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 بعض املتغريات  علىاستخدام التكنولوجيا احلديثة برنامج تدريبي بتأثري 
 مرت عدو 400 للناشئني البدنية 

 

   محمد عبدالوهاب البلوشى   /****محمد عنبر بالل ***/ خالد عبدالحميد شافع   /** د/ سعيد عبدالرشيد خاطر* 

 أوالً:  املقدمة : 
 الواحد القرن نسممممممممممممممتقب  نحن وها متعددة ثقافا  عنها تمخضمممممممممممممم  بمعرفة اليو  العال  يتسمممممممممممممم 

 والثقافية السياسية ألثارها حدود ال وتكنولوجية علمية ثورة تمث  عديدة بمتغيرا  يذخر الذى والعشرين
 .والرياضية واالجتماعية واألقتصادية

 منها المتقد  – أجمع العال  دو  تسممممممع  :  (   2001 ) " السططططم   عبد مصطططط    " يشممممممير
ذكمما  فيهمما العيش مظمماهر تطوير إل  -والنممام   من والجممماعمما  االفراد بين الشمممممممممممممممماممم  النمو روح وا 

 وهو العل  طلب ف  اللهاث تتطلب متسمممممارع  تغيرا  من العال  يعيشممممم  بما إتصمممممالها مواطنيها,وتوطيد
 العلمية الروح إشممممماعة ,وف  للفريضمممممة إمتداد وهو , اللعلمية بيقا التط بأسمممممباب األخذ وف   "فريضممممم "
 العلميممة الثورة تفرضمممممممممممممممم  ,وأمر األم  أجيمما  تتوارثهمما سممممممممممممممنممة ,وه  التكنولوجيممة و النظريممة بممأبعممادهمما

 عل  الجبممارة األخرى والتطبيقمما  التكنولوجيمما ف  الهمما مم  التقممد  مظمماهرهمما أه  من الت  والتكنولوجيممة
 : 7 )  )األخرى اإلتصممممما  ونظريا  CYBRNETICS السممممميبرنطيقا لنظريا   الفضممممما وف  األرض
161 )  

 وبخاصمممة العلمية باإلنجازا  القرن هذا يتسممم  : (   2005 ) " الجزار الل  ف عبد " يضمممي 
 جديدة تكنولوجية وسممممممما   اسمممممممتحداث إل  الحاجة زاد  المعلوما  زاد  فكلما التكنولوج  المجا  ف 
 التكنولوجيا أصمممبح  ولقد عليها نحصممم  الت  المعلوما  تزداد الجديدة الوسممما   كتل اسمممتحداثا  ومع

  )17 : 5( .التدريبية العملية ه  الجوانب هذه وأحد حياتنا جوانب من جانب ك  ف  تتدخ 
 وعالقتها الواقع ف  الرياضمممممممممممية إل  نظرنا إذا : (   2001 ) " فرحات السططططططط د ل لى " وتذكر

 والتحلي  البيانا  وأسممممممتعادة تخزين ف  اآلل  الحاسممممممب تسممممممتخد  العلو  جميع أن نجد األخرى بالعلو 
 الرياضممممممممممم  المجا  إلل  اآلل  الحاسمممممممممممب إدخا  وجب ث  ومن الدقيقة الحسمممممممممممابية بالعمليا  الخاص
 األدوا  من اآلل  الحاسممب أصممب  وقد , األخرى العلو  باق  عل  أدخل  الت  العلمية الطفرة ليواكب
  ) 29: 6.(الرياضية المجاال  من العديد ف  أستخدم  فيت  الرياض  المجا  ف  عنها الغن  الت 

 

 جامعة مدينة السادا  -ةمممالرياضي ةممة التربيمكلي -الميكانيكا المتفرغ اذ ممممممأست *
 جامعة مدينة السادا   -ةمممالرياضي ةممة التربيمكلي -الميكانيكا  أستمممممماذأستاذ **

  جامعة مدينة السادا  -ةمممالرياضي ةممة التربيمكلي -ألعاب القوى اذ ممممممأست*** 
 جامعة مدينة السادا  -* باحث ماجستير في التربية الرياضية  ***
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 وتزداد المكانة هذه وتتجدد القد  منذ الرياضمما  بين خاصممة مكانة القوى ألعاب رياضممة وتحت 
 من تمارس التي الرياضممما  مقدمة في تضمممعها صمممفا  من ب  تتميز لما وذلك العصمممور  بمرور عمقا  
 )األقوى البشممر  لألدا  بالنسممبة التفوق مراتب أعل  للموهوبين تحقق أنها إل  باإلضممافة الصممحة  أج 
 األعل (. _ األسرع _

 يتطلب   400 اقسممممممب في العليا للمسممممممتويا  الوصممممممو  أن(: 2000)"  محمد عثمانويرى " 
 طويلة لفترة المرتفعة الشدة ذو العضلي العم  في واالستمرار البدنية  اللياقة عناصر من عا  مستوى
 تدريب ويتركز السممممرعة  من عا  بمسممممتوى الالعب تمتع أيضمممما   يتطلب كما السممممباق  زمن وهي نسممممبيا  

 واألثقا  الوثب تدريبا  في تنحصمممممر والتي القوة  تدريبا  طريق عن السمممممرعة تطوير في المتسمممممابقين
 سمممممممممرعة تطوير تدريبا  إل  باإلضمممممممممافة معين  ثق  سمممممممممحب خال  من والعدو المرتفعا  عل  والعدو
 العدو محاولة وكذلك منخفضمما  في العدو أو القصمموى  من أكبر بسممرعة العدا  قيا  خال  من التردد
 في الحديثة فالدراسا  حقت  مال ومحاولة السرعة في متدرج معين توقي  سماع خال  من المكان في

