
ئي الدورتين و نصف المعكوسة المكورة لدى ناش على التوتر العضلي ومستوى أداءات االسترخاء بريدتأثير ت

  الغطس
  .د / عمرو محمود حنفي وهـدان  * 

  مقدمة ومشكلة البحث:

نخفاض تركيز إبصفة عامة أخطاء كثيرة في األداء الذي  قد يكون ناتجًا عن  ينيصاحب تدريب الالعب  
سـرع فـي يأن هذا يخدم المهـارة كـأن  ماالنتباه وحده في التوتر العضلي مما يؤدى الى تسرع في األداء اعتقادًا منه

السـلب علـى مسـتوى األداء ويعـود ب ئهـمأو الدفع أو في أداء الدوران مما يعبر عن اندفاعية في أدا قترابمرحلة اال
المرجو الوصول إليه في التـدريب ممـا يتطلـب اسـتخدام تـدريبات االسـترخاء فـي الوحـدة التدريبيـة للتغلـب علـى هـذه 

ــا يــــــؤثر علــــــى طريقــــــة األداء الفنــــــي  ــة للــــــدورتين و المشــــــكالت وســــــرعة فــــــي أداء الحركــــــة ممــــ نصــــــف المعكوســــ
  )٦٣:١٧)(٦٦:١.(المكورة

  
أن تمرينات االسترخاء أحد المتغيرات التي تساعد على خفض  م)٢٠٠٢(محمد العربي شمعون ويرى 

التوتر العضلى والتحكم فى الغضب وتساعد الفرد على مواجهة الضغوط النفسية أو مقابلة مستوى عالى من  
  ). ٢٧٣:  ١٤الضغط العصبى والتوتر بأنواعه وتركيز االنتباه وبالتالي فهي أكثر أهمية وضرورية (

  
تمرينات االسترخاء على اكتساب إدراك حسى ال يكون سهال فى معظم األحيان الن حيث تساعد 

المشاعر أو األحاسيس أمور غامضة وغير مميزة إال انه بعد تنفيذ بعض هذه التمرينات تصبح اإلحساسات أكثر 
ر الرسائل وضوحا وأكثر تحديدا فتكون وسيلة ممتازة للتهدئة وٕابطاء النشاطات العقلية وذلك من اجل تمري

من وٕالى العقل الالوعى ، كما تعتبر تمرينات االسترخاء واحدة من األساليب المضادة للتوتر والقلق وأن   بهدوء
هناك العديد من أساليب االسترخاء التى عرفتها الشعوب منذ وقت طويل وهى تقوم على جملة من التمرينات 

  ) ٣٠:٣٠والتدريبات البسيطة التى تهدف إلى راحة الجسم.(
  

وللحصول على درجة عالية من االسترخاء فأنه يتحتم على الفرد أن يقوم بالتدريب باستمرار على عملية  
األمر  االسترخاء حيث أنها مهارة صعبة تتطلب تدريبا كثيرا ووقتا طويال حتى يستطيع استخدامها واالستفادة منها

  ). ٩٩:   ١٥) ( ٢٠٠٥الباحثين في البيئة العربية (الكثير من الذي دعا بأن يحظى التدريب االسترخائى باهتمام 
في تنمية تركيز االنتباه ودرجة التوتر  العبى الغطس رى الباحث أن االسترخاء يلعب دورا هاما لدىيو 

حيث يساعد ذلك في الوصول إلى المستوى األمثل لتركيز االنتباه مما يؤدى إلى االرتفاع بالمستوى المهارى ،   ،
  أما المستوى المنخفض من تركيز االنتباه يؤدى الى المزيد من اآلثار السلبية على مستوى األداء المهارى.

           
تباه أحد مكونـات المتغيـرات النفسـية األكثـر أهميـة يعد تركيز االن هأن م)١٩٩٥إسامة كامل راتب(ويذكر   

، فهـــي حالـــة دائمـــة نســـبيًا ، بحيـــث يكـــون الالعـــب متوافقـــًا نفســـيًا ويشـــعر فيهـــا بالســـعادة مـــع نفســـه ومـــع  ينلالعبـــ 

 

*
 مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  
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اآلخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واالستفادة من إمكانياته وقدراته إلى أقصى حد ممكن كما يكـون قـادرًا علـى 
  ). ٧٧:  ٢( بشكل سليم متطلبات الحياة مواجهة

  

إلى أن تدريبات االسترخاء تساعد على تدفق الدم مما  )م٢٠٠٦(  Mc Shaneمك شان كما يشير 
  )  ٧٣٤:   ٢٣يعمل على تخفيف حدة التوتر ويحسن النغمة العضلية (

  
القدرات والمهارات رى الباحث أن كثير من المدربين يركزون كل اهتمامهم نحو تنمية وتطوير مختلف يو   

البدنية والمهارية والخططية وال يهتمون االهتمام الكافي بتنمية وتطوير الكفاءة اإلنفعالية ، وهذا يخالف مبـدأ النمـو 
ــية  ــاه للشخصـ ــز االنتبـ ــة تركيـ ــى تنميـ ــدرب فـ ــر علـــى المـ ــع العـــبء األكبـ ــية ، ويقـ ــية الرياضـ ــزن للشخصـ ــامل المتـ الشـ

  الكفاءة الذهنية واإلنفعالية والبدنية واإلجتماعية .الرياضية لمحاولة خلق شخصية تتسم ب
  

لدراسة االندفاعيـة المتمثلـة فـي اضـطراب عجـز االنتبـاه  وقد تعددت وتنوعت الدراسات في اآلونة األخيرة  
ــد اهـــتم الـــبعض منهـــا بدراســـة ــلي وبنشـــاط حركـــي زائـــد ، فقـ ــذا  المصـــحوب بـــالتوتر العضـ ــاهر األساســـية لهـ المظـ

) ودراسـة عـادل حسـين ٧م)(٢٠٠١) ودراسة رضوى إبـراهيم (٥م)(٢٠٠١كدراسة خالد عبد الرازق(االضطراب 

وتبــين مــن نتائجهــا إن قصــور االنتبــاه واالندفاعيــة مــن أهــم تلــك المظــاهر ، إضــافة إلــى ذلــك فقــد ) ١٠م)(١٩٩٣(
 طراب عجز االنتباه لديهم مشكالت تعليمية ومشكالت تعليميةاألفراد الذين يعانون من اض أشارت نتائجها إلى أن

     التركيز واالنتباه . تتعلق بضبط سلوكياتهم ، وتوجيهها بصورة مقبولة ، كما أنهم يعانون من صعوبة في
الحظت تزايد ظـاهرة اندفاعيـة األداء  عام لفريق الغطس بنادى الزمالك مدربكومن خالل عمل الباحث 

والتــي تمثلــت فــي نقــص االنتبــاه مــع زيــادة التــوتر العضــلي وبالتــالي حــدوث انخفــاض فــي مســتواهم  الالعبــينلــدى 
ــالتركيز المباشــر  رةو ألداء الــدورين و نصــف المعكوســة المكــ المهــارى  باإلضــافة  أن غالبيــة بــرامج التــدريب تهــتم ب

