عتتال بجتتام الجتتودة المتبتتع فتتي 
 40 93 مدارس السباحة.

11
1 

470 64.
21 20 

2 

 المدارس أداءك في العمئ. يقدر مدير
13
3 

100 11 610 83.
33 14 

3 

 يقدر زميبك جلودك في العمئ.
91 116 31 542 74.

04 18 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 

4 

يثبي المستفيديال مال متدارس الستباحة 
.74 547 28 129 81 على جلدك في عملك.

73 11 

5 
تسعى ادارة مدارس السباحة الى تقديم 

 مستوى ييبم تطلعا  المستفيديال.
24
4 

- - 732 100 1 

2 

توجتتتد أ طتتتاء إداريتتتة واضتتتحة  تتتيئ 
 -المواعيد -عمليا  ) تسجيئ اإلشتراك
 تحديد المستوى............(.

15 64 
16
5 

338 46.
17 21 

3 

يوجتتتد متابعتتتة مستتتتمرة متتتال مشتتترفي 
مدارس السباحة على ما يقدمه معلمتي 

 السباحة  يئ التعليم.

16
1 

11 - 655 89.
48 9 

12 

متال اإلدارة العليتا  تباك ستلطة مباشترة
 16 10 على إدارة مدارس السباحة.

15
8 

340 46.
45 19 

11 

االتتمتتتتتتام برفتتتتتتع المستتتتتتتوى الفبتتتتتتي 
للملتحقتتتتتيال بمتتتتتدارس الستتتتتباحة تتتتتتي 

 رسالة مدارس السباحة. 

24
4 

- - 732 100 
1 

"ميرر
" 

18 

يتتتتم يتابتتتة تقريتتتر يتتتومي عتتتال بجافتتتة 
 حوض السباحة ومدى بقاء المياه.

13
2 

91 15 605 82.
65 15 

11 

يتتتم طلتتل إحتياجتتا  متتدارس الستتباحة 
متتتتتال أدوا  وتجليتتتتتزا  قبتتتتتئ بدايتتتتتة 

 الموسم.

11
5 

122 1 596 81.
42 16 

12 

يتم ميحجة أرضية أحواض السباحة ) 
البيط( بإستمرار للتفيد مال عدم وجود 

 يسر به.

15
6 

85 3 641 87.
57 11 

13 

يتتتم تغطيتتة أعمتتدة اإلضتتاءة وامستتيك 
 ع حادث.اليلربابية لمبع أ

24
4 

- - 732 100 
1 

"ميرر
" 

14 

يتم التفيد مال عمئ أجلزة تبقيتة الميتاه 
 )الفيتر( بصورة دورية.

11
5 

66 3 660 90.
16 1 

15 

يتتتم إجتتراء عمليتتا  الصتتيابة  للغييتتا  
 )الس ابا ( قبئ فصئ الشتاء.

15
9 

85 - 647 88.
39 10 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

118 

12 

يتتتم يتابتتتة أعمتتا  الميتتتاه علتتى جابتتتل 
 لحافة حوض السباحة.الممر ال ارجي 

14
0 

98 6 622 84.
97 12 

13 

يتتتتم اليشتتتو التتتدورع علتتتى صتتتيحية 
 أدوا  اإلسعافا  امولية المست دمة.

11
1 

13 - 659 90.
03 8 

82 

تتتتوفير طبيتتتل م تتتت   تتتيئ الفتتتترا  
 التعليمية الم تلفة بمدارس السباحة.

22
7 11 - 715 97.

68 5 

81 

صتتتتترو المرتبتتتتتا  لجميتتتتتع العتتتتتامليال 
 السباحة بصورة مبتجمة. بمدارس

24
4 

- - 732 100 
1 

"ميرر
" 

% ل 46.17( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )1يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

إيمتتاال %( فتتايثر متتال اجابتتا  عيبتتة البحتتث بمحتتور 80% ( ل واال اتتتم العبتتارا  التتتى حصتتل  علتتى )100.00

ل 11ل 9ل 19ل 16ل 2ل 20ل 21ل 15ل 11ل 1)ء  بالترتيتل التتالي جتا وإقتباع اإلدارة بفلسفة الجودة الشاملة
 (.13ل 12ل 4ل 1ل 18ل 14

 
 (8جدوئ )

 (244)ال= .التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور الثابي التمحور حوئ المستفيديال
 

 العبارة م

إلى  نعم
 ال ماحد 

 مجموع
 

 الدرجات
النسبة 
 الترتٌو المئوٌة

      

ملئمااااة مسااااتوو الخدمااااة المقدمااااة بماااادارس  1
 السباحة.

31 25 124 473 64.62 15 

8 
ملئماااة مساااتوو اإلساااعافات األولٌاااة المتاااوفرة 

 لمدارس السباحة.
185 33 88 623 85.11 13 

ٌتناسو ضدد المنقاٌن حو  حاو  الساباحة ماع  1
 ضدد المتعلمٌن خل  ك  فترة تعلٌمٌة.

821 13 2 685 93.58 2 

ملئمااة ضاادد الساااضات والمواضٌااد المخصصااة  2
 لمدارس السباحة.

131 31 - 681 93.03 3 

تعم  إدارة مدارس السباحة ضلاى تلبٌاة ررباات  3
 واحتٌاجات المستفدٌن  در اإلمكان.

881 81 - 709 96.86 3 

ٌوجااد ماادارس سااباحة لتعلااٌم مختلااف األضمااار  4
 كبار السن( -الشباو -السنٌة ) األ فا 

153 48 1 664 90.71 18 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

ملئمااة ضاادد الساااضات والمواضٌااد المخصصااة  5
 لمدارس السباحة للسٌدات.

125 24 11 624 85.25 12 

اختبارات تقاوٌم األدا  بمادارس الساباحة تسام   2
 بإكتشاف المواهو وتنمٌت)ا.

822 14 - 696 95.08 5 

ٌوجاااد نظاااام معتماااد ومعلااان لتلقاااً ا تراحاااات  3
 .وشكاوو المستفدٌن

121 42 13 590 80.60 14 

12 
 رٌقااة توزٌااع المنقاااٌن ضلااى حااو  السااباحة 
خاال  فتاارات التعلااٌم ٌضاامن اسمااان والساالمة 

 للمتعلمٌن.
822 - - 732 100 1 

11 
ٌتم تقساٌم حاو  الساباحة بواسا ة الحباا  الاى 
منااا ق تناسااو أضااداد المتعلمااٌن خاال  الفتاارة 

 التعلٌمٌة.
145 41 14 639 87.30 11 

منااع المتعلمااٌن المصااابٌن باادمرا  جلدٌااة ماان  18
 النزو  فً حو  السباحة.

822 - - 732 100 1 
 "مكرر"

11 
ٌااتم تقاادٌم شاا)ادة  بٌااة بخلااو المتقاادم ل شااترا  
بمااادارس الساااباحة مااان األمااارا  الخ ٌااارة أو 

 المعدٌة.
822 - - 732 100 1 

 "مكرر"

اإللتاااازام بمواضٌااااد التقاااادم لةشااااترا  بمدرسااااة  12
 ة.السباح

"مكرر"3 93.03 681 - 31 131  

ٌوجد اختبار موضوضً لتقٌم مستوو المتقدمٌن  13
 ل شترا  بمدارس السباحة.

814 81 3 699 95.49 4 
ٌضم الفص  التعلٌمً مستفٌدٌن مان نفاس السان  14

 والمستوو وكال  الجنس إن أمكن.
822 - - 732 100 1 

 "مكرر"

حضااار ٌلتاازم كاا  مشااتر  بماادارس السااباحة بإ 15
 الملبس واألدوات الخاصة به .

23 22 113 414 56.56 12 

تنظم إدارة مادارس الساباحة م)رجاان تروٌحاً  12
 فً ن)اٌة الموسم الصٌفً لمدارس السباحة.

822 83 13 673 91.94 11 
 

% ل 56.56( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )8يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )
التمحتور %( فتايثر متال اجابتا  عيبتة البحتث بمحتور 80اال اتم العبارا  التتى حصتل  علتى )% ( ل و100.00

ل 2ل 1ل 11ل 6ل 18ل 14ل 4ل 3ل 8ل 15ل 5ل 16ل 13ل 12ل 10)جتتاء  بالترتيتتل التتتالي  حتتوئ المستتتفيديال
9) 

 
 (9جدوئ )

          .يال في عمليا  التحسالالتيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور الثالث مشارية العامل
 (244)ال=

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

 العبارة م
إلى حد  نعم

مجمو ال ما
 ع
 

الدرجا
 ت

النس
بة 
المئو
 ٌة

ال
تر
تٌ
       و

1 
ٌتااٌ  العماا  لمعلمااً السااباحة الفاارد لت ااوٌر أدائ)اام 
بتوفٌر دورات بالتنساٌق ماع اإلتحااد المصاري للساباحة 

 بدسعار مناسبة.

13
1 31 8 637 87.

02 
3 

8 
 دور فً إتخاا القرار الاي ٌؤلر ضلى ضمل . لدٌ 

33 111 14 547 74.
73 

5 

1 
تتمتااع بااروف الفرٌااق مااع المعلمااٌن الاازمل  والمشاارفٌن 

13 ومدٌر مدرسة السباحة.
3 21 2 683 

93.
31 

1 

2 
ٌتجااااوو مااادٌر المااادارس خااال  اإلجتماضاااات الدورٌاااة 

12 لمقترحات  وآرائ  أنت وزملئ .
2 11 11 635 

86.
75 

4 

3 
ترضاااى ضااان ضملٌاااات الت اااوٌر التاااً تحقاااق ررباااات 

12 22 34 المستفٌدٌن من مدارس السباحة.
2 444 

60.
66 

2 

4 
المنقااٌن ( للقٌاام  –ترضى ضن العدد ساوا  ) المعلماٌن 

18 53 23 بدضمال)م .
2 417 

56.
97 

3 

5 
ملئماااة األسااالوو المتباااع للتعامااا  ماااع المساااتفٌدٌن فاااً 

15 مدارس السباحة.
2 41 3 661 

90.
30 

2 

2 
ملئماااة البااارام  التعلٌمٌاااة التاااً تقااادم للمساااتفٌدٌن فاااً 

81 مدارس السباحة.
2 82 8 704 

96.
17 

2 

ٌاااتم التعااااون باااٌن جمٌاااع األ ااارف المعنٌاااة بمااادارس  3
 السباحة لتحقٌق أهداف)ا.

82
2 - - 732 100 1 

% ل 56.97( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )9يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )
مشتارية %( فتايثر متال اجابتا  عيبتة البحتث بمحتور 80% ( ل واال اتم العبتارا  التتى حصتل  علتى )100.00

 (.4ل 1ل 1ل 3ل 8ل 9)جاء  بالترتيل التالي  العامليال في عمليا  التحسال
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 (10جدوئ )

معلوما  متياملة  التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور الرابع اإلعتماد على بجم
 (244)ال=

 

 العبارة م
إلى حد  نعم

 مجموع ال ما
 

الدرجا
 ت

النس
بة 
المئو
 ٌة

 الترتٌو
      

1 

ٌستخدم دلٌ  ٌوزع ضلى المساتفٌدٌن ضان 
82 ك  ما ٌرتب  بمدارس السباحة .

5 84 11 684 
93.
44 

1 

8 
رؤٌة  –ٌوجد دلٌ  مكتوو ٌحدد )رسالة 

زم بما فٌاه راٌات( مدارس السباحة ٌلت –
 جمٌع العامٌن بمدارس السباحة.

82
2 - - 732 100 1 

1 

ٌوجاااد ب ا اااة تعاااارف لكااا  مااان ٌعمااا  
بمدارس السباحة كال  وفقاا  ل بٌعاة ضملاه 

 ومحدد بمجا  زمنً.
51 23 18

4 435 
59.
43 

3 

2 
تحااتفظ إدارة اانشااا  الرٌاضااً بالسااٌرة 
الااتٌااة لكاا  ماان ٌعماا  بماادارس السااباحة 

 عة ضمله .كل  وفقا  ل بٌ

82
2 - - 732 100 

1 
"مكرر
" 

3 

صٌارة اإلضلنات التً توض  التعلٌمات 
بصااااورة ملئمااااة فااااً أساااالوب)ا ولغت)ااااا 

 لجم)ور المستفٌدٌن. 
14
2 53 3 643 

87.
84 

3 

4 

مناسااااااابة مكاااااااان اللوحاااااااات الخاصاااااااة 
باإلضلنااااااات التااااااى تحااااااددها ماااااادارس 

 السباحة.
14
1 58 3 642 

87.
70 

4 

5 

ضلناااااات التاااااى اللوحاااااات الخاصاااااة باإل
تحددها مدارس السباحة ملئمة من حٌث 

 ضددها.
31 23 48 519 

70.
90 

2 

2 
ٌوجد ج)از حاسو آلً مخصاد ألدارة 
مدارس الساباحة لحفاظ البٌاناات الخاصاة 

 بالمستفٌدٌن ومواضٌد المدارس.
82
2 - 22 644 

87.
98 

2 

3 

توفر مادارس الساباحة بعا  الملصاقات 
 547 83 185 22 دٌن.الملونة لجاو جم)ور المستفٌ

74.
73 

5 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

% ل 59.43( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )10يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

اإلعتمتاد %( فتايثر متال اجابتا  عيبتة البحتث بمحتور 80% ( ل واال اتم العبتارا  التتى حصتل  علتى )100.00
 (.6ل 5ل 8ل 1ل 4ل 2) جاء  بالترتيل التاليعلى بجم معلوما  متياملة. 

 
 
 
 (11جدوئ )

 (244التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور ال امس إدارة فعالة للعبصر البشرع. )ال=
 

 العبارة م
إلى حد  بعم

 مجموع ال ما
 

الدرجا
  

البس
بة 
المبو
 ية

الترتي
 ك ك ك ل

1 

ترضاااى ضااان ضااادد المساااتفٌدٌن داخااا  
11 42 41 الفص  التعلٌمً.

3 434 
59.
29 

11 

8 

ترضى ضن ضادد السااضات التاً تعمل)اا 
14 ٌومٌا .

2 43 11 645 
88.
11 

2 

1 

ترضى ضن مساتوو جاودة العما  الااي 
12 تقوم به.

3 51 82 605 
82.
65 

3 

ترضى ضن المرتو الاي تتقاضاه نظٌر  2
 ضمل .

82
2 - - 732 100 1 

3 

ترضى ضن نظام المالً المتبع لعملٌاات 
88 اإللابة والجزا .

1 13 2 705 96.
31 

2 

4 

ٌسااام  مناااال العمااا  بمااادارس الساااباحة 
توزٌاااع المعلماااٌن ضلاااى المااادارس وفقاااا  

 لم)ارات)م الفنٌة.
15
8 42 2 652 89.

07 
4 

5 

تاارب  إدارة ماادارس السااباحة بااٌن نظااام 
توزٌاااع المعلماااٌن ضلاااى المااادارس وفقاااا  

 لرربات جم)ور المستفٌدٌن. 
14
4 53 1 651 88.

93 
5 

2 
ة مدارس السباحة نظام ٌسام  توفر إدار

بتشاااغٌ  مساااااضد معلااام سااااباحة بنظااااام 
 مكافدة .

11
2 113 13 366 81.

42 
12 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة
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100 

3 

ٌتمٌز جمٌاع العااملٌن بمادارس الساباحة 
بمعارف وخبرات فً مجا  اإلساعافات 

 األولٌة.
15
2 33 11 655 89.

48 
3 

12 

ال)ٌكاااا  التنظٌمااااً لماااادارس السااااباحة 
82 مناسو لمت لبات العم .

2 - - 732 100 
1 

"مكرر
" 

11 

ٌحظاااااى العااااااملٌن بمااااادارس الساااااباحة 
82 باإلحترام والتقدٌر.

2 - - 732 100 
1 

"مكرر
" 

 

% ل 59.29( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )11يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

إدارة فعالتة ر %( فايثر مال اجابا  عيبتة البحتث بمحتو80% ( ل واال اتم العبارا  التى حصل  على )100.00

 (.8ل 3ل 2ل 1ل 6ل 5ل 11ل 10ل 4(جاء  بالترتيل التالي للعبصر البشرع. 
 .سبوليال عال إدارة مدارس السباحة تفسير ومباقشة البتاب  ال اصة بالم -

( يرى " الباحث " أال إدارة مدارس السباحة بامبدية المصرية والتي 11( إلى )1مال  يئ الجداوئ مال )
دة الشاملة إبمتا يببغتي أال يتفستس علتى إيمتاال وإقتبتاع اإلدارة بفلستفة الجتودة الشتاملة  والتذع تبشد تطبي  الجو

يبعيس على سعيلا المستمر لتقديم مستوى ييبم تطلعا  المستفيديال مال  يئ العمئ على تحقي  رسالة متدارس 
آلمبتة متتال  تتيئ تتتوفير الطبيتتل الستباحة فتتي اإلرتقتتاء بالمستتتوى الفبتتي للملتحقتيال بلتتا ودعتتم البتترام  التعليميتتة ا

الم ت   يئ الفترا  التعليميتة الم تلفتة بمتدارس الستباحة ل متع تتوافر اليشتو التدورع علتى صتيحية يتئ متا 
يرتبط بحمام السباحة سواء دا له أو حوله ل مع ضرورة اإلبتجام في صرو المرتبتا  لجميتع العتامليال بمتدارس 

 السباحة لضماال فاعلية عمليا  التعليم .
( علتى أال أتتم يليتا  تطتوير العمتئ 11م( )2002و يتف  مع متا ستب  بتتاب  دراستة " محمتد حستال " )

بالليبا  الرياضية إبما يببغي أال تتفسس على إدارة الجودة الشاملة والتي تيفئ مال وضوح امتداو الموضتوعة 
 ضية بيفاءة وفاعلية.لجميع العامليالل وتوفر التبجيم المباسل إلدارة وتبفيذ العمئ بالليبا  الريا

فضيً عال ضرورة التمحتور حتوئ المستتفيديال بتتوفير الحمايتة للتم بيتئ الستبئ متال  تيئ مبتع المتعلمتيال 
المصابيال بفمراض جلدية مال البزوئ في حوض السباحة مع تقديم شلادة طبية ب لو المتقتدم ل شتتراك بمتدارس 

ذيال علتى حتوض الستباحة  تيئ فتترا  التعلتيم بطريقتة السباحة مال اممراض ال طيرة أو المعدية ل توزيتع المبقت
تضمال اآلماال والسيمة للمتعلميالل ومال جابتل ي تر تقستيم حتوض الستباحة بواستطة الحبتائ التى مبتاط  تباستل 
أعتتداد المتعلمتتيال  تتيئ الفتتترة التعليميتتة وتحقيتت  التجتتابس بالفصتتئ التعليمتتي متتال حيتتث الستتال والمستتتوى ويتتذلك 

  موضتتوعية لتقتتيم مستتتوى المتقتتدميال ل شتتتراك بمتتدارس الستتباحة وأ تترى تستتمح الجتتبس متتال  تتيئ ا تبتتارا
بإيتشاو المواتل وتبميتلال وتبجيم المواعيد الم صصة لمدارس الستباحة لتعلتيم م تلتو امعمتار الستبية ومتال 

 . يي الجبسيال ل مع توفير بجام معتمد ومعلال لتلقي اقتراحا  وشياوى المستفديال
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م( علتتى أال تحقيتت  رضتتاء المستتتفيد ستتواء )التتدا لي 2004" ) توفيتت  محمتتد " ويتفتت  متتع متتا ستتب 
وال ارجي( مال أتم متطلبا  تطبي  إدارة الجودة الشاملة وحتى يميتال تحقيت  تتذا المطلتل يجتل علتى الليبتة أو 

 (121: 4المسسسة أال تقوم بتبفيذ يافة اإلجراءا  التي تميبلا دابماً مال قياس وتقييم مستوى رضاء عميبلا.)
م( أال مواصتفا  ال دمتة فتي ضتوء 2005)"  Gronroos, Christianجروبترز يريستتياال "  يما أيد

إدارة الجتتودة الشتتاملة يستتتوجل التعتترو التتدابم علتتى الرغبتتا  واإلحتياجتتا  الش صتتية للمستتتفيديال ل والعمتتئ 
. فالتفاعتئ واإلتصتائ بتيال بإستمرار على تطوير بجام تقديم ال دمة بما يتباسل متع اإلحتياجتا  الفرديتة للمستتفيد

 (21:  22مقدم ال دمة ومتلقيلا مال شفبه أال يضيو بعداً سلويياً تاماً عبد تقديم ال دمة .)
متتع ضتترورة مشتتارية العتتامليال فتتي عمليتتا  التحستتال متتال  تتيئ تعتتاوال جميتتع امطتترو المعبيتتة بمتتدارس 

يتة والتذع يتبعيس علتى روح الفريت  بتيال مع تتوفير مبتاخ ميبتم متال العيقتا  اإلجتماع. السباحة لتحقي  أتدافلا
المعلميال الزميء والمشرفيال ومدير مدرسة السباحة وميبمة امسلول المتبع للتعامئ مع المستفيديال في مدارس 
السباحة فضيً عال ضرورة تجاول مدير المدارس  يئ اإلجتماعا  الدورية لمقترحتا  ويراء العتامليال بمتدارس 

 السباحة.
م( أال مواصتفا  ال دمتة 2005)"  Gronroos, Christianجروبرز يريستتياال "  ويتف  مع ما سب 

في ضوء إدارة الجودة الشاملة يستوجل التفاعئ واإلتصائ بيال مقدم ال دمة ومتلقيلتا متال شتفبه أال يضتيو بعتداً 
 (21:  22سلويياً تاماً عبد تقديم ال دمة .)

مشتارية جميتع العتامليال فتي جلتود التحستيال  في أال م( مع ما سب 2005" )توفي  محمد  يما يتف  " 
يتطلتتل إزالتتة الحتتواجز متتال أمتتام العتتامليال لتحستتيال اإلبتاجيتتة والجتتودة والتتت ل  متتال ال تتوو إلجلتتار القتتدرا  
والملارا ل يما أال المشارية في الجلود ت ل  رسيتة مشتترية تستود بتيال جميتع العتامليال وت لت  توجلتاً موحتداً 

 (122:  5للتبجيم ييئ.)
تماد على بجم معلوما  متياملة متمثيً في وجد دليئ ميتول يحتدد رستالة ورسيتة وغايتا  متدارس واإلع

السباحة والتي يببغتي أال يلتتزم بمتا فيته جميتع العتاميال بمتدارس الستباحة ويتوزع علتى المستتفيديال متال متدارس 
رس السباحة ييً وفقتاً لطبيعتة السباحة ل على أال تحتفج إدارة البشاط الرياضي بالسيرة الذاتية ليئ مال يعمئ بمدا

مع ضرورة وجود جلاز حاسل يلي م ص  إلدارة مدارس السباحة لحفج البيابا  ال اصتة بالمستتفيديال . عمله
ومواعيد المدارس وتتوفير الستبئ الميبمتة متال حيتث اليتم والييتو لإلعتيال عتال يتئ متا ي ت  متدراس الستباحة 

 بالبادع.
م( على أال متال أتتم مبتادئ الجتودة الشتاملة تتو الترييتز 2003" )فريد عبد الفتاح ويتف  مع ما سب  "

على المستفيد )العميئ( وتذا اللدو ال يميال تبفيذه إال مال  يئ توفير المعلوما  المرتبطتة بإحتياجاتته ورغباتته 
وتطلعاتتته ومتتدى إرضتتابه وإشتتباعه وتحليللتتا وتبادللتتا دا تتئ المبشتتفة بفستتلول يستتمح بمراقبتتة العمليتتا  بصتتفة 

 (  48: 9تمرة بما يحق  البجاح وتحسيال مريزتا التبافسي. )مس
وتحقي  اإلدارة الفعالة للعبصر البشرع مال  يئ تييئ تبجيمي لمدارس السباحة مباسل لمتطلبا  العمئ 
يحق  رضاء العامليال عتال المرتبتا  التتي يتقاضتوبلا بجيتر عتدد الستاعا  العمتئ اليوميتة والبجتام المتالي المتبتع 

إلثابة والجزاءل مع تليبة مباخ العمئ بمدارس الستباحة والتذع يستمح بتوزيتع المعلمتيال علتى المتدارس لعمليا  ا
وفقاً لملاراتلم الفبية مع ام ذ في اإلعتبار رغبا  جملور المستتفيديالل والتتي تتطلتل ضترورة أال يتميتز جميتع 

 العامليال بمدارس السباحة بمعارو و برا  في مجائ اإلسعافا  امولية. 
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م( في أال بجاح المبشفة  يبعيس على اإلدارة الفعالة للعبصر 2005" )توفي  محمد  يتف  مع ما سب  "
البشرع وبجاح الفرد يبعيس على بجاحلا وفي بفس الوقت  ي عتبتر المتورد البشترى الوستيلة الربيستية والضتماال 

جمتتة اإل تيتتار وتقيتتيم امداء وبتترام  إلستتتمرار بجتتاح تطبيتت  إدارة الجتتودة الشتتاملة ل لتتذا فتتإال إتتمتتام اإلدارة بفب
التدريل والتحفيز المستمر والمشارية والتعاوال في تقديم الحلوئ تي أحد العباصر اللامة التي تعمتئ علتى تفتيتئ 

 (158: 5وتليبة المورد البشرع بالمبشفة للمشارية في جلود التحسيال المستمر.)

على أال المعتايير التتي يببغتي مراعاتلتا لببتاء  (13م( )2005يما أيد  بتاب  دراسة " محمد عثماال " )
البمو.ذج ال دمي وف  إدارة الجودة الشاملة إبما يببغي أال تتفسس على توافر فلسفة الترييز على العميئ وتوافر 
اإلدارة الفاعلة للعبصر البشرع وتوافر بجام لتدريل العامليال علتى متطلبتا  تطبيت  إدارة الجتودة الشتاملة تتوافر 

 لوما  إلدارة الجودة الشاملة ومشارية العامليال في عمليا  تحسيال الجودة .بجام مع
( فتي أال أتتم متطلبتا  20م( )2004ويتف  مع متا ستب  يتيً متال " يحيتي الجيوشتيل بلجت  عطيتة " )

تطبي  إدارة الجودة الشاملة لتطوير قطاع الرياضة للجميع بوزارة الشبال تمثئ في ضرورة توافر بجام معلوما  
 تتيئ وجتتود تستتجيئ وتوثيتت  للمشتتروعا  ال اصتتة بالرياضتتة للجميتتع واستتت دام الحاستتل اآللتتي وشتتبية  متتال

المعلومتتا  الدوليتتة فتتي اإلدارةل إضتتافة إلتتى وجتتود البحتتة م الفتتا  للعتتامليال وأبتته يستتمح بمشتتارية العتتامليال فتتي 
 عمليا  التحسيال المستمرة.

دة ال دمتة المقدمتة بمتدارس الستباحة فتي ضتوء معتايير الجتودة ثابياً : البعد الثابي : المسشرا  التي تعبر عال جتو
 ديال.فيالشاملة لتحقي  رضا المست

 عرض البتاب  ال اصة بالمستفيديال ) أعضاء البادى المشترييال بمدارس السباحة ( . 
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1 
يتستتتتتم المجلتتتتتر ال تتتتتارجي لحتتتتتوض 

 السباحة التعليمي بالذو  الجمالي.
21
6 311 35 1317 77.

29 
14 

2 
يتستتتتتتم التصتتتتتتميم التتتتتتدا لي لحتتتتتتوض 

 السباحة التعليمي بالجاذبية.
23
5 289 44 1327 77.

88 
13 
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3 
يجلتتتتر العتتتتاملوال بمتتتتدارس الستتتتباحة 

 بمجلر مميز وجيد.
20
1 302 65 1272 74.

65 
18 

4 
يوجتتتتد ميتتتتاال محتتتتدد ومعلتتتتوم بحمتتتتام 
 السباحة لوجود مدير مدارس السباحة.

45
4 104 10 1580 92.

72 
5 

5 
يتواجتتد متتدير متتدارس بصتتفة مستتتمرة 

 طوائ فترا  التعليم اليومية.
25
6 225 81 1305 76.

58 
16 

6 
يوجتتد حتتوض ستتباحة تعليمتتي ل طفتتائ 

 متدرج اإلرتفاعا .
33
1 203 28 1445 84.

80 
9 

1 
مستتتتاحة حتتتتوض الستتتتباحة التعليمتتتتي 

 تتباسل مع المستفيديال مبه .
31
1 233 18 1435 84.

21 
10 

8 
تتميتتز ميتتاه حتتوض الستتباحة التعليمتتي 

 بالبجافة والرابحة الجيدة.
13
3 210 22

5 1044 61.
27 

21 

9 
عتتال متتدى صتتيحية ميتتاه  يتتتم اليشتتو

حتتتتوض الستتتتباحة التعليمتتتتي بصتتتتورة 
 دورية . 

56
8 - - 1704 100 1 

10 
تستتتمر عمليتتا  تستت يال ميتتاه حتتوض 
 السباحة التعليمي طوائ فصئ الشتاء.

56
8 - - 1704 100 

1 
"ميرر
" 

11 
تتتتتتوفير فتتتتتترا  صتتتتتباحية ومستتتتتابية 
لمتتتتدارس الستتتتباحة لمراعتتتتاة جتتتتروو 

 المستفيديال.

41
2 111 39 1509 88.

56 
1 

12 
يتوفر بحمتام الستباحة يشتافا  إضتاءة 
ليلة مباسبة متال حيتث العتدد وتوزيعلتا 

 لتوفير عوامئ اآلماال والسيمة.

41
6 135 11 1535 90.

08 
6 

13 
يتتتوافر ميتتاال مباستتل لجلتتوس أوليتتاء 

 أمور المشترييال بمدارس السباحة.
22
1 292 49 1314 77.

11 
15 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104 

14 
 يتتتوافر بحمتتام الستتباحة حجتترة  اصتتة

 باإلسعافا  امولية مجلزة .
31
3 195 - 1509 88.

56 
1 

"ميرر
" 

15 
يتتتتتوافر حتتتتوض القتتتتدم حتتتتوئ حتتتتوض 

 السباحة التعليمي.
29
6 225 41 1385 81.

28 
12 

16 
توزيتع المبقتذيال علتتى حتوض الستتباحة 
التعليمتتي ميبتتم لتتتوفير عوامتتئ اآلمتتاال 

 والسيمة.

56
8 - - 1704 100 

1 
"ميرر
" 

11 
اذ حتتتتتوئ حتتتتتوض تتتتتتتوافر أدوا  إبقتتتتت

الستتتتباحة التعليمتتتتي واضتتتتحة لجميتتتتع 
 المستفيديال .

20
1 316 45 1298 76.

17 
11 

18 
يتتتتوافر غتتترو ل لتتتع الميبتتتس بفعتتتداد 
تتباستتتتتل متتتتتع المشتتتتتترييال بمتتتتتدارس 

 السباحة ومجلزة بصورة ميبمة.

50
0 62 6 1630 95.

66 
4 

19 
 يتوافر عدد ياو مال دورا  المياه .

16
5 111 22

6 1075 63.
09 

20 

20 
يتتتتتتوافر عتتتتتدد يتتتتتاو متتتتتال امدشتتتتتاش 
وموزعتتتة بصتتتورة قريبتتتة متتتال حتتتوض 

 السباحة لسلولة إست داملا.

21
6 211 15 1397 81.

98 
11 

21 
يتتتتوافر ميتتتاال مباستتتل ويمتتتال إلبتجتتتار 

 السيارا  ال اصة بالمستفيديال. 
16
0 191 21

1 1079 63.
32 

19 

% ل 61.27اوحتتت  بتتتيال   )( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تر12يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

الجوابتل %( فتايثر متال اجابتا  عيبتة البحتث بمحتور 80% ( ل واال اتم العبارا  التتى حصتل  علتى )100.00
  (.15ل 20ل 1ل 6ل 14ل 11ل 12ل 4ل 18ل 16ل 10ل 9)جاء  بالترتيل التالي الملومسة. 

 
 
 (13جدوئ )

 (568)ال=.الثابي الثقة اإلعتمادية التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور

 مجموع ال ماإلى حد  نعم العبارة م
 الدرجات 

النسبة 
       الترتٌو المئوٌة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

108 

1 
تعم  إدارة مدارس السباحة والعاملٌن ضلاى تقادٌم 

 خدمات)ا التعلٌمٌة ضلى أتم وجه.
212 115 81 1545 90.67 4 

8 
ضٌاد تقوم إدارة مدارس السباحة باإلضلن ضان موا

مااادارس الساااباحة ومواضٌاااد تجدٌاااد االشاااتراكات 
 بصورة ملئمة.

342 - - 1704 100 1 

1 
تعماا  إدارة ماادارس السااباحة بتقاادٌم خاادمات)ا فااً 

 الو ت المحدد وفق جداو  المدارس المعلنة.
128 813 11 1467 86.09 3 

2 
تراضاااى ضوامااا  اسماااان والسااالمة فاااً ماااداخ  

 ومخارج حمام السباحة.
121 134 51 1366 80.16 18 

3 
ٌتااوافر بماادارس السااباحة معلمااٌن ومنقاااٌن ضلااى 

 مستوو تدهٌ  ضالً.
"مكرر" 1 100 1704 - - 342  

4 
ٌتوافر بمدارس السباحة أخصاائً نفساً رٌاضاً 

 للمتعلمٌن الاٌن ٌعانون الخوف من الما .
 12"مكرر" 80.16 1366 45 822 835

5 
ألناااا  ٌشاااعر الماااتعلم بمااادارس الساااباحة باسماااان 

 ضملٌات التعلٌم.
"مكرر" 1 100 1704 - - 342  

2 
ٌتاااوافر  اااوا  فتااارات التعلاااٌم بمااادارس الساااباحة 

 أخصائً لةسعافات األولٌة.
225 113 88 1521 89.26 2 

3 
تاااوفر إدارة مااادارس الساااباحة معلماااات ومنقااااات 

 للفترة المخصصة للسٌدات .
"مكرر" 1 100 1704 - - 342  

12 
السااباحة إدارٌااة مساائولة ضاان   تااوفر إدارة ماادارس

 الفترة المخصصة للسٌدات .
"مكرر" 1 100 1704 - - 342  

11 
ٌراضاااااى تنظٌاااااف حاااااو  الساااااباحة التعلٌماااااً 
والمرافق بالمنظفات والم )رات مما ٌقل  إنتشار 

 العدوو.

221 132 5 1532 89.91 5 

18 
ٌراضى ضم  لوحات إرشادٌة واضحة للمساتفٌدٌن 

 خدمات مدارس السباحة.بكٌفٌة اإلستفادة من 
843 835 4 1395 81.87 12 

11 
ٌراضااى ضماا  لوحااات لكٌفٌااة الحفاااظ ضلااى حمااام 

 السباحة.
183 131 22 1377 80.81 11 

% ل 80.16( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )13يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

الثقتتة ر متتال اجابتتا  عيبتتة البحتتث بمحتتور %( فتتايث80% ( ل واال اتتتم العبتتارا  التتتى حصتتل  علتتى )100.00
 . 13ل 12ل 3ل 8ل 11ل 1ل 10ل 9ل 1ل 5ل 2)جاء  بالترتيل التالي اإلعتمادية. 

 
 

 (14جدوئ )
 (568التيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور الثالث اإلستجابة        )ال=



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

 العبارة م
إلى حد  بعم

 مجموع ال ما
 

الدرجا
  

البس
بة 
المبو
 ية

الترتي
 ك ك ك ل

1 
تتتتوفر إدارة متتتدارس الستتتباحة وستتتيلة 
مباسبة لتقديم الشياوع واإلستفسارا  

 المقدمة مال المستفيديال.

39
1 126 51 1476 86.

62 
4 

2 
تراعتتي إدارة متتدارس الستتباحة بتبليتتغ 
المستتتتفديال بحتتتئ مشتتتييتلم واإلجابتتتة 

 عال إستفساراتلم.

43
4 116 18 1552 91.

08 
3 

3 
ستتتيجل إدارة متتدارس الستتباحة لحتتئ ت

 مشيي  المستفيديال بصورة فورية.
46
5 95 8 1593 93.

49 
2 

4 
يعمتتئ يتتئ العتتامليال بمتتدارس الستتباحة 
علتتتتتتى تلبيتتتتتتة رغبتتتتتتا  وإحتياجتتتتتتا  

 المستفيديال.

51
3 41 8 1641 96.

30 
1 

5 
تعمتتتتئ إدارة متتتتدارس الستتتتباحة علتتتتى 
تطتتتوير وتحستتتيال  تتتدماتلا بإستتتتمرار 

 ال.إلرضاء المستفيدي

29
5 243 30 1401 82.

22 
6 

6 
تبتتتذئ إدارة متتتدارس الستتتباحة أقصتتتى 
 جلد لتقديم  دماتلا في أحسال صورة.

30
1 255 6 1437 84.

33 
5 

% ل 82.22( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )14يتضتتتح متتتال جتتتدوئ )

اإلستتجابة. ابتا  عيبتة البحتث بمحتور %( فتايثر متال اج80% ( ل واال اتم العبارا  التى حصتل  علتى )96.30

 (.5ل 6ل 1ل 2ل 3ل 4)جاء  بالترتيل التالي 

 
 

 (15جدوئ )
 (568)ال=.لتيرارا  ومجموع الدرجا  والبسبة المبويه لعبارا  المحور الرابع التعاطو

 

 العبارة م
إلى حد  نعم

 مجموع ال ما
 

الدرجا
 ت

النس
بة 
المئو
 ٌة

الترتٌ
       و



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

1 
دارس الساااباحة مصااالحة تضاااع إدارة مااا

 المستفٌدٌن فً المقدمة.
24
2 33 3 1591 93.

37 
1 

8 
ٌعماا  كاا  فاارد ماان العاااملٌن بماادارس 

 السباحة ضلى خدمة المستفٌدٌن.
12
3 822 81 1458 85.

56 
2 

1 
ٌاااتقن العااااملٌن بمااادارس الساااباحة فااان 

 التعام  مع المستفٌدٌن.
34
2 - - 1704 100 1 

2 
سااباحة فااً ٌتعاماا  العاااملٌن بماادارس ال

 جو ٌسوده الحو والمودة والصدا ة.
83
5 845 2 1429 

83.
86 

3 

3 
ٌعاارف كاا  فاارد ماان العاااملٌن بماادارس 
السااباحة دوره فااً تقاادٌم المساااضدة فااً 

 حالة حدوث أي مشكلة .

85
1 831 2 1405 82.

45 
5 

4 
ٌشااعر كاا  مسااتفٌد باااإلحترام والمكانااة 
األدبٌة خل  تعامله ماع جمٌاع العااملٌن 

 السباحة. بمدارس

38
8 24 - 1658 

97.
30 

8 

5 
ٌتمٌااز معلمااً السااباحة بااالع ف وتف)اام 
مشااااكلت المتعلمااااٌن خاااال  ضملٌااااات 

 التعلٌم.

12
2 831 13 1421 

83.
39 

4 

2 
تقوم إدارة مدارس الساباحة بمراسالة أو 
اإلتصا  بالمساتفٌدٌن فاً المناسابات أو 

 فً حالة التغٌو لفترة.

11
1 813 88

8 1025 
60.
15 

2 

 

% ل 60.15( أال البستتتبة المبويتتتة الستتتتجابا  عيبتتتة البحتتتث تراوحتتت  بتتتيال   )15ضتتتح متتتال جتتتدوئ )يت

التعتاطو. %( فتايثر متال اجابتا  عيبتة البحتث بمحتور 80% ( ل واال اتم العبارا  التى حصل  علتى )100.00

 (.5ل 1ل 4ل 2ل 1ل 6ل 3) جاء  بالترتيل التالي
  ارجي.تفسير ومباقشة البتاب  ال اصة بالمستفيد ال -

( يترى " الباحتث " أال إدارة متدارس الستباحة بامبديتة المصتترية 18( إلتى )15متال  تيئ الجتداوئ متال )
والتي تبشد تطبي  الجودة الشاملة إبما يببغي أال تحقت  العديتد متال الجوابتل الملومستة والتتي ييحجلتا ويستتفيد 

ة الجتروو واإلميابتا  الميبمتة لتقتديم مبلا امعضاء بالبادع بصتورة مباشترة متال متدارس الستباحة وذلتك بتليبت
 دماتلا على  ير وجه مال  يئ وجود حوض سباحة تعليمي ل طفائ متتدرج اإلرتفاعتا  يتتم اليشتو عتال متدى 
صيحية مياته بصورة دورية وإستمرار عمليا  تس يال مياه حتوض الستباحة التعليمتي طتوائ فصتئ الشتتاء متع 
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مع المشترييال بمدارس السباحة ومجلزة بصورة ميبمة وتوفير عدد  توفير غرو ل لع الميبس بفعداد تتباسل
التعليمتي لستلولة إستت داملا متع وجتود يشتافا  إضتاءة  ياو مال امدشاش وحوض القدم حوئ حتوض الستباحة

ليلة مباسبة مال حيث العدد وتوزيعلا لتوفير عوامئ اآلماال والستيمةل باإلضتافة إلتى وجتود ميتاال محتدد ومعلتوم 
سباحة لوجود مدير مدارس السباحة وتوفير فترا  صباحية ومسابية لمدارس الستباحة لمراعتاة جتروو بحمام ال

 المستفيديال. 
مع ضترورة العمتئ علتى تقتديم  تدما  متدارس الستباحة بالبتادع للمستتفيديال بالدقتة وبصتورة ت لتو متال 

تقدملا مدارس السباحة مال  يئ  ام طاء والتي تسلم في دعم ثقة المستفيد ) أعضاء البادع( مال ال دما  التي
إلتزام إدارة مدارس السباحة باإلعيال عال مواعيد مدارس الستباحة ومواعيتد تجديتد االشتترايا  بصتورة ميبمتة 
وعمئ لوحا  إرشادية واضحة للمستفيديال بييفية اإلستفادة متال  تدما  متدارس الستباحة ومتال جابتل إ تر دعتم 

بمدارس السباحة وذلك بتوفير معلميال ومبقذيال على مستتوى تفتيتئ عتالي  الممارسة اآلمبة  يئ عمليا  التعليم
حتى يشعر المتعلم بمدارس السباحة باآلماال أثباء عمليا  التعليمل متع مراعتاة تبجيتو حتوض الستباحة التعليمتي 

ائ فترا  والمراف  بالمبجفا  والمطلرا  مما يقلئ إبتشار العدوى وتواجد مبتجم م صابي اإلسعافا  امولية طو
التعليم بمدارس السباحة وأ صابي بفستي رياضتي للمتعلمتيال التذيال يعتابوال ال توو متال المتاءل ومتال جابتل ي تر 
مراعاة عادا  وتقاليد المجتمع المصرع وذلك بتوفير إدارة مدارس السباحة معلما  ومبقذا  للفترة الم صصتة 

 للسيدا  .
إلى أال تطبيت  معتايير إدارة الجتودة الشتاملة فتي م( 2006ويتف  مع ما سب  " حسال أحمد الشافعي " )

المسسسا  الرياضية يتطلل الترييز على المستفيديال مال  دما  مدارس السباحة تتطلل أال تعمتئ إدارة متدارس 
الستتباحة بشتتيئ مستتتمر علتتى تحقيتت  رضتتا المستتتفيديال متتال  تتيئ تقتتديم ال تتدما  بشتتيئ مستتتمر يتباستتل متتع 

 ( 681: 1إحتياجاتلم.)
لى تطوير وتحسيال  دماتلا بإستمرار لتلبية رغبا  وإحتياجا  المستفيديال وذلك بتوفير وسيلة والعمئ ع

مباسبة لتقديم الشياوع واإلستفسارا  المقدمة مال المستفيديال ل ومعالجة المشيي  التي قتد تواجته المستتفيديال 
متتدارس الستتباحة مصتتلحة وذلتتك بحتتئ مشتتييتلم واإلجابتتة عتتال إستفستتاراتلم بصتتورة فوريتتة. بحيتتث تضتتع إدارة 

المستفيديال في المقدمة وذلك بتوفير  دمة تعليمية فابقة ليس ذلك فقط وليال يتذلك معرفتة يتئ فترد متال العتامليال 
 بمدارس السباحة دوره في تقديم المساعدة في حالة حدوث أع مشيلة للمستفيد مال  دما  مدارس السباحة .

