
و نصف الداخلية    ةعلى بعض المتغيرات البدنية و مستوى أداء الدور  للقوة الوظيفية مقترح تأثير استخدام برنامج تدريبي
  الغطس  براعملمتر  ١من ارتفاع  المكورة 

  .د / عمرو محمود حنفي وهـدان  * 
 : مقدمة ومشكلة البحث

تيانا ويسس وآخرون  “تعد تدريبات القوة الوظيفية أحد الوسائل المستخدمة حديثًا في مجال تنمية القوة العضلية حيث تشير  
Tiana Weiss “)داء الفني للناشئين مقارنة بالطرق  أن تدريبات القوة الوظيفية من الممكن أن تساهم كطريقة لتحسين األ م)٢٠١٠

أن تستخدم تطبيقاتها مع مختلف األعمار والقدرات البدنية، وكل النتائج تؤكد على أن تدريبات القوة التقليدية ومن الممكن بسهولة 
، الوظيفية ترفع كفاءة القوة العضلية والتحمل والتوازن والتي تعتبر متغيرات تدخل في البرامج التي تستخدم الطرق والتدريبات التقليدية

لمرونة من خالل تدريبات القوة الوظيفية التي تشابه شكل وطبيعة األداء مع التركيز على المدى باإلضافة إلى أنه من الممكن أن تنمي ا
  )٢١:  ٣١الحركي الكامل للحركة. ( 

إلى أن الرياضيين والمدربين وعلماء الرياضة يبحثون دائما عن   م)٢٠٠٧"(  Ken Kashubaraا  ر "كين كاشوبويضيف  
  ) ٣٤ء، إن أحد هذه االتجاهات الحديثة في التدريب هي تدريبات القوة الوظيفية.(التمرينات التي تهدف إلى تحسين األدا

على حداثة هذه التدريبات، وأنها تعد من األشكال التدريبية المستخدمة   م)٢٠٠٣" (RonJones"رون جونز ويشير 
  )١٤: ٢٩حديثًا في مجال التدريب الرياضي.( 

في خالل العشر سنوات الماضية، أصبح  أنة م) ٢٠٠٠"( Christine cunning hamكريستين كوننجهام ويري "
رياضي، وقد تم إستخدامه في مجاالت مختلفة مسمياتها، وفي التدريب الوظيفي من المصطلحات شائعة األستخدام في المجال ال

  )١٥٢:  ١٨هذا الصدد.( 

بأنها عبارة عن حركات متكاملة ومتعددة المستويات (أمامي،  م)٢٠٠٤" (FabioComana"فابيو كومانا ويعرفها 
وة المركزية (يقصد بها العمود الفقري مستعرض، وسهمي) تشتمل على التسارع والتثبيت والتباطؤ، بهدف تحسين القدرة الحركية، الق

  )٨٧: ٢٠ومنتصف الجسم) والكفاءة العصبية والعضلية.(

إلي أن تدريبات القوة الوظيفية تناسب جميع األفراد علي إختالف مستوياتهم   )"  ١٩٩٥( "   Vom Hofeفوم هومويشير "
ق تحويل الزيادة في القوة المكتسبة من حركة واحدة  التدريبية وتهدف إلي تحسين العالقة بين العضالت والنظام العصبي عن طري 
  )٢٤٩: ٣٢إلي حركات أخري، ولذلك فتدريبات التحكم الحركي تعتبر ضرورية وهامة. (

ومما سبق يتضح أن تدريبات القوة الوظيفية عبارة عن مزيج من تدريبات القوة وتدريبات التوازن يؤديا في توقيت واحد 
والتثبيت والتباطؤ، بهدف تحسين القدرة الحركية، والقوة المركزية (يقصد بها العمود الفقري ومنتصف الجسم) تشتمل على التسارع 

والكفاءة العصبية والعضلية وعليه يجب أن تحتوي البرامج التدريبية على هذه التدريبات وأن استخدامها يعتبر عامًال فعاًال في 
ا العمل على دمج أقصى قوة للعضالت مع أقصى سرعة لألداء لتحقيق درجة عالية من  مسابقة الوثب الثالثي والتي يتطلب أدائه

   )٢٦٤: ٢٧(صفة القدرة في األداء.

  :خصائص وسمات تدريبات القوة الوظيفية

 

*
 مدرس دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  



تتميز بخصائص وسمات من  إلى أن تدريبات القوة الوظيفية م) ٢٠٠٣" (Dave Schmitz"ديف شميتز يشير 
  : أهمها

: فجميع الحركات الرياضية ستفتقر للكفاءة بدون تكاملها مع عضالت قوية للمركز، مجموعة عضالت المركزالتركيز على   - 
 فعضالت المركز القوية تساعد على ربط الطرف السفلي بالطرف العلوي، باإلضافة إلى منع تسرب القوة.

: أداء الحركات الرياضية في أكثر من إتجاه وعدم قصر التمرين على إتجاه واحد فقط، فالجسم البشري تعدد المستويات - 
مصمم ولديه القدرة على التحرك مباشرة لألمام ولليسار ولليمين وأيًضا التدوير، والتدريب يجب أن يعمل على تحسين هذه 

 الرأسي).  –السهمي   –فقي القدرة من خالل التركيز على األبعاد الثالثة للحركة (األ

: يالحظ عند التقاط شيء من األرض يتحرك عدد كبير من المفاصل، فالتدريب يجب أن يركز على استعمال تعدد المفاصل - 
أكثر من مفصل بدال من مفصل واحد، فطلوع الدرج يعتبر أكثر تأثيرًا من رفع ثقل بالرجلين، كما أن الالعب يقضي كثيًرا  

 ت الجاذبية األرضية، لذا يجب التركيز على عضالت التثبيت الرئيسية الموجودة في المركز.من الوقت ضد تأثيرا

: الحركات متعددة االتجاهات تتطلب توازن، وهنا ال يتطلب فقط عضالت قوية للمركز، بل السيطرة على التوازن المضاد - 
مع أو بدون حد أقصى للتوازن المضاد، وتعمل تنمية مهارة كافية وتوافق لألداء، ويتم ممارسة التدريبات الدينامية للتوازن 

 التوازن على تحسين شكل األداء واإلحساس بالقوة المنتجة. 

 معظم المهارات الرياضية يتطلب أدائها التركيز على ساق واحدة، ومن هنا لذم عدم التركيز على طرف واحد.   طرف واحد: - 

تقال أقدامنا في أسلوب تبادلي، والتدريب بهذا األسلوب يعمل على : الجري والمشي يؤديا عن طريق ان األطراف المتناوبة - 
 تحسين الحركات الطبيعية والقوة العامة والتوافق في األداء.

: الرفع والمشي والجري جميعها تؤدي من قبل مفصل وعضالت متعددة تعمل سويًا كنتيجة إلتصالهم الحركة التكاملية - 
 دريب الوظيفي إلى زيادة حساسية الجسم وتكامله. المثالي ببعضهم، لذا يجب أن يهدف الت 

: ويتطلب لتحقيق ذلك فهم طبيعة ومتطلبات النشاط الرياضي المؤدي، فالعب رفع األثقال يختلف أدائه عن النشاط النوعي - 
 العب الماراثون مثًال، ومن خالل فهم متطلبات األداء نحدد التمارين والمقاومات لتلبية تلك االحتياجات.

لتحقيق سرعة األداء يجب أن يكون التدريب سريعا، ولتحقيق التحكم والثبات يجب أن يكون التدريب  ة النوعية:السرع - 
  )٥-٣: ٢٠ (  بطيئا.

م) إلى أن تدريبات القوة ٢٠٠٣، Marygيكمن الفرق بين التدريبات التقليدية والتدريبات الوظيفية ؛ حيث يشير (ماريج 
أجهزة تركز على األداء في حالة ثبات، بينما تدريبات القوة الوظيفية تزيل الدعم الخارجي المستخدم  التقليدية خاصة التي تؤدى على  

  )١: ٢٦من الجهزة، وتجعل العديد من المجموعات العضلية تعمل في وقت واحد ومتكامل. (

يفي هو أن التدريب أن الفرق بين التدريب التقليدي والتدريب الوظ  م)٢٠٠٤"(Fabio Comana"فابيو كومانا  ويضيف  
التقليدي يهدف إلى إنتاج قوة، ودائما تؤدي حركاته من مستوى واحد ويستعين بمثبتات خارجية في أغلب األحيان كالمقاعد السويدية 
والكراسي الثابتة، بينما البرامج الوظيفية تهدف إلى تقليل القوة الناتجة من خالل إبطاء حركة المفاصل وتؤدي في حركات متعددة 

  )٨٨: ٢١المستويات ومتكاملة وال يعتمد على مثبتات خارجية بل يستخدم العمود الفقري لتسهيل الحركة. (



أن الرياضيين يمارسوا التدريبات الوظيفية في المجال الرياضي م)  ٢٠٠٤"(Fabio Comana  "فابيو كوماناكما يري  
تحت مسمى التدريبات النوعية وذلك لتشابه األداء في التدريبات الوظيفية والنوعية، إال أن التدريبات الوظيفية تختلف عن التدريبات 

  )٧ : ٢١الفقري هو منشأ الحركة.( النوعية في أن التدريبات الوظيفية تركز على تقوية عضالت المركز حيث أن العمود 

  : أهمية تدريبات القوة الوظيفية

لتدريبات القوة الوظيفية دور هام أثناء األداء الرياضي فإنها تركز على القوة والتوازن وأن جميع األنشطة تحتاج قدرًا كبيرًا 
  ) في اآلتي:٢٠٠٨من القوة والثبات وتتضح هذه األهمية كما لخصها االتحاد الدولي أللعاب القوى (

تعتبر القدرة العضلية مكونًا هامًا في جميع أنواع األنشطة الرياضية ومهما تغيرت االتجاهات   :زيادة نمو القدرة العضلية  - 
 وتزايدت سرعة الجسم أو األطراف أو القوة، فبذلك يمكن تحديد هذا العامل بين نجاح الحركة وفشلها.