، وقـد يرجـع ذلـك إلـى عـدم لناشـئي الغطـس على اإلعداد البـدنى والمهـارى دون االهتمـام بـالنواحى النفسـية وخاصـة
أو  اإللمام الكافى بأساليب اإلعداد النفسى ومنـه خفـض اندفاعيـة األداء ( تركيـز االنتبـاه وخفـض درجـة التـوتر ) ،

  بمشكالت فنية ناتجة عن االندفاعية في األداء. العبينتناع بأهمية هذه األساليب مما قد يصيب القلعدم اال
  

الباحث استخدام تدريبات االسـترخاء والتعـرف علـى تأثيرهـا علـى اندفاعيـة األداء (  ىمن هذا المنطلق رأ  
  . لدى ناشئي الغطسو نصف المعكوسة المكورة أداء الدورتين  تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) ومستوى

  

  أهداف البحث : 
الــدورتين و نصــف المعكوســة  التعـرف علــى تــأثير تــدريبات االســترخاء علــى التــوتر العضــلي ومســتوى أداء        

  -وذلك من خالل ما يلي: المكورة لدى ناشئي الغطس
  . ناشئي الغطس( تركيز االنتباه) لدى  اندفاعية األداءالتعرف على تأثير تمرينات االسترخاء على  -١
  .ناشئي الغطس( درجة التوتر ) لدى  اندفاعية األداءالتعرف على تأثير تمرينات االسترخاء وتأثيرها على  -٢
دورتين و نصف المعكوسة المكورة أداء المستوى التعرف على تأثير تمرينات االسترخاء وتأثيرها على    -٣

  .  لدى ناشئي الغطس
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  فروض البحث :
ناشئي  (تركيز االنتباه) لدى  اندفاعية األداء توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى والبعدى فى  - ١

  لصالح القياس البعدى .  الغطس
ناشئي (درجة التوتر) لدى  اندفاعية األداءتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلى والبعدى فى  -٢

  لصالح القياس البعدى .  الغطس
أداء الدورتين و نصف المعكوسة توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبلي والبعدى في مستوى  -٣

  دى. لصالح القياس البع المكورة لدى ناشئي الغطس
  : الواردة في البحث المصطلحاتبعض 

     : Relaxationاالسترخاء 
" االسترخاء بأنه انسحاب مؤقت ومتعمد من النشاط يسمح بإعادة الشحن   عرف " محمد العربى

واالستفادة الكاملة من الطاقات البدنية والعقلية واالنفعالية ويتميز االسترخاء بغيب التوتر والنشاط وفترة من 
  ) ١٦٨:  ١٥السكون وٕاغفال الحواس . ( 

  : Relaxation Exercisesتدريبات االسترخاء 
تهدف إلى زيادة تركيز االنتباه وخفض درجة التوتر الذى يتعرض له  التدريبات ن هى مجموعة م

  ) ١٥٤:   ١٦نتيجة الضغوط الكثيرة التى تقع عليه ( الالعب 
  

  Breath  Exercises  تمرينات التنفس
 Deepمواجهة الضغوط العالية عن طريق أخذ نفس عميق  إحدى الطرق المستخدمة فى

Breathing  ) ٢١٨:  ١٥ثم خفض سرعة التنفس .(  
  

    Impulsivity    االندفاعية:

تطــرأ علــى رأســه ،   هــي التهــور والعشــوائية فــي إصــدار األفعــال واألقــوال وهــى اســتجابة الفــرد ألول فكــرة  
  ).٢٤صعوبة في انتظار دورة ، ويندفع في األداء (  الفردفهو ال يفكر إال بعد حدوث المشكلة ،أيضا يجد 

  

     Concentrationتركيز االنتباه    

وهى سمة نفسية هامة للرياضيين وذلك لمتابعة التغيرات السريعة في األداء الرياضي من حيث أنه    
يصعب التنبؤ بها في كثير من األحيان كما أن األداء الرياضي يتميز بأنه مصدر لكثير من المنبهات التي 

الشعور بالتوتر النفسي  مصدرها جسم الرياضي نفسه والناتجة عن المجهود البدنى مثل اإلحساس باأللم أو
والتفكير في أخطاء األداء وتعتبر هذه "مثيرات داخلية" أما" المثيرات الخارجية" فهي في البيئة المحيطة بالرياضي  
فيمكن أن تفكر فيها مما قد يساعدها على التركيز في أدائها كالتركيز على شخص ما تعرفه بصرف النظر عن  

يعة رياضتها من حيث أهميتها أو التفكير في األشخاص المقربين والذين لهم  عالقتها بالرياضة أو تفكر في طب
 ٠) ٢٨:   ١١دور في تقييم أدائها (
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  الدراسات السابقة :

علــى  ) دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى تــأثير تمرينــات االســترخاء٩) (٢٠٠٧أجــرى شــريف إبــراهيم عبــده ( -
اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي ، تـم اختيـار مـنهم  خفض السلوك العـدواني لـدى ناشـئ كـرة القـدم السـعودي

أدى تطبيـــق تمرينــات االســـترخاء إلـــى انخفــاض مســـتوى الســـلوك العــدواني لصـــالح أفـــراد ) ناشـــئ ، ٤٠عــدد (
تمرينــات االســترخاء فــي تــدريب ناشــئ كــرة القــدم أدى إلــى المجموعــة التجريبيــة  ، وأظهــرت أهــم النتــائج أن 

نيــة عــن الطريقــة المتبعــة فــي تــدريب كــرة القــدم ، وبلغــت معــدالت النســب المئويــة تحقيــق أقــل المعــدالت للعدوا
%) ، وبلغـت ٢٩.٧٢للمجموعـة التجريبيـة ( مقياس السلوك العـدوانيللتغير بين القياسيين القبلي والبعدى في 

ــة فـــــي  ــابطة والتجريبيـــ ــوعتين الضـــ ــين المجمـــ ــة بـــ ــروق النســـــب المئويـــ ــدوانيمعـــــدالت فـــ ــلوك العـــ ــاس الســـ  مقيـــ
  %) حيث كانت نسبة التغير لصالح المجموعة التجريبية.٢٧.١٢(

) دراســــة تهــــدف التعــــرف علــــى تــــأثير تمرينــــات ٦)(٢٠٠٥أجــــرت رانيــــا عبــــد الهــــادي عــــارف ســــعد الــــدجوى ( -
االسترخاء وتمرينات التنفس على خفض التوتر لدى السـيدات الحوامـل ، تنميـة السـعة الحيويـة لـدى السـيدات 

البرنامج المقترح ، وتم استخدام المنهج التجريبي باالستعانة بأحد تصميماته التجريبية وهى الحوامل ، فاعلية 
المجموعــة الواحــدة ذات القيــاس (القبلــي ، البعــدي) ، تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية وبلــغ قــوام 

