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  ملخص

ة  دفت الدراس ىھ رف  إل ىالتع ى إل ة عل ة البدني رح للياق امج مقت ر برن رات  أث بعض متغي
ي س حرك اري اإلدراك الح ة  واألداء المھ ت عين ك تكون ق ذل تك، لتحقي ئات الجمناس دى ناش ل

ات األساسية في ) ١٨(الدراسة من  طالبة من طالبات ناشئات الجمناستك في مدرسة ياسر عرف
وعة أسلوب القياسيين القبلي والبعدي لمجممحافظة نابلس، وقد استخدم الباحث المنھج التجريبي ب

رات اإلدراك الحس  برنامج اللياقةواحدة، للتعرف إلى مدى تأثير  البدنية على تحسين بعض متغي
افةاإلحساس ب اإلحساس بالقوة العضلية،(حركي  ى مدى  ،)الزمن، اإلحساس بالمس والتعرف عل

تك ئات الجمناس دى ناش اري ل ى األداء المھ أثيره عل رت نتأظ. ت ال ھ ر فع ود أث ة وج ائج الدراس
تخدم  امج المس رات للبرن ين متغي ى تحس ة عل ة البدني رتللياق ا أظھ ي، كم  اإلدراك الحس حرك

ة الدراسة راد عين دى أف ائج وجود  .انخفاض الخطأ في التقدير لھذه المتغيرات ل ا أظھرت النت كم
اري توى األداء المھ ي مس ائية ف ة إحص روق ذات دالل الح القي ف ئات ولص دى ناش دي ل اس البع

تك ةاوأوصى  .الجمناس ة البدني ى اللياق د عل ث بضرورة التأكي ارات  لباح يم المھ دء بتعل ل الب قب
اري اإلدراك الحس حركي متغيرات واستخدام البرنامج المقترح لتطوير الحركية  والمستوى المھ

  .لدى ناشئات الجمناستك
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the effect of proposed 
physical fitness program on some of the Motor Sensory Perception 
(MSP) and skill performance of female Gymnastic beginners. To achieve 
that the study conducted on (18) subjects and they were pre and post 
tested in the following (MSP) elements: (strength, time, and distance) 
and skill performance. The results revealed significant differences in 
(MSP) elements: (strength, time, and distance) and skill performance 
between pre and post tests in favour of post test. Furthermore, there was a 
reduction in error estimation in (MSP) elements. Based on this study 
finding the researcher recommended to increase attention on physical 
preparation before teaching motor skills.  

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية

إيجابي  ارتباطنية من أھم أھداف التربية البدنية، لما لھا من يعتبر تحسين مستوى اللياقة البد
ة  ـة والعقلي حة البدني دني والص و الب ي والنم يل العلم ة، كالتحص االت الحيوي ن المج د م بالعدي

ً  (Clark, 1987) واالجتماعية والنفسية، ومن ھذا المنطلق وضع كالرك يما ـل  تقس ة العوام لكاف
اة  ي تمس حي ـة الت ذه اناإلنسالحركي م ھ ه أھ دد في اد، ويح ياألبع ةالليا ، أال وھ ة ق ق . البدني ويتف

ـلماء الشرقيو ذا المجاللمختصون في ا نالع ال" ھ  ,Platonov)، و(Matveev, 1991) أمث
 & Fox)، و(Shephard, 1999) الــأمث"نـاء الغربييـالعلم عـم "(Hare, 1992)، و(1994

etal.,1989)"ـية وع ـة البدن أن اللياق رھا ، ب يةناص ر  األساس اسحج ي  األس ـيع ممارس لجم
ـة  األنشطة ـة الصحي ن أجل الممارس ي المجال الرياضي، أو م الرياضـية، سواء للتخصـص ف

ـة ات . الشخصي ة إحدى المكون ة البدني ر اللياق يةوتعتب ن أداء  األساس ه م ى تمكن رد حت لصحة الف
ـ ألطرديرتباطھا نظراً الذلك متطلبـات الحياة ووظائفھا على أكمل وجه، و ـة والشخصي ة بالصح

ي  والقوام، ـ اھتمتوھناك الكثير من الدراسات الت ـة البدني ة ةبموضوع اللياق ـدف معرف ا بھ ، إم
ه  مستوى اللياقة البدنيـة لعينة ما، أو بھدف وضع معايير للياقـة البدنية تناسب البلد الذي تجري في

  .برامج المتـبعة في مستوى عناصر الليـاقـة البدنيـةالدراسة، أو بھـدف المقارنـة لمعرفة أثر ال

من الرياضات ذات األھمية الكبرى في برامج التربية الرياضية،  تعتبر رياضة الجمناستك
والتي تعمل على إشباع حاجات الشباب وتالئم مراحلھم العمرية المختلفة، وھي مثلھا في ذلك 

لفرد بالمھارات التي تستمر معه لممارستھا مثل أي نشاط فردي آخر، حيث تعمل على تزويد ا
في المستقبل، ذلك أنھا تساھم بدرجة كبيرة في تنمية أوجه معينة للياقة البدنية وتطويرھا 

أن اإلدراك الحس حركي والتصور الذھني يعتبر إحدى المعضالت الرئيسية التي . واالرتقاء بھا
عب على استدعاء األمور اإلدراكية وتحليل لھا تأثيراً على مستوى العب الجمناستك، فقدرة الال

ً في تحسين مستواه المھاري، خاص  حجم القوة العضلية لتنفيذ المھارة الحركية يلعب دوراً ھاما
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، في محاولة لتسھيل وتبسيط ھذه المھارات، ستكااشئين والمبتدئين مھارات الجمنتعليم الن عند
ليست كبقية الرياضات كونھا  ياضة الجمناستكفر. الصعبة والمغلقة والتي تعتبر من المھارات

ذات مھارات فردية محكومة بمسارات حركية معينة، تعتمد على الربط بين العقل واألداء 
الحركي، فھي تحتاج إلى قوة التركيز والتذكر والتصور وربط المھارات الحركية بعضھا مع 

