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 مجلة 

 العلوم البدنٌة والرٌاضٌة
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 ..أعضاء مجلس إدارة المجلة .. 
 رئٌس مجلس اإلدارة

 د / عصام الدٌن متولً علً عبد هللا0أ
 نائب رئٌس مجلس اإلدارة

 د / بكر محمد سالم0أ

 .. مدٌر التحرٌر .. 
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 د/ أشرف عبد اللطٌف الخول0ًأ
 السٌسً عباسد / حمدي 0أ

 .. المـحررون ..
 د / إبراهٌم محمود غرٌب0أ
 د / محمد إبراهٌم الباقٌري0أ
 د / حمدي عبده عاصم0أ

 

 

 

 

 

 
 

 

 ..  مستشارٌن المجلــة.. 
 لدٌن حمادةد / محمد جمال ا0أ
 د / سعٌد عبد الرشٌد خاطر0أ
 د / حسٌن صادق داود 0أ
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 د / صالح محسن نجا0أ
 د/ كرٌم مراد محمد اسماعٌل0أ

السادة أعضاء لجنة الترقً لدرجة أستاذ 
 وأستاذ مساعد

 
 .. سكرتٌر تحرٌر المجلة ...

 السٌد / محمد محمد أبو حجازي
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ة بجامعة المنوفية تقدم لك عزيزي  يربية البندية والرياضبسر مجلة جامعة المنوفية الت

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

 بمجال البحث العلمي في بلدنا العزيزه مصر    تنال القبول واإلف ادة في سبيل االرتق اء
 كما يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  
 احمد حامد زغلولالسيد أألستاذ الدكتور /  

 ) رئيس جامعة المنوفي  ة (
 سعيد شلبي منتصروالسيد األستاذ الدكتور / 

 ) نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث (
 ،،صدار المجلة ، وكذا كل من شارك بالجهد في اصدارها  وذلك لدعمهما إل

وختاماً اليسعنا إال أن نترك لك وميلنا العزيز صفحات المجلة حتى تقوم باإلطالع على البحوث  
التي وردت فيها في مجال التربية البدنية والرياضية والتي شارك فيها نخبة من األساتذة  

تلف كليات التربية الرياضية في مجال البحث  في شتى مجاالت التربية الرياضية من مخ
 العلمي

 ،،واهلل ولي التوفيق  
 

 التحرير ،،أسرة  
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 قواعد النشر
 

  0تختص المجلة بنشر األبحاث والمقاالت العلمية في مجال علوم التربية البدنية واإلنسانية 
  يسممممي فمممي المجلمممة االشمممترال باألبحممماث والمقممماالت التمممي يجرييممما  و يشمممترل فييممما  ع ممما  ىي مممة التمممدري   و

الباحثين في الجامعمات والمعاىمد ومرا مه وىي مات البحمث العلممي واليي مات واالتحمادات الريا مية فمي م مر 
 0وخارجيا 

   و قبل للنشر في  ي مجلة  و ىي ة البحث مس ولية الباحث ويقع على عاتقة مس ولية  ن الي ون قد نشر
 0علمية  خرى 

  يراعممي اعممادا  تابممة البحممث بعممد التعممديمت المقترحممة مممن األسمماتيا المح مممين مممع تسممليم نسممخة علممى ديسممل
DISK   م توبة علىWORD  0 

  ىي ة التح يم من السادا  ع ا  ىي ة اللجان العلمية الدا مة للترقي لوظا ف األساتيا واألساتيا
 0اريين  الستش

  عممدادىا تنشممر  ألبحمماث والمقمماالت فممي المجلممة وفقممًا ألسممبقية ورودىمما بعممد تح يميمما فممي شمم ليا النيمما ي وفمم  وا 
 شروط النشر والقواعد التي تقرىا المجلة. 

  يتم تسمليم األبحماث باليمد  و ارسماليا بالبريمد المى نا ما ر مي  التحريمر ممن ثممث نسمب وا محة م توبمة علمى
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ّغجدمجس ٌصمغيُ ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ دثخً فضشثس ثٌّٛعُ ثٌضذسيذٝ  وّؤششثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ 

 ثٌشِٝ فٝ ثٌؼجح ثٌمٜٛ
 " دراطح ذذهيهيح"

 أ.و.د/ يصطفً عطىج 

 ثٌّمذِز ِشىٍز ثٌذقظ:

صؼضذش ِٙجسثس ثٌشِٝ ِٓ ِغجدمجس ثٌّيذثْ فٝ ثٌؼجح ثٌمٜٛ ٚثٌضٝ صٙذف ثٌٝ صقميقك أوذقش 

ثٌشِقٝ  ٘قزٖ ثٌّغقجدمجس رثس  –ثٌمزف -ثإلؽجفز  –ِٓ خالي أدثر ٚصضّغً فٝ ) ثٌذفغ ِغجفز أفميز 

ؽجدغ خجص ِٓ فيظ ثألدثء ثٌقشوٝ ، ٌٚىً ِٙجسر فشويز ِؾّٛػز ِٓ ثٌّشثفً ثٌفٕيز ثٌضقٝ صّقش 

دٙج ٚثٌضٝ يؾخ أْ صضظف دجالٔغيجديز ٚثإليمجع ثٌقشوٝ ٚثٌٕمً ثٌقشوقي  ٚثٌضقٝ يّىقٓ ِقٓ خالٌٙقج 

وً ِشفٍز ِٓ ثٌّشثفقً فقٝ ثألدثء ثٌقشوقٝ وىقً، ٌٚىقً ِشفٍقز فٕيقز فضقشر صِٕيقز  صٛؽيٗ ِغجّ٘ز

ٚإْ طغشس صّغً ٔغذز ِٓ ثٌضِٓ ثٌؼجَ ثٌضٝ صّش دٗ ثٌّٙجسر ثٌقشويقز، فجٌضشويقخ ثٌضِٕقٝ ألؽقضثء 

ثٌّٙجسر يؼذ ِؤششثً  ٘جِجً  ٌٕغخ ِغجّ٘ز وً ِشفٍز فٝ ٔجصؼ ثٌّٙقجسر ، فىقجْ ػٍيٕقج دسثعقز ٘قزٖ 

 ٌشويضر ثألعجعيز ثٌضٝ ٔؼضّذ ػٍيٙج فٝ صىٛيٓ فؾُ ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ثٌٕغخ ٌضىْٛ ث
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ِشفٍققز ثٌققذفغ ِققٓ ثإلسصىققجص ثٌغققجٔٝ   –ِشفٍققز ثٌققذفغ ِققٓ ثإلسصىققجص ثألٚي  –ثٌقشوققز ػذققش ثٌققذثةشر 

ثٌّضجدؼقز ، ٌٚىقً ِشفٍقز ِقٓ ٘قزٖ ثٌّشثفقً  -ثٌشِقٝ  –ٝ ثٌزٜ يشضًّ ػٍٝ ) ٚػقغ ثٌشِق ٚثٌشِٝ
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(4 – 211 :214  

أِج ِغجدمز لز ف ثٌمشص صّش دّشثفً فٕيز صضّغً فٝ  ثٌذٚسثْ ثٌزٜ يشضًّ ػٍٝ ) فًّ 

 -ثٌشِٝ  -ثٌذٚسثْ  ٚثٌشِٝ ثٌزٜ يشضًّ ػٍٝ ) ٚػغ ثٌشِٝ  –ز ثٌّشؽقجس ثٌضّٙيذي –ثٌمشص

ثٌّضجدؼز ، ٌٚىً ِشفٍز ِٓ ٘زٖ ثٌّشثفً أيؼج ً أّ٘يضٙج فٝ صقميك ثٌٕجصؼ ثٌقشوٝ ثٌّطٍٛح ٚ٘ٝ 

  214: 201 – 4ثٌّغجفز ثألفميز ثٌضٝ يقممٙج ثٌالػخ دجألدثر   )

 -خطقٛثس ثإلػقذثد ٌٍشِقٝ – ِٚغجدمز سِٝ ثٌشِـ صّقش دّشثفقً فٕيقز صضّغقً فقٝ )ثإللضقشثح

سِٝ ثٌشِـ ، ٌٚىً ِشفٍز ِٓ ٘زٖ ثٌّشثفقً أّ٘يضٙقج فقٝ صقميقك ثٌٕقجصؼ ثٌقشوقٝ ثٌّطٍقٛح ٚ٘قٝ 

  231: 224 – 4ثٌّغجفز ثألفميز ثٌضٝ يقممٙج ثٌالػخ دجألدثر )

ٚدجٌٕغقذز ٌّغقجدمز إؽجفقز ثٌّطشلققز صّقش دّشثفقً فٕيقز صضّغققً فقٝ ثٌقذٚسثٔجس ثٌضقٝ صشققضًّ 

ثٌقذٚسثٔجس  ٚثٌشِقٝ ثٌقزٜ  –ثٌّشؽققجس ثٌضّٙيذيقز  –ألدثٖ  ٚلفقز ثإلعقضؼذثد ػٍٝ ) ِغه ٚفّقً ث

ثٌّضجدؼققز ، ٌٚىققً ِشفٍققز ِققٓ ٘ققزٖ ثٌّشثفققً أّ٘يضٙققج فققٝ  -ثٌشِققٝ  -ػٍققٝ ) ٚػققغ ثٌشِققٝ  يشققضًّ

صقميققك ثٌٕققجصؼ ثٌقشوققٝ ثٌّطٍققٛح ٚ٘ققٝ ثٌّغققجفز ثألفميققز ثٌّمجعققز دققجٌّضش ثٌضققٝ يقممٙققج ثٌالػققخ 

                  دجألدثر  

(4 – 232 :240  

ٚلذ عؼٝ ثٌؼذيذ ِٓ خذشثء ػٍَٛ ثٌقشوز ٚػٍُ ٚظجةف ثألػؼجء ثٌٝ ِقجٌٚز صمٕيٓ فؾُ 

ثٌضذسيخ ثٌذذٔي دّج يضفك ٚثٌفشٚق ثٌفشديز  ٚفٝ غؼْٛ رٌه ٚػؼش ثٌؼذيذ ِٓ ثألعظ 

ٚثٌّذجدا ٚثٌٕظشيجس ٚثٌمٛثٔيٓ ثٌضٝ يّىٓ ثإلػضّجد ػٍيٙج فٝ ٘زث ثٌضمٕيٓ، ٌٚىٓ فٝ فذٚد 

جفظ أْ ثٌّؾجي ٌُ يضؼشع ثٌٝ صمٕيٓ فؾُ ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ، فجٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ػٍُ ثٌذ
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يؼضّذ ػٍٝ أشىجي ػذيذر ٔخض ِٕٙج ثٌضىشثسٜ عٛثء وجْ ألؽضثء ثٌّٙجسر  أٚ ٌٍّٙجسر وىً ، 

فىجْ ػٍيٕج أْ ٔؼشف ِج ٘ٛ ٔغذز وً ِشفٍز فٕيز ٌٍّغجدمز ِٓ فؾُ ثٌضذسيخ دثخً ثٌؾضء 

 يذيز ثٌّٙجسٜ فٝ ثٌٛفذر ثٌضذس

فىً ِغجدمز ِٓ ِغجدمجس ثٌشِٝ إػضّذس  فٝ أدثةٙج ػٍٝ دؼغ ثٌّشثفً ثٌفٕيز ، ٚثٌضٝ  يذٕٝ 

ػٍيٙج ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ، ٌٚزٌه ػٕذ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ٌّغجدمجس ثٌشِٝ ثٌّخضٍفز عٛف ٔذسن 

أْ ٘زث ثٌّشثفً لذ صمٍظش ثٌٝ ِشثفً ِؼيٕز ٚ٘ٝ ثٌضٝ صقذد عّز ثٌّغجدمز ، فّغجدمز دفغ 

ثٌشِٝ ،  –ثٌشِٝ  ، ِٚغجدمز لزف ثٌمشص صّغٍش فٝ )ثٌذٚسثْ  –ز صّغٍش فٝ )ثٌضفف ثٌؾٍ

ثٌشِٝ ، أِج ِغجدمز سِٝ ثٌشِـ صّغٍش فٝ  –ِٚغجدمز إؽجفز ثٌّطشلز صّغٍش فٝ )ثٌذٚسثٔجس 

ثٌشِٝ  ، ٚعٛف ٔضؼشف ػٍٝ ٘زٖ ثٌّشثفً دشيب ِٓ  -خطٛثس ثإلػذثد ٌٍشِٝ  –)ثإللضشثح 

 ثٌضٕفيزيز ٌٍذقظ ثٌضفظيً فٝ ثإلؽشثءثس 

ٌزث وجْ ثإلصؾجٖ ثٌشةيغٝ ثٌزٜ أعجس ثٌذجفظ ٌٍخٛع فٝ ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ٛ ويف يّىٕٕج إدضىجس 

أعٍٛدجً  ؽذيذث ً يّىٓ ِٓ خالٌٗ ػذؾ فؾُ ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ٌّغجدمجس ثٌشِٝ والً  ػٍٝ فذٖ 

 دّج يضفك ٚٔغخ ِغجّ٘ز وً ؽضء ِٓ خالي ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ٌغّز ٌ دثء ثٌفٕٝ 

 ذثف ثٌذقظ:أ٘

 فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ فٝ ثٌؼجح ثٌمٜٛ دٙذف ثٌّٙجسٜ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ٌ دثء 

 ٌّغجدمز لزف ثٌمشص ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ  دثخًثٌضمغيُ ثٌّٙجسٜ  -0

  ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ ٌّغجدمز دفغ ثٌؾٍزدثخً ثٌضمغيُ ثٌّٙجسٜ  -2

  دمز سِٝ ثٌشِـثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ ٌّغجدثخً ثٌضمغيُ ثٌّٙجسٜ  -3

  ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ ٌّغجدمز إؽجفز ثٌّطشلزدثخً ثٌضمغيُ ثٌّٙجسٜ  -4

 صغجؤي ثٌذقظ:

 ِج ٘ٛ ٚؽٗ ثإلخضالف فٝ ثٌضٛصيغ ثٌضِٕٝ فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ؟  -0

فقٝ ِغقجدمجس خقالي فضقشثس ثٌّٛعقُ ويف يضُ ثٌضمغيُ ثٌّٙجسٜ ٌٍٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظقغشٜ  -2

 ثٌشِٝ؟ 

 ثٌذسثعجس ثٌّشجدٙز: 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            Rojasٚإف ؽققققققٝ سٚؽيققققققض  M Sotoٚ عققققققٛصٛ إَ Victor M فيىضققققققٛسلققققققجَ إَ  -0

  فققٝ دطٌٛققز ثٌؼققجٌُ دهشققذيٍيٗ   دذسثعققز دؼٕققٛثْ ب ثٌضقٍيققً ثٌذيِٛيىققجٔيىٝ 01َ  )2112)

ٌٍّشثفً ثٌفٕيز ٌٍّطشلزب ٚرٌه ػٍٝ ػيٕز لٛثِٙج أفؼً عّجٔيز ِٓ ثألدطجي ثٌقزيٓ شقجسوٛ 

ٌذسثعز ثٌضؼشف ػٍقٝ ثٌؼٛثِقً ثٌّقؤعشر فقٝ ِغقجفز ثٌشِقٝ فٝ ٘زٖ ثٌذطٌٛز ، ٚ إعضٙذفش ث

ٌققذٜ أدطققجي ثٌؼققجٌُ فققٝ ثٌققذٚس ثٌٕٙققجةٝ ٚلذققً ثٌٕٙققجةٝ فققٝ صٍققه ثٌذطٌٛققز ِغققضخذِج ً ثٌّققٕٙؼ 

ثٌٛطفٝ ِٓ خالي ثٌضقٍيً ثٌقشوٝ عالعٝ ثألدؼقجد ، ٚوجٔقش ِقٓ ٔضقجةؼ ثٌذسثعقز أْ ثٌؼٛثِقً 

صثٚيقز ِيقً ثٌّطشلقز  -ثٌّطشلقز  ثٌّؤعشر فٝ ِغجفز ثٌشِٝ ٘ٝ )ثٌّغقجس ثٌضقٝ صضققشن فيقٗ

ثٌغقشػز ثٌّّجعقيز ٌقشأط ثٌّطشلقز أعٕقجء  –ػٍٝ ثألفمٝ يضشصخ ػٍيٙج صثٚيز خقشٚػ ثألدثر 

إسصفقققجع ٔمطقققز ثإلٔطقققالق ٚصؼضّقققذ ػٍقققٝ ثٌّمقققجييظ  –ٔظقققف لطقققش ثٌقققذٚسثْ  –ثٌقققذٚسثْ 

ثألٔغشٚدِٛضشيز ٌٍالػخ   صمغيُ ثٌذٚسثْ ثٌٝ ِشفٍضيٓ ) ِشفٍقز إصظقجي ثٌمقذِيٓ دقجألسع 

ِشفٍز إصظجي لذَ ٚثفذر دقجألسع  وقزثٌه أعقفشس ثٌٕضقجةؼ أْ ٌقيظ ٕ٘قجن إخقضالف دقيٓ  –

ثٌشؽجي ٚثٌغيذثس فٝ صٚثيج ثإلٔطالق ٚٔظف لطش ثٌذٚسثْ ٌٚىٓ ثإلخضالف ثٌٛفيقذ ٘قٛ أْ 

 صِٓ أخش إؽجفضيٓ وجْ ألً فٝ ثٌغيذثس ػٕٗ فٝ ثٌشؽجي 

ؼقجٌُ فقٝ شققجفيٍذ   فقٝ دطٌٛققز ثMorris C G (0990 (    َ06ٌِقٛسيظ  , G Rلقجَ  -2

دهعققضشثٌيج   دذسثعققز دؼٕققٛثْ ب ثٌضقٍيققً ثٌذيققٛ ِيىققجٔيىٝ ٌٍّشثفققً ثٌفٕيققز ٌٍققشِـ  عققيذثسب 

ٚرٌققه ػٍققٝ ػيٕققز لٛثِٙققج أفؼققً عّجٔيققز ِققٓ ثٌققذطالس ثٌققزيٓ شققجسوٛ فققٝ ٘ققزٖ ثٌذطٌٛققز ، 

ٚإعققضٙذفش ثٌذسثعققز ثٌققشدؾ دققيٓ دؼققغ ثٌذققجسثِضشثس ٚثٌّّيققضثس ثٌقشويققز فققٝ ثٌققشِـ ٌققذٜ 

ٝ ثٌذٚس ثٌٕٙجةٝ فٝ ٘زٖ ثٌذطٌٛز ِغقضخذِجً  فقٝ رٌقه ثٌّقٕٙؼ ثٌٛطقفٝ ِقٓ دطالس ثٌؼجٌُ ف

خالي ثٌضقٍيً ثٌقشوٝ عالعٝ ثألدؼجد ، أشقجسس ثٌٕضقجةؼ ثٌقٝ إِىجٔيقز صمٕقيٓ ثٌشِقٝ ِقٓ خقالي 

ًك ثٌققٛسن ػققّٓ ثٌغٍغققٍز ثٌقشويققز ٚدققيٓ ثإلٔققذفجع ثٌققٝ عققشػز ثٌضقؼققيش  ثٌققشدؾ دققيٓ ِفظقق

 ْٛ إ٘ضضثص ثٌشِـ ػّٓ ثٌضقٍيً عالعٝ ثٌذؼذ ٌشِٝ ثٌشِـ ٚيٛطٝ ثٌذجفظ دؼشٚسر أْ يى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب دذسثعققز دؼٕققٛثْ ثٌضقٍيققً ثٌذيِٛيىققجٔيىٝ Ariel, G.B. (0993(  َ01لققجَ  إيشيققً  -3

ثألٌىضشٚٔٝ ألفؼً الػذٝ دفغ ثٌؾٍزب فيظ دٍغش ػيٕز ثٌذسثعز عّجٔيقز الػذقيٓ أسدؼقز ِقٓ 

ضٙذفش ثٌذسثعقز ثٌشؽجي ٚأسدؼز ِٓ ثٌغيذثس إػضّذ فٝ رٌه ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٝ فيظ إعق

ٔيقٛصٓ ، ٚدؼقغ 0 315ِضش ٚوجٔش 21ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌمذسر ثٌّطٍٛدز فٝ دفغ ثٌؾٍز فٛق 

ثٌضىٕيىققجس ثٌضققٝ يؾققخ ِشثػجصٙجػٕققذ دفققغ ثٌؾٍققز ٚوجٔققش ِققٓ أ٘ققُ ثإلعققضٕضجؽجس )ثٌققذفغ ِققٓ 

ثٌققذفغ فققٝ ٔٙجيققز ثٌضفققف ٚػٍققٝ إِضققذثد ثٌمققذَ ثٌخٍفيققز  ٚأيؼققج إشققضٍّش  -ٚػققغ ثٌٛلققٛف

رثس ثٌضققهعيش ثٌفؼققجي ػٍققٝ فشوققز ثٌققذفغ فيققظ وجٔققش ػٍققٝ ثٌضشصيققخ  ثٌذسثعققز ػٍققٝ ثٌؼؼققالس

 ثٌشأط    -ثٌزسثػيٓ  –ِٕطمز ثٌؾزع ثٌؼٍٜٛ  –)ثإلٌيز ٚثٌفخز

 إؽشثءثس ثٌذقظ :

 ِٕٙؼ ثٌذقظ  -0

صُ إعضخذثَ ثٌّٕٙؼ ثٌٛطفٝ دئعضخذثَ ثٌضظٛيش دجٌفيذيٛ ٚثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ٌّٕجعذضٗ ٌطذيؼز 

 ثٌذسثعز ثٌّّغٍز ألفشثد ثٌؼيٕز 

 يٕز ثٌذقظ ػ -2

الػخ ػٍٝ أْ يؤخز  02صُ إخضيجس ػيٕز ثٌذقظ دجٌطشيمز ثٌؼّذيز ثٌطذميز فيظ دٍغ لٛثِٙج 

ثٌغالط ِشثوض ثألٌٚٝ فٝ وً ِغجدمز ِٓ ِغجدمجس ثٌشِٝ ثٌّخضٍفز فٝ دٚسر أؽٍٕطج ثألٌٚيّذيز 

َ ، 2115َ  فيظ عؾً فٝ ٘زٖ ثٌذطٌٛز أفؼً ثٌشِيجس ػٍٝ ثإلؽالق فضٝ ػجَ 0996ػجَ )

 .أْ يضُ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ٌٍّشثفً ثٌفٕيز فٝ وً ِغجدمز ػٍٝ فذٖ ػٍٝ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ِٛثطفجس ثٌؼيٕز 0ؽذٚي )

 َ 0996أؽٍٕطج ) -فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ ثٌّخضٍفز 

ثٌّغضٜٛ 

 ثٌشلّٝ

 )دجٌّضش 

 ثٌغٓ

 )دجٌغٕز 

 ثإلعُ
 َ ثٌّغجدمز 

 دجٌٍغز ثٌؼشديز دجٌٍغز ثألؽٕذيز

91 13 32 Virgilijus ALEKNA ٛط ثٌىٕجفشؽٍٍيٍي  

 لزف لشص

1 

69 19 29 Róbert FAZEKAS 2 سٚديشس فجصيىجط 

69 14 25 Zoltán KŐVÁGÓ  ٛ3 صٌٚضجْ وٛفجؽ 

16 52 32 Andreas THORKILDSEN آٔذسيظ عٛسويٍذص 

 سِٝ سِـ

4 

16 51 21 Breaux GREER شدشيٛوظ ؽشي  5 

14 14 30 Sergey MAKAROV 6 عيشؽٝ ِجوجسٚف 

12 90 31 Koji MUROFUSHI ٝوٛؽٝ ِٛسٚفٛش 

إؽجفز 

 ثٌّطشلز

7 

10 23 21 Ivan TIKHON ْٛ8 إيفجْ صيى 

99 10 24 
Olli−Pekka KARJALAIN

EN 
 9 أٌٍٚٝ ديىج

22 25 29 Joachim OLSEN ٓؽٛثشيُ أٌٚغ 

 دفغ ثٌؾٍز

10 

20 06 29 Adam NELSON ْٛ11 آدَ ٔيٍغ 

20 19 24 Christian CANTWELL ً12 وشيغضيجْ وٕضٛي 

 

 ثألدٚثس ٚثألؽٙضر ثٌّغضخذِز : -3
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 Motion Trackؽٙجص وّذيٛصش ِضٚد دذشٔجِؼ ٌٍضقٍيً ثٌقشوٝ  -

 إؽشثءثس ثٌذقظ: -4
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ  ٌّغقققجدمجس ثٌشِقققٝ ػٍقققٝ شقققشيؾ فيقققذيٛ ِقققٓ ثٌقققذٚسثس 0996صؾٙيقققض دطٌٛقققز أؽٍٕطقققج ) -

يّققش دجٌمققج٘شر ٚثٌّؼققذر صقققش إشققشثف ِشوققض ثٌضّٕيققز ثٌضذسيذيققز ثٌّضمذِققز ٌٍّققذسديٓ ثٌضققٝ أل

 ثإللٍيّٝ 

 ثٌٝ ثٌىّذيٛصش  CDإدخجي ثٌّقجٚالس ِٓ  -

ػقققٓ ؽشيقققك صقذيقققذ دذثيقققز ٚٔٙجيقققز ثٌّشثفقققً ثٌفٕيقققز دثخقققً ثٌّققققجٚالس فقققٝ وقققً ِغقققجدمز  -

  ثٌّقجػشيٓ ثٌذٌٚييٓ

ٌٍّشثفققً ثٌفٕيققز ثٌخجطققز دجٌّقققجٚالس  Temporal Analysisإؽققشثء ثٌضقٍيققً ثٌضِٕققٝ  -

  ِٓ خالي ثٌّقجػشيٓ ثٌذٌٚييٓ ٝ صُ إخضيجس٘ج ألفؼً عالعز الػذيٓثٌض

 إعضخشثػ أصِٕز وً ِشفٍز ػٍٝ فذر فٝ ثٌّغجدمجس ثٌّخضٍفز ٌٍشِٝ ٌذٜ أفشثد ثٌؼيٕز  -

 إؽشثء ثٌّؼجٌؾجس ثإلفظجةيز إلعضخشثػ ٔغخ ِغجّ٘ز ثٌّشثفً ثٌفٕيز صِٕيج ً  -

 ثإلعضٕضجؽجس   -

 ثٌضٛطيجس  -

 ٔجس ثٌّؼجٌؾز ثإلفظجةيز ٌٍذيج

 -صُ إعضخذثَ ثٌؼاللجس ثإلفظجةيز ثٌّٕجعذز ٌّؼجٌؾز ثٌذيجٔجس ِضؼّٕز ) ثٌّضٛعؾ ثٌقغقجدٝ         

فٝ ِغقجدمجس ثٌشِقٝ ثٌّخضٍفقز ٌٍضٛصيغ ثٌضِٕٝ ٌٍّشثفً ثٌفٕيز ػاللز ثإلسصذجؽ    –ثٌٕغذز ثٌّتٛيز 

 ألفشثد ػيٕز ثٌذقظ 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 * ػشع ٚصفغيش ثٌٕضجةؼ:

 ٌضقٍيً ثٌضِٕٝ   ِضٛعؾ ث2ؽذٚي )

 لزف ثٌمشص –فٝ ِغجدمز ثألدثء ثٌفٕٝ ٚٔغخ ِغجّ٘ز 

 ثٌّؾّٛع

 ثٌضِٕٝ ٌٍّٙجسر

 أصِٕز ثٌّشثفً ثٌفٕيز )دجٌغجٔيز 
 ثٌالػخ

 ثٌذٚسثْ ثٌشِٝ

 . 3.1. 23.0 ث1..8

 0 3.0. 23.0 ث0..8

 . 302. 23.2 ث0..8

 متوسط ال .8.8 0..0 ث...8

800% 
6.% 4.% 

 )%( النسبة
3                          :8 

قذف القرص

الدوران

%74

الرمى

%26

 
 لزف ثٌمشص -  ٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز 0شىً )

  أْ ِغجدمز لقزف ثٌمقشص وقجْ ِضٛعقؾ صِقٓ ثألدثء ٌٍّغقجدمز وىقً    2يضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي )

ٔش ٔغذز ِغقجّ٘ز ثٌشِٝ  ٚوج –عجٔيز  فيظ إشضٍّش ػٍٝ ؽضةيٓ أعجعييٓ ّ٘ج )ثٌذٚسثْ 54 0)

%    ٘قزث يؼٕقٝ أٔقٗ ػٕقذ ثٌضقذسيخ ثٌّٙقجسٜ ٌّغقجدمز لقزف 26 -% 94وً ُِٕٙ ػٍقٝ ثٌضقٛثٌٝ )

ثٌمشص صىْٛ فٝ ٘زيٓ ثإلصؾقج٘يٓ ػٍقٝ إػضذقجس أْ ثٌّشفؾقز ٌٍمقشص لذقً ثٌشقشٚع فقٝ ثٌقذٚسثْ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فشديقز ٚوزث ثٌّضجدؼز دؼذ ثٌمزف ٌٍمشص ػٍّيز غيش ِمٕٕز ِٓ ثٌٕجفيز ثٌفٕيز ٚدجٌضجٌٝ فٙٝ ػٍّيقز 

 ذقزيثا ً. (ٌٍذٚسثْ 3ٌٍشِٝ :  0) ، ٌٚزٌه صىْٛ ٔغذز ثٌّغجّ٘ز فٝ ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ

 

 

 

 

 

   ِضٛعؾ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ 3ؽذٚي )

 دفغ ثٌؾٍز –ٚٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز 

 ٌّٙجسرصِٓ ث
 أصِٕز ثٌّشثفً ثٌفٕيز )دجٌغجٔيز 

 ثٌالػخ
 ثٌضفف ثٌشِٝ

 . ث23.1 ث.230 ث8.00

 0 ث23.1 ث2300 ث.8.0

 . ث23.1 ث2300 ث.8.0

 متوسط ال ث8..0 ث0.84 ث1..0

800% 
6.% 4.% 

 )%( النسبة
3                          :8 

دفع الجلة

الرمى

%25

الزحف

%75

 
 دفغ ثٌؾٍز –ٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز  ( 2شكم )

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍققز وققجْ ِضٛعققؾ صِققٓ ثألدثء ٌٍّغققجدمز وىققً          أْ ِغققجدمز دفققغ ثٌؾ3يضؼققـ ِققٓ ثٌؾققذٚي )

ثٌذفغ    –عجٔيز  ، فيظ إشضٍّش ػٍٝ ؽضةيٓ أعجعييٓ ِٓ ثٌّشثفً ثٌفٕيز ّٚ٘ج )ثٌضفف  61 1)

%    ٘ققزث يؼٕققٝ أٔققٗ ػٕققذ ثٌضققذسيخ 25 -% 95ٚوجٔققش ٔغققذز ِغققجّ٘ز وققً ِققُٕٙ ػٍققٝ ثٌضققٛثٌٝ )

ٝ إػضذجس أْ ِشفٍز ثإلصضثْ أٚ ثٌغطقظ ثٌّٙجسٜ ٌّغجدمز دفغ ثٌؾٍز صىْٛ فٝ ٘زيٓ ثإلصؾج٘يٓ ػٍ

لذققً ثٌشققشٚع فققٝ ثٌضفققف ٚوققزث ثٌّضجدؼققز دؼققذ ثٌققذفغ ٌٍؾٍققز ػٍّيققز غيققش ِمٕٕققز ِققٓ ثٌٕجفيققز ثٌفٕيققز 

 3ٌٍشِققٝ :  0ٚدجٌضققجٌٝ فٙققٝ فشديققز ، ٌٚققزٌه صىققْٛ ثٌٕغققذز ثٌّغققجّ٘ز فققٝ ثٌضققذسيخ ثٌّٙققجسٜ   )

 ٌٍضفف  ، ٚدٙزث يضقمك ثٌفشع ثٌغجٔٝ 

 

 

 

 

 

 ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ   ِضٛعؾ 4ؽذٚي )

 سِٝ ثٌشِـ –ٚٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز 

 ٌّٙجسرصِٓ ث

 أصِٕز ثٌّشثفً ثٌفٕيز )دجٌغجٔيز 

 ثٌالػخ
 ثٌشِٝ

خطٛثس ثإلػذثد 

 ٌٍشِٝ
 ثاللضشثح

 8 ث6..6 ث8.11 ث0.60 ث0...

 6 ث1..3 ث0.10 ث.0.6 ث6...

 3 ث6..6 ث...8 ث.0.6 ث46..

 متوسط ال ث4..6 ث8..8 ث0.63 ث8...

800% 
.% 38% ..% 

 )%(النسبة
83                    :.                    :8  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمى الرمح

اإلقتراب

%64

خطوات اإلعداد

%31

الرمى

%5

 
 سِٝ ثٌشِـ -ٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز    3شىً )

 

       أْ ِغقجدمز سِقٝ ثٌقشِـ  وقجْ ِضٛعقؾ صِقٓ ثألدثء ٌٍّغقجدمز وىق4ًيضؼـ ِٓ ثٌؾذٚي )

 –عجٔيز  ، فيظ إشضٍّش ػٍٝ عالعقز أؽقضثء سةيغقيز ِقٓ ثٌّشثفقً ثٌفٕيقز ّٚ٘قج )ثإللضقشثح  60 4)

% 30 -% 64ثٌشِٝ   ٚوجٔش ٔغذز ِغجّ٘ز وً ِقُٕٙ ػٍقٝ ثٌضقٛثٌٝ ) -خطٛثس ثإلػذثد ٌٍشِٝ 

%    ٘زث يؼٕٝ أٔٗ ػٕذ ثٌضقذسيخ ثٌّٙقجسٜ ٌّغقجدمز سِقٝ ثٌقشِـ صىقْٛ فقٝ فقٝ صٍقه ثألؽقضثء 5 -

ضذجس أْ ِشفٍز ِغقه ٚفّقً ثٌقشِـ لذقً ثٌشقشٚع فقٝ ثإللضقشثح ٚوقزث ثٌّضجدؼقز دؼقذ ثٌشِقٝ ػٍٝ إػ

ٌٍققشِـ ػٍّيققز غيققش ِمٕٕققز صِٕيققج ً ِققٓ ثٌٕجفيققز ثٌفٕيققز ٚدجٌضققجٌٝ فٙققٝ فشديققز  ٌٚققزٌه صىققْٛ ثٌٕغققذز 

ثإللضقشثح  صمشيذقج ً،  03خطقٛثس ثإلػقذثد ٌٍشِقٝ :  6ٌٍشِٝ :  0ثٌّغجّ٘ز فٝ ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ )

 قمك ثٌفشع ثٌغجٌظٚدٙزث يض

   ِضٛعؾ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ 5ؽذٚي )

 إؽجفز ثٌّطشلز –ٚٔغخ ِغجّ٘ز عّز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز 

 الالعب

 أصِٕز ثٌّشثفً ثٌفٕيز )دجٌغجٔيز 

 ثٌذٚسثْ زمن المهارة
 الرمى

 الرابع الثالث الثانى األول

 ث..3. ث.230 ث23.1 ث23.0 ث23.1 ث302. .

 ث.30. ث.231 ث23.0 ث..23 ث23.0 ث3.0. 0

 ث..3. ث302. ث..23 ث23.2 ث23.1 ث.230 .

 ث..3. ث2300 ث..23 ث..23 ث.231 ث.32. متوسط ال
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 دح انًطزقحإطا -ٔغخ ِغجّ٘ز وً دٚسثْ ثٌٝ ثٌشِٝ فٝ  ( 4شكم )

 

 إطادح انًطزقح -ٔغخ ِغجّ٘ز ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمز  ( 5شكم )

 

  أْ ِضٛعققققؾ صِققققٓ ثألدثء ٌّغققققجدمز إؽجفققققز ثٌّطشلققققز وجٔققققش               5يضؼققققـ ِققققٓ ثٌؾققققذٚي )

  –)ثٌققذٚسثٔجس أعجعققييٓ ِققٓ ثٌّشثفققً ثٌفٕيققز ّٚ٘ققج  عجٔيققز  ، فيققظ إشققضٍّش ػٍققٝ ؽققضةيٓ 39 3)

%    ٘ققزث يؼٕققٝ أٔققٗ ػٕققذ 26 -% 94ّ٘ز وققً ِققُٕٙ ػٍققٝ ثٌضققٛثٌٝ )ثٌشِققٝ   ٚوجٔققش ٔغققذز ِغققج

ثٌضذسيخ ثٌّٙجسٜ ٌّغجدمز سِٝ ثٌشِـ صىْٛ فٝ صٍه ثألؽضثء ػٍٝ إػضذجس أْ ِشفٍز ِغه ٚفّقً 

ثٌّطشلز ٚوزث ثإلؽجفز لذً ثٌشقشٚع فقٝ ثٌقذٚسثٔجس ٚأيؼقجً  ثٌّضجدؼقز دؼقذ ثٌشِقٝ ٌٍّطشلقز ػٍّيقز 

 يز ٚدجٌضجٌٝ فٙٝ فشديز غيش ِمٕٕز صِٕيج ًِٓ ثٌٕجفيز ثٌفٕ
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وّج أْ ػٍّيز ثٌذٚسثٔجس إشضٍّش ػٍٝ أسدؼقز دٚسثٔقجس ِضضجٌيقز ٚوجٔقش ٔغقذز ِغقجّ٘ز وقً 

%  ػٍٝ ثٌضٛثٌٝ ٘زث يؼٕقٝ دطقب ثٌقذٚسثْ ثألٚي ٚصضثيقذ 00 -% 03 -% 01 -% 32دٚسثْ )

ز ثٌّغقجّ٘ز فقٝ ثٌضقذسيخ ثٌغشػز ثٌّغضّش فقٝ وقً دٚسثْ ػقٓ ثٌقزٜ يغقذمز  ٌٚقزٌه صىقْٛ ثٌٕغقذ

 ٌٍذٚسثٔجس  ، ٚدٙزث يضقمك ثٌفشع ثٌشثدغ  3ٌٍشِٝ :  0ثٌّٙجسٜ )

ٚػٕذ ثٌضمغيُ ثٌضِٕقٝ ٌٍضقذسيذي ػٍيٕقج أْ ٔؼقغ فقٝ ثإلػضذقجس أْ صِقٓ ثٌقذٚسثْ ثألٚي فمقؾ 

دٚسثْ ٚثٌشِقٝ  3ط ، 55 2دٚسثْ ٚثٌشِقٝ فيّغقً )2ط ، 94 0يؼجف ثٌيٗ صِٓ ثٌشِٝ فيّغً )

 ط 19 1ط  ، أِج ثٌشِٝ فمؾ فيّغً )36 3دٚسثْ ٚثٌشِٝ يّغً )4ٚوزث ط  ، 99 2فيّغً )

 ثٌؾجٔخ ثٌذذٔٝٔغذز  ضٛصيغّٔٛرػ ِمضشؿ ٌ  6ؽذٚي )

 فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ ػٍٝ فضشثس ثٌّٛعُدثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ  ٙجسٜثٌّثٌٝ  

 فضشثس ثٌّٛعُ

 ثٌّغضٙذفجٌضذسيٝ
 ِٕجفغجس خجص ػجَ

 %25 %51 %  95 ٔغذز ثٌؾجٔخ ثٌذذٔٝ

 %95 %51 %25 ٔغز ثٌؾجٔخ ثٌّٙجسٜ

 )عٍ انثادس(        

إلضشؿ ثٌذجفظ ّٔٛرػ يٛػـ فيٗ ٔغذز ثٌؾجٔخ ثٌذذٔٝ ثٌٝ ثٌّٙجسٜ دثخً فضشثدقش ثٌّٛعقُ 

ٔالفقع أٔقٗ صٛصيقغ ،  ثٌغقجػضيٓفقٝ ثٌؾقضء ثٌشةيغقٝ فئرث وجٔش ثٌٛفقذر ثٌضذسيذيقز ثٌظقغشٜ صِٕٙقج 

 صِٓ ثٌٛفذر ثٌضذسييز ثٌظغشٜ صظذـ وجٌضجٌٝ  ػٍٝ  6دجٌؾذٚي )ٛػقز ّ٘زٖ ثٌٕغخ ثٌ

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 ثٌؾجٔخ ثٌذذٔٝ ثٌضمغيُ ثٌضِٕٝ )دجٌذليمز  ٌىً ِٓ   9ؽذٚي )

 فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ ػٍٝ فضشثس ثٌّٛعُدثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ  ٙجسٜٚثٌّ

 فرزاخ انًىطى

 انًظرهدف انردريثً
 يُافظاخ خاص عاو

 دقيقح30 يقحدق60 دقيقح  90 سيٍ انجاَة انثدًَ

سيٍ انجاَة 

 انًهاري
 دقيقح  90 دقيقح60 دقيقح30

يٍ هُا يًكُُا انرقظيى انشيًُ نهجاَة انًهاري فقظ داخم انىددج انردريثيةح انصةىزي تدةنةح 

 َظة يظاهًح انًزادم انفُيح نكم يظاتقح يٍ يظاتقاخ انزيً كانرانً.
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أْ يٛػـ ثٌضقٍيً ثٌضِٕٝ ّٙجسر ٌىٝ يضُ ثٌضذسيخ ػٍٝ أؽضثء ثٌ لزف ثٌمشصفٝ ِغجدمز ف

ٌٚىً ِشفٍضيٓ ِضضجٌيضيٓ صِٕقيٓ ٌٍّٚٙقجسر وىقً صِقٓ إؽّقجٌٝ ، ٚدّضجدؼقز ، ٌىً ِشفٍز فٕيز صِٓ 

ط  ، ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز 4 1  ٚؽققذ أْ ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز ثٌشِققٝ فمققؾ )2ثٌؾققذٚي )

ظققذـ إؽّققجٌٝ ط  دجٌضققجٌٝ ي54 0ط  ، ٚأْ ِضٛعققؾ صِققٓ ثٌّٙققجسر وجٍِققز )04 0فمققؾ ) ثٌققذٚسثْ

ط  ، ٚدئيؾقجد ٔغقذز وقً صّقشيٓ ِٙقجسٜ 11 3ثٌضِٓ ٌؾّيغ ثٌّشثفً ثٌّضذثخٍز ٚغيش ثٌّضذثخٍقز )

 %  ٌٍّٙجسر وىً 51%  ٌٍضفف ،)39%  ٌٍشِٝ ،)9 02ِٓ ثألؽّجٌٝ ٔقظً ػٍٝ )

ٚػٕققذ إيؾققجد ثٌضمغققيُ ثٌضِٕققٝ ثٌّٙققجسٜ دثخققً ثٌٛفققذر ثٌضذسيذيققز ثٌظققغشٜ يققضُ ػققشح ٘ققزٖ 

فٝ وً فضشر ِقٓ فضقشثس ثٌّٛعقُ وّقج ٘قٛ ِٛػقـ فمؾ ٌٍضذسيخ ثٌّٙجسٜ  ذدثٌّقثٌٕغخ فٝ ثٌضِٓ 

   1دجٌؾذٚي )

  ٙجسٜثٌّ ٌٍؾجٔخثٌضمغيُ ثٌضِٕٝ )دجٌذليمز    1ؽذٚي )

  لزف ثٌمشص) فٝ ِغجدمز فضشثس ثٌّٛعُ دثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ خالي

 فرزاخ انًىطى

 انًظاتقح
 يُافظاخ خاص عاو

 قذف انقزص

 دقيقح(30) دقيقح(60) يقح(دق90) ثدًَان

 ًهاريان

 ق4انزيً فقظ 

 ق11اندوراٌ فقظ 

 ق15 انًهارج كايهح

 ق 31ثإلؽّجٌٝ )