 (231 -230 :8 )    400 عدا ي مستوى تطوير في البدنية القدرا  أهمية إل  تشير التدريب مجا 
 :مشكلة البحث
تسمممتغ  كافة أجزا  الجسممم   لعاب القوى إحدى أنواع الرياضممما  الهامة والت أن الباحث أويرى 

النفسممممممممية واالجتماعية والعقلية  كما أنها تحت   وبغرض االرتقا  بالكفا ة من الناحية المهارية والبدنية 
مكانة بارزة ف  الدورا  العالمية واألولمبية باعتبار أنها تسمممممممممتحوذ عل  عدد كبير من الميداليا  نظرا  

كيز بهذه الرؤية من القدرا  الخاصممة للرياضمم  إل  المحاوال  وبذلك انتقل  بؤرة التر لتعدد مسممابقاتها 
باسمممممممممممتخدا  ك  ما هو مسمممممممممممتحدث من تكنولوجيا ف   ل هم وتحل ل وتوظ ف هذه القدراتالمدروسمممممممممممة 

المجا  الرياضمم   ومن خال  ما سممبق فقن تقنيا  التدريب الحديثة تعم  بشممك  أو بأخر ف  االرتقا  
بقدرا  الالعبين بصممفة عامة والعدا ين الناشمم ين  بصممفة خاصممة  حيث أن المدرب الرياضمم  يسممتطيع 

 ثة ف  تحسممممين أرقا  الالعبين أثنا  عملية التدريب والمنافسممممةاالسممممتفادة الكاملة من تلك التقنيا  الحدي
متر عدو من حيث تردد وطو  الخطوة في  400وذلك في محاولة الباحث للوقو  عل  شممك  سممباق 

بعض  عل التعر  عل  بعض تأثير اسممممممممممممممتخدا  التكنولوجيا الحديثة  متر من السممممممممممممممباق و 100ك  
 .ر عدو والت  يمكن بواسطتها تطوير سرعة العدا ين  مت 400 ومستوى انجاز  المتغيرا  البدنية
 هدف البحث.

بعض المتغيرا   عل يهد  البحث إل  التعر  عل  تأثير اسممممممممممممممتخدا  التكنولوجيا الحديثة  
 متر عدو ناش ين في العاب القوى  400البدنية  لالعبي 
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 ثالثًا: فروض البحث.
و قياسين القبلي والبعد  ف  المستوى الرقم  توجد فروق ذا  داللة إحصا ية بين متوسطي ال  .1

 لصال  القياس البعد .متر عدو ناش ين  400بعض المتغيرا  الكينماتيكية لالعبي 
 بعض المتغيرا  البدنية توجد فروق ذا  داللة إحصا ية بين متوسطي القياسين القبلي والبعد  ف   .2

 متر عدو ناش ين لصال  القياس البعد . 400لالعبي 
 رابعًا: املصطلحات املستخدمة يف البحث

 :التكنولوج ا -1
 الت  الطرق بأنها Encyclopedia ) 2000 ( المعار  دا رة ف  تكنولوجيا كلمة تعر  كما
 وبنا  الطبيعة عل  السمميطرة ف  تسمماعده كما ورغبات  احتياجات  لسممد اكتشممافات  ف  االنسممان يسممتخدمها

 تتعلق متعممددة مجمماال  ف  العلميممة للمعرفممة المنظ  التطبيق و المختلفممة الحيمماة أوجمم  ف  الحضمممممممممممممممارة
 أنها شمممما ع هو ما بعكس وذلك والرياضممممة والطب والفضمممما  والصممممناعة كالزراعة اإلنسممممانية باألنشممممطة

   ( 35 : 10  ) . المتطورة واألجهزة األال  استخدا  مجرد
 متر عدو   400المستوى الرقمى فى  -2

هو أفضمممممم  أنجاز رقم  يسممممممتطيع العدا  تحقيق  ف  مسممممممافة سممممممباقة ويعبر عن  بشممممممك  رقم  
 ) إجرا ى (  "الثانية وجز  من الثانية"

 المتغ رات الك نمات ك ة :  -3
البيانا  الوصممفية للمسممافة والسممرعة والزمن والعجلة السممتخدامها ف  توصممي  البيانا  ف   ه 

  (.8:  3ضو  التحلي  الفن  والتشريحي للمهارا  قيد الدراسة )
 املرجعية :الدراسات 

"تأث ر برنامج تدر بات الوسططط   (  بدراسممممة بعنوان 2006" )"حسطططن عبد اح أحمد عبد رب قا   -1
ة ر على بعض المتغ رات الب ولوج ة والمستوى الرقم  لمتسابق  عدو المسافات القص المائ  

التعر  عل  تممأثير البرنممامت التممدريبي المقترح بططالجمهور ططة ال من ططة" وتهططدف الططدراسطططططططططططة  لى:
متر وتأثيره عل  بعض المتغيرا  البدنية  100باسمممممممممممممتخدا  الوسمممممممممممممط الما ي لمتسمممممممممممممابقي عدو 

 الع نةفي معالجة مشمممممكلة البحث واشمممممتمل   المنهج التجر ب باحث واسمممممتخد  ال والفسممممميولوجية
وقد حقق  سمممممنة 24 -19متر وتراوح  أعماره  ما بين  100من العبي عدو  ا  العب 25عل  

ألهممدا  المتوقعممة للمتغيرا  البممدنيممة االبرنممامت التممدريبي المقترح بمماسممممممممممممممتخممدا  الوسممممممممممممممط الممما ي 
 .  أعل  من البرنامت التدريبي التقليد والفسيولوجية لالعبين عينة البحث بنسبة 
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"أثر اسطططتندام  ر قت  التدر    ( بعنوان 2005) "راف  صطططالت فتح  وونرون"دراسممممة قا  بها  -2
وتهد   ال تري المرت   الشططدة والتدر   التكراري ف  ت و ر القوة القصططوى لعاططجت الرجل ن"

