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ملخص
ھدفت الدراسة التعرف إلى أثر برنامج تدريبي لتطوير اللياقة البدنية على تحسين اإلدراك
الحس حركي لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية ،لتحقيق ذلك تكونت
عينة الدراسة من ) (١٦طالبة من طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية ،وقد
استخدم الباحثون المنھج التجريبي بأسلوب القياسيين القبلي والبعدي لمجموعة واحدة ،للتعرف
على مدى تأثير برنامج اللياقة البدنية على تحسين بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي )حيث
اظھرت اإلحساس بالقوة العضلية للقبضة ،اإلحساس بالزمن ،اإلحساس بالمسافة( .أظھرت نتائج
الدراسة وجود أثر فعال للبرنامج المستخدم للياقة البدنية على تحسين مستوى اللياقة البدنية لدى
الطالبات ،وكذلك تحسين مستوى متغيرات اإلدراك الحس حركي لديھن ،كما أظھرت النتائج
انخفاض الخطأ في التقدير لھذه المتغيرات لدى أفراد عينة الدراسة .وأوصى الباحثون بضرورة
التأكيد على أھمية اللياقة البدنية قبل البدء بتعليم المھارات الحركية واستخدام البرنامج المقترح
لتطوير اللياقة البدنية ومتغيرات اإلدراك الحس حركي لدى طالبات كلية التربية الرياضة في
جامعة النجاح الوطنية.
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of training
program significant of physical fitness development on motor sensory
perception of female physical education major at An-Najah National
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University. The sample of the study consisted of (16) subject and they
were pre and post tested in the sensory of (grip strength, time and
distance). The results revealed a significant effect of the proposed
program of physical fitness on the development in motor sensory
perception in all variables. Also the result revealed a reduction of
assessment error of these variables. Based on the study finding the
researchers recommended to use the proposed training program for
developing motor sensory perception of female physical education
majors before learning motor skills.
مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
نحن نعيش اآلن في مطلع القرن الحادي والعشرون عصر األزرار واإلنترنت فربما
يتساءل الكثير عما إذا كان ھذا العصر نعمة أم نقمة على البشرية؟ فھناك وجھتا نظر ،األولى
نعمة ومستندة على أدلة منطقية بقدر ما وفرت لإلنسان من وسائل الراحة والرفاھية والمتعة دون
إجھاد .أما وجھة النظر الثانية ،فتشير على أنھا نقمة لما أحدثته من أسباب قلة حركة اإلنسان
ونشاطه ،وأضعفت لياقته ،مما أثرت على صحته ،حيث يؤكد )الرملي .١٩٩١،ص (٥بأن
العصر الحديث عصر الالنشاط ،فالسيارة ،والمصعد ،والتلفاز ،والكمبيوتر ،وغيرھا من
االختراعات التكنولوجية ،إنما ھي وسائل اعتمد عليھا اإلنسان في نمط حياته ،فأصبح يسوده
الكسل والخمول مما اثر على صحته وعافيته.
إذ يعد تحسن مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة من أھم أھداف التربية البدنية لما لھا
من ارتباط ايجابي بالعديد من المجاالت الحيوية كالتحصيل العلمي ،والنمو البدني ،والصحة
البدنية والعقلية واالجتماعية والنفسية عبد الحق ) ،(٢٠٠٥ففي مجال التحصيل العلمي فقد اثبت
دراسة حسانين ) (١٩٩٧وجود عالقة طردية بين الذكاء وأربعة عناصر للياقة البدنية ھي
التوافق والتوازن والرشاقة والدقة ،وفي المجال االجتماعي واإلنتاج فقد أشار إبراھيم )(٢٠٠١
أن اللياقة البدنية تساھم في تطوير الفرد من الناحية االجتماعية الن التفاعل االجتماعي عامل