أال فتي  (26م( )2008) " ,Longenker  &Scazzero" ستيازيرول لتوبجيبيير ويتتف  مع متا ستب 
تتطلل يثير مال الوق  والجلد والمتائ لتطبيت  إجراءاتلتا ال اصتةل تتطلتل تتدريل ودورا  إدارة الجودة الشاملة 

سدع إلتى تحستيال جتودة المبتجتا  صقئ ليافة العامليال بالمسسسةل وأال تطبي  إدارة الجودة الشاملة بالمسسسة ي
القابميال على العمئ في التعرو على المشيي  التتي تواجته العمتئ اإلدارع بالمسسستا   والتي تساعد وال دما ل

اإلشتراو  ال دمية والمقدرة علتى مواجلته تلتك المشتيي  والعمتئ علتى حللتا وتفتادع حتدوثلامع ضترورة تتوفير
 .فعالية إجراءا  التصحيحباإلضافة إلى الفعائ 

 االسـتبتاجا  :
المان)  العلماً المساتخدم م وفاى ن ااق ضٌناة البحاث م وكاال  التحلٌا  فً ضاو  هادف البحاث وفاى إ اار 

تصااور مقتاارف إلدارة اإلحصاائً م وضاار  نتااائ  البحاث وتفسااٌرها ومنا شاات)ا م تمكان الباحااث ماان التوصا  إلااى 
 وفق البعدٌن التالٌٌن: فً ضو  معاٌٌر الجودة الشاملةباألندٌة الرٌاضٌة المصرٌة مدارس السباحة 

مسشرا  إيماال وإقتباع وتطبي  إدارة مدارس السباحة لمعايير الجودة الشاملة لتحقي  رضا  : البعد اموئ
 . فى ضوء أستجابا  المسبوليال عال إدارة مدارس السباحة بامبدية الرياضية  المستفيديال
 : إيماال وإقتباع اإلدارة بفلسفة الجودة الشاملة أوالً :
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  -وال  ٌتحقق من خل :

 رس السباحة الى تقديم مستوى ييبم تطلعا  المستفيديال.سعى ادارة مدا  -
 أال تيوال رسالة مدارس السباحة تي "االتتمام برفع المستوى الفبي للملتحقيال بمدارس السباحة" .  -
صرو المرتبتا  لجميتع العتامليال بمتدارس  تغطية أعمدة اإلضاءة وامسيك اليلربابية لمبع أع حادث. -

  السباحة بصورة مبتجمة.
 ير طبيل م ت   يئ الفترا  التعليمية الم تلفة بمدارس السباحة.توف -
 . أال يحتوى حمام السباحة على حوض تعليمي متدرج  ا  بامطفائ -
  التفيد مال عمئ أجلزة تبقية المياه )الفيتر( بصورة دورية. -
  اليشو الدورع على صيحية أدوا  اإلسعافا  امولية المست دمة. -
  في مدارس السباحة على ما يقدمه معلمي السباحة  يئ التعليم.متابعة مستمرة مال مشر -
  إجراء عمليا  الصيابة  للغييا  )الس ابا ( قبئ فصئ الشتاء. -
  ميحجة أرضية أحواض السباحة ) البيط( بإستمرار للتفيد مال عدم وجود يسر به. -
  يتابة أعما  المياه على جابل الممر ال ارجي لحافة حوض السباحة. -
  تيوال االحواض التعليمية الموجودة بحمام السباحة ميبمة لعملية التعليم. أال -
  أال يقدر مدير المدارس أداء جميع العامليال بمدارس السباحة. -
  يتابة تقرير يومي عال بجافة حوض السباحة ومدى بقاء المياه. -

  طلل إحتياجا  مدارس السباحة مال أدوا  وتجليزا  قبئ بداية الموسم.
 :التمحور حوئ المستفيديال ثابياً:
  -وٌتحقق ال  من خل : 

 . أال تضمال طريقة توزيع المبقذيال على حوض السباحة  يئ فترا  التعليم اآلماال والسيمة للمتعلميال -
 . مبع المتعلميال المصابيال بفمراض جلدية مال البزوئ في حوض السباحة -
 مال اممراض ال طيرة أو المعدية. تقديم شلادة طبية ب لو المتقدم ل شتراك بمدارس السباحة -
  أال يضم الفصئ التعليمي مستفيديال مال بفس السال والمستوى ويذلك الجبس إال أميال. -
 . أال تعمئ إدارة مدارس السباحة على تلبية رغبا  واحتياجا  المستفديال قدر اإلمياال -
 . وجود ا تبار موضوعي لتقيم مستوى المتقدميال ل شتراك بمدارس السباحة -
  ا تبارا  تقويم امداء بمدارس السباحة بإيتشاو المواتل وتبميتلا.تسمح  -
  يتباسل عدد المبقذيال حوئ حوض السباحة مع عدد المتعلميال  يئ يئ فترة تعليمية. -
  ميبمة عدد الساعا  والمواعيد الم صصة لمدارس السباحة. -
  اإللتزام بمواعيد التقدم لإلشتراك بمدرسة السباحة. -
 دارس السباحة ملرجاال ترويحي في بلاية الموسم الصيفي لمدارس السباحة.تبجم إدارة م -
  يبار السال(. -الشبال -يوجد مدارس سباحة لتعليم م تلو امعمار السبية ) امطفائ  -
  تقسيم حوض السباحة بواسطة الحبائ الى مباط  تباسل أعداد المتعلميال  يئ الفترة التعليمية. -
  اعيد الم صصة لمدارس السباحة للسيدا .ميبمة عدد الساعا  والمو -
  ميبمة مستوى اإلسعافا  امولية المتوفرة لمدارس السباحة. -
  .وجود بجام معتمد ومعلال لتلقي اقتراحا  وشياوى المستفديال -

 : ثالثاً : مشارية العامليال في عمليا  التحسال
  -وٌتحقق ال  من خل :
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 . السباحة لتحقي  أتدافلاالتعاوال بيال جميع امطرو المعبية بمدارس  -
 . ميبمة البرام  التعليمية التي تقدم للمستفيديال في مدارس السباحة -
  أال تسود روح الفري  بيال المعلميال والمشرفيال ومدير مدرسة السباحة. -
 ميبمة امسلول المتبع للتعامئ مع المستفيديال في مدارس السباحة. -
ر أدابلتم بتتوفير دورا  بالتبستي  متع اإلتحتاد المصترع أال يتيح العمئ لمعلمي السباحة الفتر  لتطتوي -

 للسباحة بفسعار مباسبة.
 . أال يتجاول مدير المدارس  يئ اإلجتماعا  الدورية لمقترحا  ويراء العامليال بمدارس السباحة -

 :رابعاً :اإلعتماد على بجم معلوما  متياملة
  -وٌتحقق ال  من خل : 

غايتتا ( متدارس الستباحة يلتتزم بمتا فيته جميتع العتتاميال  –سيتة ر –وجتود دليتئ ميتتول يحتدد )رستالة  -
  بمدارس السباحة.

أال تحتتتفج إدارة اابشتتاط الرياضتتي بالستتيرة الذاتيتتة ليتتئ متتال يعمتتئ بمتتدارس الستتباحة يتتيً وفقتتاً لطبيعتتة  -
 . عمله

  وجود دليئ يوزع على المستفيديال عال يئ ما يرتبط بمدارس السباحة . -
ستتتفيديال ومواعيتتد المتتدارس علتتى جلتتاز الحاستتل اآللتتي الم صتت  مدارة حفتتج البيابتتا  ال اصتتة بالم -

 مدارس السباحة.
 صياغة اإلعيبا  التي توضح التعليما  بصورة ميبمة في أسلوبلا ولغتلا لجملور المستفيديال.  -
 مباسبة مياال اللوحا  ال اصة باإلعيبا  التى تحددتا مدارس السباحة.  -

 : لبشرع امساً: إدارة فعالة للعبصر ا
  -وٌتحقق ال  من خل :

  رضا جميع العامليال عال المرتبا  الذع يتتقاضوبلا بجير عمللم. -
 مباسبة اللييئ التبجيمي لمدارس السباحة لمتطلبا  العمئ. -
 أال يحجى العامليال بمدارس السباحة باإلحترام والتقدير. -
 اء.رضا جميع العامليال عال بجام المالي المتبع لعمليا  اإلثابة والجز -
 تميز جميع العامليال بمدارس السباحة بمعارو و برا  في مجائ اإلسعافا  امولية. -
 أال يسمح مباخ العمئ بمدارس السباحة توزيع المعلميال على المدارس وفقاً لملاراتلم الفبية. -
 تربط إدارة مدارس السباحة بيال بجام توزيع المعلميال على المدارس ورغبا  جملور المستفيديال. -
 يع العامليال عال عدد ساعا  العمئ اليومية.رضا جم -
 رضا العامليال عال مستوى جودة العمئ الذع يقوموال به. -
 توفر إدارة مدارس السباحة بجام يسمح بتشغيئ مساعد معلم سباحة ببجام مياففة .  -

  رضا البعد الثابي : مسشرا  جودة ال دمة المقدمة بمدارس السباحة في ضوء معايير الجودة الشاملة لتحقي 
 . فى ضوء أستجابا  المستفيديال مال مدارس السباحة بامبدية الرياضية  المستفيديال

 : الملومسة المادية أوالً :الجوابل
  -وٌتحقق ال  من خل :

 اليشو عال مدى صيحية مياه حوض السباحة التعليمي بصورة دورية . -
 . س يال مياه حوض السباحة التعليمي طوائ فصئ الشتاءإستمرار عمليا  ت -
 توزيع المبقذيال على حوض السباحة التعليمي ميبم لتوفير عوامئ اآلماال والسيمة. -
 توفير غرو ل لع الميبس بفعداد تتباسل مع المشترييال بمدارس السباحة ومجلزة بصورة ميبمة. -
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 ر مدارس السباحة.وجود مياال محدد ومعلوم بحمام السباحة لوجود مدي -
تتوفير يشتتافا  إضتتاءة ليلتتة مباستبة متتال حيتتث العتتدد وتوزيعلتتا بحمتام الستتباحة لتتتوفير عوامتتئ اآلمتتاال  -

 والسيمة.
 توفير فترا  صباحية ومسابية لمدارس السباحة لمراعاة جروو المستفيديال. -
 توفير حجرة  اصة باإلسعافا  امولية مجلزة بحمام السباحة. -
 مي ل طفائ متدرج اإلرتفاعا .وجود حوض سباحة تعلي -
 أال تتباسل مساحة حوض السباحة التعليمي مع المستفيديال مبه .   -
 توفير عدد ياو مال امدشاش وموزعة بصورة قريبة مال حوض السباحة لسلولة إست داملا.  -
 توفير حوض القدم حوئ حوض السباحة التعليمي. -

 : الثقة اإلعتمادية ثابياً:
  -ويتحق  ذلك مال  يئ:

 اإلعيال عال مواعيد مدارس السباحة ومواعيد تجديد االشترايا  بصورة ميبمة. -
 . توفير معلميال ومبقذيال على مستوى تفتيئ عالي بمدارس السباحة -
 شعور المتعلم بمدارس السباحة باآلماال أثباء عمليا  التعليم. -
 توفير معلما  ومبقذا  للفترة الم صصة للسيدا  . -
  ال  الفترة الم صصة للسيدا  .توفير إدارية مسبولة ع -
 تقديم ال دما  التعليمية على أتم وجه. -
 تبجيو حوض السباحة التعليمي والمراف  بالمبجفا  والمطلرا  مما يقلئ إبتشار العدوى. -
 توفير أ صابي لإلسعافا  امولية طوائ فترا  التعليم بمدارس السباحة. -
 ارس المعلبة.تقديم ال دما  في الوق  المحدد وف  جداوئ المد -
 عمئ لوحا  إرشادية واضحة للمستفيديال بييفية اإلستفادة مال  دما  مدارس السباحة. -
 عمئ لوحا  لييفية الحفاج على حمام السباحة. -
 مراعاة عوامئ اآلماال والسيمة في مدا ئ وم ارج حمام السباحة.  -
 ارس السباحة.توفير أ صابي بفسي رياضي للمتعلميال الذيال يعابوال ال وو مال الماء بمد -

 : ثالثاً :اإلستجابة
  -وٌتحقق ال  من خل :

 تلبية رغبا  وإحتياجا  المستفيديال. -
 اإلستجابة لحئ مشيي  المستفيديال بصورة فورية. -
 تبليغ المستفديال بحئ مشييتلم واإلجابة عال إستفساراتلم. -
 .توفير وسيلة مباسبة لتقديم الشياوع واإلستفسارا  المقدمة مال المستفيديال -
 أال تبذئ إدارة مدارس السباحة أقصى جلد لتقديم  دماتلا في أحسال صورة. -
 تطوير وتحسيال  دما  مدارس السباحة بإستمرار إلرضاء المستفيديال. -

 :رابعاً: التعاطو 
  -ويتحق  ذلك مال  يئ: 

 أال يتقال العامليال بمدارس السباحة فال التعامئ مع المستفيديال. -
 ميابة امدبية  يئ تعامله مع جميع العامليال بمدارس السباحة.شعور يئ مستفيد باإلحترام وال -
 أال تضع إدارة مدارس السباحة مصلحة المستفيديال في المقدمة. -
 أال يعمئ يئ فرد مال العامليال بمدارس السباحة على  دمة المستفيديال. -
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 أال يتعامئ العامليال بمدارس السباحة في جو يسوده الحل والمودة والصداقة. -
 ل لع الميبس بفعداد تتباسل مع المشترييال بمدارس السباحة ومجلزة بصورة ميبمة.  توفير غرو -
 أال يتميز معلمي السباحة بالعطو وتفلم مشيي  المتعلميال  يئ عمليا  التعليم. -
 أال يعرو يئ فرد مال العامليال بمدارس السباحة دوره في تقديم المساعدة في حالة حدوث أع مشيلة . -

 التـوصيا  :
 ى ضوء ما تم استبتاجه يوصى الباحث بما يلى :ف  
  وف  مايلي: في ضوء معايير الجودة الشاملةاإلستفادة مال التصور المقترح إلدارة مدارس السباحة بامبدية-  
اإلتتمام بتوقعا  المستفيديال لمستوى  دما  مدارس السباحة التتي تقتدملا إدارة متدارس الستباحة بامبديتة  .1

 .الرياضية المصرية 
العمئ على ترجمة توقعا  المستفيديال لمستوى  دما  مدارس السباحة التي تقتدملا إدارة متدارس الستباحة  .2

 بامبدية الرياضية المصرية لمواصفا  محددة فعلياً في ال دمة المقدمة.
 الحر  على إرضاء جميع العامليال بمدارس السباحة مال  يئ التدريل والتحفيز وتبمية الملارا  السلويية .3

 لتحسيال قدرتلم على التعامئ مع المستفيديال.
تجديد وتطوير امجلزة والمعدا  والتسليي  المادية ام رى المست دمة بمدارس السباحة بامبدية المصرية  .4

 ل والحر  على أليا  مراقبة جودة تقديم ال دما .
دارس الستتباحة  بامبديتتة توعيتتة المستتتفيديال بطبيعتتة ال تتدما  امساستتية والموازيتتة التتتى تقتتدملا إدارة متت .5

 الرياضية المصرية وييفية الحصوئ عليلا.
إيجتاد ثقافتة تبجيميتة بامبديتة الرياضتتية المصترية المعبيتة بتقتديم  تتدما  متدارس الستباحة موجلتة بتتالجودة  .6

 وبشر الوعي بيال جميع العامليال بمفلوم وأتمية جودة ال دمة.
  التبجيميتة والتعقيتدا  فتي اإلجتراءا  واللتوابح التتي تتبجم التغيير والتطوير التبجيمي للتغلتل علتى المعوقتا .1

   دما  مدارس السباحة.

 قابمة المراجع

  أوالً : المراجع باللغة العربية

 إبراتيم بزية محمد المسدع : تطبي  أسلول الفجوة في قياس جودة ال دمة بمرايز  .1

 لرياضية لمبنيف، جامعة ، كمية التربية ادكتوراة غير منشورة الشبالل رسالة           
 ـ. 2004حمواف،           

 م.1991ل 3ل القاترة ل دار الفير العربي ل ط  تعليم السباحةأسامة يامئ راتل :  .2

بلج  عطية راضي : إدارة الجودة الشاملة يمد ئ لتطوير إدارة االبدية الرياضية المصرية في ضس  .3
ل يلية التربية الرياضية للببيالل جامعة  ر مبشورةرسالة ديتوراة غيالتحوال  العالمية المعاصرة ل 

 م.2002حلواالل 

ل دار 3ل ط ت طتتيط ومراقبتتة جتتودة المبتجتتا  ) متتد ئ إدارة الجتتودة الشتتاملة(توفيتت  محمتتد عبتتد المحستتال :  .4
 م.2004البلضة العربية ل القاترةل

البلضتتتة العربيتتتة ل ل دار 2ل ط تقيتتتيم امداء  ) متتتد ئ جديتتتد لعتتتالم جديتتتد(توفيتتت  محمتتتد عبتتتد المحستتتال :  .5
 م.2005القاترةل
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التوقعتتا ( " –ثابت  عبتتد التترحمال إدريتتس : قيتاس جتتودة ال دمتتة بإستتت دام مقيتاس الفجتتوة بتتيال )اإلدرايتتا   .6
ل المجلتة العربيتة للعلتوم  إبتتاج علمتيدراسة مبلجية بالتطبي  على ال دمة الصحية بدولتة اليويت  ل

 م.    2005ل بوفمبر ل اليوي  11اإلدارية ل المجلد الثامال ل العدد 

ل دار  معايير تطبي  إدارة الجودة الشتاملة فتي المسسستا  الرياضتية بتالمجتمع العربتيحسال أحمد الشافعي:  .1
 م.2006الوفاء ل اإلسيبدريةل 

ل الريتتاضل جتتودة الرعايتتة الصتتحية امستتس البجريتتة والتطبيتت  العملتتيعبتتد العزيتتز بتتال حبيتتل هللا بيتتاز :  .8
 م.2005السعوديةل 

ل ميتبتة المتبل  العلمتي لتطبيت  إدارة الجتودة الشتاملة فتي المسسستا  العربيتةبد الفتاح زيتال التديال : فريد ع .9
 . 2003البجاح ل الزقازي ل 

ل  مجلتة البحتوث التجاريتةفريد عبد الفتتاح زيتال التديال: االطتار الفيترع والفلستفي إلدارة الجتودة الشتاملةل  .10
 م.   2004ل القاترةل 55العدد 

لتترحمال: إدارة الجتتودة الشتتاملة يمتتد ئ لتطتتوير العمتتئ االدارى باالتحتتادا  الرياضتتية محمتتد حستتال عبتتد ا .11
ل يليتة التربيتة الرياضتية للببتيالل جامعتة  رستالة ماجستتير غيتر مبشتورةامولمبية بدولتة البحتريال ل 

 م.2002حلواالل 

ميتبتة العبييتاالل ل الريتاض ل  معجتم المصتطلحا  اإلداريتةمحمد عبتد هللا البرعتي ل محمتد إبتراتيم  ليتئ :  .12
 م2001المملية العربية السعوديةل 

محمد عثماال علي: بموذج مقترح إلدارة الجودة الشاملة لرعاية الطيل بالمدال الجامعية بجامعتة حلتواال ل  .13
 م.2005ل يلية التربية الرياضية للببيالل جامعة حلواالل رسالة ماجستير غير مبشورة

 م.2002ل الزقازي ل المريز العربي للبشرل مابيةالموجز في الرياضا  المحمد علي أحمد :  .14
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 بعطو عهً جنمية حب االسحطالعحركً -جأثير برنامج إدراك حس
 ألطفال بذونة انكىيثرياض امهارات فً انجمباز نذي ان 
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 مشارى عيسى الرويح د/ *
 وأىميتو: مشكمة البحث

حركػػى مػػف أىػػـ العمميػػات العقميػػة التػػى تػػرتبط بأنشػػطة الجيػػاز العصػػبى المركػػزى  -يعتبػػر اإلدراؾ الحػػس
حركى ما ىو إال مظير مف مظاىر اإلدراؾ الذى يمكف مػف خاللػو اكتسػاب القػدرة  –وخاصة الم ، واإلدراؾ الحس 

دراؾ محددات الجسـ وأعضائو المختمفة، ويتمثؿ مفيـو اإلدراؾ فى كونو الترجمة الحقيقية لممفاىيـ الحسية عمى إ
 (54:  18التى يمكف مف خالليا التعرؼ عمى البيئة المحيطة وذلؾ اعتمادًا عمى الخبرات السابقة. )

درات خاصػة تتطمػب التعػرؼ قادر عمى التعبير عف نفسو بما لديو مف اسػتعدادات وقػ رياض األطفاؿوطفؿ 
عمييا وعمؿ حساب ليا وتوظيفيا فى مجاؿ التربية مف خالؿ استثارة تمؾ االمكانيات وتحفيز الطفػؿ عمػى المبػادرة 

 إذنفسػو ويكتشػؼ ويسػتخدـ خيالػو،  إلػىقدراتو واستعداداتو الخاصة فى صورة نشاط حركى محبب  أقصى بإظيار
قبػػؿ دخولػػو المدرسػػة االبتدائيػػة تعػػد مجػػاال خصػػبا لتنميػػة النمػػو والحركػػة التػػى يقضػػييا الطفػػؿ  األولػػىالسػػنوات  أف

وتعمـ بعض الميارات الحركية التى تتناسب مع قدراتو واستعداداتو الحركية وىكذا تشكؿ الحركة محور نشػاطو فػى 
دميا كوسػيمة ليػذه الحركػة، وىػو يسػتخ أدائػويتعمـ الحركة فيو يتشرب الػتعمـ مػف  الحياة، فبينما يكوف مشعوال ال

 منيا غاية ويكتسب مف خالليا مزيد مف المعرفة عف نفسو وعف العالـ المحيط بو وبذلؾ يزداد خبرة وتعممػا. أكثر
(26  :35) 

كما يعمؿ طفؿ رياض األطفاؿ إلى تأمؿ ذاتو وتكػويف صػورة عػف نفسػو مػف خػالؿ جسػمو ومػا يؤديػو مػف  
فػؿ نضػجت مفاىيمػو األساسػية كمفيػـو الجسػـ ومفيػـو استطاعات حركية، وكمما وضحت صػورة الجسػـ لػدى الط

الذات، فعالقة الطفؿ بنفسو عممية معقدة تمػر بعػدة أطػوار حتػى يتحػدا، ومػا داـ الجسػـ يعمػؿ مػف خػالؿ الحركػة، 
 (33:  5فإف الجسـ والحركة ىما بمثابة أدوات اتصاؿ أساسية مع النفس. ) 

خيػرى المعػازى  أشػاريطة بػالفرد والتكيػؼ معيػا، حيػث ميـ فى اكتشاؼ البيئة المح أيضاوحب االستطالع 
رغبة الفرد فى المعرفة والفيـ عف طريؽ طرح العديػد مػف  إلىاحد المظاىر المعرفية الذى يشير  أف إلى( 1993)

عػف البيئػة مػف حولػو عػف طريػؽ  أوالتى تشبع رغبتو فى الحصوؿ عمى مزيد مػف المعمومػات عػف نفسػو  األسئمة
نتػائج  أف أيضػا يضػيؼوالجػدة والتنػاقص والتعقيػد. كمػا  األلفة ير رمزية تتسـ بعدـ االتزاف وعدـغ أورمزية  إثارة

                                                 
 دكتور بكمية التربية األساسية بالهيلة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب *
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حب االستطالع حيث يعتبر ميما فى التعمـ، وفى كؿ مظػاىر  أىميةعمى  أكدتفى عمـ النفس  األبحاثالعديد مف 
خالقػة تعمػؿ عمػى تقػدـ وازدىػار  يتمتعػوف بعقػوؿ أفػراد إعدادينمى حتى يمكف أف  ، وعمى ذلؾ يجباألخرىالحياة 

العديػد  أشاركبيرة، فنجدىـ شعوفيف بتطوره وتنميتو، كما  أىميةالمجتمع، ويعتبره الكثير مف الكتاب والباحثيف ذو 
أف تنميػػة حػػب االسػػتطالع مسػػئولية المػػدارس والمنػػاىج الدراسػػية وطػػرؽ التػػدريس، ويزيػػد مػػف  إلػػىمػػف المػػؤلفيف 

، وتشػجيعيـ عمػى التفكيػر الناقػد الػذى يجعميػـ معتمػديف أنفسػيـالتالميذ بالمعمومات  إمدادانو يعمؿ عمى  أىميتو
 (35:  8 ) .بأنفسيـ، ويزيد مف ثقتيـ أنفسيـعمى 

مػف اىتمامنػا بػو  أكثػر األطفػاؿندرس حب االستطالع فػى  أفنو يصبح مف المرغوب فيو أويتضح لمباحث 
 األولػىسوؼ يكوف الدعامة  ألنوزىـ عمى ىذا السموؾ يحفتو  لدى الراشديف وذلؾ حتى نكوف قادريف عمى تعميميـ

الطفولػة فػى  أفالجيػد نحػو االختػراع واالكتشػاؼ، وحيػث  اإلعػدادلتنمية التفكير االبتكارى واالبػداعى، ويعػد الطفػؿ 
 سيكوف ذلؾ خطوة نحو تقدـ شعبنا. إذفنظر المجتمع الحديث ىى التى تصنع المستقبؿ، 

بتنمية الطفؿ عمى أىمية الخبرات الحركية بإعتبارىا مصدر والتربية اىتمامًا خاصًا عمماء النفس  أولىوقد 
، حيػػث يتػاح لمطفػػؿ إدراؾ العالقػػات المتداخمػػة فػػى عالمػو المحػػيط بػػو، حيػػث يعتقػػد أف مطفػػؿلاالدراكيػػة فػى التنميػػة 

ت التػى تجعػؿ الطفػؿ يػؤدى افتقار الطفؿ لمتوافػؽ الحركػى يزيػد مػف مشػكالت الرؤيػا لديػو، كػذلؾ الميػارات والحركػا
حركات توافؽ وتآذر بيف العيف والجسـ )القدميف، اليديف( تساعد فى التوجيو المكانى وفيػـ الطفػؿ لصػورة جسػمو 

مػػف جوانػػب نمػػوه وىمػػا الجانػػب  أساسػػييفكمػػا تؤكػػد عمػػى التفاعػػؿ والتكامػػؿ بػػيف جػػانبيف  وذلػػؾ أسػػاس كػػؿ تعمػػـ،
 . الحركي والجانب االدراكي

(17  :9) 
بر رياضة الجمباز مف الرياضات ذات األىمية الكبػرى فػي بػرامج التربيػة الرياضػية، ورياضػة الجمبػاز وتعت

ليسػت كبقيػػة الرياضػات كونيػػا ذات ميػارات فرديػػة محكومػة بمسػػارات حركيػة معينػػة تعتمػد عمػػى الػربط بػػيف العقػػؿ 
ت الحركيػة بعضػيا إلػى بعػض، حتػى واألداء الحركي، فيي تحتاج إلى قوة التركيػز والتػذكر والتصػور وربػط الميػارا

دراكيػػا بشػػكؿ  يسػػتطيع الالعػػب أداء الميػػارة أو الجممػػة الحركيػػة بطريقػػة ديناميكيػػة، وذلػػؾ لضػػماف فيػػـ الحركػػة واو
سميـ، ألنو مف الضروري تصور الالعب لمميارة بطريقػة صػحيحة وسػميمة، حيػث يعمػؿ ذلػؾ عمػى تػدعيـ المسػار 

، ويييئ العقػؿ السػتقباؿ الميػارة وتالفػي الوقػوع فػي الخطػأ، ممػا يػؤدي العصبي الذي يساعد عمى األداء الصحيح
 (64:  16) إلى تطوير مستواىا.
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حركػى يمعػب دورًا ىامػًا فػى تعمػـ وأداء األنشػطة  –وبناءًا عمػى مػا تقػدـ يتضػح لمباحػث أف اإلدراؾ الحػس 
از مف األنشػطة ذات المواقػؼ الرياضية بصفة عامة وفى رياضة الجمباز بصفة خاصة، حيث تعتبر رياضة الجمب

 المتعددة والمتعيرة مف حيث المسافة واالتجاه والزمف والقوة المبذولة فى األداء.
 األطفػػاؿىنػػاؾ نػػدرة فػػى اسػتخداـ بػػرامج ريػػاض  أفالحركػة والنشػػاط الحركػػي فقػػد وجػد  أىميػػةوبػالرغـ مػػف 

، وقػػد تبػػيف مػػف خػػالؿ الريػػاض طفػػاؿأل األساسػػيةالحركيػػة التػػى تسػػاىـ فػػى تطػػوير الميػػارات الحركيػػة  لألنشػػطة
رضػػا ، ودراسػػة (41( م4111مالػػرحيـ  عبػػد ةسػػيد التربيػػة الحركيػػة كدراسػػة بأىميػػةالدراسػػات السػػابقة المرتبطػػة 

عمى ضرورة االىتمػاـ بالنشػاط الحركػى ( 09( م0000م Romanovaرومانوفا ، ودراسػة (40م( 4111م مصطفى
والمسػػاىمة فػػى النمػػو الحركػػى واالجتمػػاعى واالدراكػػى لمطفػػؿ، كمػػا  األساسػػيةالموجػػو لتنميػػة الميػػارات الحركيػػة 

الػذى دفػع  األمػرنتائج تمؾ الدراسات النقص الشديد فػى بػرامج التربيػة الحركيػة والنشػاط الحركػى لمطفػؿ،  أوضحت
إدراؾ حػػس حركػػى عمػى تنميػػة حػب االسػػتطالع وبعػػض برنػامج  تػػأثيرالباحػث لمقيػػاـ بالبحػث الحػػالى لمتعػػرؼ عمػى 

 .رياض األطفاؿرات الجمباز لدى ميا
 :ثػة البحػأىمي

الدراسة الحالية تتصدى لمشكمة حيويػة وضػرورية ونحتاجيػا فػى مدارسػنا ومؤسسػاتنا التعميميػة وىػى  إف
إدراؾ حس حركى عمى تنميػة حػب االسػتطالع وبعػض ميػارات الحركػات األرضػية فػى الجمبػاز مدى فعالية برنامج 

تنمية ىذا المفيـو باعتباره مػف المفػاىيـ المركزيػة السػيكولوجية  إلىما يكوف  أحوج وأطفالنا، رياض األطفاؿلدى 
لمنمو المعرفى، ونستخمص مف النتائج التي يمكف أف تفيد القائميف عمى مؤسسات رياض األطفاؿ بأساليب تفعيػؿ 

عممػات والوالػديف ولػو وحب االستطالع ومساعدة الم األرضيةفي تنمية الميارات الحركية إدراؾ حس حركى برنامج 
مػػؤثرات سػػموكياتيـ وتصػػرفاتيـ وبالتػػالي فػػإف طريقػػة  واسػػتيعاببقػػدر بسػػيط مػػف الخبػػرات المعرفيػػة لفيػػـ أطفػػاليـ 

التفاعػؿ والتعامػؿ معيػـ وأيضػػًا إرشػاد مػدارس الريػاض والمعممػػات واألميػات فػي اختيػار األلعػػاب التػي تعمػؿ عمػػى 
 بداعية لدى األطفاؿ.تنشيط القدرات العقمية وتحسيف المواىب اإل

 :ؼ البحثاىدأ
 يهدؼ البحث الى التعرؼ عمى: 

 .رياض األطفاؿتنمية حب االستطالع لدى عمى  حركى -إدراؾ حسبرنامج  تأثير -4
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 الميزاف األمامى( –الدحرجة األمامية  –)العجمة بعض ميارات الجمباز عمى  حركى -إدراؾ حسبرنامج  تأثير -0
 .رياض األطفاؿلدى 
 :البحث فروض

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدي لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة في متعيرات  -1
 وحب االستطالع قيد البحث لصالح القياس البعدي. حركى -اإلدراؾ الحس

بعض ابطة فى توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف القبمي والبعدي لمجموعتى البحث التجريبية والض -2
 قيد البحث لصالح القياس البعدي. ميارات الجمباز

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسيف البعدييف لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة في متعيرات اإلدراؾ  -3
 قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية. بعض ميارات الجمبازوحب االستطالع و  حركى -الحس

معدؿ التعير بيف القياسات القبمية والبعدية لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى  توجد فروؽ فى -4
 لصالح المجموعة التجريبية. بعض ميارات الجمبازوحب االستطالع و  حركى -متعيرات اإلدراؾ الحس

 :مصطمحات البحث
 :البرنامج

 أىػداؼطريقة لتحقيؽ  أفضؿ ياأنىو مجموعة مف المقررات التى تنظـ بدقة فى وحدات تعميمية ومسمـ " 
 (66:  6المنياجا. )

 :حركى –اإلدراؾ الحس 
 ثػـ وتفسػيرىا وتحميميػا الحػواس طريػؽ عػف والداخميػة الخارجيػة المثيػرات اسػتقباؿ عمػى الفػرد قػدرة "ىػو
ى فػ تيأفتػ الداخميػة المثيػرات مػاأ الخمسػة، الحػواس طريػؽ عػف اسػتقباليا يػتـ الخارجية فالمثيرات ليا، االستجابة
 ىا. الحرك – الحس مصادر تعد ىالت واألربطة والعضالت المفاصؿ

 (040:  43م
 :حب االستطالع
التػى تحػيط بػالفرد وتكػػوف  األشػياءالحركػة واستكشػاؼ العرائػب بيػدؼ اكتشػاؼ واسػتعماؿ  إلػىاالميػؿ ىػو 

 (29) بيدؼ التعرؼ عميياا. واألدوات األجيزةغامضة عميو، فيقـو المستطمع بفؾ 
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 ألطفاؿ:رياض ا
مرحمة أساسية لمطفػؿ يكتسػب مػف خالليػا بعػض الخبػرات وتسػاعده عمػى النمػو الػذاتى وتييػئ لػو فرصػة 

:  12المشاركة االجتماعية التى تساىـ فى تنشئتو وتطبيعو اجتماعيا ليكػوف عضػوا ناجحػًا فػى مسػتقبؿ حياتػو. )
35) 

 الدراسات السابقة.
ثر استخداـ برنامج تدريبي عمى تنمية حب االستطالع لػدي أا بعنواف( 2)( 1991) حمد محمد شعيبأدراسة  -4

ا، واستيدفت ىذه الدراسة الوقوؼ عمى اثر استخداـ برنػامج تػدريبي األساسيمف التعميـ  األوليتالميذ الحمقة 
عمى تنمية حب االستطالع لدي تالميذ وتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي المقيميف في الريػؼ والحضػر، وقػد 

( تمميػػذة مػػف الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي واختيػػروا بالطريقػػة العشػػوائية مػػف مدرسػػة 280ينػػة الدراسػػة )بمعػػت ع
الزراعػػي االبتدائيػػة والعمػػـ  اإلصػػالحالمصػػالحة االبتدائيػػة المشػػتركة، والسػػالمية االبتدائيػػة فػػي الريػػؼ ومدرسػػة 

نو ال أالنتائج  أىـا، وكاف مف في محافظة قن 1989/1990االبتدائية في الحضر في العاـ الدراسي  واإليماف
الجػنس، وقػد وجػدت فػروؽ دالػة  إلػىالعينػة فػي حػب االسػتطالع ترجػع  أفػرادلػدي  إحصػائياتوجػد فػروؽ دالػة 

حضػر( لصػالح المقيمػيف فػي  –)ريػؼ  اإلقامػةتػأثير  إلػىالعينة في حػب االسػتطالع ترجػع  أفرادلدي  إحصائيا
المتعيػػر  تػػأثير إلػػىالعينػػة فػػي حػػب االسػػتطالع ترجػػع  ادأفػػر لػػدي  إحصػػائياالحضػػر، وقػػد وجػػدت فػػروؽ دالػػة 

بػػيف الجػػنس  إحصػػائيانػػو ال يوجػػد تفاعػػؿ داؿ أالتجريبػػي )البرنػػامج التػػدريبي( لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة، و 
ثيرىما عمى حب االستطالع، وانو ال توجػد أ. الجنس والمتعير التجريبي )البرنامج التدريبي( في درجة تواإلقامة

الجػنس، وانػو وجػدت  إلػى( ترجػع الحػدة – التعػارض –العينة في أبعاد )التعقيد  أفرادلدي  إحصائيا فروؽ دالة
، وانػو ال اإلنػاثالجنس وىذه الفروؽ لصالح  إلىالعينة في بعد العموض ترجع  أفرادلدي  إحصائيافروؽ دالة 

وقػػد اإلقامػػة، متعيػػر  إلػػىرجػػع التعػػارض( ت –العينػػة فػػي بعػػدي )التعقيػػد  أفػػرادلػػدي  إحصػػائياتوجػػد فػػروؽ دالػػة 
. وىػذه الفػروؽ اإلقامػة إلػىوالحػدة( ترجػع  –العينة في بعدي )العموض  أفرادلدي  إحصائياوجدت فروؽ دالة 

 –التعػرض  –)التعقيد  أبعادالعينة في  أفرادلدي  إحصائيالصالح المقيميف في الحضر، وقد وجدت فروؽ دالة 
 إحصػائيالتجريبػي لصػالح المجموعػة التجريبيػة، وقػد وجػد تفاعػؿ داؿ المتعيػر ا إلػىالحيرة( ترجػع  –العموض 

بػػيف  إحصػػائياثيرىمػػا عمػػى بعػػد التعقيػػد، وانػػو ال يوجػػد تفاعػػؿ داؿ أبػػيف الجػػنس والتعيػػر التجريبػػي فػػي درجػػة ت
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التجريبػػي فػػي درجػػة  والمتعيػػر واإلقامػػةاإلقامػػة والمتعيػػر التجريبػػي، التفاعػػؿ بػػيف الجػػنس  – واإلقامػػةالجػػنس 
  .الحيرة( –العموض  –التعارض  –حب االستطالع )التعقيد  أبعاديرىا عمى تأث

( بدراسػة عنوانيػا اتػأثير برنػامج تػدريبى عمػى 1995( )27) Loszio & Barstow قػاـ الزيػو وباريسػتو -0
عالقتو تنمية اإلدراؾ الحركى وعالقتو باألداء الميارىا، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة أىمية اإلدراؾ الحركى و 

 40بأداء الميارات الحركية مف خالؿ برنامج تدريبى، واستخدـ الباحثاف المػنيج التجريبػى عمػى عينػة قواميػا 
( طفػؿ لكػؿ مػف المجموعػة التجريبيػة 20سنوات قسموا عمػى مجمػوعتيف متسػاويتيف بواقػع ) 8 – 6طفؿ مف 

ذه دراسة إلػى أف البرنػامج التػدريبى كػاف والضابطة، كما استخدـ الباحثاف اختبارات األداء الحركى، وتوصمت ى
 لو تأثير عمى كؿ مف تنمية اإلدراؾ و تعمـ الميارات والسموؾ الحركى.

في  األطفاؿبعنواف االمالحظة الطبيعية لسموؾ حب االستطالع لدي Cantor (1997 )(21 )دراسة كانتور  -3
بأف حب االستطالع يعد احػد المفػاىيـ ذات  ، وقد جاءت تمؾ الدراسة مف منطمؽ اقتناع الباحثاألطفاؿارياض 

صػػمبا يمكننػػا مػػف خالليػػا تنميػػة  أساسػػاالمكانػػة اليامػػة فػػي فمسػػفة التربيػػة، واف البحػػوث السػػابقة لػػو لػػـ تقػػدـ 
حػب  أفالتصػور القػائـ عمػى  إلػى باإلضػافةالمدارس، وكػذلؾ  أطفاؿالسموكيات المتصمة بحب االستطالع لدي 

عديػػدة ومػػع البيئػػة المحيطػػة ممػػا يبػػرز الحاجػػة لدراسػػة  أخػػريمػػع سػػموكيات  االسػػتطالع لػػو عالقػػات متعػػددة
وصػػفي لمتجريػػب العممػػي ومػػف خػػالؿ ذلػػؾ انطمػػؽ  أسػػاس إلػػىتسػػتخدـ المالحظػػة الطبيعيػػة مػػف اجػػؿ التوصػػؿ 

داـ خ: يتنػاوؿ بالدراسػة مفيػـو حػب االسػتطالع وذلػؾ باسػتاألوؿالجزء  مشروع يتكوف مف جزئيف: إلىالباحث 
وتػـ  األطفػاؿالمتعددة لحب االستطالع والتقارير التي تـ جمعيػا مػف خػالؿ الميتمػيف بأطفػاؿ ريػاض التعاريؼ 

مػف العػامميف فػي مجػاؿ  أخريكتابة الصفات الرئيسية ليذا المفيـو وتـ ترتيب تمؾ المظاىر بواسطة مجموعة 
ت المينيػػة فػي التربيػػة مفيػـو مقبػوؿ لحػب االسػتطالع مػف كػؿ مػف المسػتويا إلػىوبػذلؾ تػـ التوصػؿ  التربية.

الجػزء الثػاني: ويتنػاوؿ  مستشػاري التعمػيـ(. –عمػـ الػنفس  أخصائي –رجاؿ الخدمة االجتماعية  –)المدرسيف 
تصميـ عممية مالحظة ثابتػة وصػادقة عػف طريػؽ اسػتخداـ اسػتمارة تسػجيؿ ومػؿء مػا بيػا مػف بيانػات عػالوة 

عنيا الدراسة: مف  أسفرتالنتائج التي  أىـحظة(، ومف عمى استجابات ذات نياية مفتوحة مف القائميف بالمال
مػا تػـ مالحظتػو ىػو حػب االسػتطالع فعػال، واف  أفبصػدؽ  أظيػرتالجارية في حجرات الدراسة  األحداثخالؿ 
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المختمفػيف عمػى  نتائج مرضية بخصوص اتفاؽ المالحظيف أظيرتالدراستيف الخاصتيف بالثبات لممالحظيف قد 
(، وقػػد مكنػػت معػػامالت الثبػػات 0.68تمػػت مالحظتيػػا، وقػػد بمػػ  معامػػؿ الثبػػات العػػاـ ) عػػدد مػػف الحػػاالت التػػي

 أظيػػرت(، وعمػى ذلػؾ فمقػد 0.82-0.53خػالؿ دورة مالحظػة مػدتيا سػاعة تتػػراوح مػا بػيف ) بػاألفرادالخاصػة 
 اثاألحػد أسػباب( فيما عدا الجزء الخػاص بػالتعرؼ عمػى 0.87-0.60المقاييس ثباتا مرضيا يتراوح ما بيف )

 المتصمة بحب االستطالع.