ط بالعمود الفقري أو الحوض من أجل  : معظم العضالت الكبيرة للطرف العلوي والسفلي للجسم ترتب تطوير الثبات والكفاءة   - 
  تقويتها يجب وجود قاعدة ثابتة. مما يسمح بزيادة القوة وكفاءة حركة األطراف. 

: عندما يكون الحوض والعمود الفقري قوى وثابت  فإن التوازن يزداد وأن تدريبات القوة ثبات الحوض والعمود الفقري  - 
يكونا ثابتين أثناء نشاط عضالت الكتفين والذراعين والرجلين، مما يؤدي الوظيفية تساعد العمود الفقري والحوض على أن 

  إلى عدم االتزان.

: العضالت األساسية عندما تقوى وتثبت فإن كفاءتها تكون أفضل مما يسمح بامتصاص ونقل القوة تقليل مخاطر اإلصابة   - 
. وكذلك الربط بين األطراف العليا والسفلى من الطرف السفلي إلى الطرف العلوي مع تقليل الضغط الواقع على البعدين

للجسم والتي تتضمن عضالت الجذع المسئولة عن توفير الثبات ونقل الطاقة من األجزاء الكبيرة إلى األجزاء الصغيرة  
                                       )٤٤-٤٢: ٣( للجسم أثناء أداء النشطة الرياضية.

  البطن والظهر)(عضالت  عضالت المركز: 

م) ٢٠٠١" (" خيرية إبراهيم وآخرون نقطة إنبعاث الطاقة وفي هذا الصدد تذكر  هيعتبر مركز الجسم له أهمية كبيرة حيث أن 
أن عضالت المركز تلعب دورًا هامًا فى حياتنا اليومية فهي تدعم العمود الفقرى فى معظم الحركات التى نقوم بها، فمثال نجد أن 

تصف الجسم هى السبب فى انتصاب قوام الفرد وهو جالس على الكرسى، كذلك تساعد أثناء المشى والجرى، ونجد عضالت المركز من 
  )٢٨:  ٨أيًضا أنه بامتالك عضالت مركز قوية تختفى معظم آالم الظهر. ( 

لطاقة من إلى إنبعاث ا  ezador don kan""ايزا دور دنكان م) نقًال عن ٢٠٠٢( "صفية احمد"و"سامية ربيع"وتشير 
 مركز الجسم، وأن هذه الطاقة تتدفق إلى ما ال نهاية وتلك الطاقة المنبعثة هي التى تبعث النشاط فى الجسم مما هو جدير بالذكر

أن التخطيط السليم لالستخدام األمثل والفعال لطاقات الجسم يساعد الالعب على بذل الطاقة المناسبة ألداء الحركات والمهارات  
 )١٥٩: ١١ صول إلى أقصى إمكانية للجسم.(المختلفة للو 

صندوق عضالت البطن في األمام وعضالت الفخذ وعضالت   أن المركز يوصف على أنة  )Hodges, 2003(ويذكر  
زوج من العضالت التي تعمل   ٢٩تثبيت العمود الفقري في الخلف والحجاب الحاجز في األعلى، ويحتوى هذا الصندوق على 

لعضالت يصبح على تثبيت العمود الفقري والحوض وثبات أداء التسلسل الحركي عند أداء الحركات الوظيفية، وبدون كفاءة هذه ا
  )٢٥٤-٢٤٥: ٢٣العمود الفقري غير مستقر وغير قادر على حمل الطرف العلوي للجسم. (

ويعرف المركز حديثا بأنه عضالت الصدر المسئولة عن الثبات الميكانيكي في العمود الفقري القطني، حيث قسمت 
الدفع العضلة (النصبة الفقارية، ومتعددة الرؤوس،  عضالت البطن إلى فئتين: الجهاز العضلي يوازن الوزن الخارجي أثناء عملية



والمستعرضة الظهرية، والمربعة القطنية، والنصف األمامي من العضلة المنحرفة، والمستعرضة البطنية) والثاني الذي مسئوليته 
، تنقسم عضالت هذه متعلقة بثبات المفاصل ما بين الفقرية (مثل عضلة البسواس، والنصف الخلفي للعضلة المنحرفة الظاهرة)

  ) ٤٠٥-٣٩٩: ٢٨) ( ٢٢-٢١: ٢٢( المنطقة بطريقة مماثلة.

كما تعتبر عضالت المركز عضالت البطن والظهر والجانبين هي المركز البدنى والعضلى الرئيسى لتوزيع الحركة فى  
ل الخطان فى نقطة فى منتصف الجسم  جسم اإلنسان الننا اذا مررنا خطًا طوليًا من الرأس للرجلين، وخطًا عرضًيا من الوسط، تقاب 

وهي البطن والمنطقة المقابلة لها الظهر والجانبين، والدليل على ذلك اذا قام الالعب بتحريك الذراعين أو الرجلين فانها تشعر 
ة ولذلك بتحريك عضالت البطن والظهر والجانبين، وبذلك تشعر بمركزها البدني والعضلي، مما يؤدي الى سهولة التحكم فى الحرك

   ) ٤٣: ١٢)(٦٤: ٤يعتبر التمركز أساس لألداء الحركي الجيد. (

" إلى أن العناية بمنطقة المركز (منتصف الجسم) نيتابين ) نقًال عن "٢٠٠٤"(خالد العامرىويشير فى هذا الصدد "
بها من خالل أداء التمارين تؤدي إلى الوصول إلى درجة جيدة من اللياقة وشكل أفضل للجسم، وأن عضالت المركز  واألهتمام

القوية تساعد فى النهاية على أداء أي تمرين لبناء العضالت وتقوية الجسم، أو أي حركة رياضية منِ شأنها الحفاظ على توازن 
صابات فى منطقة أسفل الظهر، كما أن  لك المنطقة تعد ذات أهمية فى منع اإلالجسم، عالوة على ذلك أن تمرينات تقوية ت 

عضالت هذه المنطقة تحافظ على توازن الحوض، والتى تحافظ بدورها على أن يكون العمود الفقري فى الوضع المناسب، كما أن 
لحركات واألوضاع المتعلقة بالجزء العلوي توازن محور الجسم أو (منطقة المركز) يشير إلى القدرة على التحكم فى الربط بين ا

  )١٣٣ -١٣١: ٧والجزء السفلى من الجسم. (

لتحقيق مستوى إنجاز عالي  لالعبي الغطسأن عضالت المركز (عضالت البطن والظهر) هامة جدًا الباحث رى ي و 
عضالت البطن (العضلة  في الحفاظ على توازن الجذع وبالتالي الجسم ككل وأهم العضالت العاملة في هذا الخصوص في 

  الطولية والمائلة والمستعرضة للبطن) وعضالت الظهر (العضالت المادة للظهر).

