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تاثير بعض التدريبات التوافقية الخاصة عمى بعض المتغيرات البدنية والميارية و الفسيولوجية 
 لممنقذين 

 *د/ محمد حمدي خفاجى                                          
 : ومشكمة البحث مقدمة

مههههاًايشههههلدالم ههههامٌابيههههفىًلافةيههههىًلاحههههاافاحههههةاممهههها والم يهههها المم ب  ههههةافلممب ف ههههةافي ههههدالمم
لمىياضههمامههٍالمممهها والمبههمابيههفىواةشههفًافةيههىا يههرابههايٌايههجلالمبيههفىاةب قيههىال  مهها لوا
لمفةيههى امم ب ههوالم  اميههاوالمىياضههيةاإلافيههج ال  مهها لوامههٌابههلباامههٍاحههىلناافافميههدالم ههدحةافل  مههاا
ب ققهههواة ضهههًالهههدى المةههها ييٍافلممب   هههيٍاحهههاالمممهههاميٍال فهههاديممافلمبيةيقهههما  هههاابف يهههوا

مم ب  ةاف ةىالمب يييالم  ممالمب يٌام دمةال  ما احاايج الم  امياواف ا ةاحهاا هامٌالم  فٌال
المبةا ةا.

فمهههاااٍالمبهههدىياالمىياضهههمايهههفا م يهههةابىةفيهههةام ييهههةامة يهههةا  هههاالبههه ا  ميهههةايهههدحلاا
اةامب ههاالمههاااىلههاالممبههبفياوالمىياضههيةا ههبًال ىبقههااالمبههىيداةمقههدى المب ههاالمةد يههةا لمف ههًف

ا(.ا81:اا7ميةافلمف ي يةافلم  يةافلم  بيةافلمجي يةا)فلم بيفمفا
(ا  هههاااٍالمبهههدىياالمىياضهههمايهههفا4002"ا)سةةةموك فكةةةرك",ا""نبيمةةةة عبةةةد الةةةرحمن فبؤفهههد

لم مي ةالمشام ةام ب بيٍالملادوامألدلاالمىياضمافلمجيايب قىامٍا هبًاةى هاممام يهياما هدلدا
ميفيههةافلمبريههىالممبههبمى.اف ةههدافلٍايههديىياافلمم احبههاو.افيههفا م يههةامماىبههةام  مههةاببميهه اةامدي ا

مهههدىاامب  هههلايبميهههًادفى المقيهههادياحهههما  هههىاييهههاىا مهههًامب هههٌايبهههبييدامهههٍا بمههه المب هههاا
فلم ىيههىاب ميههةافبيههفيىالههدىلبلٌالمفام ههة,افلههدالبههب فجالمبههدىياالمىياضههماحههمايههج المبهه فلواة ههفى ا

ةهىلممالممىل هًالمب  يميهةاح بهااامضيى ا  اامفا ب اف  ٌاافاديمم,افا ةحا ايقب ىاب افم احم
ماا اموادىلباوافاة ارالمبدىياالمىياضماليبماٌامب ليداحماةىلممالمدىلباوالم  يااحهمالم ديهدامهٍا

ا(.98:ا93ل فبايالم  ميةا  اامببفىالم امٌا)
فب بةههىالمقههدىلوالمبفلحقيههةالم ا ههةامههٍال بهه الملامههةالمبههااملههاادفىالبابههااحههماب قيههىا

ٍال دلاافل  مهها افحقههًاام  شههايالمىياضههاالمب   ههاالممههىبةياةلههاا,ا يههرال  ههاامبههبفىاممفههٍامهه
يبميهه افههًا شههاياىياضههماةمممف ههةامههٍالمقههدىلوالمبفلحقيههةابميهه  ا ههٍاضيههى امههٍال  شههيةالمىياضههيةا
ل  ههىىا,افي بةههىالمفشههوا ههٍاب ههيالمقههدىلوالمبفلحقيههةامفههًا شههايامههٍال  شههيةالمىياضههيةالمم ب  ههةا

يا  به الفامهٍا يهرالمشهىل حالم مىيهةاممماىبهاالم شهاياحهعٍاجمهياي هدابفلاامٍا يرا ف يهةالم شها
مهههٍاليهههٌالمفلمةهههاوالم  ميهههةافلممشهههفبوالمة ييهههةالمبهههمابفلمههه الممب   هههيٍاحهههاالمممهههاًالمىياضهههما
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 امةافمماًالمبدىياا ا ةا,اممهااحهماجمهيامهٍاليميهةافةيهى احهمابيهفيىاةهىلممالمبهدىياالمىياضهاا
ا(.ا492:ا91)

المهههجىابة هههما  يههه ا م يهههةالفببهههااافلبقهههاٍا يهههراب بةهههىالمقهههدىلوالم بفلحقيهههةال بههها ال ًف
لمملاىلوالم ىفيةالمضىفىيةافلمبمابمفٍالمب ةيٍامٍاىةيافدممالم لاالمملاى الفالفيىامهٍاملهاى ا
ا دفراايا  ًالفالىبةاياحهاال دلاا حاايياىافل دافلدل لااحااب ابىافبب بًافف اا ا اميةادٍف

  قههةالبابههيةامههٍا  قههاواب بهه ةا فلمههًال  مهها الممب ههدد المبههااملههاالم ىفههاافةامبههامااحلههاابميههًا
ا(.7:ا9ايميةاحاالببمىلىاىحدامببفىال  ما افب قيىالممببفياوالم اميةا)

م( و"عبةةد الباسةةط 1002"فيالدميةةر ليةةاخ"  ٌ(ا قههًبا ههٍا4084"ا)إبةةراىيم حمةةدكفيههجفىا"
دىلوالمبفلحقيةاةامما االمملاىيا  االىبةايالمقم( 1002م( و" ستانيوس وىريك" 1002االشقر" 

فلممبهههاىالم ىفهههماحهههاام ب هههوال  شهههيةالمىياضهههيةا,ا يهههرالٍالم هههىدالمىياضهههمالمهههجىامديههه امبهههبفىا
ا(.ا1:ا8 اممامٍالمقدىلوالمبفلحقيةايمف  اب قيىامببفىامبيفىامٍال دلاالمملاىىا)

اشههى اةهها دلااةههلٍالمقههدىلوالمبفلحقيههةابههىبةيامةام(1002"ىبةةة عبةةد العظةةيم" فيههجلامههاابؤفههد ا
ٍاليميههةالمقههدىلوالمبفلحقيههةامب ههااببهها د ا  ههاا لمملههاىىامب ههاافمههااا لههاابههؤيىاحيهه افببههليىاةهه اإلفل 
لبههب دلٌامبههم اةبههلفمةافيبهههىا دلاالم ىفههاوالمم ب  ههةا,افل  بقههاًامهههٍا ىفههةا  ههىىاافابرييهههىا

ا(.43:ا93بى ةال دلااة فى اببمي اةامدلةافلمبببةافلمبفليوالمب يٌا)
لٍالمقهههدىلوالمبفلحقيهههةاب هههدافل هههد امهههٍاايهههٌالم فلمهههًالمب مهههةاام(1002"خالةةةد زيةةةادة"  يهههىيافاااااا

مبىبقههههاااةمبههههبفيال دلاالم  ههههمامب ةههههيٍا,ا يههههراب ةيههههىامههههٍالمب  يههههًالم ههههف مام  شههههايالمىياضههههما
لمب   ههما,افمهههجمياحهههاٍاب ميبلهههاافبيفيىيههااي هههدٌالمما هههاالم  هههما)لمبف يههي(اةشهههفًافةيهههىافمهههاااٍا

حقيةاب داا دافبا ًالمضةيافلمب فٌاحمال دلالوالم ىفيةالمم ب  ةافمٍايٌاحاٍابفلحىالمقدىلوالمبفل
الممااحضًادىماوابفلحهىال دلاالممي هفاا  مها ا يج المقدىلوامديالمب ةيٍايمف لٌامٍالمف ًف

ا(.ااا84:1لياادلاا ىفم)
م م قهجافلٍادىمهةاابقهاٍاامجميايىْيالمةا رااٍابيفيىامببفيالمقهدىلوالمبفلحقيهةاي  هاادفىًلايامهاًااااا

لمملاىلواببفلوا  مابيفيىالمقدىلوالمبفلحقيهةامهديالمم قهجاةمشهاىفةالمقهدىلوالمةد يهةافلمملهاىلواحهما
اب قيىالممببفيالممي فاالي ااالممماىبةالمىياضية.

(ا7يمهااا ه ايمفهٍابقبهيٌالمقهدىلوالمبفلحقيهةالمهاا)م(  1002"عصام عبد الخةال""  فيشهيىا
اا– ا  هههاابقهههديىالمفضهههدالهههدىلوايهههاا)المقهههدىا لمههههىةياا–ل  بههها اةا يقههها اا–ل  بههها اةهههامبفلٍ 

ا(ا.813:ا48بى ةال ببماةةا()ا–لمبفيواا–لمبميي الم باالم ض ااا–لم ىفاا
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الماالٍامفف اوالمقدىلوالمبفلحقيةاياافمااي اا:اام(1002"محمد السيد"  فيشيىا
 .لمقدى ا  اابقديىالمفضدا 
 ا.لمقدى ا  اال  با اةامبفل  ٍ 
 .لمقدى ا  اال  با اةا يقا ا 
 .لمقدى ا  االمىةيالم ىفاا 
 .لمقدى ا  االمبمي الم باالم ىفاا 
 (.841:41)المقدى ا  االمبفيوافلمقدى ا  اابى ةال ببماةة 

(افمهههٌاي هههدالمة هههرالم  مهههاامق هههفىلا  هههااممهههاً ادفٍا4007"ا)اطةةةار" ف ةةةم فيهههجفىا"ا
لمجىا قق ال  بهاٍاحهاال ف هةال  يهى ام هًالمة هرالم  مهاال  ىامٍالمم ىحةال  با يةاإلاحامبقدٌا

ضىفى ا بميةاحاامميدالممما والمم ب  هةاإلاح قهدال هةحامهٍالمضهىفىىاحهاالمفلهوالمهىليٍالب هاجا
فاحةال  بياياوامم دافلهف ا هفلدرالمرهىىالممؤبه ةالفا بهاابق ي لهاالمهاالد هاا هداممفهٍال يبلهاا

ا(.ا878:ا81مٍامةدل"المفلايةا يىامٍالم بج"ا)
فةامبههامااحههعٍابههدىياالمم قههجيٍايههفالمضههماٍالم   ههاامبههبمةاىفلدالمههافٍالمبههةا ةاإلا يههرا
يمههاالٍايفههفٍالمبههدىياامههؤيىافح ههاًافيشههبمًا  ههاامههاايبي ةهه المم قههجاممفلملههةامفلههوال  قههاجامههٍا

ا(.878:ا81  اواةد يةافملاىيةاحضبا ٍاملاىلوال ب احاوال فميةافلمب   الم  ا ااا)
لٍاي ايامؤبباواببهفماال يبمهاٌاةامم قهجيٍاةع بةهاىيٌاا(4001"عادل النمورك"  فيشيىا

لمىفي  ال بابيةام  دامٍا فلدرالمرىىافلمبق يًام لاا يرابؤفدامبةباوايج الم هفلدرال ه افهاٍا
الميلههاا يمفههٍابم ةلههاامههفالٍالمم قههجايبمبههداةملههاى ا اميههةابمف هه امههٍابههى ةالفبشههاوالم امههةافلمف ههًف

مهههاااٍالمم قهههجيٍاحهههاالمممبمهههدالم ىةهههمامهههٌاي  هههفلاةا يبمهههاٌالمفةيهههىامهههٍالةهههًالممؤببهههاوافل  قاجياإلف
لمم  يةاةا مٍافلمببمةاففجميامهٍالةهًالمةها ييٍاحهااممهاًالمبىةيهةالمىياضهيةامهٍا يهرال  بيهاىا
ا  يه امهٍاما هاافلىيةهاامهٍالممبهبفياوالم امميهةا فلمبلييًافلم لفضاةاممبهبفىاحيمهاايمهاالٍايفهٍف

ا(.ا202:83 ىاإلممااادىالماال   اضام  ف احاامببفيابلٌال دل يةا)امٍاما اال
ل  ههااحههاا امههةاام(1002"   عبةةد الحميةةد بةةن عبةةد ا  االميةةر "عةةادل النمةةورك "و"فلههداافههدا

مابههةالمههااىحههدامبههبفىالدلاالمم قههجيٍام بعفيههدا  ههاابههبمةاىفلدالمههافٍالمبههةا ةافجمههياةبههدىياالمم قههجيٍا
ا ههبًافضههداةى ههاممامب بههيٍاة ههضالم هه اوالمةد يههةافلمملاىيههةافل ههدالم ههام يٍاة مامههاوالمبههةا  ةامهٍه

المف هاا ا يهرالٍايهجلا اةمبهبفىا هاماامٍه المم قهجيٍالمهجيٍايبمب هٍف امٍه لم يفلوالملامةاحااي هدلداميًه
ا(.9:81لمبفم ام اليى ال يماةااحلفايميًالببيماىلاةشىياامٍا ف ا الاا)