 –( بعنواف ا تأثير رياضة الناشئ عمػى التػوازف واإلدراؾ الحػس 2007( )24) Jacobsonدراسة جاكسوف  -4
حركػى والقػوة لالعبػى  –حركى والقوة، بيدؼ التعرؼ عمى تػأثير رياضػة الناشػئ عمػى التػوازف واإلدراؾ الحػس 

ناشئ كرة قدـ، ومف أدوات جمع  24التجريبى عمى عينة قواميا كرة القدـ الناشئيف، واستخدـ الباحث المنيج 
البيانات اختبار إدراؾ اإلحساس بالتوازف، اختبار القدرة اإلدراكية، ومف أىـ النتائج وجود فروؽ دالػة احصػائيا 

 ، درجة لصالح القياس البعدى 60، 45، 30فى حركة كرة القدـ فى اتجاه 

ثر موضػوعات حػب االسػتطالع عمػى الػتعمـ االستكشػافي أبعنواف اInagaki (1998) (23 )دراسة اناجاكي  -5
ميػاـ حػب االسػتطالع عمػى  أوثػر موضػوعات حػب االسػتطالع أا، واسػتيدفت تمػؾ الدراسػة تحديػد األطفاؿلدي 

 أعمػارىـ( طفال تتراوح 51اليابانييف في سنوات واشتممت عينة الدراسة عمى ) األطفاؿالتعمـ االستكشافي لدي 
عػدـ  إلثػارةمػؾ الميمػات قػدمت تتػدريبات حػب االسػتطالع و  إعطػاؤىـسيف تػـ ندود الست سنوات مف الجفي ح

ثػارةالتحديػد  االستكشػػاؼ بػدوف تػدخؿ مػػف جانػب الكبػار وكأنيػػا )أنشػطة ذاتيػػة مػف التنػػاقص مػف اجػؿ مزيػػد  واو
يف تػدربوا عمػى ميػاـ الػد األطفػاؿ أف إلػىيب عمى حب االستطالع( مف اجػؿ الػتعمـ، وقػد خمصػت الدراسػة ر لمتد

معمومػات  أعطواحب االستطالع ارتفع مستوي حب االستطالع لدييـ )كما تـ تقديره بمقاييس حب االستطالع( 
الػذيف وصػفوا بػأنيـ أقػؿ فػي مسػتوي حػب  باألطفػاؿذات داللة خالؿ فترات الػتعمـ االستكشػافي بالمقارنػة  أكثر

 االستطالع.
حركػى  –( بعنػواف اعالقػة مركػز الػتحكـ وبعػض المػدركات الحػس 19( )2001دراسة محمػد أحمػد الشػامى ) -6

بمستوى األداء لدى الناشػئيف فػى رياضػة الجمبػاز، واسػتيدفت الدراسػة التعػرؼ عمػى الفػروؽ بػيف مجموعػات 
مػنخفض( فػى كػؿ مػف مركػز الػتحكـ وبعػض  –متوسػط  –البحث الثالثة وفقا لمستوى األداء الميػارى )مرتفػع 
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ناشػػئ مػػف ناشػػئى  27ركيػػة، واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػفى عمػػى عينػػة قواميػػا ح –المػػدركات الحػػس 
، قيػاس خطػأ اإلحسػاس بػالزمف، :50الجمباز، ومػف أدوات جمػع البيانػات قيػاس خطػأ اإلحسػاس بػالقوة عنػد 

قياس خطأ اإلحساس بالتوازف الديناميكى، قياس خطأ اإلحساس البصرى المقارف بالمسافة، ومف أىـ النتػائج 
ود فروؽ دالة إحصائيا بيف مستوى األداء الميارى عمػى أجيػزة الجمبػاز وكػؿ مػف مركػز الػتحكـ والمػدركات وج

 حركية وذلؾ لدى مجموعة مرتفعى المستوى. –الحس 
 إجراءات البحث
 منيج البحث: 

اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي معتمػػدًا عمػػى تصػػميـ المجمػػوعتيف المتكػػافئتيف ضػػابطة وتجريبيػػة ذات 
 .وطبيعة البحث لمالءمتوالختبار البعدي وذلؾ ا

 مجتمع البحث: 
التابعة  بأطفاؿ روضة عمر بف عبد العزيز بالقادسيةيشتمؿ مجتمع البحث عمى جميع األطفاؿ الممتحقيف 

 .( طفالً 115) والبال  عددىـلمنطقة العاصمة التعميمية بدولة الكويت 
 عينة البحث: 

روضة عمر بػف عبػد العزيػز بالقادسػية ة العمدية العشوائية مف بيف أطفاؿ تـ اختيار عينة البحث بالطريق
( طفػؿ بعمػر 55والبػال  عػددىـ ) ـ2011/2012لمعاـ الدراسػي التابعة لمنطقة العاصمة التعميمية بدولة الكويت 

بحػث ( طفػؿ وذلػؾ إلجػراء المعػامالت العمميػة لالختبػارات، وبػذلؾ تصػبح عينػة ال15، تـ سػحب عػدد )(سنوات 5)
( طفػػؿ تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف متسػػاويتيف مجموعػػة تجريبيػػة ومجموعػػة ضػػابطة قػػواـ كػػؿ 40األساسػػية )
  .( طفؿ20مجموعة )

 :ضبط متعيرات البحث
والتػػي يمكػػف أف يكػػوف ليػػا تػػأثير عمػػى نتػػائج البحػػث بالنسػػبة لعينػػة البحػػث بػػإجراء التجػػانس قػػاـ الباحػػث 

 تمثمت في المتعيرات اآلتية:
 .          الوزف –الطوؿ  – السف -  
  اإلدراؾ الحس حركى. -  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .الميزاف األمامى( –الدحرجة  –)العجمة ميارات الجمباز  -  
 .(سنة فما فوؽ 13 - 3مف  ىاريس – الذكاء باستخداـ اختبار )جودانؼ -  

 .)األساسية واالستطالعية( التجانس لجميع متعيرات البحث وبشكؿ عاـيبيف (  1 جدوؿ )و 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ( 1دوؿ ) ػج
  عينة البحثل المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى والوسيط ومعامؿ االلتواء

 جميع المتعيرات قيد البحثفى 
    55ف =                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراؼ 
معامؿ  الوسيط المعيارى

 االلتواء
مو
 الن

الت
معد

 

 919,0- 5.40 0.620 5.21 سنة السف
110.5 0.870 110.73 سـ الطوؿ 

0 0.793 

 0.979 32.00 2.910 32.95 كجـ الوزف
 0.223- 89.26 6.604 88.77 درجة الذكاء



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ركى
 ح
س
الح

ؾ 
إلدرا

ا
 

 0.517 1.60 0.174 1.63 درجة الذات الجسمية
 1.304 1.10 0.207 1.19 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات

 0.511 5.20 0.176 5.23 درجة ؾ األشكاؿإدرا
 0.698 2.06 0.043 2.07 درجة اإلحساس باالتزاف
 0.379 0.05 0.079 0.06 درجة توافؽ العيف واليد
 1.339 1.17 0.112 1.22 درجة التمييز السمعى

 0.370- 3.08 0.081 3.07 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى
 0.525 20.50 1.372 20.74 درجة مصورمقياس حب االستطالع ال

رات
ميا

ال
 

 0.496- 3.20 0.363 3.14 درجة   العجمة
 0.261 3.60 0.230 3.62 درجة الدحرجة األمامية
 0.300 3.90 0.600 3.96 درجة  الميزاف األمامى

   

ختبػػ ( أف جميػػع معػػامالت االلتػػواء لعينػػة البحػػث فػػى متعيػػرات 1يتضػػح مػػف جػػدوؿ )    ارات اإلدراؾ النمػػو واو
مما يدؿ  (3±( أى انحصرت مابيف )1.339 : 0.496-بيف ) تراوحت ماوالذكاء الجمباز ميارات و  الحس حركى

 عينة فى ىذه المتعيرات.العمى اعتدالية توزيع أفراد 
 

 تكافؤ عينة البحث
وبعػض متعيػرات  قاـ الباحث بإجراء التكافؤ بيف مجموعتى البحث التجريبية والضػابطة فػى متعيػرات النمػو  

ميػػارات الجمبػػاز، والػػذكاء وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػى ىػػذه وبعػػض متعيػػرات اإلدراؾ الحػػس حركػػى 
 ( 2المتعيرات ويعتبر ىذا القياس بمثابة القياس القبمى لمجموعتى البحث، كما يوضحو جدوؿ ) 

 (  2) دوؿ ػج
 المتعيرات قيد البحث داللة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة فى

 20=2= ف1ف
قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبيةوحدة  المتعيرات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - القياس
 - 2ع 2ط

 )ت( 2ع 1ط

مو
 الن

الت
معد

 

 0.277 0.610 5.19 0.650 5.23 سنة العمر الزمنى
 0.252 0.861 110.31 0.872 110.36 سـ الطوؿ الكمى لمجسـ 

 0.060 2.892 32.87 2.910 32.91 كجـ الوزف
 0.433 1.391 89.10 1.219 88.97 درجة الذكاء

ركى
 ح
س
الح

ؾ 
إلدرا

ا
 

 0.977 0.176 1.59 0.181 1.63 درجة الذات الجسمية
 0.188 0.246 1.18 0.216 1.19 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات

 1.079 0.157 5.16 0.166 5.20 درجة إدراؾ األشكاؿ
 1.116 0.037 2.08 0.041 2.07 درجة افاإلحساس باالتز 

 0.550 0.111 0.07 0.016 0.06 درجة توافؽ العيف واليد
 0.936 0.082 1.19 0.103 1.21 درجة التمييز السمعى

 0.573 0.059 3.06 0.090 3.05 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى

1.36 20.68 درجة مقياس حب االستطالع المصور
0 20.64 1.353 0.129 

رات
ميا

ال
 

0.36 3.13 درجة   العجمة
2 3.14 0.363 0.120 

0.22 3.58 درجة الدحرجة األمامية
4 3.61 0.229 0.577 

0.60 3.97 درجة  الميزاف األمامى
2 3.95 0.599 0.145 

 * مستوى الداللة                        2.042= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية 
( عدـ وجود فروؽ دالػة إحصػائيا بػيف أفػراد المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػى  2جدوؿ ) يتضح مف   

 جميع المتعيرات قيد البحث، مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف فى ىذه المتعيرات. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وسائؿ وأدوات جمع البيانات:
 أٚال: ٚعبئً خّغ اٌب١بٔبث:

     مراتب. –      شريط قياس. -             ميزاف لقياس الوزف بالكيموجراـ.      -   
 ساللـ الجمناستؾ في الصالة. -            فرشات جمناستؾ لمحركات األرضية.  -   

 أدوات جمع البيانات:
 (  1سنوات()ممحػؽ  6 – 3اختبار اإلدراؾ الحس حركى لدايتوف مف سف ) -1
مػف خػالؿ قيػاس مفيػـو الػذات الجسػمية بيػدؼ قيػاس اإلدراؾ الحػس حركػى  Ditonقاـ بإعداده دايتوف   

دراكػو لممجػاؿ واالتجاىػات والتوجيػو الفراغػى، كمػا يقػيس اإليقػاع والػتحكـ العضػمى العصػبى والتمييػز  لدى الطفؿ واو
 –السمعى، وقد قاـ أميف الخولى وأسامة راتب بتعريب وتقنيف االختبار ويتمثؿ ىذا االختبػار فػى )الػذات الجسػمية 

التمييػػػز  –التوافػػػؽ بػػػيف العػػػيف واليػػػد  –اإلحسػػػاس بػػػاالتزاف  –إدراؾ األشػػػكاؿ  –التجاىػػػات اإلحسػػػاس بالمجػػػاؿ وا
 ( 38:  5اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى(. ) –السمعى 

 ( 2)ممحػؽ مقياس حب االستطالع المصور  -2
مجموعػة مػف األشػكاؿ أو النمػاذج اليندسػية، وتتكػوف كػؿ  40ـ وىو عبارة عػف 1964وضعو ماو وماو 

مجموعة مف شكميف، ويطمب مف الطفؿ أف يختار مف بينيا الشكؿ الذى يمفػت انتباىػو أكثػر مػف األخػر، وقػد وجػد 
ماو وماو أف األطفاؿ ذوى مستوى حب االستطالع المرتفع يختاروف األشكاؿ غير المألوفة أو غيػر المنسػقة أكثػر 

 مف األطفاؿ ذوى مستوى حب االستطالع المنخفض.

 ( 3)ممحػؽ  (سنة فما فوؽ 13 - 3)مف  ىاريس – اختبار جودانؼ -3
بخموه مػف التعقيػدات  ىاريس( مف االختبارات الميمة لقياس ذكاء األطفاؿ ويتميز - يعد اختبار )جودانؼ

 .الفنية ويمكف لجميور العامميف مع األطفاؿ استخدامو
 : ات ميارات الجمبازاختبار  -4
 العجمة -
 الدحرجة األمامية -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ألمامىالميزاف ا -

 برنامج اإلدراؾ الحس حركى المقترح:

قاـ الباحػث بػاإلطالع عمػى المراجػع والبحػوث العمميػة واألجنبيػة المتخصصػة التػى إىتمػت بػاإلدراؾ الحػس   
( 11(، )9(، )8(، )7(، )2(، )1حركى المالئـ لمرحمة رياض األطفاؿ والتػى تسػيـ فػى تنميػة حػب االسػتطالع )

( مػف خبػراء 7البرنامج الموضوع ليذه المرحمة، وتـ عرض البرنػامج عمػى عػدد ) ( وبما يحقؽ أىداؼ27( )21)
( لمتعرؼ عمى مدى مناسبتو لتحقيؽ اليدؼ الػذى وضػع مػف أجمػو وحػذؼ أو 5المناىج وطرؽ التدريس )ممحػؽ 

 إضافة ما يرونو مناسػبًا، وفػى ضػوء ذلػؾ تػـ تصػميـ البرنػامج المقتػرح لريػاض األطفػاؿ، وذلػؾ فػى ضػوء أىػداؼ
 المرحمة السنية وخصائصيا.

 أىداؼ البرنامج  -1
 المقترح إلى تحقيؽ أىداؼ رئيسية وىي:اإلدراؾ الحس حركى ييدؼ برنامج 

 اكتساب الطفؿ معارؼ ومعمومات تساعده عمى تنمية حب االستطالع. -
 (.الميزاف األمامى –الدرجة األمامية  -)العجمة بعض ميارات الجمباز األطفاؿ  تعميـ -
 دة مف الطاقة الزائدة فيما يفيدىـ جسميا وعقميًا وانفعاليا ونفسيًا.االستفا -

 إشباع حاجات الطفؿ لممتعة والترويح. -
 

 أسس وضع البرنامج -2
 أف تكوف سمة البرنامج ىى التنوع والشموؿ والبساطة بما يناسب مستوى األطفاؿ. -  
 كب.التدرج باألداء مف السيؿ إلى الصعب ومف البسيط إلى المر  -  
 مراعاة توفير المكاف المناسب واإلمكانيات الالزمة وعوامؿ األمف والسالمة لتنفيذ البرنامج.  -  
توقيع الكشؼ الطبي عمى األطفاؿ لمتأكد مف قػدراتيـ الصػحية عمػى أداء المجيػود البػدني الػذي يتطمبػو تنفيػذ  -  

 البرنامج.

 الفترة الزمنية لمبرنامج -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ؽ(، 45أسػابيع( بواقػع درسػػاف أسػبوعيًا، وذلػؾ عمػى أف يكػوف زمػف الػػدرس ) 10)تػـ تحديػد مػدة البرنػامج 
 ( ساعة، حيث يتـ تقسيـ الدرس إلى:15( درس، والزمف الكمى لمبرنامج )20وبذلؾ يكوف إجمالى عدد الدروس )

 ؽ (.     7الجزء التمييدى )  -
 ؽ(.        35الجزء الرئيسى )  -
 ؽ (. 3الجزء الختامى )  -
 

 محتوى البرنامج -4
تـ إعداد محتوى البرنامج فى مجموعػة مػف الػدروس والتػى تعمػؿ عمػى تنميػة اإلدراؾ الحػس حركػى وحػب   

االستطالع وبعػض ميػارات الجمبػاز مػع مراعػاة شػموؿ البرنػامج عمػى أدوات وأجيػزة مختمفػة تجػذب االنتبػاه عنػد 
أطفػاؿ تجربة استطالعية عمى عينة عشػوائية مػف األطفاؿ وتساعدىـ عمى إقباليـ عمى تنفيذ الدرس، وقد أجريت 

 (6( طفؿ وذلؾ لمعرفة مدى مالئمة األنشطة ومناسبتيا ليذه المرحمة السنية. )ممحػؽ 10وعددىـ ) الرياض

 :اإلدراؾ الحس حركى وحب االستطالع والذكاءالمعامالت العممية لالختبارات 

 حسػاب الصػدؽ  
( طفػػؿ ومػػف خػػارج عينػػة البحػػث 15تمػػع البحػػث وعػػددىا )مػػف مج عينػػةتػػـ حسػػاب صػػدؽ التمػػايز عمػػى 

طفػػؿ مػػف نفػػس المرحمػػة السػػنية ولكػػف  (15) ميػػزة وعػػددىامينػػو وعوال يمارسػػوف أى أنشػػطة خارجيػػة،  األساسػػية
 ( 3مشتركيف فى الفرؽ الرياضية بالمدرسة، كما يوضحو جدوؿ )

 (  3) دوؿ ػج
 ى متعيرات البحث المختارةداللة الفروؽ بيف المجموعة المميزة وغير المميزة ف

    15=2= ف1ف                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

قيمة  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 - )ت(

 - 2ع 2ط
 2ع 1ط

ؾ 
إلدرا

ا
س 

الح ركى
ح

 

 *10.75 0.142 1.59 0.213 2.11 درجة الذات الجسمية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *13.75 0.198 1.13 0.177 1.82 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات
 *9.22  0.163 5.19 0.136 5.56 درجة إدراؾ األشكاؿ

 *8.54 0.051 2.08 0.085 2.24 درجة اإلحساس باالتزاف
 *11.19 0.014 0.05 0.030 0.12 درجة توافؽ العيف واليد
 *4.70 0.048 1.13 0.150 1.27 درجة التمييز السمعى

 *4.10 0.064 3.09 0.978 3.85 درجة ىاإليقاع والتحكـ العضمى العصب
 *7.62 1.353 20.64 2.102 24.24 درجة مقياس حب االستطالع المصور

 *14.03 0.902 85.76 1.817 91.14 درجة اختبار الذكاء

 * مستوى الداللة                       2.048= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
 

حيػث تراوحػت قػيـ الة إحصائيًا بيف المجموعػة المميػزة وغيػر المميػزة ( وجود فروؽ د3يتضح مف جدوؿ )
 فى جميع المتعيرات قيد البحث، مما يشير إلى صدؽ ىذه االختبارات.( 14.03 – 4.10اتا مابيف )

 

 حسػاب الثبػات   
عػادة التطبيػؽ و  تطبيػؽ االختبػار تـ حساب معامؿ الثبات عػف طريػؽ   عينػة  أفػردعمػى  Retest - Testاو

 ثالثػػةوبفػارؽ زمنػى ـ 20/9/2011إلػى  18/9/2011طفؿ فػى الفتػرة مػف  (15)وقواميا  االستطالعيةالبحث 
أما بالنسػبة الختبػار الػذكاء كػاف الفاصػؿ الزمنػى بػيف التطبيػؽ األوؿ والثػانى  لتطبيؽ األوؿ،اظروؼ نفس أياـ وتحت 

 (4) ؿكما يوضحو جدو ـ،27/9/2011إلى    18/9/2011( أياـ مع مراعاة نفس الظروؼ والشروط  10)
 (  4جػدوؿ ) 

 معامالت الثبات فى متعيرات البحث المختارة 
    15 = ف                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

معامؿ  التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿ
 - االرتباط

 - 2ع 2ط
 1ط

 2ع

ؾ 
إلدرا

ا
س 

الح
ركى

ح
 

 *0.712 0.212 1.69 0.155 1.62 درجة الذات الجسمية



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 

 *0.693 0.132 1.16 0.198 1.13 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات
 *0.741 0.159 5.10 0.192 5.22 درجة إدراؾ األشكاؿ

 *0.802 0.031 2.05 0.049 2.09 درجة اإلحساس باالتزاف
 *0.665 0.143 0.87 0.016 0.05 درجة توافؽ العيف واليد
 *0.709 0.118 1.24 0.113 1.20 درجة التمييز السمعى

 *0.697 0.106 3.05 0.065 3.09 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى
 *0.713 1.370 20.87 1.353 20.64 درجة مقياس حب االستطالع المصور

 *0.811 1.125 88.53 1.175 88.36 درجة اختبار الذكاء
 0.05* مستوى الداللة                      0.514=  0.05قيمة ا ر ا الجدولية عند مستوى 

( أف ىنػػػاؾ عالقػػػة إرتباطيػػػة عاليػػػة بػػػيف التطبيقػػػيف األوؿ والثػػػانى حيػػػث تراوحػػػت 4يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ ) 
 ( مما يدؿ عمى ثبات المتعيرات قيد البحث.0.811 - 0.654معامالت االرتباط لمتعيرات البحث مابيف )

 

 ىالقياس القبم
 فػػى الفتػػرة مػػفة والضػػابطة التجريبيػػ ةلمتعيػػرات البحػػث عمػػى المجموعػػ ىبمػػقػػاـ الباحػػث بػػإجراء القيػػاس الق  
 .ـ29/9/2010 إلى 25/9/2011

 

 تطبيؽ برنامج اإلدراؾ الحس حركى 
أسابيع متصمة عمػى المجموعػة التجريبيػة  10تـ تطبيؽ البرنامج المقترح فى الفصؿ الدراسى األوؿ لمدة  

 .ـ8/12/2011ـ إلى 2/10/2011مف فى الفترة 
 

 ىالقياس البعد
وذلػػػػؾ فػػػػى الفتػػػػرة مػػػػف  العاشػػػػربعػػػػد نيايػػػػة األسػػػػبوع عمػػػػى أفػػػػراد عينػػػػة البحػػػػث تػػػػـ القيػػػػاس البعػػػػدى   
ـ وتـ استخداـ نفس القياسات التى استخدمت فى القيػاس القبمػى ومراعػاة 15/12/2011إلى  ـ11/12/2011

 نفس الظروؼ.
 ة ػالمعالجات اإلحصائي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -                   .معامؿ االلتواء -              .النحراؼ المعيارىا -           .المتوسط الحسابى -
                        .اخػتبار ت -                  .معامؿ االرتباط -الوسيط.                     

 

 عرض ومناقشة النتائج
  أواًل : عرض النتائج

 

 ( 5جػدوؿ ) 
 والبعدى لممجموعة التجريبية فى مقياس اإلدراؾ الحس حركىداللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى 

    20ف=                                                           

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا القياس البعدى القياس القبمى
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *13.05 0.223 2.49 0.181 1.63 درجة الذات الجسمية
 *12.76 0.209 2.07 0.216 1.19 درجة س بالمجاؿ واالتجاىاتاإلحسا

 *18.21 0.159 6.16 0.166 5.20 درجة إدراؾ األشكاؿ
 *43.19 0.090 3.05 0.041 2.07 درجة اإلحساس باالتزاف
 *64.17 0.059 0.96 0.016 0.06 درجة توافؽ العيف واليد
 *21.70 0.126 2.02 0.103 1.21 درجة التمييز السمعى

 *26.47 0.130 4.02 0.090 3.05 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى
 * مستوى الداللة                       2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )5يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 اإلدراؾ الحس حركى ولصالح القياس البعدى. لممجموعة التجريبية فى

 
 ( 6جػدوؿ ) 

 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى مقياس حب االستطالع
    20 = ف                   

 قيمة اتا القياس البعدى القياس القبمىوحدة  المتعيرات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - القياس
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

28.33 0.243 29.66 1.360 20.68 درجة ستطالع المصورمقياس حب اال
* 

 * مستوى الداللة                     2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  
 

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )6يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 ع ولصالح القياس البعدى.لممجموعة التجريبية فى مقياس حب االستطال

 ( 7جػدوؿ ) 
 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى مقياس اإلدراؾ الحس حركى
    20ف=                                                            

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا القياس البعدى القياس القبمى
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *2.41 0.169 1.71 0.176 1.59 درجة الذات الجسمية
 *2.14 0.228 1.28 0.246 1.18 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات

 *4.19 0.152 5.37 0.157 5.16 درجة إدراؾ األشكاؿ
 *18.10 0.188 2.16 0.037 2.08 درجة اإلحساس باالتزاف
 *5.04 0.272 0.41 0.111 0.07 درجة توافؽ العيف واليد
 *3.19 0.173 1.33 0.082 1.19 درجة التمييز السمعى

 *3.36 0.069 3.13 0.059 3.06 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى
 * مستوى الداللة                       2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  

 

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 0.05مسػػتوى ) ( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد7يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 لممجموعة الضابطة فى جميع متعيرات اإلدراؾ الحس حركى ولصالح القياس البعدى.

 
 ( 8جػدوؿ ) 

 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى مقياس حب االستطالع
    20 = ف                   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحدة  المتعيرات
 اسالقي

 - قيمة اتا القياس البعدى القياس القبمى
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

14.92 0.630 25.75 1.353 20.64 درجة مقياس حب االستطالع المصور
* 

   
 

 * مستوى الداللة                        2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
( بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 0.05ى )( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتو 8يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 لممجموعة الضابطة فى مقياس حب االستطالع ولصالح القياس البعدى.
 ( 9جػدوؿ ) 

 داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية فى اختبارات ميارات الجمباز
    20 =ف   

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا دىالقياس البع القياس القبمى
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *13.56 0.471 4.99 0.363 3.14 درجة   العجمة
 *15.50 0.316 5.01 0.230 3.62 درجة الدحرجة األمامية
 *8.15 0.698 5.68 0.600 3.96 درجة  الميزاف األمامى

 اللة* مستوى الد                         2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )9يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 لممجموعة التجريبية فى اختبارات ميارات الحركات األرضية قيد البحث ولصالح القياس البعدى.

 
 
 
 
 
 (10جػدوؿ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تبارات ميارات الجمبازداللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى اخ
    20 ف=                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا القياس البعدى القياس القبمى
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *5.98 0.396 3.85 0.363 3.14 درجة   العجمة
 *2.79 0.463 3.94 0.229 3.61 درجة الدحرجة األمامية
 *3.94 0.418 4.61 0.599 3.95 درجة  الميزاف األمامى

 * مستوى الداللة                          2.093= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  

( بػػػيف القياسػػػيف البعػػػدييف 0.05( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى )10يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
 البعدى. لممجموعة الضابطة فى اختبارات ميارات الحركات األرضية قيد البحث لصالح القياس

 (11جػدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف القياسيف البعدييف لممجموعة التجريبية والضابطة

 فى متعيرات اإلدراؾ الحس حركى وحب االستطالع 
    20 = 2= ف1ف                                              

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *17.18 0.169 1.71 0.223 2.49 درجة الذات الجسمية
 *15.74 0.228 1.28 0.209 2.07 درجة اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات

 *22.14 0.152 5.37 0.159 6.16 درجة إدراؾ األشكاؿ
 *26.32 0.188 2.16 0.090 3.05 درجة اإلحساس باالتزاف
 *12.18 0.272 0.41 0.059 0.96 درجة توافؽ العيف واليد
 *19.87 0.173 1.33 0.126 2.02 درجة التمييز السمعى

 *37.28 0.069 3.13 0.130 4.02 درجة اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى
 *35.70 0.630 25.75 0.243 29.66 درجة مقياس حب االستطالع المصور

 * مستوى الداللة                         2.042= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( بػػػيف القياسػػػيف البعػػػدييف 0.05( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى )11يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
 لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى متعيرات اإلدراؾ الحس حركى وحب االستطالع ولصالح المجموعة التجريبية.

 

 
 
 (12جػدوؿ )

 بعدييف لممجموعة التجريبية والضابطة فى اختبارات ميارات الجمبازداللة الفروؽ بيف القياسيف ال
    20 =2= ف1ف                   

وحدة  المتعيرات
 القياس

 - قيمة اتا المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 - 2ع 2ط

 2ع 1ط

 *11.42 0.396 3.85 0.471 4.99 درجة   العجمة
 *11.77 0.463 3.94 0.316 5.01 درجة الدحرجة األمامية
 *8.11 0.418 4.61 0.698 5.68 درجة  الميزاف األمامى

 * مستوى الداللة                        2.042= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية  
( بػػػيف القياسػػػيف البعػػػدييف 0.05( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى )12يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

 والضابطة فى متعيرات ميارات الجمباز قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية.لممجموعتيف التجريبية 
 (13جػدوؿ )

 نسب تحسف القياس البعدى عف القبمى لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى جميع المتعيرات 

 المتعيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

نسب  بعدى قبمى
نسب  بعدى قبمى :التحسف

 :التحسف
 7.55 1.71 1.59 50.91 2.49 1.65 الذات الجسمية

 8.47 1.28 1.18 73.95 2.07 1.19 اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىات
 4.07 5.37 5.16 17.56 6.16 5.24 إدراؾ األشكاؿ

 3.85 2.16 2.08 46.63 3.05 2.08 اإلحساس باالتزاف
 4.86 0.41 0.07 18.20 0.96 0.05 توافؽ العيف واليد

 11.76 1.33 1.19 65.57 2.02 1.22 ييز السمعىالتم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2.29 3.13 3.06 31.38 4.02 3.06 اإليقاع والتحكـ العضمى العصبى

29.6 20.76 مقياس حب االستطالع المصور
6 42.87 20.64 25.75 24.76 

 22.61 3.85 3.14 59.94 4.99 3.12   العجمة
 8.24 3.94 3.64 39.94 5.01 3.58 الدحرجة األمامية
 16.71 4.61 3.95 43.07 5.68 3.97  الميزاف األمامى

 

( تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة عػف المجموعػة الضػابطة فػى معػدؿ نسػب التحسػف، 13يتضح مػف جػدوؿ )
 :17.56، وأقػؿ نسػبة تحسػف اإلحساس بالمجاؿ واالتجاىاتفى متعير  :73.95حيث بمعت أعمى نسبة تحسف 

فػى  :24.76معدؿ نسب التحسف لممجموعة الضػابطة بمعػت أعمػى نسػبة تحسػف ، بينما إدراؾ األشكاؿفى متعير 
 .اإليقاع والتحكـ العضمى العصبىفى متعير  :2.29، وأقؿ نسبة تحسف مقياس حب االستطالع المصورمتعير 

 ا: مناقشػة النتائج ػثاني
اسػػيف القبمػػى ( بػػيف القي0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 5يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 

والبعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة فػػى جميػػع متعيػػرات اإلدراؾ الحػػس حركػػى ولصػػالح القيػػاس البعػػدى، ممػػا يػػدؿ عمػػى 
تحسف مفردات اإلدراؾ الحس حركى، ويرجع الباحث ىذا التحسف إلى فاعمية برنامج التربية الحركية المقترح حيث 

بػرات الحركيػة الالزمػة لتطػور الحركػات والقػدرات الحػس احتوى عمى حركات طبيعية متنوعة أسيمت فػى زيػادة الخ
حركية لدى عينة البحث التجريبية والتى ساعدت عمى تحديد وضع الجسـ واتجاىو وأجزاءه أثناء الحركػة، كمػا أف 
البرنامج إشتمؿ عمى حركات وتمرينات سػاعدت الطفػؿ عمػى التعػرؼ عمػى ذاتيػا الجسػمية واالتجاىػات والمجػاالت 

فييا مع إدراؾ األشكاؿ والتحكـ العضمى العصػبى، كمػا احتػوى البرنػامج عمػى حركػات انتقاليػة لمتػوازف التى تتحرؾ 
 والرشاقة وكذلؾ حركات أساسية كالمشى والجرى والقفز والوثب.

 

 Loszio & Barstowالزيػػو وباريسػػتو (، 22( )1986وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع كػػؿ مػػف كراتػػى )
( عمى أف البرامج الحركية التػى تشػمؿ 9( )1996(، رضا عبد الحميد )3) (1996، إليف وديع )(27( )1995)

 عمى أنشطة تتطمب التنسيؽ بيف العيف واليد والرشاقة والحركات االنتقالية تسيـ فى زيادة اإلدراؾ الحس حركى.
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( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 6يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
لبعدى لممجموعة التجريبية فػى مقيػاس حػب االسػتطالع ولصػالح القيػاس البعػدى، ويرجػع ىػذا التعييػر فػى حػب وا

االسػػتطالع لػػدى العينػػة التجريبيػػة بعػػد تطبيػػؽ البرنػػامج إلػػى طبيعػػة العينػػة ذاتيػػا والمرحمػػة العمريػػة التػػى تمػػر بيػػا 
قمة مرحمة الطفولة المبكرة والتى ينتقؿ بعػدىا فجميع أفراد العينة مف األطفاؿ الذيف يقعوف فى سف الخامسة وىى 

الطفؿ إلى مرحمة الطفولة المتوسطة، كما أف البرنامج جاء متسقا مع طبيعة خصائص وسمات العينة وخاصة أف 
ىذا البرنامج قػد ربػط بػيف حػب االسػتطالع االدراكػى والجانػب النفسػى والحركػى واىػتـ بتنميػة حػب االسػتطالع عػف 

كية مثؿ القػوة والسػرعة والمرونػة والرشػاقة وتقويػة أجػزاء الجسػـ وىػى مػف الحركػات المحببػة طريؽ األنشطة الحر 
 لدى أطفاؿ ىذه المرحمة.

 

( أف أسػػموب العمػػؿ الجمػػاعى والحػػوار مػػع 7( )1995وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج حسػػيف حمػػودة )
 سة.األطفاؿ يساعد عمى تكويف مفيـو حب االستطالع وتعممو لطفؿ ما قبؿ المدر 

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 7يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
والبعدى لممجموعة الضابطة جميع متعيرات اإلدراؾ الحس حركى ولصالح القياس البعدى ولصالح القياس البعدى، 

تربيػة الرياضػية المتبعػة بالمدرسػة ويرى الباحث أف ىذه الفروؽ ترجع إلى ممارسة النشاط الرياضى فػى دروس ال
 لمدة عشرة أسابيع مما أدى إلى تحسف فى متعيرات اإلدراؾ الحس حركى. 

 

( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 8يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
ع الباحػػث ىػػذه الفػػروؽ والبعػػدى لممجموعػػة الضػػابطة فػػى مقيػػاس حػػب االسػػتطالع ولصػػالح القيػػاس البعػػدى ويرجػػ

البسيطة بيف متوسط القياس القبمى ومتوسط القياس البعػدى إلػى فتػرة تطبيػؽ البرنػامج والتػى كانػت مػدتيا عشػرة 
أسابيع أدى ليذا النمو البسيط إما عف طريؽ الكتب المصورة أو حصػص النشػاط أو اكتسػاب الخبػرات مػف الكبػار 

يـ مع لعبيـ، وىػذا يؤكػد المشػكمة الواقعػة عمػى األطفػاؿ وعػدـ تنميػة الذيف يقوموف عمى تربيتيـ أو نتيجة لتفاعم
 حب االستطالع لدييـ وخاصة فى ىذه المرحمة المعمرية الذى يكوف فييا حب االستطالع ذو قيمة عالية عندىـ.

 

اناجػػػاكي Cantor (1997) (21 ،)كػػػانتور ، (7( )1995وتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع حسػػػيف حمػػػودة )
Inagaki (1998) (23أف ) الػػديف تػػدربوا عمػػى ميػػاـ حػػب االسػػتطالع ارتفػػع مسػػتوي حػػب االسػػتطالع  األطفػػاؿ
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ذات داللػة خػالؿ فتػرات الػتعمـ االستكشػافي  أكثػرمعمومػات  أعطػوالدييـ )كما تـ تقديره بمقاييس حب االستطالع( 
 الذيف وصفوا بأنيـ أقؿ في مستوي حب االستطالع. باألطفاؿبالمقارنة 

ض األوؿ والذى ينص عمػى اتوجػد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف القياسػيف القبمػي والبعػدي وبذلؾ يتحقؽ الفر 
وحػب االسػتطالع قيػد البحػث لصػالح القيػاس  حركػى -لممجموعة التجريبيػة والضػابطة فػي متعيػرات اإلدراؾ الحػس

 البعديا.
 

يف القبمػػى ( بػػيف القياسػػ0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 9يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ ) 
الميػػزاف األمػػامى(  -الدحرجػػة األماميػػة  –)العجمػػة والبعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة فػػى اختبػػارات ميػػارات الجمبػػاز 

أف ممارسة الحركات األرضية معا يسػاعد األطفػاؿ مػف اإلحسػاس الصػحيح ولصالح القياس البعدى، ويرى الباحث 
ؼ مػف العػبء عمػى الجيػاز العصػبي والعضػمي ممػا يػؤدي لألداء ومف خالؿ التبادؿ المستمر لمشد واالرتخػاء يخفػ

 .إلى تأخير التعب عند األطفاؿ
( بػػيف القياسػػيف القبمػػى 0.05( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )10يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )

 (الميػػزاف األمػػامى -الدحرجػػة األماميػػة  –)العجمػػة والبعػػدى لممجموعػػة الضػػابطة فػػى اختبػػارات ميػػارات الجمبػػاز 
ويرى الباحث أف السبب أيضًا قد يعػود إلػى أف أفػراد عينػة الدراسػة مػف األطفػاؿ المبتػدئيف لصالح القياس البعدى، 

مكانية التحسف ىنا تكوف بدرجة كبيرة، حيث تشير كػاتش ومػؾ اردؿ  Kathch في ممارسة رياضة الجمناستؾ واو

& Mc Ardle, (1998أنو مػف العوامػؿ المحػددة إلمكانيػة التحسػف )  فػي مجػالي التػدريب والتعمػيـ الحركػي فػي
 (76:  25المجاؿ الرياضي المستوى الذي يبدأ منو الشخص. )

 

وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثانى والذى ينص عمى اتوجػد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف القياسػيف القبمػي والبعػدي 
 البعديا. قيد البحث لصالح القياس بعض ميارات الجمبازلممجموعة التجريبية والضابطة في 
( بػيف القياسػيف البعػدييف 0.05( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى )11يتضح مف نتائج جػدوؿ )

لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى متعيرات اإلدراؾ الحس حركى وحب االستطالع ولصالح المجموعة التجريبية، 
تمثػؿ فػى برنػامج اإلدراؾ الحػس حركػى المقتػرح ويرى الباحث أف ىذا التحسف يرجع إلى المتعير التجريبػى والػذى ي

والػػذى طبػػؽ عمػػى المجموعػػة التجريبيػػة دوف الضػػابطة وذلػػؾ ألف البرنػػامج المقتػػرح إشػػتمؿ عمػػى حركػػات طبيعيػػة 
متنوعة تثيػر مشػاعر وانفعػاالت وحمػاس األطفػاؿ، ممػا يزيػد مػف فػاعميتيـ ودافعيػتيـ لمػدرس، وحيػث أف األلعػاب 
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نمية الميارات لدى األطفاؿ ووجود ما يثير دوافعيـ نحو المعب والحركة التػى ىػى ميػؿ مشوقة ومتنوعة ومختارة لت
 طبيعى فى مثؿ ىذه المرحمة.

( عمى أف األلعاب الصعيرة ىػى 20()1989وتتفؽ ىذه النتائج مع ما أكده حسف عالوى ونصر رضواف )
مكانيػات وحػواس وانفعػاالت األطفػاؿ إحدى وسائؿ الخروج بالدرس مف صورتو الجامػدة وذلػؾ لمناسػبتيا لقػدرات و  او

وتساعد عمى عدـ تسرب الممؿ فى نفوسيـ مما يجعؿ دافعية الممارسة كبيرة ونسبة العائد مف الدرس أفضؿ، كما 
( 1989أنيا تؤثر فى تنمية حب االستطالع، كما تتفؽ ىذه النتائج أيضا مع سػامية سػميماف وجميمػة السػويركى )

 إدراؾ الحس حركى ليذه المرحمة السنية مبنى عمى أسس عممية. ( عمى أىمية إعداد برامج11)
 

( بػيف القياسػيف البعػدييف 0.05( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى )12يتضح مف نتائج جػدوؿ )
لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى متعيػرات ميػارات الجمبػاز قيػد البحػث ولصػالح المجموعػة التجريبيػة، ويرجػع 

لنتيجة إلى فاعمية البرنامج المقترح والذى ساعد بطبيعتو أطفػاؿ المجموعػة التجريبيػة عمػى التحسػف الباحث ىذه ا
 السريع والمباشر ألداء تمؾ الميارات بشكؿ واضح.

وبػػذلؾ يتحقػػؽ الفػػرض الثالػػث والػػذى يػػنص عمػػى اتوجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف القياسػػيف البعػػدييف 
قيػد  بعض ميارات الجمبازوحب االستطالع و  حركى -تعيرات اإلدراؾ الحسلممجموعتيف التجريبية والضابطة في م
 البحث لصالح المجموعة التجريبيةا.

 

( تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة عػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػى معػػدؿ نسػػب 13يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )
قػؿ نسػبة تحسػف ، وأاإلحسػاس بالمجػاؿ واالتجاىػاتفى متعير  :73.95التحسف، حيث بمعت أعمى نسبة تحسف 

معػػدؿ نسػػب التحسػػف لممجموعػػة الضػػابطة بمعػػت أعمػػى نسػػبة تحسػػف ، بينمػػا إدراؾ األشػػكاؿفػػى متعيػػر  :17.56
اإليقػػاع والػػتحكـ فػػى متعيػػر  :2.29، وأقػػؿ نسػػبة تحسػػف مقيػػاس حػػب االسػػتطالع المصػػورفػػى متعيػػر  :24.76

ؽ عمى المجموعػة التجريبيػة والػذى سػاىـ ، ويعزى الباحث ىذه النتيجة لمبرنامج المقترح التى طبالعضمى العصبى
دراؾ األطفػػاؿ لمتعيػػرات اإلدراؾ الحػػس  حركػػى مػػف خػػالؿ األلعػػاب والتوجييػػات المدونػػة بالبرنػػامج،  –فػػى معرفػػة واو

وكػػذلؾ فيػػـ األطفػػاؿ وقػػدرتيـ عمػػى تمييػػز األشػػياء مػػف خػػالؿ متعيػػرات حػػب االسػػتطالع بالبرنػػامج وتعمػػـ ميػػارات 
ر فػػى تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى المجموعػػة الضػػابطة فػػى تمػػؾ المتعيػػرات قيػػد الجمبػػاز والػػذى كػػاف لػػو األثػػ

 البحث.
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وبػػذلؾ يتحقػػؽ الفػػرض الرابػػع والػػذى يػػنص عمػػى ا توجػػد فػػروؽ فػػى معػػدؿ التعيػػر بػػيف القياسػػات القبميػػة 
ض بعػػوحػػب االسػػتطالع و  حركػػى -والبعديػػة لمجمػػوعتى البحػػث التجريبيػػة والضػػابطة فػػى متعيػػرات اإلدراؾ الحػػس

 لصالح المجموعة التجريبية ا. ميارات الجمباز
 االستخالصات 

 -فى حدود عينة البحث والمنيج المستخدـ أمكف لمباحث استخالص ما يمى:
برنػػامج اإلدراؾ الحػػس حركػػى المقتػػرح لػػو تػػأثير ايجػػابى داؿ إحصػػائيا عمػػى تنميػػة حػػب االسػػتطالع لممجموعػػة  -1

 فى درس التربية الرياضية.التجريبية بصورة أفضؿ مف البرنامج المتبع 
 –)العجمػػة  الجمبػػازبرنػػامج اإلدراؾ الحػػس حركػػى المقتػػرح لػػو تػػأثير ايجػػابى داؿ إحصػػائيا عمػػى تعمػػـ ميػػارات  -2

الميزاف األمامى( لممجموعة التجريبية بصورة أفضؿ مف البرنامج المتبع فى درس التربيػة  –الدحرجة األمامية 
 الرياضية.

 –إدراؾ األشػكاؿ  –)االتػزاف  تكػى المقتػرح أعمػى المعػدالت فػى عنصػر اختبػاراحقؽ برنػامج اإلدراؾ الحػس حر  -3
 التوافؽ بيف العيف واليد(. –المجاؿ واالتجاىات  -الذات الجسمية 

 توصػػياتال
تطبيؽ البرنامج المقترح لإلدراؾ الحس حركى عمى أطفػاؿ مػا قبػؿ التعمػيـ االبتػدائى لمػا لػو مػف تػأثير ايجػابى  -1

 ستطالع وميارات الجمباز قيد البحث.عمى تنمية حب اال
 ضرورة االىتماـ بوضع برامج اإلدراؾ الحس حركى التى تعمؿ عمى تنمية حب االستطالع. -2

 توفير الوسائؿ التعميمية واألدوات الالزمة لتعميـ األطفاؿ مف خالؿ أنشطة اإلدراؾ الحس حركى. -3
 المراجػع

حركية  -بى لجمباز األلعاب عمى تنمية بعض اإلدراكات الحس(: تأثير برنامج تدري1993إبتساـ أحمد خالد ) -1
لرياض األطفاؿ ببور سعيد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية ببور سعيد، جامعة 

 قناة السويس.
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(: أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج تػػدريبى عمػػى تنميػػة حػػب االسػػتطالع لػػدى تالميػػذ 1991احمػػد محمػػد شػػعيب حسػػف ) -2
ولى مف التعميـ االساسى، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، الجمعيػة المصػرية لمدراسػات الحمقة األ 
 النفسية.

 (: خبرات فى األلعاب لمصعار والكبار، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية.1996إليف وديع فرج ) -3
 القاىرة. دار الفكر العربى،، التربية الحركية: (1982) أميف أنور الخولى، أسامة كامؿ راتب -4
(: نظريات وبرامج التربية الحركية لألطفاؿ، دار الفكر العربى، 2007أميف أنور الخولى، أسامة كامؿ الراتب ) -5

 القاىرة.
 .اإلسكندرية: تدريس التربية الرياضية بيف النظرية والتطبيؽ، ممتقى الفكر، (2001)حسف السيد أبو عبدة  -6
أثير برنػػامج أنشػػطة حركيػػة مقتػػرح عمػػى تنميػػة حػػي االسػػتطالع لػػدى (: تػػ1995حسػػيف أحمػػد أحمػػد حمػػودة ) -7

 أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية جامعة طنطا.
(: دراسػػة تجريبيػػة لمػػدى فعاليػػة التػػدريب عمػػى حػػب االسػػتطالع فػػى تخفيػػؼ صػػعوبات 1993خيػرى المعػػازى ) -8

 ، جامعة طنطا، فرع كفر الشي .غير منشورةكتوراه الفيـ لدى األطفاؿ، رسالة د
تأثير برنامج مقترح لمتربية الحركية عمى الوعى الحس حركى والتفكيػر االبتكػارى : (1991) رضا عبد الحميد عامر -9

كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػيف، جامعػػة حمػػواف،  ،غيػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػوراه، لمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ
 القاىرة.

: تػػأثير برنػػامج تربيػػة حركيػػة مقتػػرح عمػػى مػػف بعػػض الميػػارات األساسػػية (1996)ا مصػػطفى عصػػفور رضػػ -10
 واالبتكارية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة، المؤتمر العالمي األوؿ، كمية رياض األطفاؿ، القاىرة.

رح عمػى اإلدراؾ الحػس (: تأثير برنامج تربية حركيػة مقتػ1989سامية سميماف غانـ، جميمة مصطفى السويركى ) -11
حركى والتكيؼ الشخصى واالجتماعى لرياض األطفػاؿ، مجمػة عمػـو وفنػوف الرياضػة، المجمػد األوؿ، كميػة 

 ـ. 1989التربية الرياضية لمبنات بالقاىرة ، جامعة حمواف، يناير، 
تبػػة التربيػػة (: المرشػػد التربػػوى لمعممػػات ريػػاض األطفػػاؿ بػػدوؿ الخمػػيج العربػػى، مكـ1996سػػعود الخضػػير ) -12

 العربى لدوؿ الخميج.
 األولى، المرحمة ألطفاؿ الحركي – الحسي االدراؾ لقياسات ىمالعام التحميؿ (:1989الشاىدة ) خميؿ سعيد -13

 القاىرة. الرياضية، التربية ودراسات لبحوث العممي المؤتمر
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 الرقمى الميارى و  األداء و الثقة الرياضيةعمى  نفسى برنامج إرشادتأثير 
 الزمالؾبنادى رمى المطرقة رياضة فريؽ العبات ل

 * المنعـ محمد عمى الشرقاوىد/ زىراء عبد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمة ومشكمة البحث
 وجودًا ىامًا فى الفوز خاصة فى المستويات الرياضية العالية وذلؾ مع عداد النفسى متعير أصبح اإل          

رشاد وتوجية الالعبيف عمى مواجية المشكالت إل ، و (13دارى ألى فريؽ)خصائى نفسى رياضى ضمف الجياز اإلأ
قد تعوؽ ثناء التدريب والمنافسات، وتنمية الميارات النفسية والعقمية لمتعمب عمى حاالت القمؽ التى أالنفسية 

مكاناتيـ وقداراتيـ الفنية إأداء الناشئيف فى المنافسات الرياضية، وتنمية وتطوير الثقة الرياضية لدييـ بمعرفة 
(، وتنمية قدراتيـ 27صابات)عداد النفسى مف اإل(، واإل28رتقاء جودة األداء)إوالنفسية والعقمية والتى تؤدى الى 

أف (، حيث 9حتراؽ النفسى)دريبيـ عمى األساليب التى تبعدىـ عف اإلدارة الضعوط وكيفية مواجيتيا ، وتإعمى 
النجاح والفشؿ جزءًا مف الرياضة والثقة بالنفس تمنح الرياضى كفاءة فى التعامؿ مع األخطاء حتى ال يفتقد 

 (. 339،  338: 3المتعة والشعور بالرضا) 

(، وذلؾ بتخمصو  15ستفادة مف قدراتو)إقصى أعب تجاه واحد لالإ يحقؽ تدفؽ الطاقة البدنية والعقمية فى     
مف جميع مظاىر التعب الناتجة عف التدريب أو المنافسة السابقة بما يسمح بوصوؿ األجيزة الوظيفية لالعب 

ؾ ينبعى تعميـ لمف يقظة الجياز العصبى المركزى لذ اؿ  ستشفاء، وأف يكوف عمى مستوى علمرحمة مافوؽ اإل
إف التعمـ  .( 449، 293: 16سترخاء التى تساعد عمى عممية التخمص مف التعب والتوتر)الالعبيف تمرينات اإل

: 24لى مستويات مختمفة مف العمؿ العقمى)إومركبة، والميارات الحركية متعددة ومتنوعة وتحتاج  عممية معقدة
 (.57: 23ارسة البدنية)(، ولكنو اليمكف أف يكوف التدريب العقمى بأىحاؿ مف األحواؿ وحده بدياًل عف المم333

تبرز أىمية الربط بيف األداء البدنى والخصائص النفسية فى تركيز الالعب عمى أساسيات الحركة وأدائيا      
يجابية خالؿ التعب يساعد متالؾ مقومات الدافعية اإلإستعالؿ األمثؿ لقدرات الالعب، وأف بأفضؿ ما يمكف مع اإل
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عمى تحقيؽ مستويات الالعب ج عف عممية التعب نفسيا ، ومف خالؿ قدرة حباط الناتعمى مقاومة الضعط واإل
ستشفاء السريع والعودة لمحالة نجاز اإلإسترخاء فعف طريقو كإحدى طرؽ العالج النفسى يمكف عالية مف اإل

 ويتطمب ذلؾ المرور بثالث مراحؿ ) معرفة الالعب بالميارات النفسية وتأثيرىا عمى ،( 189:  19الطبيعية)
 ف نفرؽ بيفأويجب  .ممارستو ليا فى مواقؼ التدريب والمنافسة( –كتسابو تمؾ الميارات النفسية إ -األداء

واألساليب النفسية حيث تعنى الميارات النفسية النتائج المرغوب فييا مثؿ)الثقة بالنفس،   الميارات النفسية
التصور  -سترخاء البدنىيب النفسية مثؿ )اإلونقص القمؽ( وىى ترتبط وتتحقؽ مف خالؿ تطبيؽ وممارسة األسال

(، وتدريب الميارات النفسية يتناسب مع رياضى 56 -37 :6تحديد األىداؼ() -الحديث الذاتى -العقمى
 .(260: 1المستوى العالى والناشئيف وكمما أمكف التدريب فى سف مبكر كمما كاف ذلؾ أفضؿ )
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*  أستاذ مساعد دكتور بقسـ عمـ النفس الرياضى، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة حمواف، جميورية 
 مصر العربية. 