 ق8انزيً فقظ 

 ق22اندوراٌ فقظ 

 ق30انًهارج كايهح 

 ق 61ثإلؽّجٌٝ )

 ق11انزيً فقظ 

 ق34اندوراٌ فقظ 

 ق45انًهارج كايهح 

 ق 91ثإلؽّجٌٝ )

 دقيقح(120) إجًانً انثدًَ وانًهاري

 

 

ْ أيٛػقـ ثٌضقٍيقً ثٌضِٕقٝ ثء ثٌّٙقجسر ٌىٝ يضُ ثٌضذسيخ ػٍٝ أؽقض دفغ ثٌؾٍز فٝ ِغجدمز ٚ

ٌىً ِشفٍز فٕيقز صِقٓ ٌٚىقً ِقشفٍضيٓ ِضضقجٌيضيٓ صِٕقيٓ ٌٍّٚٙقجسر وىقً صِقٓ إؽّقجٌٝ ، ٚدّضجدؼقز 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط  ، ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز 09 1  ٚؽققذ أْ ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز ثٌشِققٝ فمققؾ )3ثٌؾققذٚي )

ط  دجٌضققجٌٝ يظققذـ إؽّققجٌٝ 61 1صِققٓ ثٌّٙققجسر وجٍِققز )ٚأْ ِضٛعققؾ ط  ، 50 1ثٌضفققف فمققؾ )

ط  ، ٚدئيؾقجد ٔغقذز وقً صّقشيٓ ِٙقجسٜ 36 0ثٌضِٓ ٌؾّيغ ثٌّشثفً ثٌّضذثخٍز ٚغيش ثٌّضذثخٍقز )

  ٌٍّٙجسر وىً  %51،)ٌٍضفف   %5 39،)ٌٍشِٝ   %5 02ِٓ ثألؽّجٌٝ ٔقظً ػٍٝ )

ٛفققذر ثٌضذسيذيققز ثٌظققغشٜ يققضُ ػققشح ٘ققزٖ ٚػٕققذ إيؾققجد ثٌضمغققيُ ثٌضِٕققٝ ثٌّٙققجسٜ دثخققً ثٌ

ثٌٕغققخ فققٝ ثٌققضِٓ ثٌّقققذد ٌٍضققذسيخ ثٌّٙققجسٜ فققٝ وققً فضققشر ِققٓ فضققشثس ثٌّٛعققُ وّققج ٘ققٛ ِٛػققـ 

   9دجٌؾذٚي )

  ٙجسٜثٌّ ثٌضمغيُ ثٌضِٕٝ )دجٌذليمز  ٌٍؾجٔخ  9ؽذٚي )

 )دفغ ثٌؾٍز فٝ ِغجدمز  فضشثس ثٌّٛعُ دثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ خالي

 فرزاخ انًىطى

 انًظاتقح
 يُافظاخ خاص عاو

 دفع انجهح 

 دقيقح30 دقيقح60 دقيقح  90 ثدًَان

 ًهاريان

 ق4انزيً فقظ 

 ق11ضثظ انشدف فقظ 

 ق15انًهارج كايهح 

 ق 31إؽّجٌٝ )

 ق8انزيً فقظ 

 ق23ضثظ انشدف فقظ 

 ق30انًهارج كايهح 

 ق 61إؽّجٌٝ )

 ق11انزيً فقظ 

 ق34ضثظ انشدف فقظ 

 ق45انًهارج كايهح 

 ق 91ؽّجٌٝ )إ

 دقيقح(120) إجًانً انثدًَ وانًهاري

 

ٌىٝ يضُ ثٌضذسيخ ػٍٝ أؽضثء ثٌّٙقجسر يٛػقـ ثٌضقٍيقً ثٌضِٕقٝ أْ   ِـشسِٝ ثٌفٝ ِغجدمز 

ٌىً ِشفٍز فٕيقز صِقٓ ٌٚىقً ِقشفٍضيٓ ِضضقجٌيضيٓ صِٕقيٓ ٌٍّٚٙقجسر وىقً صِقٓ إؽّقجٌٝ ، ٚدّضجدؼقز 

ط  ، ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز 23 1)   ٚؽققذ أْ ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍققز ثٌشِققٝ فمققؾ4ثٌؾققذٚي )

، ٚوقققزث صِقققٓ   99 2) ثإللضقققشثح  ، ٚأْ ِضٛعققؾ صِقققٓ ط40 0فمقققؾ ) خطققٛثس ثإلػقققذثد ٌٍشِقققٝ

، ٚصِققٓ ط  64 0، خطققٛثس ثإلػققذثد ٚثٌشِققٝ ِؼققج ً) ط 31 4)ِؼققجً ثإللضققشثح ٚخطققٛثس ثإلػققذثد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غيقش ثٌّضذثخٍقز دجٌضجٌٝ يظذـ إؽّجٌٝ ثٌضِٓ ٌؾّيغ ثٌّشثفقً ثٌّضذثخٍقز ٚط  60 4ثٌّٙجسر وىً )

%  ٌٍشِقققٝ 2ِقققٓ ثألؽّقققجٌٝ ٔقظقققً ػٍقققٝ ) ِشفٍقققز ِٙجسيقققز  ، ٚدئيؾقققجد ٔغقققذز وقققً ط24 05)

%  ، 29ٌإللضقققشثح ، ثإللضقققشثح ٚخطقققٛثس ثإلػقققذثد ِؼقققج ً )  %09،) ٌخطققٛثس ثإلػقققذثد%  9،)

  %  00خطٛثس ثإلػذثد ٚثٌشِٝ ِؼج ً )

ظققغشٜ يققضُ ػققشح ٘ققزٖ ٚػٕققذ إيؾققجد ثٌضمغققيُ ثٌضِٕققٝ ثٌّٙققجسٜ دثخققً ثٌٛفققذر ثٌضذسيذيققز ثٌ

ٌٍضققذسيخ ثٌّٙققجسٜ فققٝ وققً فضققشر ِققٓ فضققشثس ثٌّٛعققُ وّققج ٘ققٛ ِٛػققـ  ثٌّقققذدثٌٕغققخ فققٝ ثٌققضِٓ 

   01دجٌؾذٚي )

  ٙجسٜثٌّ ثٌضمغيُ ثٌضِٕٝ )دجٌذليمز  ٌٍؾجٔخ   01ؽذٚي )

  ِـشسِٝ ثٌ) فٝ ِغجدمز فضشثس ثٌّٛعُ دثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ خالي

 فرزاخ انًىطى

 انًظاتقح
 يُافظاخ خاص عاو

 ريً

 انزيخ 

 دقيقح30 دقيقح60 دقيقح  90 ثدًَان

 ًهاريان

 ق4اإلقرزاب 

 ق2خطىاخ اإلعداد نهزيً 

 ق0انزيً  

 ق6 اإلقرزاب + خطىاخ اإلعداد نهزيً

 ق2خطىاخ اإلعداد +انزيً 

  ق15انًهارج ككم 

 ق 31إؽّجٌٝ )

 ق8اإلقرزاب 

 ق4خطىاخ اإلعداد نهزيً 

 ق1انزيً  

 ق12 خطىاخ اإلعداد نهزيًاإلقرزاب + 

 ق5خطىاخ اإلعداد +انزيً 

 ق30انًهارج ككم 

 ق 61إؽّجٌٝ )

 ق8اإلقرزاب 

 ق4خطىاخ اإلعداد نهزيً 

 ق1انزيً  

 ق19 اإلقرزاب + خطىاخ اإلعداد نهزيً

 ق7خطىاخ اإلعداد +انزيً 

 ق45انًهارج ككم 

 ق 91إؽّجٌٝ )

إجًانً انثدًَ 

 وانًهاري
 دقيقح(120)

 

ٌىقٝ يقضُ ثٌضقذسيخ ػٍقٝ أؽقضثء ثٌّٙقجسر يٛػقـ ثٌضقٍيقً  إؽجفقز ثٌّطشلقز جدمز فقٝ ِغقأِج 

ثٌضِٕٝ أْ ٌىً ِشفٍز فٕيز صِٓ ٌٚىً ِقشفٍضيٓ ِضضقجٌيضيٓ صِٕقيٓ ٌٍّٚٙقجسر وىقً صِقٓ إؽّقجٌٝ ، 

  ، ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ط19 1  ٚؽققذ أْ ِضٛعققؾ ثٌققضِٓ ٌّشفٍقز ثٌشِققٝ فمققؾ )5ٚدّضجدؼقز ثٌؾققذٚي )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ط94 0)ثٌققذٚسثْ ثألٚي ٚثٌشِققٝ ط  ، ٚأْ ِضٛعققؾ صِققٓ 15 0فمققؾ )ثٌققذٚسثْ ثألٚي ٌّشفٍققز 

ٚصِققٓ ط  ، 99 2)دٚسثْ ٚثٌشِققٝ 3ِٚضٛعققؾ صِققٓ ط  ، 55 2)دٚسثْ ٚثٌشِققٝ 2ٌققـ صِققٓ ٚ،

دجٌضجٌٝ يظذـ إؽّقجٌٝ ط  39 3، ِٚضٛعؾ صِٓ أدثء ثٌّٙجسر وىً )ط  36 3) دٚسثْ ٚثٌش4ِٝ

  ، ٚدئيؾجد ٔغذز وً ِشفٍز ِٙجسيز ط91 02ثٌضِٓ ٌؾّيغ ثٌّشثفً ثٌّضذثخٍز ٚغيش ثٌّضذثخٍز )

 دٚسثْ ٚثٌشِقققٝ 0ٌقققـ   %05%  ٌٍشِقققٝ ،)9)%  ٌٍقققذٚسثٔجس 1)ِقققٓ ثألؽّقققجٌٝ ٔقظقققً ػٍقققٝ 

   ثٌّٙجسر وىً  ٌـ %26،) دٚسثْ ٚثٌش3ِٝ%  ٌـ 23)، دٚسثْ ٚثٌش2ٌِٝـ %  21،)

ٚػٕققذ إيؾققجد ثٌضمغققيُ ثٌضِٕققٝ ثٌّٙققجسٜ دثخققً ثٌٛفققذر ثٌضذسيذيققز ثٌظققغشٜ يققضُ ػققشح ٘ققزٖ 

ٌٍضققذسيخ ثٌّٙققجسٜ فققٝ وققً فضققشر ِققٓ فضققشثس ثٌّٛعققُ وّققج ٘ققٛ ِٛػققـ  ثٌّقققذدخ فققٝ ثٌققضِٓ ثٌٕغقق

   00دجٌؾذٚي )

  ٙجسٜثٌّ ثٌضمغيُ ثٌضِٕٝ )دجٌذليمز  ٌٍؾجٔخ   00ؽذٚي )                            

  إؽجفز ثٌّطشلز)فٝ ِغجدمز  فضشثس ثٌّٛعُ دثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز ثٌظغشٜ خالي

 فرزاخ انًىطى

 ًظاتقحان
 يُافظاخ خاص عاو

 إطادح 

 انًطزقح

 دقيقح30 دقيقح60 دقيقح  90 ثدًَان

 ًهاريان

 2اندوراَاخ فقظ 

 ق2انزيً فقظ 

 ق5دوراٌ + انزي1ً

 ق6دوراٌ + انزي2ً

 ق7 دوراٌ + انزي3ً

 ق8 دوراٌ + انزي4ً

 ق 31إؽّجٌٝ )

  5اندوراَاخ فقظ

 ق4انزيً فقظ 

 ق9دوراٌ + انزي1ً

 ق12دوراٌ + انزي2ً

 ق14دوراٌ + انزي3ً

 ق16دوراٌ + انزي4ً

 ق 61إؽّجٌٝ )

 7اندوراَاخ فقظ 

 ق6انزيً فقظ 

 ق14دوراٌ + انزي1ً

 ق18دوراٌ + انزي2ً

 ق21دوراٌ + انزي3ً

 ق24دوراٌ + انزي4ً

 ق 91إؽّجٌٝ )

 دقيقح(120) إجًانً انثدًَ وانًهاري

 

   ػاللز ثإلسصذجؽ02ؽذٚي )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ء فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ ثٌّخضٍفز ديٓ ثٌّغضٜٛ ثٌشلّٝ ٚصِٓ ثألدث

 =ٌ(12 ) 

 ثٌّغجدمز ثٌضشصيخ )دجٌّضش  ثٌّغضٜٛ ثٌشلّٝ صِٓ ثألدثء ػاللز ثإلسصذجؽ

-1 690* 

 األول 70.83 1.48

 انصاًَ 69.89 1.60 لزف لشص

 انصانس 67.04 1.60

-1 999* 

 األول 22.25 1.00

 انصاًَ 21.16 1.04 دفغ ثٌؾٍز

 سانصان 21.07 1.04

-1 903* 

 األول 86.52 4.60

 انصاًَ 86.50 4.52 سِٝ سِـ

 انصانس 84.84 4.72

-1 141 

 األول 82.91 3.44

 انصاًَ 81.23 3.24 إؽجفز ثٌّطشلز

 انصانس 79.81 3.44

 0.05* دال عُد يظرىي يعُىيح 

 ( 0.549قيًح "ر" انجدونيح )   

إسصذجؽ ػىغيز رثس دالٌز إفظجةيز ديٓ وً ِٓ    ثٌٝ ٚؽٛد ػاللز02صشيش ٔضجةؼ ثٌؾذٚي )

فٝ وً ِٓ دفغ ثٌؾٍز ، سِٝ ثٌشِـ ،  15 1ثٌّغضٜٛ ثٌشلّٝ ٚصِٓ ثألدثء دّغضٜٛ ِؼٕٛيز 

%  ػٍٝ ثٌضٛثٌٝ ثألِش 0 69 -% 3 90 -% 9 99ٚلزف ثٌمشص فيظ دٍغش ثٌؼاللز )

 صثدس ثٌّغجفز ثٌّقممز ثٌزٜ يشيش ثٌٝ أٔٗ وٍّج لً صِٓ ثألدثء ثٌفٕٝ فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ وٍّج 

%  ٚلذ 1 4أِج دجٌٕغذز ٌٍّطشلز فال صٛؽذ ػاللز إسصذجؽ رثس دالٌز إفظجةيز فيظ وجٔش ) 

يشؽغ ثٌغذخ فٝ رٌه أْ ثٌقشوز صضُ فٝ أسدؼز ثٌذٚسثٔجس فّٓ ثٌّّىٓ أْ يىْٛ ثٌالػخ دطيتج 

جٌضجٌٝ يخضٍف صِٓ فٝ ثٌذٚسثْ ثألٚي ٚثٌغجٔٝ ٚصضضثيذ ثٌغشػز فٝ ثٌذٚسثْ ثٌغجٌظ ٚثٌشثدغ ، ٚد

ثألدثء ِٓ الػخ ثٌٝ آخش وّج أْ إخضالف أؽٛثي ثٌالػذيٓ لذ يضغذخ فٝ عشػز أٚ دطب صِٓ 

، وّج يّىٓ أْ ثٌّطشلز صؼضّذ ػٍٝ ثٌذٚسثْ ثألخيش فمؾ  ثألدثء ٔظشث ً ٌطٛي أٚ لظش ثألؽشثف

  فيظ خشٚػ ثألدثٖ

 * ثإلعضٕضجؽجس :

ثٌشةيغقيز ٚ٘قٝ ثٌشِقٝ فقٝ ِغقجدمجس ثٌشِقٝ أطغش فضشر صِٕيز ٘ٝ ثٌضٝ يضُ فيٙج ثٌّشفٍقز  -

 ثٌّخضٍفز 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضشر صِٕيز ٘ٝ ثٌضٝ يضُ فيٙج ثٌضّٙيذ لذً ثٌشِٝ فٝ ِغجدمجس ثٌشِٝ ثٌّخضٍفز  أوذش ف -

ٚؽٛد ػاللز إسصذقجؽ ػىغقيز رثس دالٌقز إفظقجةيز دقيٓ ثٌّغقضٜٛ ثٌشلّقٝ ٚصِقٓ ثألدثء لقذ  -

ثٌفٕققٝ ٌٍّغققجدمز  ٌضيققجدر أفققجدس فققٝ ػققشٚسر طققغش ثٌفضققشر ثٌضِٕيققز ثٌضققٝ صققضُ فيٙققج ثألدثء 

 ثٌّغضٜٛ ثٌشلّٝ  

     ثٌّطشلققز  فققٝ ٔغققذز ثٌضققذسيخ ثٌّٙققجسٜ    –ثٌؾٍققز  –إشققضشثن وققً ِققٓ ِغققجدمز )ثٌمققشص  -

ٌٍقققذٚسثٔجس  ػٍقققٝ  3 ٌٍشِقققٝ:  0ٌٍضفقققف ،) 3 ٌٍشِقققٝ:  0ٌٍقققذٚسثْ  ، ) 3ٌٍشِقققٝ :  0)

 ثٌضٛثٌٝ 

ٌخطققٛثس ثإلػققذثد  6ٌٍشِقٝ:  0ٔغقذز ِغققجّ٘ز ثٌّشثفقً ثٌفٕيققز فققٝ ِغقجدمز سِققٝ ثٌققشِـ ) -

 ٌإللضشثح   03ٌٍشِٝ: 

 * ثٌضٛطيجس:

  ٓػشٚسر ثال٘ضّجَ دجٌضقٍيً ثٌضِٕٝ وئفذٜ أٔٛثع ثٌضقٍيً ٌٍقشوز ثٌشيجػقيز ٌّقج يقٛفشٖ ِق

 دؼغ ثٌّؼٍِٛجس ثٌضٝ اليّىٓ ِالفظضٙج دجٌؼيٓ ثٌّؾشدر ٌّٙجسر ِج 

  ءٖ ٌٍّٙقجسر ثٌفٕيقز ثٌضقٝ يّقش دٙقج ثٌالػقخ ػٕقذ أدث ثٌّشثفقًػشٚسر ِمجسٔز ٔغخ ِغجّ٘ز

ثٌفٕيز ألدطجي ثٌؼجٌُ فٝ صٍه ثٌذسثعقز فيقظ ثٌّشثفً دثخً ثٌضذسيخ دّضٛعؾ ٔغخ ِغجّ٘ز 

 صؼضذش وّؤشش إلوضشجف ثألخطجء 

 ٌّٙجسٜ ٌّغقجدمجس ثٌشِقٝ دقؾقُ ثٌضمغقيُ ثٌضِٕقٝ ػشٚسر ثٌضضثَ ثٌّذسديٓ أعٕجء ثٌضذسيخ ث

خققالي فضققشثس جعققيز ٌىققً ِشفٍققز فٕيققز ػٍققٝ فققذر ِققٓ صِققٓ ثٌٛفققذر ثٌضذسيذيققز ثألع ثٌّقققذد

    ثٌّٛعُ

  ٝفضققٝ يغققًٙ ػٍققٝ ثٌّققذسديٓ صمغققيُ ثٌٛفققذر ثٌضذسيذيققز فققٝ ثٌؾجٔققخ ثٌّٙققجسٜ يؾققخ ػٍقق 

إلؽققجد ٔغققذز ِغققجّ٘ز وققً ِشفٍققز ٚصقٛيٍٙققج ثٌققٝ فضققشثس ثٌّقذسديٓ إؽققشثء ثٌضقٍيققً ثٌضِٕققٝ 

  ِمغّز دثخً ثٌٛفذر ثٌضذسيذيز خالي فضشثس ثٌّٛعُ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أٚال ً: ثٌّشثؽغ ثٌؼشديز:

 

ذكُيةةة  " ا دار  –ذةةةدرية  –" ذعهةةةيى  طةةةثاقاخ انًيةةةداٌو(: 1997) أفّذ دغطٛيغٝ 1

 انفكز انعزتًا انقاهزج.

 

" ا أطض ويثادئ انرعهيى وانردرية فةً انعةاب انقةىيو(: " 1991) ؿ   ص   دجٌغضيشٚط 2

يزكةةش  –ذزجًةةح عصًةةاٌ رفعةةد ا يذًةةىد فرذةةً ا طةةهيًاٌ دجةةز 

 تانقاهزج. -انرًُيح اإلقهيًً 

 

ػٍققققققٝ  خيققققققش ثٌققققققذيٓ 3

 ػٛيظ ، ٚآخشْٚ

ا دار انفكةز انعزتةً ا  انًيداٌ وانًضًار –انعاب انقىي ) د. خ(: 

 انقاهزج.

 

عقققٍيّجْ ػٍقققٝ فغقققٓ  4

 ٚآخشْٚ

ا دار انرذهيةةةم انعهًةةةً نًظةةةاتقاخ انًيةةةداٌ وانًضةةةًار) د . خ (:" 

 ا انقاهزج 1انًعارف ا ط

  

زيةةح وانرطثيقيةةح ا دار و(: انًيكاَيكةةا انذيىيةةح واألطةةض انُ 1993) ؽٍقز فغجَ ثٌذيٓ 5

 انقاهزج. –1ط –انًعارف 

 

ا انطثعةةح األونةةًا دار  انًيكاَيكةةا انذيىيةةح وانرطثيقيةةح و.( 1993) ؽٍقز فغجَ ثٌذيٓ 6

 انفكز انعزتي ا انقاهزج ا 

 

ؽٍققققز فغقققجَ ثٌقققذيٓ ،  9

 ػٍي ػذذ ثٌشفّٓ

ا دار كيُظةةيىنىجيا انزياضةةح وأطةةض انرذهيةةم انذزكةةي و.( 1994)

 ا انقاهزج.انفكز انعزتي 

 

دار انفكةةةةز انعزتةةةةً ا  –" يظةةةةاتقاخ انزيةةةةً وانقفةةةةش) د.خ( : "  ِقّذ فغيٓ ثٌمظؼٝ 8

 انقاهزج.

 

 عجٔيج ً: ثٌّشثؽغ ثألؽٕذيز:

 

Computerized biomechanical analysis of (1973). " 

the world's best 

shot-putters. Track and Field Quarterly Review, 

73: 199-206 

Ariel, G.B. 9 

, Qualitative Analysis Human Movement(1997) " Duan V. 10 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

human kinetics, U.S.A. 

   
Knudson & 

Craigs Morrison 

instrumentation and measurement (2002) " 

methods applied to biomechanical Analysis and 

, oting sports,evaluation of postural stability in sho

international research in sports biomechanics, 

Rutledge, Taylor& Francis Group.   

   

Kosta Gianikellis  

11 

Kinesology scientific basic of human (2002) " 

 
th

Hill Companies, New Yok, 10-, Mc GrowMotion

ed 

   

Nancy 

Hamilton& 

Kathryn 

Luttgens 

12 

, Optimum Release Angles in the shot put(2001) " 

Journal of the sports sciences 19(5)359-372 

www. coach.org/throwcomp.htm. 

   

Nicholes P. 

Linthorne 

13 

Journal 2000, the  Event Coach, Hammer,(2000) 

Athletics Association of Wales,. 

www.welshathletics.org/Coaching/hammer01.htm. 

 

Paul Jensen  14 

biomechanical Analysis for mel femal in (1991) " 

, Victoria university Australia .Javelin throwing 

   

R.G & seeGy 15 

, human Kinematics of Human Motion(1998) " 

kinatics, P.o.Box 5076,champaign, U.S.A. 

   

Valadimir M. 

Zalsiorsky 

16 

biomechanical Analysis for technical (1999) " 

, final consideration in hammer throwing 

championship, Asphalted (IAAF), Grenada 

university, Spanish.   

   

Victor M & Soto 

& Rojas  

17

- 
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 مستوىالو  تطوير القدرة العضميةلمف التدريبات  مختمفة أساليبتأثير استخداـ 
 الرقمى لناشئ الوثب العالى 

 
*

 وائم يذًد ريضاٌ أتى انقًصاٌد/ 
 

 :مقدمة ومشكمة البحثال
الرياضى وتيدؼ جميعيا إلى تطوير مستوى األداء الميارى وصواًل  بتتعدد طرؽ التدري

طرؽ ال ىذهألنشطة المختمفة, ويسعى المدربوف إلى اختيار أفضؿ لتحقيؽ مراكز متقدمة فى ا
                                                 

*
 جامعة حلوان - لية التربية الريا ية للبنين  -  ستاي مساعد بقسم التدريا الريا ي 
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وتطبيؽ أنسبيا واستخداـ أحدث الوسائؿ التى تتناسب مع نوع النشاط التخصصى وذلؾ بيدؼ 
تحقيؽ أىـ القدرات البدنية الخاصة بنوع النشاط الرياضى لما ليا مف تأثير مباشر فى ارتفاع 

توى األداء الميارى سلرياضى طرؽ متنوعة لالرتقاء بممستوى األداء الميارى, ولمتدريب ا
 إحدى ىذه الطرؽ يتوقؼ عمى اليدؼ المراد تحقيقو. ـواستخدا

وتدريبات األثقاؿ ىى محاولة الوصوؿ بالالعب إلى أعمى مستوى ممكف فى المنافسات 
لمنظـ الرياضية المختمفة لمحصوؿ عمى البطوالت, فالرياضى ينمى القوة العضمية بالتدريب ا

ذا لـ يتبع الطرؽ السميمة فى التدريب فإنو ال يحقؽ النتائج المرجوة حيث أف  السميـ لألثقاؿ وا 
التدريب باألثقاؿ يعتبر أحد الطرؽ المثمى لمعناصر البدنية التى تعمؿ عمى إكساب القوة 
العضمية, كما يحسف ويطور مف األداء باإلضافة إلى إمكانية استخدامو لمختمؼ أنواع 

 (103:  34) نشطة الرياضية لسيولة التحكـ فى المقومات.األ 
التدريب البميومترى نوع مف التدريبات التى تعمؿ عمى تنمية القدرة العضمية إلنتاج  كما أف

لة عضمية فورية تتبعيا أكبر قوة بأعمى سرعة بحركات ديناميكية, وىذه الحركات تتطمب إطا
 نقباض العضمى يعرؼ باسـ دورة اإلطالة القصيرة.فجر عضمى, وىذا النمط مف اال انقباض مت

(20  :25) 
ـ( أف التػػػدريب البميػػػومترى يقمػػػؿ زمػػػف االتصػػػاؿ بػػػاألرض 1992) Chuويضػػػيؼ شػػػيو 

 ؽيسػػت رالوثػػب  ىكمػػا تبػػيف أف رياضػػ ,مػػف الطػػرؼ السػػفمى الناتجػػة العضػػمية باسػػتخداـ القػػوة
اتصػاؿ أقػؿ  الحاجػة إلػى وقػت ممػا يشػير إلػى ,وثػبعمػى األرض قبػؿ أداء المف الثانيػة  0.12

 (93:  21) مما يمكف.
ـ( أف فاعمية التدريب البميومترى تعتمد عمى مبدأيف 1992) Voightفويات  ويؤكد

, ىذه الطاقة المطاطية اطية المخزونة ورد فعؿ االستطالةرئيسييف لالستفادة مف الطاقة المط
ذلؾ إلى الوضع الطبيعى والتى ينتج  تنتج عندما يحدث استطالة لأللياؼ العضمية, ثـ تعود بعد

عنيا قوة الوثب وبذلؾ فالتدريب البميومترى يزيد مف استثارة األلياؼ العضمية ورد فعؿ العضمة 
 (122 : 34) ويزيد القوة المركزية.
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ـ( أف التدريب البميومترى 1997) Schnable & Harraويضيؼ شنابؿ وىارة 
الرياضية نظرًا لسيولة التحكـ فى المقاومات التى  باألثقاؿ يمكف استخدامو لجميع األنشطة

:  31تؤدييا العضالت العاممة وسيولة تقنيف األحماؿ التدريبية المستخرجة لتمؾ األثقاؿ. )
472) 

والتدريب المركب أحد أنماط التدريب الرئيسية مف قبؿ الرياضييف, ويستخدـ فيو تدريب 
عمى أف ـEbben  (2002 )إبيف ويؤكد, حيث يبيةاألثقاؿ البميومترية داخؿ نفس الوحدة لتدر 

الدراسات الحالية تشير إلى أف التدريبات المركبة مف أفضؿ التدريبات المستخدمة ألنو مف 
 (46:  26خالليا يتـ الجمع بيف فوائد تدريبات األثقاؿ وتدريبات البميومترؾ. )

ف مميزات التدريب ـ( إلى أنو عف طريؽ الدمج بي2000) عبد الرحمف زاىر كما يشير
باألثقاؿ والبميومترؾ فإف ىذا يتيح الفرصة إلتقاف أداء القدرة العالية بنفس األسموب الذى يتـ 

 (237:  7) فى األداءات الرياضية.
ـ( إلى أف استخداـ التدريب المركب لمناشئيف يعمؿ عمى 2003) Hermويشير ىيـر 

 (38:  28اـ بمتطمبات األداء بكفاءة عالية. )زيادة القوة والقدرة العضمية, والقدرة عمى القي
أف القدرة العضمية تعتبر مف الصفات البدنية الضرورية لألنشطة  ومما الشؾ فيو

الرياضية التى تتطمب حركات االرتقاء أو التصويب أو الرمى أو الوثب حيث أنيا مركب مف 
باألثقاؿ لو آثار فسيولوجية  وقد وجد الباحث أف استخداـ التدريب البميومترى ,القوة والسرعة

ثارة عدد أكبر مف الوحدات  وبدنية حيث يعمؿ عمى استثارة الجياز العصبى بصورة أقوى وا 
ىذا باإلضافة إلى العائد أو الفائدة التطبيقية مف األداء الحركى,  الحركية واأللياؼ العضمية فى

ف االسترشاد بيا لدى القائميف جراء ىذا  البحث والتى يمكف التوصؿ إلييا مف خالؿ نتائج يمك
 عمى العممية التدريبية ب رض الوصوؿ إلى أعمى مستويات اإلنجازات الرقمية.

تدريبات األثقاؿ والثانى لذا يرى الباحث وضع ثالث برامج تدريبية األوؿ باستخداـ 
 ويطمؽ عميوالبميومترى والثالث يتضمف الجمع بينيما فى برنامج واحد  اتتدريبباستخداـ 

)التدريب المركب( والمقارنة بينيـ لموقوؼ عمى أنسب ىذه البرامج التدريبية لتنمية القدرة 
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مستوى الرقمى لموثب العالى وبذلؾ يمكف تحديد الالعضمية لمطرؼ السفمى مما يؤثر بدوره عمى 
مشكمة البحث بأنيا محاولة عممية منيجية نحو وضع حموؿ لمشكمة انخفاض وثبات المستوى 

ة زيادة كفاءة ومعدالت االرتقاء بمستوى القدرة العضمية لعضالت الطرؼ السفمى لناشئ ومحاول
 الوثب العالي.

 
 :ثػداؼ البحأىػ

 –البميػومترى  –ييدؼ ىذا البحث إلى وضع ثالث أنواع مقترحة مػف التػدريبات )األثقػاؿ 
 :دراسة الؿوذلؾ مف خوثب العالى ملالرقمى  مستوىالو  القدرة العضمية فى تطويرالمركب( 

لناشػػئ الوثػػب الرقمػػى  مسػػتوىالو القػػدرة العضػػمية  تطػػويرالثالثػػة عمػػى  تػػأثير بػػرامج التػػدريب-1
 .العالى

مسػتوى الو  التعرؼ عمى الفػروؽ بػيف مجموعػات البحػث الثالثػة فػى قياسػات القػدرة العضػمية-2
 .لمعينة قيد البحثلموثب العالى الرقمى 

مسػتوى الرقمػى الو  فى القػدرة العضػميةالثة لمجموعات البحث الثالتعرؼ عمى نسب التحسف -3
 .لمعينة قيد البحثلموثب العالى 

 
 :ثػروض البحػف
 القػػدرة العضػػميةتطػػوير توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى فػػى  -1

 مجموعات البحث الثالثة.للصالح القياس البعدى لموثب العالى مستوى الرقمى الو 
مسػتوى الو ا بيف مجموعات البحػث الثالثػة فػى القػدرة العضػمية توجد فروؽ دالة إحصائي  -2

 .التدريب المركب تستخدمتى الصالح المجموعة ال لموثب العالى الرقمى
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التػدريب المركػب فػى نسػب تحسػف القػدرة العضػمية  تسػتخدمتفوؽ العبى المجموعة التى ا -3
ومجموعػة التػدريب  التػدريب باألثقػاؿ عمػى العبػى مجموعػة لموثػب العػالى مستوى الرقمىالو 

 البميومترى.
 :ثػمصطمحات البح
 Weight training   تدريبات األثقاؿ

" التمرينات التى تتطمب تحريؾ عضالت الجسـ أو تحاوؿ أف تتحرؾ ضد أحد أشكاؿ المقاومػة والتػى  
 (65:  8تتمثؿ فى أنواع مختمفة مف األثقاؿ الحرة واألجيزة ". )

  Plyometric Training    التدريب البميومترى 
تسػػتخدـ لوصػػؼ نػػوع مػػف التمرينػػات يتميػػز  Plyometricأحػػد أنػػواع تػػدريبات المقاومػػة وكممػػة  "

 8) ." باالنقباضات العضمية ذات الدرجة العالية مف القدرة المتفجرة كنتيجة إلطالػة سػريعة لمعضػالت العاممػة
 :113 ) 

   Complex trainingالتدريب المركب 
ب الذى تستخدـ فيو تدريبات األثقاؿ والبميومترؾ معًا فى نفس الوحدة التدريبية ". " أحد أنماط التدري

(23  :5) 
  Power   Muscular   القدرة العضمية

 ." المظير السريع لمقوة العضمية والذى يدمج كاًل مف السرعة والقوة فى حركة ما "
 (18 :169 ) 

 

 الذراسات السابقة :

عنوانيػا " تػأثير اسػتخداـ دراسػة ( 19ـ( )1995) د الحميػدوسيمة ميػراف وسػمير عبػ أجرى -1
",  ب البميػػومترى عمػػى المسػػػتوى الرقمػػى لمسػػابقة الوثػػػب العػػالى بالطريقػػة الظيريػػػةيالتػػدر 

وتيػػدؼ إلػػى إيجػػاد عالقػػة بػػيف القػػدرة االنفجاريػػة لمػػرجميف باسػػتخداـ التػػدريب البميػػومترى 
طالػب  (47), وبمػ  قػواـ العينػة الظيريػة ة الوثػب العػالى بالطريقػةوالمستوى الرقمى لمسابق

واسػتخدـ الباحثػاف المػنيج التجريبػى, وكانػت  س لممعممات بالجماىيرية الميبيػة,بمعيد طرابم
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أىػػـ النتػػائج فاعميػػة التػػدريب البميػػومترى فػػى تنميػػة القػػدرة االنفجاريػػة وتحسػػيف المسػػتوى 
 الرقمى لموثب العالى بالطريقة الظيرية.

التكيؼ الحادث بواسطة تدريبات ( دراسة عنوانيا " 35ـ( )1996)  Wilsonأجرى ولسوف -2
توجيػػو النظػػر إلػػى  ", واسػػتيدفت البميػػومترؾ وتػػدريبات األثقػػاؿ فػػى تنميػػة القػػدرة العضػػمية

, التكيػػؼ الحػػادث بواسػػطة تػػدريبات البميػػومترؾ وتػػدريبات األثقػػاؿ فػػى تنميػػة القػػدرة العضػػمية
تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة  العبػػاً ( 41ينػػة قواميػػا )واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػى عمػػى ع

العمديػػة, وتػػـ اسػػتخداـ المتوسػػط الحسػػابى, االنحػػراؼ المعيػػارى, معامػػؿ االرتبػػاط, اإللتػػواء, 
المجموعػػة التػػى اسػػتخدمت  اختبػػار "ت" لمعالجػػة البيانػػات إحصػػائيًا, ومػػف أىػػـ النتػػائج أف
تػػى اسػػتخدمت تػػدريبات األثقػػاؿ التػػدريب البميػػومترؾ كانػػت أفضػػؿ مػػف المجموعػػة األخػػرى ال

   وخاصة فى تنمية الجزء األسفؿ مف الجسـ.

"  يػاعنواندراسػة  (22)ـClutch and McGrown(1999)  أجرى كمػتش ومػاؾ جػروف -3
بيػػدؼ ",  الوثػػب العمػػودىريبات األثقػػاؿ عمػػى قػػوة السػػاقيف و تػػأثير تػػدريبات البميػػومترؾ وتػػد

وقامػػا , ة العضػػمة ثػػـ االنكمػػاش العضػػمى(طالػػالتعػػرؼ عمػػى فاعميػػة التػػدريب البميػػومترؾ )إ
 بوضع برنامج تػدريبى بميػومترؾ تػدريب باألثقػاؿ عمػى العبػى كػرة الطػائرة فػى دراسػة مقارنػة

وأشػارت أىػـ النتػائج أف  ,الوثب العميؽ البميومترؾ بالقفز المنظـ مف خالؿ تػدريبات األثقػاؿ
 ف القفز المنتظـ.القفز العميؽ باستخداـ التدريب البميومترؾ أكثر فاعمية م

" اسػػتراتيجيات تنميػػة القػػػدرة  يػػاعنوانبدراسػػة ( 10()ـ2000محمػػد السػػيد مصػػطفى ) قػػاـ -4
وىػدفت الدراسػة إلػى  ," العضمية لمطرؼ السفمى وعالقتيا بمستوى األداء فى الوثػب الثالثػى

 التعرؼ عمى تأثير استخداـ أسموبى التدريب البميومترى وتدريبات القػدرة القصػوى فػى تنميػة
القدرة العضمية لمطرؼ السفمى وتحسيف المستوى الرقمى لموثب الثالثى, كػذلؾ التعػرؼ عمػى 
المقارنة بيف أسموبى التدريب البميومترى وتدريبات القدرة القصوى فى تنميػة القػدرة العضػمية 

طالػب  (18) عػدد استخدـ الباحث المنيج التجريبى, اشػتممت العينػة عمػىو لمطرؼ السفمى, 
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وجػػود فػػروؽ دالػػة  أىػػـ النتػػائج فػػى كانػػتالثانويػػة الرياضػػية بمنيػػا القمػػح, و  المدرسػػةمػػف 
إحصائية بيف القياس القبمى والقياس التتبعى الثػانى لممسػتوى الرقمػى لممجموعػة التجريبيػة 
األولى )التدريب البميومترى( فى حيف أنو حدثت نتائج ولكنيا غير دالة لممجموعة التجريبية 

 مج المقترح. لؾ نتيجة لحدوث التكيؼ مع البرنادرة القصوى( وذالثانية )تدريبات الق

 " تػػػأثير اسػػػتخداـ أسػػػاليب يػػػاعنواندراسػػػة ب (17()ـ2000محمػػػد محمػػػد عبػػػد العػػػاؿ ) قػػػاـ -5
بميػػومترؾ( عمػػى التطػػور الػػديناميكى لمقػػدرة  –تػػدريبات األثقػػاؿ والبميػػومترؾ والمخػػتمط )أثقػػاؿ 
( 91)عمػى عػدد ", وشممت العينة  لوثب الطويؿالعضمية ومستوى اإلنجاز الرقمى لمسابقة ا
المجموعػة األولػى تػدريب باألثقػاؿ, مجموعات  أربعطالب بكمية التربية الرياضية قسموا إلى 

والثالثة أثقاؿ وبميومترؾ والرابعػة ضػابطة, واسػتخدـ المػنيج التجريبػى تػـ  والثانية بميومترؾ,
متػر عػدو مػف بػدء  30 – البػنش –صػفا قياس قبمى وتتبعى وبعدى باختبار ثنى الػركبتيف ن

, ثالث حجالت برجؿ االرتقاء والرجؿ الحرة, وكانت أىػـ النتػائج أف التػدريب البيمػومترؾ طائر
 كما أدى إلى تحسف القدرة  العضمية يمييا سرعة العدو.                                               ,أفضؿ مف تدريب األثقاؿ

" تػػأثير تمرينػػات بميومتريػػة  يػػا( دراسػػة عنوان16ـ( )2003) ضػػىمحمػػد محمػػد القاأجػػرى  -6
لبدنيػػػة الخاصػػػة والبيوكيميائيػػػة والمسػػػتوى الرقمػػػى عاليػػػة الشػػػدة عمػػػى بعػػػض المت يػػػرات ا

اسػػتخدـ الباحػػث و ",  باسػػتخداـ فتػػرات راحػػة مختمفػػة قبػػؿ المنافسػػة لمتسػػابقى الوثػػب الطويػػؿ
يف مػػف متسػػابقى الوثػب الطويػػؿ تحػػت متسػابق (6)المػنيج التجريبػػى عمػػى عينػة مكونػػة مػػف 

تطبيػػػؽ البرنػػػامج لمػػػدة أربػػػع أسػػػابيع وقػػػاـ بقيػػػاس أنػػػزيـ األسػػػتيؿ كػػػوليف  وتػػػـسػػػنة,  20
ميومتريػة د تػأثير لمتمرينػات البو أىػـ النتػائج وجػمػف  وكانت ,والكالسيوـ كمت يرات بيوكيمائية

 –يائيػة )اسػتيؿ كػوليف عالية الشدة باختالؼ فتػرات الراحػة عمػى المت يػرات البدنيػة والبيوكيم
 كالسيوـ( والمستوى الرقمى لمتسابقى الوثب الطويؿ.
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" تػػأثير برنػػامج تػػدريبى باسػػتخداـ  يػػا( بدراسػػة عنوان4)(ـ2006)أمػػؿ مييػػب محمػػد  قامػػت -7
تمرينػػات األثقػػاؿ عمػػى معػػدالت نمػػو القػػوة العضػػمية وبعػػض المت يػػرات الفسػػيولوجية لػػدى 

وىػػدفت الدراسػػػة التعػػرؼ عمػػػى تػػػأثير  ," بالزقػػػازيؽ طالبػػات كميػػػة التربيػػة الرياضػػػية لمبنػػات
لػذراعيف واالبرنامج التدريبى المقترح باستخداـ تمرينات األثقاؿ عمى القوة العضػمية لمػرجميف 

 وتػػـ اسػػتخداـ , يػػرات الفسػػيولوجيةوبعػػض المت الػػذراعيفو  مػػرجميفلالػػبطف والقػػدرة العضػػمية و 
وكانػػت أىػػـ النتػػائج أف  الفرقػػة األولػػى,بطالبػػة  (44) ىاعػػددعينػػة عمػػى  المػػنيج التجريبػػى

الكػرات  –البرنامج التدريبى المقتػرح أثػر تػأثيرا إيجابيػا باسػتخداـ تمرينػات األثقػاؿ )الػدامبمز 
 –الػػبطف( القػػدرة العضػػمية )الػػرجميف  –الػػذراعيف  –الطبيػػة( عمػػى القػػوة العضػػمية )الػػرجميف 

الحػػػد األقصػػػى  - ثنػػػاء الراحػػػةالػػػذراعيف( وبعػػػض المت يػػػرات الفسػػػيولوجية )معػػػدؿ النػػػبض أ
السعة الحيوية( حيث ظير ذلؾ فى الفروؽ المعنويػة بػيف القياسػيف  - الستيالؾ األكسجيف

 .القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية ولصالح القياس البعدى

 

 :ثػراءات البحػإج
 :منيج البحث

 اً تجريبيػػة متبعػػ اتوعػػمجمثالث باسػػتخداـ التصػػميـ التجريبػػى لػػ التجريبػػىاسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج 
 .لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة القياس القبمى والبعدى
 :مجتمع وعينة البحث

مػف مشػروع مراكػز إعػداد الناشػئيف  سػنة 17تحػت الوثػب العػالى  ئىاشتمؿ مجتمع البحث عمى ناشػ 
باالتحػػاد  ( ومركػػز تػػدريب الناشػػئيفكػػز إعػػداد الناشػػئيف بمسػػقط)مر بػػوزارة الشػػئوف الرياضػػية بسػػمطنة عمػػاف 

وقػػد تػػـ اختيػػار ( ناشػػئ, 36حيػػث بمػػ  عػػددىـ ) ,ـ2010/2011لمموسػػـ الرياضػػى  العمػػانى أللعػػاب القػػوى
فضؿ األرقاـ أ فيمثمو ( العب30سنة حيث بم  عددىـ ) 17تحت  ناشئىعينة البحث بالطريقة العمدية مف 

إلجػراء  اسػتطالعيةكعينػة  العشػوائية( العبيف مف تمؾ العينة بالطريقة 6عدد ) استبعادكما تـ , لتمؾ المرحمة
( 24وبػذلؾ تصػبح عينػة البحػث األساسػية ), المسػتخدمة لالختبػارات( الثبػات - المعامالت العمميػة )الصػدؽ

 إخضاعيـ لمبرنامج التدريبى المقترح وتقسيميـ عمى النحو التالى: تـ  العب
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 امج التدريب باألثقاؿ.تـ إخضاعيـ لبرن العبيف 8المجموعة التجريبية األولى: وعددىا  -
 تـ إخضاعيـ لبرنامج التدريب البميومترى. العبيف 8المجموعة التجريبية الثانية: وعددىا  -
 تـ إخضاعيـ لبرنامج التدريب المركب. العبيف 8المجموعة التجريبية الثالثة: وعددىا  -

 :ثػالبحضبط مت ػيرات 
الوثب العالى قيػد الدراسػة مػف  ئىنى الطبيعى لناشواعتدالية المنح قاـ الباحث بالتأكد مف مدى تماثؿ

 – ت )العمػر الزمنػىخالؿ إجراء التجانس بيف أفراد عينة  البحث الكمية )األساسية واالستطالعية( فػى مت يػرا
لموثػػب العػػالى والمسػػتوى الرقمػػى البدنيػػة قيػػد الدراسػػة  اتمت يػػر ال( وكػػذلؾ العمػػر التػػدريبى – وزفالػػ - الطػػوؿ

 ذلؾ.    ( يوضح1جدوؿ )و 
 
 
 

 ( 4 دول  مج
 المختارامتغيرات الفى االستطمعية(  - األساسية البحث   فراد عينةتجان  

 30 ن=           

وحدا  المتغيرات
 القيا 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
معامل  الوسيط المعيارى

 االلتوا 

نمو
ال

  

 0.1.1 46.10 0.4.0 46.13 سنة العمر الهمنى
 0.010  4.1.0 .1.46 4.1.31 سم ول ال لى للجسم الط

 0.1.0 1..4. 1.064 .0.1.  جم الوهن
 - 1.10 .0.00 .1.1 سنة العمر التدريبى

0.411 
نية
البد

 
 0.404- 36.10 10..4 36.13 سم الوثا العمودى من الثبات

 0.011 10.00 .0.06 .10.4 سم الحر ةمن  العمودىالوثا 
 0.131 6.06 0.434 6.04 ثانية المنطل لبد  م من ا10العدو 

 43..0- 44.00 .4.41 0...4 عدد الجلو  من الرقود والر بتين منثنيتين
 0.1.1 36.00 4.041 36.00 سم رفع الجيع عاليًا من االنبطاح

 0.0.1 00..4 .4.41 .4..4 عدد ثنى اليراعين  امًم من االنبطاح الما ل
 .443.00.36 443.30.110 جم  قوا ع مت الرجلين
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0 0 

413.4  جم قوا ع مت الظير
. 