أساسي يصاحب نمو الفرد والن اللياقة تتيح للفرد اكتساب الخبرات االجتماعية التي تساعد على
تكوين شخصية الفرد ،كما أن ھناك ارتباطا طرديا بين اللياقة واإلنتاج ،فقد لوحظ أن إصابات
العمل تقع نتيجة التعب واإلجھاد .أما في المجال الصحي فقد أظھرت دراسة كالرك
) (Clark, 1987أھمية النشاط البدني للصحة لما له من أھمية لحماية الجسم من األمراض
والقدرة على القيام باإلعمال بصورة أفضل والعيش لفترة أطول ومن ھذا المنطلق وضع كالرك
تقسيما لكافة العوامل الحركية التي تمس حياة اإلنسان ،يحدد فيه أھم ھذه األبعاد ،وھو اللياقة
البدنية.
ومفھوم اللياقة البدنية يعني مقدرة الفرد على القيام بعمله دون الشعور بالتعب مع بقاء جزء
من الطاقة للتمتع بوقت الفراغ .وتعد اللياقة البدنية إحدى المكونات األساسية لصحة الفرد حتى
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تمكنه من أداء متطلبات الحياة ووظائفھا على أكمل وجه ،ونظرا الرتباطھا الطردي بالصحة
الشخصية والقوام ،لذا تعمل الدول المتقدمة على تنميتھا بين أفراد المجتمع وبخاصة في المراحل
العمرية المبكرة.
وتعتبر اللياقة البدنية احد األبعاد الھامة في اللياقة الشاملة والتي تتضمن بدورھا الجوانب
البدنية والصحية والعاطفية واالجتماعية والعقلية ،وھي بمثابة عدة لياقات تؤھل الفرد بأن يحيى
حياة سعيدة ،وعلى اعتبار إن اللياقة البدنية من أھم مكونات اللياقة الشاملة بدرجة كبيرة للوصول
بالفرد إلى مستوى صحي متكامل من جميع جوانبه ،اختلف الباحثون في تفسير ما يعنيه مفھوم
اللياقة البدنية كل حسب وجھة نظره ،غير أن من المالحظ في جميع التفسيرات إنھا ليست
متناقضة بقدر ما يكمل بعضھا البعض ،حيث عرفھا كورتن ) (Cure tenنقال )عبد الحميد،
وحسانين .١٩٩٧ ،ص ،(٣٧بأنھا احد مظاھر اللياقة العامة للفرد ،والتي تشتمل على اللياقة
العاطفية ،والعقلية واالجتماعية ،كما يشير بأنھا الخلو من األمراض المختلفة العضوية والوظيفية
وقيام أعضاء الجسم بوظائفھا على وجه حسن ،مع قدرة الفرد على السيطرة على بدنه وعلى
استطاعته مجابھة األعمال الشاقة لمدة طويلة ،دون إجھاد عن الحد ،ويذكر )ھارون ،وآخرون،
 .١٩٩٥ص (٢١تعريف اللياقة البدنية بأنھا "قدرة الفرد على إن يعيش حياة متزنة ومتكاملة من
خالل سالمته البدنية والعاطفية والعقلية واالجتماعية.
إن اللياقة البدنية أصبحت بمثابة مطلبا أساسيا للفرد العادي في مواجھة الخطورة الناتجة
عن قلة الحركة التي يقوم بھا اإلنسان ،األمر الذي أدى إلى انتشار العديد من األمراض ،منھا
"السكري والسرطان وأمراض القلب ،واألوعية الدموية وضغط الدم وأمراض الجھاز التنفسي
والربو والسمنة وأمراض الكلى وما يترتب عليھا من ويالت ،عبد الفتاح وآخرون،١٩٩٣ ،
ص .(١٢لم تعد اللياقة البدنية ھدفا يسعى لتحقيقھا الرياضيون وحدھم ،بل أصبحت ھدفا لتحقيق
وتطوير صحة اإلنسان من اجل حياة أفضل ،وانتشار ھذا المفھوم أدى إلى زيادة االختالفات
حول مصطلح اللياقة البدنية ومكوناتھا.
يعتبر تحسين مستوى اللياقة البدنية من أھم أھداف التربية البدنية ،لما لھا من ارتباط إيجابي
بالعديد من المجاالت الحيوية ،كالتحصيل العلمي والنمو البدني والصحة البدنيـة والعقلية
واالجتماعية والنفسية ،ومن ھذا المنطلق وضع كالرك ) (Clark, 1987تقسيما ً لكافة العوامـل
الحركيـة التي تمس حياة اإلنسان ،ويحدد فيه أھم ھذه األبعاد ،أال وھي اللياقة البدنية .ويتفق
العـلماء المختصون في ھذا المجال أمثال ) ،(Matveev, 1995و) ،(Platonov, 1994و
) ،(Shephard, 1999بأن اللياقـة البدنـية وعناصرھا األساسية حجر األساس لجمـيع ممارسي
األنشطة الرياضـية ،سواء للتخصـص في المجال الرياضي ،أو من أجل الممارسـة الصحيـة