طريقة ديناميكية، وذلك لضمان أداء المھارة أو الجملة الحركية ب الالعب بعض، حتى يستطيع
فھم وأدراك الحركة بشكل سليم، ألن من الضروري تصور الالعب للمھارة بطريقة صحيحة 
وسليمة، حيث يعمل ذلك على تدعيم المسار العصبي الذي يساعد على األداء الصحيح، ويھيئ 

  .ھاالعقل الستقبال المھارة وتالفي الوقوع في الخطأ مما يؤدي إلى تطوير مستوا

ات ض الدراس ارت بع د أش م  وق ة جاس ل دراس ى  )١٩٩٨(مث وير إل ة تط زةأھمي  األجھ
ه  واستقبالھا المعلومات الحركية الجديدة استعداد المتعلم لتعلمالوظيفية على  ن، وان ا يمك بأسرع م

اد  .داء المھارات الحركية المختلفةسيكون مستعداً أل ا حم ا يعرفھ ة كم ارة الحركي  )٢٠٠١(والمھ
م  أن إلى) ٢٠٠٣(ويوضح خويلة  .داء واجب حركي معينأفراد في دى كفاءة األم ھي ارة تعل مھ

درات  تعلم للصفات أو الق تالك الم ذي يحدده مدى ام ما يعتمد على مدى استعداد الفرد للتعلم، وال
راد  ارة الم ي األداء للمھ ؤثرة ف درات الم ن الق ا م ة، وغيرھ ية والعقلي ة والحس ة والحركي البدني

  .مھاتعلي

ون  ير خي دء ) ٢٠٠٢(ويش ل الب ار قب ع واألفك اس والتوق ه اإلحس ب مع تعلم يجل ى أن الم إل
إنھم  المتعلمون إلىبالتعلم، لذلك يحتاج  التعلم ف زين ب دليل لتحديد النشاط، ولكن عند األفراد المتمي

ى يعرفون كيف يھيئون أنفسھم للتعلم واألداء الجيدين، كما أن الفرد يعتمد في توقعه لح ا عل دث م
ل إستخدامھا، وتظھر االستجابة الصحيح ذاكرة بھدف تفعي ادةكيفية توفر المعلومات من ال  ،ة ع

حيح  زمن الص د ال ر، أي تحدي دوث المثي ل ح دة قب ع الم د أو توق ن تحدي رد م تمكن الف دما ي عن
  .واإلحساس به

ل دراسة واألعرجي كما أثبتت الدراسات ا  )١٩٩٩(ن وآخري مث اك ارتبط ين وثأن ھن ا ًب يق
ي لي الحرك اس العض ة واإلحس ارة الحركي توى المھ اع ،مس افة واالرتف اس بالمس  ،واإلحس

ة الرياضي في  )٢٠٠٣(، كما أكدت دراسة خويلة باالتجاهواإلحساس  ى وجوب تطوير قابلي عل
  .عملية إدراك المكان والزمان في مختلف األنشطة الرياضية

ل د ك ا يؤك ن كم ا م ي عط ري بن ري ،)٢٠٠٥(ن وآخ ي وآخ ميدت  )٢٠٠٥(ن والكيالن وش
(Schmidt, 2000)ى ار والمفاصل  ، عل ودة بالعضالت واألوت ية الموج تقبالت الحس أن المس

ا ارات عصبية حسية تحمل معلومات عنتقوم بإرسال إش وعن  ،مدى تقصير العضلة أو إطالتھ
زا ه، وعن أوضاع أج اض العضلي وقوت رعة اإلنقب ا، وعن س ا وارتخائھ دى توترھ م م ء الجس

راغ المحيط المختلفة ككل،  ة في الف ة الحرك ذه األجزاء، وعن دق وعن التغيرات الحاصلة في ھ
م  وزمن أدائھا، بذلك تساعد ھذه المعلومات على دقة تقدير الالعب لألداء الحركي من خالل تحك

تعلم الحركي و ات ال اء عملي ا في أثن دريب الجھاز العصبي في أداء الحركات المكتسبة وإتقانھ الت
   .الرياضي
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تحكم الحركي تعلم وال وم ال د  .كما تناول الكثير من الباحثين في مجال التعلم الحركي مفھ وق
ه .أعطيت تعاريف كثيرة لكل منھا ا يبين تعلم كم ديل  (Matveev, 1998) وال ر او التع ه التغي بأن

ة الناتجة في المھ اً أما التحكم الحركي فإنه يعرفه على أساس كونه تطور .في السلوك ارة الحركي
والمكتسب من  ،دراكييتناول القدرات الحركية من البعد النضجي واإل ، حيثعن التجربة العملية

ي  رار االداء، الكيالن الل تك رونخ ة )١٩٩٩( وآخ رتبط بالبيئ لوكي الم د الس ن البع ذلك م ، وك
دى تطور اإل رد وم ة للف تقلة المحيط درة مس ـركي كق ث  ،(Weiss, 1988)دراك الحـس ح حي

ر  الب ويتعلم ويدرك العالم من حوله،يتفاعل الط تقبال اإلدراككما يعتب ة اس المعلومات من  عملي
ة، ثاسالمثيرات بو ا بوطة الحواس المختلف يقھا واالستجابة لمعناھ ةاسم تنس دراك واإل .طة الحرك
وإليس تعلماً و ك  .نما ھو مظھر للنضج في النم ي ذل ات اإلأويعن ة ن العملي تقلة دراكي تنضج مس

ى اإل درة عل رات، والق ن الخب بياً ع ن نس ات أدراك يمك رات والممارس الل الخب ن خ زداد م ن ت
رد  .(Schmidt, 1994)السلوكية  ا يكتسب الف ي من خاللھ ك المراحل الت ى تل وتعد الحركة أول