از العصبى، دورًا ىامًا وقياديا  فى تنظيـ كؿ العمميات الفسيولوجية التى تحدث فى الجسـ وفى يمعب الجي     
ربط الكائف الحى بالبيئة الخارجية المحيطة بو، وفى ربط أجيزة الجسـ المختمفة مع بعضيا وتأميف التوازف بيف 

: 21دراؾ ،التذكر ،التصور والتفكير)اإل (، وتوجية العمميات النفسية مثؿ261: 16الكائف الحى والبيئة الخارجية)
(، وتكمف أىمية وضع استراتيجيات التفكير فى المنافسات فى أف السموؾ لو جانباف أحدىما عمنى واضح وىو 86

فقد أكد  (.15: 2التى تؤثر بدور فعاؿ عمى األداء ) فكارواآلخر خفى اليراه أحد وىو األ ،األداء الظاىر لمرياضى
فى دراستو عمى التأثير اإليجابى لمميارات العقمية عمى إسترتيجية التفكير ومستوى األداء  ـ2005محمد حمدى 

 (.25لالعبى التنس لمناشئيف لما لو مف أثر فى تطوير الجانب العقمى والنفسى لدييـ)

المنافسة عداد لممنافسات وقبؿ كتساب وتنمية الميارات الحركية ، واإلإستخدـ التدريب العقمى فى إيساعد      
مباشرة ، وفى األنشطة الرياضية ذات التكرار وكذا التى تستعرؽ وقتًا طوياًل وذات الدوائر المعمقة، ولضماف نجاح 

األداء  -جو التدريب -نتظاـ التدريبإ -مستوى المياقة البدنية -الذكاء -التدريب العقمى توافر )الخبرة السابقة
التدريب العقمى قبؿ األداء  -يقاع الحركىاإل -حساس الحركىاإل -ةالميارة المطموب -أسموب األداء -الصحيح
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شياء التى سبؽ نعكاس األإيعتبر التصور العقمى لب عممية التفكير الناجحة وىو . يجابى(تجاه اإلاإل  -مباشرة
ورات جديدة جزاء ثـ بالكميات، واليقتصر عمى الخبرات السابقة ولكف يمكف لمعقؿ تكويف تصدراكيا ويبدأ باألإلمفرد 

كما أف التصور ، (218،  49 – 35: 21ستراتيجية لمباراة قادمة مع منافس لـ يسبؽ المعب معو)إكوضع 
العقمى النشط ألداء ميارات معينة ينتج عنو نشاط عضمى ربما يكوف محدودًا ولكف فائدتو تتضح فى تقوية 

لى ىذه العضالت العاممة مما يسيـ إالعصبى شارات العصبية المرسمة مف الجياز الممرات العصبية الخاصة باإل
داء الرياضى بشكؿ أكثر آلية أو إنسيابية فقد أثبتت البحوث أف الذى يمارس التصور لمميارات فى تطوير األ

(، 320 -317: 3والحركات الرياضية أثناء اإلصابة يكوف أسرع لمعودة إلى كفاءتو البدنية والميارية)
ر العقمى لو أىمية كبيرة حيث أف العديد مف الرياضات مثؿ الجولؼ والتنس أف التصو ـ Annie  2010وأوضح

نما تتطمب الميارات العقمية، ومعظـ المدربيف يؤكد عمى أف الرياضات  والتزحمؽ التتطمب فقط الميارات البدنية واو
 .      (1: 33اؿ)ط% بدنى خاصة فى الرياضات التى تفرؽ فييا الثوانى والسنتيمترات بيف األب10%عقمى ،90تتطمب

ستفادة الكاممة مف الطاقات عادة الشحف واإلإنسحاب مؤقت ومتعمد مف النشاط يسمح بإسترخاء اإلإف      
نفعالية، وىناؾ أنواع متعددة مف اإلسترخاء أفضميا اإلسترخاء عف طريؽ اإلنقباض واإلنبساط البدنية والعقمية واإل 

فيو يساعد عمى خفض القمؽ والتوتر والتحكـ فى العضب فى األوقات العضمى الذى يتناسب مع المجاؿ الرياضى 
الالعب إلى  ةنتباه دورًا ىامًا فى المراحؿ األولى مف التعمـ ويتـ توجييمعب اإل  (.169،  168:  21الضاغطة)

لرياضى مف المتطمبات األساسية لألداء األمثؿ فى أى لوف مف ألواف النشاط اه تركيز اإلنتباه واليقظة إلعتبار 
الثقة بالنفس ىى توقع النجاح والتتطمب بالضرورة تحقيؽ المكسب فبالرغـ مف عدـ تحقيؽ . و (363: 22)

المكسب فإنو يمكف اإلحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع تحسف األداء، فيى مف الميارات اليامة فى المجاؿ الرياضى 
ت المبكرة فى الرياضة تعتبر ىامة فى تشكيؿ الثقة إلرتباطيا بقيمة الذات وتقدير الرياضى لنفسو، كما أف الخبرا

 .( لضماف الوصوؿ الى أعمى المستويات الرياضية300-299:  4بالنفس لدى النشء) 

تتميز األنشطة الرياضية الفردية بشعور الالعب بالمسئولية تجاه إحراز الفوز أو اليزيمة مما يزيد مف الضعوط 
نتباه، وتعتبر رياضة رمى المطرقة مف الرياضات الفردية حيث وتشتيت اإل الواقعة عميو التى تؤدى إلى التوتر 

تختمؼ عف مسابقات الرمى األخرى بما تتطمبو مف مجيود كبير وسرعة فائقة فى الدوراف تنشأ عنيا قوة طاردة 
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ما ـ/ث، ك 26إلى  25كجـ ، كما يصؿ سرعة المطرقة عند اإلنطالؽ مف  200مركزية كبيرة يصؿ مقدارىا إلى 
أف النتائج الباىرة التى توصؿ إلييا العبو المطرقة ماىى إال نتيجة إستعالؿ قوة أجزاء الجسـ المختمفة وتوافؽ 
حركاتو أثناء األداء إستعالاًل ميكانيكيًا سميمًا فمف المبادئ األساسية لرمى المطرقة ) وقفة االستعداد، التطويح، 

المؤثرة فى رمى المطرقة سرعة الدوراف، طوؿ ذراع الرمى  الدوراف، التخمص، التوازف(، ومف أىـ القوى
واستقامتو، القوة العضمية لالعب وحسف استعالليا فى الوقت المناسب، والرمى فى الزاوية الصحيحة، ويتميزالعب 
المطرقة بالسمات النفسية كالثقة بالنفس ، الشجاعة ، دافعية اإلنجاز، التصميـ، تركيز اإلنتباه، ضبط 

 (.129 -109: 16النفس)

( سنة فترة نضج النمو العقمى، حيث تزداد مقدرة الالعبة عمى اإلنتباه سواء مف 18-12وتعتبر المرحمة العمرية)
ستدعاء خبرات سبؽ  ستنتاج العالقات بيف األشياء واو حيث المدة أو المدى، وينمو لدييا التذكر مف حيث الفيـ واو

نما تعتمد عمى األلفاظ، تعمميا، ويكوف لدييا القدرة عمى التخيؿ  بحيث التعتمد عمى الصورة البصرية وحدىا واو
كما يكوف لدييا القدرة عمى إكتساب الميارات والمعمومات مما يسيؿ عممية إستيعاب الميارات الحركية الجديدة، 

ث خضاعيا لمبحإلختارت الباحثة ىذه المشكمة إمف ىذا المنطمؽ (. 124: 5كما تتميز بالتفكير المنطقى)
الرقمى الميارى و  ومستوى األداء ميارة الثقة الرياضيةعمى  برنامج إرشاد نفسىتأثير والدراسة والتى بعنواف ا 

 ا.الزمالؾبنادى رمى المطرقة رياضة فريؽ العبات ل

 أىمية البحث

 بعض ستخداـالمقترح بإ برنامج اإلرشاد النفسىتتضح أىمية البحث فى محاولة لمتعرؼ عمى فاعمية      
الثقة ة ( فى تطوير وتحسيف ميار تركيز اإلنتباه -التصور العقمى-العضمى والعقمى سترخاءاألساليب النفسية)اإل

مستوى األداء الميارى واألداء الرقمى لالعبات رمى المطرقة، وعمى حد عمـ الباحثة أف ىذا رفع ، و الرياضية
ورياضة رمى المطرقة فى البيئة المصرية،  نفسى برنامج إرشادالبحث يعد مف الدراسات األولى التى ربطت بيف 

 كما أف ىذا البحث قد يسيـ فى فتح آفاؽ جديدة إلجراء العديد مف البحوث فى ىذا المجاؿ.

 و داؼ البحث
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 ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى :     
 الزمالؾ.بنادى  رياضة رمى المطرقةفريؽ العبات ل الرياضيةعمى الثقة المقترح  برنامج اإلرشاد النفسىتأثير  -1
 الزمالؾ.رياضة رمى المطرقة بنادى فريؽ العبات لالميارى األداء  عمىالمقترح  برنامج اإلرشاد النفسىتأثير  -2

 الزمالؾ.رياضة رمى المطرقة بنادى فريؽ العبات الرقمى لاألداء  عمىالمقترح  برنامج اإلرشاد النفسىتأثير  -3

 فروض البحث

رياضػة رمػى المطرقػة فريػؽ العبػات لالرياضػية مثقػة يف القيػاس القبمػى والبعػدى لتوجد فروؽ دالة إحصائيًا ب -1
 .بنادى الزمالؾ لصالح القياس البعدى

رياضػة رمػى المطرقػة فريػؽ العبػات لالميػارى ألداء توجد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف القيػاس القبمػى والبعػدى لػ-2
 .بنادى الزمالؾ لصالح القياس البعدى

رياضػػة رمػػى المطرقػػة فريػػؽ العبػػات لالرقمػػى ألداء إحصػػائيًا بػػيف القيػػاس القبمػػى والبعػػدى لػػتوجػػد فػػروؽ دالػػة -3
 .بنادى الزمالؾ لصالح القياس البعدى

 المصطمحات المستخدمة 

 * Psychological Guidance Programبرنامج اإلرشاد النفسى  -1
لتى تساعدىف عمى تنمية الثقة وتحسيف    عممية يتـ مف خالليا إكساب الالعبات بعض األساليب النفسية ا     

 المستوى الميارى والرقمى ليف .
      Relaxation سترخاءاإل -2

انسحاب مؤقت ومتعمد مف النشاط يسمح باعادة الشحف واالستفادة الكاممة مف الطاقات البدنية والعقمية      
  (.168: 21)   واالنفعالية

  Imagery   التصور العقمى  -3
وسيمة عقمية يمكف مف خالليا تكويف تصورات لخبرات سابقة أو تصورات جديدة تحدث مف قبؿ بعرض      

اإلعداد العقمى لألداء ويطمؽ عمى ىذا النوع مف التصورات العقمية الخريطة العقمية بحث كمما كانت ىذه 
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ماىو مطموب  الخريطة واضحة فى عقؿ الالعب أمكف لمم  إرساؿ إشارات واضحة ألجزاء الجسـ تحدد
 (.117: 4منو)
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 * تعريؼ اجرائى
  Self-Confidence الثقة بالنفس  -4

 (.121: 7ع الرياضى الواقعى لتحقيؽ النجاح)توق     

  Attention Concentration نتباه تركيز اإل  -5
 (.269: 4عبارة عف تضييؽ االنتباه نحو المثيرات المرتبطة بالبيئة،واإلحتفاظ باإلنتباه نحوتمؾ المثيرات)     

 جراءات البحث او خطة و 
 المنيج 

ة التجريبيػة الواحػدة( حيػث تمثػؿ الالعبػة نفسػيا قبػؿ )تصػميـ المجموعػالمنيج التجريبى  إستخدـ 
 وذلؾ لمناسبتو لطبيعة العينة والبحث. وبعد إجراء التجربة

 مجتمع  وعينة البحث
تحاد يتمثؿ مجتمع البحث مف العبات فريؽ رياضة رمى المطرقة بنادى الزمالؾ والمقيديف باإل  

بناءًا عمى مدى اإللتزاـ  يقة العمديةختيار عينة منيـ بالطر إحيث تـ  أللعاب القوىالمصرى 
( يوضح 1، جدوؿ)ـ2010( العبات لمموسـ التدريبى 8عددىا )بالجرعات التدريبية المحددة و 

وزف المطرقة(، -العمرالتدريبى-السف-الوزف-توصيؼ عينة البحث فى المتعيرات الوصفية)الطوؿ
 باه (.تركيز اإلنت -التصور العقمى -والمتعيرات النفسية)اإلسترخاء

 

 (1جدوؿ)

 وزف المطرقة(  -العمر التدريبى -السف  –الوزف  -توصيؼ عينة البحث فى المتعيرات الوصفية )الطوؿ
 8تركيز اإلنتباه (    ف= –التصور العقمى  –سترخاء والمتعيرات النفسية ) اإل            
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110 

 أفراد العينة

 المت يرات
 الالعبات

  + س   6 7 8 7 6 5 4 3 
معامل 

 لتواءاال

 7.46 376.66 387 377 387 385 386 375 376 366 الطول )سم(
- 

0.30 

 38.47 84.35 70 67 87 60 60 75 77 60 الوزن )كجم(
- 

0.05 

العمر الزمن  

 ) السنة(
34 35 36 37 38 38 35 38 36.56 3.80 

- 

0.48 

العمر التدريب  

 )السنة(
3.7 5 3.7 3.7 7 4 3.7 4 4.47 3.44 4.04 

زن و

 المطرقة)كجم(
4 5 5 5 6 6 4 6 5.35 0.66 

- 

0.46 

القدرة عل  

 االسترخاء
56 50 47 56 54 56 58 50 54.85 5.76 

- 

0.08 

 4.66 7.77 7 6 7 7 0 5 7 4 تركيز االنتباه
- 

0.55 

  
صور العقل

الت

ف 
الموق

سة 
ألول)المناف

ا

ال ردية(
 

التصور 

 البصر 
3 4 4 4 3 3 4 3 3.70 0.76 0.00 

لتصور ا

 السمع 
3 3 3 3 4 3 3 4 3.47 0.68 3.66 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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التصور 

الحس 

 حرك 

4 4 4 4 4 3 4 3 3.77 0.68 - 3.66 

التصور 

 االن عال 
3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 0.00 ------- 

التحكم 

ف  

 التصور

4 4 4 4 3 3 4 3 3.85 0.74 - 0.86 

 3.35 7.35 8 6 7 7 6 6 6 7 المجمو 
- 

3.33 

صور العقل
الت

سة(
  المناف

ألداء ف
 )ا
ف الثان

  الموق
التصور  

 البصر 
3 4 4 3 3 3 4 3 3.56 0.74 0.86 

التصور 

 السمع 
3 4 4 4 4 3 3 4 3.85 0.74 - 0.86 

التصور 

الحس 

 حرك 

4 3 3 4 4 3 3 3 3.56 0.74 0.86 

التصور 

 االن عال 
3 4 3 4 3 3 4 3 3.56 0.74 0.86 

التحكم 

ف  

 التصور

4 4 4 4 3 3 4 3 3.85 0.74 - 0.86 
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 مجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102العدد الواحد و العشرون يناير 
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 3.63 7.56 8 6 7 7 0 6 0 7 المجمو 
- 

0.66 

 

رياضػة رمػى المطرقػة بنػادى الزمالػؾ لتواء لالعبات فريؽ أف معامالت اإل  (1)يتضح مف جدوؿ     
( ممػا يػدؿ عمػى تجػانس أفػراد العينػة فػى تمػؾ 3 +)  تنحصر بػيفالوصفية والنفسية فى المتعيرات 

 المتعيرات.

 ت جمع البياناتأدوا
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 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض
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 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 
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                             بعدة طرؽ فى العديد  (%100 :83.3) وتراوح معامؿ صدق( الذى 1)مرفؽ سترخاءالقدرة عمى اإلمقياس  -1
 (.31)(0.85: 0.60بيف ) وتراوح معامؿ ثباتو مف الدراسات السابقة ، 

تميز بمعامؿ صدؽ (الذى 2)مرفؽأبعاد خمسةمكوف مف ال التصور العقمى فى المجاؿ الرياضى مقياس -2
: 22)رختباعادة تطبيؽ اإلإ(بطريقة 0.86: 0.83معامؿ ثبات تراوح بيف)و مرتفع فى عدة دراسات، 

343-350). 

وضحت قدرتو العالية عمى قياس أبعدة طرؽ و  صدقيا  وتـ حساب(، 3)مرفؽ  نتباهمقياس شبكة تركيز اإل  -3
 .(532-530: 25()0.85) ومعامؿ ثبات وبم نتباه، تركيز اإل 

 أدوات البحث

وتـ التحقؽ مف الصدؽ المرتبط بالمحؾ (،  0.95)بم  معامؿ ثباتو( الذى 4مقياس الثقة الرياضية )مرفؽ  -1
فى قائمة حالة قمؽ المنافسة الرياضية  عند تطبيؽ القائمة مع مقياس الثقة بالنفس

ى عينة إستطالعية مف العبات الفريؽ ، كما تـ التأكد مف ثباتو عم(25 :60-63)(CSAI.2لمارتنز)
( العبات بطريقة إعادة تطبيؽ اإلختبار وذلؾ بفارؽ زمنى أسبوعيف حيث بم  معامؿ ثباتو 5وعددىف )

 ( مما يدؿ عمى مستوى ثبات مرتفع .0.98( = )0.01بطريقة سبيرماف عند مستوى معنوية )

 (.6بطاقة لتسجيؿ أعمى رقـ لمحاوالت كؿ العبة )مرفؽ  -2

( حيث تـ إستطالع رأى 5بياف ألخطاء األداء الميارى لرياضة رمى المطرقة)تصميـ الباحثة()مرفؽ إست -3
( عف مدى صالحية اإلستبياف لمتطبيؽ حيث أكدوا عمى صدؽ 3(وعددىـ ) 7الخبراء المتخصصيف)مرفؽ 

ى عينة ىذا اإلستبياف لما وضع مف أجمو، كما تأكدت الباحثة مف ثبات ىذا اإلستبياف بتطبيقو عم
وتـ ( العبات بنفس الفريؽ بطريقة إعادة اإلختبار وذلؾ بفارؽ زمنى أسبوعيف، 5استطالعية عددىا)

أخطاء األداء الميارى ليذه العينة اإلستطالعية )جدوؿ تسجيؿ فى ( 2ستعانة بمدربى الفريؽ وعددىـ )اإل
2 )0 
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 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض
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 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 
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 (2جدوؿ ) -4

 اف أخطاء األداء الميارىمعامالت اإلرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثانى إلستبي
 5لالعبات فريؽ رياضة رمى المطرقة بنادى الزمالؾ  ف=     

ِؼبًِ اسحببغ  اٌخطب١ك اٌثبٔٝ اٌخطب١ك األٚي ابؼبد

 عب١شِبْ
 ع + ط   ع + ط  

 *0.895 2.79 25.10 1.07 25.40 ِشزٍت اإلػذاد .2

 -ِشزٍت بٕبء اٌمٛة  .1

 اٌذتخٛي

14.60 1.29 14.60 2.95 2.000** 

 -زٍت بٕبء اٌمٛةِش .3

 االسحىبص اٌفشدٜ

13.60 4.39 14.40 3.92 2.000** 

 -ِشزٍت بٕبء اٌمٛة .4

 االسحىبص اٌّضدٚج

8 1.07 8.60 2.58 2.000** 

 **0.975 5.86 11.60 5.43 13 ِشزٍت اٌخخٍص .5

 **2.000 2.34 3.60 0.45 3.10 ِشزٍت اٌخغط١ت .6

 **0.993 22.28 99 20.08 97.80 اٌّدّٛع اٌىٍٝ

 

( أنو بإستخداـ معامؿ إرتباط سبيرماف لمناسبتو لطبيعة عينة البحث  تبيف وجود 2يتضح مف جدوؿ )     
ثبات مرتفع ألبعاد اإلستبياف، واإلستبياف ككؿ بيف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثانى إلستجابات  العينة عند 

 (. 1.000:  0.895(  تراوح بيف )0.05مستوى معنوية )

( مػػػف الخبػػػراء 4(، وقػػػد تػػػـ إسػػػتطالع عػػػدد)8المقترح)تصػػػميـ الباحثػػػة()مرفؽ لنفسػػػى ااإلرشػػػاد برنػػػامج  -5
( لمتأكػد مػف صػالحيتو لإلسػتخداـ فػى ىػذا البحػث ، وطبػؽ 7المتخصصيف فى عمػـ الػنفس الرياضػى)مرفؽ 

(العبة لمدة أسبوع وذلؾ لمتعرؼ عمى المشكالت التى قد تعوؽ تنفيذه حتى 2عمى عينة إستطالعية عددىا)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.3عالجيا أثناء إجراء التطبيؽ عمى العينة األساسية )جدوؿ يمكف 

 تطبيؽ أدوات البحث

التابعػة البحػث  فػى جميػع متعيػرات الالعبػات قيػد البحػث عمػى  قبؿ تطبيػؽ برنػامج اإلرشػاد النفسػىالقياسات أجريت  -1
 .  ـ8/2/2010ـ حتى 2010/ 2/ 6 األداء الرقمى ( مف –األداء الميارى  -)الثقة الرياضية

)  جػراءات البحػثاو ًً لخطة و  طبقا ـ 20/4/2010 :  ـ10/2/2010عتبارًا مف تـ تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى إ -2
( يوضػح التوزيػػع الزمنػى لبرنػػامج اإلرشػاد النفسػػى 3حيػث طبػؽ قبػػؿ موعػد التػػدريب بنصػؼ سػػاعة تقريبػًا(، )جػػدوؿ 

   المستخدـ فى البحث .

التابعػة فػى جميػع متعيػرات البحػث  الالعبػات قيػد البحػث عمػى  د النفسػىبعد تطبيػؽ برنػامج اإلرشػاالقياسات  أجريت -3
 .  ـ24/4/2010ـ وحتى 2010/ 22/4يـو األداء الرقمى (   –األداء الميارى  -)الثقة الرياضية

 (3جدوؿ )
 التوزيع الزمنى لبرنامج اإلرشاد النفسى 

المحاور 
األساسية 
 لمبرنامج

عدد 
 األىداؼ األسابيع

عدد 
 الوحدات

الزمف 
الكمى 
 لموحدات

النسبة 
المئوية 
 لممحور

1-
 

الميارات العقمية األساسية
 

اكسػػػػاب الالعبػػػػات المفػػػػاىيـ النفسػػػػية التربويػػػػة الصػػػػحيحة،  -1 األوؿ
وتوضػػػػيح أىميػػػػة ىػػػػذه األسػػػػاليب النفسػػػػية لرفػػػػع مسػػػػتوى األداء 

 لدييف.
تنميػػػػة االحسػػػػاس لػػػػدييف بػػػػالتمييز بػػػػيف الشػػػػعور بػػػػالتوتر  -2

 خاء.والشعور باالستر 
 تعمـ الالعبات كيفية االستيقاظ مف حالة االسترخاء. -3
 كيفية االسترخاء العقمى . -4

12 
 وحدة

360 
 ؽ

44.44% 

 توضيح أىمية العرفة العقمية -1 الثانى
 تنمية وتحسيف االسترخاء العقمى والعضمى. -2
اكسػػػابيف ) التصػػػور  البصػػػرى( و)التصػػػور السػػػمعى( مػػػف  – 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العقمى والتمييز بيف األلواف المختمفة. خالؿ تدريبات التصور
تنمية التصور البصرى والسمعى لدييف لمتمييػز بػيف األشػكاؿ  -1 الثالث

 واألصوات المختمفة .
اكسابيف التصور االنفعالى باستخداـ التصور العقمى لمتمييػز  -2

 بيف المواقؼ المختمفة وتأثيرىا عمى الحالة البدنية.
حركى باستخداـ التصور العقمى –لحس اكسابيف التصور ا -3

 الكسابيف االحساس باختالؼ األحجاـ واألثقاؿ.

اكسابيف التحكـ فى التصور باسػتخداـ التصػور العقمػى ألداء  -1 الرابع
 ميارة محببة بسرعات مختمفة.

حركػى –تنمية التصػور البصػرى والسػمعى واالنفعػالى والحػس  -2
 لدييف باستخداـ التصور العقمى.

اكسػػػػابيف ميػػػػارة تركيػػػػز االنتبػػػػاه لمقػػػػدرة عمػػػػى ادراؾ البيئػػػػة  -3
 المحيطة بحواسو.

2-
 

الميارات العقمية المرتبطة بالرياضة) التصور العقمى متعدد 
األبعاد(

 

 -اكسػػػػػابيف التصػػػػػور العقمػػػػػى المتعػػػػػدد األبعػػػػػاد) البصػػػػػرى -1 الخامس
الػتحكـ فػى التصػور( لرفػع  -حركػى-الحػس -االنفعػالى -السمعى

 توى األداء لرمى المطرقة.مس
 اكسابيف الثقة بالنفس أثناء األداء فى التدريب أو المنافسة. -2

15 
 وحدة

450 
 ؽ

55.56% 

تنميػػة المسػػتوى الميػػارى لػػدييف باكسػػابيف التصػػور الحػػس  -1 السادس
 حركى لألداء الميارى الصحيح.

تنمية المستوى الميارى لدييف باكسابيف التحكـ فى التصػور  -2
 داء الميارى الصحيح.لأل
 اكسابيف الثقة بالنفس أثناء األداء فى التدريب أو المنافسة. -3

تنميػػة المسػػتوى الميػػارى لػػدييف باكسػػابيف التصػػور الحػػس  -1 السابع
 حركى لألداء الميارى الصحيح.

تنمية المستوى الميارى لدييف باكسابيف التحكـ فى التصػور  -2
 لألداء الميارى الصحيح.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

 

 اكسابيف الثقة بالنفس أثناء األداء فى التدريب أو المنافسة. -3
اكسػػػابيف االدراؾ لجميػػػع المثيػػػرات التػػػى تحػػػيط  بيػػػف أثنػػػاء  -1 الثامف

 األداء فى التدريب أو المنافسة.
مساعدتيف فى تحديد مصادر الخوؼ والقمؽ التػى تػؤثر سػمبًا  -2

 عمى أدائيف لمميارة.
 أثناء األداء فى التدريب أو المنافسة.اكسابيف الثقة بالنفس  -3

اكسػػػابيف االدراؾ لجميػػػع المثيػػػرات التػػػى تحػػػيط  بيػػػف أثنػػػاء  -1 التاسع
 األداء فى التدريب أو المنافسة.

مساعدتيف فى تحديد مصادر الخوؼ والقمؽ التػى تػؤثر سػمبًا  -2
 عمى أدائيف لمميارة.

 يب أو المنافسة.اكسابيف الثقة بالنفس أثناء األداء فى التدر  -3

 أسابيع 9 المجموع
27 
 وحدة

810 
 ؽ

100% 

( إحتػػواء برنػػامج اإلرشػػاد النفسػػى عمػػى محػػوريف أساسػػييف المحػػور األوؿ ا الميػػارات 3يتضػػح مػػف جػػدوؿ)     
(دقيقػػة، 30( وحػػدات باألسػػبوع زمػػف الوحػػدة )3( أسػػابيع بواقػػع)4العقميػػة األساسػػية ا يػػتـ تنفيػػذ أىدافػػو خػػالؿ)

لثػػانى ا الميػػارات العقميػػة المرتبطػػة بالرياضػػة ا التصػػور العقمػػى متعػػدد األبعػػادا، يػػتـ تنفيػػذ أىدافػػو والمحػػور ا
(وحػدة 27( دقيقػة، إجمػالى عػدد وحػدات البرنػامج)30( وحدات باألسبوع زمف الوحدة )3(أسابيع بواقع)5خالؿ)

%، بينما 44.44ة لممحور األوؿ(أسابيع، حيث كانت النسبة المئوي9( دقيقة تتـ خالؿ)810بمدة زمنية قدرىا)
 %. 55.56النسبة المئوية لممحور الثانى 

 عرض النتائج
عػػرض النتػػائج الخاصػػة بإسػػتجابات عينػػة البحػػث عمػػى مقيػػاس الثقػػة الرياضػػية قبػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ برنػػامج  -1

 (4اإلرشاد النفسى :                                          جدوؿ)
 راؼ المعيارى والنسب المئوية قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى المتوسط الحسابى واإلنح

 8إلستجابات عينة البحث عمى مقياس الثقة الرياضية         ف=              
 اٌم١بط اٌبؼذٜ اٌم١بط اٌمبٍٝ اٌؼببساث َ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 % ع + ط   % ع + ط  

عند أداء المهارات الحركية الضرورية  2
 ة.لمنافسة الرياضيالحراز الت وق خالل ا

4.38 2.42 48.62 

% 

6.89 2.15 76.39 

% 

ف  القدرة عل  اتخاذ قرارات حاسمة  1
 خالل المنافسة الرياضية

 

4.75 2.92 51.78 

% 

7.23 2.46 79.27 

% 

ف  القدرة عل  األداء ف  المنافسة تحت  3
 الض وط العصبية.

 

3.88 2.89 43.06 

% 

7.15 2.67 80.56 

% 

عل  تن يذ خطط ناجحة ف   ف  القدرة  4
 المنافسة.

 

4.63 2.52 52.39 

% 

6.75 0.89 75.00 

% 

  القدرة عل  التركيز بصورة جيدة ف  5
 لك  أحقق النجاح.

 

4.63 1.23 52.39 

% 

7.75 2.18 86.22 

% 

ف  القدرة عل  التكيف م  مواقف اللعب   6
 .المختل ة لك  أحقق ال وز ف  المنافسة

4.63 2.30 52.39 

% 

6.75 2.18 75.00 

% 

ف  القدرة عل  انجاز أهداف  المرتبطة  7
 بالمنافسة.

 

4.88 1.13 54.27 

% 

6.50 2.52 71.11 

% 

ف  القدرة عل  أن أكون ناجحا  ف    8
 المنافسة.

 

5.00 1.33 55.56 

% 

7.23 2.15 79.27 

% 

 ف  القدرة عل  أن يستمر نجاح .  9
 

5.38 2.69 59.71 

% 

7.50 2.07 83.33 

% 

ف  القدرة عل  الت كير واالستجابة   20
 بنجاح أثناء المنافسة.

 

4.75 2.49 51.78 

% 

6.88 2.36 76.39 

% 

ف  القدرة عل  مواجهة التحد  أثناء   22
 المنافسة.

 

4.63 2.52 52.39 

% 

6.75 2.98 75.00 

% 

ف  القدرة عل  محاولة النجاح ولو كان   21
 المنافس أقو  من .

 

5.23 1.03 56.94 

% 

6.75 2.39 75.00 

% 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف  القدرة عل  القيام بأداء ناج  بعد   23
 قيام  بأداء فاشل.

 

4.38 2.42 48.62 

% 

7.38 2.30 82.94 

% 

 51.27 10.61 62 اٌّدّٛع 

% 

92.38 23.62 78.20% 

طبيػؽ برنػامج ( أف المتوسط الحسابى لعبارات مقياس الثقة الرياضية لعينة البحث قبؿ ت4يتضح مف جدوؿ)     
(، وتػػػراوح اإلنحػػػراؼ المعيػػػارى لمعبػػػارات بػػػيف   61( ولممجمػػػوع)5.38:  3.88اإلرشػػػاد النفسػػػى تراوحػػػت بػػػيف )

(%  59.72: 43.06(، وأف النسػػػبة المئويػػػة لمعبػػػارات تراوحػػػت بػػػيف ) 20.62( ولممجمػػػوع )2.33: 1.30)
بعد تطبيؽ البرنػامج عمػى عينػة البحػث %(، بينما تراوح المتوسط الحسابى لعبارات المقياس 52.17ولممجموع)

( 1.98: 0.89( ، كمػػػا تػػػراوح اإلنحػػػراؼ المعيػػػارى لمعبػػػارات بػػػيف )91.38( ولممجمػػػوع ) 7.75: 6.50بػػػيف)
 %(.78.10(% ولممجموع ) 86.11: 75( ، وأف النسبة المئوية لمعبارات تراوحت بيف)13.61ولممجموع )

عمػػى إسػػتبياف أخطػػاء األداء الميػػارى قبػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ  عػػرض النتػػائج الخاصػػة بإسػػتجابات عينػػة البحػػث -2
 برنامج اإلرشاد النفسى :                                

 
 

 
 
 (5)  جدوؿ

 المتوسط الحسابى واإلنحراؼ المعيارى والنسب المئوية قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى 
 8األداء الميارى       ف=إلستجابات عينة البحث عمى إستبياف أخطاء           

 

األتخطبء اٌشبئؼت فٝ األداء 

اٌّٙبسٜ ٌش٠بظت سِٝ 

 اٌّطشلت

 

 

 اٌم١بط اٌبؼذٜ اٌم١بط اٌمبٍٝ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 % ع+ ط   % ع+ ط   

 أٚالً: ِشزٍت األػذاد

ِغه اٌّمبط بطش٠مت  -2

 .تخبغئت

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

اإلوخفبء ببٌّشخسبث  -1

 بأزذ اٌدبٔب١ٓ.

1 2.07 66.67 2.63 0.91 54.27 

ِشخسبث عش٠ؼت خذاً  -3

 ٌٍّطشلت. 

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

 وث١شةِشخسبث  -4

 ٌٍّطشلت.

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

 ِٕسذسة خذاِشخسبث  -5

 ٌٍّطشلت.

1 2.07 66.67 2.15 0.46 42.67 

 أثٕبءثٕٟ اٌزاسػ١ٓ  -6

 . اٌّشخسبث

2.88 0.99 61.5 2.38 0.74 45.83 

 45.83 0.74 2.38 45.83 0.74 2.38 ٌٍدغُ .فمذاْ اٌخٛاصْ  -7

اٌٛلٛف ِغ فخر أٚ ظُ  -8

 اٌشخ١ٍٓ وث١شاً 

1 0.93 66.67 2.50 0.76 50 

إٔثٕبء اٌدزع ٌألِبَ أٚ  -9

اٌخٍف أثٕبء اٌّشخسبث 

. 

2.75 0.72 58.33 2 0.0 33.33 

ػذَ اإلزخفبظ  -20

 ببٌٕظش ٌشأط اٌّطشلت.

3 0.0 200 2.38 0.74 45.83 

 42.67 1.07 21.50 56.67 3.30 27 اٌّدّٛع

 -ثب١ٔبً: ِشزٍت بٕبء اٌمٛة

 اٌذتخٛي

عمٛغ سأط اٌّطشلت  -2

فٝ أدٔٝ ٔمطت فٝ 

  ا١ٌغبس أثٕبء اٌذتخٛي.

2.50 0.93 50 2.38 0.74 45.83 

حى١ٕه اإلسحىبص  -1

اٌّسٛسٞ وؼب / ِشػ 

 .غ١ش وبف أٚ ظؼ١ف 

1.15 0.89 75 2.23 0.35 37.5 

اإلسحىبص اٌّسٛسٞ  -3

فٛق اٌشخً ا١ٌغشٜ 

 .ِفشٚدة 

1.23 0.99 70.83 2.38 0.51 45.83 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سفغ ِبىش ٌٍمذَ ا١ٌّٕٝ  -4

. 

2.50 0.93 50 2 0.0 33.33 

١ًِ اٌدزع ٌألِبَ أٚ  -5

 .ٌٍخٍف 

1 0.76 66.67 2.23 0.35 37.5 

 33.33 0.0 2 33.33 0.0 2  إٔثٕبء اٌزساػبْ. -6

ألػٍٝ اٌّطشلت عسب  -7

 .أٚ ٌٍخٍف ببٌزساػ١ٓ 

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

ف بٌىخعسب اٌّطشلت ب -8

 .األ٠غش أٚ اٌدزع 

1.50 0.76 83.33 2 0.0 33.33 

ٚصْ اٌدغُ غ١ش  -9

 . ِٛصع ػٍٝ وٍخب اٌمذ١ِٓ

1 2.07 66.67 2.23 0.35 37.5 

ػذَ اإلزخفبظ  -20

 ببٌٕظش ٌشأط اٌّطشلت.

3 0.0 200 2.63 0.91 54.27 

عشػت اٌذتخٛي  -22

ِٕخفعت  أٚ عش٠ؼت

 .خذاً 

2.50 0.93 50 2.23 0.35 37.5 

صا٠ٚت حخط١ػ  -21

طشلت زبدة خذاً أٚ اٌّ

 ت.غ١ش وبف١

1.15 0.72 75 2.15 0.46 42.67 

اٌٛلٛف أثٕبء اٌذتخٛي  -23

. 

1.50 0.76 83.33 2.55 0.89  

 40.72 1.59 25.88 64.41 27.17 15.23 اٌّدّٛع

 -ثبٌثبً: ِشزٍت بٕبء اٌمٛة

 االسحىبص اٌفشدٜ

 ٜاالسحىبص اٌفشد 

 ٔخ١دتفمذاْ اٌخٛاصْ  -2

اٌشأط ٚأغسب ببٌزساػ١ٓ اٌ

 .أٚ اٌدزع 

 

1.38 

 

0.74 

79.27 2.50 0.54 50 

اٌشوبت ٚاٌشخً ا١ٌّٕٝ  -1

ِٓ  ػٍٝ بؼذ غ١ش وبفٝ

 .اٌشخً ا١ٌغشٜ

1.23 0.84 70.83 2.63 0.91 54.27 

١ًِ اٌدزع ٌٍخٍف أٚ  -3

 .ٌألِبَ وث١شاً 

1.23 0.35 70.83 2.23 0.35 37.5 

ػذَ اإلزخفبظ ببٌٕظش  -4

 ٌشأط اٌّطشلت.

3 0.0 200 2.63 0.91 54.27 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 33.33 0.0 2 54.27 0.91 2.63 سفغ ِخأتخش ٌٍمذَ ا١ٌّٕٝ -5

  ّٕٝ٘بٛغ اٌمذَ ا١ٌ 

اٌمذَ ا١ٌّٕٝ فٟ ٚظغ   -6

 .تخبغٝء ٚبخٛخ١ٗ تخبغٝء 

1.15 2.04 75 2.15 0.46 42.67 

ػذَ اإلزخفبظ ببٌىخف  -7

ٚتخػ اٌسٛض فٝ إحدبٖ 

 اٌّطشلت.

2.88 0.99 66.67 2.23 0.35 37.5 

 ػذَ حخطٝ اٌشخً -8

 ا١ٌّٕٝ ٌٍّطشلت.

1 2.07 66.67 2.23 0.35 37.5 

ِؼظُ ٚصْ اٌدغُ فٛق  -9

اٌمذَ ا١ٌّٕٝ أٚ ا١ٌغشٜ 

. 

1.15 2.04 75 2.23 0.35 37.5 

اٌمذَ ا١ٌّٕٝ حٙبػ  -20

 .بٕشبغ 

2.15 0.72 42.67 2 0.0 33.33 

 33.33 0.0 2 33.33 0.0 2 .اٌغسب ببٌزساػ١ٓ -22

اٌٛلٛف أثٕبء  -21

 األداء .

1.38 0.91 79.27 2.75 0.89 58.33 

 29.20 2.64 6.88 76.36 3.54 14.15 اٌّدّٛع

 

 (5)  جدوؿتابع 

 المتوسط الحسابى واإلنحراؼ المعيارى والنسب المئوية قبؿ وبعد تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى  

                                   8إلستجابات عينة البحث عمى إستبياف أخطاء األداء الميارى        ف=            

األتخطبء اٌشبئؼت فٝ األداء 

اٌّٙبسٜ ٌش٠بظت سِٝ 

 اٌّطشلت

 

 اٌم١بط اٌبؼذٜ اٌم١بط اٌمبٍٝ

 % ع+ ط   % ع+ ط  

 -سابؼبً: ِشزٍت بٕبء اٌمٛة

 االسحىبص اٌّضدٚج

1.50 

 

0.76 

 

83.33 2.23 0.35 37.5 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زشوت اٌمذَ ا١ٌّٕٝ غ١ش  -2

 .وبف١ت

٘بٛغ ِخأتخش ٌؼمب اٌمذَ  -1

 .شٜ ا١ٌغ

2.63 0.91 54.27 2 0.0 33.33 

 33.33 0.0 2 45.83 0.74 2.38 .عسب ِبىش ببٌزساػ١ٓ  -3

عسب اٌّطشلت فٟ اإلحدبٖ  -4

 .ألعفً ١ٌٍٚغبس

1.15 2.04 75 2.38 0.51 45.83 

ػذَ اإلزخفبظ بغٍك اٌىخف  -5

 .األ٠غش 

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

 36.67 0.54 5.50 58.33 2.92 8.75 اٌّدّٛع

 تخبِغبً: ِشزٍت اٌخخٍص

زشوت إسحىبص ِسٛسٞ  -2

ظؼ١فت أٚ غ١ش وبف١ت ػٍٝ 

 .اٌمذَ ا١ٌّٕٝ

2.88 0.99 66.67 2.38 0.74 45.83 

٘بٛغ ِخأتخش ٌٍؼمب  -1

 .األ٠غش

2.75 2.04 42.67 2.23 0.35 37.5 

 33.33 0.0 2 33.33 0.0 2 .عسب ِبىش ٌٍزساػ١ٓ  -3 

عسب اٌّطشلت ألعفً  -4

 .١ٌٍٚغبس

1.75 0.72 92.67 2.50 0.54 50 

ِٓ اٌمذَ  تخبغئتزشوت  -5

ٚاٌسٛض أٚاٌشوبت أا١ٌّٕٝ 

 .األ٠ّٓ 

1.50 0.54 83.33 2.50 0.76 50 

ألدٔٝ ٔمطت  تخبغئٚظغ  -6

 .ٌشأط اٌّطشلت 

1.75 0.72 92.67 2.50 0.54 50 

عسب اٌّطشلت بأرسع  -7

 .ِٕث١ٕت 

2 0.0 33.33 2 0.0 33.33 

شلت ِغ اٌخخٍص ِٓ اٌّط -8 

ٚخٛد ٚصْ اٌدغُ ػٍٝ اٌمذَ 

 .اٌخٍف١ت 

1.15 0.89 75 2.50 0.76 50 

إِخذاد غ١ش وبف ٌٍشخً  -9

 .ا١ٌغشٜ

1.38 0.74 79.27 2.63 0.91 54.27 

 54.27 0.74 2.63 79.27 0.51 1.38 .إسحخبء اٌدبٔب األ٠غش  -20

ػذَ اإلزخفبظ ببٌٕظش  -22

 ٌشأط اٌّطشلت.