انـات أوليـة عـن السـيدات ) سـنة وتـم اسـتخدام اسـتمارة بي٣٥ -٢٠) سيدة حامـل تتـراوح أعمـارهن (١١العينة (
االسـترخاء   الحوامل ، قياس السعة الحيويـة للـرئتين ، بطاقـة مسـتويات التـوتر العضـلي ، مقيـاس القـدرة علـى

كوسائل جمع البيانات ، وخلصت الدراسة إلى أن برنامج تمرينات االسترخاء كان لها أثـرا ايجابيـا فـي خفـض 
مج التـنفس كـان لـه أثـر إيجابيـا فـي تنميـة السـعة الحيويـة للمـرأة حدة التوتر لـدى السـيدات الحوامـل ، وان برنـا

الحامــل ، وان برنــامج تمرينــات االســترخاء والتــنفس كــان لهمــا عظــيم األثــر فــي تنميــة الســعة الحيويــة والقــدرة 
  الحوامل. على خفض التوتر لدى السيدات 

وتــم اســتخدام  لــدى الشــبابســيكولوجية العنــف  ) اســتهدفت التعــرف علــى١٢(م)٢٠٠٠فاطمــة محمــد رضــا (  -
المــنهج التجريبــي لتصــميم المجمــوعتين احــدهما تجريبيــة واألخــرى ضــابطة وتــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة 

) سـنة وخلصـت ٢٣-٢٠العمدية من الشباب المترديين على األندية االجتماعية بجامعة عين شمس أعمـار (
اهات الفكرية مثل العادات االجتماعية والدينة وان مـن الدراسة إلى أن اتجاة الشباب للعنف وفقا لبعض االتج

 أكثر األسباب لحدوث العنف زيادة وقت الفراغ وعدم الوعي الفكري وقلة الموجة والمرشد السلوكي.

فعاليـة برنـامج  ) دراسـة اسـتهدفت التعـرف علـى٢٠(م)١٩٩٩وفاء عبد الجواد وعـزة خليـل عبـد الفتـاح (أجرت  -
، فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح ، وتـــم ســـتخدام اللعـــب لـــدى األطفـــال المعـــاقين ســـمعيالخفـــض الســـلوك العـــدواني با

استخدام المنهج التجريبي باالستعانة بأحد تصميماته التجريبية وهى المجموعة الواحدة ذات القياس (القبلي ، 
فــال المعــاقين ) طفــال مــن األط٢٠البعــدي) ، تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العشــوائية وبلــغ قــوام العينــة (

ســمعيا بمحافظــة القــاهرة واســتخدمت الباحثتــان البرنــامج األلعــاب جماعيــة مقتــرح وكانــت مــن اعــم النتــائج أن 
ــال المعــــاقين ســــمعيا مجموعــــة البحــــث  ــي خفــــض الســــلوك العــــدواني لألطفـ ــامج المقتــــرح تــــأثير ايجــــابي فـ للبرنـ

 التجريبية. 
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  إجراءات البحث

  منهج البحث 

القياس القبلي البعدى لمجموعة تجريبية واحـدة وذلـك لمناسـبة استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام   
  لطبيعة البحث وتحقيقًا الهدافة وفروضة.

  عينة البحث.

ــن    ــة مــــ ــة العمديــــ ــة البحــــــث بالطريقــــ ــار عينــــ ــم اختيــــ ــادى الزمالــــــكتــــ ــئي الغطــــــس بنــــ ــدده ناشــــ ــغ عــــ  موبلــــ
ــنهإ،  ينالعـبــــ ) ١٠( ــر مـــ ــددهم ( مختيـــ ــغ عـــ ــية وبلـــ ــث األساســـ ــة البحـــ ــين) ٦عينـــ ــة  العبـــ ــراء التجربـــ ــوائيا إلجـــ عشـــ

مـــــن  العبـــــين) ٤األساســـــية ، كمـــــا تـــــم إجـــــراء المعـــــامالت العلميـــــة فـــــى صـــــدق وثبـــــات االختبـــــارات علـــــى عـــــدد (
  نفس عينة البحث.

  ) ١جدول ( 

  توصيف عينة البحث

  استطالعيةعينة   عينة أساسية   اجمالى المجتمع  توصيف العينة

  ٤  ٦  ١٠     ناشئي نادى الزمالك للغطس

  ٪٤٠  ٪٦٠  ٪١٠٠  النسبة المئوية 

  

  أدوات جمع البيانات :  

  :استخدم الباحث األدوات واألجهزة واالختبارات اآلتية  
  االختبارات الخاصة بمعدالت النمو :  -١

 تم الرجوع إلى تاريخ شهادة الميالد ألقرب شهر . السن : •
 الطول : تم استخدام جهاز الريستاميتر ألقرب سنتيمتر . •
 الوزن : تم استخدام الميزان الطبى ألقرب كيلوجرام . •

، تعريب محمد عالوى يستعمل هذا االختبار الذي ُيطلَـق   Harrisاختبار شبكة تركيز االنتباه لدورثى هاريس -٢
علـى تركيـز انتباهـه، ومـدة هـذا االختبـار دقيقـة واحـدة فقـط  الالعـبعليه اختبار (شـبكة التركيـز) لقيـاس قـدرة 

أن يضع شَرطة(/) على أكبر عدد من األرقام التي تلي الرقم المعـين الـذي يحـدده القـائم  الالعبويطلب من 
المختبـر أن يقــوم  الالعـب)علـى سـبيل المثـال فينبغـي علـى ١٧،فمـثًال عنـد تحديـد رقـم البـدء بـالرقم(باالختبـار 

) ١٩) وهكـذا وعـدم محاولـة وضـع شـَرطة(/) علـى الـرقم(١٩) ومـن ثـَّم الـرقم(١٨بوضع شرطة(/) على الـرقم(
ــم( ــدائ١٨أوال ثـ ــرقم االبتـ ــر الـ ــدة مـــع تغييـ ــرات عـ ــار مـ ــذا االختبـ ــتعمال هـ ــة،ويمكن اسـ ــرة ) ثانيـ ــل مـ ــدد لكـ ي المحـ

تالية،فضال عن ذلك يمكن تغيير أرقام شبكة التركيز وعمل نسخ متعـددة منهـا مـع تغييـر مكـان أرقامهـا حتـى 
ــددين  ــن عـ ــة مـ ــا مكونـ ــام جميعهـ ــون األرقـ ــام ويراعـــى أن تكـ ــان األرقـ ــذكر مكـ ــظ وتـ ــى حفـ ــر علـ ال يتعـــود الُمخَتبـ

العديـد مـن المواقـف التجريبيـة مثـل األداء أمـام ) وهكذا, كما يمكن إجراء االختبـار فـي ٢٣),(٢٠) ،(١٠مثل(
  ) ١)(مرفق ١٦الزمالء أو بإضافة بعض المتغيرات المشتتة لالنتباه. (

 
ندفير  " البطاقة هذه ) وضعم١٩٩٦( محمد العربي شمعون وماجدة إسماعيلمقياس درجة التوتر إعداد  -٣

Nideffer )تحت   عنوان  واالسترخاء التوتر مستوى قياس إلي م) ويهدف١٩٨٥Muscle Tension    
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عضالت الكتف   -ويتكون المقياس من أربعة مجموعات عضلية تشمل (عضالت الوجة والرأس والفكين
عضالت الفخذ والساق)  وذلك على المقياس متدرج إلى  -عضالت البطن والظهر -والصدر والذراعين

) توتر ١٠-٩) توتر متوسط ,(٨-٧-٦-٥-٤-٣) استرخاء تام أو (٢-١عشرة تدريجات مقسمة إلى (
  ). ٢متوسط ويتيح للمختبر الفرصة في التعبير عن قدرتة على االسترخاء في أجزاء الجسم المختلفة  مرفق (

  
  تجانس عينة البحث.