قههجالمى يبههماحههاالمم اح ههةا  ههاااىفل اىفلدا(ااٍادفىالمم 4087")ا" محمةةود رفعةةتيههىىااا
امافٍالمبةا ةايفاي بياىالمم قجيٍافحىال بةاىلوامق  هةافم هاييىام هدد اإلفمهٍااشهلىالممؤببهاوا
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لم ههه ياال  مهههىال مىيفهههماإلافل ب هههادالمهههدفمماما قهههاجاإلفمم يهههةالمشهههةاٍالممبهههي يةافليبمهههوايهههج ا
ا(4:اا92والم ا ةاةلٌا)لممؤبباواايضًااةبدىيااف قًالمم قجيٍاففجميالمةيف 

(ايمههههاااٍاالم ديههههدامههههٍالممب   ههههيٍاحههههااممههههاًا4001"ا)ااعةةةةادل النمةةةةوركفيشههههيىا"ااا
لمبهههةا ةافل  قهههاجاايب قهههفٍا  هههااضهههىفى ااٍايبمبهههدالمم اقهههجاة يالهههةاةد يهههةا اميهههةامهههدابهههفلحىا  ا هههىا

ا83)المبهههى ةافلمقهههف اإلةا ضهههاحةايمهههاايمهههاد املهههاىلوالمبهههةا ةالمم ب  هههةاإلفملهههاىلوافيهههىىال  قهههاج
ا(807:

(ايمهههاااٍال  قههههاجاي بةههههىامههههٍاا4081"ا)صةةةةالم محمةةةةد أ زكريةةةةا  نةةةةورفيشهههيىافههههًامههههٍا"اا
لممفلضيدالملامةافلم يفيةاحمالم  ىالم ديرالمبماببي هاابهدليقاا  ميها,افم هًاجمهياةهاوافلضه اا
مٍال يبماٌالم اممماةهجمياحقهدا شهلال ب هادالمهدفممام رهفلافل  قهاجاميقهفٌاةهدفى افمؤببهةا امميهةا
الم ههامٌاميقههفٌاةههدفى اةعلامههةالمةههىلممافلمههدفىلوافل  ههدلىا فمههاايبة لههاامههٍااحههى امبب ههاداحههمام  ههٌادًف
لامةالم دفلوافل بمادالممدىةيٍافلمم قجيٍافا جافًال مىلالوافل  بياياوالمبماشل لاا لمممبوافل 
,الم هههدامهههٍالمرهههىىاإلاففهههجميام  مهههةالم ههه ياال  مهههىال مىيفهههمالمبهههمابقهههفٌاةهههدفىاح هههاًاف يهههفي

فة ىحيةا اميةامم وامااةيٍالم  ٌافلمبماىاالم قيقيةا ا ةاحمامفلضيدال  قاجابهفلاافهاٍاجمهيا
حههمالمميهها المم بف ههةاافاحههماا ههفلضالمبههةا ة.اففههجمياي ههدلىلبلاالم  ميههةالممبميهه  المبههمامههٍاشههل لاا

جيالم  هها ا  ههاا يهها المههىفلدافلم ههدامههٍالمرههىىاإلافي بةههىالمم قههجايههفا  ههاا م يههةال  قههاجاحلههفالمهه
يقفٌاةامدفىالم  اًا بماٌا م يةال  قاجاة ما ,افلمم قجالمميدافلمم بىوايفالمجيايببييدالمب امًا
مدا ا والمرىىالمم ب  ةافلمبماةيةي ةالم اًاب ب وامٍامفاٍايمااا ىافمٍاش لايمااا هىا

لمةد يهةااإلاح جميافماالمبىفي ا  اال بياىالمم قجالمم بىوالمجيايمب هيافهًال مفا هاوافلممقفمهاو
فلم  بهيةافلمم ىحيههةالمبهمابمف هه امههٍالمب امهًامههدا هها والمرهىىالمم ب  ههةاةف ههاا ا اميهةا بههاابهه محا

ا(.1:ا84 م يةال  قاجا)
اٍالحهىلدال  قهاجافلمقها ميٍاة م يهةال  قهاجافمٍا بًا ةى المةا راحاامماًال  قاجا   ااا

ل قههاجالمرىلههااةههيٍالممفبههٌافل  ههىاممههااابقههًاف ههاابلٌاحههاا م يههةال  قههاجا  ههدال ةب ههادا ههٍامماىبههة
في درايجلاا  ىًلام دٌا ضف لٌامةىلممابدىيةيةام بىلواايمفٍااٍايؤدىالماا لفىا ا والمرىى

يفي هةاممهاايههؤدىام بهلييىا  ههاالممبهبفىافلمملههاىياحهمالمب امهًامههدا ها والمرههىىافةهيااىدالم  ههًا
ممبحالممىم مام ىبا ًافلمفباالم  ميهةامديلٌ,اةا ضاحةايمااماابةىاحقدافمدالمةا رامٍا بًال

فلمة را  ااشةفةالمم  فماوالمدفميةالم ديدامهٍالمةها ييٍالهامفلاةب هميٌاةهىلممابلهدوايمهااي هدلدا
محمةةةد لطفةةة  أ (,ا"ا42()4002"ا)امجةةةدي عةةةزامفبهههدىياااحهههىلدال  قهههاجافمههه لٌادىلبهههةافهههًامهههٍا"ا

عةةادل (اإلا"81()4007)ا"اطةةار" ف ةةم (إلا"ا90()4001"ا) شةةرز زيةةن أ عبةةد العزيةةز محمةةد 
(إلافلدالب قوايج المدىلباوا  هااايميهةاةهىلمماي هدلدا81()4001"ا)أ عبد الحميد األميراحسنين
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ةى هاممابهدىيةمافبدىياالمم قجاف  اا دا  ٌالمةا هراحل هايا هدى احهاال ة هارالمبهااابلهبٌاةفضهدا
يٍامماادح  ا مىلاايجلالمة هرامىحدالمف اا المةد يةافلم بيفمفميةام م قجةعبب دلٌالمقدىلوالمبفلحقيةا

مم افمةالمبر اا  اايج الممشف ةافجميام دى ا ددالمم قجيٍاة ماماوالمبةا ةامجلاحعٍايجلالمة را
م افمةامديد افماد امفضداةى اممايبا دالمم قجيٍالم ام يٍاة ماماوالمبةا ةا  هااىحهدالمف هاا ا

 مامههاوالمبههةا ة,افم م اح ههةا  ههاالم يهها المةد يههةافلم بههيفمفميةافلمبههااب ههدٌا م يههةال  قههاجادل ههًا
افلم دامٍام ايىالمرىى.ا

  ىداز البحث:
يلدوالمة رالم اماايممال ىبقاااةاممبهبفىالمةهد مافلمملهاىيافلم بهيفمفماام م قهجيٍامهٍا هبًاااا

ا-ي دلداةى اممابدىيةماةعبب دلٌالمقدىلوالمبفلحقيةافجميام ب ىوا  ما:
 اممبريىلوالمةد يةامم قجىالمبةا ةاةم اح ةالمم ياا.بلييىالمةى اممالمبدىيةما  مال
 .ابلييىالمةى اممالمبدىيةما  مالممبريىلوالمملاىيةامم قجىالمبةا ةاةم اح ةالمم ياا
 .بلييىالمةى اممالمبدىيةما  مالممبريىلوالم بيفمفميةامم قجىالمبةا ةاةم اح ةالمم ياا 

 فروض البحث:
 يم :ف   وء ىدز البحث يفترض الباحث ما  
 ابفمداحىفىاجلواد مةال  ا يةاةيٍامبفبياالمقيابيٍالمقة اافلمة دىام ي ةالمة راحاااا

 لممبريىلوالمةد يةاليدالمة رافم امحالمقيا المة دىا.
 ابفمداحىفىاجلواد مةال  ا يةاةيٍامبفبياالمقيابيٍالمقة اافلمة دىام ي ةالمة راحاا

 ا المة دىا.لممبريىلوالمملاىيةاليدالمة رافم امحالمقي
 ابفمداحىفىاجلواد مةال  ا يةاةيٍامبفبياالمقيابيٍالمقة اافلمة دىام ي ةالمة راحاا

الممبريىلوالم بيفمفميةااليدالمة رافم امحالمقيا المة دىا.
 مصطمحات البحث :  

 البرنامج :
ل ًا(اا  ايفامممف ةالمبمىي اوالمبماب بفيلاالمب ةالمبدىيةيةاد4004")اوجدك الفاتميىىا"ا

اة الم ىدا)ا ا28يياىالمم لمالممفضف ام   ميةالمبدىيةيةامب قيىالملدوالممفضف ام  شايالمةد مالمجيايقٌف
ا(ا.11:ا

 القدرات التوافقية :
 ةههاى ا ههٍاشههىفيا ىفيههةاف  بههيةا امههةاما مهها المىياضههماإلا يههراب ةيههىامههٍامبي ةههاوا

لم ىفههههههمامم ب ههههههوال  شههههههيةال دلاالمملههههههاىىافيبههههههبييدالم ههههههىدامههههههٍا بملههههههاالمههههههب فٌاحههههههمال دلاا
ا(.84:ا1لمىياضية)
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 الُمنقذ:
ا  اى اةي ةاما يةا ماٌابةا ةاافاشايئايبٌابليي ه ام  مهًامهٍا هبًاةهىلمما ا هةابقهٌف

ا(.2:ا3  ااب  يجيااملاوامب   ةاب قىالمبيابةالم امةاماب ادالمدفمماما قاج)
ىفلدايههههج ال مههافٍامههههٍاابةهههها ا ةيههىاي مههًاحههمالمشؤليهههئاافا مامههاوالمبههةا هههةام مههههاية

ا(.20لمرههىىاافالم هفلدرال  ىيا)
 ميارات اإلنقاذ:

مممف ههةامههٍالمملههاىلوالمبههمايمههاااٍايميههدياالمشهه لالمههجيابههيقفٌاة م يههةال  قههاجا بههما
ا(.80:2يبمفٍاةفلبيبلاامٍاي قاجالمش لالمرىيىا)

 الدراسات المرتبطة : 
  وال الدراسات العربية :

  هههفلٍابهههلييىالبهههب دلٌالمبهههدىيةاوالم ف يهههةا  هههاا(اةدىلبهههةاة24()4003)"ااوليةةةد د ةةةيملهههاٌا"ا -1
ب بيٍالمقدىلوالمبفلحقيةالم ا ةام م قجيٍالم ام يٍاةل فلضالمبةا ة,اةلدوابهلييىالمبهدىيةاوا
لم ف يةادل ًاف اىجالمماااحماب بيٍا  ا ىامدىالم ىفةافلمقف الم ض يةافلمب مًافلمبى ةا

لمب ههههىوا  ههههاابههههلييىاا–حههههماب بههههيٍالمقههههدىلوالمبفلحقيههههةام م قههههجيٍافلمىشههههالةام م قههههجيٍافبلييىيههههاا
بهههةا ةاا–لمق هه اا–لمبههدىيةاوالم ف يههةاحهههماب بههيٍاملههاىلوال  قهههاجالمم ب  ههةا)بههةا ةالمما هههاا

ا–مبههياف مههًالمم ههاا(اا–لمرههفلافلمبههةا ةاابهه ًابههيحالممههاااا–لم  ههوافلمههىا ا   ههاا
جافلمبهمابهؤيىا  هااب بهيٍالمقهدىلواب بيٍاة ضالمقدىلوالم  ا ىفيهةالممىبةيهةاة مهًالمم قه

لمبفلحقيةام م قهجيٍ,اففا هوامهٍاايهٌالم بها م:اب بهٍاليابهاوامهدىالم ىفهةالممبمي هةاحهمال بةهاىا
ي هاالممهج .اب بهٍاليابهاوال  بةهاىلوالم ه اا–مهدالممهج اا–لمفياالم ىيضاي االمجىل يٍا
 ٌ.82 ىفيةالممبمي ةاحمابةا ةا

ح اميههةاة ههضاابهههامياالمبههدىي ا  ههااب  هههٌاة  هههفلٍاا(اةدىلبههة2()4080"ا)اباسةةم سةةةا دلههاٌا"ا -2
ملهههاىلوال  قهههاج.ايلهههدوالمة هههرايمهههاالمب هههىوا  هههااحا  يهههةافهههبامهههٍاابههه فاالمهههب  ٌالمب احبهههما

لمب هىوا  هااحا  يهةافهًامههٍاا–فابه فاالمهب  ٌامابقهاٍاحهماب  هٌاملهاىلوال  قهاجاحهمالمبهةا ةا
مما ههاالمملههاىيافلمم ىحههمامملههاىلواابهه فاالمههب  ٌالمب احبههمافابهه فاالمههب  ٌامابقههاٍاحههماب  ههٌال

لمب ههىوا  ههاااحضههًال بههامياالمم بههاى احههماب  ههٌاملههاىلوال  قههاجاحههماا–ل  قههاجاحههمالمبههةا ةا
لمبةا ة.اايٌالم با م:ايؤيىاابه فةمالمب هاح افل بقهاٍابهلييىاليماةيهاا  هااب  هٌاملهاىلوال  قهاجا

  هههااب  هههٌالمما هههاالمم ىحهههماايهههؤيىاابههه فةمالمب هههاح افل بقهههاٍابهههلييىاليماةيهههاا–حهههمالمبهههةا ةا
يؤيىااب فاال بقهاٍابهلييىلاافيهىاليماةيهةامهٍاابه فااا–فلمملاىيامملاىلوال  قاجاحمالمبةا ةا