3 0.0 200 2.63 0.91 54.27 

 46.59 3.85 25.38 72.59 5.23 13.63 اٌّدّٛع
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 عبدعبً:ِشزٍت اٌخغط١ت

 فمذاْ اٌخٛاصْ -2

1.15 0.46 75 2.23 0.35 37.5 

 33.33 0.0 2 42.67 0.72 2.15 إفشبي اٌّسبٌٚت  -1

 35.41 0.35 1.23 58.33 2.07 3.50 اٌّدّٛع

 اٌّدّٛع اٌىٍٝ

 

 

 

201.15 22.27 64.32 58.15 6.04 
36.34 

 

 

( أف المتوسط الحسابى ألبعاد إستبياف أخطاء األداء الميارى لعينة البحػث قبػؿ تطبيػؽ 5يتضح مف جدوؿ)     
(، وتػػراوح اإلنحػػراؼ المعيػػارى 102.25( ولممجمػػوع )25.13:  3.50برنػػامج اإلرشػػاد النفسػػى تراوحػػت بػػيف)

: 56.67بعػػػاد تراوحػػػت بػػػيف )(، وأف النسػػػبة المئويػػػة لأل11.17( ولممجمػػػوع)17.27: 1.07لألبعػػػاد بػػػيف) 
%( ، بينما تراوح المتوسط الحسابى لألبعاد المقياس بعد تطبيؽ البرنامج عمى 64.31(% ولممجموع )76.36

: 0.35(، كمػا تػراوح اإلنحػراؼ المعيػارى لألبعػاد بػيف)58.25( ولممجمػوع )15.38: 2.13عينة البحث بػيف) 
(% ولممجمػػػوع) 46.59: 19.10معبػػارات تراوحػػػت بػػػيف) ( ، وأف النسػػػبة المئويػػػة ل6.04( ولممجمػػوع )3.85

36.34.)% 

عػػرض النتػػائج الخاصػػة بداللػػة الفػػروؽ بػػيف القيػػاس القبمػػى والقيػػاس البعػػدى لعينػػة البحػػث عمػػى متعيػػرات  -3
 األداء الرقمى ( : –أخطاء األداء الميارى  -البحث التابع) الثقة الرياضية

 
 
 
 
 
 (6جدوؿ )

 لعينة البحث عمى متعيرات البحث التابعة  ىالقياس البعد و ىالقبم القياس بيف داللة الفروؽ 
 8ف=األداء الرقمى(            -أخطاء األداء الميارى   -) الثقة الرياضية                  
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 اٌّخغ١شاث اٌخببؼت 

 اٌم١بط اٌبؼذٜ اٌم١بط اٌمبٍٝ
ٔغب 

 اٌخغ١ش %
 اٌخشح١ب

 ل١ّت 

 " ر"

* 

 اٌذالٌت
 ع + ط   ع + ط  

 اٌثمت اٌش٠بظ١ت -2
62 10.61 92.38 23.62 

- 

49.80% 
 

- 

1.51 
0.021 

1- 

أتخطبء 

األداء 

 اٌّٙبسٜ

ِشزٍت 

 اٌغبدط %16.47 1.07 21.50 3.30 27 اإلػذاد
- 

1.53 
0.021 

ِشزٍت 

بٕبء 

 -اٌمٛة

 اٌذتخٛي

 اٌشابغ 36.82% 1.59 25.88 27.17 15.23
- 

1.53 
0.022 

ِشزٍت 

بٕبء 

 -اٌمٛة

بص االسحى

 اٌفشدٜ

 األٚي 72.63% 2.64 6.88 3.54 14.15
- 

1.51 
0.021 

ِشزٍت 

بٕبء 

 -اٌمٛة

االسحىبص 

 اٌّضدٚج

 اٌثبٌث 37.24% 0.54 5.50 2.92 8.75
-

1.54 
0.022 

ِشزٍت 

 اٌخبِظ %34.92 3.85 25.38 5.23 13.63 اٌخخٍص
- 

1.54 
0.022 

ِشزٍت 

 اٌثبٔٝ %39.24 0.35 1.23 2.07 3.50 اٌخغط١ت
- 

1.72 
0.007 

 اٌّدّٛع
201.15 22.27 58.15 6.04 43.03%  

- 

1.51 
0.021 
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 األداء اٌشلّٝ -3
37.32 7.15 39.42 7.62 

- 5.63 

% 
 

- 

1.51 
0.021 

 1.96( = 0.05* قيمة )ذ( عند مستوى معنوية )

: 26.47يف ) ( أف نسبة التحسف ألبعاد إستبياف أخطاء األداء الميارى  تراوحت  ب6يتضح مف جدوؿ )      
االرتكاز الفردى ا  أحرزت الترتيب األوؿ ، و مرحمةا التعطية  ا أحرزت  -( %، أف مرحمةا  بناء القوة71.63

اإلرتكاز المزدوج أحرزت  الترتيب الثالث ، بينما أحرزت مرحمة ا بناء   –الترتيب الثانى ، وأف مرحمة بناء القوة 
مرحمة ا التخمص ا  الترتيب الخامس  ، بينما مرحمة  اإلعداد أحرزت الدخوؿ ا الترتيب الرابع  ، و  –القوة 

 الترتيب السادس وذلؾ بعد تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى المستخدـ فى البحث.

كما يتضح أنو بإستخداـ إختبار ويمكوكسوف لمكشؼ عف الفروؽ بيف عينتيف مرتبطتيف وجد داللة      
مما يدؿ عمى أنو توجد فروؽ جوىرية بيف القياس القبمى والبعدى  (0.05إحصائية عند مستوى  معنوية )

لصالح القياس البعدى لالعبات فى كؿ مف الثقة الرياضية  ، وأخطاء األداء الميارى ، واألداء الرقمى قد ترجع 
 (.9إلى برنامج اإلرشاد النفسى الذى خضعت  لو الالعبات عينة البحث) مرفؽ 

 مناقشة النتائج

 النتػػائج الخاصػػة بػػالفرض األوؿ ا توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف القيػػاس القبمػػى والبعػػدى لميػػارة مناقشػػة -1
رياضػػة رمػػى المطرقػػة بنػػادى فريػػؽ العبػػات لالرياضػػية                                              الثقػػة 

 ا.الزمالؾ لصالح القياس البعدى

لمسػػتوى الثقػػة الرياضػػية وأف ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػة  ًا ممحوظػػ اً حسػػنوجػػود ت( إلػػى 6، 4تشػػير نتػػائج جػػدول ى  )     
بنػػادى   فريػػؽ رياضػػة رمػػى المطرقػػة ( لصػػالح القيػػاس البعػػدى لالعبػػات0.05إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى معنويػػة )

) التاليػةحتػوى عمػى األسػاليب النفسػية الػذى إ المقتػرح نفسػىاإلرشػاد البرنػامج ل فلػى تعرضػيإيرجع قد  الزمالؾ
كػؿ مػف ميالنػى بػو أوصػى وىػذا يؤكػد عمػى مػا ( تركيز اإلنتبػاه – التصور العقمى -العضمى والعقمى  االسترخاء

Melanie   و تيػػػرى ،Terry  2007 يجػػػابى فػػى المجػػػاؿ يجػػب تطبيػػؽ التصػػػور العقمػػى لتػػأثيره اإل ونػػػأـ
رورة ـ عمػى ضػNaill Cannon  2011نيػؿ كػانوف ـ ،  2010 زانػا عمػى  ،  كما أكد كػؿ مػف  (38الرياضى)
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نفعػػاالتيـ بالطريقػػة إممارسػػة الناشػػئيف لمتػػدريب العقمػػى حتػػى يسػػتطيعوا الػػتحكـ فػػى بنفعاليػػة إل رفػػع الكفػػاءة ا
،  Craig، كػريج    Kristaكريسػتا  ويتفػؽ معيػـ كػؿ مػف  ،(39(،)11الصػحيحة اثنػاء المواقػؼ الضػاغطة)

قػة بػالنفس لػذلؾ أوصػى بممارسػة أف التػدريب العقمػى ىوالطريقػة التػى تعػزز الثب ـ Graham  2008جراىاـ 
،   Leisha Strachanليشػا استراتشػاف  أكػد كمػا (، 36) تدريبات التصور العقمى بعض النظر عف المنافسة

تػأثير التصػور العقمػى عمػى تنميػة الثقػة بػالنفس والقمػؽ اثنػاء ـ  Kresta Manroe 2006و كريستا مانرو 
 دؽ الفرض األوؿ لمبحث.          وىذا يشير إلى تحقؽ ص(.37مناشئيف )لالمنافسة 

               

مسػتوى مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثانى ا توجد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف القيػاس القبمػى والبعػدى ل -2
 ا.رياضة رمى المطرقة بنادى الزمالؾ لصالح القياس البعدىفريؽ العبات لالميارى األداء 

     ( لمستوى أخطاء األداء الميارى لالعبػات لكػف نسػب  ًا ممحوظ اً وجود تحسن( إلى  6، 5تشير نتائج جدول ى 
 -ىذا التحسف تختمؼ مف مرحمة إلى أخرى  مف مراحؿ األداء الميارى  حيث حققت مرحمػة ا مرحمػة بنػاء القػوة
دالػػة االرتكػػاز الفػػردى ا أعمػػى نسػػبة تحسػػف بينمػػا حققػػت مرحمػػة ا اإلعػػداد ا أقػػؿ نسػػبة تحسػػف ، ووجػػود فػػروؽ 

بنػػادى   فريػػؽ رياضػػة رمػػى المطرقػػة ( لصػػالح القيػػاس البعػػدى لالعبػػات0.05إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى معنويػػة )
) التاليػةحتػوى عمػى األسػاليب النفسػية الػذى إ المقتػرح نفسػىاإلرشػاد البرنػامج ل فلػى تعرضػيإيرجع قد  الزمالؾ

عػػدة دراسػػات أجريػػت عمػػى ذا يتفػػؽ مػػع ( وىػػتركيػػز اإلنتبػػاه – التصػػور العقمػػى -العضػػمى والعقمػػى  االسػػترخاء
رياضػػػػات مختمفػػػػة أثبتػػػػت التػػػػأثير اإليجػػػػابى  إلسػػػػتخداـ التػػػػدريب العقمػػػػى فػػػػى تحسػػػػيف المسػػػػتوى الميػػػػارى 

ـ  1997 يتفػؽ مػع أسػامة راتػبوىذا  ، (32(،)20(،)14)(،18)(،40(،)12(،)8(،)10)(،17(،)15)لمفريؽ
طيع أداء ميارات التصور الذىنى عمػى نحػو أكثػر فعاليػة أف الرياضى الذى يتمتع بالمقدرة عمى اإلسترخاء يستب

وتحسػيف مقدرتػو عمػى التركيػز، وتوجيػة  كما إنو يمكف اإلستفادة مف التصور الذىنى فى تعمـ ميارة اإلسترخاء 
ايػزاؾ  يؤكػدكما ، ( 21: 3نتباه نحو المثيرات المرتبطة باألداء الرياضى ووصولو إلى الطاقة النفسية المثمى)اإل 

Isaac A.R.   1992 تأثير التدريب العقمى عمى الميارات الرياضػية ، وتوصػمت الػى أف األفػراد الػذيف  ـ عمى
، وىػذا يشػير إلػى تحقػؽ صػدؽ (2: 35لدييـ تصور أفضؿ ، وتحكـ فى تصورىـ لدييـ القدرة عمى أداء افضؿ)

 الفرض الثانى لمبحث.
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مسػتوى الػة إحصػائيًا بػيف القيػاس القبمػى والبعػدى لمناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثالث ا توجد فروؽ د -3
 ا.رياضة رمى المطرقة بنادى الزمالؾ لصالح القياس البعدىفريؽ العبات لالرقمى األداء 

فػػى مسػػتوى األداء الرقمػػى  لصػػالح القيػػاس البعػػدى اً ممحوظػػ اً وجػػود تحسػػن(إلػػى 6أشػػارت نتػػائج جػػدوؿ)      
حتػوى عمػى األسػاليب النفسػية الػذى إ المقتػرح نفسػىاإلرشػاد النػامج بر ل فلػى تعرضػيإيرجع لالعبات الفريؽ قد 
نبػػاؿ حسػػف   وضػػحتفقػػد أ( تركيػػز اإلنتبػػاه –التصػػور العقمػػى -العضػػمى والعقمػػى ) االسػػترخاءالتاليػػة          

 كمػا أكػد (،30عمػى المسػتوى الرقمػى لالعبػات قػذؼ القػرص) ليػا تػأثير إيجػابىالعقمية  التدريباتأف ـ  2009
أسفرت  ، و(31لى تحقيؽ نتائج أفضؿ)إدى يؤ أف الجمع بيف التدريب العقمى والميارى ـ عمى 1999جبر وليد 

لػى تحسػف الميػارات النفسػية إدى أعف أف برنامج التػدريب العقمػى المقتػرح ـ  2004 نتائج دراسة ميرفت أميف
 لفرض الثالث لمبحث.   . وىذا يشير إلى تحقؽ صدؽ ا(29ومستوى األداء الفنى والرقمى لدى الطالبات)

 اإلستنتاجات

 فى ضوء أىداؼ الدراسة وفروضيا إستنتجت الباحثة اآلتى :

أث ر برنامج اإلرشاد النفسى المقترح تأثيرًا إيجابيًا عمى تنمية الثقػة الرياضػية  وىػى مػف  أىػـ السػمات التػى  -1
 يجب أف يتحمى بيا العبات رياضة رمى المطرقة .

عبػات رمػى المطرقػة بفريػؽ نػادى الزمالػؾ أثػر بػدوره إيجابيػًا عمػى مسػتوى األداء تحسف الثقػة الرياضػية لال -2
 الميارى واألداء الرقمى ليف .

فريػؽ رياضػة رمػى  أث ر برنامج اإلرشاد النفسى المقترح تأثيرًا إيجابيػًا عمػى مسػتوى األداء الميػارى لالعبػات -3
 . بنادى الزمالؾ  المطرقة

  فريػؽ رياضػة رمػى المطرقػة ردى أكثػر المراحػؿ فػى األداء الميػارى لالعبػاتاإلرتكػاز الفػ -مرحمة بناء القػوة -4
 % .71.63تأثرًا ببرنامج اإلرشاد النفسى المقترح حيث تحسنت بنسبة  بنادى الزمالؾ

مرحمػػة اإلعػػداد أقػػؿ المراحػػؿ فػػى األداء الميػػارى لالعبػػات فريػػؽ رياضػػة رمػػى المطرقػػة بنػػادى الزمالػػؾ تػػأثرًا  -5
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 % .26.47النفسى المقترح حيث تحسنت بنسبة ببرنامج اإلرشاد 

الػػػدخوؿ ا،        –اإلرتكػػػاز المػػػزدوجا، ومرحمػػػة ا بنػػػاء  القػػػوة  –تػػػأثرت امرحمػػػة التعطيػػػة ا ومرحمػػػة ابنػػػاء القػػػوة -6
اإلرتكػاز  –ومرحمة ا التخمصا تأثرًا ايجابيػًا  ولكػف تحسػنًا منخفضػًا مقارنػًة بالتحسػف فػى مرحمػة ابنػاء القػوة

 الفردىا .

األداء الميارى لالعبات نتيجة خضوعيف لمبرنامج اإلرشادى النفسى المقترح أث ر بػدوره عمػى تحسػف  تحسف -7
 األداء الرقمى ليف .

فريػؽ رياضػة رمػى  أث ر برنامج اإلرشاد النفسػى المقتػرح تػأثيرًا إيجابيػًا عمػى مسػتوى األداء الرقمػى لالعبػات -8
 . بنادى الزمالؾ  المطرقة

 التوصيات

مر لبرنامج اإلرشاد النفسى المقتػرح عمػى العبػات فريػؽ رمػى المطرقػة بنػادى الزمالػؾ لمالػو التطبيؽ المست -1
 مف تأثير إيجابى عمى الثقة الرياضية واألداء الميارى والرقمى ليف.

التأكيد عمى إستخداـ ميارة التصور العقمى لألداء الجيد قبػؿ اإلشػتراؾ فػى المنافسػة وبػيف كػؿ محاولػة مػف  -2
 لممطرقة وخاصة ميارة التحكـ فى الصورة .محاوالت الرمى 

التأكيد عمى إستخداـ تدريبات تركيز اإلنتباه لالعبات نحو المثيرات المرتبطة بالبيئػة الخاصػة برياضػة رمػى  -3
 المطرقة.

إستخداـ إسػتبياف أخطػاء األداء الميػارى لرياضػة رمػى المطرقػة )تصػميـ الباحثػة( لمتقيػيـ المسػتمر لػألداء  -4
 لتحسف المستمر لألداء. لمفريؽ لضماف ا

التركيز عمى تعميـ الناشئيف كيفيػة اإلسػتفادة مػف إسػتخداـ ميػارة اإلسػترخاء العضػمى والعقمػى فػى مواجيػة  -5
 أعراض قمؽ المنافسة الرياضية لضماف فاعمية األداء الميارى.

رمػى المطرقػة توعية المدربيف بأىمية تطبيؽ برنػامج اإلرشػاد النفسػى المقتػرح عمػى العبػى والعبػات فريػؽ  -6
 بنادى الزمالؾ لضماف إرتقاء المستوى الميارى ليـ، عدـ إىدار مجيوداتيـ مع الفريؽ.
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جراء مقارنات عممية. -7  تطبيؽ برنامج اإلرشاد النفسى المقترح عمى رياضات مختمفة ذات طبيعة واحدة واو

يػا عمػى متعيػرات تابعػة إستخداـ أساليب نفسية أخرى غيػر المتضػمنة بالبرنػامج المقتػرح لمتأكػد مػف فاعميت -8
 أخرى.

عمػػؿ دورات تدريبيػػة لممػػدربيف فػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع الالعبػػيف نفسػػيًا كبعػػد رئيسػػى مػػف أبعػػاد التػػدريب  -9
 الرياضى، لضماف سير العممية التدريبية فى تحقيؽ أىدافيا بكفاية وفاعمية.

ف تعػاؿ  طالمػا كػؿ التعامؿ اإليجابى بيف األخصػائى النفسػى الرياضػى التربػوى ومػدربى الفػرؽ دو -10
منيـ يدرؾ تخصص اآلخر دوف خمط فػى التخصصػات وذلػؾ لضػماف مصػمحة الفػرؽ القوميػة وفػى النيايػة 

 مصمحة الوطف.

 العربية واألجنبية المراجع

                                                                                                                                                                                                                                     براىيـ عبد ربو خميفة ، صفاء جابر شاىيف ، رشا محمد أشرؼ ،زىراء عبد المنعـ الشرقاوى، ىند سميماف إ -1
فس الرياضى األسس والمبادئ ـ(: عمـ الن2008عمى حسف، وليد جبر، ايمف مصطفى طو)

 والتوجيات المعاصرة، دار الفكر العربى ، القاىرة.   النظرية 

ـ(: النشاط الكيربائى لمم  كدالة لفاعمية استراتيجيات التفكير لتطوير مستوى 2002أحمد صالح الديف خميؿ ) -2
، األداء وخفض الضعوط لدى الرياضييف، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربي ة الرياضية لمبنيف باليـر

 جامعة حمواف .

 ، دار الفكر العربى،القاىرة.2التطبيقات،ط -ـ(: عمـ نفس الرياضة المفاىيـ1997سامة كامؿ راتب )أ -3

تطبيقات فى المجاؿ الرياضى، دار الفكر العربى،  –( : تدريب الميارات النفسية 2000أسامة كامؿ راتب ) -4
 القاىرة.

ـ(: النمو والدافعية فى توجية النشاط الحركى لمطفؿ 2005ىيـ عبدربو خميفة)أسامة كامؿ راتب، إبرا -5
 واألنشطة الرياضية المدرسية، دارالفكر العربى، القاىرة.

ـ(: الرعاية النفسية لمبطؿ الرياضى ، مقاؿ منشور، االعداد النفسى لمبطؿ 2006أسامة كامؿ راتب ) -6
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المصرية لعمـ النفس الرياضى بالتعاوف مع قسـ التطبيقات(، الجمعية  –) التوجيات   الرياضى
 عمـ النفس الرياضى، ااالصدار الثالث ، كمية التربية الرياضية بنيف ، جامعة حمواف.

(: 2008أسامة كامؿ راتب، صدقى نورالديف محمد، إبراىيـ عبدربو خميفة، عبد الحفيظ إسماعيؿ بدر) -7
 طابع الدار اليندسية ، القاىرة.يات إرشادية، مجيتو  -الرعاية النفسية لمرياضييف

ـ(: تأثير برامج مقترحة عقمية عمى بعض عناصر المياقة البدنية الخاصة 1998أمؿ محمود عبدا  سالـ ) -8
وبعض الميارات العقمية وتحسيف مستوى الثبات بعد اليبوط عمى أجيزة الجمباز ، رسالة دكتوراه 

 ة حمواف. غير منشورة، كمية التربية الرياضية بنات، جامع

                                                                                                                                                                                                          ـ(: الشعور بالضعط والقدرة عمى 2001-حمد زيد، محمود حمدى محمد ابراىيـ )ابريؿأحسف عمى  -9
مواجيتو واالحتراؽ النفسى لدى المدربيف الرياضييف فى العاب القوى والكرة الطائرة فى مصر 

دراسة مقارنة ، بحث منشور ، المؤتمر العممى الدولى ) الرياضة والعولمة ممخصات  –والسعودية 
 ة حمواف.(، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر ، جامع

ـ(:تأثير استخداـ التصور العقمى عمى مستوى بعض الميارات 2010خالد ثابت عوض محمد )مارس -10
(سنة، بحث منشور، المؤتمر العممى الدولى  12 -10األساسية والعقمية لمبراعـ فى كرة السمة)

اضية لمبنيف تحديات األلفية الثالثة، كمية التربية الري -التربية البدنية والرياضة –الثالث عشر 
، جامعة حمواف.  باليـر

ـ(: الذكاء االنفعالى والقدرات البدنية الخاصة وعالقتيا بدقة اداء بعض 2010زانا ابراىيـ عمى )مارس -11
الميارات األساسية لدى العبى كرة اليد ألندية الدرجة الممتازة فى محافظة السميمانية ، بحث منشور ، 

تحديات األلفية الثالثة، كمية التربية -التربية البدنية والرياضة   –المؤتمر العممى الدولى الثالث عشر 
 الرياضية لمبنيف باليـر ، جامعة حمواف.

ـ(: تأثير بعض الميارات النفسية العقمية عمى تطوير بعض الميارات 2006سمر مصطفى حسيف ) -12
  - 48والرياضة العدد الحركية المركبة فى المبارزة، بحث منشور، المجمة العممية لمتربية البجنية 

 سبتمبر ، كمية التربية الرياضية بنيف، جامعة حمواف.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001 

 

ـ(: عالقة التوجو الرياضى التنافسى بالثقة الرياضية وحالة قمؽ 2001-صفاء صالح حسيف )ابريؿ -13
بحث منشور، المؤتمر العممى الدولى) الرياضة  المنافسة ومستوى األداء لدى العبات الكاراتيو،

 خصات، كمية التربية الرياضية  باليـر ، جامعة حمواف .والعولمة( مم

(: المطمب المعرفى والتدريب العقمى كعوامؿ مؤثرة فى تطوير األداء  2007طارؽ محمد صالح الديف)  -14
 الفنى لسباحة الدولفف ، بحث منشور ، جامعة آؿ سعود ، المممكة العربية السعودية.

ـ(: فاعمية التدريب العقمى فى تطوير المكمات 2004-)يناير عادؿ صبرى عبد الحميد ، محمد يوسؼ حجاج -15
اليجومية لمالكمى الدرجة األولى، بحث منشور، مجمة الرياضة عموـ وفنوف، كمية التربية الرياضية بنات 

 ، جامعة حمواف.

تدريب  1000ـ(: موسوعة فسيولوجيا مسابقات الرمى ) 2001عبد الرحمف عبد الحميد زاىر ) -16
 سيولوجية والحركية والميارية(، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة.لمكفاءة الف

ـ(: تأثير تنمية التصور 2001-عبد العاطى عبد الفتااح السيد، خالد محمد زيادة الدسوقى)ابريؿ -17
سنة فى الكرة  17العقمى عمى دقة أداء االرساؿ األمامى مف أعمى مع الوثب لمناشئيف تحت 

العممى الدولى)الرياضة والعولمة ممخصات(، كمية التربية الرياضية المؤتمر  ،الطائرة، بحث منشور
، جامعة حمواف.  لمبنيف باليـر

( :أثر برنامج تدريبى عقمى مصاحب لمتدريب الميارى 2007عماد صالح عبد الكريـ عبد الحؽ ) -18
                                                                                                                                                                            عمى تحسيف 
مستوى األداء الميارى فى رياضة الجمناستؾ لطمبة كمية التربية الرياضية ،بحث منشور، مجمة 

  .جامعة النجاح الوطنية، النجاح لألبحاث

 ، القاىرة.4اضى )النظرية والتطبيؽ(،طـ(: التدريب الري2003عويس الجبالى) -19
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-50ـ(: الميارات النفسية ومفيـو الذات الجسمية وعالقتيا باالنجاز )2010كانى حميد صادؽ)مارس -20
ـ( حرة لدى سباحى منتخب محافظة السميمانية لفئة المتقدميف، بحث منشور ، المؤتمر 100

تحديات األلفية الثالثة، كمية التربية -التربية البدنية والرياضة -العممى الدولى الثالث عشر
، جامعة حمواف.  الرياضية لمبنيف باليـر

 ـ(: التدريب العقمى فى المجاؿ الرياضى ، دار الفكر العربى ، القاىرة.1996محمد العربى شمعوف ) -21

ـ(: عمـ النفس الرياضى والقياس والنفسى ، مركز الكتاب لمنشر ، 1999محمد العربى شمعوف ) -22
 القاىرة

ـ(: الالعب والتدريب العقمى ، مركز الكتاب لمنشر، 2001محمد العربى شمعوف، ماجدة اسماعيؿ ) -23
 القاىرة.

 ، دارالمعارؼ، القاىرة.6ـ( : عمـ النفس الرياضى ، ط1991محمد حسف عالوى ) -24

 (: موسوعة االختبارات النفسية لمرياضييف ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة.1998محمد حسف عالوى) -25

ـ(: تاثير تدريب بعض الميارات العقمية عمى استراتيجيات التفكير 2005د حمدى عبد الرحمف )محم -26
ومستوى األداء لالعبى التنس لمناشئيف ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية 

 بنيف، جامعة حمواف.

فسة والثقة الرياضية ـ(: الفروؽ فى قمؽ المنا2003محمد يوسؼ حجاج ، عادؿ صبرى عبد الحميد ) -27
والتوجو التنافسى لدى ناشئىالمنتخبات القومية ، بحث منشور، مجمة كمية التربية الرياضية العدد 

 السنة الثالثة، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر ، جامعة حمواف. -الرابع

دوار األخصائى ـ(: رؤية مستقبمية أل2001 –محمود عبد الفتاح عناف ، محمد يوسؼ حجاج ) ابريؿ  -28
النفسى الرياضى ، بحث منشور ، المؤتمر العممى الدولى ) الرياضة والعولمة ممخصات (، كمية 

 التربية الرياضية لمبنيف باليـر ، جامعة حمواف.

ـ(: تأثير برنامج مقترح لمتدريب العقمى عمى بعض الميارات النفسية 2004ميرفت محمد محمد أميف) -29
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والرقمى لموثب الطويؿ لطالبات كمية التربية الرياضية ، بحث منشور، ومستوى األداء الميارى 
نوفمبر، كمبة التربية الرياضية بنيف،  جامعة  –مجمة عمـو وفنوف التربية الرياضية العدد التاسع 

 حمواف.

 

ـ(: فاعمية تدريبات الصالبة العقمية عمى المستوى الرقمى لالعبات قذؼ 2009نباؿ احمد حسف) -30
ث منشور، المؤتمر االقميمى الرابع لممجمس الدولى لمصحة والتربية البدنية والترويح القرص، بح

والرياضة والتعبير الحركى لمنطقة الشرؽ األوسط، مجمة كمية التربية الرياضية بنيف، جامعة 
 االسكندرية، ابو قير.

القوة العضمية ـ(: استخداـ التدريب العقمى فى ضوء مستويات مختمفة مف 1999وليد أحمد جبر ) -31
مستوى أداء اليجمات البسيطة فى سالح الشيش ، رسالة                                لتطوير 

 ماجستيرغير منشور، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر ، جامعة حمواف.

ـ(: فعالية التصور العقمى خالؿ مراحؿ الموسـ التديبى عمى تطوير 2005عبد الحميـ محمد) يسرى -32
مستوى األداء واالنجاز الرقمى لمسابقى الرمى فى ألعاب القوى، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

 كمية التربية الرياضية بنيف ، جامعة حمواف.
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 والصالبة النفسية  فاعمية التدريب المتقاطع عمى بعض القدرات البدنية

 امية عمى حصاف القفزومستوى أداء ميارة الشقمبة األم
 / رباب عطية وىبو بكر د*

 : مقدمة ومشكمة البحث
إف التطور السريع فى المجاؿ الرياضى يعتبر انعكاسا لمتطور الكبير الذى يحدث فى مجاؿ العمـو 
المختمفة، فأى تطور أو تقدـ فى أى مجاؿ سيساىـ بال شؾ فى تطوير وتحديث عمـو التربية البدنية 

عكس ىذا عمى تطوير طرؽ التدريب الرياضى التى تسيـ فى تقدـ مستوى العبينا فى جميع والرياضية، وين
 األنشطة الرياضية المختمفة. 

ولما كاف مف أىـ أىداؼ التدريب الرياضى ىو االرتقاء بقدرات الالعب بدنيا إلى أقصى ما يمكف، لذا 
بدنيا ضرورة اإللماـ بالمعمومات المرتبطة كاف عمى العامميف فى المجاؿ الرياضى عند تطوير مستوى الالعب 

 (15:  12بطرؽ ووسائؿ التدريب لما ليا مف تأثير عمى تنمية الصفات البدنية والمتطمبات البدنية الخاصة. )
ولقد أوضحت العديد مف الدراسات والبحوث التى تمت عمى الرياضييف فى شتى األنشطة خالؿ السنوات 

ادية حدثت نتيجة التطور التكنولوجى اليائؿ فى التقنيات الحديثة العالمية فى األخيرة أف ىناؾ تعيرات غير ع
مجاؿ التدريب وذلؾ الكتماؿ البناء البشرى مف النواحى البدنية والفسيولوجية والنفسية بجانب ارتفاع القدرات 

 ( 1:  4البدنية لالعبيف بيدؼ تحقيؽ اإلنجاز. )
بًا حديثًا فى مجاؿ التدريب وىو التدريب المتقاطع  وىو وفى ضوء ذلؾ فقد استخدمت الباحثة أسمو 

عبارة عف إستراتيجية يستخدميا المدربيف لتنظيـ برامج التدريب وأنشطة المياقة، ويتـ مف خالليا استخداـ أكبر 
قدر مف األنشطة المتنوعة والتحديات البدنية حتى تستمر الالعبة فى اكتساب وتحقيؽ متطمبات وأىداؼ المياقة 
الشاممة بأسموب آمف، ويؤدى إلى تحسيف الجانب الميارى، كما أنو شكؿ تنظيمى لطرؽ ووسائؿ التدريب 
الرياضى فيو يعتمد عمى التنوع فى ممارسة أنشطة ورياضات مختمفة ذات عالقة بالنشاط التخصصى الممارس 

 (41، 33 : 4بيدؼ المحافظة عمى المتطمبات البدنية والفسيولوجية والنفسية لالعبيف. )

                                                 
*
 جامعة ال قا يؽ. -مدر  بقسـ التمرينات والجمبا  والتعبير الحركى بكمية التربية الريا ية لمبنات   
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

001 

 

فالتدريب المتقاطع ىو مصطمح يصؼ أنواع عديدة مف األنشطة ال تكوف األساسية لمنشاط الممارس 
  (17:  33فيو يعنى أساسا أى نشاط آخر لمحصوؿ عمى المياقة البدنية. )

ـ( أف التدريب المتقاطع لو تأثيرا ايجابيا ىائال عمى التحمؿ اليوائى 2004ويضيؼ ازكى محمد حسفا )
الىوائى لمرياضى، عمى جانب ما يضيفو مف تحسينات عمى القوة العضمية والمرونة لمنشاط التخصصى وال

لالعب، كما يعمؿ أيضا عمى زيادة قدرة الجياز الدورى والتنفسى إلمداد العضالت باألكسجيف الالـز أثناء 
نشاط األساسى مف خالؿ تجنب عمميا، كما أنو وسيمة تدريبية قوية تساىـ فى زيادة حدة المنافسة فى نوع ال

 (118:  4التأثيرات السمبية فى عممية التدريب المتمثمة فى الحمؿ الزائد واالحتراؽ الرياضى. )
ا إلى بعض الخيارات لمتدريب المتقاطع والتى ستقـو  Stephena – plackويشير استيفف بالؾ

تمارينو حيث يجب أف يعرؼ الرياضييف بتطوير التدريب العاـ لمرياضييف ولو تـ وضعيا بعناية فى نظاـ 
االستخداـ الصحيح لممعدات واألجيزة واستخداـ األنشطة بالشكؿ واألسموب والوضعية السميمة وذلؾ لمحصوؿ 

 (32عمى أكبر فائدة وتقميؿ نسبة حدوث أى إصابات. )
لمتقاطع ولكف وقد قامت الباحثة باستخداـ تدريبات البميومترؾ ورياضة الكاراتيو بأسموب التدريب ا

بطرؽ متنوعة وتكنيؾ مختمؼ وىذه التدريبات تسيـ فى تنمية القدرات البدنية وذلؾ مف أجؿ االرتقاء بالمستوى 
الميارى لميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز. وتمثؿ القدرات البدنية الخاصة وتنميتيا أحد الموضوعات 

طة الرياضية بصفة خاصة وذلؾ الرتباطيا الوثيؽ بعممية اليامة فى مجاؿ عمـ التدريب بصفة عامة واألنش
 ( 20 – 18:  18تنمية الميارات الحركية ومستوى األداء الميارى لكؿ رياضة. )

فالقدرات البدنية تمعب دورًا رئيسيًا فى اإلعداد الخاص لالعبيف حيث أف ىناؾ عالقة متبادلة بيف 
لبدنية والحركية والفنية العالية لمعمؿ مع كفاءة جميع أجيزة الجسـ القدرات البدنية إلظيار إمكانيات الالعبيف ا

 ( 14:  23الحيوية حيث نموىا طبقا لنوع النشاط الممارس. )
ولقد أثبتت الدراسات والبحوث أنو بتحسف القدرات البدنية لالعبيف يتحسف وبالتالي مستواىـ الفنى 

يارى لالعبيف يرتبط بقدرتيـ البدنية والحركية حيث أف كؿ وقدراتيـ عمى تحسيف مستواىـ الميارى فاألداء الم
ميارة حركية أو أداء فنى يتطمب نوعية معينة مف القدرات البدنية وذلؾ مف أجؿ االرتفاع بالمستوى الميارى 

 (31:  11والفنى. )
لتدريب ويعتبر اإلعداد البدني لالعبة الجمباز ىو الدعامة األولى التى تركز عمييا لموصوؿ بحالة ا

لألعمى المستويات الرياضية، وتنحصر عممية اإلعداد البدنى عمى مدى تنمية الصفات البدنية إلى جانب 
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اإلتقاف التاـ لمميارات الحركية الذى يتأسس عميو الوصوؿ بمستوى الالعبة إلى أعمى المستويات الرياضية فى 
 (48، 37:  13رياضة  الجمباز. )

بوف اىتماما بالقدرات البدنية حيث تحقيؽ المستويات العالية فى الجمباز ومف ىذا المنطمؽ يعطى المدر 
 يتطمب مستويات معينة مف القدرات البدنية حيث يعتبر نموىا مف األىداؼ الرئيسية لمعممية التدريبية. 

ـ( أف التفوؽ الرياضى يتوقؼ عمى القدرات النفسية والبدنية 2000ويرى اأسامة كامؿ راتبا )
فالقدرات النفسية تساعد األفراد عمى تعبئة قدراتيـ وطاقاتيـ البدنية لتحقيؽ أقصى وأفضؿ أداء لالعبيف، 

رياضى، ويمكف تطويرىا مف خالؿ تدريبات وبرامج خاصة لذلؾ العرض وىى برامج تدريب الميارات النفسية. 
(3  :3) 

أداء التحمؿ العضمى  ـ( أف الصالبة النفسية ذات ترابط إيجابى مع2005ا ) Loehrويشير الوىر
ويمكف التدريب لموصوؿ إلييا، حيث أنيا تفيد فى تزايد الرضا عف العمؿ وتخفض مستويات الضعوط والتوتر 
والقمؽ واالشمئزاز وضعط الدـ وتشجع عمى التفاعؿ االجتماعى واستخداـ معمومات التعذية المرتدة )الراجعة(. 

(30  :162) 
ـ( عمى أف األفراد ذات الصالبة النفسية يميموف إلى 2002ا ) Clough, et alويؤكد اكموؼ وآخروف

أف يكونوا اجتماعييف وقادريف عمى البقاء ىادئيف وفى حالة استرخاء وىـ فى مواقؼ ضاغطة، ويكوف لدييـ 
حساس عالى باإليماف الذاتى والعقيدة الراسخة بأنيـ يسيطروف عمى أنفسيـ  مستوى قمؽ أقؿ مف اآلخريف واو

 (38:  26العمؿ بكفاءة. ) ىعوط والقدرة عمأماـ الض
ـ( عمى أف الالعب ذو الصالبة 2001ويتفؽ كال مف امحمد العربى شمعوف وماجدة إسماعيؿا )

النفسية ىو الذى يكوف لديو ثقة بالنفس ولدية القدرة عمى األداء الجيد تحت أعمى مواقؼ التحديات الصعبة، 
و القدرة عمى إعادة التركيز والعودة مرة أخرى أكثر قوة، وال يستسمـ أبدا وعندما تبدأ األمور فى التأـز فإف لدي
 (92، 21:  17عندما تبدو األمور وكأنيا النياية. )

ـ( إلى أف الرياضى الذى يكوف لديو صالبة نفسية يكوف لديو 2003ا ) Jolly Rayوتشير اجولى راى
لسيطرة عمى العواطؼ أثناء األداء واختيار اإلجراءات حافز ذاتى والمزج بيف الواقعية والتفاؤؿ وقادرا عمى ا

المالئمة لمتعمب عمى المخاوؼ الفورية، ويكوف فى حالة ىدوء واسترخاء تحت الضعط ، وفى أغمب األحياف  
يرى المصائب كتحديات وليست كتيديد ، فيو مصمـ وعنيد بحثا عف انجاز أىدافو ويتحمؿ المسئولية ونتائجيا 

 ( 17:  29كاممة. )
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 -ـ( إلى أف تنمية الميارات النفسية والتى تتمثؿ فى االسترخاء 2001ويرى امحمد العربى شمعوفا )
االسترجاع العقمى ويجب أف تسير جنبا إلى جنب مع تنمية عناصر المياقة  -التصور العقمى  -تركيز االنتباه 

يى تمعب دورًا أساسيًا فى تطوير األداء البدنية، حيث أف الميارات النفسية بعدا ىاما فى إمداد الرياضييف ف
وأصبح ينظر إلييا كأحد المتعيرات التى يجب العناية بيا جنبًا إلى جنب مع المتطمبات البدنية والميارية، 

 (362:  16فالعامؿ النفسي يحدد نتيجة الالعبيف أثناء المنافسة حيث يمعب دورًا رئيسيًا فى تحقيؽ النجاح. )
تقانيا وذلؾ لتعدد مياراتيا ورياضة الجمباز مف  األنشطة التى تحتاج إلى جيد كبير فى تعمميا واو

وصعوبتيا، واختالؼ أجيزتيا باإلضافة إلى الخصائص المميزة التى يتطمبيا األداء مثؿ السيطرة عمى الجسـ 
مختمفة وبسرعات وأجزائو المختمفة فى األوضاع غير المألوفة وكذا أداء الحركات فى الفراغ، وعمى االرتفاعات ال

 (1:  2متباينة، بجانب السيطرة المحظية عمى األداء الفنى الذى يمعب الدور الرئيسى فى التقييـ. )
وتتطمب رياضة الجمباز درجة عالية مف القوة العضمية والسرعة الحركية والقدرة عمى تحمؿ االنقباض 

حركى واحد يعبر عف مستوى عاؿ مف  العضمى الثابت مع قدرة ىائمة لدمج الحركات المختمفة فى نموذج
:  5التوافؽ العضمى العصبى، كما تتطمب قدرة ىائمة مف التوازف واإلحساس الحركى والمرونة والرشاقة. )

141) 
كما تؤثر رياضة الجمباز بشكؿ ايجابى عمى أجيزة الجسـ لمممارسيف، فيى تعتبر بمثابة وسائؿ لتنمية 

التوافؽ، ىذا إلى جانب تنمية السمات اإلرادية كالشجاعة والثقة  -التحمؿ  -المرونة  -الصفات البدنية كالقوة 
 (8:  24بالنفس، كما أنيا تحسف مف الحالة الوظيفية. )

ويعتبر جياز حصاف القفز مف أجيزة االرتكاز ومف الوضع طوال أو عرضا باالرتكاز السريع باليديف 
الوحيدة حيث انيا ىدؼ رئيسى واحد ويتحقؽ مف خالؿ لمقفز فوقو، وتسمى الحركات عمى الحصاف بالحركة 

 – 70:  2نيائيةا وترتبط تمؾ المراحؿ بعضيا ببعض. ) -رئيسية  -دورة معمقة مف ثالث مراحؿ اتمييدية 
71 ) 

وتتميز طبيعة األداء عمى جياز حصاف القفز بأنيا تتـ فى صورة حركية رياضية وحيدة، مما يجعميا 
يزة بالسرعة بجانب الصفات األخرى كالسرعة االنتقالية والتوازف الثابت والرشاقة ترتبط بصفة القوة المم

 (75:  15الخاصة. )
وقد نبعت مشكمة البحث مف خالؿ عمؿ الباحثة كمدرس بالتدريس لطالبات الفرقة الرابعة تخصص 

الشقمبة األمامية عمى  جمباز فى كمية التربية الرياضية لمبنات أف ىناؾ انخفاض ممحوظ فى مستوى أداء ميارة
حصاف القفز لبعض الطالبات، وظيور الكثير مف األخطاء الفنية فى األداء مما يعرقؿ استمرارية وانسيابية 
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الحركة وتفقد الميارة شكميا الصحيح، وترى الباحثة أف ىذا االنخفاض راجع إلى ضعؼ مستوى القدرات البدنية 
األمر الذى دعا الباحثة لمحاولة معالجة ىذا القصور لدى الطالبات الخاصة والصالبة النفسية لدى الطالبات، 

عف طريؽ وضع برنامج باستخداـ التدريب المتقاطع لمعرفة فاعميتو عمى بعض القدرات البدنية والصالبة 
 النفسية ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز.

 

 ىػػدؼ البحػث: 
 ج تدريبى باستخداـ التدريب المتقاطع ومعرفة فاعميتو عمى: ييدؼ البحث إلى تصميـ برنام

 -السرعة االنتقالية  -القدرة العضمية لمذراعيف  -القدرات البدنية والمتمثمة فى )القدرة العضمية لمرجميف  -1
 قوة عضالت الظير(. -التوافؽ  -التوازف الثابت  -مرونة العمود الفقرى  -الرشاقة 

تحكـ التصور البصرى  -تحكـ االنتباه  -الطاقة السمبية  -ثمة فى )الثقة بالنفس الصالبة النفسية والمتم -2
 تحكـ االتجاه(. -الطاقة االيجابية  -مستوى الدافعية  -

 مستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز.  -3

 فػروض البحػث: 
تجريبية فى القدرات البدنية والصالبة توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة ال -1

 النفسية )قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز لصالح القياس البعدى . 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجوعة الضابطة فى القدرات البدنية  والصالبة  -2

 ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز لصالح القياس البعدى. النفسية )قيد البحث( ومستوى أداء

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى القدرات البدنية  -3
والصالبة النفسية )قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز ولصالح المجموعة 

 ية. التجريب

توجد فروؽ فى نسب التحسف بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة فى القدرات البدنية والصالبة النفسية  -4
 )قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز لصالح المجموعة التجريبية.
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 مصطمحات البحػث: 
 :  *التدريب المتقاطع -1

تكنيؾ تدريبى لممساعدة عمى تحسيف األداء فى الرياضة عامة ااستخداـ رياضة أخرى أو نشاط أو 
 ورياضة الجمباز خاصةا. 

 التدريب البميومترى:  -2
انوع مف التمرينات التى تتميز باالنقباضات العضمية ذات الشدات العالية مف القدرة كنتيجة إلطالة 

 (113:  8سريعة مف العضالت العاممةا. )
 الكاراتية:  -3

 (1:  7مؿ األيدى واألقداـ والركب والمرافؽ كأسمحةا. )انظاـ قتالى يستع
 الصالبة النفسية:  -4

االقدرة عمى ثبات األداء المثالى عندما تشتد الصعوط التى يتعرض ليا الفرد، وىى تتطمب تقنية جيدة 
 (9:  29وميارات عقميةا. )

 : *مستوى األداء الميارى -5
يارة الشقمبة األمامية عمى جياز حصاف القفز االدرجة التى تحصؿ عمييا الطالبة نتيجة أداء م

وتقييميا مف خالؿ أربعة مف أعضاء ىيئة التدريس وذلؾ باستبعاد الدرجة العميا والمنخفضة وأخذ متوسط 
 الدرجتيفا. 