أن عضالت البطن تعتبر مركزًا لكل التغيرات التي تحدث في حركات الجسم، فهي   م)١٩٩٤"نادية درويش"( وترى 
وٕاحتقان الوجه كنوع من التغيير أساسه عضالت البطن   مثًال التي تزيد الضغط الداخلي للبطن والصدر بإنقباضها فيحتقن الوجه، 

وهي في نفس الوقت تعتبر عضالت مساعدة للتنفس وبالتالي للكالم والضحك والبكاء وكل الحركات التي تعتمد على خروج الهواء 
ن العضالت  ) تشترك مع مجموعة مAbdominal and Backبعنف من الحنجرة ومن الثابت عمليًا أن عضالت البطن والظهر (

) في حفظ الضغط الداخلي للبطن والصدر وتعتبر عضالت البطن المصدر األول  Anti Gravityالمضادة للجاذبية األرضية (
  )٦٤: ٤) الذي تنبعث من الحركة. (Centerللحركة أو المركز (

م)،" ١٩٩١" (.Stricvice, et alوآخرون    وعن ملخص نتائج األبحاث والدراسات العلمية التي قام بها كل من "سترسيفس  
"( .Plamonclon et. alم)، "بالموندون وآخرون  ١٩٩٨"(  .Osullivan et. alم)، "أوسولفين وآخرون  ١٩٩٣"(  Norrisنوريس  
م) إلى أهمية التدريب في تقوية عضالت البطن والظهر مما يؤدي إلى تطوير وتحسين ٢٠٠٢" (Yassisم)، "يسيسي ١٩٩٩

  عضلي لحركات البطن والظهر وبالتالي رفع مستوى األداء الحركي.األداء ال

ــلي الرئيســـــي لتوزيع الحركة في جســـــم  وتعتبر عضـــــالت البطن وعضـــــالت الظهر المقابله لها هي المركز البدني والعضـــ
اإلنســــــان ألننا إذا مررنا خطًا طوليًا من الرأس وخًطا عرضــــــيًا من الوســــــط تقابال الخطان عند نقطة  في منتصــــــف الجســــــم وهي 

لين فإنه  يشـعر بتحريك عضـالت البطن والمنطقة المقابلة لها الظهر والدليل علي ذلك إذا  قام شـخص ما بتحريك الذراعين والرج
        )٦٤: ١٠)(٤٣: ٤البطن والظهر وبذلك يشعر بمركزة البدني والعضلي مما يؤدي إلي سهولة التحكم في الحركة. ( 



صفية احمد محيي ويعتبر مركز الجسم له أهمية كبيرة حيث أنه نقطة إنبعاث الطاقة وفي هذا الصدد تؤكد كال من" 
الطاقة يكون  إلي إنبعاث م)١٩٩٨"(  Ezador Dankanايزادور دنكان ) نقًال عن " م٢٠٠٢مد "( الدين وسامية ربيع مح

  )  ١٥٩: ١١من مركز الجسم، وأن هذه الطاقة تتدفق إلي ما ال نهاية وتلك الطاقة المنبعثة هي التي تبعث النشاط في الجسم.(

وأن التخطيط المناسب إلستخدام طاقات الجسم عامة وطاقة مركز الجسم خاصة يساعد علي بذل الطاقة المناسبة ألداء  
جسم الصحيح مما يكون له بالغ األثر علي األداء المهاري، األمر الذي يحتاج األداء فيه إلي تقوية الحركة والوصول إلي وضع ال

عضالت المركز وعضالت الطرف العلوي والطرف السفلي وهذه العضالت ترتبط بالعمود الفقري والحوض، ومن اجل تقويتها 
  )    ٤١: ٣والكفاءة لحركة األطراف. (يجب أن تكون هناك قاعدة أساسية ثابتة، مما يسمح بزيادة القوة 

و الدوان حول   في االرتقاء  الرأسيالوضع   الالعب بينفيها جسم   ينتقلنظًرا لطبيعة األداء المهاري في الغطس والتي 
للتحكم في المســـار الحركي الصـــحيح  مما يتطلب أداء بدني وقوة عضـــلية في عضـــالت المركزكل من المحور الرأســـي و األفقي 

وقد  يرجع ذلك   أداء الدورة و نصـف الداخلية المكورة بالشـكل الصـحيح علي  براعم الغطسقدرة   عدم الباحث  الحظ. فقد  ة  للحرك
ــلية لعضـــــــــالت المركز (البطن  ومن خالل اطالع الباحث على المراجع الحظ أن  ، الظهر ) –إلي نقص في مقدار القوة العضـــــــ

ــفلي إلي الطرف العلوي وكذلك تمنع تســـرب القوة . كما أنها تعمل على لتنمية القوة  عضـــالت المركز تنقل الحركة من الطرف السـ
  .إحداث توازن بين الطرفين وسوف يؤثر الخلل في منطقة المركز على االداء المهاري والبدني

ثير من المـدربين يركزون كـل اهتمـامهم نحو تنمـية وتطوير مختلف القـدرات المهـارـية والخططـية وال يرى الـباحـث أن كو   
  يهتمون االهتمام الكاف بالقدات البدنية بشكل عام و عضالت المركز بشكل خاص .

التي فية القدرة الوظي  ندرة اســــــــتخدام برامج   ومن خالل عمل الباحث كمدرب عام لفريق الغطس بنادى الزمالك الحظ  
تهتم بعضــالت المركز  ومن هنا ظهرت مشــكلة البحث في وجود  نقص في قوة وثبات عضــالت المركز ووجود إختالل في القوة 

برنامج العضـــــلية لعضـــــالت المركز ووجود قصـــــور في برامج التدريب الخاصـــــة بتنمية تلك العضـــــالت  مما دفع الباحث لوضـــــع 
ــتخدام تدريبات القوة الوظيفي  ــتوي  عضــــــــالت المركز والتعرف علي تأثيرها علي بعض المتغيرات البدنية ولة  تدريبي باســــــ أداء مســــــ

  .متر ١الدورة و نصف الداخلية المكورة من ارتفاع 
  أهداف البحث :

  عضالت المركز ومعرفة أثره علي كل من : لتقوية للقوة الوظيفية  يهدف هذا البحث إلى وضع برنامج تدريبي
  .لبراعم الغطسبعض المتغيرات البدنية  - ١
  متر لبراعم الغطس. ١مستوي أداء الدورة و نصف الداخلية المكورة من ارتفاع  - ٢

  فروض البحث :
للعينة قيد البحث في بعض المتغيرات البدنية  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياس القبلي و البعدي  -١

  لصالح القياس البعدى.
 ١من ارتفاع  نصف الداخلية المكورة ة وتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبلي والبعدى في مستوى أداء الدور  - ٢

  الغطس لصالح القياس البعدى. براعملدى  متر
  : الواردة في البحث المصطلحاتبعض 

   Functional strength trainingتدريبات القوة الوظيفية :



ــتويات ( أمامي  ســـــهمي ) تشـــــتمل علي التســـــارع والتثبيت   –مســـــتعرض  –هي عبارة عن حركات متكاملة ومتعددة المســـ
  )٨٧: ٢١والتباطؤ بهدف تحسين القدرات الحركية والقوة المركزية والكفاءة الوظيفية والعضلية. ( 

    Muscle centerعضالت المركز :
  يقصد بها عضالت البطن وعضالت الظهر .  

  الدراسات السابقة : 

تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي ضغوط األكسدة وبعض المتغيرات   بعنوان دراسة) ١٥( )٢٠١٠مسعد هدية (أجرى  - 
ضغوط األكسدة وبعض المتغيرات البدنية لدي ناشئ المصارعة تهدف للتعرف علي تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي 

تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من نادي استاد المنصورة الرياضي ونادي الشال  و البدنية لناشئ المصارعة
) مصارع و استخدم الباحث المنهج التجريبي و خلصت الدراسة إلى أن البرنامج ٢٤والمنشية ، وبلغ قوام عينة البحث (

تدريبات القوة الوظيفية يؤدى الي تحسين التوازن الثابت وقوة عضالت الظهر والرجل كما أن البرنامج  المقترح باستخدام
 المقترح باستخدام تدريبات القوة الوظيفية يؤدى الي تحسين متغيرات ضغوط األكسدة . 

مقترح للقوة الوظيفية لتحسين بعض المتغيرات البدنية  دراسة بعنوان برنامج تدريبى) ٩( ) ٢٠١١رامى سالمة (أجرى  - 
والمهارية لناشئ كرة القدم تهدف للتعرف على تأثير تدريبات القوة الوظيفية على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئ 

أظهرت المنهج التجريبي  العبًا و استخدم الباحث    ١٦كرة القدم اختيرت العينة بالطريقة العمدية من ناشئ كرة القدم وعددهم  
 نتائج البرنامج تحسن في نتائج القياس لصالح القياس البعدى في المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث .

دراسة بعنوان فاعلية تدريبات القوة الوظيفية علي بعض المتغيرات البدنية ومستوي  )٦( )٢٠١٢جيهان الصاوي (أجرت  - 
أداء الركلة الخلفية بالوثب لدي ناشئات التايكوندو و كان بهدف التعرف علي تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي بعض 

لخلفية بالوثب لدي ناشئات التايكوندو تم اختيار التوافق) ومستوي أداء الركلة ا-التوازن–المتغيرات البدنية (القوة العضلية 
)سنة ،وبلغ قوام عينة البحث ١٥عينة  البحث بالطريقة العمدية من ناشئات التايكوندو بنادي اتحاد الشرطة الرياضي تحت (

فية أدي الي ) ناشئة تايكوندو و استخدم الباحث المنهج التجريبي و البرنامج المقترح باستخدام تدريبات القوة الوظي ٢٠(
 تحسين التوازن الثابت وقوة عضالت الظهر والتوافق البرنامج كما ادي الي تحسين مهارة الركلة الخلفية بالوثب.