لمب اح احمالمب  يًالمم ىحمافلمملهاىيامملهاىلوال  قهاجاحهمالمبهةا ةافة بهااب بهٍامىب  هةا
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 م امحااب فاال بقاٍ.
 ههفلٍاب ههميٌاةىفحيههًام م قههجا  ههااا ههفلضاة (اةدىلبههةا3()4088"ا)ازكريةةا عبةةد الغنةةىلههاٌا"ا -3

ا–ةهد ماا–لمبةا ةاحمامملفىيةام ىالم ىةيةإلايلدوالمة رايمااب ميٌاةىفحيًا)مفىحفمهفماا
ملاىي(ام م قجا  ااا فلضاحمامملفىيةام ىالم ىةية.ام لمالمة رالبب دلٌالمةا هرالممه لما

ب ههادالمم ههىيام رههفلالمف هه م,افيميههًاممبمههدالمة ههراحههمالمم قههجيٍالم ههام يٍافلممبههم يٍاةا 
م قجامهٍالم هام يٍاا440فل  قاجافلدابٌال بياىا ي ةالمة رامٍاةي لٌاةاميىيقةالم مديةاف دديٌا

حهههماة هههضالهههىىالمبههها ًالمشهههمامماةا بهههف دىيةافميهههىف افلهههىىالم هههيٍالمبههه  ةاةامبهههفي .اايهههٌا
مفل ههه اوالم بههها م:البهههب دلٌالمةىفحيهههًا)شهههةفةالمشهههفًالممههها ةم(ام م قهههجا  هههااا هههفلضالمبهههةا ةاة

ل بههبد ًاةامةىفحيههًا  ههدال بيههاىافل بقههااالمم قههجيٍالم ههام يٍاا–لممفىحفمفميههةافلمةد يههةافلمملاىيههةا
 مهههًادىلبهههاوامشهههاةل ام م قهههجابشهههمًاا–  هههااا هههفلضالمبهههةا ةامهههٍالةهههًالمملهههاوالمم ب هههةا

 لممفل االمم ىحيةافلم  بيةافلم بيفمفميةالم ا ةاةامم قجيٍ.
  ههههفلٍ:المقيابههههاوالممبههههميةافلم هههه اوالمةد يههههةاةدىلبههههةاة(ا80()4084"ا)اسةةةةيد ىاشةةةةملههههاٌا"ا -4

ٌاي قهاجادميهةاةابهب دلٌالم  ها و.ايلهدوالمة هرا800لممبايمةاحهمالممبهبفىالمىلمهمامبهةا ما
يماالمب ىوا  االمقياباوالممبميةافلم  اوالمةد يةالممبايمةاحمالممببفىالمىلمهمامبهةا ما

ب دٌالمةا رالممه لمالمف ه م.اممبمهداٌاي قاجادميةاةابب دلٌالم  ا و.ام لمالمة رالب800
اممبمههههدالمة ههههرامههههٍابههههةا ما ٌاي قههههاجادميههههةاةابههههب دلٌالم  هههها وا800ف ي ههههةالمة ههههرايبفههههٍف

لممبههههم يٍاةم ههههايىالمقههههايى افل بههههف دىيةافل بههههما ي يةالمباة ههههةامبب ههههادالمم ههههىيافلمرههههفلا
ىلوالمةد يههةا(ابههةا .افايههٌالم بهها مايمههاال يبمههاٌاةههاممبري20(اف ههدديٌا)4080فل  قههاجام ههاٌا)

ففضهههداةهههىلممابدىيةيهههةامفهههًام لهههااحهههماضهههفاا بهههاامبهههايمةافهههًام لهههااحهههمالممبهههبفىالمىلمهههما
 ٌاي قاجادميةاةابب دلٌالم  ا و.800مبةا ما

دىلبههههةاة  ههههفلٍا"م ههههددلوال بقههههااابههههةا مال  قههههاجا(اة20()4089"ا)اىنةةةةاء محمةةةةودلامههههوا"ا -5
مىلميةامبةا ماةيفمةالم امٌاةمملفىيةام ىالم ىةيةاحماضفاالمقياباوالممبميةافلمملاىيةافل

ما قهههاج",افلبهههبلدحوالمدىلبهههةايمهههاافضهههدام هههددلوا  بقهههااابهههةا مال  قهههاجاةمملفىيهههةام هههىا
لم ىةيههةاحههماضههفاالمقيابههاوالممبههميةافلمملاىيههةافلمىلميههةامبههةا ماةيفمههةالم ههامٌال  قههاج,افلههدا

(ا71اا)لبهههب دموالمةا يهههةالممههه لمالمف ههه مااةيىيقهههةال بههه فاالممبههه م,ا  هههاا ي هههةالفلملههه
 (امٍال  ار,اففا وامٍاايٌالم با م.98(امٍالمجففى,ا)27بةا ,ام لٌا)

 ثانيا الدراسات األجنبية :
(اةدىلبهههةاة  هههفلٍالم بلهههةاةهههيٍالمقهههدىلوا29("ا)4002)اAgieszaka"ا جنسةةةكا جةةةادكلهههاٌا" -1

يهىالمبفلحقيةالم ىفيةالم ا ةافف اا الم  اام اش اوافى الميداإلافيدحوالمدىلبهةالمب هىوا  هااا
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ل بةههاىالمقههدىلوالمبفلحقيههةالم ىفيههةالم ا ههةاة ههدا يههةالمبههدىياالمبهه فيةاف بلبلههااة ا  يههةاادلاا
لم اش اواحمافى الميهداإلافلبهب دموالمدىلبهةالممه لمالمبمىيةهمافبمي هوالم ي هةاحهاا اشه اوافهى ا
لميههدافبمي ههواايههٌا بهها مالمة ههراحههاافمههفدا بلههةاةههيٍالمقههدىلوالمبفلحقيههةالم ىفيههةافمههدىاف ههاا ا
لم  اافلمبمابف ًايميلاالم ديدامٍالمةا ييٍاي اا لٌامهٌايقهدمفلامميهدالم بها مالممبفل هةاإلافلهدا
بههٌال بةههاىالي ههيٍاحقههيامههٍالمقههدىلوالمبفلحقيههةاليههدالمدىلبههةايههٌال فيههىاايميههةافلىبةايههااةفههى الميههدا

بها مافيماالمقدى ا  االمب ف الم ىفماإلافلمقهدى ا  هاالمبفيهوالم ىفهماإلافمهاا ققهوالمب ةهاوا 
اميد امدلاحاال بةاىلواب ديدامببفىالمقدىلوالمبفلحقيةالم ىفيةالم ا ة

(اةدىلبهههةاة  هههفلٍالممبي ةهههاوا27()4001"ا)ا Reilly et .allاواخةةةرونارييمةةةىلهههاٌا"ا -2
لم بيفمفميةامم قجيالمشفليئ"افلببلدحوالمدىلبةالممبريىلوالم بيفمفميةالمبماب درام م قهجيٍا

لم داا–ٌافمٍاايٌالممبريىلوام دًالم ةضا200ٌ,ا900ٌ,ا400اي اااادلاالمبةا ةاممباحاوا
ل ل ههاا بههبلبيال فبههميٍافلبههب دٌالمةهها ييٍالممهه لمالمف هه مافمههٍاايههٌالم بهها مالمبههمابههٌا
ابضهههٌالمبهههةالاوافلممبريهههىلوالم بهههيفمفميةالمبهههماب هههدراحهههمايهههجلا لمبف هههًايميلهههاافضهههدامهههدلًف

 لمبةاىافجمياةام بةةام م قجيٍ.ا
(اةدىلبهةاة  هفلٍاالمةىفحيهًا21()4001)ا"  GULbin jp et .allونجميةبن وخخةر لهاٌا"ا -3

لم بههيفمفممامم قههجيالمشههفليئالم امههةافلم ا ههةا)دىلبههةامقاى ههة(افامىيههوالمدىلبههةا  ههاا ههددا
(ام قههجامههٍالمم قههجيٍالم ههام يٍاحههمالمشههفليئالم امههةافلم ا ههةاةا  مههاًالمةبىفميههةاففا ههوا27)

لم هههههدال ل هههههااا–م هههههدًالم هههههةضاا– يىةفمبىيهههههةامبريهههههىلوالمدىلبهههههةال بابهههههيةا)لممقهههههايي ال 
م دًالمبفباو(افلبب دٌالمةها ييٍالممه لمالمف ه مافايةبهوالمدىلبهةاا– ببلبيال ففبميٍا

ب ههفىام قههجيالمشههفليئالم امههةا ههٍام قههجيالمشههفليئالم ا ههةاحههمايههج الممبريههىلوافاٍام ههدًا
ةاابهى افا بهٍالهدى ايفل يهةالمبفباواالًاةام بةةامم قجيالمشفليئافاٍام قجيالمشفليئالم ام

 مٍام قجيالمشفليئالم ا ة.ا
(اةدىلبههةاة  ههفلٍام ههاييىالم يالههةا21()4088"ا)ا Wooler Tiptonتيبتةةوناوولةةرلههاٌا"ا -4

لممل يهةافلم بهيفمفميةام م قههجيٍالمشهفليئافبلهدوالمدىلبههةايمهاالمب هىوا  ههااب ديهدالممبي ةههاوا
حىدام بةا ةاا38ةادىلبةالببق ا يةا ددوالمةد يةامٍاايٌالمملاٌالمبمايبي داةلاال حىلدا ام

ةامة ىااي اااب االمض يةامدابةديًاحمال ىفل افلم با ىاحمالمب امًامهدال  شهيةال فيهىا
مبهههى(افيهههااا400مبهههى(,افلمبهههةا ةاحهههمالمة هههىا)ا400بي ةههها,ال دلاااي هههااابشهههريًالمشهههايئا)

ا42فاب هوالممهاااامبهىا هى ا400مبى(,افلمبهةا ةاحهما مهاٌالمبهةا ةا)ا200بمديوالمة ىا)
مبى(,افلدالبب دٌالمةا رالمم لمالمبمىيةمافبف ًايمااايٌالم با مام يقةالمفبياحمالمة هىا

 دليقة.ااا9.8مبىاحمالمفلوا400مبى.امبفبياا200ف ماماوالمبةا ةاةدفىياوافاٍا
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(اةدىلبهةاة  هفلٍاحهىىال  قهاجالمبهما22(ا)4082"ا)ا Atarda Branderبرنةدرا تةردالهاٌا"ا -5
مالمشههفليئال بههبىلميةابلههدوايههج المدىلبههةايمههاالمب ههىوا  ههااممههىد ال   هها ياواامىيههواحهه

 ههههدفرالمم ههههايىافلممفلههههدالمى يبههههمافلم بهههها ماحههههماحههههىىال  قههههاجالمبههههمايؤديلههههااحههههمالمشههههفليئا
ل ببىلمية,افبشيىالمبقديىلوالممب   ةايماااٍا دداحىىال  قاجالمبمالامواةلاالببىلمياابىحى ا

ابههىحى اةههلدلاا ههددافةيههىامههٍاحههىىااsurfلممبيههف يٍافهًا ههاٌايببههافىامههدا ههددا فلههاٌالمم قههجٍف
%(اةيههبمامفل هها,ابيههاىلوابميههًا29%(ايمههاا)22ل  قههاجاحههماامههاٍا يهها المم قههجاةههدفىياوامههٍا)
%(اىداح ههًا ههاي مافيهفالمبهها دامههٍابههٌاي قههاجيٌا72افةهىالمم ههايىالمماديههةايههؤدىايمهااي قههاجا)

ا بًالممب  حاشىفيلاامبفبيالممفجا%(ام  ٌاا دلرال  قاجا12مٍالمج ىاة بةةا) بفٍف
فمشمبةايق اميدامداا  اا بةةامٍا فلدرالمرىىالمبماب درا  االمشفليئالملاد هةامهدا

%(افلمبهههةا ةا شهههايامهههىبةياةم  هههٌاملهههاىلوال  قهههاجاة بهههةةا)ا41لمق يهههًامهههٍالم ههها اة بهههةةا)
ةهلفةىاا83ا–ا81%(افيميًالمجففىالمجيٍاببهىلف اا مهاىيٌاةهيٍا42%(افي ي اىففاامف ا)19

 ددامٍابٌاي قاجيٌابىحى امداب قاابدىيةاا  االمببمةالمما يةافيهىمحايمهىلاالفةهىا هددامهٍا
لمم قجيٍاضيىالادىيٍا  ااادلااملاٌال  قاجافيجلا ايىبةياةامبدىياالمىبمم,اةًاةبه فلوامهٍا

ة هرا%امهٍابهىحى افيفف هفلابه دلاام مبها د افبشهيىا بها مايهجلالم71لم ةى افىففاال مفلجا
اا لههٌاا قههجفلا يهها ال  ههىيٍامههٍالمرههىىافيمفههٍا19يمههاااٍا %امههٍالمبههىحى المم قههجيٍايشهه ىٍف

اب  ي ايج المقيمةامٍا بًاب بيٍابدىياالمم قجيٍاحماببمةالمميا افبق ياوال  قاج.
 التعمي" عمى الدراسات المرتبطو

المةا رالمدىلباوالممىبةيةاإلافلدالبب ادالمةا رام لاااحما ياضة مشف ةالمة رااب اًف
لم اممإلافب ديدالمم لمالممبب دٌاإلافمااب ىوالمةا را  ااا باالمفبا ًامممدالمةيا اوإلا

لممبمي ةاحمال دفلوااإلال ببةيا اواإلافحااضفااماااب ىوالمي المدىلباوالممىبةيةاامفٍام ةا را
ام الشةافب بيىا با مالمة رالم امم.