 ابقة: ػات السػالدراس
وة ( بدراسة عنوانيا ا استخداـ التدريب المتقاطع فى تطوير الق19ـ( )2002قاـ امحمد حسف محمدا ) -1

العضمية لمسباحيف الناشئيف وتأثيره عمى اإلنجاز الرقمى ا، وتيدؼ الدراسة التعرؼ عمى أثر استخداـ 
التدريب المتقاطع فى تطوير القوة العضمية لدى السباحيف الناشئيف وتأثيره عمى اإلنجاز الرقمى، واستخدـ 

سباحا وسباحة مف الناشئيف تتراوح  (40الباحث المنيج التجريبى باستخداـ مجموعتيف، وبم  حجـ العينة )
( سنة، وكانت مف أىـ النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التى تستخدـ التدريب 16 -12أعمارىـ مف )

المتقاطع فى قياسات السعة الحيوية والقوة القصوى لكؿ مف المجموعة العضمية المقاسو، كذلؾ فى قياسات 
 أثيره االيجابى فى تنمية القوة والقدرة العضمية لمسباحيف.  القدرة العضمية لمذراعيف مما يشير إلى ت

                                                 
*
 رائىتعريف اج  
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( بدراسة عنوانيا ا تأثير التدريب المتبايف باستخداـ األثقاؿ 10ـ( )2004قاـ اعزت إبراىيـ السيدا ) -2
والبميومترؾ عمى بعض القدرات البدنية الخاصة والمستوى الرقمى لالعبى الوثب الطويؿ استيدؼ البحث 

التدريب المتبايف باستخداـ األثقاؿ والبميومترؾ، والتعرؼ عمى تأثير التدريب المتبايف  تصميـ برنامج
باستخداـ األثقاؿ والبميومترؾ عمى بعض القدرات البدنية الخاصة العبى الوثب الطويؿ، كذلؾ التعرؼ عمى 

الوثب الطويؿ، استخدـ تأثير التدريب المتبايف باستخداـ األثقاؿ والبميومترؾ عمى المستوى الرقمى لالعب 
( العب تـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف 12الباحث المنيج التجريبى، وأجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

( سنة وكانت أىـ النتائج 20-18العبى الوثب الطويؿ بنادى كفر الشي  الرياضى  وأعمارىـ ما بيف )
عدية مجموعتيف التجريبية والضابطة فى المتعيرات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسات القبمية والب

 البدنية فيما عدا متعير المرونة.

( بدراسة عنوانيا ا تأثير التدريب المركب عمى القوة 31ـ( )2006ا ) Sleep mikeقاـ اسميب مايؾ -3
باستخداـ  والقدرة لدى مجموعة مف األوالد البالعيف ا، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير التدريب المركب

األثقاؿ والبميومترؾ عمى كؿ مف القدرة الالىوائية والقوة المتحركة والقدرة والسرعة، واستخدـ الباحث المنيج 
( سنة وكانت مدة البرنامج 13-12( مف الذكور تتراوح أعمارىـ مف )54الترجيبى عمى عينة قواميا )

، وكانت أىـ النتائج أف التدريب المركب فى ( وحدات تدريبية فى األسبوع3( أسبوع بواقع )12التدريبى )
سف البموغ ىو أفضؿ طريقة لتحسيف القدرة الالىوائية، كما أنو طريقة آمنة وفعالة لتحسيف القدرة والوثب 

 والرمى وأداء العدو والقدرة العضمية.

بة العقمية ( بدراسة عنوانيا ا تأثير تدريبات الصال14ـ( )2006قامت اماجدة إسماعيؿ وجيياف فؤادا ) -4
عمى االحتياجات النفسية األساسية فى الرياضية والرياضة ومستوى األداء لالعبات الكرة الطائرة وتيدؼ 
ىذه الدراسة إلى تقنيف وتعديؿ مقياس الصالبة النفسية عمى البيئة المصرية وتقنيف وتعديؿ مقياس 

ريبات الصالبة النفسية عمى االحتياجات االحتياجات النفسية فى العمؿ إلى الرياضة والتعرؼ عمى تأثير تد
الميارى( لالعبات كرة الطائرة واستخدمتا المنيج التجريبى ذو القياس  -النفسية ومستوى األداء )البدنى 

( العبة مف 16القبمى والبعدى لممجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة عمى عينة عمدية قواميا )
ورة الرياضى، وكانت مف أىـ النتائج إلى أف البرنامج التدريبى لو تأثيرات العبات كرة الطائرة بنادى المنص

ايجابية عمى محددات اختبار الصالبة النفسية ومقياس االحتياجات النفسية فى الرياضة وتحسف فى 
 مستوى األداء البدنى والميارى ووجود عالقة ارتباط بينيـ. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

060 

 

( بدراسة عنوانيا ا تأثير تدريبات الياثا يوجا عمى 25ـ( )2008قامت اىبة عبد العزيز عبد العزيزا ) -5
الصالبة النفسية ومستوى األداء فى التمرينات اإليقاعية ا، وتيدؼ ىذه الدراسة إلى تأثير تدريبات الياثا 

تحكـ  -تحكـ االنتباه  -الطاقة السمبية  -يوجا عمى مقياس الصالبة النفسية ومحددات )الثقة بالنفس 
تحكـ االتجاه( ومستوى األداء فى التمرينات  -الطاقة االيجابية  -مستوى الدافعية - التصور البصرى

التجريبى ذو القياس القبمى البعدى لمجموعتيف احداىما تجريبية  جاإليقاعية، وقد استخدمت الباحثة المني
التربية الرياضية لمبنات واألخرى ضابطة وتـ اختيار العينة بالطريقة العمدية مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية 

( طالبة وكانت أىـ النتائج أثر البرنامج تأثيرا ايجابيا فى محددات 52جامعة الزقازيؽ وبم  عدد العينة )
الصالبة النفسية ومستوى األداء فى التمرينات اإليقاعية لدى طالبات عينة البحث كما أيضا توجد عالقة 

 فسية ومستوى األداء فى التمرينات اإليقاعية.ارتباطيو ايجابية بيف محددات الصالبة الن

( بدراسة عنوانيا ا استخداـ التدريب المتقاطع فى تطوير المرونة 6ـ( )2010قامت اشيريف عمى حسفا ) -6
والقدرة العضمية لمسباحيف الناشئيف وتأثيره عمى اإلنجاز الرقمى ا، بيدؼ التعرؼ عمى تأثير التدريب 

والقدرة العضمية لمسباحيف الناشئيف وارتباطو بالمستوى الرقمى، واستخدمت المتقاطع عمى تنمية المرونة 
الباحثة المنيج التجريبى باستخداـ مجموعتيف عمى عينة مف سباحى مركز مبارؾ االوليمبى بمحافظة 

، 11اإلسكندرية والمسجميف بسجالت االتحاد المصرى لسباحة المسافات القصيرة وتتراوح أعمارىـ مف سف 
سباحا مف الناشئيف، وكانت مف أىـ النتائج أف  85سنة حيث بم  العدد الكمى لعينة البحث  13، 12

التدريب المتقاطع أثر تأثيرا ايجابيا فى تطوير المرونة والقدرة العضمية لمسباحيف الناشئيف وكذلؾ تأثيره 
 االيجابى عمى اإلنجاز الرقمى.  

( بدراسة عنوانيا ا تأثير تنمية بعض القدرات البدنية 9)ـ( 2010قاـ اعبد المحسف محمد ومحمد جويدا ) -7
الخاصة باستخداـ التدريب المتقاطع عمى مستوى األداء لبعض الميارات األساسية لناشئ الكرة الطائرة ا، 
وتيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير تنمية بعض القدرات البدنية  الخاصة باستخداـ التدريب المتقاطع 

داء لبعض الميارات األساسية لدى ناشئ الكرة الطائرة مف خالؿ توظيؼ التدريب المتقاطع عمى مستوى األ
فى إطار برنامج تدريبى، واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبى باستخداـ مجموعتيف عمى عينة مف ناشئيف 

ف أىـ النتائج وجود فريؽ الكرة الطائرة المنتظميف فى التدريب بنادى التراـ الرياضى باإلسكندرية، وكانت م
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمى والبعدى لصالح القياس البعدى فى كؿ مف القياسات 

 واالختبارات البدنية والميارية.
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 إجػراءات البحػث: 
 أوال : منيػج البحػث: 

بعدى عمى استخدمت الباحثة المنيج التجريبى باستخداـ التصميـ التجريبى ذو القياس القبمى ال
 مجموعتيف احداىما تجريبية واألخرى ضابطة وذلؾ لمناسبتو لطبيعة البحث. 

 ثانيًا: مجتمع وعينػة البحػث: 
قامت الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ومف طالبات الفرقة الرابعة تخصص جمباز بكمية 

( طالبة وتتراوح أعمارىف ما 35البال  عددىـ )ـ و 2011/2012التربية الرياضية لمبنات جامعة الزقازيؽ لمعاـ 
( 34( طالبة لإلصابة، وبذلؾ أصبح عدد أفراد المجتمع )1( سنة، وقد استبعدت الباحثة عدد )21-20بيف )

( طالبات كعينة استطالعية، وبذلؾ أصبحت عينة البحث األساسية 10طالبة تـ سحب عينة عشوائية قواميا )
ميـ إلى مجموعتيف متساويتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قواـ كؿ منيا ( طالبة تـ تقسي24قواميا )

 ( يوضح توصيؼ عينة البحث. 1( طالبة وجدوؿ )12)
 (1جػدوؿ )

 تصنيؼ أفراد عينة البحث

 ضابطة تجريبية طالبات مستبعدات الدراسة االستطالعية عينة البحث العدد الكمى لمطالبات
35 12 12 10 1 

السف(  -الوزف  -مت الباحثة بإجراء التجانس بيف أفراد مجتمع البحث فى متعيرات النمو )الطوؿ وقد قا
مرونة  -الرشاقة  -السرعة االنتقالية  -القدرة العضمية لمذراعيف  -والقدرات البدنية )القدرة العضمية لمرجميف 

 -التوافؽ  -التوازف الثابت  -لعمود الفقرى مرونة ا -الرشاقة  -االنتقالية  -التوازف الثابت  -العمود الفقرى 
تحكـ التصور  -تحكـ االنتباه  -الطاقة السمبية  -قوة عضالت الظير( والصالبة النفسية )الثقة بالنفس 

تحكـ االنتباه( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى  -الطاقة االيجابية  -مستوى الدافعية  -البصرى 
 ( يوضحاف تجانس مجتمع البحث فى المتعيرات المختارة قيد البحث.3(، )2) حصاف القفز والجدوليف

 ( 2جػدوؿ ) 
 تجانس مجتمع البحث فى متعيرات النمو والقدرات البدنية قيد البحث ومستوى األداء الميارى

 34ف= 
 معامؿ االلتواء االنحراؼ المعيارى الوسيط المتوسط الحسابى المتعيرات
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 0.18 - 2.84 160 159.83 الطوؿ
 1.35 2.13 58 58.96 الوزف
 0.75 0.72 20 20.18 السف 

 2.74 - 0.80 4.75 4.02 القدرة العضمية لمذراعيف 
 1.44 6.87 157 160.3 القدرة العضمية لمرجميف 

 0.76 3.22 43.50 44.32 مرونة العمود الفقرى
 0.06 - 1.44 9 8.97 الرشاقة 
 1.2 0.75 3.40 3.70 التوافؽ
 0.16 2.44 8 8.13 السرعة 

 0.20 2.70 6 6.17 التوازف الثابت 
 0.11 - 7.12 65 64.75 قوة عضالت الظير 

 0.41 1.45 6.65 6.85 مستوى األداء الميارى
 

( أى انحصػرت مػا 1.35، 2.74 -( أف قيمة معامؿ االلتواء قد تراوحػت مػا بػيف ) 2يتضح مف جدوؿ ) 
 لية مجتمع البحث فى ىذه المتعيرات.( مما يدؿ عمى اعتدا3±بيف ) 

 
 (  3جػدوؿ ) 

 تجانس مجتمع البحث فى محددات الصالبة النفسية قيد البحث 
 34ف= 

 معامؿ االلتواء االنحراؼ المعيارى الوسيط المتوسط الحسابى محددات الصالبة النفسية 
 0.78 - 2.97 18 17.23 الثقة بالنفس 

 0.68 - 2.44 18 17.45 الطاقة السمبية 
 0.37 - 2.65 16 15.67 تحكـ االنتباه 

 0.53 3.13 13 13.55 تحكـ التصور البصرى
 0.02 - 2.88 16 15.98 مستوى الدافعية 
 0.30 - 2.91 18 17.71 الطاقة االيجابية 

 0.27 3.23 18 17.95 تحكـ االتجاه 
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 0.20 7.96 115 115.54 مجموع المقياس 

( أى انحصرت 0.53، 0.78 -يمة معامالت االلتواء قد تراوحت ما بيف )( أف ق 3يتضح مف جدوؿ ) 
 ( مما يدؿ عمى اعتدالية مجتمع البحث فى محددات الصالبة النفسية )قيد البحث(.3±ما بيف )
 

ثـ قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بيف مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى القدرات البدنية   
 يد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية لجياز حصاف القفز. والصالبة النفسية )ق

 

وذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف فى ىذه المتعيرات ويعتبر ىذا بمثابة القياس القبمى لممجموعتيف 
 (  يوضحاف ذلؾ.5(، )4والجدوليف )

 
 ( 4جػدوؿ ) 

 و تكافؤ مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى متعيرات النم
 والقدرات البدنية قيد البحث ومستوى األداء الميارى

  24ف= 

 المتعيرات
متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الفروؽ
قيمة 
 1ع 1س - )ت(

 2ع 2س -

 0.04 0.05 2.65 159.85 2.80 159.80 الطوؿ 
 0.04 0.04 2.04 58.17 2.10 58.06 الوزف
 0.09 0.02 0.48 20.14 0.52 20.12 السف 

 0.41 0.36 2.06 4.58 2.09 4.22 لمذراعيف  ةالقدرة العضمي
 0.27 0.60 5 160 5.37 160.60 القدرة العضمية لمرجميف

 1.18 1.8 3.39 42.33 3.76 44.13 مرونة الظير 
 0.13 0.08 1.47 10.50 1.51 10.58 الرشاقة 
 0.04 0.02 1.06 3.02 1.48 3 التوافؽ
 0.64 0.59 2.02 7.33 2.31 7.92 السرعة 

 0.16 0.17 2.42 6.25 2.64 6.08 التوازف الثابت 
 0.20 0.25 2.79 64.17 3.12 64.42 قوة عضالت الظير 
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 0.97 0.06 1.66 6.83 1.28 6.77 مستوى األداء الميارى
  2.07=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

 

ائيا بػيف مجمػوعتى البحػث التجريبيػة والضػابطة فػى ( عػدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػ4يتضح مف جدوؿ )
 المتعيرات قيد البحث مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف.

 
 
 ( 5جػدوؿ ) 

 تكافؤ مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى محددات الصالبة النفسية )قيد البحث(
 24ف= 

 المتعيرات
متوسط  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 1ع 1س - يمة )ت(ق الفروؽ
 2ع 2س -

 0.29 0.32 2.97 17 2.22 17.32 الثقة بالنفس 
 0.53 0.54 2.66 18 2.09 17.46 الطاقة السمبية 
 0.11 0.40 2.81 15.82 2.41 16.24 تحكـ االنتباه 

 0.22 0.24 2.48 13.96 2.73 14.20 تحكـ التصور البصرى
 0.78 0.93 2.90 16.93 2.69 16 مستوى الدافعية 
 0.36 0.47 3.20 17.06 2.82 17.53 الطاقة االيجابية 

 0.29 0.40 2.90 18.46 3.48 18.06 تحكـ االتجاه 
 0.09 0.44 11.22 117.23 10.57 116.79 مجموع المقياس 

  2.074= 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
البحػػث فػػى محػػددات الصػػالبة ( عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف مجمػػوعتى 5يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 النفسية قيد البحث، مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتى البحث.
 

 ثالثا: أدوات البحث: 
 األجيزة واألدوات المستخدمة:  -1

 .جياز الرستاميتر: لقياس الطوؿ )بالسنتيمتر( -
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 .ميزاف طبى: لقياس الوزف )بالكيمو جراـ( -

 .شريط قياس: لقياس المسافات )بالسنتيمتر( -

 .ديناموميتر: لقياس قوة عضالت الظير )بالكيمو جراـ(جياز ال -

 .ساعة إيقاؼ -   .مقعد سويدى -    .أقماع -   .كرة طبية -   .طباشير -   .بساط أرضى -

 (2االختبارات البدنية: )ممحػؽ  -2
 .اختبار الوثب العريض لقياس القدرة العضمية لمرجميف -
 .مذراعيفاختبار رمى كرة طبية لقياس القدرة العضمية ل -
 .متر مف الوقوؼ لقياس السرعة االنتقالية 50اختبار العدو  -
 .ـ لقياس الرشاقة450×  3اختبار بارو  -
 .اختبار مرونة العمود الفقرى )الكوبرى( لقياس المرونة -
 .اختبار الوقوؼ عمى عارضة بمشط القدـ لقياس التوازف الثابت -
 .اختبار الدوائر الرقمية لقياس التوافؽ -
 .ة عضالت الظير باستخداـ الدينامومتراختبار قو  -
 ( 3مقياس الصالبة النفسية: )ممحػؽ  – 3

ـ( لقياس مدى قدرة الفرد عمى ثبات أدائو 1986عاـ ) James loehrصمـ المقياس جيمس لوىر 
  -( محددات ىى: 7المثالى عندما تشتد الضعوط التى يتعرض ليا ، والمقياس لو )

 -5تحكـ التصور البصرى.  -4تحكـ االنتباه.       -3طاقة السمبية.      ال -2الثقة بالنفس.       -1
 تحكـ االنتباه . -7الطاقة اإليجابية.      -6مستوى الدافعية.  

( 210( عبارة والمجموع الكمى لممقياس )42( عبارات وبالتالى يكوف عدد العبارات )6لكؿ محدد )
( 5ال( ففى حالة تحقؽ العبارة تحصؿ الطالبة عمى ) -نادرا  -نا أحيا -غالبا  -درجة، بميزات خماسى )دائما 

 - 4 - 5( درجة والمقياس بو عبارات ايجابية تبدأ مف )1درجات، وفى حالة عدـ تحقؽ العبارة تحصؿ عمى )
 (، وتوجد استمارة لتفري  المقياس.5 - 4 - 3 - 2 - 1( وعبارات سمبية تبدأ مف )1 - 2 - 3

ياس وتطبيقو فى البيئة المصرية فى دراسة كال مف اماجدة إسماعيؿ وجيياف فؤادا وقد تـ تعريب المق
( حيث توصموا إلى نتائج صدؽ مرتفعة تراوحت ما بيف 22ـ( )2006(، امرفت محمد رشادا )14ـ( )2006)
(0.72 ،0.96 .) 
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ى عبارات وقد تـ تعديؿ عبارات مقياس الصالبة النفسية مف عبارات تتناسب مع قطاع البطولة إل
( عف طريؽ عرض 25ـ( )2008تتناسب مع طالبات الكمية وذلؾ مف دراسة اىبة عبد العزبز عبد العزيزا )

 العبارات عمى السادة الخبراء إلبداء الرأي فى مدى تناسبيا لمطالبات لكى تحقؽ األىداؼ.
 قياس مستوى األداء الميارى لمميارة قيد البحث    -4

(  4رة الشػػقمبة األماميػػة عمػػى حصػػاف القفػػز عػػف طريػػؽ لجنػػة مكونػػة مػػف )تػػـ تقيػػيـ مسػػتوى أداء ميػػا
( درجػة وىػى الدرجػة الكميػػة 15عمػى أف تحسػب الدرجػة مػف ) (4محكمػيف مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس )ممحػؽ 

 لمميارة وقد تـ حذؼ الدرجتيف الكبرى والصعرى وأخذ متوسط الدرجتيف المتوسطتيف. 
 ريب المتقاطع: البرنامج المقترح باستخداـ التد 
 ىدؼ البرنامج: -1

استخداـ التدريب المتقاطع لتحسيف القدرات البدنية والصالبة النفسية )قيد البحث( ومستوى أداء ميارة  
 األمامية عمى حصاف القفز.  ةالشقمب

 األسس العممية لوضع البرنامج:  -2

 روؽ الفردية بيف الطالبات. مراعاة الف -تحقيؽ األىداؼ التربوية الموضوعة.                  -

 مرونة البرنامج ومناسبتو لمتطبيؽ العممى.  -  أف تناسب  محتويات البرنامج قدرات الطالبات.    -

 التكامؿ بيف أجزاء البرنامج.  -مراعاة عوامؿ األمف والسالمة فى تطبيؽ البرنامج.  -

  ستمرارية فى تنفيذ البرنامج.مراعاة اال -    وأزمنتيا التدريبية الوحدات محتوى مراعاة تحديد -

 التدريبية الوحدات مكونات فى التنوع مراعاة - بالحمؿ. التدرج فى الرياضى التدريب مبادئ مراعاة -

 مراعاة توافر األدوات واألجيزة المستخدمة فى التدريب لتنفيذ البرنامج.  -

 محتوى الخطة الزمنية والتدريبية لمتدريب المتقاطع والمستخدمة فى البحث : 
بعد أف تـ تحديد األسس العممية الواجب مراعاتيا لمتدريب المتقاطع، قامت الباحثة باستطالع رأى السادة 

( 5( فى محتوى الخطة الزمنية والتدريبية لمتدريب المتقاطع المستخدمة فى البحث )ممحػؽ 1الخبراء )ممحػؽ 
وتحديد  -زمف جرعة التدريب اليومى -بوع عدد مرات التكرار فى األس -مف حيث )الفترة الكمية لمتدريبات 

 ( يوضح ذلؾ. 6التدرج بحمؿ التدريب( والجدوؿ رقـ ) -الزمف الكمى لموحدة التدريبية
 ( 6جػدوؿ ) 

 النسبة المئوية لرأى السادة الخبراء فى محتوى الخطة الزمنية والتدريبية لمتدريب
 المتقاطع المستخدـ فى البحث
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النسبة  رأى السادة الخبراء ىالمحتوى الزمنى التدريب ـ
 المئوية

 :80 شيريف. الفترة الكمية لمتدريب . 1
عدد مرات تكرار التدريب فى  2

 :90 مرات. 3 األسبوع.

زمف جرعة التدريب اليومية خالؿ  3
لتطبيؽ التدريب  األوؿ األسبوع

 المتقاطع.

 ( ؽ إحماء.10)
 ؽ( جزء رئيسى.45)
 ؽ( تيدئة.5)

90: 

 :90 ( ؽ 90) ى لموحدة التدريبية.الزمف الكم 4
ؽ( فى 75ؽ( كؿ أسبوعيف لموصوؿ لزمف )10زيادة ) التدرج بحمؿ التدريب. 5

 :80 األسبوع األخير مف التدريب المتقاطع.
 

 مكونات الوحدة التدريبية: 
 استممت مكونات الوحدة التدريبية عمى ثالثة أجزاء رئيسية ىى: 

 ؽWorm –up  (10)اإلحماء:  -أ
حتوى عمى مجموعة مف التمرينات المتنوعة لتييئة الجسـ بصفة عامة لمنشاط الممارس فى البرنامج ا

ؽ( 10وقد تنوعت ىذه التمرينات فى كؿ وحدة تدريبية وذلؾ ليكوف ىناؾ تشويؽ وذلؾ فى فترة زمنية مدتيا )
 عند بداية كؿ وحدة عمى مدى الفترة الكمية لتنفيذ البرنامج.

    Work – outى لمتدريب المتقاطع: الجزء الرئيس -ب

يعتبر أىـ جزء مف محتوى الوحدة التدريبية اليومية حيث أنو يحقؽ اليدؼ الذى وضع مف أجمو ىذا 
البحث حيث تـ استخداـ التدريب المتقاطع وىو عبارة عف التدريب البميومترى ونشاط الكاراتية ومستوى األداء 

 لقفز. ويشتمؿ ىذا الجزء عمى ثالثة أجزاء وىى: لميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف ا
ؽ( وتزداد تدريجيا إلى أف تصؿ إلى 15الجزء األوؿ: وىو يحتوى عمى تدريبات البميومترى الذى يبدأ بزمف ) -1

 ؽ( كؿ أسبوعيف حتى االنتياء مف الفترة الكمية لمبرنامج.30)

ؽ( 15الكاراتية ويبدأ مدة ىذا الجزء بػ ) الجزء الثانى: وىو يحتوى عمى ممارسة األوضاع األساسية لنشاط -2
ؽ( كؿ أسبوعيف حتى االنتياء 5ؽ( عف طريؽ التدرج بزيادة الزمف )30وتزداد تدريجيا إلى أف تصؿ إلى )

 مف الفترة الكمية لمبرنامج. 
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 الجزء الثالث: وىو يحتوى عمى األداء الميارى لميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز ويبدأ مدة ىذا -3
 ؽ( حتى نياية البرنامج.15الجزء بػ )

  :وقد تـ التدرج بحمؿ التدريب ليذا الجزء عف طريؽ اآلتى 
 فترة دواـ الجرعة التدريبية )الزمف(: 

( 45ؽ( إحماء، )10ؽ( مقسمة إلى )60بدأ البرنامج المقترح باستخداـ التدريب المتقاطع بزمف قدرة )
ؽ( 5يب البميومترى ونشاط الكاراتيو ومستوى األداء الميارى، )ؽ( لكؿ مف التدر 15جزء رئيسى مقسمة إلى )

تيدئة. وبدأ التدرج بحمؿ التدريب عف طريؽ زيادة الزمف الخاص بالجزء الرئيسى )تدريبات البميومترى ونشاط 
ؽ( مقسـ 90ؽ( كؿ أسبوعيف، وبذلؾ أصبح الزمف الكمى لموحدة التدريبية فى نياية البرنامج )10الكاراتيو( )

ؽ( نشاط الكاراتيو، 30ؽ( تدريبات البميومترى )30ؽ( جزء رئيسى مقسـ إلى )75ؽ( إحماء، )10لى )إ
 ؽ( تيدئة.5ؽ( إعداد ميارى، )15)

 االستشفاء )فترات الراحة(: 
راعت الباحثة وجود فترات راحة ايجابية فى االنتقاؿ مف تمريف ألخر عمى أف تكوف ايجابية يتخمميا 

 لمكاف وذلؾ فترة ال تتجاوز عشر ثوانى.المشى والتوقيت فى ا
 ؽCod – Down (5)التيدئة  -ج

احتوى ىذا الجزء عمى مجموعة مف تمرينات اإلطالة واالسترخاء لمعضالت مع تدريبات لتنظيـ التنفس 
ؽ( عند نياية كؿ وحدة 5عف طريؽ أخذ شييؽ عميؽ ثـ إخراج الزفير ببطء مع التكرار وزمف ىذا الجزء )

 اؿ فترة تنفيذ البرنامج .تدريبية طو 
 رابعا : الدراسة االستطالعية: 

إلى يـو  6/3قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية وذلؾ فى الفترة الزمنية مف يـو السبت 
( طالبات تـ اختيارىف بالطريقة 10( أياـ عمي عينة قواميا )6ـ بفارؽ زمنى قدره )11/3/2010الخميس

 حث خارج عينة البحث األساسية، وقد ىدفت الدراسة االستطالعية إلى ما يمى: العشوائية مف مجتمع الب
 )قيد البحث(  الختبارات القدرات البدنية والصالبة النفسية ثبات( -إيجاد المعامالت العممية )صدؽ -أ
 التعرؼ عمى مدى مناسبة االختبارات المستخدمة لعينة البحث. -ب
 س واألجيزة المستخدمة.التأكد مف صالحية أدوات القيا -ج
 ألفراد العينة  ونشاط الكاراتيو( -)التدريب البميومترى المتقاطع التدريب عمى مدى مالئمة التعرؼ –د



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

011 

 

 التعرؼ عمى الصعوبات التى قد تواجو الباحثة أثناء تطبيؽ التدريب المتقاطع. -ى

  -أوال : المعامالت العممية الختبارات القدرات البدنية:
 ات: معامؿ الثب -4

عمػى العينػػة االسػػتطالعية   Test Retestاسػتخدمت الباحثػػة طريقػة تطبيػػؽ االختبػػار، ثػـ إعػػادة تطبيقػػو
بفارؽ زمنى قدرة أسبوع بيف التطبيقيف، وراعت الباحثة فى التطبيؽ الثانى أف يكوف بنفس األسموب وفػى نفػس 

 ( يوضح ثبات االختبارات قيد البحث.7ظروؼ التطبيؽ األوؿ وجدوؿ )
 

 (  7دوؿ ) جػ
 معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثانى لالختبارات البدنية قيد البحث

 10ف= 

وحدة  القدرات البدنية
 القياس

معامؿ  التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿ
 1ع 1س - االرتباط

 2ع 2س -

 *0.77 0.84 4.48 0.93 4.39 متر القدرة العضمية لمذراعيف 
 *0.79 11.10 163.82 10.85 162.73 متر جميف القدرة العضمية لمر 

 *0.67 4.95 49.11 5.11 49.35 سـ مرونة العمود الفقرى
 *0.74 2.44 10.40 2.02 10.97 ثانية الرشاقة 
 *0.83 0.94 3.54 0.86 3.32 عدد التوافؽ
 *0.81 0.46 8.13 0.54 8.24 ثانية السرعة 

 *0.77 1.63 6.10 1.70 6.17 ثانية التوازف الثابت 
 *0.80 1.83 68.23 1.73 68.1 كجـ قوة عضالت الظير 

 * مستوى الداللة                      0.632=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
 

، مما يدؿ عمى ثبات 0.05( أف قيمة معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 7يتضح مف جدوؿ )
 المقياس.

 معامؿ الصدؽ:  -5
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( 10الباحثة بإيجاد صدؽ التمايز لالختبارات قيد البحث بيف عينة البحث االستطالعية وقواميا )قامت 
( طالبات كعينة مميزة مف الطالبات المشتركات فى الفرؽ الرياضية 10طالبات كعينة غير مميزة وعينة قواميا )

 ( يوضح صدؽ االختبارات قيد البحث.8وجدوؿ )
 

 ( 8جػدوؿ ) 
 يف المجموعتيف المميزة وغير المميزة فى القدرات البدنية قيد البحثداللة الفروؽ ب

 10= 2= ف1ف

وحدة  القدرات البدنية
 القياس

 المجموعة العير مميزة المجموعة المميزة
 1ع 1س - قيمة )ت(

 2ع 2س -

 *3.64 0.97 3.12 0.93 4.39 متر لمذراعيف  ةالقدرة العضمي
 1.92 7.43 154.31 10.85 162.73 متر القدرة العضمية لمرجميف
 *2.21 - 5.04 54.64 5.11 49.35 سـ مرونة العمود الفقرى 

 0.14 - 2.23 11.12 2.02 10.97 ثانية الرشاقة 
 1.33 1.50 2.55 0.86 3.32 عدد التوافؽ
 1.06 - 2.16 9.03 0.54 8.24 ثانية السرعة 

 *2.80 1.12 4.27 1.70 6.17 ثانية التوازف الثابت 
 *3.44 2.89 64.23 1.73 68.1 كجـ قوة عضالت الظير 

 2.101=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
 

( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف المجموعػػة المميػػزة والمجمػػوع العيػػر مميػػزة فػػى 8يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
 القدرات البدنية فى اتجاه المجموعة المميزة فى القدرات البدنية  قيد البحث.

 

 ا: المعامالت العممية لمقياس الصالبة النفسية ثاني
 معامؿ الثبات:  -1

 Spermanتـ إيجاد الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ سيبرماف براوف 

prown ( يوضح ذلؾ:9إليجاد معامؿ االرتباط بيف العبارات الزوجية والعبارات الفردية. وجدوؿ )-  
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 (  9جػدوؿ ) 
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمحددات مقياس الصالبة النفسيةمعامؿ 

 10ف= 
 معامؿ االرتباط عدد العبارات محددات الصالبة النفسية

 *0.70 6 الثقة بالنفس 
 *0.80 6 الطاقة السمبية 
 *0.78 6 تحكـ االنتباه 

 *0.85 6 تحكـ التصور البصرى 
 *0.67 6 مستوى الدافعية 

 *0.77 6 ابية الطاقة االيج
 *0.73 6 تحكـ  االتجاه 

 * مستوى الداللة                            0.63= 0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
ويعنػػى ذلػػؾ ثبػػات  0.05( أف قيمػػة معػػامالت الثبػػات دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى 9يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 المقياس المستخدـ.
 معامؿ الصدؽ:  -1

خداـ صدؽ االتساؽ الداخمى لعبارات المقياس ومحاورة بحساب قيمة معامؿ االرتبػاط قامت الباحثة باست
 -( يوضح ذلؾ:10بيف درجة عبارات المحدد والدرجة الكمية لو والجدوؿ رقـ )
 (10جػدوؿ )

 صدؽ االتساؽ الداخمى بيف عبارة مقياس الصالبة النفسية والدرجة الكمية لممحدد
 10ف= 

 6 5 4 3 2 1 ةمحددات الصالبة النفسي
 0.73 0.72 0.77 0.65 0.67 0.71 الثقة بالنفس 

 0.77 0.72 0.83 0.75 0.72 0.70 الطاقة السمبية 
 0.79 0.68 0.72 0.75 0.73 0.77 تحكـ االنتباه 

 0.69 0.75 0.81 0.79 0.73 0.75 تحكـ التصور البصرى 
 0.81 0.79 0.78 0.72 0.83 0.71 مستوى الدافعية 

 0.77 0.85 0.79 0.78 0.72 0.82 ة االيجابية الطاق
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0.83 0.77 0.87 0.76 0.71 0.85 تحكـ  االتجاه 
 0.63=  0.05قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

( أف قيمة معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد مف العبارات الخاصة بو دالة إحصائيا عند 10يتضح مف جدوؿ )
 اخمى بيف كؿ بعد والعبارات الخاصة بو.، مما يدؿ عمى االتساؽ الد0.05مستوى 

 خامسا: تجربة البحث األساسية: 
 القياس القبمى:  -1

قامت الباحثة بإجراء القياس القبمى لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى القدرات البدنية )القدرة 
التوازف  -العمود الفقرى مرونة -الرشاقة  -السرعة االنتقالية  -القدرة العضمية لمذراعيف  -العضمية لمرجميف 

تحكـ  -الطاقة السمبية -قوة عضالت الظير( وقياس الصالبة النفسية فى )الثقة بالنفس  -التوافؽ  -الثابت 
تحكـ االتجاه( وقياس المستوى  -الطاقة االيجابية  -مستوى الدافعية  -تحكـ التصور البصرى  -االنتباه 

اف القفز وذلؾ فى الفترة الزمنية ابتداء مف يـو السبت الموافؽ الميارى لميارة الشقمبة األمامية عمى حص
 ـ. 14/3/2010إلى يـو األحد الموافؽ  13/3
 (6تطبيؽ البرنامج المقترح: )ممحػؽ  -2

قامت الباحثة بتطبيؽ البرنامج المقترح عمى المجموعة التجريبية فى الفترة الزمنية ابتداء مف يـو 
ـ بعد انتياء اليـو الدراسى، كما تـ تطبيؽ 10/5/2010ـ االثنيف الموافؽ إلى يو  15/3االثنيف الموافؽ 

البرنامج المتبع بالكمية عمى المجموعة الضابطة فى نفس الفترة، وقد راعت الباحثة عدـ تواجد المجموعتيف 
مجموعة )التجريبية والضابطة( معا أثناء تطبيؽ البرنامج حيث تحديد أياـ )االثنيف، األربعاء، السبت( لم

 التجريبية وأياـ )الثالثاء ، الخميس، األحد( لممجموعة الضابطة.
( وحدات تدريبية فى 3( أسابيع تدريبية بواقع )8تـ تنفيذ البرنامج التدريبى المقترح خالؿ شيريف ) -

ؽ( حيث 90ؽ( وفى نياية البرنامج )60األسبوع وستعرؽ زمف الوحدة التدريبية فى بداية البرنامج )
الجزء الرئيسى )التدريب المتقاطع اتدريبات البميومترى ونشاط  -ؿ وحدة تدريبية عمى )اإلحماء تحتوى ك
التيدئة( وذلؾ لممجموعة التجريبية أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فتحتوى  -اإلعداد الميارى  -الكاراتيوا 

 التيدئة(  -ا الجزء الرئيسى ااإلعداد البدنى الخاص ، اإلعداد الميارى -عمى )اإلحماء 
 -تـ التدرج بحمؿ التدريب عف طرؽ زيادة زمف أداء الجزء الرئيسى لمتدريب المتقاطع )تدريبات البميومترى  -

ؽ( كؿ أسبوعيف بداية مف األسبوع الثالث لتطبيؽ التدريبات وصوال إلى زمف أداء قدرة 10نشاط الكاراتيو( )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ع وذلؾ لممجموعة التجريبية، كما يتـ زيادة نفس ؽ( فى األسبوع األخير لتطبيؽ التدريب المتقاط60)
 التدرج بالزمف ألداء التدريبات اإلعداد البدنى الخاص وذلؾ لممجموعة الضابطة.

 القياس البعدى:  -3
قامت الباحثة بإجراء القياس البعدى لممجموعتيف التجريبية والضابطة فى الفترة الزمنية مف يـو  

ـ فى القدرات البدنية والصالبة النفسية )قيد 12/5/2010ـ األربعاء الموافؽ إلى يو  11/5الثالثاء الموافؽ 
البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز وذلؾ تحت نفس الشروط والظروؼ التى تـ 

 فييا القياس القبمى. 
 سادسا: المعالجات اإلحصائية: 

وب االحصائى المستخدـ لتحميؿ البيانات عمى النحو بناء عمى أىداؼ البحث وفروضو تـ تحديد األسم
 التالى: 

 االنحراؼ المعيارى .  -2المتوسط الحسابى.                         -1

 معامؿ االلتواء .  -4معامؿ االرتباط.                           -3

 .  T. testلمتوسطات معامؿ داللة الفروؽ بيف ا -6الوسيط.                                   -5

 النسبة المئوية لتحسف القياسات البعدية عف القبمية لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة. -7
 
 
 
 
 

 عرض النتائج ومناقشتيا: 
 أوال: عرض النتائج 

 (11جػدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسط القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية

 داء الميارى قيد البحثفى القدرات البدنية ومستوى األ
 12ف= 

النسبة  قيمة )ت(انحراؼ متوسط القياس القياس  القدرات البدنية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المئوية الفروؽ الفروؽ البعدى القبمى
 :75.82 *7.13 1.22 3.2 7.42 4.22 لمذراعيف  ةالقدرة العضمي

 :14.28 *7.34 3.22 22.94 13.54 160.60 القدرة العضمية لمرجميف
 :18.71 *7.44 1.67 8.26 35.87 44.13 د الفقرى مرونة  العمو 

 :22.30 *8.15 0.98 2.36 8.22 10.58 الرشاقة 
 :65.33 *6.25 1.02 1.96 4.96 3 التوافؽ
 :33.96 *7.95 1.08 2.69 5.23 7.92 السرعة 

 :84.53 *6.52 1.17 5.14 11.22 6.08 التوازف الثابت 
 :48.97 *6.19 4.11 31.55 95.97 64.42 قوة عضالت الظير 

 :102.06 *9.54 1.55 6.91 13.68 6.77 مستوى األداء الميارى
 * مستوى الداللة                         2.201=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 11يتضح مف الجدوؿ )
 ات البدنية ومستوى األداء الميارى قيد البحث فى اتجاه القياس البعدى.فى القدر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (12جػدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسط القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية

 فى محددات الصالبة النفسية قيد البحث 
 12ف= 

القياس  المتعيرات 
 القبمى 

القياس 
 البعدى 

متوسط 
 الفروؽ

انحراؼ 
النسبة  قيمة ت  الفروؽ

 المئوية 
 :32.62 *3.28 2.39 5.65 22.97 17.32 الثقة بالنفس 

 :32.07 *4.95 2.31 5.6 23.06 17.46 الطاقة السمبية 
 :32.12 *7.10 1.56 5.21 21.43 16.24 تحكـ االنتباه 

 :41.26 *5.80 1.83 5.86 20.06 14.20 تحكـ التصور البصرى
 :35.25 *5.97 1.77 5.64 21.64 16 مستوى الدافعية 
 :29.66 *4.27 2.01 5.2 22.73 17.53 الطاقة االيجابية 

 :28.79 *6.49 1.63 5.2 23.26 18.06 تحكـ االتجاه 
 :32.84 *11.33 3.35 38.36 155.15 116.79 مجموع المقياس 

 لة* مستوى الدال                       2.201=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 12يتضح مف الجدوؿ )

 فى محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى فى اتجاه القياس البعدى.
 

 ( 13جػدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسط القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة

 بدنية ومستوى األداء الميارى قيد البحثفى القدرات ال 
  12ف= 

القياس  المتعيرات 
 القبمى 

القياس 
 البعدى 

متوسط 
 الفروؽ

انحراؼ 
النسبة  قيمة ت  الفروؽ

 المئوية 
 :7.64 *2.83 0.64 0.35 4.93 4.58 لمذراعيف  ةالقدرة العضمي

 :1.89 *3.35 1.73 3.03 163.03 160 القدرة العضمية لمرجميف
 :5.15 *3.64 1.41 2.18 40.15 42.33 نة  العمود الفقرى مرو 

 :13.52 *2.43 0.44 1.42 9.08 10.50 الرشاقة 
 :6.62 *2.65 0.50 0.20 3.22 3.02 التوافؽ
 :9.004  1.82 0.22 0.66 6.67 7.33 السرعة 

 :24.96 *2.36 1.48 1.56 7.81 6.25 التوازف الثابت 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :6.82 *3.56 2.02 4.38 68.55 64.17 قوة عضالت الظير 
 :12.73 *2.49 1.15 0.87 7.70 6.83 مستوى األداء الميارى
 * مستوى الداللة                                          2.201قيمة )ت( الجدولية = 

( وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف القياسػيف القبمػى والبعػدى لممجمػوع الضػابطة 13يتضح مف الجدوؿ )
 لقدرات البدنية ومستوى األداء الميارى فى اتجاه القياس البعدى.فى ا

 (14جػدوؿ )
 داللة الفروؽ بيف متوسط القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة 

 فى محددات الصالبة النفسية قيد البحث

القياس  المتعيرات 
 القبمى 

القياس 
 البعدى 

متوسط 
 الفروؽ

انحراؼ 
النسبة  قيمة ت  الفروؽ

 المئوية 
 :9.00 1.33 1.95 1.53 18.53 17.0 الثقة بالنفس 

 :2.44 1.52 1.77 1.44 18.44 18.0 الطاقة السمبية 
 :1.51 1.49 1.66 1.24 16.06 15.82 تحكـ االنتباه 

 :1.93 1.26 0.84 0.27 14.23 13.96 تحكـ التصور البصرى
 :1.094 1.09 2.01 1.33 17.26 16.93 مستوى الدافعية 
 :3.92 1.68 1.15 0.67 17.73 17.06 الطاقة االيجابية 

 :2.05 0.27 2.16 0.38 18.84 18.46 تحكـ االتجاه 
 :4.14 1.02 3.54 3.86 122.09 117.23 مجموع المقياس 

 * مستوى الداللة                                         2.201قيمة )ت( الجدولية  = 
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة  (14يتضح مف الجدوؿ )

فى كؿ مف الثقة بالنفس والطاقة السمبية وتحكـ التصور البصرى والطاقة االيجابية وتحكـ االتجاه ومجموع 
ؿ مف تحكـ المقياس، بينما ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى ك

 االنتباه ومستوى الدافعية.
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 (15جػدوؿ )

 داللة الفروؽ بيف متوسط القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة
 فى القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى قيد البحث 

  12= 2= ف1ف

 القدرات البدنية  
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 1ع 1س - قيمة ت   الفرؽ
 2ع 2س -

 *9.13 2.49 1.05 4.93 1.45 7.42 لمذراعيف  ةالقدرة العضمي
 *8.97 20.51 4.14 163.03 6.35 183.54 القدرة العضمية لمرجميف
 *4.72 4.28 2.03 40.15 2.22 35.87 مرونة  العمود الفقرى 

 *4.30 0.86 0.26 9.08 0.61 8.22 الرشاقة 
 *4.03 1.74 1.12 3.22 0.89 4.96 التوافؽ
 *7.55 1.44 0.54 6.67 0.33 5.23 السرعة 

 *6.23 3.41 1.05 7.81 1.48 11.22 التوازف الثابت 
 *12.98 27.42 4.14 68.55 5.65 95.97 قوة عضالت الظير 

 *10.03 5.98 1.06 7.70 1.67 13.68 مستوى األداء الميارى
 * مستوى الداللة                          2.074= 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى 15يتضح مف جدوؿ )
 القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى فى اتجاه المجموعة التجريبية.  

 (16جػدوؿ )
 ريبية والضابطةداللة الفروؽ بيف القياسيف  البعدييف  لمجموعتى البحث التج

 فى محددات الصالبة النفسية قيد البحث 
  12= 2= ف1ف

 القدرات البدنية  
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 1ع 1س - قيمة ت   الفرؽ
 2ع 2س -

 *4.55 4.44 2.18 18.53 2.39 22.97 الثقة بالنفس 
 *4.85 4.62 2.25 18.44 2.22 23.06 الطاقة السمبية 

 *9.54 5.38 1.41 16.06 1.23 21.43 كـ االنتباه تح
 *7.67 5.83 1.92 14.23 1.63 20.06 تحكـ التصور البصرى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

006 

 

 *5.48 4.38 1.71 17.26 2.03 21.64 مستوى الدافعية 
 *6.43 5 1.65 17.73 1.98 22.73 الطاقة االيجابية 

 *5.35 4.42 2.03 18.84 1.84 23.26 تحكـ االتجاه 
 *11.54 33.06 6.23 122.09 7.17 155.15 قياس مجموع الم

 * مستوى الداللة                        2.074= 0.05قيمة )ت( الجدولية  عند مستوى 
( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى 16يتضح مف الجدوؿ )

 جاه المجموعة التجريبية.  محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى فى ات
 ثانيا: مناقشة النتائج: 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسات القبمى والبعدى لممجموعة 11يتضح مف نتائج جدوؿ )
التجريبية فى القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى قيد البحث فى اتجاه القياس البعدى، وترجع الباحثة ىذا 

ممحوظ فى اتجاه القياس البعدى لممجموعة التجريبية إلى طبيعة استخداـ التدريب التحسف االيجابى وال
المتقاطع وما يتضمنو مف تدريبات البميومترى والكاراتيو وىما تدريبات ترتكز أساسا عمى عمؿ العضالت الكبيرة 

فى استخداـ التدريب  بالجسـ كعضالت الرجميف والذراعيف فى اتجاىات مختمفة مف الثبات والحركة، وىذا التنوع
المتقاطع فى البرنامج مف تدريبات البميومترؾ والكاراتيو مف حيث طبيعة الحركة وطريقة األداء والسرعة 
المختمفة لألداء وما يشتمؿ عميو أيضا مف أساليب أداء تعتبر أكثر فاعمية لتحسف القدرات البدنية، وبالتالى 

مى حصاف القفز وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو امحمد حسف محمدا رفع مستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية ع
( إلى 9ـ( )2010(، اعبد المحسف محمد ومحمد جويدا )6ـ( )2010(، اشيريف عمى حسفا )19ـ( )2002)

أف التدريب المتقاطع يعمؿ عمى رفع مستوى العديد مف عناصر المياقة البدنية بجانب تأثيرىا االيجابى فى رفع 
 ء الميارى.مستوى األدا

 

( إلػى أف تػدريبات البميػومترؾ تعمػؿ عمػى 10ـ( )2004كما تشير نتائج دراسػة اعػزت إبػراىيـ السػيدا )
 تحسف مستوى القدرات البدنية  وبالتالى رفع مستوى األداء الميارى. 