م  واردة من جوانب الجس ية ال ك من خالل المعلومات الحس م، وذل ي الجس تحكم ف العضالت ( ال
ةأ ،)لمفاصل وا ى وصول المعلومات البصرية والسمعية  ،ما المرحلة الثاني د عل ي تعتم ك الت فتل

ة المنجزة ه بالحرك ة المعلومات المدرك ى مقارن درة عل ك  .عن المدركات الحركية والق ل ذل ويمث
  بعاد المرتبط حساس بالفراغ واألاإل

ي  تقبال البصري، الكيالن ي .)٢٠٠٥(باالس ن بن ل م ا ويضيف ك ري عط  ،)٢٠٠٥( نوآخ
 ،على أن اإلدراك الحس حركي ھام في عملية التعلم، (Schmidt, 2000)و )٢٠٠٥(والكيالني 

ؤدي  ،داؤھا بصورة أفضلأمكن أو المھارة، كلما أاإلحساس بالحركة  دادزإوذلك ألنه كلما  ا ي مم
ة توى األداء بصورة ملحوظ ع مس ى رف درات الحرك. إل ي للق وم التطبيق رتبط المفھ ة وي ة بعملي ي

  .  العصبية الحركية للتحكم والتوافق العضلي العصبي وامراستقبال وتنسيق األ

الء ير ع دين  ويش رونال ين اإلأ) ١٩٩٢( وآخ س حرك ي  دراك الح كل رئيس رتبط بش م
زي،  از العصبي المرك ذيوبالجھ د ال ن  يع ة أم ة بالمعرف ا عالق ي لھ خ الت ات الم ائج عملي م نت ھ

ة العل ات العقلي اوالعملي ات   .ي ة النعيم ي دراس دفت ) ١٩٩٧(فف ي ھ ين إوالت ة ب ة العالق ى معرف ل
ز(حركي دراك الحس متغيرات اإل وة وال اه والق افة واالتج اري في بعض واأل )منالمس داء المھ

ر اإلأ، حيث مھارات الجمباز ين متغي ة ب حساس ظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط طردي
ة  .داءومستوى األ%) ٥٠، %٢٥(دراك إند مستوى وقوة الذراعين ع ،بقوة القبضة ووجود عالق

د مستوى عكسية بين متغير اإل داء ومستوى األ%) ٥٠(دراك إحساس بقوة عضالت الرجلين عن
  .رضيةعلى بساط الحركات األ

ة  ي دراس اوف ي عط ري بن دفت  )٢٠٠٥( نوآخ ي ھ توى اإلدراك إوالت ى مس ى التعرف إل ل
ي  وةإالحس حركي ف اج ق ةعضل نت ة اآلتي ددة بالنسب المئوي %) ٢٥و ،%٥٠و ،%٧٥( :ية مح

بة  ى إنس لأل ب الطوي ارات الوث ي اختب ة ف وة ممكن ودي ،قصى ق ب العم وة ،والوث ة وق . القبض
داً اإلن مستوى أظھرت النتائج أ  ؛دراك الحس حركي عند الطلبة في اختبار الوثب الطويل كان جي

 ً ان متوسطا ار الوثب وفي اخ؛ وفي اختبار قوة القبضة ك وديتب ً  العم ان ضعيفا ذلك و .ك وجود ك
ا %. ٢٥عند النسبة المئوية فروق ذات داللة إحصائية في اختبار قوة القبضة  ائجظھرت أكم  النت
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توى  ي مس روق ف ود ف ة  اإلدراكوج ة المختلف ي للنسب المئوي ين %) ٢٥، %٥٠(الحس حرك ب
  .لولصالح الوثب الطوي العمودياختبار الوثب الطويل والوثب 

اللياقة البدنية على تحسين  والتي أظھرت أھمية تطوير )٢٠٠٣(وفي دراسة خويلة 
ستنتج الباحث لوم الرياضة في جامعة مؤته، امتغيرات اإلدراك الحس حركي لدى طالبات كلية ع

وفي  ).بالقوة والزمن والمسافة( وجود أثر فعال للياقة البدنية على تطوير متغيرات اإلحساس
والتي ھدفت إلى التعرف إلى عالقة اإلدراك الحس حركي للمسافة ) ١٩٩٩(جي العردراسة ا

ارتباط غير معنوي بين اإلنجاز  وجود رة، أظھرت النتائجوالزمن باإلنجاز في السباحة الح
) ١٩٨٩(وفي دراسة السيد   .واإلدراك الحس حركي لتقدير زمن اإلنجاز في السباحة الحرة

اإلحساس العضلي الحركي، واإلحساس نوعية العالقة بين إلى  التعرف إلىوالتي ھدفت 
 )فوسبوري(بقة الوثب العالي بطريقة ن اإلحساس بالمسافة واالرتفاع لمساي، وببالمسافة

، وأنواع اإلدراك تلفتين في مستوى األداءية بين المجموعتين المخالفروق المعنو إلىوالتعرف 
م معصوب العينين وسيلة مناسبة ١٠لمسافة  أن قياس المشي إلىوخلص الباحث  حركي،الحس 

ً لإلحساس باالتجاه لدى الالعبين الناشئين في ھذه الفعالية وأن ھناك ارتباط ً موجب ا بين مستوى  ا
            .والزمن والقوةوكل من اإلحساس العضلي الحركي واإلحساس بالمسافة  الحركية،المھارة 

لة لفحص ظاھرة اإلحساس الحركي عن طريق نھا محاوأوتكمن أھمية الدراسة الحالية ب
حد لتحقيق ھدف مثل أكثر من مفصل وأتطبيق برنامج تدريبي مقترح لحركات مركبة تجمع 

 إلى فحصضافة الوثب الطويل، والعدو، والجري، ودفع كرة طبية، وتمرين الضغط، باإل
قوة (حساس بالقوة الظاھرة على حركة ذات درجة حرية واحدة دون تغذية بعدية مثل اختبار اإل