 اجراءات البحث : 
  منيج البحث : 
المبمىيةمالمب ميٌاةابب دلٌالمة راميةي ةاممب مب ا  ىلًاالمبمىيةمالمم لمالمةا رالبب دٌ

الممممف ة.امب يافلمة ديالمقة مالمقيا اةعبةا اإلافل د ابمىيةيةاممممف ة
 مجتمع وعينة البحث :

يبميًاممبمدالمة رامهٍام قهجيا مهاٌابهةا ةامام هةالمم يهاافلم هادىالمىياضهاالم ا ه يٍا
(ام قهجًلافلهاٌالمةا هرااةا بيهاىا44جامٍال ب ادالمم ىىامب قاجاإلافلمةامغا دديٌا)  اادفى ال  قا
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ا(ايي اا شىام قجًل.84لم ي ةاةيىيقةا مديةالفلملاا)

 توزيع  فراد العينة توزيعًا اعتداليًا:
امهههدىال بدلميهههةابف يهههدااحهههىلدا ي هههةالمة هههراحهههااضهههفاا)م هههد والم مهههفاإلاا لهههاٌالمةا هههراةامبلفهههدامههٍه

ا)لممبريىلوا ا(ايفض ااجمي.4إلاا8"المةد يةاإلالمملاىيةاإلالم بيفمفميةا"(اليدالمة رافلممدًف
ف  متغيرات  معدالت النموأ  المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراز المعيارك ومعامل االلتواء لعينة البحث التجريبية واالستطالعية (2جدول  

 (11المتغيرات "البدنيةأ المياريةأ الفسيولوجية "(  ن =

 الوسيط المتوسط وحدة القياس المتغيرات
االنحراز 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معدالت 
 النمو

 0.22- 2..0 11.00 12.21 سنة السن
 0.21 .2.. 20..22 222.22 كجم الطول
 2.21 2.21 22.00 .2..2 سم الوزن

 0.22 0.20 1.00 1.01 سنة العمر التدريب 

المتغيرات 
 البدنية

 .0.2 2.22 20.20 21.12 عدد الشد ألعمى
 0.21 1..21 12.00 12.00 عدد االنبطاح الما ل ثنى الذراعين

 0.22 12.22 00..2 .2..2 عدد الجموس من الرقود من و ع ثنى الذراعين
 2..0- 12.02 220.00 222.22 سم الوثب العريض من الثبات

 .0.2- 2.22 20.00 2.22. كجم قوة القب ة

المتغيرات 
 الميارية

 0.21- 2.22 00.. 2.22 درجة تحت الماء
 0.22- 0..2 2.20 2.22 درجة ظير بدون زراع

 0.22 2.02 2.00 2.12 درجة الجنبين
 0.11- .2.2 2.00 2..2 درجة االنقاذ

 2..2 2.11 2.00 .2.2 درجة انقاذ الدمية
 0.11 2.12 2.00 .2.2 درجة سحب الزميل
 .0.2 2..2 2.00 .2.0 درجة المسكات

المتغيرات 
 الفسيولوجية

 2..0 2..212 1100.00 1.22.22 ٌ/ً السعة الحيوية
 0.02- .22.1 22.00 22.21 ٍ/ى  ربات القمب
 0.22 2.22 2.00. .2.0.  بةةام فية نسبة االكسجين

(ااٍاليٌام امبوال مبفلاام ي ةالمة رالمبمىيةيةافل ببيب يةاحهما8يفضحامدفًا)
ىلوا)م هههد والم مهههفاإلاالممبريهههىلوا"المةد يهههةاإلالمملاىيهههةاإلالم بهههيفمفميةا"(ل   هههىواةهههيٍاااااامبريههه

 .امماايدًا  ااي بدلميةالمبف يدالميةي مام ةيا اوا9±(ااياا لاابقداةيٍا8.19:اا0.14-)
ف  متغيرات  معدالت النمو أ  ( المتوسط الحسابى والوسيط واالنحراز المعيارك ومعامل االلتواء لعينة البحث التجريبية 1جدول  

 (21المتغيرات " البدنية أ الميارية أ الفسيولوجية "(  ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

االنحراز  الوسيط المتوسط
 المعياري

معامل 
 االلتواء
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 معدالت النمو

 0.12- 0.22 11.00 1..12 سنة السن
 2..0 11.. 222.20 222.02 كجم الطول
 2..0- 02.. 21.20 21.12 سم الوزن

 1.12 0..0 1.00 1.10 سنة العمر التدريب 

المتغيرات 
 البدنية

 .0.2 2.12 20.00 21.11 عدد الشد ألعمى
 1..0 21.12 11.00 12.02 عدد االنبطاح الما ل ثنى الذراعين

 0.22 .2.2. 22.00 22.12 عدد الجموس من الرقود من و ع ثنى الذراعين
 2..2- 22..1 220.00 1..222 سم باتالوثب العريض من الث
 0.00 .2.1 20.00 20.00 كجم قوة القب ة

المتغيرات 
 الميارية

 0.22- .2.1 2.20 2.12 درجة تحت الماء
 .2.0 2.12 2.00 2.20 درجة ظير بدون زراع

 0.00 2.12 2.00 2.00 درجة الجنبين
 0.00 2.12 2.20 2.20 درجة االنقاذ

 0.12 2.22 2.00 2.02 جةدر  انقاذ الدمية
 0.21 2.22 2.20 1..2 درجة سحب الزميل
 .0.2 2.20 2.20 2.21 درجة المسكات

المتغيرات 
 الفسيولوجية

 0.12 .2.2.. 1.20.00 1222.22 ٌ/ً السعة الحيوية
 .2.1 21.22 22.00 1.22. ٍ/ى  ربات القمب
 2..0- 2.12 2.20. 2.02.  بةةام فية نسبة االكسجين

(ااٍالهههيٌام هههامبوال مبهههفلاام ي هههةالمة هههرالمبمىيةيهههةاحهههمامبريهههىلوا4يفضهههحامهههدفًا)
:اا8.27-)م د والم مفاإلاالممبريهىلوا"المةد يهةاإلالمملاىيهةاإلالم بهيفمفميةا"(ل   هىواةهيٍا)

امماايدًا  ااي بدلميةالمبف يدالميةي مام ةيا اوا.ا9±(ااياا لاابقداةيٍا4.42
  دوات جمع البيانات:  1/1
اٌالمةا راةب ديدال دفلوالممبب دمةاحاالمة رافلداىل ااحااي بياى امألدفلوالمشىفيال بي :لا

اجلواحا  يةاحااليا الممفل االمم دد ام ة ر. اهااٍابفٍف
اهااٍايبفحىاةلاالمم امبوالم  ميةامٍا دىافيةاو.

 األجيزة العممية واألدوات:1/1/2
 .ٌاةامفي فمىل  شىيياليا امدىجااةامب بيمبى.  مي لٍايمفبىف مامقيا المفٍ 
 مٍالميا ية.ا8/8000با ةاييقاوا  . اى   
 .اةامب بيمبى   ةاًال قاج.  ىبباميبىامقيا الميًف
 .دفىامدىجامقيا الممىف ة    . الما 
 .دميةال قاج  .ا و   
 .ًا فاميىلاحيديفاديميبا
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  الم ف افحاافلاٌالمةا راةمقاى ةاة ضال مل  اةبيةيىالمقيا ا  ااامل  اا ىىامٍا 
ا   الم ىفواحل يوا   الم با مامماايشيىايماا دىافيةاوا با ماب يال مل  .

 القياسات واإلختبارات:  ./1
امبريىلواحبيفمفمية(ا–مبريىلواملاىيةاا–بٌابقبيٌال  بةاىلوالماا)مبريىلواةد يةا

ىيهههههههةام فلهههههههفوا  هههههههاامممف هههههههةال  بةهههههههاىلوالممب مهههههههةامقيههههههها الممبريهههههههىلوالمةد يهههههههةافلمملا
فلم بهههيفمفميةامهههدىا ي هههةالمة هههرالهههاٌالمةا هههراة  هههىالم ديهههدامهههٍال  بةهههاىلوالمةد يهههةالمبهههمابقهههي ا
لمقههدىلوالمةد يههةالممىبةيههةاةىياضههةالمبههةا ةإلافجمههيامههٍا ههبًالممبههحالممىم ههمام  ديههدامههٍالممىلمههدا

 (12( 1002  ر ةوان الةدين نصةر و عةالوي محمدلم  ميةاحمالمقيا افلمبقفيٌافلمبةا ةافمىمهدا
(اإلافمهههاالهههاٌالمةا هههراةههها يب ا  هههاالم ديهههدامهههٍالممىلمهههدالم  ميهههةا41(ا)8331) حسةةةانين حمةةةدم

(, 12(  1002" مجدك عةزام "  فلمة فرافلمدىلباوالممىبةيةاحمامماًالمبةا ةافل  قاجاميًاإلا
(  1002( أ "محمد لطفىأ  شرز زيةن أ عبةد العزيةز محمةد "  11(   1002" عم  حسن "  

( أ "عادل النمورك  22( 1002"   طار" ف م ( أ "  0.(  1021ود "  ( , " ىناء محم10
( أ " صةفاء صةدقى  12( 1020( أ " محةمد محروس "   22( 1002أ عبد الحميد األمير"  

يٌابٌافض لااحمالبهبماى ام ىضهلاا  هاااا( .1( 1022( أ " محمود رفعت "   21( 1022"  
مبدىياالمىياضهماإلافلهدالشهبىيالمةا هرا بهةةالب هاىا(امٍال بابج الممب   يٍاحمالمبةا ةافل7)

ا%افمٍا بًايجلال مىلاابٌالمبف ًايماال  بةاىلوالمةد يةافلمملاىيةالمبامية:10 ابقًا ٍا
ا(4)ام  ىاااااال  بةاىلوالمةد ية:ا .1

 .ال بةاىاشدالم ق ة
 .ل بةاىالمم ف امٍالمىلفد 
 .ال بةاىاي مالممج اامامًا
 اٍالميةاو.ل بةاىالمفياالم ىيضام
 .اليا الف المقةضة

 (ا9)ام  ىااااااااااااااااااااال  بةاىلوالمملاىيةا .2
 ا بةاىاب والمماا 
  ا ىل  ا بةاىا لىاةدٍف
 ٍا بةاىالمم ةي 
 الم مفدى  ا بةاىال  قاجالم  ًف
 ا بةاىاي قاجالمدمية 
 ًا بةاىاب االم مي 
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 ا بةاىالممبفاو 
 (ا2)ام  ىااااال  بةاىلوالم بيفمفميةا .3

  ةالم يفيةلمب 
 ضىةاوالمق ا 
 ٍبةةال فبمي  

 المعامالت العممية لالختبارات قيد البحث:
لههاٌالمةا ههراة بههااالمم ههامبوالم  ميههةامههٍا ههدىافيةههاوامب بةههاىلوالمةد يههةافلمملاىيههةاليههدا

افجميا  االم  فالمبامم:ا48/4/4083يمااا83/4/4083لمة راحاالم بى امٍا
 : الصد" " صد" المقارنة الطرفية " - 

ايىيهىا هدىالممقاى هةالميىحيههةاابٌه  بهااا هدىال  بةهاىلوالمةد يههةافلمملاىيهةاليهدالمة هرا هٍه
ا هاىجا ي هةالمة هرال بابهيةاف هدديٌا) (ا80فجميا  اا ي ةالبهبيب يةامماي هةامممبمهدالمة هرافمٍه

بميه ًلااا(ام قجيٍافلممببفىال لًه2م قجإلافبٌابىبياادىمابلٌاب ا ديًاامب ديدالممببفىالممبمي اف دديٌا)
ا)2ف دديٌا) ا(ايفضحالم بيمة.9(ام قجيٍافبٌا باااد مةالم ىفىاةي لمااحاال  بةاىلوافلممدًف

ا) د مةالم ىفىاةيٍالمىةيدال   اافلمىةيدال د ااحاال  بةاىلوالمةد يةافلمملاىيةام ي ةالمة رال ببيب يةاليدالمة راةيىيقةا (9مدًف
 (80ماٍافب االمبةاىفمبىيةا)ٍا=ا

وحدة  االختبارات
 القياس

 الربيع األدنى الربيع األعمى
 U)  W)  Z) 

القيمة 
االحتمالي

 ة
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

نية
لبد
ت ا

بارا
الخت

ا
 

 0.002 1.22- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. عدد الشد ألعمى
 .0.00 1.21- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. عدد االنبطاح الما ل ثنى الذراعين

 0.002 .1.2- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. عدد الجموس من الرقود من و ع ثنى الذراعين
 0.022 1.21- 22.20 0.20 1.20 22.20 0..2 20..1 سم الوثب العريض من الثبات

 0.002 1.22- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. كجم قوة القب ة

رية
ميا
ت ال

بارا
الخت

ا
 

 .0.02 2..1- 22.20 2.20 1.10 22.20 2.20 12.20 درجة تحت الماء
 0.011 1.22- 22.00 1.00 1.20 22.00 0..2 12.00 درجة ظير بدون زراع

 0.022 1.12- 22.00 1.00 0..1 22.00 2.20 12.00 درجة الجنبين
 0.022 1.12- 22.00 1.00 0..1 22.00 2.20 12.00 درجة اإلنقاذ

 0.021 1.20- 22.00 2.00 1.10 22.00 2.20 00..1 درجة إنقاذ الدمية
 0.002 .1.2- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. درجة سحب الزميل
 0.002 .1.2- 22.00 0.00 1.00 22.00 2.00 0.00. درجة المسكات

ا) ل د هااحهاال  بةهاىلوالمةد يهةاا(افمهفداحهىفىاةهيٍالمىةيهدال   هاافلمىةيهد9يفضحامدًف
فلمملاىيةام ي ةالمة رال ببيب يةا يرااٍالمقيٌال  بماميةالمم بفةةاالهًامهٍامبهبفىالمم  فيهةا
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(اإلاممهههههاايهههههدًا  هههههاا هههههدىال  بةهههههاىلوالمةد يهههههةافلمملاىيهههههةافلهههههدىبلاا  هههههاالمبمييههههه اةهههههيٍا0.02)
الممممف اوا.