 يالفتر التدريب باسممممتخدا  الرجلين لعضممممال  القصمممموى القوة تطويرالدراسممممة إل  التعر  عل  
 فضممم أ التدريب في المسمممتخدمتين الطريقتين من أ  معرفة  و التكرار  والتدريب الشمممدة المرتفع

  وقد اسمممتخد  الباحثون المنهت التجريبي نظرا  لمال مت  القصممموى القوة تطوير في مال مة كثرأو 
لتربية الرياضممية بجامعة بغداد وت  ( طالب من كلية ا6وطبيعة الدراسممة  وبلغ  عينة الدراسممة )

 ك  فاعلية تقسممممميمه  إل  مجموعتين تجريبيتين  ومن أه  النتا ت التي توصممممم  إليها الباحثون:
 العضممممممممممملية القوة تطوير في التكرار  والتدريب الشمممممممممممدة المرتفع الفتر  التدريب طريقتي من

 الطريقتين بين معنوية فروق وجود عد   ول األ البحث فرضممممية يؤكد مما الرجلين لعضممممال 
 تطوير في المسمممممتخدمة التدريبية الطريقة نوع اختيار حرية للمدرب يسمممممم  مما المسمممممتخدمتين

 بين فروق وجود من الثانية الفرضممممممممية يدحض ما وهذا الرجلين  لعضممممممممال  القصمممممممموى القوة
     الطريقتين

"أثر استندام أسال    ( بدراسممة بعنوان 2004) ناصر عبد المنعم محمد حسان ن أبو سعدة" -3
منتل ة لتدر بات ال ارتلك على بعض المتغ رات البدن ة وال سطططططططططط ولوج ة ومسططططططططططتوى ا نجاز 

التعر  عل  تأثير   متر جري"  وتهدف الدراسة  لى: 1500 –متر  800الرقم  لمتسابق  
از الرقمي وبعض عل  مسممممممممممممتوى اإلنج Astrand & Gerechler Fartlekك  من طريقتي 

التعر  عل   المتغيرا  البدنية وبعض المتغيرا  والفسمممممميولوجية لالعبي المسممممممافا  المتوسممممممطة
عل  مسممممممممممممممتوى اإلنجمماز  Astrand & Gerechler Fartlekالفروق بين كمم  من  طريقتي 

واسممتخد  الباحث   الرقمي  وبعض المتغيرا  البدنية والفسمميولوجية لالعبي المسممافا  المتوسممطة
 ع نة البحثبطريقة القياس القبلي والبعد  لمجموعتين تجريبيتين  واشمممممتمل   نهج التجر ب الم

وتوصططططل الباحث من نجل دراسططططت  سمممممنة. 18العبين من العبي ناد  الشممممممس تح   8عل  
أن البرنامت التدريبي المقترح يؤد  إل  تحسين مستوى اإلنجاز والنبض  وتحسين مستوى  لى: 

 .  لفسيولوجية لالعبي المسافا  المتوسطةالقدرا  البدنية وا
أثر  بين مقارنة هدف  إل  تي (: ال2008) Martin J, et, alوونرون  مارتن دراسممممممممممممممة -4

 تحسممممممممممن التقليدية عل  التحم  تدريبا  مقاب ( السممممممممممريعةة )القصمممممممممميرة المد الفترية التمرينا 
الدراسممممة  وطبيعة مت  لمال التجريبي المنهت اسممممتخد  الباحثون وقد واألدا   العضممممال  الهيكلية

 العبين ( 8) منه  ك  مجموعتين قوا  إل  تقسمممممممممممممميمه  ت  ا  العب (16) قوامها عينة عل 
 األخرى تدرب  والمجموعة المدة )سمممممممممممريع( قصمممممممممممير الفتر  تدرب  بطريقة التدريب مجموعة

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 300 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 من أنسممممممممممجة عينا  أخذ طريقة اسممممممممممتخد  الباحثون وقد التحملي التقليد   التدريب بطريقة
 طاقة في زيادة أن هناك إل  الدراسمممممة نتا ت أه  توصمممممل  حيث التدريب  قب  وبعد الالعبين

 هذه الزيادة أن إال التدريب  بعد الكاليكوجين ومحتوى العضمممملة من جينيةياألوكسمممم العضممممال 
  .  للمجموعتين التدريبا  وحج  كثافة بين فرق كبير وجود مع المجموعتين لدى متماثلة كان 

مقدار  معرفة إل  هدف  تيال : O' Brien BJ,et, al, (2008)  وونرون برا ن دراسممممممممة -5
ثاب   نظا  تح  التدريبا  باسمممممممتخدا  األوكسمممممممجين السمممممممتهالك األقصممممممم  الحد في التحسمممممممن

 التجريبي المنهت الباحثون وقد اسمممممممممتخد  الجر   رياضمممممممممة خال  الفترية والتدريبا  بالطريقة
 الباحثون وقد اسمممممممتخد  مشمممممممارك ( 17ا )قوامه عينة عل  وذلك وطبيعة الدراسمممممممة  مت  لمال

 باسمممممتخدا  التمارين والتدريب دقيقة (20لمدة ) ثاب  التدريب بمعد  :هما التدريب من نوعين
 عل  الحصمممممو  هي الدراسمممممة هذه نتا ت أه  وكان  ( دقيقة 20فترة  ك  مدة فترتين) الفترية

 كان  التي التدريبا  في الفترية عنها التدريبا  الجر  باسمممممممتخدا  من أعل  معد  متوسمممممممط
 الفترية باستخدا  التمارين الجر  أن هي الدراسة هذه كان  أه  استنتاجا  وعلي  ثاب  بمعد 
 استمرارية في والتحسن األوكسجين الستهالك تحسن الحد األقص  عل  أفض  بشك  يساعد