وبالتالي نتحقق من مدى قدرة . ، واختبار اإلحساس بالزمن، واختبار اإلحساس بالمسافة)القبضة
نتاج قوة عضلية وزمن ومسافة حسب إناشئات الجمناستك على اإلدراك الحس حركي في 

ة مع أقل نسب ومدى قدرتھن على األداء المھاري، متطلبات الواجب الحركي المراد تحقيقه
  .خطاءلحدوث األ

  
 مشكلة الدراسة

إن تطوير اللياقة البدنية يعني تطور القوة العضلية والسرعة والتحمل والمرونة والرشاقة 
فيھا التغلب على مقاومة قوة أو التغلب  الصفات البدنية والتي يكون ھدف التدريب وغيرھا من

مل المطلوب منه أدائه والمساعدة على زمن أو مسافة، لرفع مستوى كفاءة الجسم لتحمل أعباء الع
احث محاوالً التعرف إلى أثر من ھنا ظھرت مشكلة الدراسة للب. في سرعة التكيف مع متطلباتة

حركي واألداء المھاري لدى  متغيرات اإلدراك الحس برنامج مقترح للياقة البدنية على بعض
، تعد أدلة على مدى اكتساب ، فاإلحساس بالقوة، واإلحساس بالزمن والمسافةناشئات الجمناستك

وثبات المھارة الحركية، وبالتالي نتحقق من مدى قدرة الناشئات على اإلدراك الحس حركي في 
وبذلك يمكن حل  .نتاج قوة عضلية وزمن ومسافة حسب متطلبات الواجب الحركي المراد تحقيقهإ

ار، وھذا غير محدد قل مستوى من تكرأداء المھاري ضمن مشكلة ھامة موجودة عند تكرار األ
تكون نسبة تكرار الخطأ ) قوة أو زمن أو مسافة(نتاج إية نسبة أو الالعبين على أعند المدربين 
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فكانت فكرة الدراسة محاولة إلبراز أھمية . قل ما يمكن ليتم تنفيذ تكرار المھارة المطلوبةھا أفي
تساب المھارات الحركية، وبخاصة اللياقة البدنية للمدربين والمدرسين والطلبة الذين يھتمون باك

والحركات الفنية  األداء المھاري عند الناشئات في رياضة الجمناستك لما لھا أھمية في اكتساب
  .  التي تعتمد إلى حد كبير على متغيرات اإلدراك الحس حركيالصعبة 

  
  الدراسة أھداف

  :إلىالدراسة  ھدفت

رف  - ين عإالتع ى تحس رح عل امج المقت ر البرن ى أث ئات ل دى ناش ة ل ة البدني ر اللياق ناص
 .الجمناستك

رات اإلدراك الحس حركي  - ى بعض متغي ة عل ة البدني رح للياق امج مقت التعرف إلى أثر برن
 .لدى ناشئات الجمناستك في مدرسة ياسر عرفات األساسية

ى األداء  إلى التعرف - ة عل ة البدني دىأثر برنامج مقترح للياق اري ل لجمناستك ناشئات ا المھ
   .د تأثير البرنامج المقترح للياقة البدنيةبع

  
  الدراسةفرضيات 

  :العلمية اآلتية الدراسة الحالية إلى فحص الفرضيات سعت

ي مس - ائية ف ة إحص روق ذات دالل د ف ين  توىتوج ك ب ئات الجمناس دى ناش ة ل ة البدني اللياق
 .القبلي والبعدي القياسيين

ر - د ف يتوج ائية ف ة إحص رات  وق ذات دالل ي دراكاإلمتغي س حرك القوة (الح اس ب اإلحس
افة ين القياسيين) العضلية، واإلحساس بالزمن، واإلحساس بالمس دى ناشئات الجمناسك ب  ل

 .القبلي والبعدي

ين القياسيين المھاري لدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية على األداء  -  ناشئات الجمناستك ب
 .القبلي والبعدي

  
  محددات الدراسة

ام إ تم: المجال الزمني -  ٢٠٠٥/٢٠٠٦جراء الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من الع
  . ٢٨/٣/٢٠٠٦إلى  ١/٢/٢٠٠٦في الفترة الواقعة ما بين 

اني - ال المك ي : المج ة ف ة الدراس ى عين ة عل ي الدراس تخدمة ف ارات المس راء االختب م إج ت
  .في مدينة نابلس األساسيةساحات مدرسة ياسر عرفات 

 .في مدينة نابلس األساسيةشئات الجمناستك في مدرسة ياسر عرفات نا: المجال البشري -
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  الطريقة واالجراءات
  

  منھج الدراسة

تخدام  م اس ي مألت دةنھج التجريب ة واح دي لمجموع ي والبع اس القبل لوب القي هملمالء بأس  ت
  .لطبيعة الدراسة

  
  مجتمع الدراسة

ات تكون مجتمع الدراسة من طال ات من الصب ع فوفمدرسة ياسر عرف  الخامس وو الراب
  .طالبة) ٤٣( سن رياضة الجمناستك والبالغ عددھنالسادس األساسي ممن يمار

  
  عينة الدراسة

ة ا تم اختيارھن طالبة )١٨ (تكونت عينة الدراسة من  ة من مجتمع الدراسة، بالطريق لعمدي
 .من حيث الطول والوزن والعمر يوضح خصائص عينة الدراسة) ١(والجدول رقم 

  .خصائص عينة الدراسة من حيث الطول والوزن والعمر:  )١( جدول

  االنحراف المعياري  المتوسط  المتغير  الرقم

  ٧.٢٦  ١٤١.٣٨  سم/  الطول  ١

  ٧.٥٣  ٣٣.٤٧  كغم/  الوزن  ٢

  ١.٥٥  ١١.٣١  سنة/  العمر  ٣
  

  ت اإلدراك الحس حركياختبارا

  اختبار اإلحساس بالقوة  .١

س القوه القصوى ومن ثم إعطاء قيا ، وتم)الديناموميتر( ةجھاز قياس قوة القبض استخدام تم
وة،على اإلحساس بالمقدار المحدد من  من القوه لتحديد قدرة الطالبة%) ٥٠(لتقدير  محاولتين  الق