دراسة بعنوان تأثير تدريبات للقوة الوظيفية علي بعض المتغيرات   )١٦( )٢٠١٤( معتز محمد نجيب السيد العريان أجرى  - 
ي الوثب الثالثي و كانت تهدف إلى التعرف علي تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي البيوميكانيكية لألداء الفني لمتسابق

بعض المتغيرات البيوميكانيكية لألداء الفني والمستوي الرقمي لمتسابقي الوثب الثالثي  أختيرت العينة بالطريقة العمدية من 
متسابق مسجلين بمنطقة الدقهلية اللعاب  ١٢عدد العينة  جامعة المنصورة وبلغ  –طالب الفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية  

القوي وذوي المستوي المميز في مسابقة الوثب الثالثي و استخدم الباحث المنهج التجريبي أثرت تدريبات القوة الوظيفية 
والخطوة والوثبة  إيجابيًاعلي بعض المتغيرات الكينماتيكية الخاصة في مسابقة الوثب الثالثي لعينة الدراسة أثناء الحجلة

اإلزاحة الرأسية   -المستوي الرقمي  – زاوية الطيران  –زاوية اإلرتقاء للحجلة  -سرعة األرتقاء المحصلة -والمتمثلة في 
 لمركز الثقل .

دراسة بعنوان تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي مستوي أداء بعض  ) ١٧( )٢٠١٤وليد صالح عبد الجواد عيد ( أجرى - 
بهدف التعرف على تاثير تدريبات القوة الوظيفية  سنوات  ١٠مهارات القوه والثبات علي جهاز الحلق لناشئ الجمباز تحت 

سنوات من خالل تطبيق برنامج  ١٠علي مستوى أداء بعض مهارات القوة والثبات علي جهاز الحلق لناشئ الجمباز تحت 
) ناشئين من المرحلة السنية تحت عشر سنوات و استخدم  ٦البحث كانت (  تدريبي باستخدام تدريبات القوة الوظيفية و عينة

الباحث المنهج التجريبي و من أهم النتائج البرنامج التدريبي المقترح ادى الي تحسين مستوى اداء بعض المتغيرات البدنية 



الي تحسين بعض المهارات (االرتكاز   التوازن الثابت والمتحرك) في رياضة الجمباز البرنامج التدريبي ادي–(القوة العضلية  
الصعود من التعلق باستقامة الجسم تدريبات القوة الوظيفية –ثواني  ٥الوقوف علي اليدين ثبات  –الزاوى علي اليدين 

 المقترحة ادت الي نتائج البحث افضل بدنيا ومهاريا ألفراد العينة قيد البحث. 
اسة بعنوان تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي مستوي األنجاز للرباعين در  )١( )٢٠١٥إبراهيم محمود ميرزا فرج (أجرى  - 

الناشئين بهدف التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة الوظيفية علي مستوي اإلنجاز لدي الرباعيين 
) و استخدم ٧لتصبح عينة البحث (  ) العبين لعدم انتظامهم٣)العبين وتم استبعاد (١٠الناشئين و تكونت عينة البحث من (

المنهج التجريبي توصلت الدراسة إلي وجود وجود تحسن القوة الوظيفية لمجموعة البحث ،كما توصلت الدراسة إلي الباحث  
 وجود تحسن في مستوي اإلنجاز لدي الرباعيين الناشئين. 

) دراسة بعنوان تأثير استخدام التدريبات الوظيفية فى تأهيل إصابة ١٩( )٢٠٠٤( Cymara et alأجرى سيمار وأخرون  - 
) ٦) رجل وسيدة (١٦الركبة بهدف التعرف على تأثير إستخدام التدريبات الوظيفية فى تأهيل إصابة الركبة بلغ قوام العينة (

أسهمت فى تحسين القوة الوظيفية  ) رجال و استخدم المنهج التجريبي و من أهم النتائج أن التدريبات الوظيفية ١٠سيدات (
 لمفصل الركبة وتقليل الجهد المبذول فى رفع ثقل باستخدام الركبة المصابة.

) دراسة بعنوان تأثير تدريبات المقاومة والتدريبات الوظيفية على كفاءة وتقليل ٢٥( )٢٠٠٤أجرى مارجيكى وأخرون ( - 
ت المقاومة والتدريبات الوظيفية على كفاءة وتقليل اإلكتئاب لدى  اإلكتئاب لدى كبار السن بهدف التعرف على تأثير تدريبا

) فردًا و ٨٦) فردًا واألخرى ضابطة (٨٧) تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبية (١٧٣كبار السن بلغ قوام العينة (
سين كفاءة الحياة وتقليل تم استخدام المنهج التجريب و وقد أسفرت نتائج الدراسة أن البرنامج المقترح قد أسهم فى تح 

 االكتئاب لدى أفراد المجموعة التجريبية.
) دراسة بعنوان تأثيرات القوة الوظيفية علي النقل العصبي لمفصل  ٢٤( )٢٠٠٩( Marius,etalأجرى ماريوس وأخرون  - 

) ١٩نة البحث (حركي واحد بهدف التعرف علي تأثيرات القوة الوظيفية علي النقل العصبي لمفصل حركي واحد و بلغت عي 
ستنتاجات ان تدريبات القوة الوظيفية أسهمت في تحسين  منهج الوصفى ومن أهم اإلفرد غير مدربين و تم استخدام ال

 وتحسن القوة القصوي لعضالت الرجلين والجذع . المسارات العصبية للمجموعات العضلية الكبيرة ،
  إجراءات البحث
  منهج البحث  

القياس القبلي البعدى لمجموعة تجريبية واحدة وذلك لمناسـبة لطبيعة البحث اسـتخدم الباحث المنهج التجريبي باسـتخدام   
  .هوفروض ههدافوتحقيقًا أل

  :عينة البحث

ــن    ــة مــ ــة العمديــ ــة البحــــث بالطريقــ ــار عينــ ــم اختيــ ــراعمتــ ــز ) الغطــــس بــ ــدم و متميــ ــك ( متقــ ــادى الزمالــ ــددهم  بنــ ــغ عــ وبلــ
ــين ) ١٠( ــددهم (، العبــــ ــغ عــــ ــية وبلــــ ــة البحــــــث األساســــ ــنهم عينــــ ــر مــــ ــية ، ٦إختيــــ ــة األساســــ ــراء التجربــــ ــوائيا إلجــــ ــين عشــــ ) العبــــ

  من نفس عينة البحث. ) العبين٤كما تم إجراء المعامالت العلمية فى صدق وثبات االختبارات على عدد (
  )  ١جدول ( 

  توصيف عينة البحث 

  استطالعية عينة   عينة أساسية   اجمالى المجتمع   توصيف العينة 

  ٤  ٦  ١٠   نادى الزمالك للغطس  براعم

  ٪ ٤٠  ٪ ٦٠  ٪١٠٠  النسبة المئوية 



  وسائل وأدوات جمع البيانات :
تتناســب مع طبيعة وأهداف البحث واليات العمل داخل التطبيق العملي  إســتخدم الباحث األدوات واألجهزة واالختبارات التى

  لتجربة البحث .
  ـ المسح المرجعى : ١

حدود ما توافرت للباحث  قام الباحث بإجراء مســــح للدراســــات والمراجع العلمية التى تناولت القوة الوظيفية قيد البحث فى         
وذلك بغرض التعرف على األســـــــاليب والطرق والمحتوى البدنى لبرامج القوة الوظيفية ، وايضـــــــا االســـــــتفادة منها فى كيفية وضـــــــع 

  مناقشة نتائج الدراسة الحالية. يالبرنامج وتشكيل االحمال واالستفادة من نتائجها ف
  )٢مرفق (. ـ استمارة استبيان ٢

فى مجال متغيرات الدراسـة من خالل االتصـال  )١مرفق (صـميم اسـتمارة اسـتبيان السـتطالع آراء الخبراء  قام الباحث بت 
متغيرات البرنامج والتدريبات الموضــــوعة وتحديد عناصــــر اللياقة البدنية واهميتها النســــبية   والمقابالت الشــــخصــــية إلبداء الرأى فى

، وقد روعي   م١٥/٦/٢٠١٧إلي  م١٣/٥/٢٠١٧للمهارة قيد البحث وتحديد االختبارات المناســـــــــبة لقياســـــــــها، وذلك في الفترة من 
  فيها اإلضافة والحذف بما يناسب مع رأي الخبراء.

  )٤تخدمة في البحث.مرفق (االختبارات المس-٣

ــالت الظهر بالدناموميتر  -  الوثب العمودي ــرعة دوران الرجل  -  ثانية)٣٠الجلوس من الرقود (  -  قوة عضــــ نط   -بارو  –  ســــ
  الوقوف على قدم واحدة -ثني الجذع لالمام من الوقوف  - الحبل

    األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث.-٤

  كرسيان -سلة  –حبل  –منضدة  –ساعة ايقاف - دناموميتر –اس صلبشريط قي –مقياس الطول-ميزان طبي
  )٣مرفق ( استمارة تسجيل البيانات.-٥

 )٥مرفق ( المقترح *البرنامج التدريبي
  تجانس عينة البحث. 