  . معد  ثاب ب التدريب من األدا  أكثر
معرفة  إل  هدف والتي  Burgomaster, et, al(2008 :) وونرون بورجوماسطططتر دراسممممة -6

 مقارنة مع تدريبا  للعضممممممال  األكسممممممدة طاقة السممممممريع في التحسممممممن عل  الفتر  الجر  أثر
 وقد الدراسمممممممممة  وطبيعة مت  لمال التجريبي الباحثون المنهت اسمممممممممتخد  وقد التقليدية  التحم 

الوق   ناحية من فعالة إسممممتراتيجية هو الفتر  عالي الشممممدة التدريب أن إل  الدراسممممة توصممممل 
 وذلك التمرين خال  األيضممممية وتحفيز التكيفا  الهيكلية العضممممال  في األكسممممدة طاقة لزيادة
  . التقليدية بتدريبا  التحم  مقارنة

هناك  كان إذا ما معرفة هدف  إل   (: دراسممة2007) Ceci, et, alوونرون  سط شط  أجرى -7
الباحثون  وقد اسمممتخد  القلب  عضممملة وانقباض تقوية تحسمممين عل  الفتر  الهوا ي للتدريب أثر

التدريب  أن إل  الدراسممممة توصممممل  حيث أسممممابيع  لمدة سممممتة هوا ي فتر  جر  لبرنامت تجربة
 بشممك  ولكن القلب لعضمملة التكي  الوظيفي إحصمما ية داللة ذو وبشممك  يحسممن الهوا ي الفتر 
  .  المستمر التدريب المنتظ  أق  من

 منهج البحث:
استخد  الباحث المنهت التجريبي لمال مة لطبيعة هذا البحث واعتمد الباحث ف  هذه الدراسة 

 . عل   تصمي  القياس )القبل  البعد ( لمجموعة واحدة تجريبية 
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 جمتمع وعينة البحث:
و ت   (  سنة   17:  16من ) العب ( في المرحلة  24أشتم  مجتمع البحث عل  عدد ) 

مسجلين باالتحاد الكويت  اللعاب القوى   كما  والكوي  القادسية باختياره  بالطريقة العمدية من نادى 
 العية االستط( العبين عينة دراسة  6األساسية و ) ( العبين ليكونو عينة الدراسة  18ت  اختيار) 

 ( 1جدو  )
 توصي  مجتمع البحث 

 المنطقة اسم النادي م

 عدد الناشئين

 إجمالي  العينة 
 الدراسة األساسية

الدراسة 

  االستطالعية

 24 6 18 الكويت  نادى القادسية  1

 %100 %25 %75 النسبة المئوية

 عبارة عن  العب(  24( أن إجمالي مجتمع البحث بلغ )1يتض  من جدو  )
 ٪( 25بنسبة )   ( العب 6األساسية و) ممثلين افراد عينة البحث  ٪( 75بنسبة )   العب ( 18) 

 ة.االستطالعيممثلين افراد عينة البحث 
 شروط اختيار عينة البحث:

 .  سنة 17:  16من اللعاب القوى أفراد العينة مسجلين االتحاد الكويتي  .1
  والمهارية تقارب عينة البحث ف  السن والعمر التدريب  والقدرا  البدنية  .2
 توافر العدد المناسب كعينة لهذه الدراسة.  .3
 عد  االشتراك ف  أى رياضة أخرى أو الحصو  عل  أى تدريبا  إضافية خارج البرنامت .  .4
 وجود جميع أفراد العينة بمدينة الكوي    .  .5

 أدوات ووسائل مجع البيانات: 

 كاميرا  تصوير وبرنامت تحلي  حرك   -مضمار العاب قوى   -1
 ساعة إيقا  لقياس الزمن مقدرا  بم )ث(. -2
 ( لقياس الطو  الكل  للجس  ألقرب س . RESTAMETERجهاز رستاميتر ) -3

 حتليل الوثائق  :  -ج

 العمر التدريبي مث وذلك للتأكد من البيانا  الخاصممممممة الكو تى  :  العا  القوىسططططججت  تحاد  -
 لالعب

 المست المرجعى لبعض المراج  العلم ة :  -
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قا  الباحث باالطالع عل  المراجع العلمية واالبحاث المشمممممممممممممممابهة ف  حدود عل  الباحث وذلك 
 بغرض االستفاده منها قب  قيام  بوضع البرنامت التدريب  . 

ا  الباحث باالطالع عل  المراجع العلمية واالبحاث المرتبطة والمشمممممابهة بغرض االسمممممتفادة منها ق
الخاصممممممممممممممة قيد  القدرا  البدنيةأنسممممممممممممممب االختبارا  الت  تقيس أه  القدرا  البدنية و ف  التعر  عل  

 .البحث
 ( 2جدول )

  متر  400وسائل التكنولوج ا الحد ثة تأث را على عدائ  النسبة المئو ة آلراء النبراء فى أهم 

 التكنولوجيا الحديثة م
النسبة المئوية 

 آلراء الخبراء

 ٪90 التحليل الكينماتيكى  1

 ٪50 التحليل الكيناتيكى   2

 ٪50 تصوير الفديو 3

وقد اسممممممممتخد  التحلي  ٪ فأكثر لقبو  رأى السممممممممادة الخبرا  80وقد ارتضمممممممم  الباحث بنسممممممممبة قدرها 
 الكينماتيك 

 (3جدو  )
 العاب القوى متر 400 النسبة الم وية آلرا  الخبرا  ف  أه  القدرا  البدنية الخاصة في