ة الحاسبة  ةالتي تم حسابھا سريعا باستخدام اآلل ة . اليدوي وة القصوى للطالب ثال الق م، ) ٥٥(فم كغ
ب ول لھ %)٥٠( نحس ا ونق ك %)٥٠(ي اعمل امنھ ن قوت ن ،م ارب م ا يق م،) ٢٧.٥( أي م  كغ

  .بالقوة اعنھا يحدد مدى إحساسھ امن القوه أو بعدھ )%٥٠( من اوھكذا فإن قربھ

  بالزمن اختبار اإلحساس  .٢

برؤية وبدون  ثانية) ١٥(تم فيه استخدام ساعة اإليقاف لتقدير مدى اإلحساس بالزمن لمدة 
 .محاولتينالمن  ية لتؤخذ المحاولة األقربرؤ
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  اختبار اإلحساس بالمسافة  .٣

افة  د حددت مس ة بالسير ) ١٥(تم تقنين اختبار لإلحساس بالمسافة، وق وم الطالب م، حيث تق
ائم  ذي ثبت بق اس ال اذاة شريط القي ا وتسير بمح م تغمض عينيھ ين، ث خاللھا وھي مفتوحة العين

افة  ى مس ة وعل بة للطالب توى الحوض بالنس ون بمس ريط ) ٣٠(ليك اذاة الش ة بمح ير الطالب م، تس
افة  ا ١٥لمس رق إم اذاة الشريط، ليحسب الف ير بمح ا وتس م تغمض عينيھ ون م، ث دا أو أن يك زائ

ددة  افة المح اً للمس افة ) ١٥(ناقص ا للمس اولتين أي أقربھ ي مح ة ف ل محاول ذ أفض م، إذ تؤخ
 .م، والتي تحدد مدى حس الطالبة بالمسافة) ١٥(المحددة

  
  بي لتطوير اللياقة البدنيةيدربرنامج ت

ق ئناشياقة البدنية لقام الباحث بإعداد برنامج بھدف تطوير الل ات الجمناستك، بحيث يتم تطبي
ابيع ولمدة ثمان دقيقة، نثالث مرات في األسبوع لمدة ستيالبرنامج  امج ،أس ق البرن مع  حيث طب

ين  الواقعة في الفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٦لعام الفصل الدراسي الثاني من ا بداية ا ب ى ١/٢/٢٠٠٦م  حت
ام الباحث بمساعدة  .بييالبرنامج التدر يمثل) ١( ملحق رقموال. ٢٨/٣/٢٠٠٦ وم األول ق وفي الي

ة  ارات البدني اد الفلسطيني للجمناستك باالختب ته من أعضاء االتح ة الرياضية وس مدرسة التربي
اس المستوى ا ى قي ي، باإلضافة إل ارات اإلدراك الحس حرك م واختب ي، وت اس القبل اري للقي لمھ
 . إعادة نفس القياسات في اليوم األخير من تنفيذ البرنامج للقياس البعدي

 
  وثباتھا االختبارات صدق

ة، وعل بعد اإلطالعلقد اختيرت ھذه االختبارات  ا في ى العديد من الدراسات النظري ورودھ
ة الرياضيةالتربفي كلية ضھا على مجموعة من الخبراء أكثر من مصدر موثوق به، وبعد عر ، ي

ذه  ،)٢(ملحق رقم  ارات لألھداف المرجوة في ھ ذه االختب ق ھ  .الدراسةوالذين اتفقوا على تحقي
ا  د منھ وتشير العديد من األبحاث والمراجع العلمية التي استخدمت بعض ھذه االختبارات أو العدي

ل دراسة خوي ة مث ات عالي امالت ثب ارات بمع ذه االختب ز ھ ه إلى تمي ام الباحث ). ٢٠٠٣(ل د ق وق
ة الدراسةبتطبيق ھذه االختبارات عل ة استطالعية خارج عين ات) ١٠( تكونت من ى عين ، طالب

ة ا، إذ استخدم الباحث طريق ار و وذلك للتأكد من صالحيتھا وثباتھ ق االختب ادة االختتطبي ارإع  ب
 .)٢(مبينة في الجدول رقم  فكانت معامالت الثبات ،خالل أسبوع

  .الختبارات الياقة البدنية واإلحساس بالقوة والزمن والمسافةمعامالت الثبات   :)٢( جدول

  معامل الثبات  االختبار  الرقم
    :اختبارات اللياقة البدنية  
  ٠.٩٣  )سرعة( اًمتر ٥٠عدو   ١
  ٠.٩٠  )تحمل(متر  ٣٠٠جري   ٢
  ٠.٩٤  )انفجاريةقوة (وثب طويل من الثبات   ٣
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

  معامل الثبات  االختبار  الرقم

  ٠.٩٢  )رشاقة(زجزاك  اً متر ٢٠جري   ٤

  ٠.٨٤  )قوة مميزة بالسرعة(كغم  ٣دفع كرة طبية   ٥

  ٠.٧٨  )قوة عضالت الذراعين(ضغط معدل   ٦

  :اختبارات اإلدراك الحس حركي

  ٠.٨٦  )من القصوى%  ٥٠(اإلحساس بالقوة   ٧

  ٠.٨٨  )ثانية ١٥(اإلحساس بالزمن   ٨

  ٠.٩١  )اً متر ١٥(اإلحساس بالمسافة   ٩

  

  المعالجات اإلحصائية

  :لتحليل البيانات، حيث تم حساب) SPSS(تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

  .المعيارية نحرافاتواالالمتوسطات الحسابية  -

 .(Paired t-test)لألزواج ) ت(اختبار  -

  