ة  مستوى أداء الدور  والطول ، الوزن ،  ) العبين في متغيرات (السن ،٦أجرى الباحث التجانس على عينة البحث وبلغ قوامها (
  الغطس.  براعملدى  ) المكورة و نصف الداخلية

  )  ٢جدول ( 

  مستوى أداء الدورة و النصف الداخلية المكورة )   التجانس في متغيرات (السن ، الطول ، الوزن ، 
        ٦ن =                                                                                                    

 االلتواء 
االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 الحسابي 

وحدة  

 القياس 

 المتغيرات 

١٠.٠٦ ٠.٢٣ ١.٤ 
العمر  

 الزمنى 

 السن  

مو 
الن

ت 
يرا

متغ
 

 الطول   سم  ١٤٥.٨ ٠.٧٥ ٠.٣١

  الوزن   كجم ٣٩.٨٣ ١.٤٧  ٠.٤٢

  الوثب العمودي  سنتيميتر  ١٩.١٧  ٠.٧٥  ٠.٣١-

ية 
بدن

 ال
رات

تغي
م

  

  قوة عضالت الظهر بالديناموميتر   سم  ١١٨.٧٥  ١.٣٣  ٠.١٤

  ثانية) ٣٠الجلوس من الرقود (  عدد  ٢١.٣٣  ٠.٨٢  ٠.٨٦-



  سرعة دوران الرجل   عدد  ١١  ٠.٦٣  ٠.٠٢

  بارو   الثانية  ١٠.٧  ٠.٤  ١.٢-

  نط الحبل   عدد  ١٢٢.١٦  ٢.١٤  ٠.٢٣

  ثني الجذع لالمام من الوقوف   سنتيميتر  ١.٥  ٠.٥٥  ٠.٠١

  الوقوف على قدم واحدة   الثانية  ١٨٤.٣٣  ٢.٨٨  ٠.٥-

  درجة  ٢٦.٢٢  ٢.٧٣  ٠.٥٤-

مستوى أداء الدورة و نصف  
  الداخلية المكورة 

ري 
ها

م
  

 لداخليةو نصـــــــف ا ةومســـــــتوى أداء الدور ) أن معامل االلتواء لمتغيرات (الســـــــن ، الطول ، الوزن ، ٢يوضـــــــح جدول (  
مما يدل على تجانس  ىعتدال) وتقع تحت المنحنى اإل٣±) على التوالى وهذه القيم تنحصــــــــر بين (١.٤: ١.٢-كانت ( ) المكورة

  عينة البحث .   
  : تم إعداد البرنامج التدريبي بإتباع الخطوات التالية

  قام الباحث بمسح مرجعي للكتب العربية واألجنبية في حدود علم الباحث. 
  إجراء مسح للبحوث والدراسات المرتبطة بمتغيرات البحث.تم  
 مقابلة الخبراء في مجال الغطس. 

  الهدف الرئيسي للبرنامج-

يهـدف البرنـامج إلى تنميـة قوة عضــــــــــــــالت المركز وبعض المتغيرات البـدنيـة لالعبى الغطس  والتعرف على تـأثير البرنـامج على 
  مستوى األداء المهارى.

  أسس وضع البرنامج-

  بناء البرنامج طبقا لألسس العلمية .   -أ
  . أن يتناسب البرنامج التدريبي مع األهداف الموضوعة -ب
  . مالئمة البرنامج ومحتوياته من تدريبات للمرحلة السنية للعينة المختارة -ج
  . مرونة البرنامج وقابليته للتعديل -د

  . مج تدريبيةهـ االستفادة من الدراسات السابقة التي قامت بتصميم برا
   . االستمرارية واالنتظام في ممارسة البرنامج التدريبي حتى يعود بالفائدة المرجوة -و
الختام  –الجزء الرئيســي –مراعاة مبادئ وأســس التدريب عند وضــع وكتابة البرنامج التدريبي للوحدات التدريبية مثل ( اإلحماء -ز

  . (  
  امج .مراعاة الفروق الفردية عند وضع البرن  -ح

    محددات البرنامج التدريبي
  فترة تنفيذ البرنامج -

واستغرق   أسابيع) ٨(وقد تم تحديد مدة تطبيق البرنامج بــ   اإلعداد الخاص وما قبل المنافساتتم تنفيذ البرنامج التدريبى فى فترة 
  ساعة)  ٤٨(أى  ق) ٢٨٨٠(الزمن الكلى للبرنامج 

  ق٩٠زمن الوحدة  -
  وحدات . ٤عدد الوحدات التدريبية األسبوعية  -



  التكرارى)  –طرق التدريب المستخدمة (الفترى منخفض ومرتفع الشدة   -
  تشكيل حمل التدريب   -

  تشكيل الحمل خالل فترات البرنامج حيث استخدم الباحث: استخدم الباحث الطريقة التموجية فى
  ) خالل فترة اإلعداد الخاص .  ١-١)،(  ١-٢التشكيل (  
  ) خالل فترة ما قبل المنافسات .  ١-١التشكيل (  

الشــدة المتوســطة   ٪٨٤ – ٧٥، الشــدة المرتفعة٪٩٤ –  ٨٥، الشــدة األقل من القصــوى٪١٠٠ –  ٩٥حيث بلغت الشــدة القصــوى
  .%٦٤ - ٥٠، والشدة المنخفضة٪٧٤ – ٦٥القصوىالشدة 

  أجزاء الوحدة التدريبية-
  تتكون الوحدة التدريبية من األجزاء اآلتية حسب الترتيب

  .٪٥٪  ويشمل ثم الختام بنسبة ٨٠٪ ثم الجزء الرئيسى بنسبة ١٥اإلحماء بنسبة 
بعيدا عن  لتقوية عضـــــالت المركز  ســـــتكون تدريبات لتنمية القوة الوظيفية ملحوظه: ان التدريبات المســـــتخدمة فى الجزء الرئيســـــى

 الجزء المهارى فى الماء. 
  إلحماءا-١

ــي من  ــية إلى إعداد وتهيئة الالعب من جميع النواحي للجزء الرئيسـ ــاسـ ــفة أسـ يهدف هذا الجزء من الوحدة التدريبية بصـ
لالزمة والعمل على رفع درجة حرارة الجســــــم واإلعداد والتهيئة للجزء الوحدة والعمل على إكســــــاب العضــــــالت المرونة والمطاطية ا

الرئيســى ومحاولة الوصــول إلى أقصــى قدرة اســتجابية لرد الفعل والتركيز على مراجعة مســار المهارات التي ســوف تؤدى بعد ذلك 
.  
   الجزء الرئيسى -٢

مع مراعاة التكرارات لعضـــــــــــالت المركز   الخاصـــــــــــة بتنمية القوة الوظيفيةتدريبات اليحتوى هذا الجزء من الوحدة على   
  والمجموعات وفترات الراحة البينية فى ضوء زمن األداء المهارى . 

  الختام -٤
يهـدف هـذا الجزء من الوحـدة الـتدريبـية إلى محـاوـلة العودة ـبالالعـب إلى حـالـته الطبيعـية أو مـا يقرب منهـا بقـدر اإلمكـان   
  لمجهود المبذول وفى هذا الجزء يتم استخدام تمرينات االسترخاء والتي ينخفض فيها مقدار الحمل .وذلك بعد ا

  *تشكيل حمل التدريب 

  الفوسفاتى ثواني) فإنها تتبع النظام الالهوائي ١٠إلى  ٥وحيث أن زمن أداء المهارة قيد البحث ( من
  )٣جدول (

  اعتمادا علي زمن األداء وفقا لنظم إنتاج الطاقة  أسس تشكيل حمل التدريب الفتري

 نظام الطاقة 
 زمن التمرين
 ( العمل)

عدد تكرارات  
 التمرين

عدد 
 المجموعات

عدد تكرار التمرين في 
 المجموعة

نسبة العمل 
 للراحة 

 نوعية الراحة 

النظام 
 الفوسفاتي

ATP - PC 

 ث١٠
  ث١٥
  ث٢٠
 ث٢٥

٥٠ 
٤٥  
٤٠  
٣٢ 

٥ 
٥  
٤  
٤ 

١٠ 
٩  
١٠  
٨ 

٣:   ١ 
راحة نشطة    
(مشي وٕاطاالت  

 ومرونة)

  



  المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة :
  صدق االختبار -١

قام الباحث بحسـاب صـدق التمييز بين مجموعتين إحداهما مميزة من خارج عينة البحث األصـلية وأخرى غير مميزة   
  ) العبين . ٤م  وبلغ عدد كل مجموعة (  ٢٠١٧/ ٦/ ١٧ (االستطالعية )

  ) ٤جدول (
  داللة الفروق بين المجموعتين

  (المميزة وغير المميزة ) في االختبارات البدنية قيد البحث 

  العدد   المجموعة   االختبارات 
متوسط 

  الرتب 

مجموع 

  الرتب 

  قيمة
" Z "  