عادة التطبي" " : -ب  الثبات " طريقة التطبي" وا 
بهههااايةهههاوال  بةهههاىلوالمةد يهههةافلمملاىيهههةاليهههدالمة هههرالبهههب دٌالمةا هههرايىيقهههةابيةيهههىام 

(ام قههجامههٍا ههاىجا ي ههةالمة ههرافملههٌا  هه ا80ل  بةههاىافل  ههاد ابيةيقهه افجمههيا  ههاا ي ههةالفلملههاا)
(ايبيهههةاايهههاٌاةهههيٍالمبيةيهههىافل  هههاد المبيةيهههىإلا9مفل ههه اوالم ي هههةال  ههه يةافة ا هههًا م هههاامدبههه ا)

ا) ام امبوال ىبةاياةيٍالمبيةيقيٍ.(ايفضحا2فلممدًف
عادة التطبي" فى االختبارات البدنية والميارية لعينة البحث اإلستطالعية قيد البحث  .جدول    )ٍا( معامالت اإلرتباط بين التطبي" وا 

 (80=ا

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 قيمة إعادة التطبي"  التطبي"
 ع م ع م  ر( المحسوبة

دني
 الب
رات
ختبا

اال
 ة

 0.22 .2.. 21.20 2.22 21.10 عدد الشد ألعمى
 0.22 .2.2 0..1. 22.22 20..1 عدد االنبطاح الما ل ثنى الذراعين

 1..0 22.22 22.20 ...12 20.10 عدد الجموس من الرقود من و ع ثنى الذراعين
 .0.2 22.20 221.20 22.22 222.00 سم الوثب العريض من الثبات

 0.22 2..2 20... 20.02 2.20. كجم قوة القب ة

رية
ميا
ت ال

بارا
الخت

ا
 

 0.20 0.21 20.. .0.2 10.. درجة تحت الماء
 1..0 0.21 10.. ...0 00.. درجة ظير بدون زراع

 .0.2 0.22 0..2 .0.2 2.20 درجة الجنبين
 0.22 0.20 2.20 .0.2 0..2 درجة اإلنقاذ

 0.20 2..0 0..2 2.01 2.10 درجة إنقاذ الدمية
 0..0 .0.2 2.20 2..0 0..2 درجة سحب الزميل
 0..0 .0.2 2.20 2..0 0..2 درجة المسكات

 .2..0=  0.02( ومستوك داللة 2قيمة  ر( الجدولية عند درجة الحرية  
ا)ااااااا (ااٍامميداليٌام امبوال ىبةايالمم بفةةاةيٍالمبيةيىافل  اد المبيةيهىا2يفضحامدًف

ا0.10يةافلمملاىيةام ي ةالمة رال ببيب يةاليدالمة هرالهدابىلف هوامهااةهيٍا)حاال  بةاىلوالمةد 
(افمميهههدايهههج المقهههيٌادلمهههةاي  ههها يةا يهههرااٍاممي لهههااالهههًامهههٍاليمهههةا)ى(الممدفميهههةا  هههدا0.39:ا

امماايشيىايماايةاواب يال  بةاىلواا0.02مببفىاد مةا

ا( 2البرنامج التدريب  المقترح   ممح" 
تةةةدريب  المقتةةةرح لتحسةةةين الكفةةةاءة البدنيةةةة والمياريةةةة والفسةةةيولوجية لتصةةةميم البرنةةةامج ال

لمنقةةذي حمامةةات السةةباحة أ قةةام الباحةةث بةةاالطالع عمةةى العديةةد مةةن المراجةةع العمميةةة المتخصصةةة 
"  م مهههدامي هههاإلااشهههىوا يهههٍاإلا ةهههدالم  يههه ام مهههد"اوكةةةذلك الدراسةةةات المرتبطةةةة المتاحةةةة مثةةةل:
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"  هههادًالم مهههفىىاإلا ةهههدالم ميهههدال ميهههى( أ "22( 1002"  يهههاىىا هههب (أ " 10( 1002 
( 21( 1022"  ا ههه ااا هههدلاا( أ أ "12( 1020"  ام ههههمدام هههىف ا( أ "22( 1002 

لمتعرز عمى مدك مناسةبة البرنةامج مةن حيةث مةدة اسةتمرار (  .1( 1022"  ام مفداىح واأ "
التدريبيةة وعةدد الوحةدات  البرنامج المقترح وتوزيع المةدة اإلجماليةة لمبرنةامج التةدريبى عمةى المراحةل

التدريبيةةةة فةةةى األسةةةبوع وزمةةةن الوحةةةدة التدريبيةةةة اليوميةةةة ومكونةةةات حمةةةل التةةةدريب خةةةالل المراحةةةل 
 التدريبية المختمفة .

(افل هدلوالبهةف يًاا.ايبضهمٍابهدىيةاواةد يهةا2(البهاةيداةفللهدا)1بٌابقبيٌالمةى اممالمبهدىيةاالمهاا)
ااابلههههدوالمهههههااب ميهههههةالممبريههههىلوالمةد يهههههةافلمملاىيهههههةافملاىيههههةافلهههههدىلوابفلحقيهههههةادل ههههًاف هههههاىجالممههههه

افلم بيفمفميةامم قجىال فلضالمبةا ةا.ا
 اليدز من البرنامج :1/2/2
افضهههداةى هههاممابهههدىيةاامقبهههى امب بهههيٍاملهههاىلوالمم قهههجيٍالمقههها ميٍاة م يهههةال  قهههاجاة مامهههاوا9/1/8/8

 بةا ةام اح ةالمم يا.
امببفىالمةد اافلم بيفمفماام ي ةالمة ر.ب بيٍالما9/1/8/4
  سس و ع البرنامج : 1/2/1

 .اٍاي قىالمةى اممال يدلوالمباافض وامٍالم  ا 
 .مب مةالمةى اممام مى  ةالمب يةاليدالمة را 
 .لٍايبمشاالمةى اممامدال مفا ياوالممبا ة 
 .ب ديدافبقبيٌاحبىلوالمةى اممافمد ال  ماًالمبدىيةيةاملاا 
 حبىلوالمىل ةاةيٍالمبمىي اوافةيٍالممممف اوا.مىل ا ا 
 .لمبدىجاحاالم مًا 
 لممىف هههةاحهههاابيةيهههىالمةى هههاممامب قيهههىال يهههدلوافل بهههبمىلىيةافلمشهههمفميةاحهههاابيةيهههىا

 لمبدىيةاوالمبااب مًا  اابيفيىالمقدىلوالمةد يةافلمملاىيةافلم بيفمفمية.
 تخطيط البرنامج : 1/2/1

 ( ".1220زمن البرنامج :                      مدة البرنامج : شيرين        
 ( ".120زمن االسبوع :   (  سابيع.2عدد االسابيع : 

 ( وحدات..عدد الوحدات االسبوعية:   ( وحدة.11وحدات البرنامج : 
  ( " .0.زمن الوحدة :  
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 ( تحديد الزمن الكمى لمبرنامج باألسابيع ثم توزيعو عمى مراحل التدريب2جدول  

 زمن االسابيع دورة الحمل عدد األسابيع الفترة
 " 2020 (2-1  1 مرحمة اإلعداد العام

 " 2020 (2-1  1 مرحمة اإلعداد الخاص
 " 210 (2-1  1 مرحمة ختام البرنامج

 " 1220 (2-1  اسابيع 2 المجموع

 (ا12%:20)بٌابف يدادىماوالم مًا  اال باةيدالمبدىيةيةا بًامىل ًالمةى اممالمبدىيةا%
 %(ا800%ا:12%(اإلافل ل ا)10%ا:12إلافلم مًالم اماا)

 ابقىيةًاا.10مبفبيادىمةالم مًام ةى امماففًاياا) اما(اة بةةا% 
 (ابمشهيًاا8:4فلداىل هاالمةا هرابف يهدادىمهةالم مهًاةهيٍال بهاةيدافمبهبفياوالمشهد المبدىيةيهةا)

الاا.مدامقضياوا م يةال  قاجافماايبي ة ال دلاا  قاجالمرىا
 مبفبههههيادىمههههةالم مههههًا ههههبًاحبههههى ال  ههههدلدالم ههههاٌا)مبفبههههي(افلم ههههالا) ههههاما(افحبههههى ا بههههاٌاا

  لمةى امم)ال ا(ا.
 مكونات الوحدة التدريبية ف  البرنامج المقترح :

  الجزء التمييدك: 
 .يبٌاحيلااب قيىال مىلالوال دلىيةالمب  يميةا 
 ىيةية.(اىا اىجا مٍالمف د المبدا2يببمىالمم اال دلىيا)ا 
 (اىا.40ل  مااايببرىىا) 

 الجزء الر يس :
 .ي قىاة  ةا ا ةالمم االمى يبمامٍالممى ةالمبدىيةيةا 
 .يف ًال ىبقاااةمببفيافًبامٍال  دلدالمةد مافلمملاىىافلم بيفمفماا 
 يببمىلىايجلالمم ااي بمهدا  همال بهامياافلميهىىالممبهب دمةاحهماادلاالمبمىي هاوالم ا هةا
 ة ا
 (اىافيفالفةىا مٍايببرىل المف د المبدىيةيةا.10لمم اا)ايببمىايجل 

 الجزء الختامى: 
 (اىامٍا مٍالمف د المبدىيةيةا.80يببمىايجلالمم اا) 
 حههمايههجلالممهه اامههٍالممى ههةالمبدىيةيههةابهه   ضابههدىيميًااشههد الم مههًاإلا بههماب ههةحال ملهه  ا

ةهههداالم مهههًاإلافل  يهههااالم يفيهههةام م قهههجاحهههما امهههةالىيةهههةاةقهههدىال مفهههاٍا مهههاافا هههوا  يههه الةهههًا
 لم ىفوالممب مةامابىل احمالمقياٌاة م ياوالبب اد المش ااا.
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 الخطوات التنفيذية لمبحث : 1/2
ة دااٍابٌاب ديدال  بةهاىلوافلمقيابهاواففهجميال دفلوافل مله  المب مهةام دىلبهةافل  بيهاىا

لمبهااببها دا  هااب  يهجا ي ةالمة ر,الاٌالمةا راة مًامممف ةامٍال مىلالوافلم يهفلوالملامهةا
ابمىةةالمة راةيىيقةا  ميةافب يمةافب يال مىلالوايا:

 .لمدىلبةال ببيب ية 
 .يمىلاالمقياباوالمقة يةام مبريىلواليدالمة ر 
 .لمبلفدامٍامدياي بدلميةابف يدااحىلدا ي ةالمة رافلمبفاحؤاةيٍامممف ةالمة ر 

 الدراسة االستطالعية :
ا48/4/4083يمهااا81/4/4083ةال ببيب يةاحهاالم بهى امهٍالاٌالمةا راةعمىلاالمدىلب

ةرىضالمب ىوا  اامدىام ابةةالمةى اممالمبدىيةماليدالمة رام ي ةالمة راإلافلمب ىوا  اامدىا
 هههه ةال دفلوافل  بةههههاىلوالممبههههب دمةافلههههداابهههه ىوالمدىلبههههةال بههههبيب يةا ههههٍاب ديههههدافبق ههههيٍا

لمم ب  ههةالممبههب دمةاحههاالمةى ههاممالممقبههى افمههااافههدا  ههاالمبههدىيةاوافلمبمىي ههاوافلمقههدىلوالمبفلحقيههةا
ا  بلاافمبامبلاام ة را.