0.040 411.0
0 

-0.444 

430.1 سم  للوثا العالى المستوى الرقمى
0 4.01. 430.0

0 0..64 
 

تراوحػت  المختارة مت يراتجميع ( أف جميع معامالت االلتواء لعينة البحث فى  1يتضح مف جدوؿ ) 
عينة فى ىذه الاعتدالية توزيع أفراد  يشير إلىمما  (3±حصرت مابيف )( أى ان0.961 : 0.883 -مابيف )

 المت يرات.
 

 :وات واألجيزة المستخدمة فى البحثاألد
 ميزاف طبى معاير لقياس الوزف.  -                      جياز رستاميتر لقياس طوؿ القامة.  -
 أثقاؿ تثبت عمى الساقيف )الجيتر(. -                   .القوة العضمية جياز ديناموميتر لقياس -

  .جياز تدريب القوة بالمحطات -      .ساعة إيقاؼ -حواجز -سمـ قفز -دامبمز -كونزات -   
  .ة وثب عالىجياز وعارضة ومرتب -                             .كرات طبية مختمفة األوزاف -

  .شريط قياس مدرج بالسنتمتر -               البرنامج التدريبى الذى استخدمو الباحث.  -

       .مع اإلطارات الحديدية يةحديد اتبار  -

 ( سنتيمتر.60 – 30االرتفاعات تتراوح ما بيف ) مختمفةصناديؽ خشبية  -

 

 (1ؽ رفػ: )ماالختبارات البدنية المستخدمة فى البحث
رات والمقػاييس والتػى أمكػف قاـ الباحث بعمػؿ مسػح مرجعػى لػبعض المراجػع المتخصصػة فػى االختبػا 

 ليمػى السػيد فرحػات، (40  ,(ـ2001)مد نصػر الػديف رضػواف محو حصوؿ عمييا مثؿ محمد حسف عالوى ال
 .Clutch, D كمػتش ومػاؾ جػروف ،(4  م(6..4  فيمػى البيػؾ ىأحمػد محمػد خػاطر وعمػ ،(.  (م0004 

and McGrown  4..3درة العضػمية وبنػاًء عمػى ذلػؾ التى تقػيس القػلتحديد  نسا االختبمارات  ، (00 (م
 :أمكف تحديد االختبارات التالية

 

 )لقياس القدرة العضمية لمرجميف(                    .الوثب العمودى مف الثبات -
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 )لقياس القدرة العضمية لمرجميف(                  .الحركةمف  العمودىالوثب  -
 )لقياس السرعة االنتقالية القصوى(                 ـ مف البدء المنطمؽ.30العدو  -
 (القدرة العضمية لعضالت البطف لقياس).       الجموس مف الرقود والركبتيف منثنيتيف -
 (مرونة العضالت المادة لمظير لقياس)                .رفع الجذع عاليًا مف االنبطاح -
 (لمنطقة الذراعيف والكتفيفة العضمية .      )لقياس القدر ثنى الذراعيف كاماًل مف االنبطاح المائؿ -
 )لقياس القوة العضمية لمرجميف(             قوة عضالت الرجميف.              -
 )لقياس القوة العضمية لعضالت الظير(           قوة عضالت الظير.                -

 :المستوى الرقمى لموثب العالى
 .(وسبريطريقة الظيرية  فبال على الجياه اختبار الوثا العالى -

  لقيا  الوثا العالى بالسنتيمتر(                                                       
 :يفاختيار المساعد

الناشػػئيف باالتحػػاد العمػػانى أللعػػاب  تػػدريبكػػز المػػدربيف المشػػرفيف عمػػى مر مػػف ( 3)تػػـ اختيػػار عػػدد 
  .د الناشئيف بمحافظة مسقط, باإلضافة إلى مساعد مدرب مركز إعداالقوى

 الدراسة االستطالعية:
عمػػى عينػػة  ـ27/10/2010إلػػى  23/10قػػاـ الباحػػث بػػإجراء دراسػػة اسػػتطالعية فػػى الفتػػرة مػػف 

مػف مجتمػع البحػث وخػارج عينػة البحػث األساسػية واسػتيدفت  ناشػئيف وثػب عػالى(  6استطالعية قواميا ) 
 التعرؼ عمى ما يمى:

 البدنية لعينة البحث. مدى مالئمة االختبارات -
 تحديد أوزاف الكرات الطبية واألثقاؿ المستخدمة فى تدريبات األثقاؿ. -
 المستخدمة فى تدريبات البميومترؾ.والصناديؽ تحديد إرتفاعات الحواجز والمقاعد  -

نػػة مػدى مالئمػة التمرينػات المسػتخدمة فػػى كػؿ برنػامج مػف البػرامج التدريبيػػة الثالثػة المقترحػة عمػى عي -
 البحث األساسية.

ذلؾ الفترة الزمنية المناسبة لكػؿ جػزء مػف ؿ تمريف داخؿ الوحدة التدريبية وكمناسبة عدد مرات التكرار لك -
 أجزائو. 
 تجريب وحدة مف وحدات كؿ برنامج لتحديد مدى صالحية البرامج لتحقيؽ اليدؼ منيا. -
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 وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عف:
 جيزة واألدوات المستخدمة فى البحث.صالحية األ -
 مالئمة االختبارات البدنية ألفراد عينة البحث.  -
 مناسبة عدد مرات التكرار بالوحدة التدريبية. -
 كجـ(. 2تـ تحديد بداية أوزاف الكرات الطبية والدامبمز ) -
 .سـ( 40)والصناديؽ مقاعد الخشبية متـ تحديد بداية اإلرتفاعات ل -

يجػػاد حمػػوؿ تػػـ التعػػر  - ؼ عمػػى الصػػعوبات التػػى يمكػػف أف تواجػػو الباحػػث أثنػػاء إجػػراء الدراسػػة األساسػػية وا 
 مناسبة ليا.

 

 :الثبات( لإلختبارات المستخدمة –)الصدؽ المعامالت العممية 
 Validity حسػاب الصػدؽ 

 ةاالسػتطالعي عينػةالعمػى قيػد البحػث االختبػارات جميػع تطبيػؽ  معامؿ الصدؽ عػف طريػؽتـ حساب 
العبيف مف ناشئى الوثب العالى مف مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية )عينػة غيػر (  6 ) وقواميا

)عينػة  الناشػئيف باالتحػاد العمػانى أللعػاب القػوى تػدريبمراكز ( العبيف مف  6مميزة( وعينة أخرى قواميا ) 
ـ, 3/11/2010إلػى  30/10ة مػف مميزة( وتـ حساب داللػة الفػروؽ بػيف قياسػات العينتػيف وذلػؾ فػى الفتػر 

 يوضح ذلؾ. ( 2 )وجدوؿ 
 

 

 (  2) دوؿ ػج
 داللة الفروؽ بيف العينة المميزة والعينة غير المميزة فى مت يرات البحث المختارة

 6 =2=ف1ف

وحدة  المت يرات
 القياس

 ع±  س   ع±  س   "ت"قيمة  مميزةال غير المجموعة مميزةالالمجموعة 

 *7.784 1.033 36.33 1.169 40.17 سـ الثباتالوثب العمودى مف 
 *6.809 1.265 40.00 0.753 43.17 سـ الحركةمف  العمودىالوثب 
 *3.461 0.113 6.11 0.209 5.85 ثانية ـ مف البدء المنطمؽ50العدو 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجمػػػوس مػػػف الرقػػػود والػػػركبتيف 
 منثنيتيف

 *5.243 0.817 17.67 1.722 20.83 عدد

 *3.740 1.414 36.00 1.169 38.17 سـ االنبطاحرفع الجذع عاليًا مف 
ثنى الذراعيف كاماًل مف االنبطاح 

 المائؿ
 *3.017 1.366 19.33 1.095 21.00 عدد

 *6.084 1.633 181.67 1.549 186.00 كجـ قوة عضالت الرجميف
 *3.897 2.317 142.83 1.871 146.50 كجـ قوة عضالت الظير
 *3.908 1.549 130.00 1.506 132.67 سـ  لموثب العالى المستوى الرقمى
 الداللةمستوى  *                            2.571= 0.05عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية

المميػػزة  تيفبػػيف المجمػوع 0.05عنػػد مسػتوى ( وجػػود فػروؽ دالػػة إحصػائيًا  2 يتضػح مػػف جػدوؿ )
 .مميزة, مما يشير إلى صدؽ االختبارات فيما تقيسفى االختبارات قيد البحث ولصالح العينة المميزة الوغير 

 
 Reliability   حسػاب الثبػات

عػادة و  تطبيػؽ االختبػار عف طريؽقيد البحث لالختبارات البدنية والميارية تـ حساب معامؿ الثبات   ا 
 مػافقػدره يو مرتيف وبفارؽ زمنػى  ناشئيف(  6) وقواميا  االستطالعية العينةعمى  Retest- Testالتطبيؽ 
يوضح  ( 3 )ـ, وجدوؿ 3/11/2010إلى  30/10وذلؾ فى الفترة مف لتطبيؽ األوؿ, اظروؼ نفس وتحت 
 ذلؾ.

 
 
 

 ( 3) دوؿ ػج
  قيد البحث والمستوى الرقمى لموثب العالى معامؿ الثبات لالختبارات البدنية

 6ف= 
معامؿ  التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿوحدة  المت يرات



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االرتباط ع±  س   ع±  س   القياس
 *0.854 1.033 36.33 1.169 36.17 سـ الوثب العمودى مف الثبات

 *0.863 1.265 40.00 1.201 39.92 سـ الحركةمف  العمودىالوثب 
 *0.807 0.113 6.11 0.112 6.12 ثانية ـ مف البدء المنطمؽ50العدو 

الجمػػػػوس مػػػػف الرقػػػػود والػػػػركبتيف 
 *0.891 0.817 17.67 0.837 17.50 عدد منثنيتيف

 *0.868 1.414 36.00 1.722 35.83 سـ رفع الجذع عاليًا مف االنبطاح
ثنى الذراعيف كاماًل مف االنبطاح 

 *0.835 1.366 19.33 1.472 19.17 عدد المائؿ

 *0.814 1.633 181.67 1.871 181.50 كجـ قوة عضالت الرجميف
 *0.809 2.317 142.83 1.855 142.42 كجـ قوة عضالت الظير
 *0.833 1.549 130.00 1.472 129.83 سـ لموثب العالى  المستوى الرقمى

  الداللة مستوى *                           0.811= 0.05عند مستوى الجدولية قيمة ) ر( 
  

بػػيف التطبيقػػيف  0.05دالػػة احصػػائيًا عنػػد مسػػتوى عالقػػة إرتباطيػػة  وجػػود(  3يتضػػح مػػف جػػدوؿ )  
 .عند التطبيؽ تثبات االختبارا يشير إلىمما  ع اإلختبارات قيد البحث,لجمياألوؿ والثانى 

 

والمستوى الرقمى فى المت يرات البدنية الثالثة  البحثقاـ الباحث بإجراء التكافؤ بيف مجموعتى  ثـ
ابة بمث يعتبروىذا القياس  وذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف فى ىذه المت يرات, البحث(, قيد) لموثب العالى

 .يوضح ذلؾ ( 4 )رقـ  وجدوؿالثالثة,  ات التجريبيةالقياس القبمى ألفراد المجموع
 

 ( 4 دوؿ )ػج
 مت يرات المختارة الفى  تحميؿ التبايف لمجموعات البحث الثالثة

 24= ف

مجموع  مصادر التبايف المت يرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ()ؼ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2.874 21 60.344 داخؿ المجموعات 0.025 0.073 2 0.146 بيف المجموعات ثباتالوثب العمودى مف ال

 3.577 21 75.125 داخؿ المجموعات 0.140 0.500 2 1.00 بيف المجموعات الحركةمف  العمودىالوثب 

 0.011 21 0.231 داخؿ المجموعات 0.083 0.001 2 0.002 بيف المجموعات ـ مف البدء المنطمؽ50العدو 
الجمػػوس مػػف الرقػػود والػػركبتيف 

 منثنيتيف
 1.637 21 34.375 داخؿ المجموعات 0.178 0.292 2 0.583 بيف المجموعات

 1.851 21 38.875 داخؿ المجموعات 0.068 0.125 2 0.250 بيف المجموعات رفع الجذع عاليًا مف االنبطاح
كػػػػػػاماًل مػػػػػػف  الػػػػػػذراعيف ثنػػػػػػى

 االنبطاح المائؿ
 1.821 21 38.250 داخؿ المجموعات 0.069 0.125 2 0.250 وعاتبيف المجم

 1.821 21 39.563 داخؿ المجموعات 0.813 1.531 2 3.063 بيف المجموعات قوة عضالت الرجميف

 4.759 21 99.938 داخؿ المجموعات 0.199 0.948 2 1.896 بيف المجموعات قوة عضالت الظير

 1.760 21 36.969 داخؿ المجموعات 0.077 0.135 2 0.271 بيف المجموعات الىلموثب الع المستوى الرقمى
 الداللة* مستوى                                      2.069=  0.05قيمة )ؼ( عند مستوى  

   

 المت يػراتفػى  ة( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعات البحث الثالثػ 4يتضح مف جدوؿ )   
 .تمؾ المت يراتث مما يشير إلى تكافؤ مجموعات البحث فى قيد البح

 

 المركب( –البميومترى  –البرامج التدريبية )األثقاؿ 

قػػاـ الباحػػث بوضػػع البػػرامج التدريبيػػة الثالثػػة المقترحػػة مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى المراجػػع العمميػػة 

(, 17(, )16(, )15(, )14) ,(10(, )8(, )7(, )5(, )4(, )3اسػػػات المرتبطػػػة )المتخصصػػة ونتػػػائج الدر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وقػد تػـ ذلػؾ 2مرفػػؽ ) فى مجاؿ تػدريب ألعػاب القػوى الخبراءالسادة واالستعانة برأى ( 24(, )22(, )19)

 وفقا لمخطوات التالية:

 أواًل: أىداؼ البرنامج:

 .لناشئى الوثب العالى بسمطنة عمافتطوير القدرة العضمية لمرجميف  -1
 . الىموثب العالرقمى ل مستوىالتحسيف  -2
 

 أسس وضع البرنامج:ثانيًا: 
 تحديد أىداؼ كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلعداد بوضوح. -4
 تحديد الطرؽ والوسائؿ الخاصة بعممية التدريب وكذلؾ األدوات المعينة. -2
 مرونة البرنامج التدريبى وقبولو لمتطبيؽ العممى. -3
 أف يكوف البرنامج مالئمًا لممرحمة السنية. -4
 لطريقة التموجية لتشكيؿ درجة الحمؿ.استخداـ ا -5
اإلمكانات التى سػوؼ  –األدوات المتاحة  –األيدى المساعدة  –معرفة اإلمكانات المتاحة )مكاف التدريب  -6

 .تتوافر فى المستقبؿ(
 

 محتوى البرامج:ثالثًا: 
امج فػػى باالعتمػػاد عمػػى المسػػح المرجعػػى ألسػػس تصػػميـ البػػر  ةقػػاـ الباحػػث بتصػػميـ البػػرامج المقترحػػ

وكػذلؾ الشػبكة العالميػة لممعمومػات , ضوء ما توفر لػدى الباحػث مػف مراجػع ودراسػات سػابقة عربيػة وأجنبيػة
Internet الخبػػراء فػػى تصػػميـ السػػادة , كمػػا اعتمػػد الباحػػث عمػػى نتػػائج الدراسػػة االسػػتطالعية وكػػذا آراء

الوسػيمة الرئيسػية لتحقيػؽ  ةلمقترحػا يػةمثػؿ البػرامج التدريبت( حيػث 2مرفػػؽ )( خبراء 10البرنامج وعددىـ )
ؾ أو يومتر بملاحتويو البرامج مف تمرينات سواء كانت ىذه التمرينػات )باألثقػاؿ أو بػتوذلؾ بما  ,ىدؼ الدراسة
 .المت يرات قيد البحث, وقد تـ اختيار ىذه التمرينات بما يتفؽ مع طبيعة باألثنيف معا(
 

 

 رابعًا: مػدة البرامػج:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ(, طمحػػة حسػػاـ الػػديف1996وألبػػرت فوركسػػؿ ) ـ(,1994حسػػف عػػالوى ) اتفػػؽ كػػال مػػف محمػػد 
العضػمية ال تتطػور سػريعًا لػدى الناشػئيف  ةعمى أف القػو  ـ(1998ـ(, ومحمد عبد الرحيـ إسماعيؿ )1997)

لموصػػوؿ لمرحمػػة  ى( أسػػابيع زمػػف كػػاف 8 والتػػدريب لمػػدة عػػدة أسػػابيع يسػػاىـ فػػى تنميتيػػا وتطويرىػػا وفتػػرة )
 (41:  14()180:  6()7:  2()135:  11) ية.القدرة العضم

 

( أسػػابيع, وعػػدد الوحػػدات التدريبيػػة  8حتػػوى كػػؿ برنػػامج مػػف البػػرامج الثالثػػة المقترحػػة عمػػى ) لػػذا ا
ؽ(, وزمػػف الجػػزء 60سػػى )ؽ(, وزمػػف الجػػزء الرئي15( وحػػدات, وزمػػف الجػػزء التمييػػدى ) 4األسػػبوعية ) 

فػى ع النسػبى لشػدة الحمػؿ التػدريبى لمبػرامج التدريبيػة الثالثػة ثـ قػاـ الباحػث بوضػع التوزيػ ؽ(.5الختامى )
 خالؿ األسابيع التدريبية الثمانية كما يمى:نياية فترة اإلعداد العاـ وبداية فترة اإلعداد الخاص 

 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :65 – 50الحمؿ مف  درجة: تكوف  األسبوع األوؿ
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :75 – 65ؿ مف الحمدرجة األسبوع الثانى: تكوف 
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :85 – 75الحمؿ مف درجة األسبوع الثالث: تكوف 
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :75 – 65الحمؿ مف درجة األسبوع الرابع: تكوف 

 الفرد تحممو. مف أقصى ما يستطيع :85 – 75الحمؿ مف درجة األسبوع الخامس: تكوف 
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :90 – 80الحمؿ مف درجة األسبوع السادس: تكوف 
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :85 – 75الحمؿ مف درجة األسبوع السػابع: تكوف 
 مف أقصى ما يستطيع الفرد تحممو. :90 – 80الحمؿ مف درجة األسبوع الثػامف: تكوف 

 :ةالقياسات القبمي

حتػػػػػى و ـ 6/11/2010فػػػػػى الفتػػػػػرة مػػػػػف  يػػػػػة ألفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػثالقبم اتتػػػػػـ إجػػػػػراء القياسػػػػػ
 .ـ10/11/2010

 :الدراسة األساسية

تـ تطبيؽ البرامج التدريبية المقترحة عمى أفراد المجموعات التجريبية الثالثة حيث تـ تطبيؽ برنػامج 

, وبرنػامج التػدريب البميػومترى عمػى المجموعػة (3مرفػػؽ )التدريب باألثقاؿ عمى المجموعة التجريبية األولى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فى الفترة ( 5مرفػؽ ), وبرنامج التدريب المركب عمى المجموعة التجريبية الثالثة (4مرفػؽ )التجريبية الثانية 

شتممت عمػى ) 8 ) ولمدةـ 5/1/2011حتى و  ـ13/11/2010مف  بواقػع  دريبيػة( وحػدة ت32( أسابيع, وا 

 .مف كؿ أسبوع والخميس والثالثاء األحدالسبت و عيًا أياـ أسبو تدريبية  ات( وحد 4 )

 :ةػيالبعد اتػالقياس

ـ لممجموعػات 12/1/2011وحتػى  8/1قاـ الباحث بإجراء القياسات البعدية فى الفتػرة مػف  

جػراءات  الرقمػى لموثػب العػالى مستوىالو التجريبية الثالثة فى المت يرات البدنية  قيػد البحػث وبػنفس شػروط وا 

 سات القبمية.القيا

 ة:ػالمعالجات اإلحصائي

 الوسيط.  -      اإلنحراؼ المعيارى.              -        المتوسط الحسابى.    -   
 )ت( إختبار  -                معامؿ اإلرتباط البسيط. -              معامؿ االلتواء. -   
 نسب التحسف. -        L.S.Dمعنوى اختبار أقؿ فرؽ  -تحميؿ التبايف.                -   

 

 

 
 :ومناقشتيا عرض النتائػج

 
 

 أواًل: عػرض النتائػج
 ( 5دوؿ ) ػج

  داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية األولى فى المت يرات قيد البحث



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8ف= 
 ثٌّضغيشثس

وحدة 
 القياس

 قيمة  القياس البعدى القياس القبمى
 ع±  س   ع±  س   "ت"

 4.144 .0..4 34.43 4...4 36.63 سم الوثا العمودى من الثبات
 0.460 0.400 14.43 0.014 10.43 سم الحر ةمن  العمودىالوثا 
 ....0 ..0.4 6.00 0.401 6.40 ثانية م من البد  المنطل 10العدو 

 *1...0 .4.06 00..4 4.040 01..4 عدد الجلو  من الرقود والر بتين منثنيتين
 4.3.3 4.316 43..3 4.330 36.43 سم رفع الجيع عاليًا من االنبطاح

 *0.101 4.406 00.44 4.444 34..4 عدد ثنى اليراعين  امًم من االنبطاح الما ل
 *.1.06 .0..4 446.00 .4.11 .440.4  جم قوا ع مت الرجلين
 *.1.01 4.6.0 414.00 0.001 1..413  جم قوا ع مت الظير

 *301.. 4.441 436.44 4.144 430.01 سم لموثب العالى  وى الرقمىالمست
 الداللةمستوى  *                              0.361= 0.01عند مستوى الجدولية ( تقيمة  

بيف القياسيف القبمى والبعدى  0.05( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى  5يتضح مف جدوؿ )   
البحث ولصػالح القيػاس  المت يرات قيدبعض ولى التى استخدمت التدريب باألثقاؿ فى لممجموعة التجريبية األ 

مف البدء متر 50, بينما ال توجد فروؽ دالة فى مت ير الوثب العريض مف الثبات ومف الحركة والعدو البعدى
 .مف االنبطاحورفع الجذع عاليا المنطمؽ 

 ( 6جػدوؿ ) 

  البعدى لممجموعة التجريبية الثانية فى المت يرات قيد البحثداللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى و 
 8ف= 

 ثٌّضغيشثس
وحدة 
 القياس

 قيمة  القياس البعدى القياس القبمى
 ع±  س   ع±  س   "ت"

 *3.113 4.106 34..3 4.131 36.10 سم الوثا العمودى من الثبات
 *....0 .4.34 13.01 .0.44 10.34 سم الحر ةمن  العمودىالوثا 
 *.3..0 .0.34 1..1 0.403 6.44 ثانية م من البد  المنطل 10العدو 

 *3.110 4.316 00.43 4.141 10..4 عدد الجلو  من الرقود والر بتين منثنيتين
 *1.041 4.601 10..3 4.363 36.01 سم رفع الجيع عاليًا من االنبطاح



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *.3.04 4.040 04.01 4.406 43..4 عدد ثنى اليراعين  امًم من االنبطاح الما ل

441.4 4.3.1 440.06  جم قوا ع مت الرجلين
3 4.316 0.43.* 

416.3 0.003 413.44  جم قوا ع مت الظير
4 4.300 3.046* 

411.4 4.4.1 430.10 سم لموثب العالى  المستوى الرقمى
3 3..0. 4.406* 

بيف القياسيف القبمى والبعدى  0.05( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى  6يتضح مف جدوؿ )   
لممجموعة التجريبيػة الثانيػة التػى اسػتخدمت التػدريب البميػومترى فػى المت يػرات قيػد البحػث ولصػالح القيػاس 

 البعدى.

 
 ( 7دوؿ ) ػج

  داللة الفروؽ بيف القياسيف القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية الثالثة فى المت يرات قيد البحث
 8ف= 

 شثسثٌّضغي
وحدة 
 القياس

 قيمة  القياس البعدى القياس القبمى
 ع±  س   ع±  س   "ت"

 *1.3.3 4.040 1..10 4.131 .36.6 سم الوثا العمودى من الثبات
 *1.4.4 4.406 11.43 4.0.1 10.63 سم الحر ةمن  العمودىالوثا 
 *4.414 0.430 1.16 0.041 6.04 ثانية م من البد  المنطل 10العدو 

 *.40.. 4.031 04.01 4.406 43..4 عدد جلو  من الرقود والر بتين منثنيتينال
 *1.4.0 0.034 44..3 .4.34 36.00 سم رفع الجيع عاليًا من االنبطاح

 *1.061 .4.34 1..00 .4.66 01..4 عدد ثنى اليراعين  امًم من االنبطاح الما ل

 قوا ع مت الرجلين
  جم

444.34 4.41. 
446..
1 

4.34. ..41.* 

 *.1..1 44.113..41 .0.43 .413.4  جم قوا ع مت الظير



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 

 4.040 430.34 سم لموثب العالى  المستوى الرقمى
414.3
4 3..3. 41.44* 

  الداللة مستوى *                             0.361 =0.01عند مستوى الجدولية ( تقيمة  
   

بيف القياسيف القبمى والبعدى  0.05ائيًا عند مستوى ( وجود فروؽ دالة إحص 7يتضح مف جدوؿ )   
لممجموعػػة التجريبيػػة الثالثػػة التػػى اسػػتخدمت التػػدريب المركػػب فػػى المت يػػرات قيػػد البحػػث ولصػػالح القيػػاس 

 البعدى.
 

 ( 8 دوؿ )ػج
 مت يرات المختارة الفى  تحميؿ التبايف لمجموعات البحث الثالثة

 24= ف

مجموع  ايفمصادر التب المت يرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ؼ( 

 *6.003 0...43 0 143..0 بين المجموعات الوثا العمودى من الثبات
 0.0.4 04 14.010 داخل المجموعات

 *.10.. 010..4 0 34.043 بين المجموعات الحر ةمن  العمودىالوثا 
 0.136 04 13.010 داخل المجموعات

 *4.100 0.100 0 0.411 بين المجموعات م من البد  المنطل 10العدو 
 0.010 04 4.014 داخل المجموعات

الجلممممو  مممممن الرقممممود والممممر بتين 
 منثنيتين

 *1.3.. 40.401 0 00.010 بين المجموعات
 4.314 04 04.3.1 داخل المجموعات

 *6.013 0....4 0 31.143 بين المجموعات رفع الجيع عاليًا من االنبطاح
 0.411 04 10...1 داخل المجموعات

 *1.440 4.1.. 0 10..41 بين المجموعات ممممممممممامًم مممممممممممن  المممممممممميراعين ثنممممممممممى



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4.643 04 33.4.1 داخل المجموعات االنبطاح الما ل

 *1.461 41.601 0 010..0 بين المجموعات قوا ع مت الرجلين
 0.1.1 04 10.3.1 داخل المجموعات

 *.6.14 41.0.0 0 30.143 بين المجموعات يرقوا ع مت الظ
 0.304 04 10..14 داخل المجموعات

 100.10 0 414.00 بين المجموعات لموثب العالى المستوى الرقمى
34.16* 

 31..40 04 601..00 داخل المجموعات
 داللةال* مستوى                                      .0.06=  0.01قيمة  ف( عند مستوى  
قيػد  المت يػراتفػى  ة( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعػات البحػث الثالثػ 8يتضح مف جدوؿ )   

 .0.50, حيث كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف قيمة )ؼ( الجدولية عند مستوى معنوى البحث

 ( 9جػدوؿ ) 
 المختارةلالختبارات البعدية  داللة الفروؽ بيف المتوسطات لمجموعات البحث الثالث فى القياسات

المتوسط  المجموعة المت يرات
 الحسابى

داللة الفروؽ   الفروؽ بيف المتوسطات
L.S.D 1 2 3 

 الوثب العمودى مف الثبات
 *2.625 1.250  38.13 األثقاؿ

 1.375   39.38  البميومترى 1.641
    40.75 المركب

مف  العمودىالوثب 
 الحركة

 *3.000 *2.125  41.13 األثقاؿ
 0.875   43.25  البميومترى 1.344

    44.13 المركب

ـ مف البدء 50العدو 
 المنطمؽ

 *0.456 *0.275  6.02 األثقاؿ
 0.181   5.74  البميومترى 0.225

    5.56 المركب

الجموس مف الرقود 
 والركبتيف منثنيتيف

 *2.250 1.125  19.00 األثقاؿ
 1.125   20.13  ىالبميومتر  1.768

    21.25 المركب

 0.375   39.50  البميومترى 1.554 *2.750 *2.375  37.13 األثقاؿرفع الجذع عاليًا مف 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    39.88 المركب االنبطاح

ثنى الذراعيف كاماًل مف 
 االنبطاح المائؿ

 *1.875 0.375  20.88 األثقاؿ
 *1.500   21.25  البميومترى 1.006

    22.75 المركب

 قوة عضالت الرجميف
 0.750 *1.850  186.00 األثقاؿ

 *2.625   184.13  البميومترى 1.321
    186.75 المركب

 قوة عضالت الظير
 1.125 *1.625  148.00 األثقاؿ

 *2.750   146.38  البميومترى 1.234
    149.13 المركب

لموثب  المستوى الرقمى
 العالى

 *14.500 *7.250  136.88 ثقاؿاأل 
 *7.250   144.13  البميومترى 5.763

    151.38 المركب
  

 عهً انُذى انرانً:( وجىد فزوق دانح إدصائيا تيٍ يجًىعاخ انثذس انصالز  9 يرضخ يٍ جدول )

( ردرية انثهيىيرزيان( وانًجًىعح انرجزيثيح انصاَيح )انردرية تاألشقالتيٍ انًجًىعح انرجزيثيح األونً ) -

 انىشة انعًىدي يٍ انصثاخ)تيًُا ة يىجد فزوق دانح إدصائيا فً يرىيز ا انردرية انثهيىيرزيونصانخ يجًىعح 

 .(شًُ انذراعيٍ كايالً يٍ اةَثطاح انًائم - انجهىص يٍ انزقىد وانزكثريٍ يُصُيريٍ -

 تعضفً  (انردرية انًزكة) نصحعح انرجزيثيح انصا( انًجًىانردرية تاألشقالتيٍ انًجًىعح انرجزيثيح األونً ) –

)قىج عضالخ  تيًُا ة يىجد فزوق دانح إدصائيا فً يرىيزا انردرية انًزكةانًرىيزاخ ونصانخ يجًىعح 

 .انزجهيٍ(

ونصانخ  (انردرية انًزكة) نصح( انًجًىعح انرجزيثيح انصاانردرية انثهيىيرزيتيٍ انًجًىعح انرجزيثيح انصاَيح )

قىج عضالخ انزجهيٍ وان هز  - شًُ انذراعيٍ كايالً يٍ اةَثطاح انًائم)فً يرىيز  انردرية انًزكة يجًىعح

 .(نهىشة انعانً انًظرىي انزقًً -

 
 (10جػدوؿ )

 فى الثالثةالتجريبية  اتنسب تحسف القياس البعدى عف القبمى لممجموع
 قيد البحث لعالىوالمستوى الرقمى لموثب االمت يرات البدنية  

 انًرىيزاخ
 مجموعة التدريب المركب مجموعة التدريب البميومترى مجموعة التدريب باألثقاؿ

نسب  بعدى قبمى
نسب  بعدى قبمى :التحسف

نسب  بعدى قبمى :التحسف
 :التحسف

الوثب العمودى مػف 
 :11.07 40.75 36.69 :7.89 39.38 36.50 :4.10 38.13 36.63 الثبات
 :8.61 44.13 40.63 :7.11 43.25 40.38 :2.49 41.13 40.13مػف  مودىالعالوثب 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 الحركة
ـ مػػػػػػػف 50العػػػػػػػدو 

 :9.35 5.56 6.08 :6.45 5.74 6.11 :1.33 6.02 6.10 البدء المنطمؽ
الجموس مػف الرقػود 
 :24.05 21.25 17.13 :15.03 20.13 17.50 :10.14 19.00 17.25 والركبتيف منثنيتيف
 رفػػػػع الجػػػػذع عاليػػػػاً 

 :10.78 39.88 36.00 :8.97 39.50 36.25 :2.77 37.13 36.13 مف االنبطاح
ثنى الػذراعيف كػاماًل 
 :18.18 22.75 19.25 :11.08 21.25 19.13 :7.74 20.88 19.38 مف االنبطاح المائؿ

 :2.96 186.75 181.38 :1.14 184.13 182.06 :2.09 186.00 182.19 الرجميف عضالت قوة
 :4.15 149.13 143.19 :1.79 146.38 143.81 :2.96 148.00 143.75 ظيرقوة عضالت ال

 المسػػػػػػػػتوى الرقمػػػػػػػػى
 :16.17 151.38 130.31 :10.44 144.13 130.50 :5.09 136.88 130.25 لموثب العالى

 

( تفوؽ مجموعة التدريب البميومترى عمى مجموعة التدريب باألثقاؿ فى نسب 10يتضح مف جدوؿ )
فى مت ير الجموس مف  :15.03لبعدى عف القياس القبمى, حيث بم ت أعمى نسبة تحسف التحسف لمقياس ا

, كمػا يتضػح تفػوؽ قػوة عضػالت الػرجميففػى مت يػر  :1.14الرقود والػركبتيف منثنيتػيف, وأقػؿ نسػبة تحسػف 
مجموعػة التػدريب المركػب عمػى مجمػوعتى التػدريب باألثقػػاؿ والتػدريب البميػومترى فػى نسػب التحسػف لجميػػع 

فػى  :24.05لمت يرات قيد البحث فى القياس البعدى عػف القيػاس القبمػى, حيػث بم ػت أعمػى نسػبة تحسػف ا
 قػوة عضػالت الػرجميففػى مت يػر  :2.96مت ير الجموس مف الرقود والػركبتيف منثنيتػيف, وأقػؿ نسػبة تحسػف 

 وذلؾ لصالح القياس البعدى.
 :مناقشة النتائج: ثانياً 

بػيف القياسػيف القبمػى  0.05ود فروؽ دالة إحصػائيًا عنػد مسػتوى وج(  5 نتائج جدوؿ ) يتضح مف
البحث ولصالح  والبعدى لممجموعة التجريبية األولى التى استخدمت التدريب باألثقاؿ فى بعض المت يرات قيد

متػر  50القياس البعدى, بينما ال توجد فروؽ دالة فى مت ير الوثب العريض مف الثبات ومف الحركة والعػدو 
ويعزى الباحػث ىػذه النتػائج إلػى فعاليػة التػأثيرات البدنيػة , مؽ ورفع الجذع عاليا مف االنبطاحبدء المنطمف ال

والذى تتضمف بعػض التػدريبات باستخداـ األثقاؿ التى تـ استخدميا ضمف محتوى البرنامج التدريبى المقترح 
ات الخاصػة التػى ىػدفت إلػى تنميػة التى ىدفت إلى تنمية عناصر المياقة البدنية بصفة عامػة وبعػض التػدريب

باإلضػافة إلػى مػدة البرنػامج والتػى بم ػت ثمانيػة أسػابيع كانػت مناسػبة , كصػفة بدنيػة حركيػة القدرة العضػمية
 .وذلؾ بسبب حدوث التكيؼ لألحماؿ البدنيةموثب العالى الرقمى لمستوى اللحدوث ت ير فى القدرة العضمية, و 
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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وسػيمة ميػراف  ,(.4  (م0000  العاؿ محمد محمد عبد  ًم من وىيا يت   الباحث مع ما تو ل اليو
 (م0006  محمػد منيػر , السػيد(40  (م0000  , محمد السيد مصػطفى(.4  (م1..4 وسمير عبد الحميد 

حيث  شارت تلل النتا ج الى التأثير اإليجابى لبرامج التدريا الريا ى التمى اسمتخدميا ىم ال  البماحثين فمى  (3 
عنا ممر اللياقممة البدنيممة العامممة والقممدرا الع مملية ب مم ة خا ممة والتممى تعتبممر  حممد متطلبممات البحممث تنميممة وتطمموير 

 .الحالى
بػيف القياسػيف القبمػى  0.05( وجود فروؽ دالة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  6يتضح مف نتائج جدوؿ ) 

قيػد البحػث ولصػالح  والبعدى لممجموعة التجريبية الثانيػة التػى اسػتخدمت التػدريب البميػومترى فػى المت يػرات
ويعزو الباحث ىذه الفروؽ إلى تطبيؽ البرنامج التدريبى البميومترى المقترح الذى طبؽ عمى القياس البعدى, 

بميػارة الوثػب , وأف ربػط التمرينػات البميومتريػة مػع التمرينػات المياريػة الخاصػة الثانية المجموعة التجريبية
نفػس اتجػاه العمػؿ العضػمى الخػاص لمميػارة, جعػؿ التحسػف فػى بحيػث يكػوف التػدريب البميػومترى فػى  العالى

فاعميػػة التػػأثيرات التدريبيػػة السػػتخداـ ىػػذا باإلضػػافة إلػػى  ,األداء راجعػػًا إلػػى رفػػع مسػػتوى القػػدرة العضػػمية 
 –األسموب وصحة تشكيؿ البرنامج التدريبى وحسف اختيار التمرينات وأدوات التدريب المستخدمة )الصناديؽ 

المدرجات( وأداء الوثبات المختمفة والحجؿ فوؽ وبيف الصناديؽ والحػواجز وكػذلؾ تمرينػات العػدو  –الحواجز 
صػػعود واليبػػوط السػػريع مػػع اسػػتخداـ تمرينػػات الوثػػب والحجػػؿ ألعمػػى وألسػػفؿ والتػػى يتبعيػػا تنميػػة القػػدرة الو 

 العضمية لمرجميف والممثمة فى مسافة الوثب العمودى.
 لػو وآخػروفبيزو  ،(33م( Villarreal  4..1 يالريػؿف  مل ممن دراسمة وتت   ىيه النتيجمة ممع نتما ج

Pezzullo et al  4..1 )إسػػتيـ ،(30م Stemm  4..1 )رينػػدوجػػالس وكال ،(30م Douglas & 

Kleiner  1998()حيث اتفقت ىذه الدراسات عمى أىمية استخداـ التدريبات البميومتريػة بتنويعاتيػا ( 24ـ
 وية فى القدرة العضمية, حيث أنيا تؤدى إلى تطوير فى مستوى األداء الميارى.المختمفة لتحقيؽ زيادة معن

بػيف القياسػيف القبمػى  0.05( وجود فروؽ دالة إحصػائيًا عنػد مسػتوى  7يتضح مف نتائج جدوؿ ) 
والبعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة الثالثػػة التػػى اسػػتخدمت التػػدريب المركػػب فػػى المت يػػرات قيػػد البحػػث ولصػػالح 

البعدى ويرجع الباحث ذلؾ إلى أف تطبيػؽ أسػموب التػدريب المركػب داخػؿ البرنػامج التػدريبى المقتػرح القياس 
العػالى قيػد البحػث, وىػذا  والمسػتوى الرقمػى لموثػبكاف لو األثر اإليجابى والفعاؿ فػى تطػوير القػدرة العضػمية 

ريا المر ما ممن  ف مل المى  ن التمدم( Ebben & Jensen   0004إبيف وجينسػوف يتفؽ مع ما أشار إليو
 (116:  01التدريبات المستخدمة ألنو من خملو يتم الجمع بين فوا د تدريبات األثقال والتدريبات البليومترية.  
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 , حسػػػف أبػػػو المجػػػد(.0 م(Factors  0000 فػػػاكتور وتت ممم  ىممميه النتيجمممة ممممع نتممما ج دراسمممة  مممل ممممن
لمى والبعمدى ل مالي القيما  البعمدى فمى المتغيمرات ( حيث  شمار المى وجمود فمرو  بمين القياسمين القب1م( 0004 