  الداللة 

  الوثب العمودي
  ٢٦  ٦.٥  ٤  المميزة 

  دال   ٢.٣١
  ١٠  ٢.٥  ٤  غيرالمميزة 

قوة عضالت الظهر  
  بالديناموميتر 

  ٢٣  ٦.٢٥  ٤  المميزة 
  دال   ٢.٣

  ٩  ٢.١  ٤  غيرالمميزة 

الجلوس من الرقود  
  ثانية)٣٠(

  ٢٥.٥  ٦.٥  ٤  المميزة 
  دال   

  ١٠  ٢.٥  ٤  غيرالمميزة 

  سرعة دوران الرجل 
  ٢٥  ٦.٣٨  ٤  المميزة 

  دال   ٢.١٩
  ١٠  ٢.٦٣  ٤  غيرالمميزة 

  بارو 
  ١٠  ٢.٥  ٤  المميزة 

  دال   ٢.٣٢
  ٢٦  ٦.٥  ٤  غيرالمميزة 

  نط الحبل 
  ٢٣  ٥  ٤  المميزة 

  دال   ٢.٢٤
  ١١  ٣  ٤  غيرالمميزة 

ثني الجذع لالمام من  

  الوقوف 

  ٢٣.٥  ٥.٩  ٤  المميزة 
  دال   ٢.١١

  ١٢.٥  ٣.١٣  ٤  غيرالمميزة 

  الوقوف على قدم واحدة 
  ٢٦  ٦.٥  ٤  المميزة 

  دال   ٢.٢٨
  ١٠  ٢.٥  ٤  غيرالمميزة 

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

ــالح ٤يتضـــــــح من جدول ( ــائيًا بين متوســـــــطي درجات المجموعتين المميزة وغير المميزة لصـــــ ) وجود فروق دالة إحصـــــ
على أنهـا تســــــــــــــتطيع التمييز بين  ) في االختبـارات البـدنيـة قيـد البحـث، ممـا يـدل ٠.٠٥المجموعـة المميزة عنـد مســــــــــــــتوى داللـة (

  المجموعات المتضادة وبالتالي فهي اختبارات صادقة فيما وضعت من أجله.
  ثبات االختبارات -٢

ــتطالعية المكونه من ( ــتخدام إعادة االختبارات على عينة االسـ ــاب ثبات االختبارات باسـ ) العبين ٤قام الباحث بحسـ
  ة قدرها أسبوع بين التطبيقين م  بعد فترة زمنية فاصل٢٤/٦/٢٠١٧وذلك يوم  

  



  ) ٥جدول (
  المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى ومعامل اإلرتباط  

       )٤ن=(    بين التطبيق األول والتطبيق الثانى لالختبارات البدنية قيد البحث للعينة االستطالعية

 وحدة القياس  االختبارات  
  التطبيق الثاني  التطبيق األول 

 قيمة " ر " 
  ±ع   س/  ±ع   س/

 ٠.٩٧٤  ٢.٢  ١٩.٧  ٢.١٦ ٢٠ سنتيميتر   الوثب العمودي

  ٠.٩٩٧  ١.٧٣  ١١٦.٥  ١.٨٧  ١١٦.٥ سم  قوة عضالت الظهر بالديناموميتر 

  ١+  ٣.٥  ٢٥.٢٥  ٤.١١  ٢٤.٧  عدد   ثانية) ٣٠الجلوس من الرقود (

  ٠.٩٩١  ١.٤  ١٠  ١.٢٦  ١٠.٢٥ عدد   سرعة دوران الرجل 

  ٠.٩٧٠  ٠.٧٩  ٩.٩  ٠.٨١  ١٠ الثانية   بارو 

  ٠.٩٩١  ١٩.١٦  ١٣٢.٥  ١٨.٩  ١٣١.٧  عدد   نط الحبل 

  ١+  ١.٨٩  ٣.٢٥  ١.٨٩  ٣.٢٥  سنتيميتر   ثني الجذع لالمام من الوقوف 

  ٠.٩٩٦  ١٣.٢٢  ١٧٤  ١٠.٢٣  ١٧٢ الثانية   الوقوف على قدم واحدة 

  ٠.٨٧٩=  ٠.٠٥قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
  المحسوبة أكبر من قيمة "ر" الجدولية مما يدل على ثبات االختبارات قيد البحث.) أن قيمة "ر" ٥يتضح من جدول رقم (

  * الدراسة األساسية 
  القياس القبلي  -١

في الفترة الزمنية قام الباحث بتطبيق االختبارات والقياسات القبلية على المجموعة التجريبية فى المتغيرات قيد البحث 
   م .٢٩/٦/٢٠١٧م إلى ٢٨/٦/٢٠١٧
  تطبيق البرنامج  -٢

علي   دريبيةفي الجزء الرئيسي من الوحدة الت   لتقوية عضالت المركز  قوة الوظيفيةتم تطبيق البرنامج باستخدام تدريبات ال
  . م٢٤/٨/٢٠١٧إلى  م١/٧/٢٠١٧في الفترة من المجموعة التجريبية وذلك 

    القياس البعدى -٣
تم إجراء االختبارات و القياسات البعدية على المجموعة التجريبية فى المتغيرات قيد البحث وبنفس شروط ومواصفات 

م بنفس شروط ومواصفات  ٢٧/٨/٢٠١٧إلى  م٢٦/٨/٢٠١٧القياسات القبلية بعد انتهاء مدة تطبيق البرنامج وذلك فى الفترة من 
  القياس القبلى وبنفس المكان .

  حصائية:المعالجات اإل
  وقد استعان الباحث فى معالجة بيانات هذه الدراسة بالعمليات اإلحصائية التالية:   

اختبار داللة الفروق  -معامل االرتباط     -معامل االلتواء  -الوســــــيط     -االنحراف المعيارى     -ى    الوســــــط الحســــــاب  -
)z   (  

  عرض ومناقشة النتائج :

 أوال: عرض النتائج :

  قوم الباحث بعرض النتائج وفقًا لهدف البحث والذى ينص على:ي سوف 



  وضع برنامج تدريبي للقوة الوظيفية لتقوية عضالت المركز ومعرفة أثره علي كل من: 
  بعض المتغيرات البدنية لبراعم الغطس. - ١
  .متر لبراعم الغطس ١مستوي أداء الدورة ونصف الداخلية المكورة من ارتفاع  - ٢

  )٦جدول (
  داللة الفروق بين القياس (القبلي والبعدي) لعينة البحث في المتغيرات البدنية والمهارية

  )٦ن= (                                                                           

  العدد   القياس   االختبارات 
متوسط 
  الرتب 

مجموع 
  الرتب 

  قيمة
" Z "  

  الداللة 

ية 
بدن

 ال
رات

تغي
الم

  

  الوثب العمودي
  ٢١  ٣.٥  ٦  قبلي 

  دال   ٢.٩١
  ٥٧  ٩.٥  ٦  بعدي 

قوة عضالت الظهر  
  بالديناموميتر 

  ٢٠  ٣.٣  ٦  قبلي 
  دال   ٢.٩٥

  ٥٦  ٩.٢  ٦  بعدي 

الجلوس من الرقود  
  ثانية)٣٠(

  ٢١  ٣.٥  ٦  قبلي 
  دال   ٢.٨٨

  ٥٧  ٩.٥  ٦  بعدي 

  سرعة دوران الرجل 
  ٢١  ٣.٥  ٦  قبلي 

  دال   ٢.٩٩
  ٥٧  ٩.٥  ٦  بعدي 

  بارو 
  ١٩  ٢.٩  ٦  قبلي 

  دال   ٢.٣٢
  ٥٥  ٩.١  ٦  بعدي 

  نط الحبل 
  ٢١  ٣.٥  ٦  قبلي 

  دال   ٢.٨٩
  ٥٧  ٩.٥  ٦  بعدي 

ثني الجذع لالمام  

  من الوقوف 

  ٢٠  ٣.٤  ٦  قبلي 
  دال   ٢.١١

  ٥٥  ٩.٣  ٦  بعدي 

الوقوف على قدم  
  واحدة 

  ٢١  ٣.٥  ٦  قبلي 
  دال   ٢.٨٩

  ٥٧  ٩.٥  ٦  بعدي 

ري 
ها

م
  

مستوى أداء الدورة  
و نصف الداخلية  

  المكورة

  ٢٢  ٣.٦٧  ٦  قبلي 
  دال   ٢.٧٣

  بعدي 
٦  

٥٦  ٩.٣٣  

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

البعدي عند ) وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس القبلي والبعدي لصالح القياس ٦يتضح من جدول (
  ) في االختبارات البدنية قيد البحث. ٠.٠٥مستوى داللة (

  

  



  ) ٧جدول ( 
  معدل تغير القدرات البدنية والمستوى المهاري فى القياس البعدى عن القياس القبلى لعينة البحث

نسبة 
  التحسن 

  المتوسط الحسابي 
وحدة  
  القياس 

القياس    المتغيرات 
 البعدي 

القياس  
  القبلي 

  الوثب العمودي  سنتيميتر  ١٩.١٧  ٣٤  ٪ ٧٧

ية 
بدن

 ال
رات

تغي
م

  