  ومناقشتھا النتائج عرض

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى عرض  :أوال

ين  توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تطور اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناسك ب
  .القبلي والبعدي ينالقياس

ى ية األول ص الفرض ة لفح ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخدمت المتوس ي  اس ف
  .توضح ذلك) ٣(ونتائج الجدول رقم  ،المتوسطين فرق فين القبلي والبعدي، وتم حساب الالقياسي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

البعدي ومقدار القبلي و ينالمعيارية في القياس الحسابية واالنحرافاتالمتوسطات :  )٣(جدول 
  .)١٨= ن (في اختبارات اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك  الفرق في المتوسطين
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  .)١.٩٦( =الجدولية ) ت(

م اليتضح من نتائج  ابي )٣( جدول رق في مستوى  ينملحوظو ينوجود تطور وتحسن إيج
دي،ين القبلي والبعدي وللدى ناشئات الجمناسك بين القياس تطور اللياقة البدنية اس البع  صالح القي

ث ة  حي ة ) ت(أن قيم ن قيم ر م وبة أكب ة،) ت(المحس ع و الجدولي ى جمي ر عل بة التغي ت نس بلغ
والي  االختبارات دل  %)٦.٥٩، %٢٢.١، %٩.٨-، %٥.٨، %١٠.٩-، %٣.٧-(على الت ا ي مم

 .، وھذا ما يؤكد الفرضية األولىدنية لدى عينة الدراسةعلى تطور مستوى اللياقة الب
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  ٢٠٠٧، )٤( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ةالثاني النتائج المتعلقة بالفرضية عرض    :ثانياً 

اإلحساس (توجد فروق ذات داللة إحصائية في مدى تحسن متغيرات اإلدراك الحس حركي 
افة ي) بالقوة العضلية، واإلحساس بالزمن، واإلحساس بالمس ين القياس دى ناشئات الجمناسك ب  نل

  .القبلي والبعدي

ين في القياست الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدمت المتوسطا لفحص الفرضية الثانية
دى ب الفرق القبلي والبعدي، وتم حساب مقدار افة ل متوسطات خطأ اإلحساس بالقوة والزمن والمس

  .توضح ذلك) ٤(الجدول رقم  الجمناستك، ونتائجناشئات 

دي ومقدار القبلي والبعن المعيارية في القياسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات  :)٤(جدول 
  .)١٨= ن (والمسافة لدى ناشئات الجمناستك خطأ اإلحساس بالقوة والزمن ب الفرق
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م  يتضح من ائج الجدول رق ي ) ٤(نت ة إحصائية ف روق ذات دالل وجود تحسن ملموس وف
رات اإلدراك الحس حركي  دى تحسن متغي الزمن، ( م القوة العضلية، واإلحساس ب اإلحساس ب

افة اس بالمس ين القياس )واإلحس ك ب ئات الجمناس دى ناش اس ل الح القي دي ولص ي والبع ين القبل
ة اض قيم ره انخف ا يظھ ذا م دي، ھ ئات  البع دى ناش افة ل زمن والمس القوة وال اس ب أ اإلحس خط

ى االختبالجمنا لت عل ث وص ر، حي ة للتغي بة المئوي ره النس ا تظھ ذا م تك، وھ التوالي س ارات ب
  .، وھذا ما يؤكد الفرضية الثانية%)٨٠، %٥٦، %٥٤(
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  ةالثالث عرض النتائج المتعلقة بالفرضية: ثالثاً 

ين القياسيين المھاري لدىداء توجد فروق ذات داللة إحصائية على األ  ناشئات الجمناستك ب
 .القبلي والبعدي

استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين  لفحص الفرضية الثالثة
  .توضح ذلك) ٥(وتم حساب الفرق في المتوسطين، ونتائج الجدول رقم  القبلي والبعدي،

نحرافات المعيارية في القياسين القبلي والبعدي ومقدار المتوسطات الحسابية واال  :)٥(جدول 
  .)١٨= ن (الفرق في المتوسطين في مستوى األداء المھاري لدى ناشئات الجمناستك 
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وجود فروق ذات دالة إحصائياً بين القياس القبلي والقياس  )٥(يتضح من نتائج الجدول رقم 
دي في مستوى األداء المھاري للحركات األرضية على بساط الحركات األرضية، حيث البع
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مما يدل أن ھناك تقدم واضح في .  المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية" ت"كانت قيمة 
يتضح مقدار الفرق بين  كما .المستوى المھاري لدى ناشئات الجمناستك ولصالح القياس البعدي

 قبلي والبعدي وكذلك النسبة المئوية للتغير حيث كانت على التواليالمتوسطين للقياسين ال
وجميعھا لصالح القياس البعدي، وھذا ما يؤكد %) ١٦، %٣٩، %١٨، %١٥، %٤٠، %٣١(

  .الفرضية الثالثة
  

  مناقشة النتائج

از العصبي المركزي،  رتبط بشكل رئيسي بالجھ يرى الباحث أن اإلدراك الحس حركي م
ة في ھمأمن  يعد الذي ا المتمثل  نتائج عمليات المخ التي لھا عالقة بالمعرفة والعمليات العقلية العلي

اس، ، واإلاإلدراك ذكر، وحس اراألوالت الي ف ؛بص دون إنوبالت احثين يع ي  الب ات ھ ذه العملي ھ
رد تصور  ى الف ه من الصعب عل ار ان المحاور الرئيسية للتنظيم المعرفي للفرد الرياضي، باعتب

راً حد ھذه المحاور الرئيسية، ألأفي غياب  سلوٍك حركيٍ  رة  ن كال منھا يعد مظھ من مظاھر الخب
ه ا . الحسية بين الفرد والمجتمع المحيط ب ه األأوبم ه ال يمكن توجي اري ن و الحركي في أداء المھ
اع، واالساسية والتي تتمثل في المسافة، واالغياب المعلومات عن متغيراتھا األ وة، رتف اه، والق تج