 البدنية واألدا  الميارى نتيجة استخدام  سلوا التدريا المر ا.
توجد فروؽ دالػة إحصػائيا بػيف القياسػيف  وبيلل يتحق   حة فرض البحث األول واليى ينص على "

لصػالح القيػاس البعػدى لمجموعػات لموثب العالى مستوى الرقمى الو القدرة العضمية تطوير القبمى والبعدى فى 
 ." البحث الثالثة

 المت يراتفى  ة( وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعات البحث الثالث 8جدوؿ ) نتائج يتضح مف 
, ولػذا 0.50, حيث كانت قيمة )ؼ( المحسوبة أكبر مف قيمة )ؼ( الجدولية عند مستوى معنػوى قيد البحث

عنػوى لمتعػرؼ عمػى معنويػة ىػذه الفػروؽ وتحديػد إتجاىيػا حيػث يوضػح الباحث باستخداـ اختبار أقؿ فػرؽ م
بػيف  وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعات البحػث الػثالث ظيػرت عمػى النحػو التػالى:(  9نتائج جدوؿ ) 

( ولصػالح التػدريب البميػومترى( والمجموعػة التجريبيػة الثانيػة )التػدريب باألثقػاؿالمجموعة التجريبية األولى )
 - الوثػب العمػودى مػف الثبػات)بينما ال يوجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا فػى مت يػر التدريب البميومترى, ة مجموع

بػػيف المجموعػػة , و (ثنػػى الػػذراعيف كػػاماًل مػػف االنبطػػاح المائػػؿ - الجمػػوس مػػف الرقػػود والػػركبتيف منثنيتػػيف
المت يػػرات  بعػػضفػػى  (لمركػػبالتػػدريب ا) لثػػة( المجموعػػة التجريبيػػة الثاالتػػدريب باألثقػػاؿالتجريبيػػة األولػػى )
, )قػوة عضػالت الػرجميف( بينمػا ال يوجػد فػروؽ دالػة إحصػائيا فػى مت يػرالتػدريب المركػب, ولصالح مجموعة 

 (التػػدريب المركػػب) لثػػة( المجموعػػة التجريبيػػة الثاالتػػدريب البميػػومترىبػػيف المجموعػػة التجريبيػػة الثانيػػة )و 
 قػػوة عضػػالت - الػػذراعيف كػػاماًل مػػف االنبطػػاح المائػػؿثنػػى التػػدريب المركػػب فػػى مت يػػر )ولصػػالح مجموعػػة 
(, ويرى الباحػث أف السػبب فػى تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة لموثب العالى المستوى الرقمى -الرجميف والظير 

الثالثة والتى استخدمت برنامج التدريب المركب عمى المجوعتيف األولػى والثانيػة فػى القيػاس البعػدى لمقػدرات 
يرجػػع إلػػى تطبيػػؽ أسػػموب التػػدريب المركػػب داخػػؿ  الرقمػػى لموثػػب العػػالىمسػػتوى الو  لسػػفمىلمطػػرؼ االعضػػمية 

البرنامج التدريبى المقترح, حيث يعتبر التدريب المركب مف أفضؿ التدريبات المستخدمة ألنو مػف خاللػو يػتـ 
باألثقػاؿ والتػدريب  الجمع بيف فوائد تدريب األثقاؿ وتدريبات البميومترؾ, كمػا أف الػدمج بػيف مميػزات التػدريب

ى يتيح الفرصة إلمكانية األداء البدنى بكفاءة وقدرة عالية تناسب األسموب الذى يػتـ فػى المنافسػات ر البميومت
 .الرياضية العالية
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 ن التممدريبات المر بممة مممن  ف ممل التممدريبات المسممتخدمة ألنممو م( Ebben  0000 إبػػيف وىمميا ممما ي  ممده
:  06دريبات األثقممال وتممدريبات البليممومترل داخممل الوحممدا التدريبيممة الواحممدا.  مممن خمليمما يممتم الجمممع بممين فوا ممد تمم

16) 
 ن التممدريا الممنظم باسممتخدام األثقممال م( Adams  4..1 أدمػػز وتت م  ىمميه النتيجمة مممن مما  شممار اليمو

 دى المى لتمدريا البليمومترى يمسمم( و ن ا 3.3الوثما العممودى بمقمدار   ارت ماعلمدا ستة  سابيع ي دى المى هيمادا 
سمم( فممى حمين  ن التمدريا المر مما ممن  مم النمموعين ولمن   الممدا يمم دى المى هيمادا مقممدراىا  3.4مقمدارىا   هيمادا

 (1:  00سم(.   ..40 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف مجموعات  وبيلل يتحق   حة فرض البحث الثانى واليى ينص على "  

لصػالح المجموعػة التػى اسػتخدمت التػدريب  لموثب العالى قمىمستوى الر الو البحث الثالثة فى القدرة العضمية 
   ." المركب

( تفوؽ مجموعة التدريب البميومترى عمى مجموعة التدريب باألثقاؿ فى 10يتضح مف نتائج جدوؿ )  
فػػى مت يػػر  :15.03نسػػب التحسػػف لمقيػػاس البعػػدى عػػف القيػػاس القبمػػى, حيػػث بم ػػت أعمػػى نسػػبة تحسػػف 

فػى مت يػر قػوة عضػالت الػرجميف, كمػػا  :1.14ركبتيف منثنيتػيف, وأقػؿ نسػبة تحسػف الجمػوس مػف الرقػود والػ
يتضػػح تفػػوؽ مجموعػػة التػػدريب المركػػب عمػػى مجمػػوعتى التػػدريب باألثقػػاؿ والتػػدريب البميػػومترى فػػى نسػػب 
التحسف لجميع المت يرات قيد البحث فى القياس البعدى عف القياس القبمػى, حيػث بم ػت أعمػى نسػبة تحسػف 

فػػى مت يػػر قػػوة  :2.96فػػى مت يػػر الجمػػوس مػػف الرقػػود والػػركبتيف منثنيتػػيف, وأقػػؿ نسػػبة تحسػػف  :24.05
ويعػػزى الباحػػث تفػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة الثالثػػة التػػى عضػػالت الػػرجميف وذلػػؾ لصػػالح القيػػاس البعػػدى, 

و فػػى األولػػى والثانيػػة فػػى نسػػب التحسػػف إلػػى أنػػ اسػػتخدمت برنػػامج التػػدريب المركػػب عمػػى كػػال المجمػػوعتيف
البرنامج المستخدـ تـ الدمج بيف تدريبات البميومترؾ وتدريبات األثقػاؿ معػا فػى نفػس الوحػدة التدريبيػة, كمػا 
تـ االىتماـ بأداء تدريبات الوثب العالى بجواكت األثقاؿ واألحباؿ المطاطية والتركيز عمى اختبػارات التمرينػات 

التدريب فى شدتو وحجمو وفترات الراحة البينيػة لعينػة  النوعية المشابية لألداء الميارى ومدى مالءمة حمؿ
البحث ومراعاة الفروؽ الفردية عند تصميـ البرنامج التدريبى المقترح باستخداـ التدريبات المركبة والتػى ليػا 

والػػػذى أدى بػػػدوره إلػػػى االرتقػػػاء لمطػػػرؼ السػػػفمى  صػػػفة الخصوصػػػية فػػػى تحسػػػيف وتطػػػوير القػػػدرة العضػػػمية
 .قيد البحثموثب العالى لمستوى الرقمى الب
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, محمػد القاضػى (.0 (مLyttel et al  4..6  وآخػروف ليتؿ يت   مع ما تو ل الية  م ممنوىيا 
حيمث  شمارت النتما ج المى  (1 (م0006  النجػار أمػؿ مييػب ,(3 (م0006  عطا , السيد منير(46 (م0003 

  .وتحسين المستوى الرقمى للوثا العالىفى تنمية القدرا الع لية  لفاعلية التدريا البليومترى  باألثقا
تفوؽ العبػى المجموعػة التػى اسػتخدمت  وبيلل يتحق   حة فرض البحث الثالث واليى ينص على " 

عمػػى العبػػى مجموعػػة  لموثػػب العػػالى مسػػتوى الرقمػػىالو التػػدريب المركػػب فػػى نسػػب تحسػػف القػػدرة العضػػمية 
  ." التدريب باألثقاؿ ومجموعة التدريب البميومترى

     االسػتنتاجات والتوصػيات:  
 تنتاجات:ػاإلسأواًل: 
البرنامج التدريبى المقترح باستخداـ التدريب باألثقاؿ لو تأثير إيجابى عمى تنمية وتطوير القدرة العضمية  -1

 والمستوى الرقمى لموثب العالى لدى المجموعة التجريبية األولى.

لبميػػومترى لػػو تػػأثير إيجػػابى عمػػى تنميػػة وتطػػوير القػػدرة البرنػػامج التػػدريبى المقتػػرح باسػػتخداـ التػػدريب ا -2
 العضمية والمستوى الرقمى لموثب العالى لدى المجموعة التجريبية الثانية.

البرنامج التدريبى المقترح باستخداـ التدريب المركب لو تأثير إيجابى عمى تنمية وتطوير القػدرة العضػمية  -3
 عة التجريبية الثالثة.والمستوى الرقمى لموثب العالى لدى المجمو 

أكدت نتائج القياسات تفوؽ المجموعة التجريبية الثانية التى استخدمت برنامج التدريب البميػومترى عمػى  -4
المجموعػػة التجريبيػػة األولػػى التػػى اسػػتخدمت التػػدريب باألثقػػاؿ فػػى جميػػع اختبػػارات القػػدرات العضػػمية 

 مستوى الرقمى لموثب العالى قيد البحث.الو 

القياسػات تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة الثالثػة التػى اسػتخدمت برنػامج التػدريب المركػب عمػى  أكدت نتائج -5
المجموعة التجريبية األولى التى استخدمت التدريب باألثقاؿ والثانية التى اسػتخدمت التػدريب البميػومترى 

 مستوى الرقمى لموثب العالى قيد البحث.الفى جميع اختبارات القدرة العضمية و 

 يات:ػالتوص ثانيا:
اسػػتخداـ تػػدريبات األثقػػاؿ والتػػدريبات البميومتريػػة مجتمعػػة معػػًا وسػػيمة فعالػػة فػػى تنميػػة وتطػػوير القػػدرة  -1

 .ومستوى اإلنجاز الرقمى لموثب العالىالعضمية 
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خػالؿ المراحػؿ العمريػة المختمفػة لمػا  ناشػئى الوثػب العػالىتطبيؽ برنامج التدريب المركب المقتػرح عمػى  -2
 .ومستوى اإلنجاز الرقمى لموثب العالىىذه الدراسة فى تنمية القدرة العضمية أثبتتو نتائج 

االىتماـ باستخداـ التدريب البمومترى باإلثقاؿ فى مسابقات الوثب عمومًا ومسػابقة الوثػب العػالي بصػفة  -3
 .خاصة وأى مسابقات تستمد أىميتيا مف خالؿ القدرة العضمية

تخطيط التدريب لمموسـ الرياضى ووضع برامج الممارسة باستخداـ االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة فى  -4
 .ألعاب القوىالتدريب المركب فى إطار فترة اإلعداد لخطة التدريب السنوية فى 
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 العوامل النفسٌة المساهمة فً االنجاز الرٌاضً لالعبً
 بدولة الكوٌت األلعاب الجماعٌة 

 
 

 
                                                :مقدمة ومشكمة البحث

المنافسات الرياضية في األلعاب الجماعية تتميز بحدوثيا في حضور جماىير غفيرة مف المشاىديف 
 يحدث في كثير مف فروع أنشطة الرياضية األخرى, كما أف تأثير المشاىديف عمى الالعبيف األمر الذي قد ال

 الرياضييف أو الفرؽ الرياضية يختمؼ بصورة واضحة في ضوء العديد مف العوامؿ والمت يرات.
الرياضية, البد واف تختمؼ اتجاىات ودوافع الالعبيف نحو  لألنشطةوفى اطار االداء الجماعى 

النشاط الرياضى, ربما يمثؿ السعى و الكفاح نحو مستوى معيف مف التفوؽ اـ مجرد التنافس مع  ممارسة
فى  االنجاز الرياضى ىو قمة موقؼ المنافسة الرياضية ويعتبر -ال ير, او تنافس الفرد مع اداءه السابؽ

جسد – 1996مبية ففى دورة اتالنتا االولي-و يعتبر بمثابة موقؼ انجاز نوعى وخاص حياة الرياضييف,
فقد اصيب فى الدور قبؿ النيائى فى يده ورغـ -جمراـ( مف دولة جزيرة تونجا ىذا المعنى وولؼ المالكـ)

 91 ذلؾ صمد لمنياية و فاز بالمباراة وصعد لممباراة النيائية اماـ االوكرانى )كميتشو(عمى بطولة وزف فوؽ 
وكانت اوؿ ميدالية فضية فى تاريخ بمده  -ية الفضيةكجـ, وكاد يحرز الذىبية رغـ اصابتو وفاز بالميدال
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ـ مف اجؿ الفوز وكاف تعميقو: كنت مستعد لتحمؿ اى اال -الؼ نسمة 100تزيد تعداد سكانيا عف  والتى ال
 ومف اجؿ بمدى التى تنتظر االنتصار.

دما تعترضو الفرد يسمؾ سموكًا مدفوعًا بدافع معيف نحو اليدؼ الذي يشبع ىذا الدافع وعنلذلؾ فأف 
عقبة فإنو يقـو بأفعاؿ واستجابات مختمفة, حتى يجد أف باستجابة معينة ت مب عمى ىذه العقبة ووصؿ إلى 

  .ىدفو, وأشبع حاجتو ودوافعو
لالعب مع بقية أعضاء الفريؽ ويشعر بأنو بيف زمالئو يقدرونو  يعندما يزداد التفاعؿ االيجاب

نو جزء  مف  تصبح الحاجة إلى االنتماء مف الحاجات النفسية اليامة  ابط فعندئذكؿ متكامؿ ومتر ويقدرىـ, وا 
  .التي تدفع الالعب إلى االستمرار في عضوية الفريؽ الرياضي

 يزداد تماسؾ الفريؽ الرياضي في حالة قياـ العالقات بيف الالعبيف عمى أساسو 
 

  دولة الكويت. -ة لمتعميـ التطبيقى والتدريبالييئة العام-كمية التربية االساسية-قسـ التربية البدنية والرياضة 
 (10) 1998ويضيؼ )عالوى(ت عمى أساس تنافسي, تعاوني بدرجة تزيد عف قياـ ىذه العالقا

جيده لمتعاوف مع  قصارىفالفريؽ الرياضي يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ معينة وكؿ العب في الفريؽ يبذؿ 
فردي خاص بو وفي ىذه الحالة يمكف أف يزداد  تحقيؽ اليدؼ الجماعي وليس تحقيؽ ىدؼل باقي أفراد

ولضماف الوصوؿ إلى المزيد مف فاعمية الفريؽ الرياضي ينب ي اختيار الالعبيف  تماسؾ الفريؽ الرياضي.
التعرؼ عمى  برزت أىميةىنا الذيف يستطيعوف التفاعؿ معًا بدرجة كبيرة, ومف  المميزيف وفي نفس الوقت
  .ـ االتصاؿ االجتماعي بالفريؽيالرياضي الواحد وضرورة تقياالنتماء االجتماعي لمفريؽ 
اىمية التربية السموكية لالعبيف ليشمؿ جوانب الشخصية  الى ادراؾ( 12)  2001ويشير )سالمة(

عي نحو االتقاف و القدرة عمى تحمؿ سو دوافع االنجاز الرياضى والتى تتضح عمى سبيؿ المثاؿ: فى ال
...ومف ثـ فأف مجمؿ حديد االىداؼ و القدرة عمى تعديؿ المسار والتنافس الذاتىالمسئولية و القدرة عمى ت

,وقد اتفؽ الباحثوف عمى اف ةاالنجاز العاليالخصائص و غيرىا تميز سموؾ مف يتصؼ بدافعية  ىذه
 .و التميز لإلتقافالمجتمع الذى تشيع بيف افراده مثؿ تمؾ الخصائص, يصبح مجتمعًا متميزًا مستمرًا يسعى 

ويؤكد الباحثوف اف ممارسى االنشطة الرياضية و خاصة الالعبيف المميزيف ,يتأثر مستوى ادائيـ بالجوانب 
–النفسية و التى تثير دافعية االنجاز لدييـ اكثر مف العوامؿ االخرى, و امتالؾ الفرد لمستوى عاؿ منيا 

 التى تتميز بالصعوبة العالية. يؤىمو لموصوؿ الى المستويات العميا , و وبصفة اساسية فى االنشطة
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اف ىناؾ بعض المت يرات النفسية و التى تميز 2002 (3 )(  rush all )نقاًل عف (ـحمدى ابراىي)ويشير
عمى دقائؽ  زالتركيكالتصور و  -عف باقى اقرانيـ والتى تكوف دافعًا ليـ لالنجاز الرياضى فالرياضيي

, و الذى يفيد ايضًا عمى تحسف االداء لمكانيةداء الزمنية و االحركة و يساعد عمى ادراؾ الفرد لعناصر اال
المعب و الموسـ  بإستراتيجيةو التى تتأثر و ترتبط  -فى الميارات المتكررة او الجوانب الحركية المتتالية

 باألىداؼارتباطيا بمستوى الدافع العاـ و الدافعية الخاصة التى ترتبط  وأيضا,  التدريبي و المنافسات
 .خاصةالم
اف تفوؽ معظـ رياضي العالـ فى مواقؼ المنافسة  (6) 2001 (وطارؽ بدر الديفويشير)شعباف ابراىيـ  

الرياضية يعتمد اساسًا عمى االستفادة مف قدراتيـ العقمية ) الميارات النفسية( كالتصور العقمى و التحكـ و 
النفسى فى تنظيـ  لإلعدادة وفاعمية عالية واف ىناؾ مصداقي –التركيز و االنتباه وتنظيـ الطاقة النفسية 

 ردود افعاليـ النفسية خالؿ التدريبات و المنافسات الرياضية . وتوجيوو تقويـ  الالعبيفحياة 
اف رياضيي المستوى العالى يمروف بانفعاالت متعددة  -فى نتائج دراستو (9) 2005ويؤكد )عصاـ رجائى(

يتو و بالتالى عمى الناحية النفسية والسموكية, فعند استمرار قد يكوف ليا التأثير االيجابى عمى شخص
 -واف يناؿ اعجاب االخريف, التدريب وانجاز البطوالت فاف احساسو بالسرور و االرتياح و الشعور بالتفوؽ
 يكوف لو المردود االيجابى عمى ادائو, لذا يجب االعداد النفسي الجيد لمرياضييف.

دراسة ب ب الجماعيةالععمى خبراتيـ السابقة فى تدريب اال لباحثيف وبناء ومف خالؿ اىتماـ و متابعة ا
اف  العتبار -كانت الحاجة الى اجراء مثؿ تمؾ الدراسة -السموؾ التنافسى لدى الالعبيف اثناء المنافسات
يكوف الصفة ال البة لسموؾ اعضائو  واف التعاوف يجب اف,الفرؽ الجماعية تعمؿ عمى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ 

واف اسباب السموؾ  ,عمى محؾ القدرة ومستوى االداء و ليس عمى اساس محؾ الصداقة والزمالة األداءو 
فالسموؾ قصدى وليس عشوائيًا.فيظير السموؾ التنافسي خالؿ اليجـو و –تكمف فى الدوافع و خبرات التعمـ 

فى الفريؽ بالرغـ مف  زمالئوفى المحاوالت الفردية التى يقـو بيا الالعب دوف اعتماد مباشر عمى و الدفاع 
امكانية التعاوف معيـ.فالمنافسة الجماعية ىى المرحمة العميا فى تركيب النشاط الرياضى, فيى تسمح 

كما انيا  -و النفسية يف مف الناحية البدنية و المياريولمجميع بمشاىدة جوانب القوة و الضعؼ لمرياضي
 تنمى وتصقؿ الصفات البدنية لمرياضى.
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بعنواف " الميارات النفسية لالعبي كرة اليد وعالقتيا  (5) 2011 (سعيد نزار)نتائج دراسة  تذكرو 
أبعاد  -إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف أبعاد مقياسي )الميارات النفسية التى تيدؼبأبعاد التفوؽ الرياضي" 

لدى عينة  دود الوسطأف الميارات النفسية وأبعاد التفوؽ الرياضي جميعيا كانت في ح التفوؽ الرياضي((
القدرة عمى مواجية  -القدرة عمى االسترخاء -والى اىمية الميارات النفسية )القدرة عمى التصور, الدراسة
دراسة ويتفؽ ذلؾ مع نتائج  دافعية االنجاز الرياضي -الثقة بالنفس -القدرة عمى تركيز االنتباه -القمؽ

ظاىرة القمؽ عمى مستوى اإلنجاز لدى العبي كرة اليد  بعنواف " تأثير (4) ـ 2008 (وآخروفخيري جماؿ )
إلى أف اإلنجاز يتأثر سمبيًا بالمستوى العالي لمقمؽ  وتوصمت الجزائرية ) القسـ الوطني األوؿ ذكور(

الرياضي, ووجود عالقة ارتباطيو معنوية بيف القمؽ العاـ واالنجاز وبيف القمؽ الرياضي واالنجاز وأف العالقة 
ت منخفضة, ويوجد تأثير متبادؿ بيف كؿ مف القمؽ الميسر ف القمؽ العاـ والقمؽ الرياضي جاءبي االرتباطية

 .والقمؽ المعوؽ وبشكؿ متقارب بيف الالعبيف
فى نتائج دراستو بأف الالعب الذي يمتمؾ سموؾ تنافسي عاؿ  (7) 2012ويشير)عباس ميدى واخروف(  
منخفض وكوف اف ىؤالء الالعبيف يمتمكوف ميزة التنافس مف افضؿ مف السموؾ التنافسي ال انجازهيكوف  –

اجؿ تحقيؽ غاية معينة و ىو الفوز والمنافسة واف االلتزاـ المتميز يجعؿ مف رغباتيـ القوية سببًا لحماس 
كاف االنجاز فى االداء جيدًا و زاد مف احتماؿ  –وانو كمما كاف مستوى اداء الذات اعمى  –ودافعية الالعبيف 

 ليـ. المعطاةجاز المياـ نية الالعبيف عمى بذؿ جيد اكبر الى ادافع
تقدـ ظيرت العديد مف المحاوالت الحديثة التى قاـ بيا العمماء و الباحثيف فى مجاؿ  وفى ضوء ما

لشخصية الالعب بيدؼ تنمية وتطوير السمات الشخصية و القدرات  تطوير و التدريب لمجانب النفسي
وىو االنجاز  إالافع الرياضية المرتبطة بالممارسة الفعمية ولتحقيؽ اليدؼ المنشود العقمية واستثارة الدو 

بعنواف) دراسة مدى االختالؼ  تودراس نتائجفى  2012 (17) (Van de Pol, oth) ويذكر -الرياضى
تالفًا اف مف االىمية االدراؾ باف ىناؾ اخ فى تحديد اىداؼ االنجاز الرياضى تبعًا لنوع النشاط الرياضى( 

ومف ناحية اخرى  -فى تحديد االىداؼ الخاصة باالنجاز الرياضى فى التدريب و المنافسات مف ناحية
يلل ويؤكد عمى  .سواء كانت انشطة فردية او جماعية حدهتختمؼ تبعًا لنوع النشاط الرياضى كؿ عمى 

الذكور و االناث فى مدوافع بيف مقارنة ل) دراستو نتائج فى Géczi , Gábor) 2009 (14) اي ًا   
اداء بعض االنشطة الرياضية( انو مف االىمية ادراؾ الفرؽ بيف الذكور و االناث عند البرامج التدريبية 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الخاصة بالدوافع النفسية و خاصة الناشئيف و طريقة تفاعؿ الالعبيف معًا خالؿ المنافسات و حتى يتـ 
 داء الجماعى.تنظيـ ووضع البرامج التدريبية و التى تعتمد عمى اال

ومف ىنا يرى الباحثوف اف اختالؼ الدافع لالنجاز الرياضى يتوقؼ عمى الدوافع و االىداؼ  
والرياضييف و انفقت  وميما قدمت الدولة مف امكانات لدعـ الرياضة االساسية لممارسة النشاط الرياضى,

التخطيط فأنو تبقى ارادة داد و مواطف وميما كاف مستوى االععمييا و جعمتيا جزءًا اساسيًا مف حياة ال
, واف الالعب الذى يبذؿ جيدًا عاليًا فى وحرصو عمى الفوز والنجاح والتفوؽالالعب ودافعيتو نحو االنجاز 

يفترض انو يتميز بدرجة  -, ويستمر بالتدريب بعد انتياء الفترة التدريبية و المثابرةالتدريب و المنافسات
 عالية مف االنجاز.

قد تسيـ بطريقة  اىمية اجراء الدراسة الحالية فى تحديد اىـ العوامؿ النفسية والتى كانت ثـ ومف 
 الجماعية بدولة الكويت. ايجابية فى تحقيؽ االنجاز الرياضى لالعبى بعض االنشطة

 

 البحث: ىدؼ
 على:التعرف ييدف البحث الى 

األلعاب الجماعية     بدولة العوامؿ النفسية المساىمة في االنجاز الرياضي لالعبي نسبة وترتيب  -1
 الكويت ) قيد البحث (.

النفسية المساىمة في االنجاز العوامؿ في  الفروؽ بيف العبي األلعاب الجماعية المختمفة ) قيد البحث( -2
 .الرياضي بدولة الكويت

 

 فروض البحث: 
 وض التاليةر في ضوء أىداؼ البحث يضع الباحثيف الف      

امؿ النفسية المساىمة في االنجاز الرياضي لالعبي األلعػاب الجماعيػة بدولػة العو ترتيب و تختمؼ نسبة   -1
 الكويت مف لعبة ألخرى ) قيد البحث ( .

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف العبي األلعاب الجماعية المختمفة ) قيد البحث( في العوامؿ النفسية  -0
 المساىمة في االنجاز الرياضي بدولة الكويت.
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 مصطمحات مفاىيـ والالالتعريؼ ببعض 
 طموح االنجاز: -1

رغبة الالعب المستمرة في تحقيؽ أفضؿ مستوى رياضي فػي فتػرة زمنيػة محػددة, وبػذؿ أقصػى جيػد 
 بفاعمية مع الكفاح والمثابرة بيدؼ النجاح والتفوؽ والتميز خالؿ مواقؼ التدريب والمنافسة الرياضية.

 التحمؿ النفسي: -0
ة مقاومة الض وط واألعباء النفسية, مع عدـ اإلحساس باإلحباط قدرة الالعب عمى مواصمة استمراري

عنػػػد اليزيمػػػة أو النقػػػد أو مواجيػػػة المواقػػػؼ الرياضػػػية المفاجئػػػة وذلػػػؾ خػػػالؿ مواقػػػؼ التػػػدريب والمنافسػػػة 
 الرياضية. 

 :ة االستجابة في المنافسةىادفي -3
الرياضػية مػع القػدرة عمػى  التمبية الواعية لمحموؿ المناسبة لالعػب خػالؿ مواقػؼ التػدريب والمنافسػة

 تعديميا تبعًا لممواقؼ التي يواجييا وذلؾ إلنجاز األىداؼ المنشودة في المجاؿ الرياضي. 
 االنتماء االجتماعي: -4

اىتماـ الالعب باالتصاؿ االجتماعي والعمؿ عمػى تػرؾ أثػر طيػب فػي الوسػط الرياضػي خػالؿ مواقػؼ 
 الفريؽ المنتمي إليو. وقوانيفو واحترامو لمعايير التدريب والمنافسة الرياضية, مع تمسكو واقتناع

جراءات البحث  خطة وا 
 أواًل: منيج البحث:
جراءاتو وذلؾ لمناسبتو لطبيعة ىذا استخدـ  البحث. الباحثوف المنيج المسحي بخطواتو وا 

 ثانيًا: مجتمع وعينة البحث: 
 مجتمع البحث:

 كػػرة الطػػائرة( -كػػرة القػػدـ -كػػرة المػػاء -يػػدكػػرة ال -) كػػرة السػػمةفػػي األلعػػاب الجماعيػػة  العبػػو فػػرؽ
 ـ.   2012/ 2011بدولة الكويت لمموسـ الرياضي  والمسجميف باالتحادات الرياضية في ىذه األلعاب

 عينة البحث:
دولػة الكويػت مفػة بتمف بيف العبي األندية الرياضػية المخ تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية

 -الشػػباب -كاظمػػة -العربػػي -التضػػامف –الفححيػػؿ  -السػػالمية -النصػػر -لصػػميبخاتا -وىػػي ) الكويػػت 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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كػرة  -كػرة اليػد -) كػرة السػمةوىػي  األلعػاب الجماعيػةبعػض في الساحؿ(  –الجيراء   -القادسية  -اليرموؾ
كػػرة الطػػائرة( والمسػػجميف باالتحػػادات الرياضػػية فػػي ىػػذه األلعػػاب بدولػػة الكويػػت لمموسػػـ  -كػػرة القػػدـ -المػػاء
( العػػب 109( العػػب محمػػي و)191( العػػب بواقػػع )300بمػػ  عػػددىـ ) ـ, والتػػي2012/ 2011ضػػي الريا

 .   عينة البحث باأللعاب المختمفة توصيؼ ( ويوضح1دولي بالمنتخب الوطني الكويتي وجدوؿ )
 (1جدوؿ )

 توصيؼ عينة البحث
نوع  ـ

 المعبة

عدد 
 الالعبيف
 المسجميف

عدد 
الالعبيف 
 الدولييف

النسبة 
 يةالمئو 

عدد 
الالعبيف 
 المحمييف

النسبة 
 المئوية

 المجموع

 .1 %6634 .3 %.333 00 010 كرة سمة 1

 1. %63314 .1 %.3631 .0 300 كرة يد 2

 0. %163.1 14 %13306 34 000 كرة ماء 3

 63 %.6331 10 %36314 03 360 كرة قدـ 4

 30 %1. 01 %01 4 410 كرة طائرة 5

 300 %.6336 4.4 %36333 .40 4010 المجموع

 ثالثًا: أدوات جمع البيانات:
 ( 1) مرفؽ .    ىمة في االنجاز الرياضياالعوامؿ النفسية المس مقياس

 (6)2001 (شػػعباف إبػػراىيـ محمػػد وطػػارؽ محمػػد بػػدر الػػديف) دراسػػةب وتطبيقػػوتػػـ تصػػميمو ىػػذا المقيػػاس 
ميػا ويتضػمف المقيػاس أربعػة محػاور الرياضػي لػذوي المسػتويات الع وييدؼ ذلؾ المقياس إلى قياس اإلنجػاز

ىادفيػػػة االسػػػتجابة فػػػي  -التحمػػػؿ النفسػػػي -تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ اإلنجػػػاز الرياضػػػي وىػػػي ) طمػػػوح اإلنجػػػاز
األربعػة وكػؿ  عمػى محػاور المقيػاس عبػارة مػوزع (32مػف )المقياس  كوفاالنتماء الجماعي( ويت -المنافسة

 ( يوضح ذلؾ.2( عبارات وجدوؿ )8محور يتضمف )
 (2وؿ )جد

 محاور المقياس وأرقاـ العبارات السمبية والموجبة لكؿ محور
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أرقاـ العبارات الموجبة أرقاـ العبارات السمبية عدد العبارات محاور المقياس ـ

 عبارات 8 طموح اإلنجاز 1
 ( عبارات موجبة5)
 ( عبارات سمبية3)

1 ,9  ,29 5 ,13 ,17 ,21 ,25 

 عبارات 8 النفسيالتحمؿ  2
 بارات موجبة( ع3)
 ( عبارات سمبية5)

2 ,6 ,10 ,14 ,30 18 ,22 ,26 

 ىادفية االستجابة في 3
 المنافسة 

 عبارات 8
 ( عبارات موجبة5)
 ( عبارات سمبية3)

11 ,15 ,23 3 ,7 ,19 ,27 ,31 

 عبارات 8 االنتماء الجماعي 4
 ( عبارات موجبة6)
 ( عبارة سمبية2)

 8  ,32 4 ,12 ,16 ,20 ,24 ,28 

 معامالت العممية لممقياس:ال
عمػى البيئػة الكويتيػة  ىمة في االنجاز الرياضياعوامؿ النفسية المسالقاموا الباحثوف بتقنيف مقياس 
 وذلؾ بإيجاد معممي الصدؽ والثبات.

 صدؽ المقياس:  -1
 ىمة فػػي االنجػػاز الرياضػػياعوامػػؿ النفسػػية المسػػالمقيػػاس بالتأكػػد مػػف صػػدؽ قػػاموا البػػاحثوف 

اس عمػػى مجموعػػة مػػف الالعبػػيف مػػف مجتمػػع البحػػث ومػػف خػػارج العينػػة بدولػػة الكويػػت والبػػال  بتطبيػػؽ المقيػػ
ـ , وذلػػؾ لحسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بإيجػػاد معامػػؿ 2012/ 2/ 29( العػػب وذلػػؾ يػػـو 20عػػددىـ )

 ( يوضح ذلؾ.3االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور وجدوؿ )
 

 (3جدوؿ   )
 (20) ف=             معامؿ االرتباط بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور                 
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة معامؿ االرتباط رقـ العبارة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 0,52* 2 0,52* 3 0,56* 4 0,50* 

5 0,48* 6 0,51* 7 0,57* 8 0,53* 

9 0,59* 10 0,69* 11 0.62* 12 0,58* 

13 0,50* 14 0,53* 15 0,53* 16 0,69* 

17 0,53* 18 0,52* 19 0,67* 20 0,67* 

21 0,54* 22 0,69* 23 0,71* 24 0,65* 

25 0,65* 26 0,64* 27 0,50* 28 0,67* 

29 0,48* 30 0,59* 31 0,52* 32 0,61* 

 ( 0,05* داؿ عند مستوى )
 0,444(= 0,05عند مستوى ) ةقيمة ر الجد ولي

 :( ما يمي3يتضح مف جدوؿ )
لكػػؿ محػػور عمػػى حػػده   وجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيا بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة ومجمػػوع درجػػات المحػػور

 ةوليػ قيمػة ر الجػد (وىػي أكبػر مػف 0,71 – 0,50س حيث تراوح معامؿ االرتباط بيف)لجميع عبارات المقيا
 .قيد البحث ( مما يشير إلى صدؽ المقياس0,05عند مستوى )

 المقياس: ثبات -2

تـ تطبيؽ المقياس عمى  ىمة في االنجاز الرياضياعوامؿ النفسية المسال لمتحقؽ مف ثبات مقياس
عػادة تطبيقػو بفػارؽ زمنػي أسػبوعيف, وذلػؾ عمػى نفػس العينػة المسػتخدمة إليجػاد الصػدؽ  البيئة الكويتيػة وا 

ـ , ثػػـ تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف التطبيػػؽ األوؿ والثػػاني 2012/ 14/3 – 2/ 29الفتػػرة مػػف  خػػالؿ
 ( يوضح ذلؾ.4وجدوؿ )

 
 
 

 (4جدوؿ )
 معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثاني لمحاور المقياس



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معامؿ  التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ محاور المقياس ـ
 ع ـ ع ـ االرتباط

 *0,75 4,29 31,80 4,39 30,95 نجازطموح اإل  1
 *0,68 5,15 24,35 5,04 25,15 التحمؿ النفسي 2
 ىادفية االستجابة في 3

 المنافسة 
30,2 5,15 29,7 5,32 0,79* 

 *0,72 4,14 28,05 4,08 28,05 االنتماء الجماعي 4
 *0,70 12,89 113,32 13,79 114,36 المقياس ككؿ

  (0301* دال عند مستوى     
 0,444(= 0,05عند مستوى ) ةقيمة ر الجد ولي 

 :( ما يمي4يتضح مف جدوؿ )
عوامػػؿ النفسػػية الاألوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني لمحػاور مقيػػاس  وجػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيا بػيف التطبيػػؽ

 -ىادفية االستجابة في المنافسة -التحمؿ النفسي -األربعة ) طموح اإلنجاز ىمة في االنجاز الرياضياالمس
( وىي أكبر مف قيمة ر 0,79 - 0,68 يث تراوح معامؿ االرتباط بيف )نتماء الجماعي( والمقياس ككؿ حاال 

 ( مما يشير إلى ثبات المقياس.0.05عند مستوى ) ةالجد ولي
 

 )الدراسة األساسية (: رابعًا: الخطوات التنفيذية لمبحث:
 تطبي  األستمارا :

بشكؿ جماعي عمػى  ىمة في االنجاز الرياضياسية المسعوامؿ النفال قاـ الباحثوف بتطبيؽ مقياس
العبي األندية الرياضية بدولة الكويت بشكؿ جماعي وذلؾ قبؿ أداء الوحدة التدريبية, وذلؾ خػالؿ الفتػرة مػف 

 ـ.2012/ 17/5 – 4/ 20
 

 خامسًا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

,أقؿ  بي, االنحراؼ المعياري, تحميؿ التبايفاستخدموا الباحثيف النسبة المئوية, المتوسط الحسا
 .SPSSفرؽ معنوي, معامؿ االرتباط, مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي 

 
 

 :نتائج العرض ومناقشة 
 
 (5جدوؿ )

 نسبة وترتيب العوامؿ النفسية المساىمة في االنجاز الرياضي 
 (300)ف=                         )عينة قيد الدراسة(

 
 سمةرة كػ المحػػاور ـ

 (59)ف=
 يػػد كػرة
 (74)ف=

 مػاء كػرة
 (72)ف=

 قػػدـ  كػرة
 (63)ف=

 طائرة كػرة
 (32)ف=

 العينة ككؿ
 (300-)ف

% 
يب
لترت
ا

 
% 

يب
لترت
ا

 

% 

يب
لترت
ا

 

% 

يب
لترت
ا

 

% 

يب
لترت
ا

 

% 

يب
لترت
ا

 

 األوؿ 79.66 األوؿ 75.15 الثاني 76.3 األوؿ 81.10 األوؿ 83.18 األوؿ 82.58 طموح اإلنجاز 1

 الرابع 70.19 الرابع 68.73 الرابع 68.7 الرابع 71.5 الرابع 69.30 الرابع 72.70 التحمؿ النفسي 2

 ىادفية االستجابة 3
 في المنافسة

 الثاني 75.99 الثاني 73.13 األوؿ 76.75 الثاني 79.2 الثاني 81.18 الثاني 79.65

 الثالث 73.67 الثالث 69.08 الثالث 73.85 لثالثا 74.63 الثالث 76.43 الثالث 74.38 االنتماء الجماعي 4

 
 :( ما يمي5يتضح مف نتائج جدوؿ )

كرة الطائرة(  -كرة الماء-كرة اليد-حصؿ محور طموح اإلنجاز عمى المركز األوؿ في ألعاب )كرة السمة -
 فيما حصؿ عمى المركز الثاني في لعبة كرة القدـ.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كرة -كرة اليد-مى المركز الثاني في ألعاب )كرة السمةحصؿ محور ىادفية االستجابة في المنافسة ع -
 كرة الطائرة( فيما حصؿ عمى المركز األوؿ في لعبة كرة القدـ. -الماء

-كرة الماء-كرة اليد-حصؿ محور االنتماء الجماعي عمى المركز الثالث في جميع األلعاب )كرة السمة -
 .كرة الطائرة( -كرة القدـ

كرة -كرة الماء-كرة اليد-في جميع األلعاب )كرة السمة رابععمى المركز ال حصؿ محور التحمؿ النفسي -
 كرة الطائرة(. -القدـ

 
 
 
 

 (6جدوؿ )
 العوامؿ النفسية المساىمة في االنجاز الرياضي  محاور مقياس في تحميؿ التبايف

                         عينة قيد الدراسة( بيف العبي)
 (300)ف= 

مجموع  التبايفمصدر  محاور المقياس ـ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة "ؼ"
 المحسوبة

 قيمة "ؼ"
 الجدولية

 طموح 1
 اإلنجاز

 112.67 4 450.69 بيف المجموعات

 26.19 295 7725.89 داخؿ المجموعات 2.39 *4.30

  299 8176.59 المجموع

2 
ىادفية 
 االستجابة
 في المنافسة

 18.44 4 73.74 بيف المجموعات

 26.69 295 7872.83 داخؿ المجموعات 2.39 0.69

  299 7946.57 المجموع

االنتماء  3
 الجماعي

 70.47 4 281.86 بيف المجموعات

 24.04 295 7090.28 المجموعات داخل 2.39 *2.93

  299 7372.15 المجموع



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التحمؿ النفسي 4

 49.19 4 196.78 بيف المجموعات
3.67* 
 

 13.40 295 3951.82 داخؿ المجموعات 2.39

  299 4148.60 المجموع

 المقياس ككؿ 5

 704.64 4 2818.54 بيف المجموعات

 209.92 295 61925.41 داخؿ المجموعات 2.39 *3.36

  299 64743.95 المجموع

 (0.05 )* داؿ عند مستوى 
 :( ما يمي6يتضح مف نتائج جدوؿ )

 –كرة القدـ  -كرة الماء -كرة اليد -) كرة السمةتوجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف العبي األلعاب الجماعية -
المقياس  - التحمؿ النفسي -  االنتماء الجماعي -طموح اإلنجاز في محاور ) كرة الطائرة ( بدولة الكويت

 ( .0,05ستوى )عند م ة( حيث أف قيمة "ؼ" المحسوبة  أكبر مف قيمتيا الجد ولي ككؿ
 
 
 
 

 (7جدوؿ )
 الرابع(  –الثالث–داللة الفروؽ بيف متوسطات القياسات لممحور)األوؿ 

  L.S.Dوالمقياس ككؿ بإستخداـ إختبار 

 القياس المحاور ـ
 طائرة قدـ ماء يد سمة القياس

 30.06 30.52 32.44 33.27 33.03 المتوسط



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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0 
 طموح
 ثإلٔؾجص

 *...0 *0.14 .0.1 0.01-  33.03 سمة

 *3.04 *1..0 0.43   33.27 يد 

 *0.34 *0..4    32.44 ماء

 0.16     30.52 قدـ 

2 
االنتماء 
 الجماعي

 34.46 34.46 34.46 34.46 34.46 المتوسط القياس

 *0.64 .4.4 0.44 0.64-  31.86 سمة

 *3.00 *...4 ...0   32.47 يد 

 *0.13 4..0    31.68 ماء

 4.11     30.70 قدـ 

3 

التحمؿ 
 النفسي

 

 27.63 29.54 29.85 30.57 29.75 المتوسط القياس 

 *0.40 0.04 0.40- 0.40-  29.75 سمة

 *1..0 4.03 0..0   30.57 يد 

 *0.00 0.34    29.85 ماء

 *4..4     29.54 قدـ 

 المقياس ككؿ 4

 114.88 118.24 122.57 124.03 123.32 المتوسط القياس 

 *4.11 1.04 3..0 0..0-  123.32 سمة

 *41.. *...1 4.16   124.03 يد 

 *.6.. 1.33    122.57 ماء

 3.36     118.24 قدـ 

 (0.05 )* داؿ عند مستوى 
 :( ما يمي7يتضح مف نتائج جدوؿ )

 

الماء(  -كرة -كرة اليد -( بيف ألعاب )كرة السمةمحور طموح اإلنجازتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في ) -
توجد فروؽ دالة و  ,كرة الماء( -كرة اليد -رة السمةائرة( لصالح ألعاب )كطكرة ال -وألعاب ) كرة القدـ 
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كرة الماء( وألعاب )كرة  -كرة اليد -إحصائيًا في محور )االنتماء الجماعي( بيف ألعاب )كرة السمة
 ة الماء(.كر  -كرة اليد -الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة

كرة  -كرة الماء -كرة اليد -توجد فروؽ دالة إحصائيًا في محور )التحمؿ النفسي( بيف ألعاب )كرة السمة -
 كرة القدـ(. -كرة الماء -كرة اليد -القدـ( ولعبة )كرة الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة

كرة  -كرة الماء -كرة اليد -لسمةتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في محاور )المقياس ككؿ( بيف ألعاب )كرة ا -
 كرة القدـ(. -كرة الماء -كرة اليد -القدـ( ولعبة )كرة الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة

 مناقشة النتائج :
بدولػة   رياضػي لالعبػي األلعػاب الجماعيػة)نسبة وترتيػب العوامػؿ النفسػية المسػاىمة فػي االنجػاز ال -1

 الكويت(.