الشخصيـة .وتعتبر اللياقة البدنية إحدى المكونات األساسية لصحة الفرد حتى تمكنه من أداء
متطلبـات الحياة ووظائفھا على أكمل وجه ،وذلك نظراً الرتباطھا ألطردي بالصحـة والشخصيـة
والقوام ،وھناك الكثير من الدراسات التي اھتمت بموضوع اللياقـة البدنيـة ،إما بھـدف معرفة
مستوى اللياقة البدنيـة لعينة ما ،أو بھدف وضع معايير للياقـة البدنية تناسب البلد الذي تجري فيه
الدراسة ،أو بھـدف المقارنـة لمعرفة أثر البرامج المتـبعة في مستوى عناصر الليـاقـة البدنيـة.
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فف ي دراس ة عب د الح ق ) (٢٠٠٧والت ي ھ دفت إل ى التع رف إل ى أث ر برن امج مقت رح للياق ة
البدني ة عل ى بع ض متغي رات اإلدراك الح س حرك ي واألداء المھ اري ل دى ناش ئات الجمناس تك،
لتحقيق ذلك تكونت عين ة الدراس ة م ن ) (١٨طالب ة م ن طالب ات ناش ئات الجمناس تك ف ي محافظ ة
نابلس ،وقد استخدم الباحث المنھج التجريبي بأسلوب القياسيين القبل ي والبع دي لمجموع ة واح دة.
أظھرت نتائج الدراس ة وج ود أث ر فع ال للبرن امج المس تخدم للياق ة البدني ة عل ى تحس ين متغي رات
اإلدراك الحس حركي ،كما أظھرت انخفاض الخطأ في التق دير لھ ذه المتغي رات ل دى أف راد عين ة
الدراس ة .كم ا أظھ رت النت ائج وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي مس توى األداء المھ اري
ولصالح القياس البعدي ل دى ناش ئات الجمناس تك .وأوص ى الباح ث بض رورة التأكي د عل ى اللياق ة
البدنية قبل البدء بتعليم المھارات الحركية واستخدام البرن امج المقت رح لتط وير متغي رات اإلدراك
الحس حركي والمستوى المھاري لدى ناشئات الجمناستك.
وفي دراسة بني عطا وآخرون ) (٢٠٠٦والتي ھدف التعرف إلى مستوى اإلدراك الحس
حركي في إنتاج قوة عضلية محددة بالنسب المئوية التالية ) (%٢٥ ،%٥٠ ،%٧٥نسبة إلى
أقصى قوة ممكنة في اختبارات الوثب الطويل والوثب العمودي وقوة القبضة ،وكذلك التعرف
إلى الفروق بين ھذه االختبارات والنسب المئوية في مستوى اإلدراك الحس حركي في انتاج قوة
عضلية محددة .تكونت عينة الدراسة من ) (١٤طالبا تم اختيارھم بالطريقة العمدية ،تم تحديد
ثالثة اختبارات بدنية للتعرف على مستوى إنتاج قوة عضلية محددة بالنسب المئوية التالية
) (%٢٥ ،%٥٠ ،%٧٥نسبة إلى أقصى قوة ممكنة .أظھرت النتائج أن مستوى اإلدراك الحس
حركي عند الطلبة في اختبار الوثب الطويل كان جيداً ،وفي اختبار قوة القبضة كان متوسطا ً،
وفي اختبار الوثب العامودي كان ضعيفاً ،وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار الوثب
الطويل عند النسبة المئوية ) ،(%٥٠ ،%٧٥وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار الوثب
العامودي عند النسبة المئوية ) ،(%٢٥ ،%٥٠ووجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار قوة
القبضة عند النسبة المئوية ).(%٢٥كما أظھرت النتائج وجود فروق في مستوى اإلدراك الحس
حركي للنسب المئوية المختلفة ) (%٢٥ ،%٥٠بين اختبار الوثب الطويل والوثب العامودي
ولصالح الوثب الطويل ،بينما ال يوجد فروق للنسبة المئوية ).(%٧٥
وفي دراسة خويلة ) (٢٠٠٣والتي أظھرت أھمية تطوير اللياقة البدنية على تحسين
متغيرات اإلدراك الحس حركي لدى طالبات كلية علوم الرياضة في جامعة مؤته ،استنتج الباحث
وجود أثر فعال للياقة البدنية على تطوير متغيرات اإلحساس )بالقوة والزمن والمسافة(.
ويشير خيون ) (٢٠٠٢إلى أن المتعلم يجلب معه اإلحساس والتوقع واألفكار قبل البدء
بالتعلم ،لذلك يحتاج المتعلمون إلى دليل لتحديد النشاط ،ولكن عند األفراد المتميزين بالتعلم فإنھم
يعرفون كيف يھيئون أنفسھم للتعلم واألداء الجيدين ،كما أن الفرد يعتمد في توقعه لحدث ما على
كيفية توفر المعلومات من الذاكرة بھدف تفعيل استخدامھا ،وتظھر االستجابة الصحيحة عادة،