زمن، فوا ة بعض إل واع اإلأن دراس ردة ن ت منف واء أكان اس س ة أحس رورية و مجتمع دُّ ض تُع
  .واألداء المھاري لإلدراك الحس حركي

ة أن) ٤، ٣(ويوضح الباحث من خالل نتائج الجدولين  ة البدني الخاصة  تحسن مستوى اللياق
س بالقوة العضلية، اإلحسا(تحسن متغيرات اإلدراك الحس حركي  على عمل بالبرنامج المستخدم

ي والبعدي ) واإلحساس بالزمن، واإلحساس بالمسافة ين القياسين القبل دى ناشئات الجمناستك ب ل
دى ولصالح القياس البعدي، ھذا ما يظھره انخفاض قيمة خطأ اإلحساس بالقوة والزم ن والمسافة ل

ى لت عل ث وص ر، حي ة للتغي بة المئوي ره النس ا تظھ ذا م تك، وھ ئات الجمناس ارات  ناش االختب
  %).٨٠، %٥٦، %٥٤( بالتوالي

ذه الدراسةو ائج ھ ا وآخرين تتفق نت ي عط ائج دراسة كل من بن ، ودراسة )٢٠٠٥( مع نت
رات اإلدراك و، حيث أشار)٢٠٠٣(خويلة  د لمتغي دير الجي ى التق درة عل ى أن التحسن في الق ا إل

ىالحس حركي يعزى  در إل ة يستخدمكون المت ة البدني ى اللياق تعلمن بات عل وة وي ات الق ن جزيئ
ع  د، واتوزي ذلھن للجھ ان ب دھن، وأزم وتھن وجھ زاؤق م وأج ا الجس ي يقطعھ افات الت اء لمس ه أثن

ة  ى تنمي اعدھن عل ا يس رات، مم ذه المتغي ن ھ ن يحس ة، فھ ة البدني ى اللياق دريب عل امھن بالت قي
  .قدراتھن الحس حركية

تحتاج إلى دقة متناھية في التدريب، من األلعاب الرياضية التي  ستكابر رياضة الجمنتعتو
توافق وإلى  عال من الناحية العقلية والبدنية كما أن أداء المھارات الجمناستيكية يحتاج إلى تنسيق

من المھارات الرياضية المغلقة التي تحتاج إلى تدريب  فمھارات الجمناستك. عضلي عصبي
أن التصور الذھني التام  إلى )١٩٩٥( كامل ، حيث أشاروتحضير ذھني عال ودقة متناھية

 الكتشافيؤدى بالرياضي إلى النجاح بحركاته، ويعطي القابلية  واإلدراك الحس حركي للمھارة
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صور إلى أن الت )١٩٩٥(وآخرين  ويشير عالوي الحركي،افق التكتيك الجديد، وقابلية التو
المرتبطة باألداء إلى االنتقال من الظروف المحيطة غير  الذھني قبل األداء مباشرة ھوعملية

أنه كلما استخدم الالعب عدداً أكبر من الحواس والظروف المحيطة المرتبطة باألداء مباشرة، 
باألداء  ارتباطاأن يتعرف على الحاسية األكثر  أستطاعأثناء ممارسة التخيل الذھني، كلما 

تحسن  على الحس حركي ، إلى دور اإلدراك (Gordon, 2002)جوردن المھاري، ويشير
ركيز األداء المھاري وكتساب المھارات الجديدة، حيث أنه الالعبين بينوا دور التصور والت

أن مواقف التعلم الحركي تحتاج إلى حاسة اللمس والبصر،  وفي تقليل األخطاء، وكذلك واالنتباه
سة واإلحساس بالزمن أكثر من أي حا والمسافة االتجاهب كاإلحساسوبعض اإلحساسات الداخلية 

  .أخرى

أن تطور مستوى اللياقة البدنية ) ٥(ويبين الباحث من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم 
كذلك عمل على رفع مستوى األداء المھاري لدى ناشئات الجمناستك، حيث يعزو الباحث السبب 

 توفولياب إلى فاعلية البرنامج المستخدم للياقة البدنية في تحسين األداء المھاري، حيث يشير
(Ippolitov,1997)  ً للناشئين مع التركيز على بعض متغيرات مرتبطة إلى اإلعداد الجيد بدنيا

التصور الذھني يعتبر بالمسافة والزمن تعمل على تحسين األداء المھاري لديھم، ويعتبر أن 
ى إحدى المعضالت الرئيسية التي لھا تأثيراً على مستوى العب الجمناستك، فقدرة الالعب عل

استدعاء األمور اإلدراكية وتحليل حجم القوة العضلية لتنفيذ المھارة الحركية، وتقدير المسافة 
  .يلعب دوراً ھاماً في تحسين مستواه المھاري لتنفيذ المھارة الحركية والزمن الالزمين

بسبب ) ٤( رقم ويرى الباحث أن التطور في بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي جدول
مستخدم ساعد على تطور األداء المھاري لدى الناشئات بصورة غير مباشره، حيث البرنامج ال

العالقة بين اإلدراك الحس حركي ومستوى األداء المھاري على إلى ) ١٩٩٩(تشير النعيمات 
  .في رياضة الجمناستك أجھزة السيدات

  
  االستنتاجات

  : ما يلي في ضوء أھداف الدراسة وعرض نتائجھا ومناقشتھا يستنتج الباحث

  .ساعد البرنامج المستخدم على تحسين مستوى اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك .١

الحس  اإلدراكتطور مستوى  إلىأدى تطور مستوى اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك  .٢
 .، حيث تطور اإلحساس بالقوة والزمن والمسافة لديھنحركي

 .لمسافة لدى ناشئات الجمناستكانخفاض أخطاء التقدير للقوة والزمن وا .٣

أدى تطور مستوى اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك إلى تطور مستوى األداء المھاري  .٤
 .األرضيةعلى بساط الحركات 
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  التوصيات