 أهم القدرات البدنية الخاصة م
النسبة المئوية 

 آلراء الخبراء

 ٪90 الوثب العريض من الثبات 1

 ٪85 الوثب العمودى من الثبات  2

 ٪60 متر   300تحمل السرعة  3

 ٪60 ثنى الجذع لالمام من الوقوف  

 ٪90 االنبطاح المائل من الوقوف " بيوربى  5

 ٪50 / متر من البدء العالى 30عدو  6

 ٪50 / متر من البدء المنخفض 50عدو  7

 ٪85  الديناموميتر الرجلين " جهازقوة عضالت  8

 ٪85 الجلوس على مقعد والبار الحديدي على الكتفين 9

 ٪50 ث30اختبار اللمس السفلى الجانبى  10

القدرة ) ٪ فأكثر لقبو  رأى السممممممادة الخبرا  المتغيرا  هما 80وقد ارتضمممممم  الباحث بنسممممممبة قدرها 
  - االنبطاح الما   من الوقو  " بيورب  -الوثب العمودى من الثبا   - الوثب العريض من الثبا 

 ( الكتفينالجلوس عل  مقعد والبار الحديد  عل   - الديناموميتر قوة عضال  الرجلين " جهاز
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 جتانس عينة البحث :
 (4جدول )

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء

 24ن=          االستطالعية( –لعينة البحث )االساسية         

 االلتواءمعامل  المع ارياالنحراف  الوس   الحساب المتوس   المتغ رات
 259. 33791. 16.4000 16.4125 السن
 1.054- 2.67029 165.0000 164.5000 ال ول
 142.- 2.51949 58.0000 58.0000 الوزن

 0.000 78019. 5.0000 5.0000 التدر ب العمر 
 079.- 83187. 58.0000 58.0375 متر 400انجاز 

اإللتوا  لمتغيرا  النمو تشير نتا ت الجدو  إل  المتوسط الحسابي واالنحرا  المعيار  ومعام   
 (. 3±) للمجموعتين  كما يتض  تجانس أفراد العينة في هذه المتغيرا  حيث تراوح معام  اإللتوا  بين

 (5جدول )

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء 

    24االستطالعية (         ن=  –لعينة البحث )االساسية                  

قد انحصرت ف  المستوى البدنى والمهارى ( أن ق م معامجت االلتواء فى متغ رات 3 تات من جدول )
االست جع ة  –وتجانس أفراد ع نة البحث ) االساس ة  ( مما  ش ر  ل  اعتدال ة توز   الع نة ،3)±ما ب ن 

 ( فى هذه المتغ رات   

 االختبارات المتغيرات
وحدة 

 القياس

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االلتواء

 البدنى

 2.227 30499. 2.0300 2.1258 ثانية الوث  العر ض من الثبات

 379.- 2.51805 34.0000 32.9167 س  الوث  العمودى من الثبات

 1.244- 2.24577 35.0000 34.5000 ثانية ب وربى االنب اح المائل من الوقوف

 365.- 4.65007 60.0000 61.1667 س  الد ناموم تر "جهازقوة عاجت الرجل ن 

 865.- 2.50651 20.0000 19.7500 ثانية الجلوس على مقعد والبار الحد دي على الكت  ن

المتغيرات 

 الكينماتيكية

 010. 04782. 1.8400 1.8246 سم متر 100 ول الن وة ف  أول 

 132.- 05403. 1.9000 1.8810 سم متر 100 ول الن وة ف  ثانى 

 036. 01474. 1.7600 1.7579 سم متر 100 ول الن وة ف  ثالث 

 865.- 02507. 1.7100 1.7075 سم متر 100 ول الن وة ف  راب  

 226.- 1.03209 49.0000 48.7500 عدد متر 100تردد الن وة ف  أول 

 444. 73721. 48.0000 47.7500 عدد متر 100تردد الن وة ف  ثانى 

 117. 1.05552 50.0000 50.3750 عدد متر 100تردد الن وة ف  ثالث

 084. 1.71945 50.5000 50.5000 عدد متر 100تردد الن وة ف  راب  

المستوى 

 الرقمى
 079.- 83187. 58.0000 58.0375 ثانية متر 400انجاز 
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 الدراسة االستطالعية : 

هدف  الدراسة تفه     2018 /8/3ال  الفترة  3/3/2018من الفترة الدراسة االستطالعية -1
 الخاصة في وأساليب التدريب والقياس والتحلي أساليب التدريب وعناصر اللياقة البدنية  الالعبيين

وضع البرنامت التنفيذى و  وايضا لتحديد االهدا  العامة للبرنامت وموعد تنفيذ البرنامت قيد البحث
بيقها عل  بمراحل  وترتيب تنفيذ التدريبا  حسب درجة صعوبتها وتط اللياقة البدنية الخاصةلتدريبا  

 الالعبين واستجابته  طبقا للمرحلة السنية له . 
قا  الباحث باستخدا  أسلوب صدق التمايز, بين مجموعتين  :المعامجت العلم ة ) الصدق والثبات (

 أحداهما مميزة من الالعبين المحققين لنتا ت متقدمة واألخرى غير المميزة من داخ  مجتمع البحث .
 (6جدو  )

  الفروق باختبار مان ويتني لمجموعتين العينة االستطالعية )المميزة م غير المميزة(دالل  
 قيد البحثالبدنية في اختبارا  المتغيرا  

 6=  2= ن 1ن    

 المتغيرات م
 العدد المجموعة

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة " ذ 

" 

أحتمال 

 الخطأ

 الوثب العريض من الثبا   -1
 0.00 0.00 6 المميزة

*2.184  21.00 3.50 6 غير المميزة 005.  

   12 المجموع

 من الثبا   العمود الوثب   -2
 0.00 0.00 6 المميزة

*2.342  21.00 3.50 6 غير المميزة 001.  

   12 المجموع

الوقو  االنبطمممماح الممممما مممم  من   -3
 بيورب 

 0.00 0.00 6 المميزة

*2.941  21.00 3.50 6 المميزةغير  003. 

   12 المجموع

4-  

 

قوة عضممممممممممممال  الرجلين "جهمماز 
  الديناموميتر

 0.00 0.00 6 المميزة

*1.99  21.00 3.50 6 غير المميزة 001.  