في متغيرات (السن ، الطول ، الوزن ،    ين) العب٦الباحث التجانس على عينة البحث وبلغ قوامها ( ىأجر 
أداء الدورتين و نصف المعكوسة المكورة لدى ومستوى  ( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) اندفاعية األداء
  .ناشئي الغطس

  )  ٢جدول (  
  ) التجانس في متغيرات (السن ، الطول ، الوزن ، اندفاعية األداء 

    ٦( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر )      ن = 

 الوسيط االلتواء
االنحراف  

 المعياري

لمتوسط ا

 الحسابي

 المتغيرات  وحدة القياس

 السن    العمر الزمنى ١٥.٠٨ ١.٨٩ ١٤.٩٥ ٠.٠٥٦-

ت  
يرا

تغ
م

مو
الن

 

 الطول  سم  ١٧٠.١٧ ٥.٢٧ ١٦٨.٥٠ ٠.٦٥

  الوزن  كجم ٦٢.١٧ ٤.٨٩  ٦٠.٥٠  ٠.٦٦

  تركيز االنتباه  درجة ٦.٧٣ ١.٨٧ ٦ ١.١٧

 درجة التوتر  درجة ٧.٢٨ ١.٦٣ ٧.٠٠ ٠.٥٢

  درجة  ٣٣.٣٧  ٣.٤٨  ٣٤.٣  ٠.٥٤-
الدورتين و  مستوى أداء 

  نصف المعكوسة المكورة

ــح جــــدول (   ــوزن ، ٢يوضـ ــن ، الطــــول ، الـ ــل االلتــــواء لمتغيــــرات (السـ (تركيــــز  اندفاعيــــة األداء) أن معامـ
) ١.١٧: ٠.٠٥٦-كانــت ( المعكوســة المكــورةالــدورتين و نصــف  ومســتوى أداء االنتبــاه وتخفــيض درجــة التــوتر )

  ) وتقع تحت المنحنى االعتدالى مما يدل على تجانس عينة البحث .   ٣±على التوالى وهذه القيم تنحصر بين (
  المعامالت العلمية : 

  الثبات :
فكان   العبين) ٤قام الباحث بإيجاد الثبات بطريقة تطبيق االختبار وٕاعادة تطبيقه على عينة بلغ قوامها (        

تم إجراء التطبيق الثاني على نفس العينة وتحت  أيام) ٥، وبعد (م٢٠١٨/  ٢/ ٤  األحد الموافق فيالتطبيق األول 
إليجاد االرتباط بين نتائج  بيرسون عامل ارتباطاستخدام م وتم،  م٢٠١٨/ ٢/  ٨ الخميس يومنفس الشروط 

  قيد البحث .  االختباراألول والثاني لبيان ثبات  التطبيقين
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  ) ٣جدول ( 

  معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى لبيان الثبات لمقاييس اندفاعية األداء  

  ( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر )

  ٤ن =                   

  معامل  
 االرتباط

وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى
  س/  +ع  س/  +ع  المقياس  القياس

 تركيز االنتباه  درجة   ٦.٨٩ ١.٧٣ ٦.٢٢ ١.٢٦  ٠.٩٦
 درجة التوتر  درجة ٧.٣٨ ١.٤٩ ٧.٢٦ ١.٥٨  ٠.٩٧

  ٠.٩٥٠=  ٠.٠٥قيمة معامل االرتباط عند مستوى  •

) وجـود عالقـة ارتبـاط بــين التطبيقـين ( األول والثـانى ) وتـراوح معامـل االرتبـاط مــا ٣يتضـح مـن جـدول (  
  . (تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) اندفاعية األداء)  مما يشير إلى ثبات مقاييس  ٠.٩٧:  ٠.٩٦بين ( 

  أوال : الصدق :

) ٤وذلك على عينـة اسـتطالعية قوامهـا (التمايز بين المجموعتين استخدم الباحث صدق التمايز بطريقة   
 ين) العبـ ٤من داخل مجتمـع البحـث ومـن خـارج العينـة األساسـية كعينـة غيـر متميـزة باإلضـافة إلـى عـدد ( العبين

المقارنـــة بـــين المجمـــوعتين إليجـــاد الفـــروق بيـــنهم لبيـــان صـــدق  ىمـــن خـــارج مجتمـــع البحـــث كعينـــة متميـــزة ، وأجـــر 
  مقاييس تركيز االنتباه ، درجة التوتر قيد البحث .

  ) ٤جدول ( 

( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) لدى   اندفاعية األداءالفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى 
  ت قيد البحثلبيان صدق االختبارا الزمالكناشئي نادى 

  ٤ن=       

  المعامالت اإلحصائية

 القياسات 

 

ــدة  وحــــ

 القياس

 المجموعة
  عدد 

 الرتب

  متوسط

 الرتب 

  مجموع  

 الرتب
  Uقيمة 

  مستوى

  Pالداللة 

 درجة   تركيز االنتباه 
  مميزة

 غير مميزة

٣  

١  

١.٥٠  

١.٠ 

٤.٥٠  

١.٠ 
٠.٠٠١ *٢.٨٩٤ 

 درجة  درجة التوتر 
  مميزة

 غير مميزة

٣  

١  

٢.٠  

١.٠ 

٦.٠  

١.٠ 
٠.٠١٩ *٢.٩٢٠ 

  
) عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين المجمــوعتين المميــزة والغيــر مميــزة فــى مقــاييس ٤يوضــح جــدول (  

 ٠.٠٠١وقد حققت الفروق مستوى داللة تتراوح ما بين (  ( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) اندفاعية األداء
(   اندفاعيـة األداء، مما يدل علـى صـدق جميـع مقـاييس  ٠.٠٥) وهى قيم اكبر من مستوى الداللة  ٠.٠١٩إلى 

  . تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر )
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 )٥جدول (

  ةداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين المميزة وغير المميز 

  قيد البحث مستوى أداء الدورتين و نصف المعكوسة المكورةفي 

  ٤=  ٢= ن  ١ن

  القياس  االختبارات
المتوسط  

  الحسابي 

االنحراف  

  المعياري 

متوسط 

  الرتب 

مجموع 

  الرتب 

  قيمة

" Z "  
  الداللة

  مستوي االداء 

 ٠  ٠ ١.٥٦  ٣٢.١٨  المجموعة المميزة

المجموعة غير   ٠.٠٥  ١.٩٦
  المميزة

١٠  ٢.٥٠  ١.٤٤  ٤٤.٨٠  

  ) ١.٩٦) = (٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة ( " Z" قيمة 

) وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين متوســـطي درجـــات المجمـــوعتين المميـــزة وغيـــر ٥يتضـــح مـــن جـــدول (

 مستوى أداء الدورتين و نصف المعكوسة المكورة) في ٠.٠٥المميزة لصالح المجموعة المميزة عند مستوى داللة (

وضـعت مـن  قيد البحث، مما يدل على أنها تستطيع التمييز بين المجموعات المتضادة وبالتالي فهـي صـادقة فيمـا

  أجله.