 

اؿ وترى الباحثة أف التدريب المتقاطع باستخداـ التدريب البميومترؾ والكاراتيو أدى إلى سرعة االتص
واالستجابة بيف الجيازيف العضمى والعصبى، مما كاف لو تأثير ايجابى فى تحسيف القدرات البدنية )قيد البحث( 
والذى أدى بدوره إلى تحسيف مستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز، ويؤكد ذلؾ ا زكى محمد 
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ظيمية الحديثة والتى تستخدـ أنشطة متنوعة ـ( أف التدريب المتقاطع يعتبر أحد األشكاؿ التن2004حسفا )
ووسائؿ غير تقميدية بيدؼ تنمية القدرات البدنية لتطوير األداء الرياضى مف خالؿ المساىمة فى اكتساب 

 ( 13:  4خبرات حركية والتى تنعكس عمى تحسيف الجوانب الميارية والخططية. )

بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة  ( وجود فروؽ دالة إحصائيا12كما يتضح مف نتائج جدوؿ )
التجريبية فى محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى فى اتجاه القياس البعدى، وترى الباحثة أف 
ىذه الفروؽ ترجع إلى تأثير البرنامج التدريبى باستخداـ التدريب المتقاطع والذى يحتوى عمى مجموعة متنوعة 

والكاراتيو والتى ساعدت عمى تحسف فى محددات الصالبة النفسية الالزمة لألداء  مف تدريبات البميومترؾ
( أف برامج 14ـ( )2006الميارى. ويتفؽ ذلؾ مع ما أشارت إليو كال مف اماجدة إسماعيؿ وجيياف فؤادا )

 التدريب المقنف تعمؿ عمى تحسف محددات الصالبة النفسية وبالتالى رفع مستوى األداء الميارى، 
ترى الباحثة أف الداللة التى أشارت إلييا نتػائج ىػذا الجػدوؿ أف البرنػامج باسػتخداـ التػدريب المتقػاطع و 

قػد أعطػػى الفرصػػة السػػتمرار الطالبػات فػػى األداء وبالتػػالى إلػػى تحسػػف محػددات الصػػالبة النفسػػية ممػػا أدى إلػػى 
حيػث تراوحػت قيمػة )ت( المحسػوبة تحسف فى مستوى األداء الميارى لػدى الطالبػات لصػالح القياسػات البعديػة 

لممجموعة التجريبية لكؿ مف محددات الصػالبة النفسػية )الثقػة بػالنفس والطاقػة السػمبية وتحكػـ االنتبػاه وتحكػـ 
التصور البصرى ومستوى الدافعية والطاقة االيجابية وتحكـ االتجاه( ومجموع المقياس الكمى وىى أكبر مف اتا 

ممػا يػدؿ عمػى أف البرنػامج باسػتخداـ التػدريب المتقػاطع أثػر تػأثيرا ايجابيػا عمػى ( 1.80الجدولية والتى كانػت )
 محددات الصالبة النفسية.

ا Gould et alـ(، اجولد وآخروف 2000ويتفؽ ىذا مع ما أشار إليو كال مف اأسامة كامؿ راتبا )
لنفسية عمى نحو ال يقؿ ـ( إلى أف التفوؽ الرياضى يتوقؼ عمى مدى استفادة الالعبيف مف قدراتيـ ا2002)

عف االستفادة مف قدراتيـ البدنية، فالقدرات النفسية تساعد األفراد عمى تعبئة قدراتيـ وطاقاتيـ البدنية لتحقيؽ 
أقصى وأفضؿ أداء رياضى ويذكر أف المدربيف يشعروف بأف الصالبة النفسية ىامة جدا فى تحقيؽ اإلنجاز 

 ( 293:  27(  )3:  3ر العبى البطوالت. )الرياضى، وأكدوا عمى أىميتيا فى تطوي
( يتضح تحقيؽ 12، 11ومف خالؿ العرض السابؽ والتحميؿ العممى لمجدوليف اإلحصائييف رقـ )

الفرض األوؿ والذى ينص عمى ا توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 
قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز فى القدرات البدنية والصالبة النفسية )

 لصالح القياس البعدى ا. 
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( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة 13يتضح مف نتائج جدوؿ )
ف ىذه الداللة الضابطة فى القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى فى اتجاه القياس البعدى، وترى الباحثة أ

فى بعض القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى يرجع إلى تأثير البرنامج المتبع بالكمية ال يحتوى عمى القدر 
الكافى مف الميارات والحركات التى تساعد عمى تنمية تمؾ القدرات البدنية جنبا إلى جنب مع الناحية الميارية 

 اىات المختمفة لحالة التدريب أثناء األداء الحركى. مع االستعالؿ المثالى لممستويات واالتج
( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة 14كما يتضح مف نتائج جدوؿ )

الضابطة فى كؿ مف الثقة بالنفس والطاقة السمبية وتحكـ التصور البصرى والطاقة االيجابية وتحكـ االتجاه 
ا ال يوجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى كؿ ومجموع المقياس، بينم

مف تحكـ االنتباه ومستوى الدافعية، وتعزو الباحثة إلى ىذه الداللة إلى أف البرنامج المطبؽ عمى المجموعة 
 داء الميارى فقط.الضابطة لـ ييتـ بالجانب العقمى والنفسى لدييف، ولكنو اىتـ بالقدرات البدنية واأل

( يتضح تحقيؽ 14، 13ومف خالؿ العرض السابؽ والتحميؿ العممى لمجدوليف اإلحصائييف رقـ )
الفرض الثانى والذى ينص عمى: ا توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة 

حصاف القفز  ىء ميارة الشقمبة األمامية عمفى القدرات البدنية والصالبة النفسية )قيد البحث( ومستوى أدا
 لصالح القياس البعدى ا. 

( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى 15يتضح مف نتائج جدوؿ )
القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى فى اتجاه المجموعة التجريبية، وترجع الباحثة ىذا التحسف فى نتائج 

اسات البعدية لممجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة نتيجة إلى التدريب المتقاطع الذى يتضمف القي
تدريبات )البميومترؾ والكاراتيو( المقترح مف قبؿ الباحثة والتى تـ تطبيقو عمى المجموعة التجريبية دوف 

زء مف أجزاء الجسـ فى وقت واحد مع الضابطة، حيث أف طبيعة أداء تمؾ التدريبات تتطمب عمؿ أكثر مف ج
االستمرارية فى األداء مما يؤدى إلى تحسيف فى بعض القدرات البدنية  وبالتالى يساىـ فى تحسف مستوى 

 األداء الميارى.
(، شيريف عمى حسفا 19ـ( )2002وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة امحمد حسف محمدا )

التدريب المتقاطع يعمؿ عمى تحسيف القدرات البدنية وكذلؾ تحسف مستوى  ( حيث أشاروا إلى أف6ـ() 2010)
(، 31ـ( )2006ا ) Sleep Mikeاألداء الميارى، كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة اسميب مايؾ
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( عمى أف التدريب 9ـ( )2010(، اعبد المحسف محمد ومحمد جويدا )10ـ( )2004اعزت إبراىيـ السيدا )
 ومترى يعمؿ عمى تحسيف القدرات البدنية مما يساىـ فى رفع مستوى األداء الميارى. البمي

ـ( أف التدريب المتقاطع شكؿ تنظيمى لطرؽ وأساليب ووسائؿ 2004كما يوضح امحمد حسيف جويدا )
التدريب الرياضى يعتمد عمى التنوع فى ممارسة أنشطة ورياضات مختمفة ذات عالقة بالنشاط التخصصى 

ارس وييدؼ إلى تحسيف مستوى مكونات الحالة التدريبية، عف طريؽ التعدد فى استخداـ األجيزة واألدوات المم
 والتقنيات الحديثة فى مجاؿ التدريب الرياضى. 

(20  :7 ) 
وتعزو الباحثة أف التحسف الحادث لممجموعة الضابطة فى القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى 

جموعة الضابطة لمبرنامج التقميدى المتبع بالكمية مع مالحظة أف ىذا التحسف كاف بدرجة يرجع إلى ممارسة الم
أقؿ بالمقارنة بالمجموعة التجريبية، حيث أف البرنامج التقميدى بالكمية ال يحتوى عمى القدر الكافى مف 

ف مستوى األداء الحركات ونوعية التدريب التى تساعد عمى تنمية القدرات البدنية والتى تؤدى إلى تحس
 الميارى.

ـ( أف اإلعداد البدنى يعمؿ عمى تنمية القدرات البدنية والحركية 2003ويوضح اعصاـ عبد الخالؽا )
 وتقرر مستوى ىذه القدرات درجة إمكانية الفرد لموصوؿ إلى المستويات العميا.

 (11  :81) 
البحث والتجريبية والضابطة  ( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعتى16ويتضح مف الجدوؿ رقـ )

فى محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى فى اتجاه المجموعة التجريبية، وتعزو الباحثة الفروؽ 
بيف القياسيف البعدييف لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى محددات الصالبة النفسية إلى تأثير البرنامج 

تضمف تدريبات البميومترؾ والكاراتيو والذى طبؽ عمى المجموعة  التجريبية المقترح لمتدريب المتقاطع الذى ي
فيذه التدريبات تحسف مف األداء العقمى والبدنى لممارسييا. وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة اماجدة 

ات المقننة ( أف التدريب25ـ( )2008(، ىبة عبد العزيز عبد العزيزا )14ـ( )2006إسماعيؿ وجيياف فؤادا )
 تؤثر تأثيرا ايجابيا عمى محددات الصالبة النفسية كما تؤدى إلى تحسف فى مستوى األداء الميارى.

وترى الباحثة أف تقدـ المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة فى تحسيف محددات الصالبة 
سيف محددات الصالبة النفسية النفسية إلى البرنامج المقترح باستخداـ التدريب المتقاطع والذى ساىـ فى تح
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الطاقة  -مستوى الدافعية  -تحكـ التصور البصرى  -تحكـ االنتباه  -الطاقة السمبية  -)الثقة بالنفس 
 تحكـ االتجاه( وبالتالى تحسف مستوى األداء الميارى.  -االيجابية 

يؤثر عمى ـ( عمى أف استخداـ التدريب المتقاطع 2003حيث يشير امحمد لطفى وأشرؼ محمدا )
زالة الشعور بالممؿ والرتابة  الجانب النفسى مف خالؿ التخمص مف الروتيف عند التدريب عمى نشاط واحد فقط واو

 (382:  21وحدوث نوعا مف التكيؼ النفسى وزيادة فعالية التدريب. )
( يتضح تحقيؽ 16، 15ومف خالؿ العرض السابؽ والتحميؿ العممى لمجدوليف اإلحصائييف رقـ )

رض الثالث والذى ينص عمى: ا توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبية الف
)قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف  والضابطة فى القدرات البدنية والصالبة النفسية

 القفز  ولصالح المجموعة التجريبية ا. 
( أف نسب التحسف الحادثة بيف القياسيف القبمى والبعدى 13، 11ويتضح مف نتائج جدوؿ )

لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى القدرات البدنية )قيد البحث( لصالح المجموعة التجريبية ويتضح أف 
:( ثـ يميو القدرة العضمية لمذراعيف 84.53التوازف الثابت كاف أعمى القدرات تحسنا حيث بمعت نسبة التحسف )

:( فى حيف كانت أقؿ معدالت التحسف فى القدرة العضمية لمرجميف حيث بمعت نسبة التحسف 75.82بة )بنس
:( لممجموعة التجريبية أما بالنسبة لممجموعة الضابطة يتضح أف التوازف الثابت كاف أعمى القدرات 14.28)

ف كانت أقؿ معدالت :( فى حي13.52:( ويميو الرشاقة بنسبة )24.96تحسنا حيث بمعت نسبة التحسف )
 :(.1.89التحسف فى القدرة العضمية لمرجميف بنسبة )

كما يتضح مف نفس الجدوليف أف نسبة التحسف الحادثة بيف القياسيف القبمى والبعدى لمجموعتى 
البحث التجريبية والضابطة فى مستوى األداء الميارى لصالح المجموعة التجريبية يتضح أف نسبة التحسف فى 

:( كما بمعت نسبة التحسف لمستوى األداء الميارى 102.0داء الميارى لممجموعة التجريبية )مستوى األ
:(. وترى الباحثة أف ىذا التحسف يرجع استخداـ التدريب المتقاطع الذى يحتوى 12.73لممجموعة الضابطة )

العضالت والمدى الحركى عمى تدريبات البميوميترؾ والكاراتيو عمى أساليب أداء أكثر فاعمية لزيادة مطاطية 
 لممفاصؿ وزيادة القدرة العضمية لمذراعيف والرجميف لمدى أىميتيا فى الجمباز وخاصة لجياز حصاف القفز.

ـ( 2010(، اشيريف عمى حسفا )19ـ( )2002ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كال مف امحمد حسف محمدا )
لتدريب المتقاطع لو إسيامات كبيرة ( أف استخداـ ا9ـ( )2010(، اعبد المحسف محمد ومحمد جويدا )6)

 وفعالة فى تطوير القدرات البدنية مما يؤدى إلى تحسيف مستوى األداء الميارى. 
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ويتضح مف الجدوليف أف نسبة التحسف فى القياسات البعدية أعمى مف القياسات القبمية فى المجموعة 
داء الميارى )قيد البحث( حيث تراوحت نسبة التجريبية عف المجموعة الضابطة فى القدرات البدنية ومستوى األ

:( أما فى مستوى األداء 84.53: : 14.28التحسف لممجموعة التجريبية فى القدرات البدنية ما بيف ) 
: : 1.89:( بينما تراوحت نسبة التحسف لممجموعة الضابطة فى القدرات البدنية ما بيف )102.06الميارى )
:(، وتعزو الباحثة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى 12.73ميارى ):( أما فى مستوى األداء ال24.96

المجموعة الضابطة فى بعض القدرات البدنية ومستوى األداء الميارى نتيجة لفاعمية البرنامج التدريبى لمتدريب 
المتقاطع وما يحتويو مف تدريبات متنوعة مف تدريبات البميومترؾ والكاراتيو موجية بصورة مباشرة لميدؼ 

 التدريبى لمبرنامج. 
( أف نسبة التحسف الحادثة بيف القياسيف القبمى والبعدى لمجموعتى 14، 12ويتضح مف نتائج جدوؿ )

البحث التجريبية والضابطة فى محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى )قيد البحث( لصالح 
لمحددات تحسنا حيث بمعت نسبة التحسف المجموعة التجريبية ويتضح أف تحكـ التصور البصرى كاف أعمى ا

:( فى حيف كانت أقؿ معدالت التحسف فى تحكـ االتجاه 35.25:( ثـ يميو مستوى الدافعية بنسبة )41.26)
:( أما بالنسبة لممجموعة الضابطة يتضح أف الثقة بالنفس كاف أعمى 28.79حيث بمعت نسبة التحسف )

:( فى حيف كانت أقؿ 3.92( ويميو الطاقة االيجابية بنسبة ):9المحددات تحسنا حيث بمعت نسبة التحسف )
 :(.1.51معدالت التحسف فى تحكـ االنتباه حيث بمعت نسبة التحسف )

كما يتضح مف نفس الجدوليف أف نسبة التحسف الحادثة بيف القياسيف القبمى والبعدى لمجموعتى البحث 
لمجموعة التجريبية يتضح أف نسبة التحسف فى التجريبية والضابطة فى مجموع المقياس الكمى لصالح ا

:( كما بمعت نسبة التحسف فى مجموع المقياس الكمى 32.84مجموع المقياس الكمى لممجموعة التجريبية )
:(، وتعزو الباحثة أف نسب تحسف القياسات البعدية عف القبمية فى محددات 4.14لممجموعة الضابطة )

مى إلى تأثير البرنامج المتبع باستخداـ التدريب المتقاطع والذى يساىـ فى الصالبة النفسية ومجموع القياس الك
تنمية قوة التركيز والتأمؿ واالنتباه وتحسيف التصور العقمى والدافعية والثقة بالنفس لدى الطالبات لذلؾ نجد أف 

 أعمى نسبة تحسف كانت لصالح محدد تحكـ االنتباه وتحكـ التصور البصرى والثقة بالنفس. 
كما يتضح مف الجدوليف أف نسبة التحسف فى القياسات البعدية أعمى مف القياسات القبمية فى 
المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة فى محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى )قيد 

دات الصالبة :( فى محد41.26: : 28.79البحث( حيث تراوحت نسبة التحسف لممجموعة التجريبية ما بيف )
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:( فى حيف تراوحت نسبة التحسف 32.84النفسية أما نسبة التحسف فى مجموع المقياس الكمى فكانت )
:( فى محددات الصالبة النفسية، أما نسبة التحسف فى مجموع 9.0: : 1.51لممجموعة الضابطة ما بيف )

عمى المجموعة الضابطة فى  (، وتعزو الباحثة تفوؽ المجموعة التجريبية4.14المقياس الكمى فكانت )
محددات الصالبة النفسية ومجموع المقياس الكمى نتيجة لتفوؽ البرنامج باستخداـ التدريب المتقاطع لما لو مف 

 .ةتأثير ايجابى عمى محددات الصالبة النفسي
( يتضح 14،  13، 12، 11ومف خالؿ العرض السابؽ والتحميؿ العممى فى الجداوؿ اإلحصائية )

لفرض الرابع والذى ينص عمى: ا توجد فروؽ فى نسب التحسف بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة تحقيؽ ا
فى القدرات البدنية والصالبة النفسية )قيد البحث( ومستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز 

 لصالح المجموعة التجريبية ا.
 -االسػتخالصات والتوصيػات:

 ت: أوال: االسػتخالصا
فى ضوء عينة البحث واألىداؼ والفروض واالعتماد عمى نتائج األسموب االحصائى المستخدـ تمكنت 

 الباحثة مف التوصؿ إلى االستخالصات اآلتية: 
 التأثير اإليجابى لمتدريب المتقاطع عمى تحسيف القدرات البدنية  لدى طالبات عينة البحث.  -1
 تحسيف محددات الصالبة النفسية لدى طالبات عينة البحث.  التأثير اإليجابى لمتدريب المتقاطع عمى -2

التأثير اإليجابى لمتدريب المتقاطع عمى تحسيف مستوى أداء ميارة الشقمبة األمامية عمى حصاف القفز لدى  -3
 طالبات عينة البحث. 

يارة الشقمبة توجد عالقة ارتباطيو ايجابية بيف القدرات البدنية ومحددات الصالبة النفسية ومستوى أداء م -4
 األمامية عمى حصاف القفز. 

أثر التدريب المتقاطع تأثيرا ايجابيا عمى تحسيف القدرات البدنية قيد البحث حيث كانت نسب التحسف فى  -5
 االختبارات الخاصة بالقدرات البدنية ومستوى األداء الميارى كما يمى: 

 :.22.30الرشاقة  -:.  14.28ميف القدرة العضمية لمرج -:  75.82القدرة العضمية لمذراعيف  -
:.                 65.33التوافؽ  -:.      48.97قوة عضالت الظير  - :.   18.71مرونة العمود الفقرى  -
 :.           84.53التوازف الثابت  -   :.       33.96السرعة  -:. 102.06مستوى األداء الميارى  -
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جابيا عمى تحسيف محػددات الصػالبة النفسػية ومجمػوع المقيػاس الكمػى حيػث أثر التدريب المتقاطع تأثيرا اي -6
 كانت نسب التحسف كما يمى: 

 :.32.12تحكـ االنتباه  -:.     32.07الطاقة السمبية  -:.             32.62الثقة بالنفس  -

تحكـ  -:.  29.66الطاقة االيجابية  -:.   35.25مستوى الدافعية  -:. 41.26تحكـ التصور البصرى  -
 :.32.84مجموع المقياس  -:.            28.79االتجاه 

 ثانيا: التوصيػػات: 
 .ةاستخداـ التدريب المتقاطع كمكوف أساسى فى البرامج التدريبي -1
 االىتماـ ببرامج التدريب النفسى لتحسيف القدرات البدنية ومحددات الصالبة النفسية عند الرياضييف. -2

رح باستخداـ التدريب المتقاطع لما لو مف مميزات وتأثير فعاؿ فى تحسيف القدرات تطبيؽ البرنامج المقت -3
 البدنية ومجددات الصالبة النفسية فى رياضة الجمباز. 

استخداـ التدريب المتقاطع فى تحسيف القدرات البدنية ومحددات الصالبة النفسية لدى طالبات كمية التربية  -4
 الرياضية.

 ة عمى عينات أخرى تختمؼ فى الجنس والسف والنشاط الممارس.إعادة إجراء ىذه الدراس -5
 

 قائمػػة المػراجػػع:
إبراىيـ عبد العزيز إبراىيـ محمد حسف: افاعمية التدريب المركب فى تطوير بعض المتعيرات البدنية  -1

والفسيولوجية الخاصة ومستوى االنجاز الرقمى لعدائى المسافات القصيرا، رسالة ماجستير 
 ـ.2009رة، كمية التربية الرياضية بنيف بالزقازيؽ، غير منشو 

تطبيقاتا، ممتقى الفكر، اإلسكندرية،  -أديؿ سعد شنودة، سامية فرغمى منصور: االجمباز الفنى مفاىيـ  -2
 ـ.1999

أسامة كامؿ راتب: اتدريب الميارات النفسية وتطبيقاتيا فى المجاؿ الرياضىا، دار الفكر العربى، القاىرة،  -3
 ـ.2000

زكى محمد حسف: االتدريب المتقاطع اتجاىا حديث فى التدري الرياضىا، المكتبة المصرية لمطبع والنشر  -4
 ـ.2004والتوزيع، اإلسكندرية، 

 ـ.1995سعد كماؿ طو: ا الرياضة ومبادئ البيولوجى ا، مطبعة المعادى، القاىرة،  -5
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نة والقدرة العضمية لمسباحيف شيريف عمى حسف عبده: ااستخداـ التدريب المتقاطع فى تطوير المرو  -6
الناشئيف وتأثيره عمى االنجاز الرقمىا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية 

 0ـ2010لمبنيف، جامعة اإلسكندرية، 

 صفاء صالح حسيف: ا المدخؿ فى عمـ الكاراتيو ا، كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة الزقازيؽ، د.ت. -7
يف وآخروف: االموسوعة العممية فى التدريب الرياضىا، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، طمحة حساـ الد -8

 ـ.1997

عبد المحسف محمد جماؿ، محمد حسيف جويد: ا تأثير تنمية بعض القدرات البدنية الخاصة باستخداـ  -9
 التدريب المتقاطع عمى مستوى األداء لبعض الميارات األساسية لناشئ الكرة الطائرة ا، بحث
منشور، المؤتمر العممى الدولى الثالث عشر، التربية البدنية والرياضة تحديات األلفية الثالثة، 

 ـ.2010كمية التربية الرياضية بنيف، جامعة حمواف، القاىرة، 

عزت إبراىيـ السيد محروس: ا تأثير التدريب المتبايف باستخداـ األثقاؿ والبميومترؾ عمى بعض القدرات  -10
ة والمستوى الرقمى لالعبى الوثب الطويؿا، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية البدنية الخاص

 ـ.2004التربية الرياضية بطنطا، 

 ـ.2003عصاـ الديف عبد الخالؽ: التدريب الرياضى، نظريات وتطبيقات، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  -11
حميؿ الحركىا، دار الفكر عمى محمد عبد الرحمف، طمحة حساـ الديف: اكنسولوجيا الرياضة وأسس الت -12

 ـ.1992العربى، القاىرة، 
فوزى يعقوب، عادؿ عبد البصير: البصريات واألسس العممية لتدريب الجمباز، مكتبة القاىرة الحديثة،  -13

 ـ.1985القاىرة، 
ماجدة محمد إسماعيؿ، جيياف محمد فؤاد: اتأثير تدريبات الصالبة العقمية عمى االحتياجات النفسية  -14

فى الرياضية والرياضة ومستوى األداء لالعبات الكرة الطائرةا، المؤتمر العممى األساسية 
 ـ.2006القومى لبمعاريا، 

 ـ.1992محمد إبراىيـ شحاتة: االتحميؿ الميارى فى الجمبازا، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  -15

 ـ.2001لقاىرة، ، دار الفكر العربى، ا3محمد العربى شمعوف: التدريب العقمى فى المجاؿ الرياضى، ط -16
محمد العربى شمعوف، ماجدة محمد إسماعيؿ: االالعب والتدريب العقمىا، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة،  -17

 ـ.2001
 ـ.1997محمد حسف عالوى: عمـ التدريب الرياضى، دار المعارؼ، القاىرة،  -18
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لمسباحيف ا استخداـ التدريب المتقاطع فى تطوير القوة العضمية  محمد حسف محمد عمى محروس: -19
الناشئيف وتأثيره عمى االنجاز الرقمى، رسالة دكتوراه غير منشورة كمية التربية الرياضية بنيف، 

 ـ.2002اإلسكندرية، 

محمد حسيف جويد: تأثير استخداـ التدريب المتقاطع عمى فعالية األداء الخططى لمضرب اليجومى لدى  -20
مية التربية الرياضية لمبنيف، جامعة العبى الكرة الطائرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، ك

 ـ.2004اإلسكندرية، 
محمد لطفى السيد، أشرؼ محمد سيد زيف: االتدريب باألسموب المتنوع وأثره عمى مقدرة وثب الالعب  -21

ألعمى فى الكرة الطائرةا، بحث منشور، مجمة نظريات وتطبيقات، العدد السابع واألربعوف كمية 
 ـ.2003معة اإلسكندرية، التربية الرياضية لمبنيف، جا

مرفت محمد رشاد: ا تأثير تدريبات الييبوكسيؾ عمى التحمؿ الخاص بميارات المبارزة والكفاءة التنفسية  -22
وعالقتيا بالصالبة الذىنية ا، مجمة بحوث التربية الشاممة، كمية التربية الرياضية لمبنات، 
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 مستو  تحسين  ف لتوافق الحرك  اتدريبات استخدام تاثير 

 لالعب  الجودوحركات الرم  أداء بع  

 )*(أ.د/ محمد حامد شداد                                                           

 )**(د/ مروي محمد طلعت

 مقدمة ومشكلة البحث : 

، وقػد ظيػر ذلػؾ  ى بشكؿ عاـ وبالرياضة التنافسية بشكؿ خاصبممارسة النشاط الرياضلقد أىتمت دوؿ العالـ 
تعمػيـ والتػدريب الا فػي نػمف خالؿ البحوث العممية المتطورة والتي تيدؼ إلى إيجاد حموؿ لممشػكالت التػي تواجي

بػدني فى اى مف محددات عممية التدريب ا إلى أعمي مستوى ممكف  بالعبيياعمى الميارات المختمفة والوصوؿ 
ورياضػات الػدفاع عػف الػنفس إىتمامػًا كبيػرًا بػيف دوؿ العػالـ ات المنػازالت نالت رياضولقد ، ا وخططي  ومياري

تفاعػؿ و مػف تتسػـ بػ والتػى زاد عػدد ممارسػييا فػى اآلونػة األخيػرة بشػكؿ كبيػر وذلػؾ لمػاالجػودو ومنيا رياضػة 
المسػتوى العػالمي ممػا اسػتدعي  حققػت إنجػازات ممحوظػة عمػىيا ن، كما أمستمر لممواقؼ اليجومية والدفاعية 

ـ( اف رياضة 1999. وفى ىذا الصدد يضيؼ يحي الصاوي محمود )المتخصصيف الميتميف بيذه المعبة انتباه 
الجػػودو وسػػيمة لمصػػحة والمياقػػة البدنيػػة حيػػث تػػدرب فييػػا العالبيػػة العظمػػي مػػف المجموعػػات العضػػمية لمجسػػـ 

كمػا يحػافظ عمػى بعػض العضػالت منقبضػة وبػدورىا تضػعط  فالالعب متأىب لكي يستخدـ عضالتو طواؿ الوقػت
( الػى اف 2009) محمػد حامػد شػدادويشػير ( 56:   9عمى الشعيرات الدمويػة فنعمػؿ عمػى تنشػيط الدمويػة . )

تاز بميارات أساسية متنوعة يواجػو الالعػب منافسػو باسػتخداـ ىػذه الميػارات وذلػؾ فػى إطػار مرياضة الجودو ت
رياضػػة الجػػودو ، حيػػث أف أداء الواجبػػات اليجوميػػة لميػػارات ال يظيػػر الطػػابع المميػػز الممعػػب ، وبػػدوف ىػػذه ال

والدفاعيػػة قػػد تكػػوف أحػػد الجوانػػب التػػي تحػػدد نتيجػػة المبػػاراة باإلضػػافة إلػػى مسػػتوى المياقػػة البدنيػػة والكفػػاءة 
 (4: 6الخططية والحالة النفسية . )

ة البدنية ىى القاعدة األساسية لػألداء الرياضػي فػي مجػاؿ ( عمى اف المياق1993) أبوالعال عبد الفتاحولقد أكد 
 : 1) الرياضة التنافسية والرياضية مف أجؿ الصحة مما جعميا تسػتحوذ عمػى مكانػة متميػزة لػدى المتخصصػيف

                                                 
 جامعة حلوان .  –أستاذ تدريب الجودو بكلية التربية الرياضية بالهرم   )*(
 جامعة طنطا .  –ية الرياضية مدرس بقسم التدريب الرياضي بكلية الترب  )**(
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 بقيػةعميػة  يبنػتاألساسػي الػذي  المكػوفالمياقة العامة ىي ( الى اف 1996) عبد النبى الجماؿ( ، كما أشار 2
والقاعػدة  الفقػريف المياقػة البدنيػة أصػبحت العمػود اكػد أ كمػا ةالرياضػي الفورمػة الزمة لموصػوؿ إلػىالمكونات ال

 ( 18 - 17:  5العريضة التي ال تقبؿ مجرد المنافسة حوؿ أىميتيا . )

( الػػػػى اف ىنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف 1998) ,Hong,y.Robinson,P.D.Chan وتشػػػػاف ىػػػػونجويشػػػػير 
ي وسػرعة رد الفعػؿ وقػوة عضػالت الجودو ومنيا تحمػؿ األداء والتحمػؿ العضػم ةلالعبى رياض يةالمتطمبات البدن

والرشاقة ونقص أحد ىذه  والتوافؽ الحركىالظير والبطف والكتفيف والذراعيف والرس  وعضالت الرجميف والمرونة 
 ( 115:  14يكوف سبب في عدـ القدرة عمى االستمرار في األداء بكفاءة . )قد العناصر 

افؽ الحركى مف األىمية بمكاف لالعب الجودو ويتضح ذلػؾ جميػًا فػى قػدرة الالعػب عمػى األداء ويعد التو 
فػػى حيػػز ضػػيؽ باإلضػػافة الػػى القػػدرة عمػػى دمػػج أكثػػر مػػف أداء وكػػذلؾ قدرتػػو عمػػى اإلسػػتجابة السػػريعة لتعييػػر 

ضػى لػو تػأثير عمػى ( الػى أف التػدريب الريا2008األوضاع وفقًا لممنافس وفى ىذا اإلطار تشير سػميعة خميػؿ )
الجياز العصػبى فػى كونػو يحسػف قابميػة التػرابط الحركػى وتقصػير زمػف اإلسػتجابة وزيػادة سػرعة اإلسػتثارة ممػا 

 (44:  4)يؤدى الى تحسيف التوافؽ الحركى فى كؿ عضمة وكذا بيف العضالت . 

لػػى ثالثػػة الػػتعمـ الحركػػي إبتقسػػيـ مراحػػؿ  Maynilنقػػاًل عػػف ماينػػؿ ( 1996)ويػػذكر بسطوسػػي أحمػػد 
المرحمػة أى مرحمػة ثبػات الحركػة ، و  مرحمػة التوافػؽ الجيػد لمحركػةأقساـ ىى مرحمػة التوافػؽ األولػي لمحركػة ، و 

( أف التوافػػؽ الحركػػى يعتمػػد عمػػى عػػدـ 0004) محمػػد صػػبحى حسػانيفكمػػا يؤكػػد ، ( 78:  3اآلليػة لمحركػػة . )
ب ذلؾ في حدوث اضطراب في الحركة فتخرج اشتراؾ مجموعات عضمية غير مطموبة في أداء الحركات فال يتسب

 (406:  8في صورة غير مرتبكة ومتناسقة والحركة بيذا الشكؿ تأخذ شكؿ التوافؽ. )

مػتخمص مػف األخطػاء الفنيػة والتػي تميػزت بيػا لمرحمػة التوافػؽ الجيػد لمحركػة تيػدؼ ويرى الباحثاف أف  
فػي مسػار  ةبػيالعر يػة مػف الزوايػا الحػادة والحركػات مرحمة التوافؽ األولػي لمحركػة حتػي تبػدو الحركػة نظيفػة خال

 . وضبط التوقيت الحركة 

الػػػتخمص مػػػف الحركػػػات  ياأف مػػػف أىػػػداف Shablشػػػنابؿ ( نقػػػاًل عػػػف 1996)بسطوسػػػي أحمػػػد  ويؤكػػػد
وحتػى ال يكػوف الفاقػد مػف الجيػد زائػدًا وال لػزـو لػو حيػث يحػؿ  ىالحركػ زنشػاالوالزائػدة والتػي تسػبب  المصاحبة

ب األداء وبػػذلؾ يػػتمكف الالعػػب مػػف أداء الحركػػة خاليػػة نسػػبيًا مػػف األخطػػاء الفنيػػة الكثيػػرة وحتػػى التعػػب ويصػػع
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وذلػؾ مػف  ودو يتمكف مف توجيو أعضاء جسمو بدقة وانسػيابية ، وىػذا مػا نجػده مناسػبًا ويتطػابؽ مػع لعبػة الجػ
ئ إلتى العتزئ الحريتي وتتو الوصتول وأداء بتدبي عتالى وجلتد يبيترخالؿ النقاط األخيػرة أو النقػاط التػي يسػبقيا 

قتتدرة حتتتى يميبتته الترييتتز علتتى امداء ل و مقتتدرة اليعتتل علتتى أداء الحريتتة دوال تتتفثره بتتالمحيط المتواجتتد فيتته
قببتاً وبتذلك يحتدث االبستيال اليعل على توزيع القوة المبذولة عبد امداء الحريي على أجزاء الحرية توزيعاً م

غبة في التعلم ويزداد ء الحرية وعبدما يحس المتعلم بذلك تزداد عبده الرواالبسجام والتواف  بيال أجزا الحريى
سواء في مرحلة التواف  امولي للحرية أو ما قبللا ستواء يابت   الموروثةتصحيح العادا  الحريية العطاء ل و

لحريتة ترييتز المتتعلم علتى دقتاب  الحريتة وتتدو يتئ جتزء متال أجتزاء االحريا  إرادية أو غير إرادية ل و تلك
حتي يصئ إلى السيطرة على أداء الحرية يللا بشيللا البجيو الجميتئ فتفجزاء ومراحتئ الحريتة تتتفثر ببعضتلا 

 ( 81 – 83:  3البعض . )

المبتتدبيال  الجتودوعبتى رياضتة البعتض ومال  يئ عمئ الباحثتاال وأيضتاً متال  تيئ قتراءاتلم تبتيال أال 
ى بعتض متغيترا  االداء البدبيتة والملاريتة ممتا يتبعيس قد يعابوال مال بعض القصور فى مستتو)عيبة البحث( 

امداء بقتتدرة العاليتتة إال أال أداء الملتتارا  بشتتيئ مبفتترد فبجتتد أبتته فتتى حتتيال علتتى امداء الملتتارى بشتتيئ ستتلبى 
وما تتطلبه مال مباوره قبئ امداء وإستت دام توقيتتا  متبايبتة للرمتى وقتدرة اليعتل علتى  -الفعلى فى المباراه 

حيتز ضتي  باإلضتافة التى القتدرة علتى دمت  أيثتر متال أداء وقدرتته علتى اإلستتجابة الستريعة لتغييتر  الرمى فتى
حيم والتميال مال المبافس بامسلول الصتحيح علتى الترغم تيتصو بعدم القدرة على ال -اموضاع وفقاً للمبافس 

ل وبتحليتئ البترام  لبقاط مما يسدى الى عدم القدرة على تحقي  امال وصوله المياال الصحيح والمباسل للرمي 
التدريبية المتبعة مع اليعبيال أفراد عيبة البحتث تبتيال أبته قتد ييتوال القصتور فتى مستتوى امداء بتيجتة ضتعو 
مستوى تدريل قدرا  التواف  الحريى وذلك بتيجة البترام  وامستاليل التدريبيتة المستت دمة متع عيبتة البحتث 

تبتاك بعتض عباصتر اللياقتة البدبيتة تعتبتر ذا  أتميتة يبيترة م( إال 2001) Yama Motoموتو ولقد ايد ياما
:  11. )ى متغيترا  االداء الملتارى لتواال للتا تتاثير إيجتابى عبالبسبة ليعبي الجودو ومبلا التوافت  الحريتي 

( حيتث أيتد علتى اال سترعة و دقتة امداء الحريتى متع تحقيت  1991)أبوالعي عبد الفتتاح وتذا ما أيده ( ل 40
قتصاد في الجلد ل ويتحق  مال  يئ عمليا  عصبية تتل   في استقبائ الم  للمعلوما  الم تلفة اللدو واال

عال طبيعة امداء الحريي مال  يئ المستقبي  الحسية ل ثم يقوم بتحليئ متطلبا  الحرية مال الباحيتة الحرييتة 
م  اإلشارا  العصبية الحريية إلى والزمبية والفراغية ل سواء للجسم ييئ أو محد أجزابه ل وبعد ذلك يرسئ ال

العضي  لتبفيذ  طة امداء الحريي وفقاً للمتطلبتا  التتي حتددتا متال باحيتة امداء الحريتي وشتيله ل والتقستيم 
الزمبتتي لتت داء الحريتتي واتجاتتتا  حريتتة الجستتم وأجزابتته فتتي الفتتراا المحتتيط ل أع البتتواحي الميابيتتة ل ويلمتتا 

 ييً ته دراسة وتذا ما ايد( ل 205:  1يي دئ ذلك على ارتفاع مستوى التواف  . )ارتفع  دقة تبفيذ امداء الحر
دريد ل  Grzegorz Lech, Janusz Jaworski, Robert Krawczyk (2001)جريزيوز وي روال مال 

 Patrik Drid, Sergej Ostojić, Nebojša Maksimović, Jovan Pejčić, Radenkoوي تروال 

Matić  and Slavko Obadov (2009)  يمتتا أشتتار  دراستتة ستتيرتيتش وي تتروالSertić, H., 

Sterkowicz, S. and Vuleta, D (2009 عف وجود عالقو مرضية بيف التوافؽ الحركى ومسػتوى األداء )
مسػتوى لو تػأثير إيجػابى فػى تحسػيف  الحركى ، حيث اشارو جميعًا الى أف تدريب التوافؽ لمعبى رياضة الجودو

عبى رياضػة الجػودة ، ذلػؾ ممػا دعػا الباحثػاف الػى إجػراء البحػث الحػالى كمحاولػة لمتعمػب لالحركات الرمى اداء 
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 فػػىتػػأثيره التعػػرؼ عمػػى عمػػى البػػرامج التقميديػػة المسػػتخدمو وذلػػؾ مػػف خػػالؿ برنػػامج تػػدريبى لمتوافػػؽ الحركػػى و 
 .لالعبى الجودو المرتبطة بالتوافؽ الحركى  -حركات الرمى  -األداء الميارى متعيرات 

(13( )15( )17 )  

 هدف البحث : 

تحسيف مستوى األداء الميارى لبعض حركات الرمى لالعبى رياضة الجودو مػف خػالؿ ييدؼ البحث الحالى الى 

 . تصميـ برنامج تدريبي لمتوافؽ الحركي

 فرو  البحث :

 التوافػػؽ الحركػػىتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف القيػػاس القبمػػى والقيػػاس البعػػدى فػػى مسػػتوى  .1
 رياضة الجودو لصالح القياس البعدى .  لالعبى

حركػات بعػض أداء توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف القيػاس القبمػى والقيػاس البعػدى فػى مسػتوى  .2
 رياضة الجودو لصالح القياس البعدى .العبى ل الرمى

 مصطلحات البحث : 

 )تعريؼ إجراء(لعبة الجودو : 

وعة سواء كانت لعب مف أعمي )ناجي وازا( تنز بميارات أساسية مىي واحدة مف ألعاب النزاؿ حيث تمتا 
وكػذلؾ مػف خػالؿ )اش وازا( وميػارات رجمػيف وازا(  ىوميػارات وسػط )جوشػوازا(  تػيوتشمؿ عمى ميارات يديف )

 ميػارات، أو كنسسػنووازا( )شػمي وازا( اوكسػر ) خنػؽ( أو وازا)اوساي  ىسواء كاف تثبيت ارض ، ىاألرضالمعب 
يػا أثنػاء سػير المباريػات عمػى ممعػب خػاص معػد لػذلؾ ويػؤدي تمػؾ لو ىجـو مضػاد بتعامػؿ الالعػب خال مركبة أ

وعمػى الظيػػر  سػريعة وقويػةلمحصػوؿ عمػى رميػة  المبػاراةالميػارات عمػى منػافس لػو ينافسػو عمػى امػتالؾ زمػػاـ 
 ة . االمبار  إلنياء

 التوافق : 
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 ( 407:  8اخؿ إطار واحد . )حركات مف أنواع مختمفة د إدماجىو قدرة الفرد عمى  
 التوافق الحركي : 

، وكؿ العمميات الفسيولوجية  العضميةىو ترتيب مراحؿ وأجزاء الحركة ودفعات القوة ، واالنقباضات  
) ميات التي تختص باألداء الحركي إلنجاز اليدؼ المنشود . مالخاصة بالنشاط الحركي والتنسيؽ بيف كافة الع

2  :45 ) 

 سابقة : الدراسات ال

( 43م( 0004م Grzegorz Lech, Janusz Jaworski, Robert Krawczykدراسة جري كو  وآخػروف  -1
بعنواف تجثير قدرات التوافؽ الحركى عمى اسموب القتػاؿ ومسػتوى األدائ لػدى العبػى الجػودو ، وتهػدؼ الدراسػة الػى 

سػػتوى اإلنجػػا  الريا ػػى لػػدى العبػػى الجػػودو تحديػػد قػػدرات التوافػػؽ الحركػػى األساسػػية المرتبطػػة بجسػػموب القتػػاؿ وم
 5كجػـ ،  1( العبػيف جػودو " العػب و ف تحػت 9ولقد وستخدـ المنهة المنهة الوصةى وكانت العينة مكونة مػف م

كجـ " مػف المتػج ميف حتػى المركػ  الخػام  ببطولػة بولنػدا لناشػلى  94و ف تحت  0كجـ ،  43العبيف و ف تحت 
مبػػاراة( ، ولقػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف فهػػار  النشػػاط و ػػى  11لعبػػوأ مػػف مباريػػات م حيػػث تػػـ تحميػػؿ مػػا 0009الجػػودو 

عبارأ عف عدد الهجمات / عدد المباريات لكػؿ العػب  فػى جميػع مراحػؿ التصػةيات ، وكػيا فهػر  الةعاليػة ويقػا  
يا ػى لقػدرات تـ تحديد مستوى اإلنجػا  الر و بالمتوسط الحسابى لعدد الهجمات فى كؿ مرحمة مف مراحؿ المباراة ، 

التمػػػاي  الحػػػ  حركػػػى لمحركػػػة ، تكػػػرار الحركػػػة ،  مػػػف رد الةعػػػؿ البسػػػيط مسػػػمعى وو  و ػػػىالتوافػػػؽ الحركػػػى ا تيػػػة 
بصرى( ،  مف رد الةعؿ االنتقالى ، التوجه المكانى ، التوافؽ البصرى الحركى ، اإليقاع ، السرعة ، حركات الدقػة 

القدرات مف خمؿ مجموعة مف اختبػارات الحواسػب ولقػد اشػارت ، حركات القدرة عمى التكيؼ حيث تـ حساب تمؾ 
و ـ النتالة الى و مية قدرات التوافؽ الحركى كج ئ مهـ مف التدريب واليى ي دى الى  يػادة فػرص التنميػة المهاريػة 

 والخططية لمعبى الجودو . 
 Patrik Drid, Sergej Ostojić, Nebojša Maksimović, Jovanدراسػػة دريػػد وآخػػروف  -2