  قوة عضالت الظهر بالديناموميتر   سم  ١١٨.٧٥  ١٢٨.٦  ٪ ١٤

  ثانية) ٣٠الجلوس من الرقود (  عدد  ٢١.٣٣  ٣٢.٨  ٪ ٥٤

  سرعة دوران الرجل   عدد  ١١  ١٦.٣  ٪ ٤٨

  بارو   الثانية  ١٠.٧  ٨.٧  ٪ ٢٣

  نط الحبل   عدد  ١٢٢.١٦  ١٨٤.٨  ٪ ٥١

  ثني الجذع لالمام من الوقوف   سنتيميتر  ١.٥  ٤  ٪ ٢٢

  الوقوف على قدم واحدة   الثانية  ١٨٤.٣٣  ٢٢٠.٨  ٪ ٢٠

  درجة  ٢٦.٢٢  ٣٣.٢  ٪ ٢٧

مستوى أداء الدورة و نصف  
  الداخلية المكورة 

ري 
ها

م
  

  ) إلى معدل تغير االختبارات البدنية فى القياس البعدى عن القياس القبلى  لعينة البحث . ٧تشير نتائج جدول (

  
  ) ١شكل رقم ( 

  معدل تغير القدرات البدنية في القياس البعدى عن القياس القبلى لعينة البحث 
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معدل تغير القدرات البدنية فى القياس البعدى عن القياس القبلى لعينة البحث

قبلى بعدى



  
  

  ) ٢شكل رقم ( 

  فى القياس البعدى عن القياس القبلى لعينة البحث ورةمستوى أداء الدورة و نصف الداخلية المكمعدل تغير 

  

  

  ) ٣شكل رقم ( 

 نسب التحسن في القدرات البدنية و مستوى األداء لعينة البحث 

البعدية في   وجود فروق بين متوســــطات القياســــات القبلية و القباســــات )٣( )٢) (١(  شــــكال) واأل٧يتضــــح من جدول (
ــات البعدية وتراوحت ــالح القياســــ ــتوى األداء المهارى بعد التجربة لصــــ ــن  االختبارات البدنية  ومســــ ــب التحســــ إلى  ٪١٤مابين ( نســــ

٧٧٪. (  
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  مناقشة النتائج :ثانيًا : 

نتائج في ضوء نتائج التحليل االحصائى لبيانات الدراسة يحاول الباحث التأكد من تحقيق فروض البحث ومناقشة هذه ال
  مسترشدًا بنتائج الدراسات المرتبطة والمراجع العلمية المتاحة.  

) وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدى ٢)، (١واالشكال ( )٦من جدول ( يتضح   
( في اختبارات القوة العضلية قيد البحث، حيث بلغت قيمة (ت) لكل منها على الترتيب  لدى عينة البحث لصالح القياس البعدى

وهذه القيم )  ٢.٧٣) ، (  ٢.٨٩) ، (  ٢.١١) ، ( ٢.٨٩) ،(  ٢.٣٢) ، (  ٢.٩٩) ، (  ٢.٨٨) ، ( ٢.٩٥) ، (  ٢.٩١
  .٠.٠٥عند مستوى  (ت) الجدوليةأكبر من قيمة 

) نسبة التحسن ( % ) بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدى لدى عينة ٣) والشكل ( ٧(  كما يتضح من جدول   
) وهذا يعنى   ٪٧٧إلى    ٪١٤قيد البحث ما بين (  و مستوى األداء للمهارة  البحث لصالح القياس البعدى في اختبارات القوة العضلية

مقارنة بنتائج  وظيفية و مستوى األداءت البدنية للقوة الأن أفراد العينة قيد البحث قد تحسنوا في نتائج القياس البعدى لالختبارا
  القياس القبلى.

 يتبين من نتائج القراءة المتأنية للقياسات القبلية والبعدية تحسين القوة الوظيفية لعضالت المركز والقوة العضلية بانواعها
  الحركية قيد البحث.ة ألعضاء الجسم المختلفة للقيام بواجبها الحركى فى المهار 

ذلك إلى ممارسة افراد عينة البحث للبرنامج التجريبي المقترح والذي اشتمل على تمرينات ذات نوعية  ويعزى الباحث
الحبال المطاطة، والكرات السوسرية، والمقاعد خاصة للقوة الوظيفية باستخدام تمرينات حرة، وبإستخدام تمرينات مقاومات مطاطة كا

، حيث أن تمرينات البرنامج اشتملت على تمرينات ذات طابع خاص تؤدى إلى   ، والجهاز المتعدد المقاومات بشكل عاميديةالسو 
ة له أثر فعال ، كما أن التدريب المستمر باستخدام تمرينات القوة الوظيفي الغطستحسين مستوى القوة العضلية لدى ناشئ رياضة 

في تنمية التوافق العصبي وتدريب الناشئ على االداء البدنى باستخدام تدريبات القوة الوظيفية الموجهة ناحية االجزاء المشاركة  
المهارة بصورة مباشرة والذي ينعكس بدوره على مستوى أداء المهارة وهذا يفسر تحسن مستوى األداء البدنى للقوة  فى الحركة أو

  لدى أفراد العينة قيد البحث. العضلية

) إلى تحسن أحد العناصر البدنية ١٤(م)٢٠٠١محمد حسن عالوى، ومحمد نصر الدين رضوان" (ويشير كل من "
أبو العال أحمد عبدالفتاح  بشكل متزايد ال يتم إال فى حالة تنمية بعض العناصر البدنية االخرى بدرجة معينة، ويتفق معه "

  . أن القوة العضلية لها عالقة متبادلة مع بعض العناصر البدنيةفى   )٢م)(١٩٩٧وأخرون"( 

إلى أن التدريب المستمر المنتظم  )٨م) (٢٠٠١خيرية إبراهيم السكرى"، "محمد جابر بريقع"، (كما أشار كل من " 
من األجهزة ستخدام التمرينات التى تؤدى على األرض فهى أفضل بكثير إيساعد فى تقوية عضالت البطن والظهر وخاصة ب 

  المخصصة لتدريب عضالت البطن حيث إن األجهزة الخاصة بتمرينات البطن والظهر غير مؤثرة وأحيانا غير آمنة.

إلى من أهم سمات تدريبات القوة الوظيفية هو التركيز   )٢٠(  م)٢٠٠٣" (Dave Schmitz" ديف شميتز  كما يشير  
على مجموعة عضالت المركز (عضالت البطن والظهر) حيث تقوم عضالت المركز القوية بربط الطرف السفلى بالطرف العلوى،  

  مما يجعلها من أفضل التدريبات المستخدمة فى تحسين قوة عضالت المركز (منتصف الجسم) والتوازن.

فى أن تدريبات القوة   )٣٣م)(٢٠٠٠(  " Yasumura et al"ياسمور و آخرون    ئج هذه الدراسة مع دراسة  وتتفق نتا
الوظيفية تسهم فى تحسين القوة العضلية والتوازن حيث أن تدريبات القوة الوظيفية تتم بإنقباض عضلى من خالل قاعدة ارتكاز 



تمرين ويتناسب ذلك النوع من التدريبات مع طبيعة االداء للمهارات  متحركة مما يضفى على التمرين شئ من الصعوبة فى أداء ال
  . في رياضة الغطس منصة القفز المتحركة على

باستخدام تدريبات القوة   أيضًا التحسن الواضح فى المهارات قيد البحث إلى احتواء البرنامج التدريبىكما يرجع "الباحث"  
الوظيفية على مجموعة من التمرينات تتميز بمجموعة من الخصائص والسمات التى تميزها عن غيرها من التمرينات االخرى حيث  

أن جميع ) ٢٠م)(٢٠٠٣( "dave shmitz""ديف شميتز"  انها تركز على مجموعة عضالت المركز، ويتفق ذلك مع ماذكره
تفتقر عنصر الكفاءة بدون تكاملها مع عضالت قوية للمركز، فالقوة عضالت المركز تساعد على ربط  الحركات الرياضية سوف

  كل من الطرف السفلي للجسم بالطرف العلوي، له هذا باالضافة لمنع تسرب القوة المكتسبة، مما يعطيها صفة التكامل فى االداء.