طموح محور )في أف  اشتركت -جميع األلعاب الجماعية قيد البحثف ( ا5يتضح مف نتائج  جدوؿ ) -
طبيعة كرة القدـ عف األلعاب األخرى  الختالؼحصؿ عمى المركز األوؿ عدا كرة القدـ وذلؾ راجع  (االنجاز

 فى ت يير النتائج خالؿ المباراة فالنتائج فى كرة السمة والماء  واليد تت ير مف ىجمة ألخرى ما بيف التعادؿ
والفوز واليزيمة وبالتالى اكتساب الالعبيف فى ىذه األلعاب خبرة التعامؿ مع جميع حاالت النتائج دوف تأثر 

عكس كرة القدـ فالنتائج بطيئة الت يير وبالتالى اذا حدثت نتيجة قد تؤثر  -والفوز االنجازسمبى عمى طموح 
عدا –ة وتحكـ لدى مدربى االلعاب قيد البحث ىناؾ سيطر  وأيضا –لالعبيف طواؿ المباراة  االنجازعمى طموح 

مما يجعؿ ىؤالء  –كرة القدـ فى امكانية أجراء العديد مف استبداؿ الالعبيف غير الموفقيف اثناء المباراة 
فقد  (ىادفية االستجابة محور ) الالعبيف تحت ض ط ارتفاع طموح االنجاز اثناء االداء,وىذا ما تؤكده نتيجة

يجب اف يتـ أعدادىـ نفسيا بطريقة مناسبة  وؿ لدى العبى كرة القدـ ألف الالعبيفحصؿ عمى المركز األ 
تمؾ النتيجة  لكيفية التعامؿ مع المواقؼ المت يرة لنتيجة المباراة وكيفية تعديؿ اىدافيـ بما يتناسب مع

األولى قبؿ طموح  ولكنو ال يرقى الف يكوف فى المرتبة ,فى األلعاب االخرى قيد البحثذلؾ  توفروبالرغـ مف 
، 0000 ( (Daniel.G,Kristen.D,Aron.M  2001)ايمف عبد العزيز( ويتفؽ كؿ مف. االنجاز

ممستويات لانو البد لتحقيؽ االنجاز والوصوؿ  (6)(,13,) (2) 2001(وطارؽ بدر الديف)شعباف ابراىيـ و
مثؿ الرغبة فى الفوز  والتكيؼ معيا ,الدوافع التى تؤدى الى االنجازاف نيتـ بالعوامؿ و -العميا مف البطولة 
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وىادفية  ,وطموح االنجاز و التحمؿ النفسى و القدرة عمى االداء العالى , وتحمؿ المسئوليةقيؽ الذاتوتح
 االستجابة.

فقد أتى فى المرتبة الثالثة وىذا راجع لطبيعة البيئة  (جتماعىاالنتماء االلمحور)  أما بالنسبة  - 
 األشخاصضييف والنجـو فى المجتمع الكويتى ال تعطييـ نجوميتيـ  اى ميزة عف الكويتية حيث أف الريا

لألسرة أو العائمة ذات السمعة المعروفة فى المجتمع  االنتماءالعادييف بؿ تؤكد عمييا بشكؿ متساو مع 
( انو لضماف الوصوؿ إلى المزيد مف فاعمية الفريؽ الرياضي ينب ي اختيار 10)1998يؤكد عالوي . و 
 برزت أىميةىنا لالعبيف المميزيف وفي نفس الوقت الذيف يستطيعوف التفاعؿ معًا بدرجة كبيرة, ومف ا

 ..ـ االتصاؿ االجتماعي بالفريؽيالتعرؼ عمى االنتماء االجتماعي لمفريؽ الرياضي الواحد وضرورة تقي
و االجتماعى و فى نتائج دراستو عمى اىمية المناخ النفسى  (11) 2012) خالد الزبيدى ( ويؤكد

معنوية بيف المناخ النفسى االجتماعى ودافعية  طرديوواف ىناؾ عالقة  -مستوى دافعية االنجاز لالعبيف
 االنجاز.

(  Goldberg)ويشير ىنا– فقد جاء اخيرا فى جميع األلعاب ( التحمؿ النفسىمحور )ل وبالنسبة  -
, نجاز تعود الى قمة خبرة الالعبيفاال اف مف عوامؿ عدـ تحقيؽ فى ىذا الصدد ( 16( ) 15)  2001

تؤدى الى عدـ القدرة عمى تحمؿ الض وط يز فى المواقؼ الصعبة , وضعؼ التركوأىداؼ غير واضحة
راجع لطبيعة التنشئة فى المجتمع الكويتى والذى تعود فيو  اف ىذا أيضا يرى الباحثوفو  ,النفسية

الى عدـ وجود  باإلضافة -ؿ اى جيد وكفاح زائدمى التعامؿ مع الخسارة بيدوء وعدـ بذالرياضييف ع
 , او لـو االجيزة الفنية او االعالـ او الجميور.ثؿ الخوؼ مف اليزيمةض وط خارجية م
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 الرياضي بدولة الكويت.(
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف العبي األلعاب الجماعية)  انو ( 7) (6 جدولى ) نتائج يتضح مف  -  

 -كرة الطائرة ( بدولة الكويت في محاور ) طموح اإلنجاز –كرة القدـ  -كرة الماء -كرة اليد -كرة السمة
طبيعة ألعاب كرة السمة وكرة  الختالؼوذلؾ يرجع (  المقياس ككؿ -التحمؿ النفس - االنتماء الجماعي 

بنفس طبيعة  تتميزيد وكرة الماء مف جانب وطبيعة لعبتى كرة القدـ والكرة الطائرة فاأللعاب الثالث االوؿ ال
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 ـكرة القدالمعب مف حيث حجـ الممعب تقريبا واالحتكاؾ المستمر وت يير النتائج بشكؿ لحظى عف لعبتى 
ئرة برغـ اتفاقيا مع كثير مف طبيعة والتى ال يحدث فييا دائما اى ت يير لحظى فى النتائج اما الكرة الطا

مباشر بيف الفريقيف لعدـ وجود اى احتكاؾ  ياً ًا جوىر األلعاب الثالث االوؿ إال انيا تختمؼ اختالف
 .طواؿ المباراة المتنافسيف

والذى يتأثر كثيرا بطبيعة البيئة التى نشأ فييا الرياضى فمـ يكف ىناؾ اى  االستجابةأما محور ىادفية      -
طبيعة غالبية الالعبيف الرياضييف فى  الختالؼدالة بيف جميع األلعاب ليذا المحور وذلؾ راجع  فروؽ

قؼ فى مقاومة الصراع النفسى عند التعرض لمموا االستمرارعمى  القدرة المنطقة الخميجية مف حيث
ذه االلعاب لييف عف ىو الباحثوف الى عدـ اىتماـ المسؤو , وكذلؾ يعز الصعبة فى المنافسات الرياضية

 -عف االعداد النفسى لمرياضييف عامة وخاصة العبى الفرؽ الجماعية وعدـ وجود الدافع لتحقيؽ االنجاز
اف ىدؼ الجماعة والذى يعرؼ بأنو "حالة مستقبمية  (8) 2007) عبد العزيز عبد المجيد ( ويشير ىنا

يد اىداؼ الجماعة كعامؿ حاسـ االمور"انو البد تحد هألمور مرغوب فييا لجماعة تعمؿ نحو انجاز ىذ
لتى يجب اف ترتبط ىذه األىداؼ وا النجازلتحديد الميمة التى يجب اف تؤدييا الجماعة بترتيب محدد 

 . بزيادة الدافعية وتماسؾ الجماعة بت يير السموؾ و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

وفى محاور  توجد فروؽ دالة إحصائيًا في محور )التحمؿ النفسي(انو ( 7)(6جدولى )  وتشير نتائج  -
ائرة( لصالح ألعاب طكرة القدـ( ولعبة )كرة ال -كرة الماء -كرة اليد -بيف ألعاب )كرة السمة المقياس ككؿ
حدث ت يير ف جميع األلعاب األخرى يمكف اف توىذا راجع أل  القدـ(كرة  -كرة الماء -كرة اليد -)كرة السمة

ولكف دائما فى الكرة الطائرة يصعب ت يير النتيجة , فى النتيجة باأليجاب فى جميع احتماالت نتيجة المباراة
 –ثر بالسمب عمى التحمؿ النفسى لالعبى الكرة الطائرة يؤ وىذا  -ىزيمة الى فوزفى أوقات عديدة مف 

, وعدد الممارسيف اقؿ مف اى تشجيع جماىيرى ؽوال يمبجانب اف دورى الكرة الطائرة المحمي ضعيؼ نسبيًا 
فمنتخب الوطنى لمكرة الطائرة أقؿ المنتخبات  -و االثر الواضح عمى التمثيؿ الدولىباؽ االلعاب مما كاف ل

ة برامج وىنا يتضح اىمي –نجازات حتى عمى مستوى دوؿ الخميج الجماعية فى الكويت تحقيقًا ألى ا
, , وبرامج التدريب العقمى عمى وجو الخصوص وتأثيرىا عمى اداء الالعبيفاالعداد النفسي بوجو عاـ

اىمية تطوير قدرة الالعب عمى توجيو الدوافع النفسية نحو  عمى (1) 2001 يشير) اسامة راتب( و 
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, حيث يسمح ذلؾ بتحقيؽ الطاقة النفسية المثمى, التى تساعده عمى تعبئة قواه باألداءالمثيرات المرتبطة 
 البدنية و االنفعالية و العقمية عمى نحو افضؿ.

 لفروؽ لممقياس ككؿ كانت باإليجاب لجميع األلعاب مقابؿ الكرة الطائرة .كانت نتيجة اجمالى قياس ا و -
رات النفسية و عالقتيا بأبعاد التفوؽ الميبعنواف ا (5 ) 2011( سعيد نزار ) وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة

يا رياضى جميعالرياضى و وكاف مف نتائجيا اف الميارات النفسية مثؿ دافعية االنجاز و ابعاد التفوؽ ال
 .كانت فى حدود الوسط

اىمية االدراؾ بأف ىناؾ اختالؼ فى تحديد االىداؼ (17) 2012(   Van de .P ٚيشيش)      
ومف ناحية اخرى تختمؼ تبعًا  -الخاصة باالنجاز الرياضى فى التدريب و المنافسات مف ناحية

  . سواء كانت انشطة فردية او جماعية حدهلنوع النشاط الرياضى كؿ عمى 
 :تخالصاتساال
مف خالؿ اىداؼ وفروض البحث وخصائص العينة والمنيج المستخدـ والتحميؿ االحصائى     

 امكف لمباحثيف التوصؿ الى اىـ االستخالصات التالية:-المستخدـ
كرة الطائرة(  -كرة الماء-كرة اليد-حصؿ محور طموح اإلنجاز عمى المركز األوؿ في ألعاب )كرة السمة    -

 فيما حصؿ عمى المركز الثاني في لعبة كرة القدـ.  %82.58بنسبة 
كرة -كرة الماء-كرة اليد-حصؿ محور التحمؿ النفسي عمى المركز الرابع في جميع األلعاب )كرة السمة -

 % . 70.19 بنسبة. كرة الطائرة( -القدـ
 
كرة  -كرة اليد -توجد فروؽ دالة إحصائيًا في محور )االنتماء الجماعي( بيف ألعاب )كرة السمة     -

 كرة الماء(. -كرة اليد -الماء( وألعاب )كرة الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة
 
 -كرة الماء -كرة اليد -توجد فروؽ دالة إحصائيًا في محور )التحمؿ النفسي( بيف ألعاب )كرة السمة     -

 كرة القدـ(. -الماء كرة -كرة اليد -كرة القدـ( ولعبة )كرة الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة
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 -كرة الماء -كرة اليد -توجد فروؽ دالة إحصائيًا في محاور )المقياس ككؿ( بيف ألعاب )كرة السمة  -
 كرة القدـ(. -كرة الماء -كرة اليد -كرة القدـ( ولعبة )كرة الطائرة( لصالح ألعاب )كرة السمة
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 التوصيات :
 

وما توصؿ اليو الباحثوف مف استخالصات وفى حدود عينة البحث ما اشارت اليو نتائج البحث , ياستنادًا ال
 , يوصي الباحثوف بما يمى:

 
تساعد عمى تنمية وتطوير العوامؿ المساعدة فى  االستعانة ببرامج االعداد النفسى والعقمي والتى ضرورة-1

 دافعية االنجاز.
 
ية وتطوير الميارات الحركية وعناصر اىمية الدمج والتكامؿ بيف تنمية وتطوير العوامؿ النفسية وتنم-2

 المياقة البدنية. فى اطار التخطيط  التدريبي العاـ لألنشطة الرياضية.
 
ومدى اىميتيا عمى مستوى المنافسات  – اىمية االعداد النفسى الرياضييفالتوعية ونشر ثقافة -3

 االقميمية والعالمية.
 
مثؿ فرؽ السمة والطائرة واليد والماء مف خالؿ -ةلشعبياالىتماـ ورعاية فرؽ الرياضات الجماعية غيرا -4

 وقاعدة الممارسة عمى مستوى الدولة,والتشجيع االعالمى والمادي والمعنوي.زيادة عدد الفرؽ 
 
 اجراء مزيد مف الدراسات العممية لمتعرؼ عمى فروؽ دوافع االنجاز بيف االنشطة الفردية والجماعية.-5
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 :ثٌؼشديز ثٌّشثؽغ

 

 تدرٌب المهارات النفسٌة – تطبٌقات فى المجال الرٌاضى- دار الفكر العربى- اسامة راتب   -8
6008-مصر -القاهرة  

تصمٌم مقٌاس الدافع لإلنجاز لالعبى كرة السلة- المجلة أسٌوط لعلوم وفنون  أٌمن عبد العزٌز عبد الحمٌد -6
  6008-مصر -جامعة اسٌوط -التربٌة الرٌاضٌة ،كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

دراسة تحلٌلٌة لبعض الفروق النفسٌة الممٌزة بٌن مستوٌات ابطال عدو الحواجز- حمدى ابراهٌم -3
 -مصر –المنوفٌة  -العدد الثالث-لرٌاضٌةكلٌة التربٌة ا -مجلة جامعة المنوفٌة

6006 
 

تأثٌر مستوى اإلنجاز لدى العبى كرة الٌد الجزائرٌة – القسم الوطنى األول –   مزارى فاتح –خٌرى جمال  -.
.600 -الجزائر -االتحاد الجزائرى لكرة الٌد  

المهارات النفسٌة لالعبى كرة الٌد وعالقتها بأبعاد التفوق الرٌاضى – مجلة علوم  سعٌد نزار سعٌد  -.
–المجلد الرابع  –العدد الثانى –جامعة صالح الدٌن أربٌل  –التربٌة الرٌاضٌة 

. 6088 -العراق-اربٌل   
طارق  -اهٌم محمدشعبان إبر -.

 بدر الدٌن
العوامل النفسٌة المسهمة فى اإلنجاز الرٌاضى لالعبى كرة السلة –المجلة العلمٌة 

 -جامعة اإلسكندرٌة–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  -6.نظرٌات وتطبٌقات العدد 
6006-مصر  

محسن –عباس مهدى صالح  -4
 محمد حسن

السلوك التنافسى وعالقته باألداء المهارى واالنجاز لالعبى الكارتٌه الناشئٌن - 
المجلد الخامس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة –العدد األول -مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة

. 6086-العراق  -جامعة الكوفة   -  
سٌكولوجٌة مواجهة الضغوط فى المجال الرٌاضى- مركز الكتاب للنشر- القاهرة- عبد العزٌز عبد المجٌد -1

6004-مصر  
 

تأثٌر برنامج مقترح للتدرٌب العقلى على تطوٌر بعض المهارات النفسٌة وتحسٌن  ائى رضوانعصام رج -.
االداء الفنً والمستوى الرقمى فى الوثب العالى لطالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
بالزقازٌق-مجلة نظرٌات وتطبٌقات- العدد ..- كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن –

.600-مصر -جامعة اإلسكندرٌة  
1..8القاهرة  -مركز الكتاب للنشر –مدخل فى علم النفس الرٌاضى  محمد حسن عالوي  -80  

أنمار  –محمد خالد الزبٌدى   -88
على عبد  –عبد الستار الدباغ 

 اإلله الحٌالى

المناخ النفسى األجتماعى وعالقته بدافعٌة اإلنجاز الرٌاضى لالعبى منتخبات 
جامعة الموصل لأللعاب الفرقٌه - كلٌة التربٌة الرٌاضٌة – جامعة الموصل-العراق 

-6086  
مفاهٌم فى سٌكولوجٌة التنافس الرٌاضى- دار الجامعٌٌن للطباعة- القاهرة- مصر-  محمد عبد العزٌز سالمة -86

6008 
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عمى المستوىالخاصة ات التوافقية باستخداـ بعض القدر  تدريبىتأثير برنامج   
سباحة الصدر الفنى لناشئى   

  

 مختار ابراىيم عبد الحافظ شومان د/ *
 المقدمة ومشكمة البحث:

تعتبػر القػدرات التوافقيػة إحػدى المتطمبػات األساسػػية والضػرورية فػي كثيػر مػف األنشػػطة 
يػػة كبيػػرة فػػي االرتقػػاء بمسػػتوى أداء الالعبػػيف فػػي مختمػػؼ الجوانػػب الرياضػػية لمػػا ليػػا مػػف أىم

فيػي قػدرات تػرتبط بدرجػة كبيػرة  ,الخططية( إلى أعمى مسػتوى ممكػف ,والفنية )الميارية ةالبدني
كما أف لكؿ نشاط رياضي قدرات توافقية  ,بمستوى األداء الفني لالعب حيث تؤثر فيو وتتأثر بو

أف لكػؿ ميػارة  إضػافة إلػى ,وكذلؾ نػوع المسػابقة ,عممية التنافسخاصة بو تتحدد وفقا لطبيعة 
الواحػد تتبػايف  الرياضػى فالميارات الحركيػة المختمفػة داخػؿ النشػاط ,حركية قدراتيا الخاصة بيا

 فيما بينيا في درجة احتياجيا لكؿ قدرة توافقية عمى حدة.

                                                 
 بنياجامعة  نينب لية التربية الريا ية للب نظريات وتطبيقات الريا ات الما يةبقسم  مدر  *
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افقيػة ىػي العمػؿ ( أف القػدرات التو 2006) Vladimir Lyakh ليػاخ رفالديميػ ويشمير
المتناسؽ واإلقتصادى عمى قدر اإلمكاف بيف العضالت واألعصػاب والحػواس واالتػزاف ورد الفعػؿ 

 (11:  41)والتكيؼ السريع لممواقؼ. 
نيفػػػيف حسػػػػيف (, Hohmann et al.  2002 ىوىمػػػاف وآخػػػػروف ويشمممير  مممل ممممن

تالؾ أف امػػ( 2006محمػػود حسػػيف ) ,Julius Kasa (2005)جوليػػوس كاسػػا  ,(2004)
ف اكتسػػاب طة الرياضػػية يسػػاعد عمػػى اختػػزاؿ زمػػالالعبػػيف لمقػػدرات التوافقيػػة فػػي مختمػػؼ األنشػػ

تقانيا وأف تطػور مسػتالميارات الح وى األداء الفنػي لالعبػيف يتوقػؼ عمػى مػدى االرتقػاء ركية وا 
وافقيػػة بتطػػور مسػػتوى القػػدرات التوافقيػػة لػػدييـ, كمػػا أف القػػدرات التوافقيػػة تشػػكؿ األسػػس الت

:  18( )12:  29)المختمفػػة.  األنشػػطة الرياضػػية طػػوير مسػػتوى األداء الفنػػى لالعبػػيف فػػىلت
55 )(31  :131 )(32  :29 ) 

(, عصػػاـ الػػديف عبػػد الخػػالؽ 2002) Walf Drogeمػػف والػػؼ دروج  كمػػا يتفػػؽ كػػؿ
أف و  ,( عمػى أف القػػدرات التوافقيػة تػػرتبط ارتباطػػا وثيقػًا بتنميػػة الميػارات الحركيػػة الفنيػػة2003)

حيث  ,ىو الذي يحدد نوعية ىذه القدرات الواجب تنميتيا وتطويرىا النشاط الرياضي التخصصى
حالػػة افتقػػاره لمقػػدرات  لميػػارات الفنيػػة فػػى النشػػاط التخصصػػى فػػىأف الفػػرد ال يسػػتطيع إتقػػاف ا

 التوافقية الخاصة بيذا النشاط.
 (42 : 185( )10  :188) 

مباتيا وانطالقًا مف كونيػا رياضػة تتطمػب الػربط وبالنظر إلى مختمؼ طرؽ السباحة ومتط
الصحيح بيف جميع أجزاء الجسـ وأعضائو بتوافؽ كامؿ أثنػاء األداء, فقػد كػاف لمتوافػؽ الحركػى 
دورًا كبيرًا ويعد مف أىـ العناصر األساسية لألداء الحركى لرياضة السباحة وال توجد طريقػة مػف 

مب قدرًا معينًا مف التوافؽ الحركى لدى ممارسػييا إال وتتط الصدرطرؽ السباحة وخاصة سباحة 
حتى يمكف أداء الحركات بأفضػؿ طريقػة وبتنػاغـ وتناسػؽ تػاـ وبصػورة اقتصػادية لمجيػد الػالـز 

 ألدائيا والوقت المناسب ليذا األداء.
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إلػى أف التوافػؽ ىػو األداء الحركػى السػميـ بالسػرعة والدقػة ( ...4  أبػو العػال عبػد الفتػاحويشير 
رشػػاقة مػػع االقتصػػاد فػػى الجيػػد وقمػػة أخطػػاء األداء, وىػػذا يالحػػظ بػػالعيف المجػػردة لمالحظػػة وال

األداء الحركى لمرياضييف ذوى المستويات العميا مقارنة ب يرىـ مػف الرياضػييف المبتػدئيف, حيػث 
يتميز األداء التوافقى بسيولة الحركة وقمة األخطػاء مػع االقتصػاد فػى الجيػد وزيػادة العائػد مػف 

حركػػة, بينمػػا عمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػاف أداء المبتػػدئيف يتسػػـ بزيػػادة الجيػػد المبػػذوؿ نتيجػػة ال
 (205:  2 العمؿ العضمى ال ير مطموب وكثرة األخطاء الحركية. )

وتػػرتبط تنميػػة التوافػػؽ فػػى السػػباحة بقػػدرة السػػباح عمػػى أداء حركاتػػو بفعاليػػة وذلػػؾ مػػف 
ومػف ىنػا والتوقيت واإليقػاع فػى مختمػؼ الظػروؼ,  خالؿ تنمية اإلحساس بالماء والفراغ والزمف

تتضػػػح أىميػػػة القػػػدرات التوافقيػػػة وتػػػزداد مػػػف خػػػالؿ ارتبػػػاط تنميتيػػػا بتطػػػوير المسػػػتوى البػػػدنى 
مػف  الصدر, وحيث أف سباحة تعد مف الميارات الحركية المركبةوالميارى لطرؽ السباحة والتى 

كػى لكػى يسػتطيع السػباح تحقيػؽ أفضػؿ السباحات التػى تحتػاج مسػتوى عاليػا مػف التوافػؽ الحر 
 .مستوى إنجاز

ونظرا إلى أف تنمية القدرات التوافقية بما تشػممو مػف مكونػات أظيػرت مػدى كفاءتيػا فػى 
 أف تنميتيػػا تػػرتبط بتنميػػة القػػدرات البدنيػػةو سػػيولة التفكيػػر وسػػرعة اكتسػػاب الميػػارات الحركيػػة, 

قػػاف ر فػػى الوصػػوؿ بػػاألداء إلػػى مرحمػػة اإلتوالمياريػػة المرتبطػػة بيػػا, لػػذا فػػإف ليػػا الػػدور الكبيػػ
, ولذلؾ فإف تنميتيا سوؼ تنعكس إيجابيًا عمى درجة إتقػاف األداء فػى سػباحة الصػدر, والتثبيت

وىذا بالتالى سوؼ يؤدى إلػى سػيولة وانسػيابية الحركػة, فكممػا زاد إتقػاف أداء السػباح كممػا قػؿ 
تحسػػف  والػػذى سػػوؼ يػػؤدى بػػدوره إلػػىاألداء المجيػػود الػػذى يبذلػػو وأصػػبح أكثػػر توجيػػا نحػػو 

 مستوى اإلنجاز.
الباحػث مػف خػػالؿ  الؿ بعػض المالحظػػات التػى تكونػت لػدىوتبػرز مشػكمة البحػث مػف خػ
فقد الحػظ أف ىنػاؾ صػعوبات تواجػو ناشػئى سػباحة الصػدر  ,خبرتو الميدانية فى مجاؿ السباحة
ماء فييا كبيرة ممػا يعػوؽ حركػة كما أف مقاومة ال ,والرجميفف نظرًا لصعوبة التوافؽ بيف الذراعي
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الوحيدة التي تكوف لمػرجميف دور فعػاؿ فييػا بنسػبة قػد تعػادؿ  كما تعتبر السباحة ,الجسـ لألماـ
إلػػى تحريػػؾ أجػػزاء مختمفػػة مػػف الجسػػـ فػػى توقيػػت واحػػد وفػػى  وتحتػػاج ىػػذه السػػباحة الػػذراعيف

   .اتجاىات مختمفة
ومػػد  ىعمػػى حركػػات ثنػػ ىو تػػتح وذلػػؾ ألنيػػا حيػػث يتطمػػب أداؤىػػا حركػػات مركبػػة وصػػعبة

المسؾ والشػد والػدفع والمرحمػة الرجوعيػة  وىىالمرحمة األساسية متمثمة فى  وباتجاىات مختمفة
فعنػدما يقػوـ الناشػئ بػأداء تمػؾ الحركػات فانػو يقػوـ بإشػراؾ مجموعػػات التػنفس والتوافػؽ,  وىػى

كػػة فتخػػرج فػػى عضػػمية غيػػر مطموبػػة فػػى أداء الحركػػات ويتسػػبب ذلػػؾ فػػى حػػدوث اضػػطراب لمحر 
لتنميػػة  تػػدريبىامج نػػمػػدى الحاجػػة إلػػى بر  ومػػف ىنػػا يػػرى الباحػػثصػػورة مرتبكػػة غيػػر متناغمػػة, 

القػػدرات التوافقيػػة الخاصػػة بسػػباحة الصػػدر لالرتقػػاء بالمسػػتوى البػػدنى والتػػوافقى واختػػزاؿ زمػػف 
 إتقاف الميارات الحركية, ومف ثـ االرتقاء بمستوى األداء الفنى.

 :دؼ البحػثػى
مقترح لتنميػة بعػض القػدرات التوافقيػة الخاصػة  تدريبىالبحث إلى تصميـ برنامج ييدؼ 

 سباحة الصدر.لناشئى وأثرىا عمى المستوى الفنى 
 

 :فروض البحػث
والبعػػػدي لممجموعػػػة  صػػػائية بػػػيف متوسػػػطي القياسػػػيف القبمػػػىتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح -4

لصػالح القيػاس  الفنػى لسػباحة الصػدرالتجريبية فى القدرات التوافقية قيد البحػث والمسػتوى 
 .البعدى

والبعػػػدي لممجموعػػػة  صػػػائية بػػػيف متوسػػػطي القياسػػػيف القبمػػػىتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إح -2
لصػالح القيػاس  الضابطة فى القدرات التوافقية قيػد البحػث والمسػتوى الفنػى لسػباحة الصػدر

 .البعدى
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لبعػدييف لممجمػوعتيف التجريبيػة القياسػييف ا روؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسػطىتوجد ف -3
والضػػػابطة فػػػى القػػػدرات التوافقيػػػة قيػػػد البحػػػث والمسػػػتوى الفنػػػى لسػػػباحة الصػػػدر لصػػػالح 

 المجموعة التجريبية.
القػدرات التوافقيػة توجد فروؽ فى نسب التحسف بيف المجموعتيف التجريبيػة والضػابطة فػى  -4

 ة التجريبية.قيد البحث والمستوى الفنى لسباحة الصدر لصالح المجموع
 

 :ثػمصطمحات البح
 :   التوافؽ الحركى
قدرة الفػرد عمػى إدمػاج أنػواع مػف الحركػات فػى قالػب واحػد يتسػـ باالنسػيابية وحسػف    

 األداء.
  (12  :302) 

 :القدرات التوافقية
ىى التعاوف ما بيف كؿ مف الجيازيف العصبى المركزى والييكمى )العضمى والعظمى(  

 (57:  29عينة ىادفة. )بيدؼ أداء حركة م
 

 :الحركي اإليقاع قدرة
ىػػػى القػػػدرة عمػػػى المحافظػػػة عمػػػى األداء الحركػػػى الجيػػػد والػػػذى يتضػػػح فيػػػو اإلحسػػػاس 

وينظمػو مػع الحركػة  باإليقػاع الػداخمى بالسمعي والبصػرى والشػكؿ الخػارجى حيػث يشػعر الالعػ
 ( 305:  22الخارجية لتحقؽ اليدؼ الحركى. )

 

 :  الحركى  الربط قدرة
ىى قدرة الرياضى عمى تركيب الحركة الكمية مف الحركات الجزئية والتى تضح مػف خػالؿ 

   .الحركية الميارة مف ىالنيائ اليدؼ تحقؽ بصورة المختمفة الجسـ أجزاء حركات ربط قدرة
(34  :254) 

 :قدرة اإلحساس الحركي
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ة ودرجػة كػؿ مػف تعنى التمييز الدقيؽ لممعمومات عف مواصفات الحركػة المكانيػة والزمنيػ
انقباض وانبساط العضالت فػى ضػوء البرنػامج الػذىنى لتنفيػذ الحركػة وبالتػالى يتطػور ويتحسػف 

عكس عمى قدرة الرياضػى فػى أداء حركاتػو ناإلحساس بالمسافات والزمف والتوتر العضمى, مما ي
 ( 132:  16) .بصورة منسقة

 :*الصدراإلحساس الحركى لسباحة 
وتوجيو حر اتو وقوتو فى االتجاه المناسا  ال درل ال نية ألدا  سباحة ىو شعور السباح بالمراح

  .لتحقي   ف ل  دا  وهمن مم ن

  : القدرة عمى االتزاف

 حالػة فػي اتزانػو إعػادة أو األوضػاع مختمػؼ فػي الجسػـ اتػزاف عمػى الحفػاظ عمى القدرة ىو
 .فقده

  (33 : 253) 
 

 
 :قدرة التنظيـ والتوجيو الحركى

 (36:  33  .المطلوا انجاهىامن المناسا حسا الحر ة المحددا على تغير و ع الجسم فى الم ان واله ىى القدرا 
 :القدرة عمى بذؿ أقصى جيد

ىمممى اسمممتطاعة الريا مممى  دا  حر اتمممو ب مممورا منسمممقة ممممن حيمممث مقمممدار القممموا والمممهمن والم مممان بمممما يخمممدم تحقيممم  اليمممدف 
على التميه الدقي  بين مو  ات الحر ة الم انيمة والهمنيمة ودرجمة  مل ممن انقبماض المنشود، وبالتالي يت من تنمية قدرا الريا ى 

 (430:  46  .وانبساط الع مت
 :الصدرسباحة 
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علممى  واحممد مممع سممطي ممما  الحمموض. يجمما  ممان ي ونممان علممى خممطسممباح بو ممع جسمممو علممى ال ممدر، وال تال يقمموموفييمما 
القيمام بميلل فمي بدايمة السمبا  و ميلل  ثنما   عمدم ا للتن  ، اال  نو باإلم انويخرج فمو تار  فو  الما ، السباح اظيار جه  من ر سو

   (13  .م000م، 400م، 10: ىى ال در سباقات السباحة على ،الدوران
 :*الصدرالمستوى الفنى لسباحة 

حػوض السػباحة  ألسػفؿىذا النوع مػف السػباحة موجيػا  ىلمسباح ف ىيكوف القسـ األمام
عيف تعاقبيػػة أفقيػة تحػػت سػػطح المػاء مػػع شػرط بقػػاء الػرأس فػػوؽ سػػطح وحركػة الػػرجميف والػذرا

 .جراء الزفير داخؿ الماءإالماء دائمًا عمى الرغـ مف 
   الدراسػات السػػابقة:

تػأثير التمرينػات التوافقيػة المتعػددة بدراسػة عنوانيػا " Shtula (1997) (39 )شتوال  قاـ -1
التعػػرؼ عمػػى تػػأثير التػػػدريبات اف ىػػدفيا وكػػ ,"عمػػى القػػدرات الخاصػػة بالعبػػى كػػرة القػػدـ 

, واسػتخدـ الباحػث المػنيج عمى مستوى األداء الخاص بناشػئى كػرة القػدـ ةالتوافقية المتعدد
( ناشئ كرة قدـ مف ثالثة فػرؽ متكافئػة, 41قواميا )عمى عينة  لثالث مجموعات التجريبيى

( ناشػػئ, المجموعػػة 14( ناشػػئ, والثانيػػة )12مجموعتػػاف ضػػابطتاف األولػػى كػػاف قواميػػا )
التدريبات التوافقية سػاىمت بدرجػة كبيػرة , وكاف مف أىـ نتائجيا أف ( ناشئ 15) التجريبية

فى تحسف مستوى األداء الميػارى لػدى المجموعػة التجريبيػة, كمػا أف اسػتخداـ األدوات فػى 
شػئ نحػو تمؾ التدريبات كاف لو أثر فى تطوير مستوى األداء نظػرًا ألنيػا تسػتثير دافعيػة النا

 األداء بصورة متميزة.
م 000الرقممي لسمباحة  واإلنجماه ثر القمدرات التوافقيمة علمى مظماىر االنتبماه " عنوانيا بدراسة ( .  (4..4  ىعصاـ حممقام  -0

 واإلنجماه ثمر تنميمة بعمض القمدرات التوافقيمة علمى مظماىر االنتبماه ، تيمدف المى التعمرف علمى " فردى متنوع للسباحين الناش ين
بت مميم مجموعمة واحمدا ويلمل الممنيج التجريبمي  الباحمث اسمتخدمو ، متر فردى متنوع للسمابحين الناشم ين 000رقمي لسباحة ال

القمدرات التوافقيمة ليما تمأثير  يحمابى علمى تنميمة  ىمم النتما ج  ن  انمت ، و سنة 41( سباح من سن 01 قواميا نة بلغت على عي
 متر فردى متنوع للسباحين. 000الرقمي لسباحة  واإلنجاهمظاىر االنتباه 

تمأثير تنميممة القمدرات التوافقيممة علمى بعممض الميمارات الحر يممة فممى " عنوانيمما بدراسمة ( Raczek   0000 ) 31راتسػػزيؾ قمام -3
التعممرف علممى تممأثير تنميممة القممدرات التوافقيممة علممى بعممض الميممارات الحر يممة فممى بعممض  "،  ممان اليممدف منيممابعممض الريا ممات 
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سمنة(، وقمد اسمتخدم  41 -43القوى و را الطا را، و را السلة(، علمى عينمة ممن طمما الممدار  ممن سمن    لعااالريا ات  
الباحث المنيج التجريبى لمجموعتين احمداىما تجريبيمة واألخمرى  مابطة باسمتخدام القيما  القبلمى البعمدى، و انمت  ىمم النتما ج 

  ال ابطة ل الي المجموعة التجريبية فى مستوى التعلم الميارى.  نو توجد فرو  دالة اح ا يًا بين المجموعتين التجريبية و 
 لممدى التوافقيممة والقممدرات بالسممن وعمقتممو الحر ممي الممتعلم"عنوانيمما  بدراسممة( Starosciak,   0003  )10شتاروتشػػياؾ قممام -1

:  40 سمن ممن لل تيمات وافقيةالت القدرات ومستوى الحر يالتعلم  مستوى بين العمقة على التعرف منيا اليدف  ان ،" ال تيات
 ثمثمممة فمممي السمممن حسممما موهعمممة فتممماه وثممممانون تسمممعة( .4  عينمممة قواميممما علمممى الو ممم ي الممممنيج واسمممتخدم الباحمممث ،سمممنة 44

 القمدرات ومسمتوى الحر مي المتعلم نبمي وا محة ارتباطيمة عمقمة وجمود فمي النتما ج مم ىم وتمثلمت ،سمنة 44:  40 من مجموعات
 .ىالحر  الت يف الحر ي، اإليقاع االتهان، القدرات ىيه  ىم و انت ،التوافقية

 الريا ممية التربيممة بممدر  حر يممة  لعمماا برنممامج تمأثير"عنوانيمما  بدراسممة( Reogl, M.   0003  )36رايجػػؿ ماريػػاف قاممت -1
 ممممن وعمممةمجم تمممأثير ممممدى علمممى التعمممرف اسمممتيدفت، والتمممى " للتمميمممي التوافقيمممة القمممدرات تنميمممة علمممى األساسمممي التعلممميم بمرحلمممة
 الممممنيج الباحثمممة واسمممتخدمت االبتمممدا ي، التعلممميم ممممن األساسمممية المحلممة لتمميمممي التوافقيمممة القمممدرات تنميمممة علمممى الحر يمممة األلعمماا
 تلميممي( 400  قواميمما  ممان بودابسممت بمدينممة االبتدا يممة المرحلممة مممن األولممى األربعممة ال مم وف تمميممي مممن عينممة علممى التجريبممي
 و انمت للتمميمي، التوافقيمة القمدرات تنميمة علمى ةمالحر يم األلعماا لمجموعة وا ي تأثير ودموج في ا جالنت مم ى وتمثلت ،وتلمييا
 ال لي التواف  الحر ي، اإلحسا  بال را، التواف  ميارات الم اني، التوجيو قدرا الهمن،  غط تحت التواف  تأثراً  القدرات   ثر

  .للجسم

علمى التعمرف ىمدفيا " و مان  التوافقيمة فمى  مرا السملة تالتمدريبا دراسمة عنوانيما "ب( Glasauer  0003)  04جالسػاور قام  -6
، " بجميوريممة  لمانيما االتحاديممةHessenتمأثير القمدرات التوافقيممة علمى مسممتوى األدا  لمدى ناشمم ى  مرا السملة بمقاطعممة "ىيسمن 

ناش ، قسموا الى مجموعتان احداىما تحت  (10 قواميا على عينة  لمجموعتين تجريبيتين م الباحث المنيج التجريبيىواستخد
التمدريا باسممتخدام تمرينممات ، و مان مممن  ىمم نتا جيمما  ن ( ناشمم 00( وعمددىا  46( واألخمرى تحممت  00( سمنة وعممددىا  41 

سمن القدرات التوافقية  دت الى تحسن مستوى األدا  الميارى لدى ناش ى  را السلة،  ما  ن ىيا التحسن تأثر تأثيرًا وا حًا بال
 .مما ي  د على  رورا االستمرارية فى تطوير وتحسين تلل القدرات مني ال غر وحتى مراحل المراىقة المتأخرا

"  ثر تطموير بعمض القمدرات التوافقيمة الخا مة لرفمع مسمتوى األدا  عنوانيا بدراسة ( .4(  0001  نبيومحمود نسريف  تقام -.
 ثر تطوير بعض القمدرات التوافقيمة  قمدرا بيدف التعرف على  ،" سنوات 4 ال ني على عار ة التواهن لناش ات الجمباه تحت

 توقممد اسممتخدم ،قممدرا الممربط( فممى رفممع مسممتوى العنا ممر البدنيممة الخا ممة بعار ممة التممواهن لناشمم ات الجمبمماه ،التممواهن بنوعيممة
العبة من العبات الجمباه بمدينمة ( 46 على عينة قواميا  بت ميم المجموعتين التجريبية وال ابطةالمنيج التجريبي  ةالباحث
قمدرا المربط( للمجموعمة  ،فاعليمة البرنمامج المقتمرح لتنميمة القمدرات التوافقيمة  قمدرا التمواهن بنوعيمةو انت  ىم النتما ج ىمى  ،طنطا

 .سنوات 4اهن لناش ات الجمباه تحت التجريبية فى رفع مستوى األدا  ال ني على عار ة التو 
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تأثير برنامج تدريبى للقمدرات التوافقيمة علمى بعمض الميمارات ال نيمة لمدى  "عنوانيا بدراسة ( 44(  0001 نيفيف حسيف  قامت -4
"، وىمممدفت الدراسممة المممى ت مممميم برنمممامج تممدريبى لتنميمممة القمممدرات التوافقيمممة لممدى الطالبمممات المتخ  مممات فمممى  العبممات الجمممودو
( طالبمة ممن 10يعمة الدراسمة، اشمتملت عينمة الدراسمة علمى  استخدمت الباحثة المنيج التجريبمى لمم متمو لطبو ريا ة الجودو، 

ىمى  ن للبرنمامج المقتمرح تمأثير ايجمابى فمى  جطالبات ال رقة الرابعمة ب ليمة التربيمة الريا مية للبنمات بمالجهيرا، و انمت  ىمم النتما 
ا تو مملت الممى  ن القممدرات تنميممة بعممض القممدرات التوافقيممة مممما  دى الممى ارت مماع نسممبة التحسممن فممى  دا  الميممارات ال نيممة،  ممم

 التوافقية التالية  التواهن، سرعة االستجابة، الربط الحر ى، تغيير االتجاه( يات  ىمية  بيرا فى ريا ة الجودو.
العمقة بين القدرات التوافقية الحر ية الخا ة و  ما ا اللعما  "عنوانيا دراسة ب( Agnieszka  0001 ) 04 أنيسكا قامت -.