 القياسات القبمية :
ا امىيههوالمقيابههاوالمقة يههةاحههاالممبريههىلواليههدالمة ههرا  ههاا ي ههةالمة ههراحههاالم بههى امههٍايههٌف

ا.ا41/4/4083يماايفٌالميبيااالممفلحىاا49/4/4083لمبةوالممفلحىا

 تنفيذ البرنامج :
المبهههةوا1ب  يهههجالمةى هههاممالمبهههدىيةما)البهههبرىى (اابهههاةيداإلافبهههٌالمبيةيهههىاحهههمالم بهههى امهههٍايهههٌف

ال ىة هاااا4/9/4083لممفلحىا (اف هدلواابهةف يًااإلا يهراة هغا مهٍا2ةفللهدا)ا8/2/4083يماايهٌف
اى(ا.30لمف د ا)

 القياس البعدك :
ةالمة ههراحههاالههاٌالمةا ههراة ههدال  بلههااامههٍابيةيههىالمةى ههامماةههعمىلاالمقيابههاوالمة ديههةام ي هه

افة   المشىفيالمباالبة واحاالمقيا المقة اا.ا2/2/4083يمااا2/2/4083لم بى ا

 األسموب اإلحصا   المستخدم :
ام بااا با مالمة رالبب دٌالمةا رال بامياال   ا يةالمباميةا:

اهام امهًال ىبةهاياهال بةها ىامهاٍالمفبهيالم بهاةماهالمفبهيياهال   هىلوالمم يهاىياهام امهًال مبهفلا
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اهال بةهاىا)و(اممممف هةافل هد اااThe Man – WhitneyاTestفيب هاا م هدًاا–لمبةهاىفمبىى
ا بةةالمبريىا.

(افمهههاالبهههب دٌالمةا هههراةى هههامما0.02فلهههدالىبضهههاالمةا هههرامبهههبفىاد مهههةا  هههدامبهههبفىا)
Spssاحاا باااة ضالمم امبوال   ا يةا.ا

 عرض النتا ج ومناقشتيا:
  واًل: عرض النتا ج: 

 ض الباحث نتا ج البحث وفقًا لمترتيب التال :يستعر 
اد مةالم ىفىاةيٍالمقيا المقة اافلمة دىاحاالممبريىلوالمةد يةام مممف ةالمبمىيةيةاليدالمة ر .1
اليدا .2 المبمىيةية ام مممف ة المملاىية الممبريىلو احا افلمة دى المقة ا المقيا  اةيٍ الم ىفى د مة

المة ر
ة دىاحاالممبريىلوالم بيفمفميةام مممف ةالمبمىيةيةاليداد مةالم ىفىاةيٍالمقيا المقة اافلم .3

المة ر
 (21( داللة الفرو" بين القياس القبمى والبعدك فى المتغيرات البدنية لممجموعة التجريبية قيد البحث  ن = 2جدول  

وحدة  االختبارات البدنية
 القياس

الفر"  القياس البعدك القياس القبمى
بين 
متوسط
 ين

الخطأ 
 كالمعيار 

قيمة 
  ت( 

نسبة 
التغير 
 ع م ع م %

 .12.2 1.22 2.20 1..1 2.22 22.22 2.12 21.11 عدد الشد ألعمى
 12..1 22.. 2..2 00.. .21.2 2.02. 21.12 12.02 عدد االنبطاح الما ل ثنى الذراعين

 .21.2 01.. 21.12 22... 22.22 1..212 .2.2. 22.12 عدد الجموس من الرقود من و ع ثنى الذراعين
 22.. .2.0 1.22 22..2 ...10 22..22 22..1 1..222 سم الوثب العريض من الثبات

 22.22 2..1 1.20 02.. 20.21 02..2 .2.1 20.00 كجم قوة القب ة

 2.121=  0.02( ومستوك داللة 22قيمة  ت( الجدولية عند درجة حرية  
ا)اااااا ااةههيٍالمقيابههيٍالمقة ههاافلمة ههدىام مممف ههةا(اا هه ابفمههداحههىفىادلمههةاي  هها ي1يفضههحامههدًف

لمبمىيةيههةاحههاالممبريههىلوالمةد يههةاليههدالمة ههرافحههاالبمهها المقيهها المة ههدىا يههرااٍامميههدالههيٌا)و(ا
(اإلافمهاابىلف هوا بهةةالمبريهىا0.02لمم بفةةاافةىامهٍاليمهةا)و(الممدفميهةا  هدامبهبفىالمد مهةا)

%(ا14.12%ا:ا3.88يالممبريهىلوامههااةههيٍا)لمم فيهةاةههيٍامبفبهياالمقيابههييٍالمقة ههاافلمة هدىامب هه
افحاالبما المقيا المة دىا.

في هه فالمةا هههراب هههيالم بيمههةالمبهههاا لهههىواحههاالممبريهههىلوالمةد يهههةاليههدالمة هههرايمهههاال ب هههاٌا
م قههجىالم ي ههةاحههاالمبههدىيااففههجميالبههب دلٌالمةى ههاممالممقبههى اةابههب دلٌالمبمىي ههاواليههدالمة ههراحيمههاا
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فلمهه مٍالمف ههاام ةى ههاممايههجلاةا ضههاحةايمههاالمبف يههدالم م ههاااي ههلا مههٍافههًاف ههد اف ههددالمف ههدلو
  هههاالم  ا هههىالمةد يهههةالم امهههةافلم ا هههةافحقهههًاا يميبلهههاالم بهههةيةإلا يهههرااٍال  ب هههاٌاحهههاالمبهههدىياا

فبب ههىاب ههياا مفمههًاايههؤدىايمههااب بههٍاحههااف هها وااملهه  الممبههٌافي مههاالم امههةالمةد يههةامب ةههيٍإل
م( 1002" و" حمةد المحمةدي" و"خالةد حسةن"  اف ةم ر" طةالم با مامهدامهاااشهاىايميه افهًامهٍا"

حهههمااٍالمةهههىلممالمبهههاايبهههب دموايهههجلال بههه فاا( 22م(  1001( و"شةةةمس الةةةدين محمةةةد" 22 
اييماةيًاا  اا باالمبريىافلمب بٍافلمبيفيىافىحدامببفيال دلاالمةد ا.ًاالممبةدافاٍاملاابلييى

االيهدالمة هرا  هاا ي هةالمة هرا يهرافيىمدالمةا راجميايماامدىابلييىالمةى اممالمبدىية
(ا  هاال ه ايجلاادىالم هىدابمىي هاابهفلاافهاٍاةهد يااافا يييهااحهاٍا92()8331")مفتى ابراىيميؤفدا"

يهههجلال دلاابهههفوايهههؤيىاة هههفى افدىمهههةام ي هههةا  هههاال ملههه  المف ي يهههةالمم ب  هههةاةمبهههم اإلفيمفهههٍا
االملههه  امبهههٌالم هههىداف هههوابهههلييىلوالمبمهههىيٍالممهههؤدىاة هههاااافا مهههًاةهههد ااف  هههةمافللهههدا  ههه

اإلفبب اباادىمةابلييىلب ايىدياا  اال مل  المف ي يةامداشد المبمىيٍالمم  جا.

"اعصةام الةدين عبةد الخةال"(اف"97ٌ()4003"ا)نجوي عايدحمايجلالم ددايؤفدافًامٍا"
(ا  مااٍابلي ةالمب ااةد يااممفلملةامبي ةاوالم شايالمىياضماب داا دالمفلمةاوا48()4002)

يةالمى يبهههيةام م يهههةالمبهههدىياالمىياضهههمافلمبهههاابهههؤدىايمهههمالمبقهههدٌاةام امهههةالمبدىيةيهههةامب هههاالمىياضههه
ايماالممببفياوالم اميةاحاالم شايالمىياضا. افلمف ًف

فيىمهدالمةا هرام هدًالمب بهٍالم ههادراحهاايهج الممبريهىلواليههدالمة هرالمهااب ابهاايةي ههةا
لٍالمةى ههاممالمبههدىيةاابهها دا  ههااب ميههةالمبمىي ههاوالممبههب دمةامههدايةي ههةال دلااحههاال  قههاجا يههرا

لم هههه اوالمةد يههههةالم ا ههههةاةامم قههههجافلمبههههااببهههها د ا  ههههااادلاا م هههه اة ههههفى ااحضههههًادل ههههًالممههههااا
(ا40ٌ()4000")عبةةد العزيةز النمةر وناريمةان الخطيةةبفلمب هدىامم هايىا هفلدرالمرهىىاإلفيؤفهدا"

ىافل فةههىا ممههاامهه الميههدالٍالمقههف الم ضهه يةاضههىفىيةا ض ههاال  شههيةالمىياضههيةاحامىياضههمال لههفا
احاا امةابقاىاالممببفىالم  مايمااما اااٍالمقف اب يدالمبى ةافلمقدى افلمىشهالةاةا ضهاحةا ل يًف
يمهاال لهااب  هاادفىًلايامههًااحهاالمبقهدٌاحهمالمفييههىامهٍالمملهاىلواإلفيؤفهداليضههاالٍالمب مهًاي بةهىامههٍا

حامب مههًايبهها دا  ههاال بههبمىلىاحههاااليههٌامفف ههاوالم يالههةالمةد يههةا ض ههاالمىياضههاواميههًالمبههةا ة
اادلاالم شاياة   المف اا ا.

(ا  ههاال هه ايىمههداب بههٍالمقيابههاوالمةد يههةا83ٌ()4007")عةةادل النمةةوركفيههجلايب ههىامههدا"
دل ههًالممههااايمههااحا  يههةافههًامههٍاةى ههاممال  ههدلدالمةههد اا ههاىجالممههااافبمىي ههاوالمقههف ادل ههًالممههااا
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مب بههيٍالمب مههًافلمبههى ةافيىمههداب بههٍالمقههف الم ضهه يةااةا ضههاحةالمههاالمةى ههاممالمميةههىافلممفمهه 
م ههىم يٍافلمههجىل يٍاف بيمههةامبههاييىابمىي ههاوالمهههىم يٍافلمههجىل يٍالمميةههىالي ههااالمبمىةههةافبههايٌاحهههاا
ب بيٍالمبى ةاحااب بٍا مٍالم فد الماا قيةالمةدليةاإلفلٍالمب بهٍاحهاامهدىالم ىفهةايىمهدايمهاا

اديفيةةةةد ميمةةةةر  ههههاا ي ههههةالمة ههههراإلفيب ههههىامههههداجمههههيا"احا  يههههةاةى ههههاممابمىي ههههاوال يامههههةالمميةههههى
(  هاالٍابمىي هاوال يامهةام مممف هاوالم ضه يةالمم ب  هةاببهلٌا8331()ٌ22")David Mllerا

احااب بيٍالممدىالم ىفااحاالمم ا ً.

محمةةد (اف"28ٌ()4004")وجةةدك مصةةطفى الفاتم"و"محمةةد لطفةةى السةةيدفيؤفههدافههًامههٍا"
ببفىالم ىداب درابدىيميااإلحب ميةالم ه اوالمةد يهةافهامقف ا(لٍالم ياد احاام94ٌ(ا)4081")محمود

افمي هةاةهًاب بهاجامفلهواإلفةيةي هةالم هاًاي ب هوا لم ض يةاافالمبى ةاافالمب مًا اب دراةهيٍايهٌف
مقدلىايجلالمفلوايةقاامدىمةالمب ميةالممي فةهةافف مهاابقهدٌالممبهبفىاف مهاابي هاالمم يهدامهٍالمفلهوا

إلفمقههداليةبههوال ة ههارااٍا امههًال بههبمىلىاحههاالمبههدىياامههٍالم فلمههًام يههاد اب ميههةالم هه اوالمةد يههةا
لمملمههههةالمب مههههةامضههههماٍال ىب هههها اةمبههههبفىالم هههه اوالمةد يههههةاافا  ههههاال لههههًاضههههماٍال  ب هههها ا

اةاممببفىالمجىاف ًايمي الم ىد.

(ااٍالمةى ههاممالمبههدىيةاا43ٌ()4001")محمةةد  ريةةب عطيةةةفيههجلامههااافدبهه ا بهها مادىلبههةا"
ب ا  ميهةاإلففهجمياب يهييالمبهدىياامهٍا هبًابقبهيٌالمةى هاممالمبهدىيةاالمهااحبهىلوالممة اا  اال

ابدىيةيةام اليىافلضحاحااب بٍالممبريىلوالمةد ية.