ان تدريبات القوة الوظيفية تســاعد فى تحســين بعض ) ١٨) ( ٢٠٠٠(  Christine Cunninghamحيث تشــير نتائج دراســة  
وجود فروق دالة احصــــائيًا فى مســــتوى   يرجع الباحثالتوازن بنوعية الثابت والمتحرك ) كما  –المتغيرات البدنية ( القوة العضــــلية 

 البراعممرينات المقترحة، وتم اســـتيعاب من االســـس التى بنى عليها وضـــع مجموعة الت  اقد اســـتفادو  البراعماالداء المهارى إلى أن 
بجميع   البراعملكــل مــا تم تطبيقــة فى الوحــدات التــدريبيــة من الجزء الخــاص بتــدريبــات القوة الوظيفيــة ، وتعريف جميع الالعبين 

 الحركات والتدريب عليها وكل هذا من خالل توظيف تمرينات الجزء الرئيســــــــــــى الخاص بتقوية عضــــــــــــالت الظهر والبطن والقوى
  .منصة القفز المتحركةقيد البحث على  ةالمحركة فى أداء الحركة لتحسين مستوى االداء المهارى فى المهار 

مما يدل على أن البرنامج التدريبى المقترح باستخدام تدريبات القوة الوظيفية أثر على مستوى أداء الالعبين سواء فى  
  ألفراد عينة قيد البحث. منصة القفز المتحركةقيد البحث على  ةر تنمية القوة العضلية أو مستوى االداء المهارى للمها

مع   الغطسيجب أن يكون متكامًال مع تدريب المهارة فى    القوة الوظيفية ( عضالت المركز )" أن تدريب  "الباحثويرى  
مراعاة أن التدريب لزيادة حجم العضلة والقوة هام ولكن الهدف االكثر اهمية فى المراحل السنية الصغيرة هو أقصى قوة من أقل  

  . الغطسحجم للعضلة وبخاصة فى رياضة 

العلمى كما يتضح مما سبق أن البرنامج التدريبى المقترح بإستخدام تدريبات القوة الوظيفية والتى روعى فيها االسلوب 
قدرات من حيث ترتيب التمرينات وفق درجة الصعوبة ومن حيث تشكيل درجة حمل التدريب لكل العب مما حقق تقدما كبيرًا فى ال

  . منصة القفز المتحركةقيد البحث على  ةوكذلك مستوى االداء المهارى للمهار  البدنية

هذا الصدد إلى أنه يجب ان تحتوى جميع البرامج التدريبية على تدريبات القوة  فى  )٢٧)(٢٠٠٤( Michael Boyleويشير 
الوظيفية ويبرهن على ذلك أنة عندما نالحظ الالعبين خالل المنافسات، نجد أن هناك فترات قليلة يرتكز فيها الالعب الناشئ 

من وضع واحد مثل الوقوف و مستوى واحد ال  على طرف واحد من أجزاء الجسم وعلى خط واحد، لذلك فالتدريبات التى تمارس 
    تتناسب مع الرياضيين فى معظم األنشطة. 

وجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياس القبلي  على تي نصت كليًا وال البحث ضو وبذلك يكون تحقق فر 
متر لدى  ١المتغيرات البدنية و مستوى أداء الدورة و نصف الداخلية المكورة من ارتفاع  و البعدي للعينة قيد البحث في  بعض

  براعم الغطس لصالح القياس البعدى نتيجة إلستخدام تدريبات القوة الوظيفية .

  االستنتاجات:

وما أسفرت في ضوء أهداف البحث وفروضة وفى حدود عينة البحث وخصائصها وٕاستنادًا إلى المعالجات اإلحصائية 
  عنه نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:



مستوى أداء الدورة و نصف    مجموعة التدريبات الوظيفية المقترحة ساهمت بطريقة إيجابية وفعالة في تنمية القدرات البدنية و -
 . متر لدى براعم الغطس ١الداخلية المكورة من ارتفاع 

  لدي عينة الدراسة. درات البدنيةمساعدة عند أداء مجموعة التدريبات أدي الي تحسن القاستخدام العديد من األدوات ال -

مستوى أداء الدورة و نصف  وفي القدرات البدنية  لدى عينة البحثوجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي  -
 .متر  ١الداخلية المكورة من ارتفاع 

   أداء الغطسة قيد البحث.   فيأدت إلى تحكم عينة البحث بشكل أفضل    ضالت المركزعلتدريبات المستخدمة لتقوية  مجموعة ا -

 التوصيـات: 

 في ضوء أهداف البحث ونتائجه وفى حدود العينة، يوصى الباحث بما يلى:

 الوظيفية في جميع األنشطة الرياضية األخري . القوة إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول تأثير تدريبات -
 الوظيفية وبرامج التدريب األخري .  القوة إجراء دراسات لمقارنة تأثير برنامج لتدريبات -
 إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث العلمية المشابهة علي مراحل سنية مختلفة من الجنسين. -
  ت لتنمية القوة الوظيفية. علي تدريبا البراعمضرورة أن تشتمل برامج تدريب  -

  
  المراجع 

  م) ٢٠١٥إبراهيم محمود ميرزا فرج   (   .١

 

ماجستير   تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي مستوي األنجاز للرباعين الناشئين،رسالة :
 غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة . 

 األسس الفسيولوجية،دار الفكر العربي، مدينة نصر. –التدريب الرياضي  : م)  ١٩٩٧أبو العال أحمد عبد الفتاح      (  .٢

متخصصة، معلومات للمدربين، أخبار فنية  أنشطة إقليمية مركز التنمية  نشرة (   : م) ٢٠٠٨االتحاد الدولي أللعاب القوي  (  .٣
 ، القاهرة.)اإلقليمية 

إجالل محمد إبراهيم، نادية محمد درويش     .٤
 م)            ١٩٩٤(

 الرقص االبتكاري الحديث، دار الفكر العربي،  القاهرة :

  م)  ٢٠٠٨( احمد عيسي   .٥

 

تدريبي باألثقال لتنمية التوازن للقوة العضـلية لبعض عضـالت الطرف السـفلي  برنامج :
وتأثيرة علي المســــتوي الرقمي لســــباحي الصــــدر رســــالة ماجســــتير غير منشــــورة، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة طنطا.

  م)٢٠١٢جيهان يوسف الصاوي (   .٦

 

فـاعليـة تـدريبـات القوة الوظيفيـة علي بعض المتغيرات البـدنيـة ومســــــــــــــتوي أداء الركلـة  :
الخلفيــة بــالوثــب لــدي نــاشــــــــــــــئــات التــايكونــدو، المجلــة العلميــة لعلوم التربيــة البــدنيــة  

 مايو، كونستا، رومانيه. ٢١-٢٠والرياضية، من 

٧.  
 م ) ٢٠٠٤خالد العامري (

وزيادة القوة، دار الفاروق للنشر والتوزيع، تدريبات بناء العضالت  -: مرشد التدريب :
 ، القاهرة.٢ط



خيرية إبراهيم السكرى,محمد جابر بريقع    .٨
 م)  ٢٠٠١(

 : إدارة تدريب الجهاز الحركي لجسم اإلنسان، منشاة المعارف، اإلسكندرية. :

 م) ٢٠١١رامي سالمة محمود عبد الحفيظ (   .٩

 

الوظيفية لتحسين بعض المتغيرات البدنية والمهارية لناشئ برنامج تدريبي مقترح للقوة  :
ــية بنين بالهرم، جامعة  ــتير غير منشـــورة، كلية التربية الرياضـ ــالة ماجسـ كرة القدم، رسـ

 حلوان.

م)                                           ١٩٩٠شيماء حسن طه (   .١٠

 

عالقة قوة ومرونة الطرف السـفلي لمسـتوي  ضـربات الرجلين في سـباحة الزحف علي   :
منشـور، العدد السـادس والعشـرون، كلية التربية الرياضـية للبنين جامعة  البطن، بحث

 حلوان.

صفية أحمد محي الدين، سامية ربيع محمد   .١١
 )م ٢٠٠٧( 

 البالية والرقص الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة . :

 التعبير الحركي الحديث، دار الفكر العربي، اإلسكندرية. : م) ١٩٩٣فاطمة العزب (   .١٢

، دار الفكر  ٦القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية" الجزء األول ، ط  " : )٢٠٠٤محمد صبحي حسانين : (  .١٣
 العربي ، القاهرة .

محمد نصر الدين رضوان، محمد حسن    .١٤

  عالوي: 

  اختبارات األداء الحرك " الطبعة األولي، دار الفكر العربي، القاهرة. "  

تأثير تدريبات القوة الوظيفية علي ضغوط األكسدة وبعض المتغيرات البدنية لدي     م) ٢٠١١مسعد حسن محمد أحمد (  .١٥
  ناشئ  المصارعة، رومانيا .

  م)  ٢٠١٤معتز محمد نجيب السيد العريان  (  .١٦

 

لألداء الفني   تــــأثير تــــدريبــــات للقوة الوظيفيــــة علي بعض المتغيرات البيوميكــــانيكيــــة :
لمتسـابقي الوثب الثالثي، رسـالة دكتوراة غير منشـورة، كلية التربية الرياضـية ، جامعة 

 المنصورة .

علي   تـأثير تـدريبـات القوة الوظيفيـة علي مســــــــــــــتوي أداء بعض مهـارات القوه والثبـات : م)٢٠١٤( وليد صالح عبد الجواد عيد  .١٧
الة ماجســتير غير منشــورة، كلية ســنوات، رســ  ١٠جهاز الحلق لناشــئ الجمباز تحت 

 التربية الرياضية، جامعة أسيوط.
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