د "، وقممد اسممتيدفت الدراسممة اختبممار القممدرات التوافقيممة الحر يممة الخا ممة بعممد خطممة التممدريا السممنوية وعمقتيمما لناشمم ات  ممرا اليمم
ناشم ة، و انمت  ىمم النتما ج  01ب اعلية  دا  الناش ات فى  را اليد، وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبمى علمى عينمة قواميما 

الحر ية وممدى   ما ا اللعما والتمى تو مل الييما العديمد ممن البماحثين اال  نيمم لمم   ن ىنال عمقة ايجابية بين القدرات التوافقية
القمممدرا علمممى الت يمممف  –يقمممدموا جميمممع النتممما ج المتوقعمممة، وقمممد تمممم اثبمممات يلمممل اح ممما يا ويت ممممن  القمممدرا علمممى التنممموع الحر مممى 

 التوافقية الحر ية الخا ة. الحر ى(،  ما حققت المعبات نتا ج جيدا جدًا فى اختبارات تحديد مستوى القدرات
القدرات التوافقيمة و ثرىما علمى حر مات بدراسة عنوانيا " ( Mahmoud Houssain   0006)  30محمود حسيف قام  -40

 ثمر اسمتخدام تمدريبات القمدرات التوافقيمة علمى تحسمن مسمتوى األدا  علمى التعرف ىدفيا و ان  ،"القدمين لدى ناش   را السلة 
علمى  تجريبيتمانمجموعتمان و مجموعتان  ابطتان ل م الباحث المنيج التجريبيى، واستخددى ناش   را السلةلحر ات القدمين ل

تمدريبات القمدرات التوافقيمة تم ثر تمأثيرا ايجابيما ، و مان ممن  ىمم نتا جيما  ن ةلمانيماأل  مرا السملة بمدينمة ىايمدلبرج ناشم من عينة 
 .على تحسن تحر ات القدمين لدى ناش   را السلة

م مماىيم وفعاليمممة تمممدريا التوافمم  فمممى مجمممال  بدراسمممة عنوانيممما "( Lyakh Vladimir  0006  )14 ليػػػاخ رفالديميػػػ قممام -44
الو م ى  م الباحمث الممنيجواسمتخد، " النظمر فمى الم ماىيم وفعاليمة تمدريا التوافم  فمى مجمال الريا مةو مان ىمدفيا "،  الريا مة

و ممان مممن  ىممم ، قممدم( - يمد – طمما را - فممى األحممداث الريا مية   ممرا سمملة المشممار ين( مممن الريا ميين 66علمى عينممة قواميمما  
تمموافقى التممدريا ال القتاليممة واأللعمماا الجماعيممة وىممى ىنممال خمسممة م مماىيم  ساسممية لتحسممين التوافمم  فممى الريا ممات ن نتا جيمما 

تعليم  – محتويات اعداد الريا يينرية ل ل تعليم القدرات التوافقية ي ون واحد من األس  الجوى – داخل نظام اإلعداد البدنى
افقى داخممل ىي ممل تو يممد العمممل الممياتى للتممدريا التممو  – نممدمج فممى عمليممات اإلعممداد الت ني ممىالقممدرات التوافقيممة ال بممد  ن ي ممون م

 اإلعداد التوافقى قسم مستقل داخل نظام التدريا طويل المدى للريا ى. – اإلعداد الت ني ى
 

ت باسػتخداـ بعػض القػدرا تػدريبىبرنػامج  تصػميـ كيفيػة فػي السػابقة سػاتالدرا مػف الباحث استفاد وقد
 المسػتخدمة واألدوات البحػث ومػنيج العينػة اختيػار وفي ,سباحة الصدر التوافقية عمى المستوى الفنى لناشئى

  .المناسب اإلحصائي واألسموب
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 ث إجػراءات البحػ
 منيج البحػث: 

متبعما القيما  تجريبيمة والثانيمة  مابطة الت مميم التجريبمى لمجمموعتين األولمى  باسمتخدام التجريبىاستخدم الباحث المنيج 
 البحث.لمناسبتو لطبيعة  القبلى والبعدى
 عينػة البحػث:مجتمع و 

 م0044/0040للموسمم الريا مى ( 40تحمت   بنمادى طنطما الريا مىاشتمل مجتمع البحث على ناش ى سباحة ال مدر 
( سمباحين ويلمل 40عمدد   باسمتبعاد ثمم قمام الباحمثم اختيارىم لعينة البحمث بالطريقمة العمديمة، ت (  ربعون سباح10والبالغ عددىم  

متسمماويتين ( سممباح تممم تقسمميميم الممى مجممموعتين 30إلجممرا  الدراسممة االسممتطمعية علممييم، وبمميلل ت ممبي عينممة البحممث األساسممية  
مممع المجموعممة ال ممابطة البرنممامج  المقتممرح، بينممما اتبممع تممدريبىال مممع المجموعممة التجريبيممة البرنممامج ومت مماف تين، ولقممد اتبممع الباحممث

 التقليدى المتبع ويلل لمرتقا  بمستوى القدرات التوافقية الخا ة بسباحة ال در، و يلل المستوى ال نى لتلل السباحة.
 :أسباب اختيار العينػة

 .للسباحة ن بسجمت االتحاد الم رىجميع  فراد عينة البحث مقيدو  -

 .عمر التدريبى ألفراد عينة البحثلتماثل ا -

 .قة على المستوى المحلى  و الدولىفى بطوالت ساب اجميع افراد العينة قيد البحث اشتر و  -

 توافر األجيها واألدوات المستخدمة للبحث. -

 :أفراد العينة توزيعًا إعتدالياً  توزيع
: معمدالت   المتغيمرات التاليمةة وال مابطة فمى  مو بيمتجريقام الباحث بالتأ د من مدى اعتدالية توهيمع  فمراد المجمموعتين ال

لسمباحة ال نمى مسمتوى الخا مة بسمباحة ال مدر، ال ةالقدرات التوافقيم،  السن، الطول، الوهن، العمر التدريبى(، القدرات البدنيةالنمو 
 .(4ال در  ما يو حو جدول  

 

 ( 1 دوؿ )ػج

 المت يرات قيد البحثفى جميع  االستطالعية( –تجانس عينة البحث )األساسية 
 40ف=
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدا  المتغيرات
االنحراف  المتوسط القيا 

معامل  الوسيط المعياري
 االلتوا 

نمو
ال

 

 0.001- 11.50 0.294 11.48 سنة السف

 سـ الطول 

148.5

0 
3.002 

148.7

5 -0.30. 

 ....0 36.90 1.429 37.27 كجـ الوزف 

 0.610- 2.40 0.187 2.36 سنة العمر التدريبى

 

 ( 1 دوؿ )ػجتابع 

وحدا  المتغيرات
االنحراف  المتوسط القيا 

معامل  الوسيط المعياري
 االلتوا 

نية
لبد
ت ا

قدرا
ال

 

 ..0.3 38.65 0.756 38.75 سـ ال ت ين
 .0.64- 8.90 0.243 8.85 سم الجيع

 0.4.1 44.50 0.463 44.53 سم "ال خي "الرجل اليمنى

 .0.33- 43.80 0.177 43.78 سم "ال خي "الرجل اليسرى

 درجة "رسغ القدم "الرجل اليمنى
139.4
4 1.495 139.3

5 0.444 

 درجة "رسغ القدم "الرجل اليسرى
140.3
7 1.420 139.5

0 4.434 

 0.044- 23.10 0.416 23.06 سم الوثا العمودى
 0.166 1.90 0.053 1.91 متر الوثا العريض من الثبات

 0.441- 3.60 0.162 3.59 نسبية تحمل السرعة
 .0.14- 18.00 0.716 17.86 ثانية السرعة االنتقالية
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قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 0.414- 8.60 0.203 8.59 متر بيل  ق ى جيدعلى قدرا ال
 0.463- 7.80 0.922 8.75 ثانية قدرا  التواهن الثابت

 0.1.1- 19.10 1.060 18.89 ثانية قدرا  التواهن المتحرل
 4.041 3.60 0.083 3.63 عدد نظيم والتوجيو الحر ىقدرا الت

 .0.41 4.20 0.070 4.22 درجة قدرا اإليقاع الحر ى
 0.000 5.80 0.148 5.81 درجة قدرا الربط الحر ى

 0.1.4- 12.30 0.367 12.24 درجة قدرا اإلحسا  الحر ى

وى 
ست
الم

نى
الف

 

 0.401- 5.90 0.285 5.89 درجة و ع الجسم
 .4.01 9.80 0.172 9.86 درجة الرجلين ربات 

 4.001 15.40 0.274 15.51 درجة حر ات اليراعين
 0.431 2.30 0.224 2.31 درجة التن  
 0.401 4.30 0.289 4.31 درجة التواف 

 0.111 37.90 0.379 37.97 درجة الدرجة الكمية
 

قيمد البحمث والقمدرات التوافقيمة  ت النمو والقمدرات البدنيمةمعدالفى  ل من  ن قيم معاممت االلتوا  ( 4يت ي من جدول  
 .تلل المتغيراتفى   فراد المجموعة ال ابطة( مما يشير الى اعتدالية توهيع 3±تنح ر ما بين   ال درال نى لسباحة مستوى الو 

 

 :وسائؿ وأدوات جمع البيانات
 أوال: األجيزة واألدوات العممية:

 ر لقيا  الطول بالسنتيمتر.ترستامي -0   لو جرام.لقيا  الوهن بال ي ىميهان طب -4

 سم.400 بالسنتيمترالمسطرا اليندسية المدرجة  -3     المنقلة اليندسية لقيا  درجة الهاوية. -0

 .شريط قيا  مدرج بالسنتيمتر - را قدم  - رات طبية  -3

 ا م متحرل الختبار مرونة ال ت ين.مسطرا مدرجة مثبت بيا ق -1

 عممات ما ية. - الساعة الرقمية -وسيقى الم مجياه المترونو  -1

 األدا  الميارى.لت وير فيديو  اميرا  0 - جياه تسجيل -6

 (2ؽ ػممح): والمستوى الرقمى ثانيا: اختبارات القدرات البدنية
مجال السمباحة السمتطمع  را يمم حمول عنا مر اللياقمة  ىت شخ ية مع مجموعة من الخبرا  فجرا  مقابمإب قام الباحث

عمممل دراسممة مسممحية للمراجممع العلميممة والبحمموث ب ب مم ة خا ممة،  ممما قممام ال ممدرب مم ة عامممة وسممباحة  نيممة الخا ممة بالسممباحةالبد
 (،1(  ...4  بسطويسػى احمػد، (4  (1..4  العػال عبػد الفتػاح أبػودراسة  مل ممن  سات السابقة في مجال السباحة مثلوالدرا

 محمػد عمػػى ،(4(  0001  طػارؽ صػػالحو  عبػد العزيػز عمػػر(، 3 ( 0001  رضػػوافأحمػد ، (.  (0001  سػامح محمػد احمػػد
  -قيد البحث وىى:االختبارات المستخدمة  الىللتو ل  (41(  0001 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المرونة -1
 .ووحدا القيا  السنتيمتر اختبار مرونة م  ل ال ت ين ألعلى -
 .ووحدا القيا  السنتيمتر اختبار مرونة الجيع -

 .، األيسر" ووحدا القيا  السنتيمترأليمنا"اختبار مرونة م  ل ال خي  -
 .درجة، األيسر" ووحدا القيا  األيمن"اختبار مرونة م  ل ال احل  -

 :القػوة -2
 .االن جارية ووحدا القيا  السنتيمترلقيا  القوا  ىاختبار الوثا العمود -

 .ووحدا القيا  المتر الوثا العريض من الثباتاختبار  -

 :السرعة -3
 .حرا ووحدا القيا  وحدا نسبية م10الخاص لسبا   بالسباحة ال املةحمل السرعة اختبار ت -

 .ووحدا القيا  الثانية م حرا(01×  3  بالسباحة ال املةاختبار السرعة االنتقالية  -

 مف الثانية". 1/1000ووحدة قياسو الزمف ألقرب " صدرسباحة  ترم 50اختبار سباحة -4
 : الصدرلتوافقية الخاصة بسباحة ا: اختبارات القدرات اً لثثا
 ,Brose بػورسمن خمل دراسة مسحية للمراجع العلمية والبحوث والدراسات السابقة مثمل قام الباحث   

، (.(  4..4  عصػاـ حممػي ،(.Shtula  4...)  3شػتوال , (6  (6..4  رابحػو لطفػى (،00(  0..4 
(، .4(  0000  محمػػػد السػػػيدو  اتحوجػػػدى الفػػػ (،.Frank, Gumter   4..4  )0 فرانػػػؾ وجيمتيػػػر

التوافقيمممة الخا مممة بتحديمممد القمممدرات ، (.0  (0006  محمػػػود حسػػػيف ،(Glasauer  0003)  04جالسػػػاور 
ال تقممل خبمرتيم فممي حيمث خبمرا  فمى مجممال السمباحة ممن السممادا ال(  .عممدد    وتممم عر ميا علمى بسمباحة ال مدر
م القدرات التوافقية التى تتناسا مع سمباحة ال مدر، ( الستطمع ر ييم فى  ى1ممحػؽ   واتسن 40المجال عن 

 ( يو ي يلل.0وجدول  
 

 ( 2 دوؿ )ػج
     الصدرالخاصة بسباحة النسب المئوية آلراء السادة الخبراء لتحديد وترتيب أىـ القدرات التوافقية 

 7ف= 

 القدرات التوافقية ـ
درجة  الرأى

 غير موافؽ موافؽ األىمية 
 نسبة مئوية عدد يةنسبة مئو  عدد

 0. - - ٪400 . قدرا الربط الحر ى   4
 0. - - ٪400 . قدرا اإليقاع الحر ى  0
 1. - - ٪400 . القدرا على بيل  ق ى جيد  3
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0. ٪.41.0 4 ٪4..41 6 قدرا التواهن "الثابت والمتحرل" 1
 40 - - ٪400 . قدرا التنظيم والتوجيو الحر ى 1
 40 ٪.04.1 0 ٪4.13. 1 ر ى قدرا اإلحسا  الح 6
 10 ٪10.46 3 ٪41..1 1 القدرا على التنويع الحر ى  .
 06 ٪41..1 1 ٪10.46 3 القدرا على االستجابة السريعة  4
 36 ٪10.46 3 ٪41..1 1 القدرا على التغير الحر ى  .
 16 ٪10.46 3 ٪41..1 1 القدرا على الت يف  40
 1 ٪4..41 6 ٪.41.0 4 القدرا على التوجيو الم انى  44

 

قمممد  ال مممدرالخبمممرا  علمممى القمممدرات التوافقيمممة الخا مممة بسمممباحة  (  ن نسمممبة موافقمممة0يت مممي ممممن جمممدول  
ول  مممل قمممدرا ممممن فمممأ ثر لقبممم (٪0. الباحمممث نسمممبة موافقمممة  ىوقمممد ارت ممم (٪400:  ٪.41.0 تراوحمممت مممما بمممين 
وبنما  علمى يلمل قمام  ،ال مدرسمباحة يمة الخا مة ب، وبميلل تمم تحديمد وترتيما  ىمم القمدرات التوافقالقدرات التوافقية

والتممى تممم االت مما  علييمما مممن  (3ؽ ػ)ممحػػالباحممث بو ممع مجموعممة مممن االختبممارات الخا ممة بالقممدرات التوافقيممة 
 :السادا الخبرا  وىى  األتي

 :القدرة عمى بذؿ أقصى جيد -1
 .(43ووحدا القيا  المتر   اختبار رمى  را القدم باليراعين -

 :ة  التوازفقدر  -2
 .(43"التواهن الثابت" ووحدا القيا  الثانية   الوقوف على مشط القدماختبار  -
 .(36ووحدا القيا  الثانية   الوثا بالقدمين داخل الش ل السداسىاختبار  -

 :قدرة التنظيـ والتوجيو الحركى -3
 .(43ووحدا القيا  العدد  نط الحبل اختبار  -

 :اإليقاع الحركىقدرة  -4
 .ووحدا القيا  الدرجة " ت ميم الباحث "  ال دراإليقاع الحر ى لسباحة اختبار  -

 :الربط الحركىقدرة  -5
 .ووحدا القيا  الدرجة " ت ميم الباحث " ال درالربط الحر ى لسباحة اختبار  -

 :اإلحساس الحركىقدرة  -6
 .ميم الباحث "ووحدا القيا  الدرجة " ت  ال دراإلحسا  الحر ى لسباحة اختبار  -

 ( 4 ؽػ)ممح الصدراستمارة تقييـ المستوى الفنى لسباحة : اً رابع
قمام الباحممث بمماإلطمع علمى الدراسممات السممابقة والمراجمع المتخ  ممة للتو ممل المى  ي يممة ت ممميم اسمتمارا لتقيمميم المسممتوى   

 عمػػػرو محمػػػد وحسػػػيف رمضػػػاف :المراجمممع والدراسمممات المتخ  مممة مثمممل ويلمممل ممممن خممممل اإلطممممع علمممى ال مممدرال نمممى لسمممباحة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسمممتطمع ر ى الخبمممرا   ممميلل و  ،(00(  0000  وفيقػػػة مصػػػطفى، (1(  1..4 أسػػػامة كامػػػؿ وعمػػػى محمػػػد  ،(44 ( 1..4 
 :وفى  و  يلل تم( 5)ممحػؽ 

 .الصدر: وتمثؿ فى قياس مستوى األداء الفنى لسباحة تحديد اليدؼ مف االستمارة -أ 
 مربات  -"و مع الجسمم  :وىى راحل ال نية لسباحة ال در: تم يلل بتحديد الموتحليليا  درالتحديد المراحل ال نية لسباحة  -ا

التمى يجما ممحظتيما  وقمد تمم تحليمل  مل مرحلمة وتو ميي م وناتيما ال نيمة .التوافم " -التمن    -ت الميراعين حر ا -الرجلين 
 . ثنا  األدا 

 :ال در وىىبالمراحل األساسية لسباحة تم تحديد الدرجة ال لية وفقًا للنقاط ال نية الخا ة  -ج
 ة(درج 04 *  ربات الرجلين          درجة( 41  * و ع الجسم

 ة(درج 6 * التن     درجة( 30* حر ات اليراعين  
 درجة( .4  * الدرجة ال لية          ة( درج 41   * التواف 

ؽ ػ)ممحػ( سمنوات 40ا  فى السمباحة وخبمرتيم ال تقمل عمن  مح مين من الخبر  ثمثة( 3يتم القيا  عن طري  لجنة م ونة من   -د
 الثمثة.على  ن يتم استخراج الدرجة من متوسط مجموع درجات المح مين  (1

 

 :لالختبارات المستخدمة قيد البحثالمعامالت العممية 
 :الصدؽأواًل: حساب 

 :  صدؽ المحتوى -أ
بحيمث  في مجال السباحةالمتخ  ين  األساتيا من مجموعة على بعر يا الباحث قام االختبارات ىيه من  د  للتأ د

و جمع الخبمرا  علمى مناسمبة تلمل االختبمارات  (1ؽ ػممح) خبرا ( .  ىم، وقد بلغ عددواتسن (40  ال تقل خبرتيم في المجال عن
 للعينة قيد البحث.

 
 

 : التمايزصدؽ حساب  -ب
 سممباحين( 40 وعمددىا  مميمها االسمتطمعية الدراسمة ينممةععلمى  االختبمارات قيمد البحمثتمم حسماا  مد  التممايه بتطبيمم  

فى ال ترا ممن مبتد ين  ( سباحين40  ميها وعددىامغير الينو وعمن مجتمع البحث وخارج العينة األساسية،  بنادى طنطا الريا ى
 (. 3م،  ما يو حو جدول  06/1/0044الى  00/1

 (  3 )دوؿ ػج
 والقدرات التوافقيةالبدنية  القدراتغير المميزة فى داللة الفروؽ بيف المجموعتيف المميزة و 

 قيد البحثوالمستوى الفنى فى سباحة الصدر  
 10= 2ف=1ف

قيمة  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزةوحدة  ختباراتاال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - القياس
 - 0ع 0ط

 )ت( 2ع 2ط

ت 
قدرا
ال

نية
لبد
ا

 

 *6.630 4.114 31.13 .4.43 34.14 سـ ال ت ين
 *...40 .0.16 .0.. 0.0.1 1..4 سم عالجي

 *134.. 4.116 14.46 .0.10 11.60 سم ال خي "الرجل اليمنى"
 *44.61 4.300 10.44 0.461 13.43 سم ال خي "الرجل اليسرى"

 *...43 4.1.1 430.30 4.3.6 .434.4 درجة "رسغ القدم "الرجل اليمنى
 *0..41 4.061 433.10 4.101 410.40 درجة رسغ القدم "الرجل اليسرى"

 *3..41 4.633 00..4 .0.11 00.44 سم الوثا العمودى
 *40.16 0.414 4.16 0.011 4.46 متر الوثا العريض من الثبات

 *40.03 .0.06 .1.3 0.411 3.61 نسبية تحمل السرعة
 *44.04 0.443 .00.1 0.631 1...4 ثانية السرعة االنتقالية

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 *43.04 ..0.3 .0.. 0.063 4.13 متر على بيل  ق ى جيدلقدرا ا
 *.40.. 0.1.6 6.00 .4.34 4.66 ثانية التواهن الثابت قدرا
 *6.6.4 0.634 04.03 4.103 44.63 ثانية التواهن المتحرل قدرا

 *40.63 .0.04 3..0 0.0.1 3.63 عدد التنظيم والتوجيو الحر ى
 *44.00 0.143 0..0 0.0.1 .1.4 درجة اإليقاع الحر ى
 *43.63 0.3.0 .1.1 ..0.4 1.44 درجة الربط الحر ى
 *461.. 0.633 43.66 0.3.4 40.30 درجة اإلحسا  الحر ى

وى 
ست
الم

نى
الف

 

 *4.140 0.644 .1.4 0.141 ...1 درجة و ع الجسم
 *44.43 0.410 .1.. 0.046 .... درجة  ربات الرجلين
 *43.31 0.136 .43.6 0.340 41.60 رجةد حر ات اليراعين

 *.0..4 0.344 4.30 0.311 .0.3 درجة التن  
 *40.01 0.431 3.41 0.360 1.06 درجة التواف 

 *.03.0 .4.06 4...0 34..0 43..3 درجة الدرجة الكمية

    الداللة * مستوى                      0.404 =0.01عند مستوى  قيمة  ت( الجدولية 
بمين المجموعمة المميمها والمجموعمة غيمر المميمها  0.01( وجود فرو  دالة اح ما يًاً ً  عنمد مسمتوى 3يت ي من جدول  

 مما يشير الى  د  ىيه االختبارات.ال در، القدرات التوافقية قيد البحث والمستوى ال نى لسباحة و  البدنية القدراتفى 
    الثبػاتمعامؿ حسػاب  -ب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عممادا التطبيمم  و  تطبيمم  االختبممار عممن طريمم  االختبممارات قيممد البحممثبممات تممم حسمماا معامممل الث   علممى  Retest - Testا 
 الممممى 00/1 فممممى ال تممممرا مممممن مجتمممممع البحممممث وخممممارج العينممممة األساسممممية سممممباحين (40 وقواميمممما  االسممممتطمعيةالبحممممث عينممممة   فممممرد
 (1  لو جدو  ما يو ح ،لتطبي  األولاظروف ن    يام وتحت  ثمثةوب ار  همنى  م06/1/0044

 ( 4 دوؿ )ػج

 التوافقيةوالقدرات البدنية  القدراتفى  االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثانى تمعامال
  قيد البحثوالمستوى الفنى فى سباحة الصدر  

 10ف=           

وحدا  المتغيرات
 القيا 

معامل  التطبيؽ الثانى التطبيؽ األوؿ
 - االرتباط

 - 0ع 0ط
 2ع 2ط

قدر 
ال

نية
لبد
ت ا

ا
 

 *0.895 1.269 38.68 .4.43 34.14 سـ ال ت ين
 *0.913 0.291 8.80 0.0.1 1..4 سم الجيع

 *0.861 0.484 44.71 .0.10 11.60 سم ال خي "الرجل اليمنى"
 *0.905 0.129 43.89 0.461 13.43 سم ال خي "الرجل اليسرى"

 *0.789 1.446 139.07 4.3.6 .434.4 درجة رسغ القدم "الرجل اليمنى"

 *0.864 1.411 140.26 4.101 410.40 درجة رسغ القدم "الرجل اليسرى"

 *0.817 0.442 22.97 .0.11 00.44 سم الوثا العمودى

 *0.799 0.037 1.90 0.011 4.46 متر الوثا العريض من الثبات

 *0.923 0.132 3.68 0.411 3.61 نسبية تحمل السرعة

 *0.811 0.572 17.66 0.631 1...4 ثانية ةالسرعة االنتقالي

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 *0.784 0.271 8.60 0.063 4.13 متر على بيل  ق ى جيدالقدرا 
 *0.768 1.297 8.75 .4.34 4.66 ثانية قدرا التواهن الثابت

 *0.910 1.391 18.92 4.103 44.63 ثانية قدرا التواهن المتحرل
 *0.843 0.079 3.72 0.0.1 3.63 عدد ىالتنظيم والتوجيو الحر 

 *0.776 0.074 4.29 0.0.1 .1.4 درجة اإليقاع الحر ى

 *0.908 0.170 5.87 ..0.4 1.44 درجة الربط الحر ى

 *0.831 0.416 12.10 0.3.4 40.30 درجة اإلحسا  الحر ى

توى
مس
ال

نى
الف

 

 *0.756 0.354 5.89 0.141 ...1 درجة و ع الجسم
 *0.742 0.197 9.89 0.046 .... درجة رجلين ربات ال

 *0.795 0.303 15.74 0.340 41.60 درجة حر ات اليراعين
 *0.941 0.094 2.40 0.311 .0.3 درجة التن  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *0.864 0.337 4.36 0.360 1.06 درجة التواف 

 *0.706 0.564 38.24 34..0 43..3 درجة الدرجة الكمية

    الداللة * مستوى                0.630= 0.01مستوى داللة قيمة  ر( الجدولية عند  
القمدرات و البدنيمة القمدراتفمى بمين درجمات التطبيقمين األول والثمانى  تراوحمتاالرتبماط  تمعمامم ن ( 1يت ي من جدول  

ممما يشمير  ،اح ما يا ةالارتباط د تمعامم ىوى (14..0:  06..0 ما بين  ال در،التوافقية قيد البحث والمستوى ال نى لسباحة 
 .اتاالختبار تلل الى ثبات 

 خامسًا: البرنامج المقترح 
مثممل: برنممامج قممام الباحممث بمماإلطمع علممى العديممد مممن المراجممع العلميممة المتخ  ممة و مميلل الدراسممات السممابقة اللت ممميم 

 (Rudolph,   4..4ريودلػؼ(، .Reischil, Klaus, Spikermann   4..0  )3, سػبيكرمافيسشيؿ كػالوسر 
كوسػػتيؿ, (، Counsilman, J., Counsilman, B.,  4..4  )06كوينسػػميماف جػػى, كوينسػػميماف بػػى(، 34 

محمػد (، .(  4..4  عصػاـ حممػى(، Costill, Maglisch, Richardson,  4..0  )01, ريشردوسػوف ماجمشػو
علممى ممدى مناسممبة البرنممامج مممن حيممث  للتعممرف (1ؽ ػ)ممحػػاسممتطمع ر ى الخبممرا   ميلل و (، 41(  0001  (،41  (0004  القػػط

فمى األسمبوع وهممن  التدريبيمةوعمدد الوحمدات  التعليميمةمدا استمرار البرنامج المقتمرح وتوهيمع الممدا اإلجماليمة للبرنمامج علمى المراحمل 
 مممى باسمممتخدام المختل مممة ونسممما التمممدريا المممما ى واألر  التدريبيمممةاليوميمممة وم ونمممات حممممل التمممدريا خممممل المراحمممل  التدريبيمممةالوحمممدا 

 (5ؽ ػ)ممح .التدريبات النوعية المقترحة ونسا التوهيع داخل التدريا الما ى واألر ى
 :برنامجىدؼ ال

 -المقترح الى:ييدف البرنامج التدريبى 
  ال در ةسباحناش ى لتنمية بعض القدرات التوافقية. 
 ال در ةسباحناش ى ل ال نى المستوى تحسين. 

 :أسس البرنامج
 :ستناد الى األس  العلمية التاليةت ميم البرنامج بعد االقام الباحث ب

 . ن يحق  البرنامج اليدف اليى و ع من  جلو -
 . ن ت ون محتويات البرنامج متناسبة مع طبيعة وخ ا ص المرحلة السنية قيد البحث -
 توافر عوامل األمن والسممة  ثنا  تطبي  البرنامج. -
 لل رو  ال ردية بين  فراد عينة البحث. ن ي ون مراعيًا  -
ت المرونممة فممى تطبيمم  البرنممامج لتحقيمم  األىممداف واالسممتمرارية والشمممولية فممى تطبيمم  التممدريبات التممى تعمممل علممى تطمموير القممدرا -

 .ال نىالبدنية وتحسين المستوى 
 .من خمليا العمليتم  التى عليماتالت و وحو  اإلم انيات المتوفرا مع المقترح البرنامج يتمشى  ن -

 :التى تـ مراعاتيا عند وضع التدريبات التوافقيةاألسس العممية 
 . لتمرينات بأسلوا علمى دقي  ومقننو ع ا -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .التدرج فى التمرينات من حيث عدد األجها  المشتر ة فى األدا  -

 .ي ة التدريبيةلمستخدمة وتغير البالتنويع فى التدريبات بتنويع شدتيا وحجميا و يلل األدوات ا -
 .شمولية التمرينات بحيث تنمى جميع عنا ر القدرات التوافقية -

 بأقل جيد. ت التوافقية لتحقي   ق ى است ادامراعاا التسلسل والربط الخاص بالتمرينات الخا ة ب ل قدرا من القدرا -

 تباا مطرادا  ال علمي ويلمل منعما لحمدوث  ى تشابو التمرينات المختارا للمسمار الحر مى الخماص بالميمارات الحر يمة وطريقمة األ -
  . ثنا  األدا 

 .ال درحة ابلس وال نىن تعمل على رفع المستوى البدنى  و  ال درة حاب ن تشت  التمرينات من المراحل ال نية لس -

 .ال درارتباط التمرين بن   المجموعات الع لية العاملة فى سباحة  -
 .بحث من قدرات بدنية وفنيةات عينة اليجا  ن تتناسا األىداف مع احتياج -
 .ف ال نى الدقي  والتقويم المستمرلإلشرا المقترحيخ ع البرنامج  -
 .  ال ردية والتنويع فى التدريباتمراعاا ال رو  -

 : تنفيذ تدريبات القدرات التوافقيةأسس تطبيؽ و 
 . ف ل تيي ة للجسم لة ويلل لتحقي استغمل وقت اإلحما  لتطبي  تمرينات المرونة واإلطا -

 .(تشغيل  ل المجموعات الع لية األساسية وتشغيل الع مت المقابلة  الع سية -

 .التعليميةتمرينات القدرات التوافقية فى بداية الوحدا  أديةت -

 .عة األدا  الحر ى نتيجة التعايجا ايقاف الت رارات فى المجموعات عندما تنخ ض سر  -

حمة بممين المجموعمات المى  ن يمتم التو ممل المى مسمتوى راحمة  مافى يسمممي بمأدا  التمرينمات بمأعلى   ا ممو يجما  ن تمتمد فتمرات الرا -
 لل الرتباط عمليا بالجياه الع بى.دون تعا ألنو عند ظيور التعا ينخ ض تحسن القدرات التوافقية وي

 ،الوحمدات اليوميمة فمى األسمبوع و و حت  را  الخبرا  فى مجال التخ ص التوهيع الهمنى بالنسبة لمراحل الموسمم وعمدد
وشم ل  ،ونسمبة التمدريا األر مى المى التمدريا المما ى ،و يلل همن الوحدا اليومية وم ونات الحممل التمدريبى خممل فتمرات التمدريا

 .ي للبرنامجللتقييم خمل التن يالحمل التدريبى المناسا للبرنامج وعنا ر اللياقة البدنية المناسبة للتدريا وطر  التدريا المناسبة 
 :ؽ التدريب المستخدمة فى البرنامجطر
 التدريا ال ترى. -   .تدريا المسافة الها دا -   .تدريا تنوع السرعة - .التدريا الت رارى -

 :سـالتوزيع الزمنى لمراحؿ المو 
 . سابيع (0ال ترا الثالثة   -        .(  سابيع3ال ترا الثانية   -        .(  سابيع3ال ترا األولى   -

 ( 6ؽ ػ)ممحالوحدات التدريبية: 
 (. 400:   0.همن الوحدا التدريبية من   - .( وحدات1التدريبية فى األسبوع   عدد الوحدات -
 (. 0. حتى األسبوع الرابع األسبوع األول  منهمن الوحدا التدريبية  -
 .( 400 حتى األسبوع الثامن األسبوع الخام   منهمن الوحدا التدريبية  -
 :الوحدةجزاء أل الزمني لتوزيعا -

 (5جػدوؿ )



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوحدة التدريبيةجزاء أل الزمني لتوزيعا
 الثامف األسبوع الخامس حتى األسبوع األوؿ حتى الرابع أجزاء الوحدة

  40  40 اإلحما  
  31  01 ر ى األاإلعداد 

   0.  10 اإلعداد الما ى 
  1  1 التيد ة

  400  0. االجمالى
 التدريبية: الوحدةمف أجزاء جزء كؿ لكمى لزمف اال -

 ( 6 جػدوؿ )
 التدريبيةالوحدة مف أجزاء جزء كؿ لكمى لالزمف ا

 الثامف األسبوع الخامس حتى األسبوع األوؿ حتى الرابع أجزاء الوحدة
    300=    30×  40    300=    30×  40 الهمن ال لى لإلحما 

   4400=   30×  31    400=   30×  01 اإلعداد االر ى 
  0010=   30×  0.  4600=   30×  10 اإلعداد الما ى 

  460=    30×    1  460=    30×    1 الهمن ال لى للتيد ة
 مكونات القدرات التوافقية:لوالتوزيع الزمنى النسبة المئوية  -
 
 
 

 ( 7 جػدوؿ )
 فقيةمكونات القدرات التوالوالتوزيع الزمنى النسبة المئوية 

النسبة  القدرات التوافقية
 المئوية

 الزمف الكمى
 الثامف حتىاألسبوع الخامس  األسبوع األوؿ حتى الرابع

    016=  4040 × 00  ٪00 قدرة بذؿ أقصى جيد
      400  

 00 × 4.00   =341   
      400   

   61=  4040 × 1  ٪1 قدرة التوازف الثابت
       400    

 1 × 4.00  = .6  
       400    

   61=   4040 × 1  ٪1 قدرة  التوازف المتحرؾ
      400    

 1 × 4.00     =.6  
      400    

  4.0 = 4040 × 41  ٪41 قدرة التنظيـ والتوجيو الحركى
      400   

 41  × 4.00  =044   
      400    

   016=   4040 × 00  ٪00 قدرة اإليقاع الحركى
      400   

 00 × 4.00  =341   
      400    

    341 =  4.00 × 00    016=    4040 × 0 ٪00 قدرة الربط الحركى
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    400        400  
   4.0=   4040 × 41  ٪41 قدرة اإلحساس الحركى

     400   
 41 × 4.00 = 044  

      400    
 ؽ1920  4040 :100 المجموع

 :ى بالنسبة لمشدة والكثافة والحجـمكونات الحمؿ التدريب
 :الفترة األولى

 .م(4600:  4300حجم من   -  .( ن/ 460:  410 ثافة من   -   .(٪1.:  60شدا من   -  
 :الفترة الثانية

 م(3300:  4600حجم من   -       . /( ن460 ثافة من   -      .(٪41:  1.شدا من   -  
 :الفترة الثالثة

 .م(1000:  3100حجم من   -       .( ن/ 440   ثافة من -    (.٪400:  41شدا من   -  
 :التدريب المائى فى مراحؿ التدريبنسبة التدريب األرضى إلى 

 .(ما ى٪60:  ر ى ٪10ال ترا الثانية من   - .ما ى( ٪10:  ر ى ٪60ال ترا األولى من   -  
 .ما ى( ٪40 ر ى :  ٪00ال ترا الثالثة من   -  

 :مجمؿ التدريب فى البرناأشكاؿ ح
 .(4:  0ش ل حمل التدريا المتبع   -

 :الخطوات التنفيذية لمبحث
بغممرض التعممرف علممى ممممدى  م0/6/0044حتمممى  1/.0بممإجرا  الدراسممة االسمممتطمعية ويلممل فممى ال تممرا مممن  الباحممث قممام

مة و ممميلل لتجربمممة بعمممض التمممدريبات ، والتعمممرف علمممى  مممحة األدوات المسمممتخدج المقتمممرح قيمممد البحمممث لعينمممة البحمممثمناسمممبة البرنمممام
وقمد  سم رت الدراسمات االسمتطمعية عمن تحديمد وتقنمين التمرينمات  ،المقترحة ومعرفة مدى مناسبة حمل التدريا لقدرات  فراد العينمة

 ،  ما   دت على  حة األدوات المستخدمة ومم متيا للبحث.ة المستخدمة فى البرنامج المقترحالمختل 
 :ىالقياس القبم
م الممممى 6/0044  /1الموافمممم   األحممممد د البحممممث علممممى عينممممة البحممممث ويلممممل يممممومريممممت القياسممممات القبليممممة للمتغيممممرات قيمممم ج

 (.4،  ما يو حو جدول  م6/0044/.
 

 ( 8 دوؿ )ػج
والقدرات التوافقية داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى كؿ مف معدالت النمو والقدرات البدنية 

  الصدرلمستوى الفنى لسباحة وا
 15= 2ف=1ف
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدا  المتغيرات
 القيا 

 قيمة المجموعة التجريبية المجموعة ال ابطة
 -  ت( 

 - 0ع 0ط
 2ع 2ط

نمو
ال

 

 1.104 0.275 11.51 0.267 11.43 سنة السف
 سـ الطول 

148.4
0 3.602 148.4

7 3.351 0.075 
 0.582 1.922 37.74 1.938 37.44 كجـ الوزف 

 0.625 0.175 2.37 0.184 2.34 سنة العمر التدريبى
 

 ( 8 دوؿ )ػجتابع 

وحدا  المتغيرات
 القيا 

 قيمة المجموعة التجريبية المجموعة ال ابطة
 -  ت( 

 - 0ع 0ط
 2ع 2ط

ال قد را ت  ال بد ن  1.604 0.690 38.93 0.967 38.57 سـ ال ت ين ية
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0.143 0.243 8.82 0.280 8.83 سم الجيع
 0.850 0.469 44.62 0.499 44.51 سم "ال خي "الرجل اليمنى
 0.618 0.185 43.75 0.178 43.78 سم "ال خي "الرجل اليسرى

 درجة "رسغ القدم "الرجل اليمنى
139.3
1 1.533 139.5

0 1.927 0.408 

 درجة "رسغ القدم "الرجل اليسرى
140.1
2 1.325 140.2

9 1.475 0.447 
 0.810 0.436 23.11 1.369 22.89 مس الوثا العمودى

 1.422 0.044 1.90 0.060 1.88 متر الوثا العريض من الثبات
 1.365 0.167 3.65 0.162 3.59 نسبية تحمل السرعة

 0.157 0.719 17.87 0.712 17.90 ثانية السرعة االنتقالية

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 1.315 0.232 8.63 0.223 8.55 متر على بيل  ق ى جيدالقدرا 

 0.379 1.111 8.80 1.058 8.69 ثانية قدرا التواهن الثابت

 0.370 1.170 18.93 1.254 18.81 ثانية التواهن المتحرل قدرا

 1.399 0.074 3.65 0.086 3.62 عدد التنظيم والتوجيو الحر ى

 1.724 0.052 4.23 0.076 4.20 درجة اإليقاع الحر ى

 0.442 0.185 5.80 0.152 5.82 درجة الربط الحر ى

 0.579 0.326 12.32 0.320 12.27 درجة اإلحسا  الحر ى

وى 
ست
الم

نى
الف

 

 1.035 0.311 5.91 0.339 5.82 درجة و ع الجسم

 0.816 0.139 9.91 0.219 9.87 درجة  ربات الرجلين



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1.082 0.346 15.47 0.272 15.56 درجة حر ات اليراعين

 1.156 0.221 2.28 0.292 2.36 درجة التن  

 0.898 0.370 4.34 0.292 4.26 درجة التواف 

 0.773 0.479 37.95 0.266 37.87 درجة الدرجة الكمية

 0.01* دال عند مستوى              0.014= 0.01مستوى داللة قيمة  ت( الجدولية عند 
 

عتى البحممث ال ممابطة والتجريبيممة فممى  ممل مممن د فممرو  يات داللممة اح مما ية بممين مجمممو و وجمم عممدم( 4جممدول  يت ممي مممن 
 .ر الى ت اف ىما فى تلل المتغيراتمما يشي ال در،ال نى لسباحة ، المستوى البدنية، القدرات التوافقيةالقدرات ، معدالت النمو

 :المقترح البرنامج تطبيؽ
بواقمممع  ربمممع وحمممدات  سمممبوعيا م 1/4/0044حتمممى  44/6انيمممة  سمممابيع ممممن ال تمممرا ممممن اسمممتغر  تن يمممي البرنمممامج المقتمممرح ثم

 ( دقيقة.400:  0.ما بين   التدريبيةوتراوحت مدا الوحدا 
 :ىالبعد القياس

 السممبتويلممل يمموم  المقتممرحتممم اجممرا  القيمما  البعممدى للمتغيممرات قيممد البحممث علممى عينممة البحممث بعممد انتيمما  مممدا البرنممامج 
 .قيا  القبلىروط التى اتبعت فى الوبن   الشم، 40/4/0044 الى 6/4المواف  

 :األسموب اإلحصائى المستخدـ
إلجمرا      SPSSتم استخدام المعالجات اإلح ما ية المناسمبة لطبيعمة البحمث ويلمل باسمتخدام برنمامج الحمهم اإلح ما ية

 العمليات الحسابية واإلح ا ية للبحث. 
  .معامل االلتوا  -   الوسيط.     -        .االنحراف المعيارى -         .المتوسط الحسابى -  
      نسا التحسن. -             ". ت"اخمتبار  -    البسيط. معامل االرتباط -  

 

 :  عرض النتائج ومناقشتيا
 

 ( 9 دوؿ )ػج
 فى كؿ مف  التجريبيةمتوسطى القياسيف القبمي والبعدى لممجموعة نتائج داللة الفروؽ بيف 

 قيد البحثلصدر االقدرات التوافقية والمستوى الفنى لسباحة 
 15 =ف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدا  المتغيرات
 القيا 

 قيمة القيا  البعدى القيا  القبلى
 -  ت( 

 - 0ع 0ط
 2ع 2ط

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 *11.10 0.722 10.88 0.232 8.63 متر على بيل  ق ى جيدالقدرا 
 *8.545 1.161 12.47 1.111 8.80 ثانية قدرا التواهن الثابت

 *7.657 1.081 15.67 1.170 18.93 ثانية رلالتواهن المتح قدرا
 *13.33 0.294 4.73 0.074 3.65 عدد التنظيم والتوجيو الحر ى

 *20.18 0.617 7.57 0.052 4.23 درجة اإليقاع الحر ى
 *17.69 0.830 9.82 0.185 5.80 درجة الربط الحر ى

 *17.74 0.688 8.71 0.326 12.32 درجة اإلحسا  الحر ى

مس
ال

وى 
ت

نى
الف

 

 *23.35 0.974 12.29 0.311 5.91 درجة و ع الجسم
 *13.85 0.886 13.23 0.139 9.91 درجة  ربات الرجلين
 *13.19 0.976 19.12 0.346 15.47 درجة حر ات اليراعين

 *20.57 0.493 5.25 0.221 2.28 درجة التن  
 *27.70 0.624 9.71 0.370 4.34 درجة التواف 

 *36.87 2.145 59.61 0.479 37.95 درجة لكميةالدرجة ا
 الداللة* مستوى                  0.411= 0.01مستوى داللة قيمة  ت( الجدولية عند 

 

جميممع فممى  التجريبيممةللمجموعممة وجممود فممرو  يات داللممو اح مما ية بممين القياسممين القبلممي والبعممدى  (.جممدول  يت ممي مممن 
 دى.علي القيا  البال و  ال دروالمستوى ال نى لسباحة ث قيد البحالقدرات التوافقية  متغيرات