   12 المجموع

5-  
المجملموس عملم  ممقمعممممممد والمبممممممار 

 الحديد  عل  الكتفين
 0.00 0.00 6 المميزة

*2.012  21.00 3.50 6 المميزةغير  002.  

     12 المجموع

  1.96هى  0.05" الجدول ة عند مستوى معنو ة  zق مة " 

 ( وجود فروق دالة إحصا يا بين المجموعة المميزة والغير مميزة ف  المتغيرا 6يتض  من جدو  )
 0,05" الجدولية عند مستوى معنوية  z" المحسوبة أكبر من  قيمة "  zقيد البحث حيث قيمة " البدنية 

 مما يد  عل  صدق االختبارا  قيد البحث 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 305 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

عادة ت ب ق  على الع نة االست جع ة  2  : معامل الثبات :ال جاد معامل الثبات قام الباحث بت ب ق االنتبار وا 
 (7جدول )

 6ث     ن = معامل االرتبا  ب ن الت ب ق ن )األول ط الثان ( للمتغ رات البدن ة ق د البح

 االختبارات
وحدة 

 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االرتباط

*0.961 05244. 2.015 0700. 2.005 ثانية الوث  العر ض من الثبات  

*0.847 1.471 33.83 2.073 33.50 سم الوث  العمودى من الثبات  

*0.894 1.632 35.33 2.639 34.83 ثانية المائل من الوقوف ب وربىاالنب اح   

*0.917 5.176 61.00 5.307 61.16 سم الد ناموم تر قوة عاجت الرجل ن "جهاز  

*0.924 2.738 20.50 3.076 20.33 ثانية الجلوس على مقعد والبار الحد دي على الكت  ن  

 ( 7550)(=  050) معنوية ستوىمعند الجدولية  " ر "قيمة * 

( حيث تراوح  قيمة 05 0)عند مستوى معنوية  ارتباط معنوى( وجود 7)يتض  من جدو  
ثبا  أن االختبارا  عل  درجة عالية من المما يد  عل   ( 0,961ال  0,847معام  االرتباط بين )

 وبالتال  تصل  لالستخدا  
 خطوات تصميم الربنامج والوحدات التدريبية املقرتحة:

  أسمممابيع( لتحسمممين 8مدتها )البدنية  تدريبا الإل  وضمممع مجموعة من  هدف الوحدات التدر ب ة: -أ
 عينة البحث. من متر من الناش ين 400لتطوير سرعة عدا    الخاصةاللياقة البدنية 

 400لتطوير سممممممرعة عدا   البدنية تحسممممممين بعض متغيرا  الحالة أغراض الوحدات التدر ب ة: - 
 . عينة البحث من متر من الناش ين

متر  400لسمممممممباق  بعد أن قا  الباحث بالتحلي  الكينماتيك  أسطططططس واططططط  الوحدات التدر ب ة: -ج
والتعر  عل  نقاط الضممممممممع  في مسممممممممتوى العدا  ومناطق انخفاض سممممممممرعت  قا  الباحث بتحديد 

 الوحدا  البدنية بحيث 

سهولة توافر اإلمكانا  واألدوا   -مال مة الوحدا  التدريبية لخصا ص المرحلة السنية لعينة البحث
االستعانة  -مرونة الوحدا  التدريبية -وأسبقيتهاتحديد أه  واجبا  التدريب  -لتنفيذ الوحدا  التدريبية

 -أن تسمممممممماه  في تحقيق الهد  المطلوب -بالبرامت السممممممممابقة في نفس المجا  وفي المجاال  األخرى
أن تتميز بالبسمممماطة  -مراعاة الفروق الفردية -االهتما  بعوام  األمان حرصمممما علي سممممالمة الالعبين 

 ه  إل  الصعب. مراعاة مبدأ التدرج من الس -والتنويع
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 حمتويات الوحدات التدريبية: -د

 الجز  الختام . -3                  الجز  الر يسي - 2                         اإلحما . -1
  -الدراسة االساسية:

البدنية والكينماتيكية والمسمممتوى قا  الباحث بتطبيق القياسممما  القبلية لالعبين وتحديد المتغيرا  
  وت  بتطبيق البرنممممممامت التممممممدريبي في الفترة من 3/2018/ 23-22وذلممممممك ف  الفترة من الرقم  

أسمممممممابيع بواقع خمسمممممممة وحدا  تدريبية ف  األسمممممممبوع  8 ( ولمدة 26/5/2018 ( الي )24/3/2018)
   3/2018/ 28 – 27م  القياسا  البعدية لعينة البحث في الفترة من الي وت

 املعاجلات اإلحصائية:
 ف  المعالجا  اإلحصا ية المناسبة للبحث:SPSSاستخدا  الباحث برنامت 

  إختبار    – اختبار ولكوسون. -االلتوا  –اإلنحرا   –الوسيط  -المتوسط. -
 عرض النتائج مناقشتها: 

 :ال رض األول عرض وتحل ل ومناقشة نتائج  -8
 ( 9جدول) 

 داللة ال روق ب ن الق اس القبل  والق اس البعدى ف  متغ رات  ول وتردد الن وة واالنجاز ق د البحث
   18ن = 