فماايىىالمةا رااٍالمةى اممالمميةىا  اا ي ةالمة رامهٌاير هًالمقفل هدافل به الم  ميهةا
قيههةامب ف ههةابهها دوا  ههااب ميههةالمبهه يمةامب ميههةالم  ا ههىالمةد يههةا يههراا بههفىا  ههاابههدىيةاوابفلح

مجةدك فبيهفيىافب بهيٍالم ه اوالمةد يهةا)ليهدالمة هر(إلافيب هىاجمهيامهدا بها مادىلبهاواافهًامهٍاا
(اإلا"اا90(ا)4001"ا)امحمد لطفىأ  شرز زين أ عبد العزيةز محمةد(,ا"اا42(ا)4002"ا)اعزام

(اإلا"اا81(ا)4001"ا)عةادل النمةورك أ عبةد الحميةد األميةر (اإلا"ا81(ا)4007"ا)اطار" ف م 
"اامحمةةةود رفعةةةت(اإلا"ا89()ا4087"ا)اصةةةفاء صةةةدقى(اإلا"ا98(ا)ا4080"ا)امحةةةةمد محةةةروس

(اااحاااٍالمةىلممالمباالبب دمبلااب يالمدىلباوافاٍاملهاابهلييىًلاييماةيهًاا  هاا بهااا92()4087)
المبريىافلمب بٍافلمبيفيىافىحدامببفىال دلاالمةد اام م قجيٍ.ا

ا توجةةةد فةةةرو" ذات داللةةةة احصةةةا ية بةةةين "فلمهههجىايههه لا  هههااةلهههجلايب قهههىالم هههىضال ًف
المتغيةةرات البدنيةةة قيةةد البحةةث ولصةةالم متوسةةط  القياسةةين القبمةة  والبعةةدي لعينةةة البحةةث فةة  

 القياس البعدي
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 (21( داللة الفرو" بين القياس القبمى والبعدك فى المتغيرات الميارية لممجموعة التجريبية قيد البحث  ن = 2جدول  

وحدة  ارات المياريةاالختب
 القياس

الفر"  القياس البعدك القياس القبمى
بين 
متوسط
 ين

الخطأ 
 المعيارك

قيمة 
  ت( 

نسبة 
التغير 
 ع م ع م %

 21.21 1.11 1..0 2.00 0.22 12.. .2.1 2.12 درجة تحت الماء
 10.00 2... .0.1 2.20 0.22 00.. 2.12 2.20 درجة ظير بدون زراع

 .21.2 1.02 0.12 2.02 2.00 02.. 2.12 2.00 ةدرج الجنبين
 11.11 2.12 0.12 2.22 0.21 22.. 2.12 2.20 درجة االنقاذ

 .11.2 2.02 0.11 2.22 2.02 2.22 2.22 2.02 درجة انقاذ الدمية
 2..20 ...1 .0.1 0.21 .2.2 2.22 2.22 1..2 درجة سحب الزميل
 ....2 1.22 2..0 2.22 .0.2 00.. 2.20 2.21 درجة المسكات

 2.121=  0.02( ومستوك داللة 22قيمة  ت( الجدولية عند درجة حرية  
ا)اااااا (اا هه ابفمههداحههىفىادلمههةاي  هها يااةههيٍالمقيابههيٍالمقة ههاافلمة ههدىام مممف ههةا7يفضههحامههدًف

لمبمىيةيههةاحههاالممبريههىلوالمملاىيههةاليههدالمة ههرافحههاالبمهها المقيهها المة ههدىا يههرااٍامميههدالههيٌا)و(ا
(اإلافمهاابىلف هوا بهةةالمبريهىا0.02ةاافةىامهٍاليمهةا)و(الممدفميهةا  هدامبهبفىالمد مهةا)لمم بفة

%(ا49.23%ا:ا80.21لمم فيةاةيٍامبفبياالمقيابييٍالمقة اافلمة دىامب يالممبريىلوامهااةهيٍا)
ا.افحاالبما المقيا المة دى

مالممممف هةاي  فالمةا راب يالم بيمةالممايةي ةافمفف هاوالمةى هاممالمهجىابهٌابيةيقهةا  ه
ليهههدالمة هههرا يهههرايهههىىالمةا هههرااٍالمب بهههٍاحهههمالممبهههبفىالمملهههاىىاي هههدا بيمهههةايةي يهههةام ةى هههامما
لمميةىالمهجىاادىايمهااب بهٍافب ميهةاة هضالممبريهىلوالمةد يهةافةامبهامااحهعٍالم بيمهةالميةي يهةايهفا

ابههيةا ههدفراب بههٍاحههمالممبههبفىالمملههاىىاح قههداايةبههوال ة ههاراا هه اةب بههٍالمقههدىلوالمةد يههةال ب
مب ةيٍايب بٍامببفليٌالمملاىىاحعىب ا امببفىالمقدىلوافلمف اا المةد يهةايه  ف اةا يمهااا  هاا

الممببفىالمملاىى.ا
(ا  همااٍال  هدلدالمةهد اايهىبةيايىبةايهًاا48()4002"ا)الخةال"اعصام الدين عبةدفيؤفدا"

افييقًااةا  دلدالمملاىىافماايفمدا بلةايىديةامفمةةاةي لما.
بهدىيةاوابفلحقيهةالمةا راب يالم بيمةاايضًاايماام بهفىالمةى هامماةمهاايشهم  امهٍاافمااي  ف

ا   يهةاما هدلدامب ميهةالمملهاىلوالم ا هةاةا  قهاجافلمهجىا بلدوايمااب ميةالم يالةالمةد يهةامفهمابفهٍف
يببمىا  اامدلىالمةى اممإلامجمياحعٍالمبمىي اوالمملاىيةايماااٍابؤدىاة فى ايفميةامفااببايٌا

اب بيٍالممبريىلوالمةد يةافلممببفىالمملاىىام ي ةالمة ر.حاا
فمااي  فالمةا راب يالم بها ماايضهاايمهاام بهفىالمةى هامماةمهاايشهم  امهٍابهدىيةاوابفلحقيهةا
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ا   يهةاما هدلدامب ميهةالمملهاىلوالم ا هةاةا  قهاجافلمهجىا بلدوايمااب ميةالم يالةالمةد يهةامفهاابفهٍف
ياحههاٍالمبمىي ههاوالمملاىيههةايمهههاااٍابههؤدىاة ههفى ايفميهه امفهههاايبههبمىا  ههاامههدلىالمةى ههامماإلامهههجم

فمهههاااٍالمب بهههٍاحههههااببهههايٌاحهههااب بههههيٍالممبريهههىلوالمةد يهههةافلممبههههبفىالمملهههاىىام ي هههةالمة ههههراإلا
لممبريهههىلوالمملاىيهههةا هههابما هههٍاحا  يهههةالمةى هههاممالمم بهههفىا  هههاالمبمىي هههاوالمملاىيهههةالمم بهههاى اةدلهههةا

لمملهاىىام م قهجالمهجىاي بهاجايمهاالهدىا هاماامهٍالمملهاى اف  ايةا بهااببها داحهااب بهيٍالممبهبفىا
حاا م يةال  قاجا يراا لااب باجايمهاالهف اةد يهةافملاىيهةاحهاالمهىم يٍافحهاالمهجىل يٍامفهاايهبمفٍا

 يههرااٍامههٍاي قههاجالمرىلههاالمههجيٍايههجيةفٍاضهه اياام ههدٌافمههفدام قههجامههايىايبمبههداةامملههاىلوالم اميههةا
دفىًلاملمًاا  دالفببااالمملاىلوالم ىفيةاإلافمهٍا ا يهةاا هىىابيفىامببفىالمقدىلوالمةد يةاي  اا

حاٍادىمةايبقاٍالمملهاىلوالم ىفيهةافلمبهااب ةهىا هٍال بها الممىفهااممبهبفليااب مهًا  هاابيهفيىا
لمقدىلوالمةد يةا يرايؤدىالمبدىياالملادوايماابريىال شبىلياوالم اىميهةام ملهاىلوافلمهااب ديهدا

"اعصام الدين عبةد الخةال"ةامدىالمم قجاإلافيجلايب ىامداماااشاىايمي ا"فميةاف ف يةالمقدىلوالمةد ي
(احههاااٍالمقههدىلوالمةد يههةافلمملههاىلوالم ىفيههةابشههبىياحههااب قيههىالممبههبفىالممبيههفىا48()ا4002)

اي ااالممماىبةالمىياضيةافةامباماابؤدىايماابيفيىالمقدىلوالمدي اميفيةام بف ييامداضىفى ام افا ا
اام لاالم ىفةالممؤدل ا.اامباىياالم م مامد

ير فالمةا رالٍالمب بٍاحاال  بةاىلوالمملاىيةا ابما ٍاحا  يةالمةى اممالمم بفىا  اا
لمبمىي هههاوالمملاىيهههةاةعبهههب دلٌالمقهههدىلوالمبفلحقيهههةالمم بهههاى اةدلهههةاف  ايهههةا بهههااببههها داحهههااب بهههيٍا

يةال  قاجا يرال لااب باجالممببفىالمملاىىام م قجالمجىاي باجالماالدىا اماامٍالمملاى احاا م 
ا لمههاالههف اةد يههةافملاىيههةاحههاالمههىم يٍافحههاالمههجىل يٍامفههاايههبمفٍامههٍال قههاجالمرىلههاالمههجيٍايههجيةٍف

اض اياام دٌافمفدام قجامايىايبمبداةامملاىلوالم اميةا.ا
توجةةةد فةةةرو" ذات داللةةةة احصةةةا ية بةةةين ةلهههجلايب قهههىالم هههىضالميههها اافلمهههجىايههه لا  هههاا

المتغيةةرات المياريةةة قيةةد البحةةث ولصةةالم والبعةةدي لعينةةة البحةةث فةة   متوسةةط  القياسةةين القبمةة 
 القياس البعدي

 
 
 
 

 (21( داللة الفرو" بين القياس القبم  والبعدي ف  المتغيرات الفسيولوجية لممجموعة التجريبية قيد البحث  ن = 2جدول  

 وحدة القياس االختبارات الفسيولوجية
" الفر القياس البعدك القياس القبمى

بين 
 متوسطين

الخطأ 
نسبة  قيمة  ت(  المعيارك

 ع م ع م التغير %
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 السعة الحيوية
ً/ٌ 

1222.22 ..2.2. 
.022.2

2 22..22 220.0 212.11 ..1. 22.2. 

 22.22 .1.2 2.22 .22.2 22.12 22.02 21.22 1.22. ٍ/ى  ربات القمب
 1.11 2.12 .0.1 1.22 0.22 2.12. 2.12 2.02.  بةةام فية نسبة األكسجين

 2.121=  0.02( ومستوك داللة 22قيمة  ت( الجدولية عند درجة حرية  
ا)اااااا (اا هه ابفمههداحههىفىادلمههةاي  هها يااةههيٍالمقيابههيٍالمقة ههاافلمة ههدىام مممف ههةا1يفضههحامههدًف

لمبمىيةيةاحاالممبريىلوالم بيفمفميةاليدالمة رافحاالبما المقيا المة دىا يرااٍامميداليٌا)و(ا
(اإلافمهاابىلف هوا بهةةالمبريهىا0.02 بفةةاافةىامهٍاليمهةا)و(الممدفميهةا  هدامبهبفىالمد مهةا)لمم

%(ا81.71%ا:ا9.99لمم فيهةاةههيٍامبفبهياالمقيابههييٍالمقة ههاافلمة هدىامب ههيالممبريهىلوامههااةههيٍا)
افحاالبما المقيا المة دىا.

بةها امةهادىاب ق هيٍال  مهاًاحهااي  فالمةا راب يالم بيمةايمهاايٍال  ب هاٌاحهاالمبهدىياافل 
لمةى ههاممالممقبههى الدىالمههاا يههاد افب بههٍامبههبفىالمقههدىلوالمةد يههةافلمف ههاا المةد يههةام م قههجافةامبههاماا
 ههدراب بههٍاحههاالمبهه ةالم يفيههةاحمههٍا ههبًالمبههدىياالممبههبمىافلمم ههب ٌاب ههدرابريههىلواةيفمفميههةا

وافيمفههٍالم فههٌا)مفىحفمفميههةافف ي يههة(احههاالمملهها المب  بههاافبشههمًاب ههيالمبريههىلوا مههفالم ضههب
محمد   يلااةمقيا المب ةالم يفيةام ى بيٍافلمف اا الم يفيةام بةا اإلفيب ىاجميامداماااشاىايميه ا"

(احهههااا ههه اف مهههااب بهههٍامبهههبفىالمف هههاا المةد يهههةاف مهههاا لدوالهههدى المملههها ا98ٌ()4080")محةةةروس
ابهههبلبيالمهههدفىىا  هههاالمهههدلدالممبهههٌاةفميهههةاافةهههىامهههٍال ففبهههميٍاف لدوالهههدى الم ضهههبوا  هههاا

ل ففبميٍا مدلدالممبٌاةاميالةاإلحبيفىامببفىالمف اا المةد يةاي  اا يهاد امقهدى الم  هاٌالملهفل اا
افلمبيفل اا  ااي باجالميالة.ا

(ااٍا ضهه ةالمق ههاا87ٌ()4084")طةةار" محمةةد (اف"49ٌ()4082")عمةةى محمةةد فلشههاىا"
ةايههؤدىالمههاا ههدفرابريههىلواببههبمياابههىي االمههااا مههاًالمبههدىياا يههرااٍال  ب ههاٌام بههىلوايفي هه

حبيفمفميةاحاالمملها المهدفىىافي بمهدامهدىا مهىاب هيالمبريهىلوا  هاا هف المبهدىيةاوالممهؤدل اإلفمهاا
ب ب واةع ببواحبى ادفلٌا هف الم شهايالمىياضهااجلبه اإلاحب ب هوالمبريهىالم اديهةاحهاا ضه ةالمق هاا

احااا شيةالمب مًا ٍاا شيةالمقف افلمبى ة.
يمةاايضاايمااب ف المةى اممالممقبى احمالمبدىيةاوالمبفلحقيهةابةاي هوافي  فالمةا راب يالم ب