عندما يتمكن الفرد من تحديد أو توقع المدة قبل حدوث المثير ،أي تحديد الزمن الصحيح
واإلحساس به.
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كما أثبتت الدراسات مثل دراسة خويلة ) (٢٠٠٣أن ھناك ارتبطا وثيقا بين مستوى المھارة
الحركية واإلحساس العضلي الحركي ،واإلحساس بالمسافة واالرتفاع ،واإلحساس باالتجاه ،كما
أكد على وجوب تطوير قابلية الرياضي في عملية إدراك المكان والزمان في مختلف األنشطة
الرياضية.
كما يؤكد كل من عبد الحق وآخرين ) ،(٢٠٠٥والكيالني وآخرين ) (٢٠٠٥وشميدت
) ،(Schmidt, 2000على أن المستقبالت الحسية الموجودة بالعضالت واألوتار والمفاصل
تقوم بإرسال إشارات عصبية حسية تحمل معلومات عن مدى تقصير العضلة أو إطالتھا ،وعن
مدى توترھا وارتخائھا ،وعن سرعة االنقباض العضلي وقوته ،وعن أوضاع أجزاء الجسم
المختلفة ككل ،وعن التغيرات الحاصلة في ھذه األجزاء ،وعن دقة الحركة في الفراغ المحيط
وزمن أدائھا ،بذلك تساعد ھذه المعلومات على دقة تقدير الالعب لألداء الحركي من خالل تحكم
الجھاز العصبي في أداء الحركات المكتسبة وإتقانھا في أثناء عمليات التعلم الحركي والتدريب
الرياضي.
كما تناول الكثير من الباحثين في مجال التعلم الحركي مفھوم التعلم والتحكم الحركي .وقد
أعطيت تعاريف كثيرة لكل منھا .والتعلم كما يبينه ) (Matveev, 1998بأنه التغير أو التعديل
في السلوك .أما التحكم الحركي فإنه يعرفه على أساس كونه تطوراً في المھارة الحركية الناتجة
عن التجربة العملية ،حيث يتناول القدرات الحركية من البعد النضجي واإلدراكي ،والمكتسب من
خالل تكرار األداء ،الكيالني وآخرون ) ،(١٩٩٩وكذلك من البعد السلوكي المرتبط بالبيئة
المحيطة للفرد ومدى تطور اإلدراك الحـس حـركي كقدرة مستقلة ،ويعني ذلك أن العمليات
اإلدراكية تنضج مستقلة نسبيا ً عن الخبرات ،والقدرة على اإلدراك يمكن أن تزداد من خالل
الخبرات والممارسات السلوكية ) .(Schmidt, 1994وتعد الحركة أولى تلك المراحل التي من
خاللھا يكتسب الفرد التحكم في الجسم ،وذلك من خالل المعلومات الحسية الواردة من جوانب
الجسم )العضالت والمفاصل( ،أما المرحلة الثانية ،فتلك التي تعتمد على وصول المعلومات
البصرية والسمعية عن المدركات الحركية والقدرة على مقارنة المعلومات المدركة بالحركة
المنجزة .ويمثل ذلك اإلحساس بالفراغ واألبعاد المرتبط باالستقبال البصري ،الكيالني ).(٢٠٠٥
ويضيف كل من عبد الحق وآخرين ) ،(٢٠٠٥والكيالني ) (٢٠٠٥و)،(Schmidt, 2000
على أن اإلدراك الحس حركي ھام في عملية التعلم ،وذلك ألنه كلما إزداد اإلحساس بالحركة أو
المھارة ،كلما أمكن أداؤھا بصورة أفضل ،مما يؤدي إلى رفع مستوى األداء بصورة ملحوظة.
ويرتبط المفھوم التطبيقي للقدرات الحركية بعملية استقبال وتنسيق األوامر العصبية الحركية
للتحكم والتوافق العضلي العصبي.
مشكلة الدراسة
من خالل عمل الباحثون في كلية التربية الرياضية وتدريس المساقات العملية واللياقة
البدنية لطالبات الكلية فقد الحظ الباحثون ضعف مستوى الطالبات من ناحية اإلدراك الحس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤
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حركي للمھارة بشكل عام ،مما يعيق عملية تعلم المھارات الحركية بشكل سريع ،لذا ظھرت
مشكلة الدراسة بوضع برنامج تدريبي يركز على تمرينات معينة تھدف إلى تطوير مستوى
اللياقة البدنية لدى الطالبات ،وكذلك تحسن من بعض عناصر اإلدراك الحس حركي الضرورية
في عملية تعليمھن المھارات الحركية الالزمة في األلعاب الجماعية والفردية المختلفة ،حيث تم
التركيز على متغير قوة القبضة ،واإلحساس بالزمن والمسافة.
أھداف الدراسة
ھدفت الدراسة إلى التعرف