 (2,121)(=  050) معنوية ستوىعند مالجدولية    " "قيمة * 

وحدة  المتغيرات

 القياس
قيمة)ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحتسبة*

معدل 

 التحسن
 ع± -س ع± -س

طووول الووخووطوووة  ووي أول 

 متر  100

 سم
1.8250 .04805 2.0556 .04681 14.582* 13% 

طول الخطوة  ي ثووووانى 

 متر  100

 سم
1.8812 .05381 1.9356 .01097 4.198* 3% 

طول الخطوة  ي ثوووالوووث  

 متر  100

 سم
1.7589 .01530 1.8344 .02382 11.324* 4% 

ب   طوول الوخوطووة  وي را

 متر  100

 سم
1.7078 .02533 1.7956 .01199 13.287* 5% 

تووردد الووخووطوووة  ووي أول 

 متر 100

 عدد
48.8333 1.04319 46.7778 .80845 6.608* 4% 

تردد الخطوة  ي ثووووانى 

 متر 100

 عدد
49.2222 2.48657 47.8889 .75840 2.176* 3% 

تووووردد الووووخووووطوووووة  ووووي 

 متر 100ثالث

 عدد
50.3889 1.03690 48.5556 .51131 6.728* 4% 

توردد الوخوطووة  وي رابو  

 متر 100

 عدد
50.4444 1.78958 48.1111 .75840 5.093* 5% 

 %10 *15.601 1.35280 52.2222 84567. 58.0889 ثانية اإلنجاز 
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لالختبارا  قيد  عيارى( والذ  يظهر قيمة المتوسممط الحسمماب  واالنحرا  الم9يتضمم  من جدو  )     
جدو  داللة الفروق بين القياسممممممين اليتضمممممم  من القياسممممممين القبل  و البعدى لعينة البحث و  البحث ف 
ال   أن   قيد البحث حيث توصمممممممممممممم  الباحثمتغيرا  طو  وتردد الخطوة واالنجاز  فيوالبعد  القبلي 

توجد فروق دال  إحصممممما يا  بين القياس القبلي والقياس البعد  ولصمممممال  القياس البعد  في االختبارا  
 0,05" الجدولية عند مستوى معنوية   " المحسوبة أكبر من قيمة "   قيد البحث حيث ان قيمة " 

ويرجع الباحث هذه النتا ت ال  البرنامت ويعتبر مؤشممممممممممممر جيد جدا عل  التحسممممممممممممن ويعزو الباحث تلك 
النتيجة إل  تدريب الصممممممممممممممفا  البدنية التي اسممممممممممممممتخدم  ف  البرنامت التدريبي المقترح والمعتمدة عل  

ب عل  تزويممد المممدرب بنوع الصممممممممممممممفممة البممدنيممة الت  يحتمماجهمما الالعمم لالعممب وتعممم التحليمم  الحرك  
 باالضافة ال  نقط القوة والضع  بالنسبة للسباق وهذا يعد محور التدريب . 

 ( ان  من الضممممممممممممممرورى اسممممممممممممممتحداث وتوظي  الطرق 1994" جما  عال  الدين" )مع ما ذكره ويتفق 
الميكانيكية )الحركية( وكذا الحلو  التكنولوجية )التقنية( والتربوية المتقدمة لتسمممممجي  ودراسمممممة مؤشمممممرا  

  ) 11 :1) لحركة اإلنسيابية للكش  عن طبا ع التركيب البيولوج  )الحيوى( لالدا  الحروخصا ص ا
  paul .duane ( "1999 )  ( بو " "ودوان 1985") Engber" إنجبر  مع ما ذكرهويتفق        

ان اسممتخدا  التحلي  البيوميكانيك  هو الطريق العلم  لتطوير برامت التدريب واالدا  حيث يعم  عل  
تحسممين االدا  وتصممحي  االخطا  وكذلك تطوير االدا  الفن  وبرامت تدريب اللياقة البدنية لالعب كما 

يرا من المعلوما  حو  الميكانيكا قدرا كب يجب عل  المدرب ان يتوافر لدي و يمنع حدوث االصممماباتان  
الحيوية لما ف  ذلك من اثر كبير ف  التعر  عل  النشممممممماط الرياضممممممم  الذى يشمممممممر  علي    فيجعله  
اكثر ثقة ف  عمله  ,كذلك تصممم  بمعرفته  لتشمممم  االسمممباب العلمية الكامنة ورا  ادا  حركة رياضمممية 

 (81:17(  )12:14خدمة ف  هذه الرياضة )بطريقة معينة باالضافة ال  التكنيكا  المتضمنة المست
 (  2006" )"حسططططططن عبد اح أحمد عبد رب دراسمممممممممة  ويتفق ذلك مع نتا ت دراسممممممممما  ك  من

 ناصطر عبد المنعم محمد حسطان ن أبو سطعدة"ودراسة  ( 2005) "راف  صطالت فتح  وونرون"دراسممة و
 ( أن عناصمممممممممممر اللياقة البدنية 2008) Martin J, et, alوونرون  مارتن دراسمممممممممممةو   ( 2004)

الخاصممة والتي تقيس الصممفا  البدنية القوة المميزة بالسممرعة والتحم  والسممرعة لها دور ها  ومؤثر عند 
فالصممممممممممممممفا  البدنية لما لها من فاعلية في الحياة العامة وهي األسممممممممممممممماس لجميع العاب القوى العبي 

أثيرا  كبيرا  في سرعة الحركة وفي نشاط  وهي مرتبطة القدرا  الحركية لدى الالعب وذلك ألنها تؤثر ت
 بصمممممممفا  بدنية عالية تمكن  من العاب قوىبالسمممممممرعة والمطاولة ومن الضمممممممرور  أن يتصممممممم  العب 

 . اإلنجاز الرياضي 
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 :الفرض الثانى عرض وحتليل ومناقشة نتائج 
 ( 9جدول) 
 البدن ة الناصة ق د البحث الل اقة انتباراتداللة ال روق ب ن الق اس القبل  والق اس البعدى ف  

 18ن = 

 (2,121)(=  050) عنويةم ستوىعند مالجدولية    " "قيمة * 

 ( والذ  يظهر قيمة المتوسمممممممممممممط الحسممممممممممممماب  واالنحرا  المعيارى9يتضممممممممممممم  من جدو  )     
جدو  داللة الفروق اليتضمممم  من لعينة البحث و  القياسممممين القبل  و البعدى لالختبارا  قيد البحث ف 