  الدراسة األساسية : 
  الهدف من تمرينات االسترخاء : 

( العضلى ، العقلى ،  تنمية القدرة على اكتساب تركيز االنتباه عن طريق برنامج لتمرينات اإلسترخاء •
  ) ٣.مرفق (نادى الزمالك للغطس ناشئي التصورى ) لدى 

تخفيض درجة التوتر عن طريق برنامج لتمرينات اإلسترخاء ( العضلى ، العقلى ، التصورى )  لدى   •
  .  ناشئي نادى الزمالك للغطس

  أسس وضع تمرينات االسترخاء :
ناشئي نادى الزمالك ( العضلى ، العقلى ، التصورى ) مع خصائص  أن تتمشى تمرينات االسترخاء •

  .للغطس
  المة أثناء تنفيذ الوحدة . مراعاة عامل اآلمن والس •
  التنوع في استخدام األدوات المستخدمة فى تمرينات االسترخاء .  •
  التوازن بين تمرينات االسترخاء في كل وحدة تدريبية . •
  مراعاة مظاهر التعب وتخصيص فترات بينية قصيرة للراحة واإلسترخاء أثناء الوحدات التدريبية . •

  مكونات تمرينات االسترخاء :
  ل تمرينات االسترخاء على مجموعة من األبعاد والمحاور األساسية وهى : تشتم

  المشي البطيئ على جهاز السير المتحرك . •
  العقلي والتصورى ).  –تمرينات اإلسترخاء (العضلي  •
  )٤تمرينات التنفس .مرفق ( •



 - ٩  - 

  المدة الزمنية لتمرينات االسترخاء :
) بواقع  ٣هى المدة الكلية لتمرينات االسترخاء مرفق () أسابيع و ٨تم تنفيذ تمرينات االسترخاء لمدة ( 

  ) دقيقة لكل وحدة تدريبية .٩٠) وحدة تدريبية وبمعدل (٢٤ثالث وحدات في األسبوع بمجموع (
  محاور وأبعاد تمرينات االسترخاء :
  :   المقترحة على تتأسس تمرينات االسترخاء

  التية :المحور األول : تمرينات اإلسترخاء ويتضمن األبعاد آ
  البعد األول : اإلسترخاء العضلي (التعاقبى) . 

  البعد الثاني : اإلسترخاء العقلي باستخدام ( الوعى باألفكار السلبية ) . 
  البعد الثالث : اإلسترخاء التصوري . 

  المحور الثانى : تمرينات التنفس.
  محتوى تمرينات االسترخاء : 

  :المحور األول : تمرينات اإلسترخاء 
  البعد األول : تمرينات اإلسترخاء العضلي    

يمثل هذا البعد أحد األبعاد في تمرينات اإلسترخاء وقد تم استخدام الباحث اإلسترخاء التعاقبي التدريجي 
Progressire Relexation سترخاء العضلى لتنفيذ هذا البعد والتي تتضمن أداء سلسلة من  إلكأحد أنواع ا

بعها استرخاء تام أى أنه يهدف الى التمييز بين اإلنقباض واالنبساط العضلي كمدخل  االنقباضات العضلية يت
للوصول إلى اإلسترخاء العضلى العميق ، مع مراعاة أن يتم النقل من مجموعة عضلية إلى أخرى حتى يتم  

  اإلسترخاء في جميع المجموعات العضلية للجسم. 
جموعة عضلية ألخرى حتى يغطى جميع المجموعات  واإلسترخاء التعاقبي هو تعاقب االنقباض من م  

    العضلية فى الجسم . 
  

  البعد الثاني : اإلسترخاء العقلي :
استخدام الباحث اإلسترخاء العقلي باستخدام ( الوعى باألفكار السلبية ) يعتبر أحد األبعاد التمهيدية في  

ذ هذا البعد  باعتبار أن مهارة التنفس العميق تم استخدام أسلوب التحكم في التنفس لتنفي البرنامج المقترح وقد
الصحيح هى المفتاح الرئيسي الكتساب اإلسترخاء العقلي والتحرر من التوتر والقلق وقد أعتمد ذلك على أداء  

  مجموعة من تدريبات التنفس .
  البعد الثالث : اإلسترخاء التصورى :

ألفكار السلبية ووضع مجموعة من  أعتمد على مجموعة من التصورات التي تعتمد على إيقاف ا 
  العبارات اإليجابية .

  تمرينات التنفس : المحور الثانى : 

، التنفس الصدرى ، التنفس ي اشتملت على مجموعة من تمرينات التنفس التي تعتمد على التنفس البطن
  السطحي ، حبس النفس والدفع مع أخذ فترات راحة بين كل تمرين وآخر . 

  األساسية : تطبيق الدراسة 
  القياس القبلى :

    م٢٠١٨/  ٢/  ١١قام الباحث بإجراء القياسات القبلية لعينة البحث في األحد الموافق 
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  الدراسة األساسية : 

في الفترة من  ناشئي نادى الزمالك للغطس) على ٣المقترحة مرفق ( تم تطبيق تمرينات اإلسترخاء
وتم تخصيص أيام (السبت ، االثنين ، األربعاء) من كل ،  م٤/٢٠١٨ /١١إلى األربعاء  م٢٠١٨/ ١٧/٢ السبت

  أسبوع على ان يتم تطبيق تمرينات االسترخاء بعد الجرعة التدريبية بينما يتم تنفيذ باقى الوحدة التدريبية .
  القياس البعدى :

  . م ٢٠١٨/ ٤/ ١٥تم أجراء القياس البعدي لعينة البحث في األحد   
  اإلحصائى :أسلوب التحليل 

، واختــار معامــل ارتبــاط بيرســون  spssاســتخدم الباحــث حزمــة البــرامج اإلحصــائية للعلــوم االجتماعيــة   
إليجــاد الثبــات ، واختبــار مــان ويتنــى لحســاب الصــدق واختبــار (ت) إليجــاد الصــدق ، واختبــار ولككســون إليجــاد 

  ، كما استخدمت النسبة المئوية إليجاد معدل التغير . الفروق بين القياسين القبلى والبعدى
  عرض ومناقشة النتائج :

  أوال: عرض النتائج :

 

  )  ٦جدول (  
باستخدام اختبار  ناشئي نادى الزمالك للغطس الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى تركيز االنتباه لدى داللة 