إل ى أث ر البرن امج المس تخدم ف ي تط وير بع ض عناص ر اللباق ة البدني ة ل دى طالب ات كلي ة
التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية.



أھمية تطوير اللياقة البدنية على تحسين بع ض متغي رات اإلدراك الح س حرك ي )اإلحس اس
بالقوة العضلية للقبضة ،واإلحساس بالزمن ،واإلحساس بالمسافة( لدى طالبات كلي ة التربي ة
الرياضة في جامعة النجاح الوطنية.

فرضية الدراسة
سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن التساؤالت العلمية اآلتية:


توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اللياقة البدنية لدى طالبات كلية التربية الرياضة
في جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي.



توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي بع ض متغي رات اإلدراك الح س حرك ي )اإلحس اس
بالقوة العضلية للقبضة ،واإلحساس بالزمن ،واإلحساس بالمسافة( لدى طالبات كلي ة التربي ة
الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي.

الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
ت م اس تخدام ألم نھج التجريب ي بأس لوب القي اس القبل ي والبع دي لمجموع ة واح دة لمالءمت ه
لطبيعة الدراسة.
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مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النج اح الوطني ة والب الغ
عددھن) (٨٨طالبة حسب السجالت الرسمية لعمادة القبول والتسجيل.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (١٦طالبة ت م اختي ارھن بالطريق ة العمدي ة م ن مجتم ع الدراس ة،
والجدول رقم ) (١يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث الطول والوزن والعمر.
جدول ) :(١خصائص عينة الدراسة من حيث الطول والوزن والعمر.
االنحراف المعياري
المتوسط
المتغير
الرقم
٥.٧٣٢
١٦٢.٩٣
الطول /سم
١
٦.٣٦٥
٥٧.٨٧
الوزن /كغم
٢
٠.٧٠٤
١٨.٦٨
العمر /سنة
٣
برنامج اللياقة البدنية
قام الباحثون بإعداد برنامج بھ دف تط وير اللياق ة البدني ة ،بحي ث ي تم تطبي ق البرن امج ث الث
مرات في األسبوع لمدة خمسين دقيقة ،ولمدة ثمان أسابيع ،حيث طب ق البرن امج م ع بداي ة الفص ل
الدراس ي األول م ن الع ام  ٢٠٠٩/٢٠٠٨ف ي الفت رة الواقع ة م ا ب ين ٢٠٠٨/١١/١حت ى
 .٢٠٠٨/١٢/٢٥والملح ق رق م ) (١يمث ل البرن امج الت دريبي .وف ي الي وم األول ق ام الب احثون
باالختبارات البدنية واختبارات اإلدراك الحس حركي ،وتم إعادة نفس القياسات ف ي الي وم األخي ر
من تنفيذ البرنامج للقياس البعدي.
صدق االختبارات
لقد اختيرت ھذه االختبارات بعد اإلطالع على العديد من الدراس ات النظري ة ،وورودھ ا ف ي
أكث ر م ن مص در موث وق ب ه ،وبع د عرض ھا عل ى مجموع ة م ن المحكم ين ف ي كلي ة التربي ة
الرياضية ،والذين اتفقوا على تحقي ق ھ ذه االختب ارات لألھ داف المرج وة ف ي ھ ذه الدراس ة .لجن ة
تحكيم االختبارات والبرنامج المقترح:
 .١أ .د .عبد الناصر القدومي.
 .٢أ.د .عماد عبد الحق.
 .٣د .وليد خنفر.
 .٤د .بدر رفعت.
 .٥د .معين حافظ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤
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.٦

د.قيس نعيرات.

 .٧أ .إيمان أبو جعب.
 .٨أ .ايرينا عبد الحق.
ثبات األداة
للتأكد من ثبات األداة قام الباحثون بإجراء تجربة اس تطالعية عل ى عين ة اس تطالعية خ ارج
عينة الدراسة تكونت من ) (٨طالبات ،وذل ك للتأك د م ن ص الحيتھا وثباتھ ا ،إذ اس تخدم الب احثون
طريقة إعادة االختبار ،حيث قاموا بتكرار القياس خالل أسبوعين،وتم اس تخراج معام ل االرتب اط
بيرسون فكانت معامالت الثبات مبينة في الجدول رقم ).(٢
وتشير العديد من األبحاث والمراجع العلمية التي استخدمت بعض ھذه االختبارات أو العديد
منھا إلى تميز ھذه االختبارات بمعامالت ثبات عالية مثل دراسة عبد الحق ).(٢٠٠٦
جدول ) :(٢معامالت الثبات الختبارات اللياقة البدنية واإلحساس بالقوة والزمن والمسافة.
معامل الثبات
االختبار
الرقم
اختبارات اللياقة البدنية:
٠.٨٥
عدو  ٣٠متراً )سرعة(
١
٠.٨٤
جري  ٢٠٠متر )تحمل(
٢
٠.٨٢
وثب طويل من الثبات )قوة انفجارية(
٣
٠.٨٨
ضغط معدل )قوة عضالت الذراعين(
٤
٠.٨٩
معدة معدل )قوة عضالت البطن(
٥
اختبارات اإلدراك الحس حركي:
٠.٨٠
اإلحساس بالقوة ) %٥٠من القصوى(
٧
٠.٧٩
اإلحساس بالزمن ) ١٥ثانية(
٨
ً
٠.٨١
اإلحساس بالمسافة ) ١٥مترا(
٩
المعالجات اإلحصائية
تم استخدام البرنامج اإلحصائي ) (SPSSلتحليل البيانات ،حيث تم حساب:


المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.