حيث توصم  الباحث ال   أن  قيد البحث  الخاصمة البدنية االختبارا  فيبين القياسمين القبلي والبعد  
توجد فروق دال  إحصممممما يا  بين القياس القبلي والقياس البعد  ولصمممممال  القياس البعد  في االختبارا  

 0,05" الجدولية عند مستوى معنوية   لمحسوبة أكبر من قيمة " " ا  قيد البحث حيث ان قيمة " 
المسمممممممممممتخلص من التحلي  أدى ال  التعر  عل   ويرى الباحث أن إسمممممممممممتخدا  التدريب البدن 

مستوى هبوط المستوى في أ  منطقة من مناطق السباق مما جع  الباحث يركز التدريبا  البدنية في 
 اتجاها  السلي  . 

( ال  ان الميكانيكا الحيوية تلعب دورا هاما ف  1998"عاد  عبد البصمممير" ) ويتفق ذلك مع 
" ان التمرينا  Donskoiمجا  المهارى للناشممممممممم ين وكذلك المتقدمين واوضممممممممم  نقال عن دنسمممممممممكوى "ال

البدنية تعتمد عل  عل  الميكانيكا الحيوية ف  ايجاد التكنيك الرياضمممممممممممممم  وتعليم  ف  التدريب وانطالقا 
لمفهو  تحدد  اه  اغراض الميكانيكا الحيوية ف  هد  الحركة الرياضمممممممممية واالسمممممممممتناد عل  من هذا ا

استخدا  اسس الميكانيكا الحيوية ف  ايجاد انسب الحلو  الميكانيكية الحيوية بالنسبة لالدا  الرياض  
 (13:4 14لتحقيق التدريبا  الخاصة الهادفة لتنمية القدرا  البدنية المطلوبة.)

 

وحدة  المتغ رات

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة)ت( 

 المحتسبة*

معدل 

 التحسن

   ع± -س ع± -س

 %10 *3.763 04501. 2.2556 21712. 2.058 سم الوث  العر ض من الثبات

 %26 *11.865 1.59247 41.2222 2.61219 32.66 سم الوث  العمودى من الثبات

 االنب اح المائل من الوقوف 
 %25 *9.880 2.86972 43.0000 2.25571 34.50 عدد ب وربى

 قوة عاجت الرجل ن "جهاز
 الد ناموم تر

 %18 *9.540 2.05798 72.3333 4.49255 61.22 كجم

مقعد والبار الجلوس على 
 الحد دي على الكت  ن

 %49 *15.503 84017. 29.3333 2.49247 19.72 عدد
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ج وسطططططططططططك ور وأنرون  (   و"2001" )  Klaus Renyeكجوس ر ن ط  ويتفق كمم  من " 
Jeusic, R& Others  ( "2003 و " أن تدريبا  اللياقة البدنية العالية تؤد  إل  زيادة المقدرة ) 

 (  135:  16( )  114:  15الفنية والقدرة الحركية لدى الالعبين. )
توجد فروق دالة والذى ينص عل  أن  " الثان  وهذه النتا ت تحقق صممممممممممممممحة ما جا  بالفرض 

إحصا يا بين القياسين القبلي والبعد  لصال  القياس البعد  في مستوى أدا  بعض المهارا  في كرة 
 بدولة الكوي  قيد البحث للناش ين القد 

 االستنتاجات والتوصيات: 

توصمممممممم  الباحث إل  االسممممممممتنتاج من خال  عرض وتحلي  ومناقشممممممممة نتا ت االختبار  االسططططططتنتاجات: 
 التالي: 

مستو   تطوير البعد  في القياس حصا يا بين متوسطي القياس القبلي وإفروق دالة وجود    -1
 .قيد البحث لصال  القياس البعد  اللياقة البدنية الخاصة 

باسممتخدا  التحلي  الكينماتيك  عل  عناصممر اللياقة البدنية الخاصممة لألدا  تحسممنا  معنويا  بين  -2
تحم  السممممرعة لصممممال   –السممممرعة  - القوة المميزة بالسممممرعة -القياسمممما  القبلية والبعدية القوة 

 القياس البعدى .

من الوسمممما   التدريبية المال مة لزيادة  عناصممممر اللياقة الخاصممممةإن التدريب باسممممتخدا  يتضمممم   -3
 سرعة األدا  المهارى لناش بين العاب القوى .

البدنية والمسممممممممتوى سمممممممماهم  بشممممممممك  أيجابي علي المتغيرا   البدنية الخاصممممممممةأن التمرينا    -4
 الرقم  في العاب القوى . 

واسمممممطة التحلي  الكينماتيك  في تدريب الناشممممم ين لتطوير اسمممممتخدا  تدريبا  اللياقة الخاصمممممة ب -5
 متر  . 400معد  السرعة في 

  :التوصيات

اللياقة الخاصة تمرينا  التحلي  الكينماتيك  كأساس لتحديد االهتما  الكبير باستخدا   .1
 .العاب القوى في رياضة 

 .بالعاب القوى ة عند تقوي  البرامت التدريبية الخاصالبدنية االعتماد عل  المتغيرا   .2

اللياقة لما لتمرينا   عل  مراح  سنية أخرى  إجرا  دراسا  عل  سباقا  أخرى .3
 من نتا ت إيجاب المستخلصة من التحلي 
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 املراجع :
الحركا  الرياضممممممممممية  دار المعار    جما  محمد عال  الدين دراسمممممممممما  معملية فكبيوميكانيكا .1

  (1994الطبعة الثالثة  اإلسكندرية)
"تأثير برنامت تدريبا  الوسمممممممممممط الما ي عل  بعض المتغيرا   حسمممممممممممن عبد ار أحمد عبد رب  .2
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