 
 (10دوؿ )ػج

 فى كؿ مف  الضابطةمتوسطى القياسيف القبمي والبعدى لممجموعة نتائج داللة الفروؽ بيف 
  قيد البحث الصدرالقدرات التوافقية والمستوى الفنى لسباحة 

 15= ف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحدا  المتغيرات
 القيا 

 قيمة ىالقيا  البعد القيا  القبلى
 -  ت( 

 - 0ع 0ط
 2ع 2ط

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

0.22 8.55 متر على بيل  ق ى جيدالقدرا 
3 

9.15 0.315 5.817* 

1.05 8.69 ثانية قدرا التواهن الثابت
8 

9.81 0.479 3.608* 

1.25 18.81 ثانية التواهن المتحرل قدرا
4 

17.64 1.181 2.541* 

0.08 3.62 عدد التنظيم والتوجيو الحر ى
6 

4.31 0.164 13.94* 

0.07 4.20 درجة اإليقاع الحر ى
6 

5.32 0.563 7.377* 

0.15 5.82 درجة الربط الحر ى
2 

7.33 0.608 9.015* 

0.32 12.27 درجة اإلحسا  الحر ى
0 

10.51 0.868 7.118* 

وى 
ست
الم

نى
الف

 

0.33 5.82 درجة و ع الجسم
9 

8.30 0.753 11.13* 

0.21 9.87 درجة  ربات الرجلين
9 

12.34 0.911 9.864* 

0.27 15.56 درجة حر ات اليراعين
2 

17.33 0.956 6.663* 

0.29 2.36 درجة التن  
2 

3.27 0.487 5.996* 

0.29 4.26 درجة التواف 
2 

7.33 0.671 15.70* 

 * 23.44 1.687 0.2648.57 37.87 درجة الدرجة الكمية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 

 * مستوى الداللة                 0.411= 0.01داللة  مستوىقيمة  ت( الجدولية عند 

جميممع للمجموعممة ال ممابطة فممى وجممود فممرو  يات داللممو اح مما ية بممين القياسممين القبلممي والبعممدى  (40جممدول  يت ممي مممن 
 دى.علي القيا  البال و  ال دروالمستوى ال نى لسباحة قيد البحث القدرات التوافقية  متغيرات

 
 (11دوؿ )ػج

 فى كؿ مف الضابطة و يف لممجموعتيف التجريبية يمتوسطى القياسيف البعدنتائج فروؽ بيف داللة ال
 قيد البحثالصدر القدرات التوافقية والمستوى الفنى لسباحة 

 15= 2=ف1ف

وحدا  المتغيرات
 القيا 

 قيمة المجموعة ال ابطة المجموعة التجريبية
 -  ت( 

 0ع 0ط
- 
 2ع 2ط

قية
تواف

ت ال
قدرا

ال
 

 *11.621 0.315 9.15 0.722 10.88 متر على بيل  ق ى جيددرا الق

 *11.207 0.479 9.81 1.161 12.47 ثانية قدرا التواهن الثابت

 *6.511 1.181 17.64 1.081 15.67 ثانية التواهن المتحرل قدرا

 *6.602 0.164 4.31 0.294 4.73 عدد التنظيم والتوجيو الحر ى

 *14.254 0.563 5.32 0.617 7.57 درجة اإليقاع الحر ى

 *12.806 0.608 7.33 0.830 9.82 درجة الربط الحر ى

 *8.599 0.868 10.51 0.688 8.71 درجة اإلحسا  الحر ى

مس
ال

وى 
ت

نى
الف

 

 *17.149 0.753 8.30 0.974 12.29 درجة و ع الجسم



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *3.706 0.911 12.34 0.886 13.23 درجة  ربات الرجلين

 *10.115 0.956 17.33 0.976 19.12 درجة راعينحر ات الي

 *15.119 0.487 3.27 0.493 5.25 درجة التن  

 *13.744 0.671 7.33 0.624 9.71 درجة التواف 

 *21.407 1.687 48.57 2.145 59.61 درجة الدرجة الكمية

 وى الداللة* مست                   0.014= 0.01قيمة  ت( الجدولية عند مستوى داللة  
 

 ةالتجريبيمممن للمجمممموعتين يوجمممود فمممرو  يات داللمممو اح ممما ية بمممين متوسمممطى القياسمممين البعمممدي( 44جمممدول  يت مممي ممممن 
 ل الي المجموعة التجريبية.ال در و فى  ل من القدرات التوافقية قيد البحث والمستوى ال نى لسباحة وال ابطة 
 

 ( 12)دوؿ ػج
 فى كؿ مف فى  والضابطةقبمى لممجموعتيف التجريبية نسب تحسف القياس البعدى عف ال

 القدرات التوافقية والمستوى الفنى لسباحة الصدر قيد البحث
 15= 2=ف1ف

 المت يرات
ال رو  فى  المجموعة ال ابطة المجموعة التجريبية

نسا 
نسبة  بعدى قبمى التحسن
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البعدى عن القبلى للمجموعتين التجريبيمة وال مابطة  ينتحسن بين القياسالنسا فرو  فى د ( وجو 40يت ي من جدول  
 ول الي المجموعة التجريبية. ال دروالمستوى ال نى لسباحة قيد البحث القدرات التوافقية فى  ل من 

 

 :جة النتائػ: مناقشثانيا
فمى  مل  التجريبيمةللمجموعمة ياسمين القبلمي والبعمدى وجود فرو  يات داللمو اح ما ية بمين الق( .نتا ج جدول   يت ي من

 التممدريبىالبرنممامج وىمميا يشممير الممى  ن دى عمملي القيمما  البال ممو  ال ممدرمممن القممدرات التوافقيممة قيممد البحممث والمسممتوى ال نممى لسممباحة 
 عمهووي، ال مدرلسمباحة نى ال المستوى والتى ساىمت بدورىا فى تحسين قيد البحث  القدرات التوافقيةلو تأثير ايجابى على المقترح 

قيمد البحمث وبالتمالى  ال مدرالقمدرات التوافقيمة الخا مة بسمباحة  البرنمامج المقتمرح ويلمل علمىالباحث ىيا التقمدم المى تمأثير اسمتخدام 
ة ، وممن ناحيمعنمد ا تسماا الميمارات الحر يمة يمماً م حيمث  ن تطموير مسمتوى القمدرات التوافقيمة يلعما دوراً ي ثر على المستوى ال نمى 

حيممث  ،األسمما  المر مما لمسممتواىا تعمممل علممى تطمموير القممدرات التوافقيممة ن خممرى فممان درجممة اتقممان الميممارات الحر يممة والتممى تعبممر عمم
لى تحديد  مية ونوعية القدرات التوافقية لدى السباح الىي دى التدريا اليادف  وعلى ىميا  ،تغير االشتراطات الخارجية للميارات وا 
 ،يممة والميممارات الحر يمة فممى تشمم يل األسمم  التوافقيمة فممى تحقيمم  المسممتوى المتطمور  ثنمما  الممارسممة الريا مميةفتشمترل القممدرات التوافق

وبالتممالى تمم دى الممى تطمموير القممدرات الدينامي يممة للت نيممل مممع  ممرورا محا مماا مسممارىا الهمنممى مممع  جممها  الحر ممة الممم داا والتممى فييمما 
 .حر ةص ال ش اال تدريبية تمييدية لتعليم الت نيل وخ ا 

ن فمى  ن القمدرات التوافقيمة تسميم فمى تر يما الحر مة ال ليمة مم (0003 عصػاـ عبػد الخػالؽ  ويموىيا يت   ممع مما  شمار ال
طلموا ، فإيا ما تم تنسي  عمل ىيه القدرات  م ن تحقيم   علمى مسممتوى للتوافم  الحر مى العمام المالحر ات الجه ية ب ورا متناسقة

 (.44:  40  .رات الحر يةالألدا  الحر ى إلنجاه المي
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تنميممة التوافمم  العممام ل ممى  الممىتمرينممات تيممدف تلممل النتيجممة  ي مما الممى محتمموى البرنممامج بممما يشممملو مممن   ممما يعممهو الباحممث
، حيممث ال توجممد جرعممات تدريبيممة خا ممة البرنممامجيسممتمر علممى مممدار  والمميىي ممون خل يممة لإلعممداد لتنميممة التوافمم  الخمماص بالسممباحة 

 ممل يلممل  ي ما  ،، لمميلل فممإن تمرينمات التوافمم  يجمما  ن تم دى ب ممورا يوميممة وخممل التمرينممات األر مميةفممى السمباحةلتوافمم  بتنميمة ا
  ساىم فى تحسين المستوى ال نى لسباحة ال در.

 التمدريا فمي  بيمرا  ىميمة اليم التوافقيمة القمدرات  ن فمى (Raczek  0000)  31 يؾسػز رات ويت   يلل مع ما  شار اليو
  مان التوافقيمة القمدرات اتقمانستوى القدرات التوافقية بش ل مباشر على مستوى األدا  الميارى،  ى  لما هادت درجة م ينع   حيث
   ى  ن األدا  الحر ى يتناسا تناسبًا طرديًا مع القدرات التوافقية.  اتقانًا،   ثر األدا 

فى  مل  ال ابطةللمجموعة ن القبلي والبعدى وجود فرو  يات داللو اح ا ية بين القياسي( 40نتا ج جدول  من  يت ي
لممى  ن األسمملوا التقليممدى وىمميا يشممير ا، دىعمملي القيمما  البال ممو  ال ممدرمممن القممدرات التوافقيممة قيممد البحممث والمسممتوى ال نممى لسممباحة 

الممى انتظممام  فممراد عممهو الباحممث تلممل النتيجممة وي .ال ممدرالقممدرات التوافقيممة والمسممتوى ال نممى لسممباحة " لممو تممأثير ايجممابى علممى "المتبممع
المجموعة ال ابطة فى التدريا و يلل استخدام األسلوا النمطى التقليدى المتبع فيما يخص الهمن ال لى للبرنامج وعدد الوحدات 
وهممن  مل وحممدا باإل مافة المى التوهيممع الهمنمى علمى العنا ممر البدنيمة العامممة والخا مة وفقمًا لألىميممة النسمبية ل مل عن ممر وىميا ممما 

وتت م  تلمل النتيجمة ممع مما مًا ينمى ويحسمن ول من ب مورا نسمبية، (  ن التدريا عمو 40(  0003  اـ الديف عبد الخالؽعصي  ده 
( 0001  نسػػريف نبيػػو(، 44  (0001 يف ػنيفػػيف حسػػ (،.Shtula  4...)  3شػػتوال   ممل مممن شممارت اليممو نتمما ج دراسممات 

  .(30  (0006 محمود حسيف (، .4 
 ةالتجريبيمممفمممرو  يات داللمممو اح ممما ية بمممين متوسمممطى القياسمممين البعمممدين للمجمممموعتين  ( وجمممود44جمممدول  ويت مممي ممممن 

رجمع الباحمث يو ال مدر ول مالي المجموعمة التجريبيمة، فى  ل من القمدرات التوافقيمة قيمد البحمث والمسمتوى ال نمى لسمباحة وال ابطة 
تجريبيمة والميى  حتموى علمى مجموعمة  بيمرا ممن التمرينمات المقترح المطبم  علمى المجموعمة ال التدريبىالبرنامج ىيا التقدم الى تأثير 

،  دى الممى ابطة بتممدريبات القممدرات التوافقيممةعلممى الع مم  مممن يلممل فممإن عممدم تممدريا المجموعممة ال مم ،ل ممل قممدرا توافقيممة قيممد البحممث
 عمة ال مابطةيمة بمين المجمو ن فى مستوى القمدرات التوافقين البعديية وليلل  انت ال رو  فى القياسيانخ اض مستوى القدرات التوافق

خا مة ب مل قمدرا  ية البمد و ن يمتم ممن خممل تمرينماتتطور مستوى القدرات التوافقحيث  ن  ،والتجريبية ل الي المجموعة التجريبية
،  مما حيث تعمل تلل القدرات معا بش ل مترابط على تطوير المستوى التوافقى المهم لتطوير مسمتوى األدا  الحر مى ،من م وناتيا

تحقي   على مستوى للتواف    ن القدرات التوافقية تت ون من مجموعة من القدرات ايا ما تم تنسي  عمل ىيه القدرات التوافقية  م ن
عمهو الباحمث تلمل النتيجمة  ي مًا  ن البرنمامج المقتمرح والميى الميارات الحر ية،  ما ي إلنجاه الحر ى العام المطلوا لألدا  الحر ى

األممر  ،( والقدرات التوافقيمةعامل الربط بين تدريبات األدا  ال نى  الميارى الباحث افيي ىاعر والتى التجريبية  طب  على المجموعة
  ال نى لسباحة ال در ب ورا  ف ل من المجموعة ال ابطة.مستوى التطوير  اليى  دى الى
  تشػػػياؾشتارو  ،(Meinel, & Schnabel,  4..4)  33  وشػػػنابؿ ماينػػػؿ دراسمممةممممع يلمممل يت ممم  و 

Starosciak, 0003)  10) أف حيممث ،الحر ممي الممتعلم علممى قدرتممو فممي وا ممحاً  تممأثيراً  يمم ثر التوافقيممة القممدرات ىفمم ال ممرد مسممتوي  ن 
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 األدا  تحسمممن التوافقيمممة القمممدرات نسمممبة هادت  لمممما ى  الحر مممي، األدا  إلتقمممان المهممممة ال مممرورية الشمممروط  ىمممم ممممن التوافقيمممة القمممدرات
 .ىالميار 

ن ( علمى  Charles Corbn & Ruth Landsay  4..4 ) 01 تشػارلز كػوربف وروث ليندسػاى  يت م مما 
 ىنال ارتباط وثي  بين التواف  واألدا  الميارى الجيد فى طر  السباحة المختل ة.

 ماد فمى االقت باإل مافة المىالسمرعة والدقمة والرشماقة   ما  ن االىتمام بالقدرات التوافقية يساعد على تنمية  ل من متغيمر
عمدم االىتمممام بالقممدرات التوافقيممة بينمما علممى الع مم  ممن يلممل فممإن  ،سميولة الحر ممة وهيممادا العا مد مممن الحر ممةو الجيمد وقلممة األخطمما  

 هيادا الجيد المبيول نتيجة العمل الع لى غير المطلوا و ثرا األخطا  الحر ية. ي دى الى
 (0003  عصػاـ عبػد الخػالؽ(، James & Hamvery 4...)  30 ىػامفرى و جػيمس ممن  ويت م  يلمل ممع  مل

علمى  ن التوافم  يظيمر فمى قمدرا المعما علمى االسمتخدام األمثمل ( Brown Ferrigno 0001  )03 براوف فيرجينو (، 40 
ألدا  ميمارا معينمة ب  ما ا  لتناس  وت اعل المجموعات الع لية المختل ة فى تسلسل وتوقيت  حيي لتحقي  التهامن الحر ى المهم

 . ليةعا
( والتمى  و محت  ن النسمبة الم ويمة لمعمدل التحسمن بمين متوسمطى القياسمين القبلمى والبعمدى 40نتا ج جدول   يت ي من

 ٪03.10 بينمما تراوحمت مما بمين ( ٪6..4.:  ٪00.40 تراوحت ما بمين قد  القدرات التوافقية قيد البحثفى  التجريبيةللمجموعة 
 لسمباحة ال مدر ول مالي القيما  البعمدىللمسمتوى الرقممى ( ٪.44.1 ت نسمبة التحسمن بينمما جما  ،للمسمتوى ال نمى( 1٪...40: 

النسبة الم وية لمعدل التحسن بين متوسطى القياسين القبلى  ي ًا الجدول نتا ج  و حت  ما  ،البرنامجمما يشير الى ايجابية ىيا 
بينممما تراوحممت ممما بممين ( ٪.06.6:  ٪6.63 ممما بممين  تراوحممتقممد  القممدرات التوافقيممة قيممد البحممثفممى  ال ممابطةوالبعممدى للمجموعممة 

 .لسباحة ال در ول الي القيا  البعدى للمستوى ال نى( ٪.0.0.:  44.34٪ 
 المجمموعتين التجريبيمة وال مابطةالنسما الم ويمة لمعمدل التحسمن بمين ال مرو  فمى  ن   ي ماً  (40نتما ج جمدول    ما ت  مد

 (٪0..4.:  ٪.4.1 بينمممما تراوحمممت مممما بمممين  ،(٪.10.0:  ٪40.13 ت مممما بمممين تراوحمممقمممد  فمممى القمممدرات التوافقيمممة قيمممد البحمممث
وتت م  تلمل النتيجمة ممع مما  شمارت اليمو نتمما ج  ممما يشمير المى ايجابيمة ىمميا البرنمامج، ،ول مالي المجموعمة التجريبيمة، للمسمتوى ال نمى

جالسػػػاور  ،(44  (0001 نيفػػػيف حسػػػيف  (،.  (4..4  عصػػػاـ حممػػػي (،.Shtula  4...)  3شػػػتوال  دراسمممات  مممل ممممن
Glasauer  0003 )04،) 30  (0006 محمود حسيف (، .4(  0001  نسريف نبيو). 
 االستخالصات:

 الى االستخم ات التالية: فى  و  نتا ج البحث تو ل الباحث
قمدرا  التمواهن  - ابمتقمدرا  التمواهن الث - القدرا على بيل  ق ى جيد"فى  ال درتتمثل  ىم القدرات التوافقية الخا ة بسباحة  -4

 ".قدرا اإلحسا  الحر ى - قدرا الربط الحر ى  - قدرا اإليقاع الحر ى – قدرا التنظيم والتوجيو الحر ى -المتحرل 
 .ال درلسباحة  ال نىالمستوى و القدرات التوافقية البرنامج التقليدى  ثر ايجابيًا فى   -0
 .ال دروالمستوى ال نى لسباحة القدرات التوافقية  ثر ايجابيًا في المقترح  التدريبىالبرنامج   -3
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فمى  ىالتقليمد البرنمامجوالتمى اسمتخدمت  علمى المجموعمة ال مابطةالمقتمرح  البرنمامجت و  المجموعة التجريبية والتمى اسمتخدمت  -1
 .ال درلسباحة  والمستوى ال نىالقدرات التوافقية تحسين 

 .ال ابطة المجموعة تحسن نسبة من  على التجريبية للمجموعة القدرات التوافقية قيد البحث تحسن نسبة -1

 .ال ابطة المجموعة تحسن نسبة من  على التجريبية للمجموعة ال در ال نى لسباحة األدا  مستوى تحسن نسبة -6

 :ياتػالتوص
 .وتطويره ىالميار   األدا تعلم عوامل  ىم  حد ل ونيا السباحة بريا ة الخا ة التوافقية القدرات بتنمية االىتمام -4
لما ليا من  ثر ايجابى على المستوى  ال دربسباحة  ة داخل البرامج التدريبية الخا ة رورا االىتمام بتنمية القدرات التوافقي -0

 .لتلل السباحةال نى 
الميمممارا بشممم ل  دم  جمممها  تلمممل مممرورا اشمممتقا  تمرينمممات القمممدرات التوافقيمممة ممممن الم ونمممات الحر يمممة ألى ميمممارا ريا مممية و ن تخممم -3

 .مباشر
 .يافي التوقيت المناسا وبش ل مباشر لتحقي  اليدف من يتم استخدام تدريبات القدرات التوافقيةالتر يه على  ن  -1

ب ممم ة  ال مممدرالبممرامج التدريبيمممة للسمممباحين ب ممم ة عاممممة وسمممباحى فمممى  القمممدرات التوافقيمممةتمممدريبات اسمممتخدام االىتممممام ب ممرورا  -1
 خا ة.
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 ي السيطرة تعمى تنمية ميار  العقميفاعمية استخداـ التدريب 
 كرة القدـ فيعمى الكرة وضرب الكرة بالرأس 

 إعداد                 
 (*)أ.ـ.د/ إبراىيـ المتولي أحمد    

 -البحث:المقذمة ومشكلة 

كافػػة لعبػػة مػػف األلعػػاب الرياضػػية ووصػػوليا إلػػى المسػػتوى المطمػػوب مرىػػوف بتضػػامف  أيإف تقػػدـ 
زالة كؿ اآلثػار السػمبية مػف أجػؿ رفػع مسػتواىا, وقػد  التيالجيود والقضاء عمى كافة المشاكؿ  تواجو المعبة وا 

مجاؿ عمـ النفس عالقة االرتباط الوثيقػة بػيف الميػارات العقميػة ومسػتوى  فيأثبتت معظـ األبحاث والدراسات 
 . بعض األلعاب الرياضية فيأداء الميارات األساسية 

مػف ضػمنيا االسػترخاء  والتػيلوقػت الحاضػر بػدأ عمػـ الػنفس ييػتـ بموضػوع الميػارات العقميػة وفى ا
تطوير وتحسػيف  فيعممية التعميـ والتعمـ وكيؼ أف العقؿ يمعب دورا ىاما  فيا موتركيز االنتباه نظرا ألىميتي

لجسػـ تعتبػر جػزءا ىامػا مػف العوامػؿ البدنيػة والتعميميػة باعتبػار أف لياقػة ا فيمستوى األداء الميارى ويؤثر 
قد يضعؼ العزيمة لتحقيؽ المطموب, ومف ناحية أخرى فإف عمـ الػنفس  الجسميالصحة العقمية, وأف التعب 

رفػػع اإلنجػػاز  فػػيحاضػػرنا ومسػػتقبمنا ألف عمومػػو وطرقػػو تخصصػػت وتفننػػت  فػػيلػػو أىميػػة بال ػػة  الرياضػػي
 . وتحسيف الصحة النفسية وتطوير الميارات العقمية الرياضي

 فػػػيإعػػػداد الالعػػب لمػػدخوؿ  فػػيحيػػث يسػػاىـ  المعرفػػػيأحػػػد إبعػػاد التػػدريب  العقمػػيويعػػد التػػدريب 
المنافسات, فيو يتضمف تصور الحركة وتسمسؿ أداء الميارات الواحدة وتتابع الميػارات ممػا يسػاعد الالعػب 

, كمػا أنػو ال الرياضػي عمى تحقيؽ األىداؼ وتطوير إمكانياتو العقمية وليذا فيو يعد جػزء ميمػا مػف التػدريب
بشػػؾ الحركػػياألداء  فػػيالمنافسػػات الرياضػػية فحسػػب ولكػػف يسػػتخدـ  فػػييقتصػػر اسػػتخدامو عمػػى االشػػتراؾ 

                                                 

 وو يل  لية التربية الريا ية بجامعة األهىر. را القدم ساعد  ستاي م (* 
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ال تقؿ أىمية عف اإلعػداد  التيعممية التعميـ  فيعاـ وفى مراحؿ اكتساب الميارات الحركية فيو يؤدى دورا ىاما 
 . (25:  15لممنافسات )

تعمميػػا  الرياضػػيعمػػى الالعػػب  ينب ػػي التػػيـ( إلػػى أف الميػػارات العقميػػة 2002ويشػػير محمػػد عػػالوى )  
: 13) (االسػترخاء, واالنتبػاه, والتصػور) الميػارات العقميػة  فػيتنحصػر  النفسيإطار اإلعداد  فيوالتدريب عمييا 

196) . 

يػة الميػارات اكتسػاب وتنم فػيحيػث يسػاىـ  العقمػيالتػدريب  فػيىو أحػد األبعػاد اليامػة  العقميوالتصور   
تسػتخدـ  التػيالحركية, فأثناء تصور الحركة يحدث استثارة عصبية خفيفة تكفى لحدوث الت ذيػة الراجعػة الحسػية 

اليامػة  العقمػيالمرات التالية, لذلؾ فيو يعتبػر مػف ميػارات التػدريب  فيتصحيح الميارات عند محاولة األداء  في
 . (14:  11ى ) االرتفاع بمستوى األداء الميار  فيتساىـ  التي

ـ( عمػػى أف ىػػذه الميػػارات العقميػػة تتػػرابط 2002ـ( ومحمػػد عػػالوى )1996) العربػػيويتفػػؽ كػػؿ مػػف محمػػد   
ميػارة معينػة مػف ىػذه الميػارات  فػياألخرى وتتأثر بيا وىػذا يعنػى أف التحسػف  فيوتتفاعؿ معا ويؤثر كؿ منيما 

 . (196: 13(, )166: 9تحسيف الميارات العقمية األخرى ) في بالتالييؤثر 

عمػػى  ويقتصػػر اسػػتخدامال  العقمػػيـ( أف اسػػتخداـ بػػرامج التصػػور 1996شػػمعوف ) العربػػى ويػػذكر محمػػد  
تقاف الميارات الحركية حيث يقدـ التصور  بمراحؿ اكتساالمنافسات الرياضية بؿ يستخدـ أيضافى  فياالشتراؾ  وا 
وتحسػيف  السػموؾ   تعديؿ  تعمؿ عمى التي ة سبالمنا إمداد األفراد بالطرؽ  إجراءات ووسائؿ تساعد عمى العقمي
 . (31: 9) . التعمـ

ـ( إلى أف ىنػاؾ أوقػات متعػددة يمكػف اسػتخداـ التصػور العقمػى فييػا ويكػوف 2000ويشير أسامة راتب )  
 . (125: 4أكثر فائدة مثؿ قبؿ وبعد التمريف. )

ىو لب عممية التفكير الناجحة, وىو عبارة عػف ( أف التصور العقمى 2001) العربي شمعوفويذكر محمد        
لمتصػور ىػو  الفسػيولوجيانعكاس األشياء والمظاىر التى سبؽ لمفرد إدراكيا, ويبدأ باألجزاء ثـ الكميات واألساس 

أمػا أعضػاء الحػواس نفسػيا فػال تػؤدى وظيفػة  خبػالمتمؾ العمميات التى تحدث ألجزاء أعضاء الحواس الموجػودة 
ويمتمؾ اإلنساف القدرة عمى تذكر األحػداث والخبػرات السػابقة, فػيمكف لالعػب أف يشػاىد العبػا  فى عممية التصور

ويمتقط صورة عقمية لبعض الميارات التى يقـو بيػا ىػذا الالعػب, ثػـ يحػاوؿ اسػترجاع  محترفا عمى مستوى عاؿ,
نتاج ىذه الميارات فى العقؿ )ىذه الصورة,   (.207: 12وا 
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سػػترخاء مػػف الميػػارات الميمػػة التػػى تسػػاعد الالعػػب فػػى الػػتحكـ وتوجيػػو اسػػتثارتو خػػالؿ كمػػا يعػػد اال           
بسػبب  فػى تحقيػؽ أفضػؿ مسػتويات أدائيػـ ظ أف الكثيػر مػف الرياضػييف يفشػموفالتدريب والمنافسات, حيث يالحػ

ت الجسػـ فى المنافسػات الميمػة والػذى يػؤدى إلػى انقبػاض عضػال ؾيصاحب االشتراالذى  التوتر العصبى والقمؽ
كافة, بػدال مػف أف يحػدث االنقبػاض فػى العضػالت العاممػة فقػط, لػذا فاالسػترخاء ىػو مفتػاح الوصػوؿ إلػى أفضػؿ 

 . (168: 4ا تسمح أقصى حدود قدرات الالعب )طرؽ األداء بم

( فى ىذا الصدد أف الالعب الذى يتمتع باالسترخاء العضػمى والعقمػى ىػو 1981) Nidefferويذكر نيدفر       
 (78:21). العب الواثؽ مف نفسو, وأنو كمما أدرؾ ذلؾ عمى نحو أسرع, كمما كاف إنجازه أفضؿال

 –وتعتبر لعبة كرة القدـ مف األلعاب التى تتطمب أداء فنػى عػالى المسػتوى, ونظػرا لتنػوع الميػارات )الػركالت      
ميػػارات  –المياجمػػة  –المراوغػػة  –ضػػرب الكػػرة بػػالرأس  –رميػػة التمػػاس  –السػػيطرة عمػػى الكػػرة  –الجػػرى بػػالكرة 

حػػارس المرمػػى(, وتنػػوع مواقػػؼ المعػػب المختمفػػة وكػػذلؾ تنػػوع ميػػاـ الالعػػب داخػػؿ الممعػػب مػػف مواقػػؼ ىجوميػػة 
ومواقؼ دفاعية لذا فيى تتطمب ميارات وقدرات بدنية وميارية ونفسية خاصة حتى يستطيع الممارس تبادؿ ىػذه 

 . المواقؼ داخؿ الممعب

تقاف الميارات األساسية مف العوامؿ الجوىرية لنجاح الفريؽ فى أداء واجباتو خػالؿ المبػاراة, لػذا ويعتبر إ        
وجب عمى المعمـ عند تعمػيـ الميػارات األساسػية ضػرورة اإلتقػاف والدقػة والػتحكـ والسػرعة واألداء الميػارى الجيػد 

الميارات بأسموب عممى سميـ يؤدى إلى  دوف أخطاء لدى المتعمميف, فالمعمـ ىو المسئوؿ عف تعميـ الطالب ىذه
   . رفع مستوى الطالب الميارى والبدنى

وكػرة القػػدـ كنػػوع مػف أنػػواع األنشػػطة الرياضػية التػػى يمارسػػيا الكثيػر مػػف األفػػراد بمختمػؼ أنػػواعيـ الكبيػػر        
لفػراغ فػى نشػاط مفيػد اسػتثمار وقػت ا والص ير الذكر واألنثى, وىذه الممارسة تكػوف بيػدؼ الػتعمـ أو التػدريب أو

 . لمفرد, كؿ ىذا جعؿ كرة القدـ مف األنشطة التربوية اليامة التى تعمؿ عمى إعداد الشخصية المتكاممة والمتزنة

بالتدريس واإلشراؼ عمى المحاضػرات العمميػة   فى مجاؿ كرة القدـ وقيامو  ومف خالؿ خبرة الباحث وعممو       
ارات العقمية ومػا تتضػمنو مػف أبعػاد مثػؿ )االسػترخاء, التصػور العقمػى وتركيػز فقد الحظ أف عممية االىتماـ بالمي

بالميارات األساسية لػـ يػتـ إعطائيػا االىتمػاـ الكػافى عمػى   االنتباه( وغيرىا مف الميارات العقمية وكذلؾ ارتباطيا
ا, وىػذا يعػود فػى كثيػر مػف الرغـ مف تأثيرىا عمى قدرة الطالب عمى األداء األمثؿ فى حػاؿ إتقانيػا والتػدريب عمييػ

األحياف إلى افتقار المناىج التعميمية إلى الجزء الخاص باإلعداد النفسػى, وىػذا ىػو أسػاس المشػكمة لػذا فقػد قػاـ 
السػػيطرة عمػػى الكػػرة وضػػرب الكػػرة بػػالرأس  ميػػارتيعمػػى تنميػػة  العقمػػىالباحػػث بدراسػػة فاعميػػة اسػػتخداـ التػػدريب 

 . بكمية التربية الرياضية, جامعة األزىر لثةالفرقة الثا لطالب تخصص كرة القدـ
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 -أهذاف البحث :

 -عمى فاعمية : ييدؼ البحث إلى محاولة التعرؼ       

 . السيطرا على ال را و را ال را بالر   ارتىيتنمية ماستخدام التدريا العقلى على  -4

 . تر يه االنتباه( –ى الت ور العقل –التدريا العقلى فى تنمية بعض الميارات العقلية  االسترخا   -0

السمميطرا علممى  ميممارتيعلممى تحسممين بعممض الميممارات العقليممة ومسممتوى  ممل مممن  العقلمميلتممدريا افاعليممة برنممامج  -3
 ال را و را ال را بالر   فى  را القدم.

 -فروض البحث :

 ى للمجموعمممة التجريبيمممة وال مممابطة فمممى تحسمممن بعمممضعمممدوالب القبلممميتوجمممد فمممرو  دالمممة اح ممما يا بمممين القياسمممين  -4
 . الميارات العقلية قيد البحث ل الي المجموعة التجريبية

 ميمممارتيتوجمممد فمممرو  دالمممة اح ممما يا بمممين القياسمممين القبلمممى والبعمممدى للمجموعمممة التجريبيمممة وال مممابطة فمممى تنميمممة  -0
 . السيطرا على ال را و را ال را بالر   فى  را القدم ل الي المجموعة التجريبية

قمية والميارية قيد البحث لدى كؿ مف المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة توجد نسب تحسف فى المت يرات الع -3
 . الضابطة

 :المصطلحات المستخذمة

 -: Mental Trainingالتدريا العقلى  -4
ى تطممموير ىمممو نظمممام تمممدريا متتمممابع ويت ممممن االسمممتراتيجيات التمممى تسمممتخدم بيممما الميمممارات العقليمممة وتوظي يممما فممم      

 . (46:  40مستوى األدا  الريا ى  

 -: Relaxationاالسترخاء  -2

: 8جسػدى شػػاؽ ) ىػو حالػة ىػدوء تنشػػأ فػى الفػرد عقػب إزالػػة التػوتر بعػد تجربػة انفعاليػػة شػديدة أو جيػد       
147) .  

 -: Mental Relaxationاالسترخاء العضمى  -3

سػاعد عمػى خفػض ىو االسترخاء الذى يأتى دورة بعد االنتياء مف التدريب عمى االسترخاء العضمى الذى ي      
  . (192: 8لى يساىـ فى خفض التوتر العقمى )التوتر العضمى وبالتا

 -: Mental Imageryالتصور العقمى  -4
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ؿ ىو وسيمة عقمية يمكف مف خالليا تكويف تصورات لخبرات سػابقة أو تصػورات جديػدة لػـ تحػدث مػف قبػ        
  . (17:  8ب رض اإلعداد العقمى لألداء )

 -: Concentration: تركيز االنتباه  -5

  ( 236: 8عمى مثير مختار لفترة مف الزمف )ىو القدرة عمى تثبيت االنتباه 

 -ميارة السيطرة عمى الكرة : -6

المقصود بالسيطرة عمى الكرة ىو كيفية تحكـ الالعب فى الكرة سواء أكانت الكرة متدحرجة عمى األرض أو        
 . جػػزء مػػف أجػػزاء جسػػمو المختمفػػة عػػدا اليػػديف بػػأيتمػػؾ السػػيطرة طػػائرة فػػى اليػػواء ويسػػتطيع الالعػػب ممارسػػة 

 )تعريؼ اجرائى(

 -:ميارا  را ال را بالر   -.

 تعريمف . الم ان المحدد بالقوا المطلوبة فى التوقيت الدقي  فيالمق ود بيا القدرا على  را ال را بالر           
 اجرا ى(

 -:الذراسات السابقة

 -:: الدراسات العربيةأوالً 
بدراسة عنوانيا : تأثير برنػامج مقتػرح لمتػدريب العقمػى عمػى  (1)(2002قاـ أحمد عبد العاطى حسف محمد ) -1

ا تجريبية محداىإمستوى األداء الميارى لناشئ المالكمة, وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبى لمجموعتيف 
( سػػنة 14 – 12ىـ مػػا بػيف )واألخػرى ضػابطة, اشػػتممت العينػة عمػػى ناشػئ رياضػػة المالكمػة تتػػراوح أعمػار 

( ناشػػئ وقػػد أشػػارت النتػػائج إلػػى أف التػػدريب العقمػػى 30أختيػػرت العينػػة بالطريقػػة العمديػػة وكػػاف عػػددىا )
إيجابيا وفعاؿ عمى رفػع الكفػاءة البدنيػة ومسػتوى األداء الميػارى, كمػا  االمصاحب لمتدريب البدنى يؤثر تأثير 

يب العقمػػى لػػو تػػأثير واضػػح فػػى تحسػػيف ورفػػع كفػػاءة القػػدرات أف التػػدريب البػػدنى والميػػارى المصػػاحب لمتػػدر 
الميػارى و تركيػز االنتبػاه( وأف الجمػع والتكامػؿ بػيف التػدريب البػدنى  –التصور العقمػى  –العقمية )االسترخاء 

 . والتدريب العقمى يحقؽ نتائج أفضؿ مف استخداـ التدريب البدنى والميارى فقط

التعػرؼ عمػى تػأثير برنػامج لمتصػور العقمػى عمػى مسػتوى أداء  دفتاسػتي (3)ـ(2003دراسػة أحمػد يوسػؼ ) -2
مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة  (10)التصػػويبة السػػممية, اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػى, اشػػتممت العينػػة عمػػى 

الرياضية ببورسعيد, وكانت أىـ النتائج أف برنامج التصور العقمػى أثػر إيجابيػا عمػى مسػتوى أداء التصػويبة 
  . جانب تنمية القدرة عمى خفض التوتر وتييئة العقؿ لمقياـ بعممية التصور العقمىالسممية ب
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بدراسة عنوانيا فاعمية االسترخاء والتصور العقمى فػى تصػحيح  (6)(2003قامت سيير محمد محمد حافظ ) -3
داىما الباحثػة المػنيج التجريبػى لمجمػوعتيف أحػ اسػتخدمتاألخطاء لدى الناشػئيف فػى رياضػة الكاراتيػة وقػد 

( العػب مػف الػذكور وقػد 15يػة وكانػت قواميػا )دتجريبية واألخرى ضابطة, وتـ اختيار العينػة بالطريقػة العم
أشارت النتػائج إلػى أف برنػامج التػدريب العقمػى يمعػب دورا ىامػا فػى تصػحيح األخطػاء الفنيػة لمميػارات )قيػد 

 .  الدراسة(

التعرؼ عمى تأثير برنامج لمتصور العقمى مقتػرح استيدفت  (7)ـ(2003دراسة عمياء حممى, نشوى محمود ) -4
ـ( زحػؼ 100عمى تحسيف أداء الدوراف لسباحة الزحػؼ عمػى الظيػر, وتحسػيف المسػتوى الرقمػى لسػباحة )

 –عمػػى الظيػػر, باسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػى بتصػػميـ مجمػػوعتيف )ضػػابطة, تجريبيػػة( ذو القيػػاس القبمػػى 
ـ(, تػـ اختيػارىف 1993( أكتوبر مواليػد )6ئات السباحة بنادى )( مف ناش25البعدى, اشتممت العينة عمى )

باستخداـ الطريقة العمدية, وكانت أىـ النتائج أف برنامج التصور العقمى يؤثر إيجابيا عمى تحسػيف مسػتوى 
 . أداء ميارة الدوراف والمستوى الرقمى لسباحة الزحؼ عمى الظير والمت يرات العقمية لدى عينة البحث

دفت التعػػرؼ عمػػى أثػػر كػػؿ مػػف التصػػور العقمػػى وتركيػػز ياسػػت (2)ـ(2008)عبػػد المػػنعـ مػػد محمػػد دراسػػة أح -5
التصويب مف الوثػب( تحػت ظػروؼ  –التصويب السممى  –االنتباه عمى تحسيف دقة التصويب )الرمية الحرة 

دة ذو ( سػنة, واسػتخداـ الباحػث المػنيج التجريبػى بتصػميـ مجموعػة واحػ18التعب لناشئ كرة السمة تحت )
( سػنة مػف نػادى 18( العب مف ناشئ كرة السمة تحت )12البعدى, اشتممت العينة عمى ) –القياس القبمى 

وكانػػت أىػػـ النتػػائج أف البرنػػامج المقتػػرح لػػو تػػأثير إيجػػابى عمػػى تحسػػف دقػػة التصػػويب  السػػكندرياالتحػػاد 
 . التصويب مف الوثب( –التصويب السممى  –)الرمية الحرة 

بدراسة عنوانيا فاعمية اسػتخداـ التػدريب العقمػى عمػى بعػض  (15)(2006إبراىيـ محمد زلط )ثـ أحمد قاـ ىي -6
الميارات لدى العػب المصػارعة وقػد اسػتخداـ الباحػث المػنيج التجريبػى ذات المجموعػة الواحػدة عػف طريػؽ 

( 15 – 13)القيػاس القبمػػى والبعػػدى, وتػػـ اختيػػار العينػػة بالطريقػة العمديػػة مػػف العبػػى المصػػارعة لممرحمػػة 
( العبيف وقػد أوضػحت النتػائج 5( العب مف القميوبية, اشتممت العينة االستطالعية عمى )20سنة قواميا )

أف برنامج التدريب العقمى يؤثر عمى تطوير ميارات )االسترخاء والتصور العقمى وتركيز االنتبػاه( كمػا يػؤدى 
االسػترخاء والتصػور العقمػى وتركيػز االنتبػاه  إلى تحسيف مستوى األداء الميارى فى رياضػة المصػارعة, وأف

 . يمعبا دورا ىاما فى تحسيف مستوى األداء الميارى

بدراسػة عنوانيػا فاعميػة التػدريب العقمػى عمػى االرتقػاء بمسػتوى  (5)(2007ت براء إبػراىيـ أحمػد لطفػى )قام -7
باحثة المنيج التجريبى ألربعة متبايف مف الثقة بالنفس واألداء الميارى فى رياضة المبارزة وقد استخدمت ال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعػػات )مجمػػػوعتيف تجػػػريبيتيف( إحػػداىما ذات مسػػػتوى مػػػنخفض فػػى األداء الميػػػارى )لميػػػارات سػػػالح 
الشيش والميارات العقمية والثقػة بػالنفس( واألخػرى ذات مسػتوى مرتفػع فػى األداء الميػارى )لميػارات سػالح 

تيف ضػػابطة( نفػػس تقسػػيـ المجمػػوعتيف التجػػريبتيف الشػػيش والميػػارات العقميػػة والثقػػة بػػالنفس( و )مجمػػوع
( طالبة مػف كميػة التربيػة الرياضػية بنػات جامعػة حمػواف الفرقػة الثانيػة, وتوصػمت 20واشتممت العينة عمى )

الباحثػػة إلػػى أف بػػرامج التػػدريب العقمػػى المقترحػػة لممجموعػػات التجريبيػػة قيػػد البحػػث )المسػػتوى المػػنخفض( 
ير إيجػػابى عمػػى تطػػوير مسػػتوى األداء الميػػارى وبعػػض الميػػارات النفسػػية )قيػػد )المسػػتوى المرتفػػع( ليػػا تػػأث

  .  البحث(

بدراسػة بعنػواف فاعميػة برنػامج مقتػرح لمتصػور العقمػى فػى تعمػـ  (14)(2011قاـ مؤمف عبد الرحيـ محمػود ) -8
ت العينػة الحركية لمعروض الرياضية وقد استخدـ المنيج التجريبى لمجموعة تجريبية وضػابطة وانتيػ الجمؿ
وؽ المجموعػة فػـ وأسػفرت النتػائج عػف تر ( طالبا مف شعبة التدريس بكميػة التربيػة الرياضػية بػالي30عمى )

 . ة لمعروض الرياضيةيالتجريبية عمى المجموعة الضابطة فى تعمـ الجمؿ الحرك

 

 -: الدراسات األجنبية :ثانيا
لإلعػداد  تاسػتراتيجيانيػا أثػر الجمػؿ بػيف بدراسة عنوا Riochan et all (2000)(22)قاـ روشاف وأخروف  -9

ضػابطة(  –الذىنى عمى تعزيز األداء فى كرة السمة, وقد استخدموا المػنيج التجريبػى لمجمػوعتيف )تجريبيػة 
مجموعػة االسػترخاء مػع  نظػرا ألف تفػوؽال( العػب كػرة سػمة وأسػفرت النتػائج إلػى 40اشتممت العينػة عمػى )

 . لتحكـ فى التيدئة فى الت ذية الرجعيةالتصور أدت أداء أفضؿ مف مجموعة ا

 ;Short, SE; Afremow, Jإس إى, إفريمػػوف, جػػى, أوفربػػى, إؿ  –دراسػػة قػػاـ بيػػا شػػورت   -10