  :في ضوء أھداف الدراسة وعرض نتائجھا ومناقشتھا يوصي الباحث بما ھو آت

 .اللياقة البدنية الحالية لتطوير ضرورة استخدام البرنامج المستخدم في الدراسة .١

  .متغيرات اإلدراك الحس حركي لدى ناشئات الجمناستكو .٢

 .ناشئي الجمناستكالتركيز على اللياقة البدنية وتطوير متغيرات اإلدراك الحس حركي لدى  .٣

راتإجراء دراسة  .٤ ر تطوير بعض متغي ة أث  األخرى اإلدراك الحس حركي مشابھة لمعرف
 .مھاري لدى ناشئات الجمناستكعلى مستوى األداء ال
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  )١(الملحق رقم 
  مستوى اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك البرنامج التدريبي المقترح لتطوير

  
  :ھدف البرنامج  .١

وة  ة من سرعة وتحمل وق ة البدني يھدف البرنامج التدريبي المقترح إلى تنمية عناصر اللياق
  .ورشاقة لدى ناشئات الجمناستك

  
  :محتوى البرنامج  .٢

م امج تيش وى البرن دريبي ل محت ةالت رح تنمي ة البدن المقت ر اللياق ئات عناص دى ناش ة ل ي
  :الجمناستك على ما يلي

  .دقائق) ١٠(اإلحماء  -

م، مع تكرار ثالث ) ١٥(م، ثم جري خفيف لمسافة ) ١٥(الحجل على الرجل اليمين لمسافة  -
 .ث) ٣٠(مرات، مع فترات راحة بينية مدة 

افة  - ى الرجل اليسرى لمس افة ) ١٥(الحجل عل م جري خفيف لمس رار ) ١٥(م، ث م، مع تك
 .ث) ٣٠(، مع فترات راحة بينية مدة ثالث مرات

رار ثالث ) ٣٠(م، ثم جري خفيف لمسافة ) ٣٠(الحجل على الرجلين معاً لمسافة  - م، مع تك
 .ث) ٦٠(مرات، مع فترات راحة بينية مدة

 .ث) ٣٠(مرات، مع فترات راحة بينية مدة  مرات، مع تكرار ثالث) ١٠(الضغط  تمرين -

اً، ) ١٠(م كغ) ٢(طة الدمبلز وزن اسبوتمرين  - دين مع رات، بالي رار ثالث م رات، مع تك م
 .ث) ٣٠(مع فترات راحة بينية مدة 

دة ، ثم جري تينقدقي شي لمدةدقائق، ثم م) ٥(ة جري لمد - دة ) ٥(لم ه لم م تھدئ ائق، ث  )٤(دق
 . دقائق

 .دقائق) ١٠(بمجموع  دقيقتين احة بين المجموعات لمدةيكون ھناك فترات ر -

  .ريبي وأزمنته خالل األسابيع الستالتدمكونات البرنامج  يوضح) ١(والجدول رقم 

  .مكونات البرنامج التدريبي وأزمنته خالل األسابيع الستة:  )١(جدول 

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  األسبوع/ المحتوى 
 د ٣٠ د ٣٠ د ٣٠ د ٣٠  د٣٠  د ٣٠ د ٣٠ د ٣٠  اإلحماء

  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  الحجل على اليمين

  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ليسارالحجل على ا
  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  ٢٤  الحجل على القدمين



  ١٠٢١ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعماد عبد الحق 

  ٢٠٠٧، )٤( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  الضغط
  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  دمبليز
  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  ٤٨  جري

  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  راحة بين المجموعات
  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٨٠  مجموع الزمن

  
  طرق التدريب المستعمل

  .طريقة التدريب الفتري المتوسط الشدة والمتوسط الحجم لمالءمته ومستوى الناشئات

  

  :التوزيع الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح  .١

رح خالل ستة ) ٢(يوضح الجدول  دريبي المقت امج الت ذ وحدات البرن ي لتنفي ع الزمن التوزي
  .أسابيع

  .الزمني لتنفيذ وحدات البرنامج التدريبي المقترحالتوزيع :  )٢(جدول 

  الدائرة  الوحدات التدريبية  األسبوع  الشھر

  ،١  شباط

٢،  

٣،  

٤،  

٣، ٢، ١  

٦، ٥، ٤،  

٩، ٨، ٧،  

١٢، ١١، ١٠،  

)١(، )١(، )١( ،  

)١(، )١(، )١( ،  

)١(، )١(، )١( ،  

)١(، )١(، )١(،  

  ،١  آذار

٢،  

٣،  

٤،  

١٥، ١٤، ١٣،  

١٨، ١٧، ١٦،  

٢١، ٢٠، ١٩،  

٢٤، ٢٣، ٢٢  

)١(، )١(، )١(،  

)١(، )١(، )١(،  

)١(، )١(، )١(،  

)١(، )١(، )١(  

  .وحدات تدريبية ثالثحدد لكل أسبوع  -

 ).٢٤ (حتى نھاية الوحدة التدريبية أل ) ١(تطبق الدائرة  -

  .دقيقة) ٦٠(زمن الوحدة التدريبية  -

 



 "......أثر برنامج مقترح للياقة البدنية على"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٢٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٤( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )٢(الملحق رقم 

  في الكلية أسماء الخبراء والمتخصصين في لجنة االختبارات

  

  .فسيولوجيا الرياضة/ أستاذ/ د عبد الناصر القدومي.أ .١

 .القياس والتقويم في التربية الرياضية/ أستاذ مشارك/ صبحي نمر عيسى. د .٢

 .أساليب تدريس التربية الرياضية/ أستاذ مساعد/ وليد خنفر. د .٣

 .أساليب تدريس التربية الرياضية/ أستاذ مساعد/ تعبدر رف. د .٤

  .مدرسة الجمناستك/ د الحقارينا عب. أ .٥