اختبار )ت( لألزواج ).(Paired t-test
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عرض النتائج ومناقشتھا
أوال :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اللياقة البدنية لدى طالبات كلية التربية الرياضة
في جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي.
لفحص الفرضية استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين القبل ي
والبعدي ،وتم حساب الفرق في المتوسطين ،ونتائج الجدول رقم ) (٣توضح ذلك.
جدول ) :(٣المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ف ي القياس ين القبل ي والبع دي ومق دار
الفرق في المتوسطين في اختبارات اللياقة البدنية ل دى طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ة ف ي جامع ة
النجاح الوطنية )ن= .(١٦
الرقم

االختبار

وحدة

١

عدو
 ٣٠م
جري
٢٠٠م
وثب
طويل
من
الثبات
معدة
معدل
ضغط
معدل

٢
٣

٤
٥

*

القياس القبلي

القياس البعدي

المتوسط

انحراف

المتوسط

انحراف

الفرق في
متوسط

قيمة ت

مستوى
الداللة

النسبة
المئوية
للتغير

ث

٦.٢٢

٠.٤٦

٥.٦٠

٠.٣٨

٠.٦٢

١٤.١٣

٠.٠٠٠

%٩.٩٦

د

٤٥.٨١

٤.٥٣

٤٠.٦٤

٤.٤٧

٥.١٧

١٠.٠٤

٠.٠٠٠

%١١.٢٨

سم

١٥٧.٥٦

١١.٥٦

١٧٢.٣١

٩.١٦

١٤.٧٥

٩.١٨٤

٠.٠٠٠

%٩.٣٦

مره

١٤.٤٣

١.٥٤

١٧.٠٦

١.٣٤

٢.٩٣

١٣.٧٦

٠.٠٠٠

%١٨.١٥

مره

١٥.٥٠

٢.٠٠

١٨.٤٣

٢.٣٠

٢.٦٢

١٣.٠٢

٠.٠٠٠

%٢٧.٤٢

)ت( الجدولية = )(١.٩٦

يتضح من نتائج الجدول رقم ) (٣وجود تطور وتحسن إيجابيين ملحوظين في مستوى
تطور اللياقة البدنية لدى لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بين
القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي ،وبلغت متوسطات الفرق بين القياسين القبلي
والبعدي على التوالي ) ،( ٢.٦٢ ،٢.٩٣ ،١٤.٧٥ ،٥.١٧ ،٠.٦٢حيث أن قيمة )ت( المحسوبة
أكبر من قيمة )ت( الجدولية ،وبلغت نسبة التغير على جميع االختبارات على التوالي )،%٩.٩٦
 (%٢٧.٤٢ ،%١٨.١٥ ،%٩.٣٦ ،%١١.٢٨مما يدل على تطور مستوى اللياقة البدنية لدى
عينة الدراسة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤

 ١٦٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير اللياقة البدنية على "......

ثانيا ً :عرض النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي بع ض متغي رات اإلدراك الح س حرك ي )اإلحس اس
بالقوة العضلية ،واإلحساس بالزمن ،واإلحساس بالمسافة( لدى طالبات كلية التربي ة الرياض ة ف ي
جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي.
لفحص الفرضية استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في القياسين القبلي
والبعدي ،وتم حساب مقدار الفرق بمتوسطات خطأ اإلحساس بالقوة والزمن والمسافة لدى
طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي ،ونتائج
الجدول رقم ) (٤توضح ذلك.
جدول ) :(٤المتوسطات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة ف ي القياس ين القبل ي والبع دي ومق دار
الف رق بخط أ اإلحس اس ب القوة وال زمن والمس افة ل دى طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ة ف ي جامع ة
النجاح الوطنية بين القياسيين القبلي والبعدي )ن = .(١٦
االختبار

القياس القبلي
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اإلحساس
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النسبة
المئوية
للتغير

)ت( الجدولية = )(١.٩٦

يتضح من نتائج الجدول رقم ) (٤وجود تحسن ملموس وفروق ذات داللة إحصائية في
مدى تحسن متغيرات اإلدراك الحس حركي )اإلحساس بالقوة العضلية ،واإلحساس بالزمن،
واإلحساس بالمسافة( لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية بين القياسيين
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد  ٢٠١٠ ،(٦)٢٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عماد عبد الحق ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٢٥

القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي ،حيث بلغت متوسطات الفرق في خطأ اإلحساس بين
القياسيين القبلي والبعدي على التوالي ) (١.٠٢ ،١.٠٦ ،٨.٠٦ھذا ما يظھره قيمة خطأ
اإلحساس بالقوة والزمن والمسافة لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية،
وھذا ما تظھره النسبة المئوية للتغير ،حيث وصلت على االختبارات بالتوالي )،%٥٠.١٨
.( %٥٠.٧٤ ،%٤٣.٢٦
مناقشة النتائج
يتضح من خالل نتائج الجدولين ) (٤ ،٣أن تحسن مستوى اللياقة البدنية الخاصة بالبرنامج
المستخدم عمل على تحسن متغيرات اإلدراك الحس حركي )اإلحساس بالقوة العضلية،
واإلحساس بالزمن ،واإلحساس بالمسافة( لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح
الوطنية بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي ،ھذا ما يظھره انخفاض قيمة خطأ
اإلحساس بالقوة والزمن والمسافة لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية
في القياس البعدي ،وھذا ما تظھره النسبة المئوية للتغير ،حيث وصلت على االختبارات بالتوالي
).(%٨٠ ،%٥٦ ،%٥٤
وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراس ة ك ل م ن عب د الح ق ) ،(٢٠٠٧ودراس ة بن ي عط ا
وآخرين ) ،(٢٠٠٦حيث أشاروا إلى أن التحسن في القدرة على التق دير الجي د لمتغي رات اإلدراك
الحس حرك ي يع زى إل ى ك ون المت دربات عل ى اللياق ة البدني ة يس تخدمن جزيئ ات الق وة وي تعلمن
توزي ع ق وتھن وجھ دھن ،وأزم ان ب ذلھن للجھ د ،والمس افات الت ي يقطعھ ا الجس م وأج زاؤه أثن اء
قي امھن بالت دريب عل ى اللياق ة البدني ة ،فھ ن يحس ن ھ ذه المتغي رات ،مم ا يس اعدھن عل ى تنمي ة
قدراتھن الحس حركية.
ويبين الباحثون من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم ) (٣أن تطور مستوى اللياقة البدنية
كذلك عمل على رفع مستوى اللياقة البدنية لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح
الوطنية ،حيث يعزو الباحثون السبب إلى فاعلية البرنامج المستخدم للياقة البدنية وإلى اإلعداد
الجيد بدنيا ً.
ويرى الباحثون أن التطور في بعض متغيرات اإلدراك الحس حركي جدول رقم ) (٤بسبب
البرنامج المستخدم الذي ساعد على تطور ھذه المتغيرات لدى طالبات كلية التربية الرياضة في
جامعة النجاح الوطنية بصورة غير مباشره ،حيث تشير دراسة عبد الحق ) (٢٠٠٧إلى العالقة
بين اإلدراك الحس حركي ومستوى اللياقة البدنية لدى ناشئات الجمناستك.
ويرى الباحثون أن اإلدراك الحس حركي مرتبط بشكل رئيسي بالجھاز العصبي المرك زي،
الذي يعد من أھم نتائج عمليات المخ التي لھا عالقة بالمعرفة والعمليات العقلية العلي ا المتمثل ة ف ي
اإلدراك ،واإلحس اس ،والت ذكر ،واألبص ار؛ وبالت الي ف إن الب احثين يع دون ھ ذه العملي ات ھ ي
المحاور الرئيسية للتنظيم المعرفي للفرد الرياض ي ،باعتب ار ان ه م ن الص عب عل ى الف رد تص ور
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سلوك حرك ٍي ف ي غي اب أح د ھ ذه المح اور الرئيس ية ،ف إن دراس ة بع ض أن واع اإلحس اس س واء
ٍ
ُ
ﱡ
أكانت منفردة أو مجتمعة تعد ضرورية لإلدراك الحس حركي.
االستنتاجات
في ضوء أھداف الدراسة وعرض نتائجھا ومناقشتھا يستنتج الباحثون ما يلي:
 .١توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى اللياقة البدنية لدى طالبات كلية التربية الرياض ة
ف ي جامع ة النج اح الوطني ة ب ين القياس يين القبل ي والبع دي للبرن امج المس تخدم عل ى تحس ين
مستوى اللياقة البدنية.
 .٢أدى تط ور مس توى اللياق ة البدني ة ل دى طالب ات كلي ة التربي ة الرياض ة ف ي جامع ة النج اح
الوطني ة إل ى تط ور مس توى اإلدراك الح س حرك ي ،حي ث تط ور اإلحس اس ب القوة وال زمن
والمسافة لديھن.
 .٣انخفاض أخطاء التقدير للقوة والزمن والمسافة لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة
النجاح الوطنية بعد استخدام البرنامج المقترح.
التوصيات
في ضوء أھداف الدراسة وعرض نتائجھا ومناقشتھا يوصي الباحثون ما يلي:
 .١التركي ز عل ى اللياق ة البدني ة وتط وير متغي رات اإلدراك الح س حرك ي ل دى طالب ات كلي ة
التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية.
 .٢إجراء دراس ة مش ابھة لمعرف ة أث ر تط وير بع ض متغي رات اإلدراك الح س حرك ي األخ رى
على مستوى األداء المھاري لدى طالبات كلية التربية الرياضة في جامعة النجاح الوطنية.
المراجع العربية واألجنبية
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عماد عبد الحق ،وآخرون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٢٩