Pejčić, Radenko Matić  and Slavko Obadov (2009 )(15)  بعنػواف تػاثير تػدريب الجػودو عمػى
السػػمات األنثروبومتريػػة والقػػدرات الحركيػػة لػػدى طػػمب المػػدار  االبتداليػػة ، وتهػػدؼ الدراسػػة فحػػص تػػاثير تػػدريب 

سنة فى صػربيا  45-44دالية قى سف الجودو عمى السمات وألنثروبومترية والقدرات الحركية لطمب المدار  االبت
( طالػػب ممػػار  444، ولقػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف المػػنهة الوصػػةى وتػػـ تقسػػيـ العينػػة الػػى مجمػػوعتيف األولػػى شػػممت م
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( طالػػب ممػػار  ألنشػػطة ريا ػػية وخػػرى غيػػر الجػػودو ، كمػػا اسػػتخدـ 051لمجػػود بينمػػا شػػممت المجموعػػة الثانيػػة م
ةػػى و اختبػار الجػرى المتعػػرج بػثمث كػرات لقيػػا  القػدرات التوافقيػة ، ولقػػد الباحػث اختبػار جػػرى مسػار الموانػع الخم

وكدت النتالة عمى و مية تجثير تػدريب الجػودو عمػى السػمات األنثروبومتريػة لمطػمب كمػا اكػدت وف تػدريب الجػودو 
  االبتداليػة ي ثر بشكؿ داؿ عمى القدرات الحركية وقدرات التوافؽ الحركى لدى ممارسى الجودو مف طػمب المػدار 

. 
بعنػواف  Sertić, H., Sterkowicz, S. and Vuleta, D (2009) (17)دراسػة سػيرتيتش وآخػروف  -3

القدرات الحركيػة عمػى األداء فػى رياضػة الجػودو ، وىػدفت الدراسػة الػى تحديػد مقػدار واتجػاه العالقػة بػيف تأثير 
دى مف وضع الوقوؼ ، ولقد اسػتخدـ البػاحثوف مجموعة مف القدرات الحركية واألداء فى جوالت الجودو التى تؤ 

طالػب مػف طػالب كميػة عمػـو الحركػة  122المنيج شبو التجريبػى بنظػاـ المجموعػة الواحػدة عمػى عينػة قواميػا 
الرياضية بجامعة زغرب ، كما إستخدـ الباحثوف لقياس التوافؽ ثالثة اختبارات ىػى الرشػاقة فػى اليػواء والوثػب 

مػع االنحنػاء ، ولقػد أسػفرت النتػائج عػف أنػو لػـ يكػف ىنػاؾ إسػياـ القػدرات  8شكؿ  الطويؿ لمخمؼ والتحرؾ فى
التوافقيػػة بالقػػدر المتوقػػع فػػى أداء الجػػودو حسػػب قياسػػات البػػاحثوف ويعػػزى البػػاحثوف ذلػػؾ إلػػى اسػػتخداـ ثالثػػة 

ة لرياضػة مثػؿ اختبارات فقػط لقيػاس التوافػؽ وىػو مػا ال يكفػى لتعطيػة ىػذا النطػاؽ الواسػع مػف القػدرات التوافقيػ
الجودو والتى تتميز بأداء مجموعات مف الميارات المركبة التى تستمـز سرعة عاليػة إال أف العالقػة التػى ظيػرت 
بيف القدرات التوافقية ومستوى األداء فى الجودو تعتبر مرضية فى ظؿ قمػة عػدد االختبػارات المسػتخدمة لقيػاس 

 التوافؽ . 
دراسة برانيسالؼ تشيرنوجراتش  -4 Crnogorac, B. بعنواف تحوالت الحالة الحركية  (12) (2010) 

األساسية والخاصة لدى كبار العبى الجودو تحت تأثير نماذج التدريب المبتكرة ، وىدفت الدراسة الى قياس ما 
يطرأ عمى الحاالت الحركية األساسية والخاصة لدى نخبة العبى الجودو مف تحوالت كنتيجة الختالؼ النماذج 

( العب 179يبية المبتكرة المطبقة عمييـ ، ولقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبى وشممت العينة )التدر 
العب  61سنة مف األساتذة حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف واحده تجريبية عددىا  27و  17جودو بيف 

رات التوافؽ الحركى مف العب مف دوؿ كرواتيا وسموفينيا والتشيؾ ، وتـ قياس قد 118وأخرى ضابطة وعددىا 
ختبار جرى 3خالؿ ) ختبار الخطو الجانبى واو ( اختبار ىى إختبار تسمؽ وثبات المقاعد والساللـ السويدية واو

8حرؼ  مع االنثناء ، ولقد تـ تطبيؽ البرنامج المقترح خالؿ ثالثة أشير فى بداية التدريب الفنى ، القسـ  
 15يف الحركة التخصصية التى تحاكى مواقؼ لعب فعمية )تماريف الخاص بالمقدمة ، قمنا بأداء بطارية تمار 
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ؽ( . قاـ الباحث بالتعاوف مع الدكتور إيزت رادو  20إلى  Izet Rado  30بتصميـ تماريف حركية مركبة ) 
تمريف بميومترى يعتقد أف ليا تأثير إيجابى عمى تنمية الميارات الحركية السائدة فى  15تمريف تشتمؿ عمى 

. قاـ الباحث بتقديـ أدوات تدريب مبتكرة )عارضات أفقية ، عارضات عالية معمقة ، أحباؿ كيمونو( الجودو( 
بعد تدريب الجودو . تدربت المجموعة الضابطة وفؽ برامج التدريب التقميدية ولقد أسفرت أىـ النتائج عف اف 

لحركية الخاصة لدى العبى الجودو وكذلؾ استخداـ البرنامج التدريبى المبتكر إلى التأثير اإليجابى عمى الحالة ا
الحالة الحركية العامة لدييـ حيث أدى إلى تحسيف القدرات الحركية األساسية والقدرات الحركية الخاصة 
 والقدرات التوافقية لدى العبى الجودو 

بعنػواف دراسػة تػأثير تػدريس الجػودو عمػى  Şengül Demiral (2011) (16)دراسػة سػينجوؿ ديميػراؿ  -5
سنة ، وىػدفت  الدراسػة الػى فحػص تػأثير ممارسػة  12-7القدرات الحركية لمطالب الممارسيف لمجودو فى سف 

سػنة ، ولقػد أسػتخدـ الباحػث المػنيج  12-7الجودو عمى القدرات الحركية لمطالب الممارسيف لمجودو فػى سػف 
( 38زعيف عمػى مجمػوعتيف )طالب ممارس لمجودو مو  69شبو التجريبى بنظاـ المجموعتيف عمى عينة قواميا 

( لممجموعػػة الضػػػابطة ، كمػػا إسػػػتخدـ الباحػػث إختبػػػارات لقيػػاس بعػػػض السػػػمات 31لممجموعػػة التجريبيػػػة و )
األنثروبومترية إلى جانب قياس االتػزاف االسػتاتيكى والػديناميكى ، التوافػؽ ، الرشػاقة ، الوثػب الطويػؿ ، إطػالؽ 

كانػت اىػـ النتػائج أف جميػع القػدرات الحركيػة قيػد البحػث كػاف ليػا الكرات ، قوة المخمػب ، اختبػارات السػرعة ، و 
تأثير قوى فى اداء الجودو وأف أداء الجػودو قػد أدى إلػى تنميػة التوافػؽ وىػو مػا يؤكػد التػاثير اإليجػابى لتػدرس 

 الجودو عمى القدرات الحركية لمناشئيف . 

 إجراءات البحث : 

 منهج البحث : 

لقيػاس القبمػي اجريبػي باسػتخداـ المجموعػة التجريبيػة الواحػدة عػف طريػؽ استخدـ الباحثػاف المػنيج الت
 والبعدى وذلؾ لمناسبتو لطبيعة البحث . 

 :  حثبالمجتم  
 عينة البحث : 

 نادي الزمالؾ ىتـ اختيارىـ بالطريقة العمدية مف العب سنة 15تحت  الجودو ىمف العبمبتدئيف ثمانية العبيف 
 . 
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 تجانس عينة البحث :

  لمت يرات األساسية للبحث :ا -

بػيف وفػراد عينػة اعتدالية المنحنػى لمتجكد مف وقوع وفراد العينة تحت المنحني االعتدالي قاـ الباحثاف بإجرائ  
 العينة . اعتدالية ( يو ح 5العمر التدريب( وجدوؿ م –الو ف  –الطوؿ  –البحث في المتػيرات مالسف 

 ( 1جدوؿ )
 تعيرات السف والطوؿ والوزف والعمر التدريبيعينة البحث في مإعتدالية 

 8ف= 
 االلتواء التفمطح االنحراؼ المعياري الوسيط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتعيرات ـ
 0.56- 0.66- 3.057 36.00 35.77 / يـو سنة السف  .4

  4.03- 4.03- 8.006 370.70 377.34 سـ الطوؿ  .0

  3.47- 3.47- 8.086 75.00 76.47 كيمو جراـ الو ف  .3

  3.50- 3.50- 0.65 6.00 5.67 / يـو سنة العمر التدريبي  .1

العمر التدريبي( تراوح ما  –الوزف  –الطوؿ  –( أف معامؿ االلتواء متعيرات )السف 1يتضح مف جدوؿ ) 
 أفراد عينة البحث في المتعيرات المختارة . إعتدالية ( مما يدؿ عمى 3)±بيف 
 بحث :قيد الك  والمهار  مت يرات التوافق الحر -

المنحنػي االعتػدالي وجػدوؿ  ضػمف قيد البحثاالختبارات نتائج عينة البحث فى مستوى لمتأكد مف وقوع  
 .  االختباراتبيف افراد عينة البحث فى مستوى اإلعتدالية ( يوضح 2)

 ( 2جدوؿ )
 مياريةاختبارات التوافؽ الحركى واإلختبارات ال مستوىعينة البحث في إعتدالية 

 6ف=

المتوسط  وحدة القياس المتعيرات ـ
االنحراؼ  الوسيط الحسابي

 االلتواء الت لط  المعياري

النقػػػػػر عمػػػػػى   .4
 المسطحات

 0.04- 0.41 0.11 54.00 51.94 عدد مرات  اليد اليمني
 0.90- 0.45- 0.41 51.50 51.34 عدد مرات  اليد اليسرى

 0.04 0.41 0.11 3.00 3.40 عدد مرات  نط الحبؿ  .0
 0.19- 0.10 0.14 41.00 49.10 يال مف بالثوان 8الجرى عمى شكؿ   .3
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 0.04-  4.31- 0.93 41.00 41.40 درجة رمي الكرات  .1
 4.90-  0.34 0.15 1.11 1.50 يال مف بالثوان الدوائر المرقمة   .5
 0.50-  4.30- 0.40 45.00 41.34 درجة دقة ميارة اوجوشي  .1
 0.54-  4.11- 0.90 43.50 43.00 درجة يدقة ميارة رمي ىراي جوش  .4
 4.40- 0.54- 3.05 41.00 41.45 درجة ماتا شدقة ميارة رمي ات  .9
 0.51-  4.01- 0.14 45.00 43.10 درجة دقة ميارة رمي اوستوجاري  .1

 0.05 0.54- 0.10 45.00 41.34 درجة ىدقة ميارة رمي تاي اتوش  .40
 0.54- 0.10- 4.10 45.00 41.45 درجة دقة ميارة رمي اوتش جاري  .44
 4.41- 0.04 0.14 41.00 45.00 درجة دقة ميارة رمي ايبوف سيوناجي  .40

 المهاريػػة االختبػػارات التوافػػؽ الحركػػى واإلختبػػارات( وف معامػػؿ اللتػػوائ فػػي متػيػػرات 0يت ػػح مػػف الجػػدوؿ م 
 ة . وفراد عينة البحث في المتػيرات المختار اعتدالية ( مما يدؿ عمى 3م±تراوحت ما بيف 

 أدوات ووسائل جم  البيانات :  -

 الوسالؿ واألدوات التالية :  عف طريؽلجمع البيانات  افاستند الباحث

 شريط لقيا  الطوؿ بالسـ .  -0 مي اف طبي لتحديد الو ف بالكجـ .  -4
  االختبارات البدنية والمهارية . -3

التوافػػػػؽ الحركػػػػى ر اختبػػػػارات يػػػػاقػػػػد تػػػػـ تحميػػػػؿ محتػػػػوى بعػػػػد المراجػػػػع العمميػػػػة والدراسػػػػات السػػػػابقة الخت
 :  ا تية االختباراتيلؾ عمى  وسةروعر ها عمى السادة الخبرائ وقد ( 4مرفؽ مالمهارية واإلختبارات 

  الحرك  : أوال  : االختبارات التوافق

 اختبار نط الحبؿ .  -0 اختبار النقر عمى المسطحات.  -4
 ت . اختبار رمي واستقباؿ الكرا -1 .  8اختبار الجرى عمى شكؿ  -3
  اختبار الدوالر المرقمة .  -5

 الدراسة االستطالعية :  -

جػػرائ الثبػػات ويلػػؾ قبػػؿ البػػدئ فػػي تطبيػػؽ االختبػػارات وجػػري الباحػػث  ػػيأ الدراسػػة يػػوـ  تػػـ حسػػاب الصػػدؽ وا 
 ـ 1/0040/ 41الجمعة الموافؽ 
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 عينػة الدراسػة وقد تـ تطبيؽ االختبارات المختارة عمػى عينػة مػف نةػ  المجتمػع األصػمي لمبحػث ومػف غيػر 
العبػػيف وقػػد تػػـ التطبيػػؽ عمػػى ممعػػب نػػادي ال مالػػؾ الريا ػػي وكانػػت الدراسػػة  1، وقػػد بمػػع عػػدد العينػػة  األساسػػية

 تهدؼ الى : 
   . اعداد بطاقات التسجيؿ المناسبة لرصد البيانات -0 كاف واألدوات واألجه ة .المصمحية التجكد مف  -4
 .تطبيؽ االختبارات تحديد ونسب وقت ل -1 .تحديد  مف كؿ اختبار  -3
 .تنظيـ سير العمؿ في االختبارات وترتيبها  -1  . معينةلمعرفة مدى مناسبة االختبارات  -5

 :  المعامالت العلمية لالختبارات

 :  صدقال أوال  

 محتو  :لصدق ا -

ولقػػػد توصػػػؿ  ( ،0مرفػػػؽ ماسػػػتخدـ الباحػػػث صػػػدؽ المحتػػػوى عػػػف طريػػػؽ آرائ السػػػادة المحكمػػػيف مالخبػػػرائ( 
و ػػػي عمػػػى الترتيػػػب االختبػػػار األوؿ اختبػػػار  توافقيػػػةاختبػػػارات  (5م عػػػددف مػػػف خػػػمؿ آرائ الخبػػػرائ الػػػى وف الباحثػػػا

%( ، واالختبػػار 10%( ، واالختبػػار الثػػاني اختبػػار النقػػر عمػػى المسػػطحات بنسػػبة م400الػػدوالر المرقمػػة بنسػػبة م
ختبػػار اال%( ، و 40بنسػػبة م 8فػػي شػػكؿ ، واختبػػار الرابػػع اختبػػار الجػػرى  (%90الثالػػث اختبػػار نػػط الحبػػؿ بنسػػبة م

%( 40%( وقػػد تػػـ قبػػوؿ االختبػػارات التػػي حصػػمت عمػػى م40الرابػػع مكػػرر اختبػػار رمػػي واسػػتقباؿ الكػػرات بنسػػبة م
، كما يت ح وف اجمالي عدد المهارات األكثر احتياجػًا لعنصػر التوافػؽ الحركػي بمػع عػدد ـ فجكثر مف آرائ الخبرائ 

% واألوؿ مكػػرر  ػػي مهػػارة اتػػ  تاتػػا 400التػػالي وواًل مهػػارة  ػػراي جػػو  بنسػػبة  ( مهػػارات و ػػي عمػػى الترتيػػب4م
% وثالثػػًا مهػػارة 10% والثػػاني مكػػرر مهػػارة تػػاي انوشػػي بنسػػبة 10% وثانيػػًا مهػػارأ اوسػػتوجاري بنسػػبة 400بنسػػبة 

بنسػػبة % ورابعػػًا مهػػارة مػػاي مػػواري اوكيمػػي 90% والثالػػث مقػػرر مهػػارة ابيػػوف سػػبوناجي 90اوتػػ  جػػاري بنسػػبة 
40 %0 
 : التوافق الحرك  واإلختبارات المهارية  إلختبارات صدؽ التمايز -

تـ اجرائ الدراسة االستطمعية األولى بهدؼ التجكد مػف المعػاممت العمميػة لبختبػارات قيػد البحػث وطبقػت 
العبػػيف تػػـ اختيػػار ـ ( 9م الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف مجتمػػع البحػػث ومػػف خػػارج العينػػة األساسػػية لمبحػػث وبمػػع عػػدد ـ

 ( يو ح المعاممت العممية لبختبارات قيد البحث .3م بالطريقة العمدية والجدوؿ
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

081 

 

 (3) جدوؿ

 داللة الفروؽ بيف متوسطات المجموعة المميزة والمجموعة العير مميزة 
  قيد البحثالتوافؽ الحركى لبياف معامؿ الصدؽ لالختبارات 

ْ2ْ=1=6 

 االختبارات البدنية ـ
الفرؽ بيف  المجموعة العير مميزة موعة المميزةالمج

 المتوسطات

قيمة 
 ع± س ع± س ت

 ىالنقر عم  .4
 المسطحات

 7.07 5.73 1.09 55.12 1.46 60.85 يميف

 6.56 5.38 1.23 53.26 1.37 58.64 يسار  .0

 3.46 0.90 0.46 2.75 0.38 3.65 عدد مرات نط الحبؿ  .3

 2.90 2.18 1.18 19.23 1.22 17.05 8الجري عمى شكؿ   .1

 4.69 2.30 0.87 13.85 0.68 16.15 درجة رمى الكرة  .5

 5.01 1.20 0.59 5.43 0.72 6.63 الدوائر الرقمية  .1

 4.36 5.50 1.89 9.63 2.11 15.13 دقة ميارة اوجوشى  .4

 4.03 5.77 2.46 8.55 2.06 14.32 دقة ميارة ىراي جوشى  .9

 3.96 6.35 3.15 7.30 1.73 13.65 دقة ميارة اتش ماتا  .1

 2.90 5.00 2.85 9.12 2.61 14.12 دقة ميارة اوستوجارى  .40

 3.72 4.28 3.22 10.95 1.34 15.23 دقة ميارة تاى أنوشى  .44

 3.59 3.63 2.46 11.75 1.73 15.38 دقة ميارة اوتش جارى  .40

 3.01 6.13 3.14 8.52 2.56 14.65 وف سيوناجىيبدقة ميارة ا  .43

 4.94 . =05وى معنوية قيمة ت الجدولية عند مست
. بيف متوسطي المجموعة 05( وجود فروؽ يات داللة احصالية عند مستوى معنوية 3يت ح مف جدوؿ م

قيػد البحػػث ويلػػؾ لبيػػاف  واإلختبػػارات المهاريػػة الحركػػىالتوافػؽ المميػ ة والمجموعػػة الػيػػر مميػ ة فػػى متػيػػر اختبػػارات 
 . معامؿ الصدؽ مالتماي (

 :ثبات ثانيا  ال

  التوافق الحرك  واإلختبارات المهارية :تبارات اخ -
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عػػػادة تطبيقػػػ الباحثػػػاف اسػػػتخدـ ويػػػاـ ويلػػػؾ  (3بةاصػػػؿ  منػػػي موقػػػد تػػػـ اجرائ ػػػا  هطريقػػػة تطبيػػػؽ االختبػػػار وا 
 ( يو ح المعاممت العممية لبختبارات قيد البحث .1م والجدوؿلمتحقؽ مف المعاممت العممية لمختبارات 

 ( 4جدوؿ )
 لالعبي الجودوواإلختبارات الميارية  التوافؽ الحركىالختبارات  معامؿ الثبات

 6ف=                                                                                                
 البياف   

 وحدة القياس االختبارات 
معامؿ  التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ

  ع  س  ع  س االرتباط

النقر عمى 
 المسطحات

 0.60 3.58 76.87 3.73 77.00 عدد المرات اليد اليمني

 0.03 3.54 78.65 3.40 77.07 عدد المرات اليد اليسرى

 0.05 0.56 5.57 0.76 5.40 ث نط الحبؿ

 0.04 3.66 36.00 3.58 36.36 الدرجة 8الجرى عمى شكؿ 

 0.66 0.06 37.67 0.75 37.00 ث رمي الكرات

 0.06 0.75 7.06 0.86 8.05 ث ائر المرقمة الدو 

 0.66 4.66 34.83 4.33 34.56 الدرجة دقة ميارة اوجوشى

 0.60 4.58 33.76 3.68 33.65 الدرجة دقة ميارة ىراي جوشى

 0.04 3.67 30.63 4.57 30.67 الدرجة دقة ميارة اتش ماتا

 0.03 4.05 34.06 5.38 33.84 الدرجة دقة ميارة اوستوجارى

 0.67 3.68 35.77 4.65 35.00 الدرجة دقة ميارة تاى أنوشى

 0.00 4.66 36.43 4.58 35.78 الدرجة دقة ميارة اوتش جارى

 0.03 5.43 34.35 4.86 33.76 الدرجة دقة ميارة اسيوف سيوناجى

يػدؿ عمػى ( ونه توجػد عمقػة ارتباطيػة دالػة احصػاليًا بػيف التطبيػؽ ألوؿ والثػاني ممػا 1يت ح مف الجدوؿ م
 . تبارات خاإلدؿ عمى الصدؽ يقيد البحث ، مما التوافؽ الحركى واإلختبارات المهارية ثبات اختبارات 

 الدراسة األساسية :  -

 القياسات القبلية :  -

 ـ وقد اشتمؿ القيا  القبمي لمعينة عمى المتػيرات ا تية : 40/3/0044تـ اجرائ القيا  القبمي يـو 
 : ق الحرك  إختبارات التواف -
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 اختبار نط الحبؿ .  -0 اختبار النقر عمى المسطحات .  -4
 اختبار رمي واستقباؿ الكرات .  -1 .  8اختبار الجري عمى شكؿ  -3
  اختبار الدوالر المرقمة .  -5

 االختبارات المهارية :  -

 اختبار ودقة مهارة  راي جوت  .  -0 اختبار دقة مهارة ماي مواري اوكيمي .  -4
 اختبارات اوستوجاري .  -1 ارة ات  مات . اختبارات ودقة مه -3
 اختبار مهارة اوت  جاري .  -1 اختبار مهارى تاي اوتو  .  -5
  اختبار مهارة ابيوف سيوناجي . -4

 البرنامج التدريبي المقترح : 

متعػرؼ عمػى تػجثيرأ عمػى مسػتوى ليعتبر الهدؼ مف  يأ الدراسة  و تصميـ برنامة تدريبي لمتوافؽ الحركي  
عػداد البػرامة والتػي ومكػف األدائ المه ارى لدى العبى الجودو مػف خػمؿ تحديػد وف ػؿ األسػ  والمبػادي لتخطػيط وا 
( 3مرفػؽ موالبحػوث التػي تناولػت تصػميـ البػرامة التدريبيػة لممراجػع  المسحيةمف آرائ الخبرائ والدراسة  ااستخمصه

 لما يمي :  وفقاً 

 ح . التدريبي المقتر  ةلمبرنامتحديد الجوانب الرليسية  -4

 التدريبي المقترح .  ةلمبرنامتحديد  مف الجوانب الرليسية  -0

 عينة البحث .  فناسب مع مستوى المعبيتوالتي تتحديد تدريبات الجمؿ الحركية  -3

تػػدرج فػػي ودائ التػػدريبات والجمػػؿ الحركيػػة مػػف التػػدرج فػػي كػػؿ وحػػدة تدريبيػػة مػػف السػػهؿ الػػى الصػػعب مػػع ال -1
 الثبات ثـ مف الحركة . 

 باحث عند و ع البرنامة بتطبيؽ قوانيف الحمؿ . التـ  ال -5
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دة البرنػػامة تحديػػد مػػاسػػتخدـ الباحػػث صػػدؽ المحتػػوى عػػف طريػػؽ آرائ السػػادة المحكمػػيف " الخبػػرائ" بػػػرد 
% ، ووف عػدد مػرات التػدريب 10بنسػبة  اسػبواعاً  40تستػرؽ مدة البرنامة  عمى وفتةؽ الخبرائ و( ، ولقد 1مرفؽ م

 % مف آرائ الخبرائ . 400ؽ بنسبة 10% ووف  مف وحدة التدريبية اليومية 90مرات وسبوعيًا بنسبة 3
 محتو  البرنامج التدريبي المقترح : 

( 31عمى مالتدريبى ؿ البرنامة يجب وف يشمتحقيؽ الهدؼ مف البرنامة التدريبي ونه لكى ياتةؽ الباحثاف عمى 
 ( دقيقػة10( وحدات تدريبية وسبوعيًا و مػف الوحػدة التدريبيػة م3( وسبوع بمعدؿ م40وحدة تدريبية تـ تو يعها عمى م

بات متنوعػػة تهػػدؼ الػػى التهيلػػة ( دقػػالؽ ويشػػتمؿ جػػ ئ اإلحمػػائ عمػػى تػػدري40تقريبػػًا ، بحيػػث يكػػوف مػػدة اإلحمػػائ م
طالػػة الع ػػمت وتهيلػػة المةاصػػؿ وتهيلػػة األجهػػ ة الحيويػػة لمواجهػػة النشػػاط والعػػبئ البػػدني ، كمػػا  العامػػة لمجسػػـ وا 

ويشػتمؿ عمػى تػدريبات بناليػة وفقػًا لتخطػيط الحمػؿ مف الوحدة التدريبيػة ( 30م الخاص باإلعداد البدنىالج ئ  يكوف
( دقيقػػة ويحتػػوى عمػػى 15ميف يكػػوف الجػػ ئ الرليسػػى لمبرنػػامة التػػدريبى قيػػد البحػػث مدتػػه التػػدريبى لمبرنػػامة ، فػػى حػػ

نظػري لمجمػؿ الحركيػة وودائ المعبػيف لمجمػؿ ال عداداإليشمؿ و  (5ممرفؽ الجمؿ الحركية الخاصة بالتوافؽ الحركي 
صػػمح األخطػػائ الشػػالعة اخةػػائ الجمػػ ؿ الحركيػػة وودائ الجمػػؿ الحركيػػة وتو ػػيح النػػواحي الةنيػػة لمجمػػؿ الحركيػػة وا 

( 5الحركية تحت ظروؼ مختمةة وودائ الجمؿ الحركية في شكؿ تتناف  بيف المعبيف ، وما الج ئ الختػامى فمدتػه م
، تدريبات تهدلة متنوعة ومرجحات بهدؼ محاولة العودة بالمعب الى الحالة الطبيعية لمعب  دقالؽ ويحتوى عمى

ـ 40/1/0044 الجمعػة يػوـ ىحتػـ 41/3/0044 السػبت تػرح فػي الةتػرة مػف يػوـتـ تطبيؽ البرنػامة التػدريبي المقو 
 ( ساعة . 51( وحدة تدريبية و مف قدرة م31اقع مو ب

 القياسات البعدية : 

 .  40/1/0044 األحدقاـ الباحثاف بإجرائ القياسات البعدية قيد البحث يـو 
 المعالجات اإلحصائية : 

 لية األتية : استخدـ الباحثاف المعالجات اإلحصا
 معامؿ االلتوائ . -3 انحراؼ معياري .  -0 متوسط حسابي .  -4
 نسب التحسف. -1 . تاختبار  -5 معامؿ االرتباط . -1
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 عر  ومناقشة النتائج :

 (9جدوؿ  )
 البحث ةداللة الفروؽ بيف متوسطي القياس القبمي والبعدى لدى مجموع

 واالختبارات المياريةفى متعير اختبارات التوافؽ الحركى  
    =ْ 8 

 اراتػػاالختب ـ
 فروؽ  القياس البعدى القياس القبمي

 المتوسطات
الخطأ 
 المعياري 

 قيمة 
 ت

نسبة 
 ع س ع س التحسف

 ىالنقر عم 1
 المسطحات

 14.11 16.87 4.06 7.57 4.71 86.86 4.80 78.65 يميف

 14.61 17.46 4.67 7.66 4.54 84.67 4.50 70.65 يسار 6

 18.46 0.70 4.11 4.74 4.71 6.86 4.80 6.16 نط الحبؿعدد مرات  6

 7.04 6.16 4.78 1.57 4.66 18.65 4.71 16.86 8الجري عمى شكؿ  0

 16.86 6.16 4.66 6.86 4.08 18.57 4.66 10.16 اختبار رمي واستقباؿ الكرات 7

 64.77 8.81 4.64 1.60 4.16  7.16 4.87 8.76 الدوائر الرقمية 8

 66.81 0.51 4.87 6.67 6.56 15.86 6.56 10.65 ة اوجوشىدقة ميار  5

 68.76 7.56 4.81 6.74 6.76 18.74 6.66 16.44 دقة ميارة ىراي جوشى 6

 18.77 6.64 4.56 6.74 0.08 15.67 6.47 10.57 دقة ميارة اتش ماتا 7

 10.86 6.05 4.61 6.44 6.56 17.86 6.81 16.86 دقة ميارة اوستوجارى 14

 18.78 6.54 4.66 6.66 0.18 18.57 6.76 10.65 وشىتة ميارة تاى أدق 11

 17.76 6.76 4.76 6.67 6.75 15.14 1.74 10.57 دقة ميارة اوتش جارى 16

 17.66 6.46 4.78 6.74  6.07 15.74 6.85 17.44 وف سيوناجىيبدقة ميارة ا 16

 4.91 . =05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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. بػػيف متوسػػطي 05( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى معنويػػة 9وؿ )يتضػػح مػػف جػػد 
واإلختبػارات المياريػة اختبػارات التوافػؽ الحركػى مسػتوى البحث فى متعيػر  ةالقياس القبمي والبعدى لدى مجموع

 .لصالح القياس البعدى 

قػدرات التوافقيػة عمػي التدريب في ال تأثير عمى متعرؼالباحثاف ل سعىي البحث وفروض ىدؼ ضوء وفي
فروؽ ذات  وجودقياسات البحث عف  نتائج أسفرتبعض متعيرات االداء الميارى لالعبى رياضة الجودو ، ولقد 

قيد البحػث فػي اتجػاه القيػاس والبعدي إلختبارات التوافؽ الحركى  القبميالقياسييف  متوسطيداللة إحصائية بيف 
( ، حيػث بمػ  0.05ر مػف قيميػا الجدوليػة عنػد مسػتوي داللػة )حيث أف جميػع قػيـ )ت( المحسػوبة أكبػالبعدى 

( فػي حػيف بمػ  متوسػط القيػاس 56.87)يمػيف( ا ) المسػطحات ىالنقػر عمػمتوسط القياس القبمي فى اختبػار ا 
( حيػػث بمعػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة 0.05( بزيػػادة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة )62.62البعػػدي )

%( ، كمػػا بمػػ  متوسػػط القيػػاس 10.11يمػػة )ت( الجدوليػػة بنسػػبة تحسػػف قػػدرىا )( وىػػي أكبػػر مػػف ق13.69)
( 60.25( في حيف بم  متوسط القياس البعػدي )54.37ا ))يسار(  المسطحات ىالنقر عمالقبمي في اختبار ا 

( وىػي أكبػر 15.08( حيث بمعػت قيمػة )ت( المحسػوبة )0.05بزيادة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة )
عػدد  ، كمػا بمػ  متوسػط القيػاس القبمػي فػي اختبػار ا %(10.81يمة )ت( الجدولية بنسبة تحسف قػدرىا )مف ق

( بزيػػادة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد 3.61( فػػي حػػيف بمػػ  متوسػػط القيػػاس البعػػدي )3.21ا ) مػػرات نػػط الحبػػؿ
دوليػػة بنسػػبة ( وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الج4.54( حيػػث بمعػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة )0.05مسػػتوي داللػػة )
( فػي 28.61ا ) 8الجػري عمػى شػكؿ  كما بم  متوسط القياس القبمي فػي اختبػار ا %( ،26.01تحسف قدرىا )

( حيػث بمعػت 0.05( بزيادة ذات داللة إحصائية عند مستوي داللػة )26.87حيف بم  متوسط القياس البعدي )
%( ، كمػػا بمػػ  9.40تحسػػف قػػدرىا ) ( وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة بنسػػبة3.23قيمػػة )ت( المحسػػوبة )

( فػػي حػػيف بمػػ  متوسػػط القيػػاس 24.21ا ) اختبػػار رمػػي واسػػتقباؿ الكػػرات متوسػػط القيػػاس القبمػػي فػػي اختبػػار ا
( حيػػث بمعػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة 0.05( بزيػػادة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة )26.75البعػػدي )

%( ، كما بمػ  متوسػط القيػاس القبمػي 28.63تحسف قدرىا )( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية بنسبة 8.21)
( بزيادة ذات داللة إحصائية 5.28( في حيف بم  متوسط القياس البعدي )6.51ا ) الدوائر الرقمية في اختبار ا

( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية بنسػبة 6.62( حيث بمعت قيمة )ت( المحسوبة )0.05عند مستوي داللة )
، ويرجػع الباحثػاف ذلػؾ الػى أف البرنػامج التػدريبى المقتػرح بمػا يتضػمنو مػف وحػدات  %(10.55تحسف قدرىا )

تدريبة ساعدت عمى تنمية التوافؽ الحركى حيث أنيا تضمنت عدد مف الميارات الحركية التى تـ إنتقائيا بعناية 
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( حيػث وشػار الػى وف التوافػؽ 0000وشػار اليػه يحػى الصػاوى موفقًا آلراء الخبراء ولقد إتفقت ىذه النتائج مػع مػا 
رتباطهػا ب هػاالحركى يعتمد عمى سممة الع ػمت واألعصػاب وقيامهػا بوظالة ، فػالتوافؽ  فػى عمػؿ واحػدمعػًا دقػة وا 

فى معناأ العاـ يعنى قدرة الةرد عمى ادماج وكثر مف حركة فى اطار واحد و يا يستمـ  كةػائة الجهػا  العصػبى فػى 
تركة فى الحركة عف طريؽ ورساؿ اشارات عصبية ألكثر مف مكاف فى الجسـ بشػكؿ الربط بيف جميع األج ائ المش

متسمسؿ ومت امف إلخراج الحركػة فػى الصػورة المناسػبة وبالتوقيػت والسػرعة المناسػبة وكػيا تنةيػي الحركػة فػى اإلتحػاأ 
لتوافػػػؽ اختبػػػارات اومػػػف خػػػمؿ العػػػرد السػػػابؽ يت ػػػح وجػػػود ارتبػػػاط قػػػوى بػػػيف ( ، 101-105:  40المطمػػػوب م

دريػػػد  المركبػػػة و ػػػيا مػػػا اكدتػػػه دراسػػػةالتػػػدريب عمػػػى الجمػػػؿ الحركيػػػة الحركػػػى وممارسػػػة ريا ػػػة الجػػػودو مػػػف خػػػمؿ 
 Patrik Drid, Sergej Ostojić, Nebojša Maksimović, Jovan Pejčić, Radenko Matićوآخروف 

 and Slavko Obadov بومتريػة والقػدرات الحركيػة ( بعنػواف تػاثير تػدريب الجػودو عمػى السػمات األنثرو 0001م
( بعنػػواف دراسػػة تػػجثير تػػدري  0044م Şengül Demiralلػػدى طػػمب المػػدار  االبتداليػػة ، سػػينجوؿ ديميػػراؿ 

حيػث وشػاروا الػى وف تػدريب ريا ػة  سنة 40-4الجودو عمى القدرات الحركية لمطمب الممارسيف لمجودو فى سف 
ويػرى الباحثػاف وف البرنػامة التػدريبى المقتػرح قػد روعػى فػى نيػة ، الجودو لػه تػجثير ايجػابى عمػى بعػد القػدرات البد

وبيلؾ يكوف الةػرد االوؿ قػد تحقػؽ كميػًا تصميمه التوافؽ الحركى بيف اليديف والقدميف وكيا وج ائ الجسـ المختمةة 
 (41( م45م .

 القبمػػيف القياسػػيي متوسػػطيفػػروؽ يات داللػػة احصػػالية بػػيف  وجػػودقياسػػات البحػػث عػػف  نتػػالة وسػػةرت كمػػا
حيػػث وف جميػػع قػػيـ مت( المحسػػوبة وكبػػر مػػف قيػػد البحػػث فػػي اتجػػاأ القيػػا  البعػػدى والبعػػدي لبختبػػارات المهاريػػة 

"  دقػػة مهػػارة اوجوشػػى ( حيػػث بمػػع متوسػػط القيػػا  القبمػػي فػػى اختبػػار "0.05قيمهػػا الجدوليػػة عنػػد مسػػتوي داللػػة م
( 0.05ة يات داللػة احصػالية عنػد مسػتوي داللػة م( ب يػاد61.11( في حيف بمع متوسػط القيػا  البعػدي م64.01م

%( ، 11.16( و ػػي وكبػػر مػػف قيمػػة مت( الجدوليػػة بنسػػبة تحسػػف قػػدر ا م4.16حيػػث بمػػػت قيمػػة مت( المحسػػوبة م
( فػػي حػػيف بمػػع متوسػػط القيػػا  60.00" م دقػػة مهػػارة  ػػراي جوشػػى كمػػا بمػػع متوسػػط القيػػا  القبمػػي فػػي اختبػػار "

( حيػػػػث بمػػػػػت قيمػػػػة مت( المحسػػػػوبة 0.05اللػػػػة احصػػػػالية عنػػػػد مسػػػػتوي داللػػػػة م( ب يػػػػادة يات د61.80البعػػػػدي م
كمػا بمػع متوسػط القيػا  القبمػي فػي %( ، 11.11( و ي وكبر مف قيمة مت( الجدولية بنسبة تحسػف قػدر ا م8.10م

( ب يػػػادة يات داللػػػة 61.18( فػػػي حػػػيف بمػػػع متوسػػػط القيػػػا  البعػػػدي م64.18" مدقػػػة مهػػػارة اتػػػ  ماتػػػا  اختبػػػار "
( و ي وكبر مػف قيمػة مت( الجدوليػة 0.10( حيث بمػت قيمة مت( المحسوبة م0.05الية عند مستوي داللة ماحص

( 60.11" مدقػة مهػارة اوسػتوجارى  %( ، كما بمع متوسط القيػا  القبمػي فػي اختبػار "61.18بنسبة تحسف قدر ا م
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( حيػث بمعػت 0.05) د مستوي داللة( ب يادة يات داللة احصالية عن68.11في حيف بمع متوسط القيا  البعدي م
%( ، كمػا بمػ  24.68( وىي أكبر مػف قيمػة )ت( الجدوليػة بنسػبة تحسػف قػدرىا )1.47قيمة )ت( المحسوبة )

( فػػي حػػيف بمػػ  متوسػػط القيػػاس البعػػدي 24.37ا )دقػػة ميػػارة تػػاى أنوشػػىمتوسػػط القيػػاس القبمػػي فػػي اختبػػار ا
( 1.70( حيػث بمعػت قيمػة )ت( المحسػػوبة )0.05اللػة )( بزيػادة ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوي د26.75)

%( ، كمػػا بمػػ  متوسػػط القيػػاس القبمػػي فػػي  26.56وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( الجدوليػػة بنسػػبة تحسػػف قػػدرىا )
( بزيػادة ذات داللػة 27.20( فػي حػيف بمػ  متوسػط القيػاس البعػدي )24.75ا )دقة ميارة اوتػش جػارىاختبار ا

( وىػػي أكبػػر مػػف قيمػػة )ت( 1.51( حيػػث بمعػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة )0.05إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة )
دقػة ميػارة اسػيوف  %( ، كمػا بمػ  متوسػط القيػاس القبمػي فػي اختبػار ا25.93الجدولية بنسػبة تحسػف قػدرىا )

( بزيادة ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتوي 27.90( في حيف بم  متوسط القياس البعدي )25.00ا )سيوناجى 
( وىي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية بنسبة تحسف قدرىا 3.01حيث بمعت قيمة )ت( المحسوبة ) (0.05داللة )

عمػى  الحركػى النتائج السابقة يتضػح تػأثير البرنػامج التػدريبي لقػدرات التوافػؽ عرضومف خالؿ %( ، 29.33)
لقيػػاس البعػػدى نتػػائج القيػػاس البعػػدى حيػػث ظيػػر أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف القيػػاس القبمػػى وا
)تػدريبات المقترح لممجموعة التجريبية قيد البحث وأف ىذه الفروؽ ترجع الى التأثير االيجابى لمبرنامج التدريبى 

وتتفػؽ والذى أدى إلػي تحسػف نتػائج إختبػارات المياريػة قيػد البحػث عمى نتائج القياس البعدى التوافؽ الحركى( 
( حيػث أشػارو الػى أف 1988وى ومحمػد نصػر الػديف رضػواف )ىذه النتائج مع ما أشػار اليػو محمػد حسػف عػال 

الميارة فى األلعاب الرياضية تتأسس عمى الربط بيف مجموعات مف الحركػات بػأكثر مػف جػزء مػف أجػزاء الجسػـ 
 (32-31:  7وبدرجة مف التوافؽ والتى تتضمف فى جوىرىا ىدفًا أو مجموعة مف األىداؼ الخاصة )

بتقسػيـ  Maynil( نقاًل عف ماينؿ 1996بسطوسي أحمد )ع ما أشار اليو ىذه النتائج تتفؽ م كما أف
مراحػػؿ الػػتعمـ الحركػػي إلػػى ثالثػػة أقسػػاـ ىػػى مرحمػػة التوافػػؽ األولػػي لمحركػػة ، ومرحمػػة التوافػػؽ الجيػػد لمحركػػة ، 

( أف 2001) محمػػد صػػبحى حسػػانيفكمػػا أكػػد ( 78:  3ومرحمػػة ثبػػات الحركػػة أى المرحمػػة اآلليػػة لمحركػػة . )
افؽ الحركى يعتمد عمى عدـ اشتراؾ مجموعات عضمية غير مطموبة فػي أداء الحركػات فػال يتسػبب ذلػؾ فػي التو 

 8حدوث اضطراب في الحركة فتخرج في صورة غير مرتبكة ومتناسقة والحركة بيذا الشكؿ تأخذ شكؿ التوافؽ. )
 Grzegorz Lech, Januszدراسػػة جريزكػػوز وآخػػروف  ، كمػػا إتفػػؽ ذلػػؾ مػػع دراسػػة كػػاًل مػػف (406: 

Jaworski, Robert Krawczyk (2007 )تأثير قػدرات التوافػؽ الحركػى عمػى اسػموب القتػاؿ  لمتعرؼ عمى
التػػى Crnogorac, B. (2010 )دراسػػة برانيسػالؼ تشػػيرنوجراتش ومسػتوى األداء العبػى الجػػودو ، ودراسػة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يهمجلة جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المجلد األول 2102 ينايرالعددالواحد و العشرون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

010 

 

 تأثير نماذج التػدريب المبتكػرة نتيجةتحوالت الحالة الحركية األساسية والخاصة لدى كبار العبى الجودو  درست
متعيػػرات األداء الميػػارى وحركػػات  الػػى أف تػػدريب القػػدرات التوافقيػػة لػػو تػػأثير إليجػػابى عمػػىجميعػػًا حيػػث أشػػاروا 

، ومف خالؿ العرض السػابؽ بتضػح مػدى قد تحقؽ كميًا الثانى وبذلؾ يكوف الفرض ، الرمى فى رياضة الجودو 
 (12( )13) مقترح فى النتائج .تاثير البرنامج التدريبى ال

 :  نتاجاتاإلست

فػػػى ضػػػوء أىػػػداؼ البحػػػث وفروضػػػو وفػػػى حػػػدود المػػػنيج المسػػػتخدـ وأعتمػػػادًا عمػػػى العػػػرض والتحميػػػؿ 
 الى االستنتاجات التالية : افمف خالؿ عرض النتائج ومناقشتيا توصؿ الباحثاإلحصائى و 

 . لالعبى الجودو بشكؿ عاـ الرمى مياراتفى تطوير  تساىم التوافؽ الحركىإستخداـ تدريبات  -1

 إستخداـ تدريبات التوافؽ الحركى ساىمت فى تطوير ميارات اليديف وكاف أكثرىا إستجابة ميارة  . -2

 إستخداـ تدريبات التوافؽ الحركى ساىمت فى تطوير ميارات القدميف وكاف أكثرىا إستجابة ميارة  . -3

مسػتوى اإلختبػارات البدنيػة قيػد البحػث وكػاف أكثرىػا  إستخداـ تػدريبات التوافػؽ الحركػى سػاىمت فػى تطػوير -4
 إستجابة إختبار  .

 التوصيات :

التػى توصػؿ الييػا الباحثػاف البحػث إستنتاجات ضوء حدود مجتمع البحث والعينو المختارة وفى ضؤ فى 
 ى :تأل اب افالباحث ويوص

 فى الجودو . يف ا القدم –ا اليديف لتطوير ميارات الرمى تدريبات التوافؽ الحركى استخداـ  -1

 لالعبى الجودو . القدميف ا  –ا اليديف توجد عالقة طردية بيف مستوى التوافؽ الحركى ومستوى دقة الرمى  -2

تنويػع  –تعيػر وتنويػع طريقػة تنفيػذ الحركػة ا يجب أف يتصؼ التدريب الخاص بالقػدرات التوافقيػة بمػا يمػى  -3
 .  اة الحركات فى سرعة ودقة تأدي –تعيير ظروؼ التنفيذ  –التنبييات واإلشارات 

 المراج  
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