   ولككسون الالبارامترى
  ٦ن =  

 اإلحصائية المتغيرات

 القياسات

 

وحدة 

 القياس

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الرتب
قيمة  

Z 

  الداللة 
 موجب سالب موجب سالب تساوى موجب سالب اإلحصائية

-  ١٠.٠٠ ٢.٢٥  ٢.٠٠ ٢.٢٥  -  ٥  ١ درجة   تركيز االنتباه 
٠.٠٠٢ ٢.٤٨ 

  
فـى تركيـز ) وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسـين القبلـى والبعـدى لصـالح القيـاس البعـدى ٦يوضح جدول (

) وهــى قــيم تقــل عــن  ٠.٠٠٢حيــث حققــت الفــروق مســتوى داللــة بلــغ ( ناشــئي نــادي الزمالــك للغطــساالنتبــاه لــدى 
   ٠.٠٥الباحث وهى مستوى داللة  هامستوى الداللة التى ارتضا

  )  ٧جدول (  
باستخدام اختبار  ناشئي نادى الزمالك للغطس بين القياسين القبلى والبعدى فى درجة التوتر لدى الفروق داللة 

   ولككسون الالبارامترى
  ٦ن =  

ــرات  المتغيــــــــ

ــائية  اإلحصـــــ

 القياسات

ــدة  وحــــ

 القياس

 مجموع الرتب  متوسط الرتب  عدد الرتب
قيمة  

Z 

  الداللة

 موجب سالب موجب سالب تساوى موجب سالب اإلحصائية

 ١٣.٣٢ ٥.٠٠ ٣.٣٣ ٢.٥٠ - ٤ ٢ درجة  درجة التوتر 
-
٢.٦٧ 

٠.٠٠١ 
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فــى ) وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بـين القياســين القبلـى والبعــدى لصـالح القيــاس البعـدى ٧يوضـح جــدول ( 
وهـى قـيم تقـل  ) ٠.٠٠١حيـث حققـت الفـروق مسـتوى داللـة بلـغ ( سطـ ناشـئي نـادي الزمالـك للغدرجة التـوتر لـدى 

   ٠.٠٥عن مستوى الداللة التى ارتضاها الباحث وهى مستوى داللة 
  

  ) ٨جدول (

داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في مستوي أداء الدورتين و 

 (قيد البحث)نصف المعكوسة المكورة 

  ٦=  ١ن

  القياس  االختبارات
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  الرتب

مجموع  

  الرتب

  قيمة
" Z"  

  الداللة

  مستوي االداء
  ٠  ٠ ٣.٤٨  ٣٣.٣٧  القياس القبلي

٠.٠٢٣  ٢.٢٣* 
  ٢١  ٣.٥٠  ٣.٨٧  ٤٢.٢٧ القياس البعدي

  ) ١.٩٦) = (٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة ( " Z"  قيمة

 لصالح القياس البعدي القياس ( القبلي / البعدي )) وجود فروق دالة إحصائيًا بين ٨يتضح من جدول (

  قيد البحث. مستوي أداء الدورتين و نصف المعكوسة المكورة) في ٠.٠٥عند مستوى داللة (

 ) ٩جدول (
  االنتباه وتخفيض درجة التوتر ) ( تركيز الندفاعية األداءالفروق فى نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى 

  ناشئي نادي الزمالكالدورتين و نصف المعكوسة لدي ومستوى أداء 
                    ٦ن =

 نسبة التحسن بعدى قبلي وحدة القياس القياسات

 ٪٣٩.٩٠ ٨.٧٣ ٦.٢٤ درجة تركيز االنتباه 

 ٪٤١.٥١ ٤.٤١ ٧.٥٤ درجة درجة التوتر 

  % ٢٦.٦٧  ٤٢.٢٧  ٣٣.٣٧  درجة  داء األمستوى 

  
( تركيز  ندفاعية االداء) الفروق في نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى ال٩يوضح جدول (  

  وبلغت نسبة التحسن فى  الدورتين و نصف المعكوسة المكورةومستوى أداء  االنتباه وتخفيض درجة التوتر )
وبلغت نسبة التحسن في   ) ٪٤١.٥١) ، كما بلغت نسبة التحسن فى درجة التوتر (٪٣٩.٩٠تركيز االنتباه (

وضح الفروق بين  ت) ٣،  ٢، ١ل رقم (اشكواأل) ٪٢٦.٦٧( أداء الدورتين و نصف المعكوسة المكورةمستوى 
    .القياسين القبلى والبعدى
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  )  ٣شكل ( 

  لمستوي األداء لدى ناشئي نادي الزمالك للغطس الفروق بين القياسين القبلى والبعدى
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  )  ٢شكل ( 

 الفروق بين القياسين القبلى والبعدى لدرجة التوتر لدى ناشئي نادي الزمالك للغطس

  )  ١شكل ( 

 لبعدى لتركيز االنتباه لدى ناشئي نادي الزمالك للغطسالفروق بين القياسين القبلى وا
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  مناقشة النتائج :

فــى ) وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بـين القياســين القبلـى والبعــدى لصـالح القيــاس البعـدى ٦يوضـح جــدول ( 
  . نادى الزمالك للغطسناشئي تركيز االنتباه لدى 

(   اندفاعية األداءاستخدام تدريبات االسترخاء لها تأثير ايجابي فى  أن رجع الباحث هذه النتائج إلىيو   
ناشئي نادى الزمالك  لدى تؤدى إلى تنمية تركيز االنتباه  التدريبات، حيث أن ممارسة هذه تركيز االنتباه ) 

  . للغطس
طمة حنفى ) ، فا٨) (١٩٩٢وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من سميرة على جعفر (         
) ، وفاء عبد الجواد وعزة خليل عبد الفتاح ١٠) ( ١٩٩٣) ، عادل أحمد حسين ( ١٣)(١٩٩٣محمود (

) والتى أظهرت وجود فاعلية استخدام تمرينات االسترخاء فى تعديل ٧) (٢٠٠١) ، رضوى الغريب (٢٠ا)(٩٩٧(
  المشكالت السلوكية .

توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي " ه  وهذا ما يحقق فرض البحث االول والذى ينص على أن  
 لصالح القياس البعدى . ناشئي نادى الزمالك للغطس( تركيز االنتباه ) لدى  اندفاعية األداءوالبعدى في 

 فــى) وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بـين القياســين القبلـى والبعــدى لصـالح القيــاس البعـدى ٧يوضـح جــدول ( 
  . ناشئي نادى الزمالك للغطسدرجة التوتر لدى 

(   اندفاعية االداءاستخدام تمرينات االسترخاء وتأثيرها االيجابي على  رجع الباحث هذه النتائج إلىيو   
ناشئي نادى تخفيض درجة التوتر لدى تؤدى إلى  التدريبات، حيث أن ممارسة هذه تخفيض درجة التوتر ) 

تتمتع به تمرينات االسترخاء من حركات التهدئة واالسترخاء العقلى والنفسى متخذة  ، وذلك لما الزمالك للغطس
فى أدائها أوضاع متغيرة هذا باإلضافة إلى تميزها بأداء حركات واتخاذ أوضاع للجسم تتطلب درجة عالية من  

  التحكم فى كل أجزاءه . 
فاطمة ) ، ٤)( ١٩٩٥(مل صابر أسامه صابر كاوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من   

  واالكتئاب لدى العينات المختلفة .  حيث توصلوا إلى تخفيف حدة العدوانية والقلق) ١٢) (٢٠٠٠محمد رضا (
ناجي محمد ) ، ٥م) ( ٢٠٠١خالد عبد الرازق السيد (كما تتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه كل من        

) حيث توصلوا إلى أن التدريبات الرياضية وتمرينات االسترخاء ١٩م) ( ٢٠٠٤قاسم ، فاطمة فوزي عبد الرحمن (
، وبرامج التربية الحركية لها تأثير ايجابي على تنمية الجوانب المهارية والقدرات الحركية والبدنية وكذلك الكفاءة 

  الحركية والنفسية واالجتماعية . 
) ان  ١٩٩٣كما تتفق هذه النتائج مع ما يشير اليه كل من أبو العال عبد الفتاح ، احمد نصر الدين (   

تدريبات اإلطالة تؤدى الى استرخاء العضالت مما يساعد على شعور الفرد بالراحة وتخفيف درجة التوتر التى  
  )  ١٠٢:  ١يعانى منها (

أنه توجد فروق دالـة إحصـائيا بـين القياسـين القبلـي وهذا ما يحقق فرض البحث الثانى والذى ينص على   
  لصالح القياس البعدى. ناشئي نادى الزمالك للغطس( درجة التوتر) لدى  اندفاعية األداءوالبعدى في 

فـي ) وجود فـروق دالـة إحصـائيا بـين القياسـيين القبلـي والبعـدى لصـالح القيـاس البعـدى ٨يوضح جدول (
 .ناشئي نادى الزمالك للغطسلدي معكوسة المكورة أداء الدورتين و نصف المستوى 

(  اندفاعية األداءاستخدام تمرينات االسترخاء وتأثيرها االيجابي على رجع الباحث هذه النتائج إلى يو  
الدورتين و نصف المعكوسة والتي أثرت ايجابيا على تحسين مستوى أداء  )تركيز االنتباة – تخفيض درجة التوتر

  ة البحث.  لدى عين المكورة
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أن  توجد عالقة طردية بين التدريبات الرياضية وتمرينات م) ٢٠٠١خالد عبد الرازق السيد (ويشير        
االسترخاء حيث تزيد تدريبات االسترخاء في الوصول للسباح إلى مرحلة االنسيابية في األداء مع التركيز 

  ) ٨:٥للوصول إلى أفضل أداء ممكن.(
( تركيز  الندفاعية األداء) الفروق في نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى ٩يوضح جدول (  

وبلغت نسبة التحسن فى تركيز االنتباه  ناشئي نادى الزمالك للغطساالنتباه وتخفيض درجة التوتر ) لدى 
أداء  توى بينما بلغت نسبة التحسن في مس %).٤١.٥١%) ، كما بلغت نسبة التحسن فى درجة التوتر (٣٩.٩٠(

  . )٪٢٦.٦٧( الدورتين و نصف المعكوسة المكورة
(   اندفاعية األداءرجع الباحث هذه النتائج إلى التأثير االيجابى لتمرينات االسترخاء والمستخدمة فى يو   

الدورتين و نصف المعكوسة المكورة لدي ناشئي وتأثيرها على مستوى أداء  تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر )
  .نادى الزمالك للغطس

حيث تبرز أهمية تمرينات االسترخاء بالنسبة للفرد فى إنها تكسبه قوة اإلرادة والصبر والتركيز واكتساب 
  ) .. ٢١٧:   ٢١المناعة الجسدية والنفسية وأيضا خفض الضغط العصبى والتوتر الواقع عليه (

التـدريجى تحقـق  أن تـدريبات االسـترخاء) إلـى ٢٠٠٤وتتفق هـذه النتـائج مـع مـا يشـير إليـه أسـامة راتـب (  
اكتساب مهارة التخلص من التوتر والشعور بالطالقة لمناطق الجسم المختلفة ، كما أن مهارة التنفس السهل تؤدى 
إلى اكتساب مهارة االسترخاء للرياضيين ، كما أشار إلى أن التـدريب االسـترخائى يسـاهم بـدورًا إيجابيـا فـى تطـوير 

مــن ثــم تطــوير األداء الرياضــى ، األمــر الــذى يســاعد علــى أداء المهــارات بشــكل انســيابى ، وتقــديم األداء البــدنى و 
  ) . ٣١٧،  ٢٩٧:  ٣االستجابات الذهنية على نحو سليم ( 

) أن االسترخاء يؤدى إلى خفض تأثير االستجابة إلى الضغط العصـبى ٢٠٠٢كما يرى محمد شمعون (  
األمثـــل مـــن التـــوتر ومنـــع تـــراكم الضـــغط العصـــبى بواســـطة العمـــل علـــى  والمســـاعدة علـــى الوصـــول إلـــى المســـتوى

الوصول إلى مستوى منخفض من التوتر والوصول إلى درجة من االسترخاء العميـق ممـا يقـل فيهـا مسـتوى التـوتر 
، كمــا يجــب تنميــة المهــارات النفســية جنبــا إلــى جنــب مــع تنميــة األداء المهــاري ، وأن ممارســة تــدريبات االســترخاء 

  ) . ٦٦:  ١٥تعمل على تحسين مستوى األداء المهاري وزيادة معرفة الالعب للمهارة التى يؤديها ( 
" توجـد فـروق فـي نسـب التحسـن بـين القياسـين وهذا ما يحقق فرض البحث الثالث والذى ينص على أنه   

لصـالح  نادى الزمالك للغطس ناشئيلدى  اندفاعية األداء ( تركيز االنتباه وتخفيض درجة التوتر )القبلي والبعدى 
  القياس البعدى .
  االستخالصات :

ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود طبيعة العينة والمنهج المستخدم والمعالجات اإلحصائية  فى         
  االستخالصات التالية :  والنتائج توصل الباحث إلى

ناشـئي نـادى الزمالـك تدريبات االسترخاء لهـا تـأثير ايجـابي علـى اندفاعيـة االداء ( تركيـز االنتبـاه ) لـدى  . ١
  لصالح القياس البعدى . للغطس

ناشــئي نــادى الزمالــك تــدريبات االســترخاء لهــا تــأثير ايجــابي علــى اندفاعيــة االداء ( درجــة التــوتر ) لــدى  . ٢
 لصالح القياس البعدى . للغطس

و  درجـة التـوتر )تخفـيض و تركيـز اإلنتبـاه تدريبات االسترخاء لها تأثير ايجـابي علـى اندفاعيـة االداء (  . ٣
لصــالح القيـــاس  ناشــئي نـــادى الزمالــك للغطـــسلــدى  مســتوي أداء الــدورتين و نصـــف المعكوســة المكـــورة