الملحق رقم )(١
 .١ھدف البرنامج
يھدف برنامج اللياقة البدنية المقت رح إل ى تنمي ة عناص ر اللياق ة البدني ة م ن س رعة وتحم ل وق وة ورش اقة ل دى
طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية.
 .٢محتوى البرنامج
يحتوى البرنامج التدريبي المقترح لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعة النجاح الوطنية على ما يلي:
 اإلحماء ) (١٠دقائق.
 الحجل على الرجل اليمين لمسافة ) (١٥م ،ثم جري خفيف لمسافة ) (١٥م .ثم الحجل على الرجل
اليسرى لمسافة ) (١٥م ،ثم جري خفيف لمسافة ) (١٥م ،مع تكرار ثالث مرات ،مع فترات راحة بينية
مدة ) (٣٠ث ،المجموع ) (٦دقائق.
 الحجل على الرجلين معا ً لمسافة ) (١٥م ،ثم جري خفيف لمسافة ) (١٥م ،مع تكرار ثالث مرات ،مع
فترات راحة بينية مدة) (٣٠ث ،المجموع ) (٤دقائق.
 تمرين الضغط المعدل ) (١٠مرات ،مع تكرار ثالث مرات ،مع فترات راحة بينية مدة ) (٣٠ث،
المجموع ) (٤دقائق.
 تمرين بوساطة الدمبلز وزن ) (٢كغم ) (١٠مرات ،باليدين معاً ،مع تكرار ثالث مرات ،مع فترات
راحة بينية مدة ) (٣٠ث ،المجموع ) (٤دقائق.
 جري لمدة ) (٥دقائق ،ثم مشي لمدة ) (٢دقيقه ،ثم جري لمدة ) (٥دقائق ،المجموع ) (١٢دقيقة.
 يكون ھناك فترات راحة بين المجموعات لمدة دقيقتين بمجموع ) (١٠دقائق.
 والجدول رقم ) (١يوضح مكونات برنامج اللياقة البدنية وأزمنته خالل األسابيع الثمان.
جدول ) :(١مكونات برنامج اللياقة البدنية وأزمنته خالل األسابيع الثمان.
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مجموع الزمن
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طرق التدريب المستعمل
طريقة التدريب الفتري المتوسط الشدة والمتوسط الحجم لمالءمته ومستوى الطالبات.
 .٣التوزيع الزمني لتنفيذ البرنامج التدريبي المقترح:
يوضح الجدول ) (٢التوزيع الزمني لتنفيذ وحدات البرنامج المقترح خالل ثمان أسابيع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( ،مجلد ٢٠١٠ ،(٦)٢٤

 ١٦٣٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اثر برنامج تدريبي مقترح لتطوير اللياقة البدنية على "......

جدول ) :(٢التوزيع الزمني لتنفيذ وحدات البرنامج التدريبي المقترح.
الوحدات التدريبية
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حدد لكل أسبوع ثالث وحدات تدريبية.
تطبق الدائرة ) (١حتى نھاية الوحدة التدريبية أل ) .(٢٤
زمن الوحدة التدريبية ) (٥٠دقيقة.
الملحق رقم )(٢
اختبارات اإلدراك الحس حركي

 .١اختبار اإلحساس بالقوة
تم استخدام جھاز قياس قوة القبضة )( ،وتم قياس القوه القصوى ومن ثم إعطاء مح اولتين لتق دير ) (%٥٠م ن
القوه لتحديد قدرة الطالبة على اإلحساس بالمقدار المحدد م ن الق وة ،الت ي ت م حس ابھا س ريعا باس تخدام اآلل ة الحاس بة
اليدوية .فمثال القوة القصوى للطالبة ) (٥٥كغم ،نحسب ) (%٥٠منھا ونقول لھ ا اعمل ي ) (%٥٠م ن قوت ك ،أي م ا
يقارب من ) (٢٧.٥كغم ،وھكذا فإن قربھا من ) (%٥٠من القوه أو بعدھا عنھا يحدد مدى إحساسھا بالقوة.
 .٢اختبار اإلحساس بالزمن
ت م في ه اس تخدام س اعة اإليق اف لتق دير م دى اإلحس اس ب الزمن لم دة ) (١٥ثاني ة برؤي ة وب دون رؤي ة لتؤخ ذ
المحاولة األقرب من المحاولتين.
 .٣اختبار اإلحساس بالمسافة:
تم تقنين اختبار لإلحساس بالمسافة ،وقد حددت مسافة ) (١٥م ،حيث تقوم الطالبة بالسير خاللھا وھي مفتوح ة
العينين ،ثم تغم ض عينيھ ا وتس ير بمح اذاة ش ريط القي اس ال ذي ثب ت بق ائم ليك ون بمس توى الح وض بالنس بة للطالب ة
وعلى مسافة ) (٣٠م ،تسير الطالبة بمحاذاة الشريط لمسافة ١٥م ،ثم تغمض عينيھا وتسير بمحاذاة الشريط ،ليحسب
الفرق إما أن يكون زائدا أو ناقصا ً للمسافة المحددة ) (١٥م ،إذ تؤخذ أفضل محاولة في محاولتين أي أقربھا للمس افة
المحددة) (١٥م ،والتي تحدد مدى حس الطالبة بالمسافة.
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