Overby, L (2001)(25) بيدؼ التعرؼ عمى تأثير اسػتخداـ تػدريب االسػترخاء والتصػور العقمػى لتنميػة ,
البدنيػػة, ومػػف أىػػـ النتػػائج التػػى توصػػمت إلييػػا ىػػذه  لألطفػػاؿ فػػى الميػػارات التعميميػػة بالتربيػػة ىاألداء الحركػػ

الدراسػػػة أف اسػػػتخداـ تػػػدريبات االسػػػترخاء والتصػػػور العقمػػػى أدى إلػػػى تحسػػػيف األداء الحركػػػى لألطفػػػاؿ فػػػى 
 . الميارات التعميمية بالتربية البدنية

واسػطة الت ذيػة بدراسة عنوانيا تأثير التػدريب العقمػى ب Barly et all (2002)(16)قاـ بارالى وآخروف   -11
ضػابطة(  –باحيف الص ار واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبػى لمجمػوعتيف )تجريبيػة سالرجعية عمى أداء ال

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف  ـ( سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراوح أعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى38بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
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( سػػنة وأسػػفرت النتػػائج إلػػى أف المجموعػػة التجريبيػػة تقػػدمت بصػػورة أكبػػر مػػف مسػػتوى األداء 14:  11)
 . المجموعة الضابطةالميارى عف 

, بيدؼ التعرؼ عمى تػأثير تػدريب االسػترخاء Nage, CF (2002)(20)دراسة قاـ بيا نايجؿ, سى إؼ   -12
والتصور العقمى عمى تقميؿ األخطاء فى األداء الفنى فى السباحة الحرة أثناء التدريب والمنافسات, واستخدـ 

( سػنة, 14 – 10( مػف سػباحات المنافسػات سػف )4المنيج التجريبى, وتـ اختيػار عينػة قواميػا ) افالباحث
وكاف مف أىـ النتائج التى توصمت إلييا ىذه الدراسة أف استخداـ تػدريبات االسػترخاء والتصػور العقمػى أدى 
إلى تقميؿ األخطاء فى األداء الفنى فى السباحة الحرة أثناء التػدريب والمنافسػات وتنميػة ميػارات االسػترخاء 

 . والتصور العقمى

استيدفت التعرؼ عمػى تػأثير اسػتخداـ  (18)ـFogarty & Morris (2003)راسة فوجارتى وموريس د -13
التصور العقمى أثناء تصػور الميػارات المفتوحػة والم مقػة فػى التػنفس, اسػتخداـ الباحػث المػنيج التجريبػى, 

سػتوى أداء ( سنة, وكانت أىـ النتائج التحسف فػى م18 – 13( العب تنس مف )20اشتممت العينة عمى )
 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء المفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 . (26)أو الم مقة 

استيدفت التعرؼ عمى تأثير ثالث برامج مقترحة عمػى ثػالث  (26)ـSonjohn (2003)دراسة سونيجوف  -14
, والمجموعػػة الثانيػػة اسػػتخدمت برنػػامج بػػدنيوتػػدريب  عقمػػيمجموعػػات, األولػػى اسػػتخدمت برنػػامج تصػػور 

 المػنيجثالثة استخدمت برنامج تصور عقمى وتصحيح األخطاء, استخدـ الباحػث تدريب بدنى, والمجموعة ال
( العػػػب كػػػرة قػػػدـ, وكانػػػت أىػػػـ النتػػػائج وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف 60, اشػػػتممت العينػػػة )التجريبػػػي

والميػػارات األساسػػية والكفػػاءة البدنيػػة لصػػالح  العقمػػيالمجموعػػات الثالثػػة قيػػد الدراسػػة فػػى أبعػػاد التصػػور 
 . (30وعة الثالثة )المجم

 ,Mardiny, Walid, Abu – Al – Kishkإيو  –دراسة قاـ بيا ماردينى, وليد, أبو الكيشؾ, محمد  -15

Mohammed A (2003)(19) بيدؼ التعرؼ عمى تأثير إضافة برنامج تدريب عقمى عف طريؽ الت ذيػة ,
افات قصػيرة(, واسػتخدـ البػاحثوف الرجعيػة لتالميػذ سػف المراىقػة بأنشػطة التربيػة البدنيػة لنشػاط )العػدو مسػ

( تمميذا, وكاف مف أىـ النتائج التى 79المنيج التجريبى, وتـ اختيار العينة بطريقة عشوائية, وبم  قواميا )
توصمت إلييا ىذه الدراسة أف إضافة برنامج تدريب عقمى عف طريؽ الت ذيػة الرجعيػة لتالميػذ سػف المراىقػة 

 .ذقد اثر تأثيرا إيجابيا عمى التالمي العدو مسافات قصيرة(بأنشطة التربية البدنية لنشاط )
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, بيدؼ التعرؼ عمػى تػأثير تػدريب الميػارات Stratton, R (2004)(24)آر  –دراسة قاـ بيا ستراتوف   -16
سنة(, ومف أىـ النتائج التػى توصػمت إلييػا الدراسػة أف اسػتخداـ  12العقمية لمرياضييف ص ار السف تحت )

 . سنة( أدى إلى تحسيف مستوى أدائيـ 12عقمية لمرياضييف ص ار السف تحت )تدريب الميارات ال

, (23)ـSheard, Michael; Golby, Jim (2006)دراسػة قػػاـ بيػػا شػػيرد, مايكػػؿ, جػػولبى, جػػيـ,   -17
بيدؼ التعػرؼ عمػى تػأثير اسػتخداـ برنػامج لتػدريب الميػارات النفسػية عمػى مسػتوى أداء السػباحيف وتنميػة 

اإليجابية, واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبى, وتـ اختيار العينػة بطريقػة عشػوائية, وبمػ   النواحى النفسية
سنة مقسمة لمجموعتيف : إحداىما تجريبية, واألخرى ضػابطة,  18 – 16( ناشئا فى السباحة 40قواميا )

نفسية المقتػرح, أدى وكاف مف أىـ النتائج التى توصمت إلييا الدراسة أف استخداـ برنامج تدريب الميارات ال
 . إلى تحسيف مستوى األداء الرياضى لسباحى المجموعة التجريبية

 Burton, Damon; Raedeke, Thomasدراسة قػاـ بيػا بورتػوف, دايمػوف, ريػدؾ, تومػاس دى,   -18

D( ,2008)(17) بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى أىميػػػة عمػػػـ الػػػنفس الرياضػػػى لممػػػدربيف فػػػى االرتقػػػاء بمسػػػتوى ,
تيػار العينػة مػف المػدربيف ذوى الخبػرة بالتػدريس والتػدريب والبحػث, يعممػوف فػى مػدارس الرياضييف, وتػـ اخ

ثانويػػة بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة, وكػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج التػػى توصػػمت إلييػػا ىػػذه الدراسػػة أف اسػػتخداـ 
عقمى يكمؿ البرنػامج المدربيف لألدوات العقمية )االسترخاء, التصور العقمى, االنتباه( فى بناء برنامج تدريب 

التدريبى العاـ وأف ليذا البرنامج فاعمية واضػحة فػى االرتقػاء بمسػتوى الميػارات العقميػة والميػارات الحياتيػة 
ليؤالء الرياضييف واسػتمتاعيـ أثنػاء أداء التػدريبات العقميػة, حيػث أف تنميػة الجانػب العقمػى أسػاس لتنميػة 

 . الجانب البدنى لمرياضييف
  :السابقة لذراساتا علي التعليق

 ىػػذه أف يتضػػح بالبحػػث والمرتبطػػة الصػػمة ذات السػػابقة لمدراسػػات السػػابؽ العػػرض خػػالؿ مػػف: الزمنيػػة الفتػػرة ( )
( 8) وعػػددىا لعربيػػةا لمدراسػػاتـ 2011  عػػاـ وحتػػىـ 2002 عػػاـ مػػف لفتػػرةا خػػالؿ أجريػػت قػػد الدراسػػات
 وىػذه أجنبيػة ةدراس( 10) وعددىا جنبيةأأل لمدراسات ـ2008  عاـ وحتى ـ2000 عاـ ومف عربية دراسة

, البحػث أىػداؼ تحديػد حيػث مػف الباحػث تفيػد التػي المعػالـ مػف الكثيػر عمي الضوء تمقي السابقة الدراسات
 الشػبو أوجػو عػرض بيػدؼ الدراسػات ىػذه إلييػا توصػمت التػي النتػائج وأىػـ ,البحػث وعينػة ,البحث ومنيج

  .الحالي البحث في منيا االستفادة مدي لتوضيح وأيضا ليالحا والبحث الدراسات ىذه بيف واالختالؼ
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البحثية المناىج أنسب العتباره نظراً التجريبي  المنيج استخداـ عمي السابقة الدراسات جميع اتفقت: المنيج( ب)
 تحديػد فػي بالبحػث والمرتبطػة السػابقة الدراسػات ىػذه مػف الباحػث استفاد وقد, الدراسات ىذه لمثؿ والعممية

 . البحث عينة مع يتفؽ بما الحالي البحث لطبيعة والمالئـ المناسب نيجالم

 بعػػض فينػػاؾ تحقيقػػو  والمػػراد الدراسػػة مػػف لميػػدؼ طبقػػا السػػابقة الدراسػػات فػػي العينػػة تنوعػػت لقػػد: العينػػة( ج)
 تػىوح االبتدائيػة المرحمػة مف ابتداء مختمفة وتعميمية سنية مراحؿ في عينات عمي اشتممت والتي الدراسات
 العينػات أعػداد أف الباحػث الحػظ وقػد صػ يراً  كػاف العػدد حيػث مػف لمعينػات العػاـ فاالتجػاه الجامعية المرحمة
 مػػف كبيػػرة بأعػػداد متػػوفرة غيػػر ألجيػػزة واسػػتخداـ ماديػػة تكػػاليؼ مػػف البحػػث إجػػراء يتطمبػػو لمػػا نظػػراً  صػػ يراً 
 التجريبػي الضػبط إمكانيػة وكػذلؾ لدراسػاتا تمػؾ تنفيػذ عنػد توافرىػا يجػب والتػي الحديثة اإللكترونية األجيزة
 التػػي الدراسػػات بعػػض وىنػػاؾ. الكبيػػرة العينػػات مػػف العػػدد فػػي أقػػؿ عينػػات باسػػتخداـ العينػػات تشػػتت وعػػدـ

 . "فرد 60, 10تراوحت االعداد مابيف اعداد كبيرة و  فييا العينة اشتممت

 اخػتالؼ ىنػاؾ أف مباحػثل اتضػح بالبحػث طػةوالمرتب السابقة لمدراسات السابؽ العرض خالؿ مف: النتائج أىـ( د)
 تمػؾ أسػفرت وقػد الدراسة مف تحقيقو المراد اليدؼ حسب كؿ بالبحث والمرتبطة السابقة الدراسات نتائج في

برنػػامج التػػدريب العقمػػى لتنميػػة بعػػض الميػػارات االساسػػية فػػى  اسػػتخدمت والتػػي السػػابقة لمدراسػػات النتػػائج
 بالمجموعػات مقارنةً  التدريس ليا بيذا البرنامح تـ والتي التجريبية وعاتالمجم تفوؽ الى االلعاب المختمفة

"  النمػوذج وأداء النظػرى الشػرح"  التػدريس فػي والمتبعػة التقميدية بالطريقة ليا التدريس تـ والتي الضابطة
 التقػػدـ حيػػث مػػف التعميميػػة بالعمميػػة الرتقػػاءا فػػي وفعػػاالً  إيجابيػػاً  تػػأثيراً  عنػػو نػػتج ممػػا العممػػي التطبيػػؽ ثػػـ

 . الميارات لتمؾ التعمـ وتحسيف المياري األداء بمستوي

 -منهج البحث :

استخدـ الباحث المنيج التجريبى وذلؾ بتصميـ تجريبى لمجموعتيف إحداىما ضابطة واألخػرى تجريبيػة مسػتخدما 
 . القياس القبمى والبعدى لممجموعتيف

 -عينة البحث :

بكميػػة التربيػة الرياضػػية جامعػػة  الثالثػػةقػػة العمديػػة العشػوائية مػػف طػػالب الفرقػة تػـ اختيػػار العينػة بالطري         
 .ـ2011/2012صص كرة القدـ لمعاـ الجامعى األزىر تخ

 -طالا تم تقسيميم  اآلتى : 41وبلغ الحجم اإلجمالى للعينة 
 . ( طالب فى التجربة االستطالعية12عدد ) -1
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 الميارية العقمية. لالختباراتالمعامالت العممية ( طالب فى عينة 12عدد ) -2

تـ تقسػيميـ إلػى مجمػوعتيف إحػداىما تجريبيػة واألخػرى ضػابطة  فى التجربة األساسية ( طالب60عدد ) -3
 .( ثالثوف طالب30بواقع كؿ مجموعة )

 (1جدوؿ )
 توصيؼ عينة البحث

 المشاركيف فى  البياف
 التجربة األساسية

 المجموع
 االختبارات  تقنيف اإلجمالى

 االستطالعية العقمية ياريةالم

 11 6 4 30 المجموعة التجريبية

 10 6 1 30 المجموعة ال ابطة
 41 40 40 60 اإلجمالى

( طالػب وىػـ كػاآلتى 24( طالب وقد تـ اسػتبعاد عػدد )84( إف إجمالى عينة البحث )1يتضح مف جدوؿ )       
( 12ختبارات الميارية العقمية كعينة غير مميزة, عدد )ب شاركوا فى إيجاد المعامالت العممية لالال( ط12: عدد )

( سػػتوف طالبػػا تػػـ تقسػػيميـ إلػػى مجمػػوعتيف 60قػػواـ العينػػة ) ليصػػبحطػػالب شػػاركوا فػػى التجربػػة االسػػتطالعية 
 . ( طالب أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة30متساويتيف قواـ كؿ منيما )

راد عينة البحث فى المت يرات التى قد تؤثر فى المت ير المسػتقؿ وقد قاـ الباحث بإجراء التكافؤ والتجانس ألف     
( توضػح 2,3الػوزف( والمسػتوى الميػارى والػذكاء وجػداوؿ )  –الطػوؿ  –وىى بعض معدالت النمػو وىػى )السػف 

 .  ذلؾ

 (2جدوؿ )

الميارية  (  في مت يرات السف والطوؿ والوزف والذكاء والقياساتتوصيؼ عينة البحث )التجريبية والضابطة
 (60والنفسية )ف=

المتوسطات  المت يرات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 معامؿ االلتواء

 0.909 0.745 21.567 السن

 0.506 5.578 175.850 الطول
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتوسطات  المت يرات
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

 معامؿ االلتواء

 0.907 5.247 75.783 الوهن

 0.192 1.357 28.700 الي ا 

 0.164 1.100 4.333  را ال را بالر  

 0.320 0.417 1.915 السيطرا على ال را

 0.306 0.785 27.833 االسترخا 

 0.314 0.938 16.033 الت ور العقلي

 0.082- 1.339 7.067 تر يه االنتباه

( اى انحصرت مػا 0.909+ , 0.08-الت االلتواء قد تراوحت ما بيف )( اف قيـ معام2يتضح مف جدوؿ )      
 ىذه القياسات  ( مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث الكمية فى 3±بيف ) 

 ( 3جدوؿ ) 
 الضابطة ( فى القياسات القبمية فى المت يرات قيد البحث –داللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث ) التجريبية 

 المت يرات
 (30الضابطة )ف= (30التجريبية )ف=

 قيمة ت
 ع ـ ع ـ

 1.398 0.794 21.700 0.679 21.433 السن

 1.280 4.989 174.933 6.055 176.767 الطول

 0.415 5.471 76.067 5.091 75.500 الوهن

 0.189 1.295 28.667 1.437 28.733 الي ا 

 1.887 1.031 12.800 1.022 13.300  را ال را بالر  

 1.736 0.276 1.892 0.194 1.785 السيطرا على ال را

 1.248 1.135 21.233 0.923 20.900 االسترخا 

 0.234 0.986 16.167 1.213 16.100 الت ور العقلي

 1.036 1.348 9.100 1.135 9.433 تر يه االنتباه

 2.021( = 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي )
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( بػػيف 0.05سػػتوي )( أف قيمػػة ت المحسػػوبة جػػاءت غيػػر دالػػة إحصػػائيا عنػػد م3يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ياسػات البحػث ممػا يػدؿ عمػى تكػافؤ ( فػي القياسػات القبميػة فػي جميػع قالضػابطة –مجموعتي البحث )التجريبيػة 
  . المجموعتيف في ىذه القياسات

 -األدوات المستخذمة فى البحث :

 -أدوات جمع البيانات :
 -المت يرات النفسية :

الباحث بإيجاد المعامالت العممية لالختبارات مف خالؿ صدؽ وثبػات االختبػارات وقػد اسػتعاف الباحػث   قاـ        
 . ليـ نفس مواصفات العينة وغير مشاركيف فى العينة األصميةبعدد أثنى عشر طالبا 

 -اختبار كاتؿ لمذكاء : -1

( مرفػؽ 1971لسػالـ عبػد ال فػار )وضع ىذا االختبار العالـ كاتؿ وأعد صورتو العربية عبد العزيز سالمة, عبػد ا
(1) . 

 -بطاقة مستوى التوتر العضمى : -2

التػػوتر العضػػمى قبػػؿ وأثنػػاء التػػدريبات العمميػػة, وأعػػد صػػورتو صػػمـ االختبػػار نػػدفر بيػػدؼ قيػػاس مسػػتوى         
العربيػة محمػد العربػى شػمعوف وقػد اسػتخدمو الباحػث لمتعػػرؼ عمػى مسػتوى االسػترخاء لمطػالب فػى جميػع أجػػزاء 

 . (2وجو القدـ( مرفؽ ) –الساؽ  –فخذ ال –الذراعيف  –الصدر  –الجسـ )الرأس 

 -اختبار تركيز االنتباه : -3

محمػػد العربػػى شػػمعوف  ىػػذا االختبػػار دورثػػى ىػػاريس لقيػػاس تركيػػز االنتبػػاه وأعػػد صػػورتو العربيػػة صػػممت       
 (.3الشبكة لتركيز االنتباه مرفؽ ) ( تحت عنواف اختبار1996)

 -االختبارات الميارية وىى : -4

 اختبار السيطرة عمى الكرة . 

 ( 4اختبار ضرب الكرة بالرأس. مرفؽ) 
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 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 -ختبارات والمقاييس قيذ البحث :المعامالت العلمية لال

قيػػد البحػػث مػػف خػػالؿ تحديػػد صػػدؽ  العقميػػةقػػاـ الباحػػث بإيجػػاد المعػػامالت العمميػػة لالختبػػارات المياريػػة و        
خصص كرة قػدـ تبكمية التربية الرياضية جامعة األزىر  الثالثة( طالب مف الفرقة 12وثبات االختبارات عمى عدد )
 . ومف غير المشتركيف فى العينة األصمية وليـ نفس مواصفات العينة

وقػػد اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة المجموعػػات المتمػػايزة فػػى الحصػػوؿ عمػػى صػػدؽ االختبػػارات وطريقػػة إعػػادة         
 . تطبيؽ االختبار لمحصوؿ عمى ثبات االختبارات

 -تجانس وتكافؤ العينة :
والمت يػػرات  الػػوزف(  –لطػػوؿ ا –نمػػو )السػػف ثػػـ عمػػؿ تجػػانس وتكػػافؤ لعينػػة البحػػث فػػى بعػػض مت يػػرات ال       

 . الميارية والنفسية والذكاء

 -الدراسة االستطالعية :
بكميػة التربيػة الرياضػية  الثالثػة( مػف طػالب الفرقػة 12قاـ الباحث بإجراء دراسػة اسػتطالعية عمػى عػدد )        

أفراد العينة, واسػتيدفت الدراسػة جامعة األزىر تخصص كرة قدـ مف نفس مواصفات العينة وغير مشتركيف ضمف 
 -ما يمى :
 . التعرؼ عمى مدى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة -1
 . مدى مناسبة مكاف إقامة التجربة األساسية )المجموعة التجريبية( -2

 . مدى مناسبة برنامج التدريب العقمى لمطالب عينة البحث -3

ة اسػتخداـ األدوات المسػتخدمة فػى الباحػث مف خالؿ ىػذه الدراسػة عمػى وضػع وكيفيػ يفتدريب المساعد -4
 . ( معيد مف الزمالء فى العمؿ وذلؾ لممساعدة فى إجراء قياسات البحث2وأستعاف بعدد )

  وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة عف تحقيؽ أىدافيا وأستطاع الباحث الخروج بعدد مف        
 

 -النتائج وىى كالتالى :
 . التأكد مف صالحية المالعب -1
 . افر عوامؿ األمف والسالمة داخؿ الممعبتو  -2

 . مناسبة الميارات العقمية لتعمـ ميارتى السيطرة عمى الكرة وضرب الكرة بالرأس -3

 مف فيـ المساعديف لطبيعة دورىـ أثناء التطبيؽ  التأكد -4
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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 -معامؿ الصدؽ :
معرفة قدرة االختبػار فػى التمػايز  قاـ الباحث بتحديد صدؽ االختبارات الميارية والبدنية والعقمية عف طريؽ       

بكميػة  الثالثػة( طالػب مػف الفرقػة 12بيف مجموعتيف, أحدىما مميزة فى القدرات التى تقيسيا االختبارات وعػددىا )
والييئػات كػرة قػدـ والمسػجميف فػى االتحػاد المصػرة لكػرة القػدـ باألنديػة  تخصػصالتربيػة الرياضػية جامعػة األزىػر 

لػـ يسػبؽ ليػػـ االشػتراؾ فػى إحػػدى الفػرؽ الرياضػية لكػػرة  طالػػب( 12مميػزة, وعػددىا ) خػرى غيػػر, واألالرياضػية 
 .ـ3/3/2012رات يـو السبت الموافؽ القدـ باألندية والييئات الرياضية, وطبقت االختبا

وأتضػح مػػف النتػػائج وجػػود فػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف ذات داللػػة إحصػػائية لصػػالح المجموعػػة المميػػزة, وذلػػؾ       
 . (4ـ اختبار )ت( ويوضح ذلؾ جدوؿ )داباستخ

 (4جدوؿ )
 المميزة وغير المميزة(اللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث )د

 فى القياسات الميارية والنفسية قيد البحث

 المت يرات
المميزة  المجموعة
 (12)ف=

المجموعة غير المميزة 
 قيمة ت (12)ف=

 ع ـ ع ـ

 21.81 1.267 9.167 1.545 21.750  را ال را بالر  

 22.81 0.152 2.425 0.054 1.367 السيطرا على ال را

 25.25 1.240 28.917 1.168 16.500 االسترخا 

 13.65 0.965 16.250 1.414 23.000 الت ور العقلي

 25.38 1.240 6.583 0.622 16.750 تر يه االنتباه

 2.101( = 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي )

( بػيف المجموعػة 0.05( أف قيمة ت المحسوبة جاءت دالة إحصائيا عنػد مسػتوي )4دوؿ )يتضح مف ج
في جميع قياسات البحث الميارية والنفسية مما يػدؿ عمػى صػدؽ لمميزة لصالح المجموعة المميزة المميزة وغير ا

  . االختبارات قيد البحث

 -معامؿ الثبات :
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 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 
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عمى المجموعة المميػزة حيػث اسػتخدمت نتيجتيػا فػى إيجػاد معامػؿ استخدـ الباحث أسموب إعادة االختبار        
الصػػدؽ كتطبيػػؽ أوؿ ثػػـ أعيػػد عمييػػا التطبيػػؽ الثػػانى لػػنفس االختبػػارات المياريػػة وذلػػؾ ب ػػرض إيجػػاد العالقػػة 

 . االرتباطية بيف التطبيؽ األوؿ والثانى حيث تعبر ىذه العالقة عف معامؿ الثبات

عػػادة تطبيقػػو عمػػى العينػػة المسػػتخدمة إليجػػاد المعػػامالت العمميػػة بفػػاروقػػد تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار         ؽ بػػيف وا 
 . ( يوضح معامؿ الثبات لالختبارات الميارية والعقمية5أياـ وجدوؿ ) 7التطبيقيف 

 (5جدوؿ )

 قيد البحث ( فى القياسات الميارية والنفسيةالثاني –بيف التطبيقيف )االوؿ  معامالت االرتباط

 المت يرات
 التطبيؽ الثاني تطبيؽ االوؿال

 قيمة ر
 ع ـ ع ـ

 0.708 1.084 21.083 1.138 21.250  را ال را بالر  

 0.982 0.079 1.415 0.069 1.404 السيطرا على ال را

 0.739 0.996 16.417 1.087 16.500 االسترخا 

 0.792 1.138 22.750 1.240 22.917 الت ور العقلي

 0.768 0.900 17.083 0.669 16.917 تر يه االنتباه

 0.506( = 0.05قيمة ر الجدولية عند مستوي )

( بيف التطبيقييف 0.05( أف قيمة ر المحسوبة جاءت ة دالة إحصائيا عند مستوي )5يتضح مف جدوؿ )
 . في جميع قياسات البحث الميارية والنفسية مما يدؿ عمى ثبات االختبارات قيد البحثاالوؿ والثاني 

 -واألجيزة المستخدمة فى البحث : األدوات
 . جياز الرستاميتر لقياس الطوؿ بالسنتيمتر والوزف بالكيمو جراـ -1

 . السف ويتـ حسابو بالشيور -2

السجالت والوثػائؽ الموجػودة بالكميػة لمتعػرؼ عمػى الطػالب البػاقوف لإلعػادة والعػدد الكمػى لطػالب الفرقػة  -3
 . تخصص كرة قدـ الثالثة

 . نات األولية لمطالباستمارة لتسجيؿ البيا -4

 . ساعة إيقاؼ لحساب الزمف -5
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 -برنامج التذريب العقلى :

 -ىدؼ البرنامج :
ييدؼ البرنامج إلى تنمية ميارتى السيطرة عمى الكرة وضرب الكرة بالرأس مف خالؿ تنمية بعض الميارات        

 . تركيز االنتباه( – العقميالتصور  –العقمية وىى )االسترخاء 

 
 -الزمنية لمبرنامج :المدة 
بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة وكػذلؾ المراجػع العمميػة اسػتطاع الباحػث التوصػؿ إلػى تحديػد        

 تػػـسػػتوف دقيقػػة  (60)وحػػدات أسػػبوعيا زمػػف كػػؿ وحػػدة عبػػارة عػػف (  4)( أسػػبوع بواقػػع 12مػػدة البػػرامج وىػػى )
( ثالثػوف دقيقػة لمتػدريب عمػى ميػارتى السػيطرة عمػى 30قميػة و )( ثالثوف دقيقة لمميارات الع30تقسيميـ إلى )

 . الكرة وضرب الكرة بالرأس

دقيقػة موزعػة بالتسػاوى عمػى  2880( سػاعة بواقػع 48وقد بم ت عػدد السػاعات المخصصػة لمبرنػامج )        
 . ( يوضح ذلؾ 5الجانب الميارى مرفؽ )   و مىعقالجانب ال

 . كرة القدـ( )المتبع فىالبرنامج التقميدى 

 -تنفيذ تجربة البحث :
 -القياسات القبمية :

 -تـ إجراء القياسات القبمية لمجموعتى البحث كما يمى :        

 . 11/3/2012المت يرات الميارية األحد         

 -تطبيؽ برنامج البحث :
مػػػف السػػػبت الموافػػػؽ  تػػػـ تطبيػػػؽ برنػػػامج التػػػدريب العقمػػػى والميػػػارى لمميػػػارات قيػػػد البحػػػث فػػػى الفتػػػرة      
الثالثاء  –االثنيف  –بواقع أربع وحدات أسبوعيا أياـ السبت  15/5/2012الموافؽ  الثالثاءحتى  17/3/2012
 . الخميس –

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -القياسات البعدية :
 -تـ إجراء القياسات البعدية لمجموعتى البحث كما يمى :       
 ـ16/5/2012رات الميارية االثنيف المت ي. 
 ـ17/5/2012النفسية الثالثاء رات المت ي. 

 -المعالجات اإلحصائية :
المعالجػػات اإلحصػػائية بالطريقػػة  اختبػػارفػػى ضػػوء أىػػداؼ الدراسػػة وفػػى حػػدود الفػػروض وحجػػـ العينػػة تػػـ        

داللػة  – التبػايفتحميؿ  – لبيرسوفاختيار معامؿ االرتباط  – المعيارياالنحراؼ  – الحسابيالالبارمترية المتوسط 
  النتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائجوؽ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة التحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 . (0.5مستوى ) عند
 -عرض النتائج ومناقشتها:

 :عرض النتائج أوال:
 (6جدوؿ )
 ( لممجموعة الضابطةالبعدي –داللة الفروؽ بيف القياسيف )القبمي 

 (30فى القياسات الميارية )ف=

 القياسات
 القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة ت ع.ؼ ـ.ؼ
ب نس

 ع ـ ع ـ الت ير

  را
 ال را بالر  

6.40 1.031 40.30 0.788 2.80 1.297 11.82 21.8 

 السيطرا
 على ال را

1.892 0.276 1.772 0.211 0.120 0.360 1.82 6.7 

 2.048( = 0.05قيمة ت عند مستوي )

 –يف القبمػي ( بػيف القياسػي0.05( اف قيمػة ت جػاءت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي )6يتضح مف جدوؿ )
, كمػا تراوحػت نسػب الت يػر مػا المت يرات المياريػة لصػالح القيػاس البعػدي  في جميعالبعدي لممجموعة الضابطة 

  . (6.7, 21.8بيف )

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (7جدوؿ )
 ( لممجموعة التجريبيةالبعدي –داللة الفروؽ بيف القياسيف )القبمي 

 (30فى القياسات الميارية )ف=

 القياسات
 اس البعديالقي القياس القبمي

 قيمة ت ع.ؼ ـ.ؼ
 نسب 
 ع ـ ع ـ الت ير

 40.8 23.28 1.278 5.433 1.617 18.733 1.022 13.300 بالر   را ال را

 28.6 15.33 0.142 0.398 0.082 1.387 0.194 1.785 السيطرا على ال را

 0.014( = 0.01قيمة ت عند مستوي  

 –( بػػيف القياسػػييف القبمػػي 0.05ائيا عنػػد مسػػتوي )( أف قيمػػة ت جػػاءت دالػػة إحصػػ7يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
البعدي لممجموعة التجريبية فى جميع المت يرات الميارية لصالح القياس البعدي, كما تراوحت نسب الت ير مػا بػيف 

(28.6 ,40.8 ) . 

 
 (8) جدوؿ
 ( لممجموعة الضابطةالبعدي –داللة الفروؽ بيف القياسيف )القبمي 

 (30ف=فى القياسات النفسية )

 القياسات
 القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة ت ع.ؼ ـ.ؼ
نسب 
 ع ـ ع ـ الت ير

 15.2- 13.49 1.55 3.833 1.285 25.067 1.135 0...0 االسترخا 

 23.9 15.04 1.407 3.866 1.098 20.033 0.986 16.167 الت ور العقلي

 13.5 4.13 1.633 1.233 0.959 10.333 1.348 9.100 تر يه االنتباه

 0.014( = 0.01قيمة ت عند مستوي  

 –( بػيف القياسػييف القبمػي 0.05( اف قيمػة ت جػاءت دالػة احصػائيا عنػد مسػتوي )8يتضح مف جدوؿ )
البعدي لممجموعة الضابطة فى جميع المت يرات النفسية لصالح القياس البعدي, كما تراوحت نسب الت ير ما بػيف 

(-15.2 ,23.9). 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (9ؿ )جدو
 ( لممجموعة التجريبيةالبعدي –القياسيف )القبمي داللة الفروؽ بيف 

 (30فى القياسات النفسية )ف=

 القياسات
 القياس البعدي القياس القبمي

 قيمة ت ع.ؼ ـ.ؼ
نسب 
 ع ـ ع ـ الت ير

 29.8 17.86 1.471 4.800 1.213 16.100 0.923 20.900 االسترخا 

 42.6 18.84 1.995 6.866 1.497 22.967 1.213 16.100 الت ور العقلي

 78 21.20 1.902 7.366 1.606 16.800 1.135 9.433 تر يه االنتباه

 0.014( = 0.01قيمة ت عند مستوي  

 –( بػيف القياسػييف القبمػي 0.05( أف قيمػة ت جػاءت دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوي )9يتضح مف جدوؿ )
لمت يرات النفسية لصالح القياس البعدي, كما تراوحت نسب الت ير ما بيف البعدي لممجموعة التجريبية فى جميع ا

(29.8 ,78 ) . 

 (  10) جدوؿ                                           
 الضابطة( فى القياسات  -داللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث ) التجريبية 

 البعدية لممت يرات النفسية قيد البحث

 المت يرات
 (30الضابطة )ف= (30بية )ف=التجري

 قيمة ت
 ع ـ ع ـ

 1.285 25.067 1.213 16.100 االسترخا 
27.79 

 1.098 20.033 1.497 22.967 الت ور العقلي
8.65 

 0.959 10.333 1.606 16.800 تر يه االنتباه
18.93 

 0.004( = 0.01قيمة ت الجدولية عند مستوي  

( بػيف مجمػوعتي 0.05المحسوبة جاءت دالة احصػائيا عنػد مسػتوي ) ( اف قيمة ت10يتضح مف جدوؿ )      
الضػابطة ( فػى القياسػات البعديػة فػي جميػع مت يػرات البحػث النفسػية و لصػالح المجموعػة  –البحث ) التجريبية 

 . التجريبية



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِؾٍز ؽجِؼز ثٌّٕٛفيز ٌٍضشديز ثٌذذٔيز ٚثٌشيجػز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثٌّؾٍذ ثٌغجٔي 2102ثٌؼذد ثٌغجٔي ٚ ثٌؼششْٚ يٌٛيٛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (11جدوؿ )

 الضابطة( فى القياسات البعدية  -التجريبية اللة الفروؽ بيف مجموعتي البحث )د
  يرات الميارية  قيد البحثلممت

 المت يرات
 (30الضابطة )ف= (30التجريبية )ف=

 قيمة ت
 ع ـ ع ـ

 0.788 10.000 1.617 18.733  را ال را بالر  
26.5 

 0.211 1.772 0.082 1.387 السيطرا على ال را
9.32 

 0.004( = 0.01قيمة ت الجدولية عند مستوي  
( بيف مجموعتي 0.05ستوي )حسوبة جاءت دالة احصائيا عند م( اف قيمة ت الم11يتضح مف جدوؿ )

لصػػالح المجموعػػة فػػي جميػػع مت يػػرات البحػػث المياريػػة ( فػػى القياسػػات البعديػػة الضػػابطة –البحػػث )التجريبيػػة 
 . التجريبية

 :مناقشة النتائج ثانيا:

 ن ( داللممممممممممة ال ممممممممممرو  ونسمممممممممما التحسممممممممممن الحادثممممممممممة بممممممممممين القياسممممممممممي4، 6يت ممممممممممي مممممممممممن نتمممممممممما ج الجممممممممممدولين  
والسمميطرا علممى ال ممرا و مميلل  بممالر   ا ممرا ال ممر   القبلممى، البعممدى ( للمجموعممة ال ممابطة فممى مسممتوى  دا  ميممارتى 

 حيث وجدت جميعيا ل الي القيا  البعدى.. قيد البحث العقليةالميارات 

  التممممممممممممممممممميالشمممممممممممممممممممرح(  مممممممممممممممممممرو  المممممممممممممممممممى جمممممممممممممممممممدوى الطريقمممممممممممممممممممة المتبعمممممممممممممممممممة  وُيعمممممممممممممممممممهى الباحمممممممممممممممممممث ىممممممممممممممممممميه ال
التحسمن الحادثمة فمى  النممويج الجيمد للميمارا المتعلممة،  مما  ن نسما و دا د علمى الشمرح ال يم ن اغ اليا، حيث تعتمم

 دا  طما المجموعة ال ابطة يرجع الى تعود الطما على ىيه الطريقة المتبعة فمى التعلميم خممل مراحمل تعلميميم 
 المختل ة.

  ة( داللمممممممممممممممة ال مممممممممممممممرو  ونسممممممممممممممما التحسمممممممممممممممن الحادثممممممممممممممم.، . مممممممممممممممما يت مممممممممممممممي ممممممممممممممممن نتممممممممممممممما ج الجمممممممممممممممدولين  
( للمجموعة التجريبية فى مستوى  آدا ميارتى  را ال را بالر   والسيطرا علمى ال مرا بين القياسين  القبلى، البعدى

 و يلل الميارات العقلية حيث وجدت جميعيا ل الي القيا  البعدى.

وتػأثيره اإليجػابى وُيرجع الباحث ىذه الفروؽ ونسب التحسف الحادثة إلى فاعمية برنامج التػدريب العقمػى          
والسيطرة عمى الكرة   قيػد البحػث حيػث اف التػدريب العقمػى  بالرأسفى االرتفاع بمستوى أداء ميارتى ضرب الكرة 
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يعد أحد إبعاد التدريب المعرفى الذى يساىـ فى إعداد الالعب لمدخوؿ فى المنافسات, فيو يتضمف تصور الحركة 
ميػػارات ممػػا يسػػاعد الالعػػب عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ وتطػػوير إمكانياتػػو وتسمسػػؿ أداء الميػػارات الواحػػدة وتتػػابع ال

العقميػػة وليػػذا فيػػو يعػػد جػػزء ميمػػا مػػف التػػدريب الرياضػػى, كمػػا أنػػو ال يقتصػػر اسػػتخدامو عمػػى االشػػتراؾ فػػى 
المنافسات الرياضية فحسب ولكف يستخدـ فػى األداء الحركػى بشػكؿ عػاـ وفػى مراحػؿ اكتسػاب الميػارات الحركيػة 

 افسػػػػػػػػات دورا ىامػػػػػػػػا فػػػػػػػػى عمميػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػيـ التػػػػػػػػى ال تقػػػػػػػػؿ أىميػػػػػػػػة عػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػداد لممن فيػػػػػػػػو يػػػػػػػػؤدى
(15  :25) . 

وتت   ىيه النتيجة مع ما تو لت اليو نتا ج بعض الدراسات والبحوث التى تناولمت فاعليمة اسمتخدام التمدريا  
 حمممد يوسممف ، (4 (م0000احمممد عبممد العمماطى حسممن  العقلممى علممى تنميممة بعممض الميممارات الحر يممة المختل ممة  دراسممة 

والتمممى  ثبتمممت فاعليمممة اسمممتخدام التمممدريا العقلمممى علمممى تنميمممة بعمممض  (44 م(0003  ، فوجمممارتى ومممموري (3 (م0003 
 الميارات الحر ية المختل ة 

القياسمممين البعمممديين  ( داللمممة ال مممرو  ونسممما التحسمممن الحادثمممة بمممين44، 40 مممما يت مممي ممممن نتممما ج الجمممدولين  
ميممممارتى  ممممرا ال ممممرا بممممالر   والسمممميطرا علممممى ال ممممرا و مممميلل  ( فممممى مسممممتوى آدا ريبيممممةللمجممممموعتين  ال ممممابطة، التج

 حيث وجدت جميعيا ل الي المجموعة التجريبية.. قيد البحث رات العقليةالميا

التممدريا العقلممى   ىميممة مممع ممما تو مملت اليممو نتمما ج بعممض الدراسممات والبحمموث التممى تناولممت وىمميه النتمما ج تت مم  
، (41 (0044ممم من عبممد الممرحيم محمممود    دراسممة  لممبعض االلعمماا المختل ممة ةاألساسمميات علممى تنميممة بعممض الميممار 

والتممى  ثبتممت فاعليممة اسممتخدام التممدريا العقلممى علممى تنميممة بعممض  (. م(0003ليمما  حلمممى، نشمموى محمممود  دراسممة ع
 المختل ة ةاألساسي الميارات 

 . لى واليى تم تطبيقو على المجموعة التجريبية ُيعهى الباحث ىيه النتيجة الى فاعلية برنامج التدريا العقو 

وبمميلل ي ممون الباحممث قممد تأ ممدا مممن  ممحة فممروض البحممث، و مميلل اتجاىيمما مممن حيممث جممدوى اسممتخدام برنممامج 
 التدريا العقلي.

 : والتىصيات االستخالصات

 االستخم ات ::  والً 
جرا اتو ومنيجو يستخلص الباحث ما يلى :   من خمل عينة البحث وا 
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للمجموعممة  (ىالبعممدى، القبلمم لقياسممين ( بممين متوسممطى ا0.01 توجممد فممرو  دالممة اح مما يًا عنممد مسممتوى معنويممة  - 4
مستوى  دا  ميارتى  را ال را بالرا  والسيطرا على ال مرا و ميلل الميمارات العقليمة قيمد البحمث،  ىف ال ابطة

 . ول الي القيا  البعدى

مسممتوى  دا   ىفمم ال ممابطةللمجموعممة  الحممادث (ىالبعممدى، القبلمم ن لقياسمميتوجممد فممرو  فممى نسمما التحسممن بممين ا - 0
ميمممارتى  مممرا ال مممرا بمممالرا  والسممميطرا علمممى ال مممرا و ممميلل الميمممارات العقليمممة قيمممد البحمممث، حيمممث  انمممت جميعيممما 

 .ل الي القيا  البعدى

للمجموعممة  (ىدالبعممى، القبلمم لقياسممين ( بممين متوسممطى ا0.01 توجممد فممرو  دالممة اح مما يًا عنممد مسممتوى معنويممة  - 3
مستوى  دا  ميارتى  را ال را بالرا  والسيطرا علمى ال مرا و ميلل الميمارات العقليمة قيمد البحمث،  ىف التجريبية

 . ول الي القيا  البعدى

مسممتوى  دا   ىفمم التجريبيممةللمجموعممة  الحادثممة (ىالبعممدى، القبلمم لقياسممين توجممد فممرو  فممى نسمما التحسممن بممين ا - 1
را  والسممميطرا علمممى ال مممرا و ممميلل الميمممارات العقليمممة قيمممد البحمممث، حيمممث  انمممت جميعيممما ميمممارتى  مممرا ال مممرا بمممال
 .ل الي القيا  البعدى

 البعممممديين للمجممممموعتين لقياسممممين( بممممين متوسممممطى ا0.01 توجممممد فممممرو  دالممممة اح مممما يًا عنممممد مسممممتوى معنويممممة  - 1
ى ال را و ميلل الميمارات العقليمة مستوى  دا  ميارتى  را ال را بالر   والسيطرا عل ىف ( ال ابطة، التجريبية

 .قيد البحث، ول الي المجموعة التجريبية

 : ثانيًا : التو يات 
 يو ى الباحث بما يلى : وفى  و  نتا ج البحث واستخم ا ت

 .  استخدام التدريا العقلى فى تعلم باقى ميارات  را القدم المختل ة - 4

 .  المناىج الخا ة بالتربية الريا ية رورا استخدام التدريا العقلى عند تخطيط  – 0

 . التعرف على فاعلية استخدام  التدريا العقلى على جوانا التعلم المختل ة - 3

 . اجرا  دراسات مشابو على الميارات األساسية لأللعاا المختل ة - 1

   ىمية استخدام برامج التدريا العقلي لمرتقا  بمستوى  دا  اللعبة.-1
 

 
 