  البعدى



 - ١٥  - 

  ). ٪٣٩.٩٠يجابيا فى تركيز االنتباه بنسبة تحسن بلغت (إسترخاء أثرت تدريبات اإل . ٤
 ).  ٪٤١.٥١يجابيا فى درجة التوتر بنسبة تحسن بلغت (إسترخاء أثرت تدريبات اإل . ٥
بنسبة تحسن   الدورتين و نصف المعكوسة المكورة اإلسترخاء إيجابيا في مستوي أداءأثرت تدريبات  . ٦

  ).  ٪٢٦.٦٧بلغت ( 
  التوصيات : 

  وصى الباحث بما يلى:يمن خالل االستنتاجات التى أمكن التوصل إليها         
  ناشئي نادى الزمالك للغطس .استخدام تدريبات االسترخاء ضمن محتويات الوحدات التدريبية لدى  -
( تركيز االنتباه  اندفاعية األداءضرورة االهتمام بتمرينات االسترخاء لما لها من تأثير إيجابى فى  -

  وتخفيض درجة التوتر ) .
  اء على الدوافع النفسية المختلفة . إجراء دراسات مشابهة للتعرف على تأثير تمرينات االسترخ -
 إجراء أبحاث مشابهة فى األنشطة الرياضية المختلفة لتأكيد نتائج البحث . -

  المراجع 

م) فسـيولوجيا اللياقـة البدنيـة ، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ١٩٩٣أبو العال عبد الفتاح ، احمد نصر الدين : ( -١
 .  

  نفس الرياضة ، دار الفكر العربي ، القاهرة .م) ، علم ١٩٩٥أسامة كامل راتب  : ( -٢
وتحسين نوعية الحياة ،  م) ، النشاط البدنى واإلسترخاء مدخل لمواجهة الضغوط٢٠٠٤أسامة كامل راتب : ( -٣

  دار الفكر العربي ، القاهرة . 
ــابر : ( -٤ ــابر كامـــل صـ ــة التربيـــة  م) الرياضـــة وجـــرائم العنـــف البـــدنى١٩٩٥أســـامه صـ ــتير ، كليـ ــالة ماجسـ ، رسـ

  بالقاهرة ، جامعة حلوان   الرياضية للبنين
م) فاعليــه إســتخدام أنــواع مختلفــة مــن اللعــب فــى تعــديل بعــض إضــطرابات ٢٠٠١خالــد عبــد الــرازق الســيد : ( -٥

  السلوك لدى أطفال الروضة ، مجلة الطفولة والتنمية ، العدد الثالث ، جامعة القاهرة .
م) " اإلسترخاء وتمرينات التنفس كأسلوب لخفض التوتر لدى ٢٠٠٥عبد الهادى عارف سعد الدجوى : ( رانيا -٦

  ٠السيدات الحوامل " رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة ، جامعة حلوان 
نيـة لـدى أطفـال قريـة م) تأثير برنامج مقترح للتعبير الحركى على تخفيف حدة العدوا٢٠٠١رضوى الغريب : ( -٧

)S.O.S جامعة حلوان .٠) رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية بنات  
ــر : ( -٨ ــى جعفـ ــميرة علـ ــة االبتدائيــــة ١٩٩٢سـ ــال المدرسـ ــدى أطفـ ــلوكية شــــيوعا لـ ــكالت السـ ــر المشـ م) تعــــديل أكثـ

ــد الدراســـات والبحـــوث التربويـــ  ة بإســـتخدام برنـــامج إرشـــادى فـــى اللعـــب ، رســـالة دكتـــوراة ، معهـ
  جامعة القاهرة .٠

كـرة القـدم ،  م) تـأثير تمرينـات االسـترخاء علـى خفـض السـلوك العـدوانى لناشـئى٢٠٠٧شـريف إبـراهيم عبـده :  -٩
، كليــة التربيــة الرياضــية  ٢٠٠٧مجلــة بحــوث التربيــة الرياضــية الشــاملة ، النصــف االول مــن 

  للبنات ، جامعة الزقازيق .
م) أثر التنافس على العدوان لدى أطفال المؤسسات ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة ١٩٩٣عادل احمد حسين : ( -١٠

  ٠البنات ، جامعة عين شمس 
  م) التدريب الرياضى للسباحين ، دار الكتاب ، اإلسكندرية  .١٩٨٧كاشف : (عزت محمود ال -١١



 - ١٦  - 

م) ســيكولوجية العنــف لــدى الشــباب ، رســالة ماجســتير كليــة التربيــة ، جامعــة ٢٠٠٠فاطمــة محمــد رضــا : ( -١٢
  عين شمس.

ال ما قبل م) إعداد برنامج للعب الجماعى لخفض السلوك العدوانى لدى أطف١٩٩٣فاطمة محمود حنفى : (  -١٣
ــل  ــادس للطفـ ــؤتمر الســـنوى السـ ــين شـــمس ، المـ ــة عـ ــة ، جامعـ ــة الطفولـ ــز دراسـ المدرســـة ، مركـ

  المصرى .
،  ٢، دار الفكـــر العربـــي ، ط م) التـــدريب العقلـــي فـــي المجـــال الرياضـــي ٢٠٠٢محمـــد العربـــي شـــمعون : ( -١٤

  القاهرة .
طريق إلى البطولة ، اإلتحاد العربـى للطـب م) التدريب العقلى ، اإلسترخاء ال١٩٩٥(  محمد العربى شمعون -١٥

  الرياضى ، مجلة علوم الطب الرياضى ، البحرية ، العدد الثانى .
  ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة .  ١م) ، مدخل فى علم النفس الرياضى ، ط١٩٩٨محمد حسن عالوى ( -١٦
  ، دار المعارف ، القاهرة .٧م) ، سيكولوجية التدريب والمنافسات ، ط١٩٩٢محمد حسن عالوى : ( -١٧
  م) موسوعة االختبارات النفسية ، دار الفكر العربى ، القاهرة١٩٩٨محمد حسن عالوى : ( -١٨
ــرحمن: ( -١٩ ــد الـ ــوزي عبـ ــة فـ ــم ، فاطمـ ــد قاسـ ــاجي محمـ ــة بعـــض ٢٠٠٤نـ ــى تنميـ ــي علـ ــامج ترويحـ ــة برنـ م) فعاليـ

نيــًا "القــابلين للــتعلم"، المــؤتمر المهــارات الحياتيــة والنفســية والحركيــة لــدي األطفــال المعــاقين ذه
ــة،  ــين التجنـــب والرعايـ ــة بـ ــة الذهنيـ ــاير  ١٤ -١٣العربـــي األول، اإلعاقـ ــة ٢٠٠٤ينـ م ، الجمعيـ

  النسائية، جامعة أسيوط للتنمية .
م) فعالية برنامج لخفض السلوك العـدوانى بإسـتخدام اللعـب ١٩٩٩وفاء عبدالجواد وعزة خليل عبد الفتاح : ( -٢٠
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