مااةيٍاا  مةالم مًالملفل اافلمبيفل ااادوايمهاابقفيهةالم ضهبوالممشهاىفةاحهمالمبه   اممبها د ا
ف هها والمى ههةاإلا يههاد ا ههددافىيههاوالمههدٌالم مههىلااحههمالممبههٌاةمههاايبههلٌاحههاابههفلحىال ففبههميٍاحههما

اااٍابيههفيىامبهههبفىال دلاالمةهههد اافلمملههاىىاا  فههه اايههى ا  هههاابيهههفيىامميههداا  هههااالممبههٌاإلافمههه
ا ا ي هةالمة هرافمهديبلٌاحهااادلاالمبهدىيةاوادٍف لم فل االم بهيفمفميةاةا ضهاحةايمهاالمبه لٌالمم قهجٍف
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ل قيههها اةا ضهههاحةايمهههاابىفيههه المةا هههرا  هههاالمبهههدىيةاوالمبهههااب بمهههدا  هههاا  ا هههىالمقهههف افلمبهههى ةا
لمةى اممالممقبى افاٍاض ااةاممفللوافلمملاىلوالم ىفيةالمبااببايٌاحااافلمب مًاةا ضاحةايماااٍ

بيههفيىالم ههفل مالم بههيفمفميةامههٍاب بههٍا مههًالمق ههاافلببهها ا مىلبهه افبقفيبهه اف يههاد ا مههٌامدىل هه ا
ممههااادىايمههاا يههاد افميههةال فبههميٍالمفل هه ةام ق ههاافةامبههاممابرجيهه الم بيههاالم ضهه يةافضيىيههاامههٍا

ا دلااف ا  لاالم يفيةال مىالمجياادىايمهاال   هاضالم هةضامهدىا بًالممبٌاةا فبم يٍالمبٌ 
 ي ههةالمة هههرافلمههجيايهههدًا  ههاالىب ههها الم يالههةالمةد يهههةافب بههٍا مهههًالمق ههااف يهههاد اف ههاا ال ف يههههةا
لمدمفيةافلم دال ل اا ببلبيال فبميٍافلمقدى المبيفل يةافيجلايب ىامداماااشاىايمي افهًامهٍا

(احههاااٍالمبههدىياالمىياضههمالمم ههب ٌايههؤدىايمههاال   ههاضام ههدًا8332"ا)االوىةةابفةةارو" عبةةد "ا
ا(ا.اا14:اا42لم ةضاحاالمىل ةافي دراجميا بيمةام ياد ا مٍال ةبايا ض ةالمق اا)

في  فالمةا هرايهجلالمبريهىافلمب بهٍالمهمايةي هةافمفف هاوالمةى هاممالمهجىابهٌابيةيقهةا  هما
 لدامٍاف اا المملا يٍالمهدفىىافلمب  بهاالمهجيٍاايهىلا  هااالممممف ةالمبمىيةيةاليدالمة را يرال  

بق يًام دًا ةضاوالمق ااحاالمىل ةافة دالممملفدافلدىالمب بٍاحماالمملا يٍالمدفىىافلمب  بهاا
لماالمب بٍاحاا ياد ام دًالمب ةالم يفيةام م قجاف بيمةايةي يةام ةى هاممالمميةهىالمهجىاادىايمهاا

م هههام افلم ضهههبواةهههيٍالمضههه ف اممهههاا لدامهههٍالهههدىبلاا  هههااب بهههٍاحهههاالهههف ا ضهههبوالم مهههااال
ل  قةههاضاحهه لدالببهها الم ههدىافلدىاجمههيامب بههٍالمبهه ةالم يفيههةام م قههجافةامبههامااح ههدا ههدراب بههٍا

صةةالح (اف"2ٌ()4000")اييةةاب محمةةدحههمالممبههبفىالم بههيفمفمااإلفيب ههىاجمههيامههدامههاالشههاىالميهه ا"
ب بهٍاف هاا المب هاالم بهيفمفميةاف يهاد ا(ااٍالمبدىياالمىياضاايهؤدىايمهاا82ٌ()8332")منسى

المقدى ا  اال ما ال دلااةم د وا اميةامٍالمبى ةافل بقاٍ.
(ااٍام ههدًالمق ههاايبههليىا99ٌ()4089")خالةةد ال مسةةعود"ف"محمةةد نصةةر الةةدين فيضههيوا"

احىلااحاام دًالمق اا ير اةمببفىالم يالةالمةد يةاحا حىلدالمجيٍايبمب فٍاةمببفياوا اميةاي لىٍف
ايقًامديلٌا ٍاللىل لٌامٍاضيىالممدىةيٍا.

(اٍالمشهههد الم اميهههةامب مهههاًالمبدىيةيهههةاةف هههدلوالمةى هههامما49ٌ()4082")عمةةةى محمةةةد فيهههجفىا"
المبدىيةاالدالدوالمااب بٍافب ميةالم فل االمةد يةافلم بيفمفميةامماال  ف ا  اال دلا.ا

داللةةة احصةةا ية بةةين توجةةد فةةرو" ذات فةلههجلايب قههىالم ههىضالميامههرافلمههجىايهه لا  ههاا
المتغيةرات الفسةيولوجية قيةد البحةث ولصةالم متوسط  القياسين القبم  والبعدي لعينة البحث فة  

 القياس البعدي
 االستناجات  :

 ف   وء نتا ج البحث توصل الباحث إلى االستناجات التالية : 
 رالمبمىيةيةام ابلييىاييماةما  ااهالمةى اممالمبدىيةمالممقبى اليدالمة رافلمجىابٌابيةيق ا  اا ي ةالمةا8
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امب هههيالممبريههىلوامهههااةهههيٍا %ا:ا3.88)الممبريههىلوالمةد يهههةاليهههدالمة ههرا يهههرابىلف هههوا بههاالمب بههٍه
ا.%(14.12

لمةى اممالمبدىيةمالممقبى اليدالمة رافلمجىابٌابيةيق ا  اا ي ةالمة رالمبمىيةيةام ابلييىاييماةما  اااها4
امب ههيالممبريههىلوامههااةههيٍالممبريههىلوالمملاىيههةاليههدالمة ههرا يهه %ا:ا80.21)رابىلف ههوا بههاالمب بهٍه

ا%(49.23
لمةى اممالمبدىيةمالممقبى اليدالمة رافلمجىابٌابيةيق ا  اا ي ةالمة رالمبمىيةيةام ابلييىاييماةما  اااها9

%ا:ا9.99)الممبريىلوالم بيفمفميةاليدالمة را يرابىلف وا باالمب بٍامب يالممبريىلوامهااةهيٍا
ا%(81.71

 لتوصيات :ا
 فى  وء نتا ج البحث يوص  الباحث بما يم  :

 المة ههههههرالممة يههههههةاا البههههههب دلٌالمبمىي ههههههاوالمملاىيههههههةاةابههههههب دلٌالمقههههههدىلوالمبفلحقيههههههةافلممبههههههب بمةامهههههٍه
ا  االب ا  ميةامب بيٍامببفىال دلاامدىام قجىال فلضالمبةا ةا.

 لٌاةههىلممابدىيةيههةالا مههةا  ههااد ههف افبشههميدالمقهها ميٍا  ههاالم م يههةالمبدىيةيههةام م قههجيٍايمههاايبههب د
 ب بيٍالممببفىالمةد اافلمملاىىا.

 الممشهههههههههههىحيٍا  ههههههههههاا هههههههههههفضالمبهههههههههههةا ةالي ههههههههههاااحبهههههههههههىلوالمبشههههههههههريًا  هههههههههههاادىليهههههههههههةا الٍايفههههههههههٍف
اةايميةال  قاجافمباة ةالمم قجيٍ.اا

 .يبب دلٌاي بةاىلوا  ميةامق  ةا  بقااالمم قجيٍاجفالمقدىلوالمةد يةافلمملاىيةالم اميةا 
 ا مههاٌابههةا ةاف  ههااضههىفى افضههداةى هه اممابههدىيةاامبةههدا بههاا ضههمٍايةههاوامبههبفىالمم قههجاةفهًه

اب والشىلوامدىاام بمد.  ل لًاف دبيٍابدىيةبيٍاحاال بةف افبفٍف
 اايميهههههةابيقيهههههوافبهههههجفيىالمم قهههههجيٍاةامبق يهههههاوالمبههههه يمةاممىللةهههههةا هههههفضالمبهههههةا ة افلم  هههههىاحهههههما

ادامٍاببمةالمبةا .لمبريىلوالمةي يةاحما ماماوالمبةا ةالم امةالمبمالداب يا
 .ليبماٌالمم قجاةاممبحافلممىللةةاةشفًاميدافدل ٌا  اا فضالمبةا ةا 

 المراجع
  وال المراجع العربية

ابراىيم حمدك ابراىيم : برنامج تدريب  لبعض القدرات التوافقية وتأثيره فى المستوك الرقم   .1
لتربية لمتسابقى الوثب الثالثى , رسالة ماجستير  ير منشورة , كمية ا

 م1021الريا ية , جامعة طنطا , 
 حمد نصر الدين سيد : مبادك فسيولوجيا الريا ة أ مركز الكتاب الحديث أالقاىرة  .2

 م ..102أ
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ايناس عبد المطيز : دينماكية تطور بعض القدرات التوافقية الخاصة بالوثب العالى كأساس  .3
دكتوراه  ير  ( سنة , رسالة21-.لمفاعمية برنامج تدريب  لالطفال بين  

 م. .100منشورة , كمية التربية الريا ية , جامعة طنطا , 
ايياب صبرك محمةةةد: تاثير برنامج تدريبى لتقميل نسبة حامض الالكتيك ف  الدم عمى  .4

بعض المتغيرات الفسيولوجية وفعالية االداء الميارك لممصارعين , رسالة 
 م.1000امعة طنطا ,دكتوراة  ير منشورة, كمية التربية الريا ية, ج

باسم  سا د عبد العظيم : فاعمية بعض  ساليب التدريس عمى تعمم ميارات اإلنقاذ فى  .5
السباحة أ رسالة دكتوراه  ير منشورة أ كمية التربية الريا ية لمبنين 

 م.1020باليرم أ جامعة حموان أ 
 م .1001ة أأمكتبة شجرة الدر أالمنصور  1جمال اسماعيل النمكى: اإلعداد البدنى أج .6
 م.1002حسن السيد ابو عبدة : االعداد البدن  لالعب  كرة القدم , الطابعة االول  ,  .7
خالد فريد زيادة : تاثير برنامج تمرينات نوعية لتنمية القدرات التوافقية عمى بعض مظاىر  .8

االنتباه ومستوك االداء الفنى لناشىء ريا ة الجودو أرسالة دكتوراه  ير 
 م .1002لتربية الريا ية أ جامعة المنصورة أمنشورة أكمية ا

زكريا  نور عبد الغن   بو زيد: تصميم بروفيل لممنقذ عم   حواض السباحة ف  جميورية  .9
مصر العربية, رسالة ماجستير  ير منشورة أ كمية التربية الريا ية, 

 م1022جامعة  سيوط 
نية المساىمة فى المستوك سيد ىاشم سيد عبدالمالك : القياسات الجسمية والصفات البد .11

م إنقاذ دمية بإستخدام الزعانز أرسالة ماجستير  ير 200الرقمى لسباحى 
 م1021منشورة أكمية التربية الريا ية أجامعة  سيوط أ

شمس الدين محمد محمود : تأثير إستخدام برنامج لمتمرينات الغر ية الخاصة عمى  .11
الة ماجستير  ير منشورة مستوي األداء الفنى لسباحة الصدر لمبراعمأ رس
 م. 1001أ كمية التربية الريا ية لمبنينأ جامعة حموانأ 

صالم محمد صالم, وزكريا  نور عبد الغنى: فسيولوجيا الغر" طوارئ التنفس أ طوارئ  .12
القمب أ مؤسسة عالم الريا ة لمنشر والطباعة ودار الوفاء, الطبعة األولى 

 م1022
تدريبى متعدد عمى فاعمية اداء منقذات حمامات  صفاء عادل صدقى : تأثير برنامج .13

السباحة أ رسالة ماجستير أ كمية التربية الريا ية أ جامعى المنيا أ 
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 م.1022
صالح مصطفى منسى : استخدام قياس الكتات الدم لتقييم الحالة التدريبية لمسباحين أ  .14

حموان رسالة دكتوراة  ير منشورة أكمية التربية الريا ية لمبنات أجامعة 
 م....2أ

أ  حمد المحمدك محمد القا   أ خالد حسن محمد  ف م  طار" محمد صالح الدين .15
توفي" : برنامج تدريب  مقترح لتنمية بعض القدرات التوافقية الخاصة 
و ثرىا عمى المستوك الفن  والرقم  لسباح  الدولفين أ بحث منشورأ 

لتربية الريا ية أ جامعة المجمة العممية لعموم التربية الريا ية  أ كمية ا
 م .1002طنطا أ   

طار" محمد صالح الدين ف م  : فاعمية برنامج مقترح عمى بعض معدالت المياقة  .16
البدنية والميارية والمستوك المعرفى لمنقذك حمامات السباحة , بحث 
منشور , المجمة العممية لمتربية البدنية والريا ية , كمية التربية الريا ية 

 م1002, ديسمبر  21جامعة حموان , العدد  لمبنين ,
طار" محمد محمد : تاثير تدريبات الييبوكسيك عم  بعض المتغيرات الفسيولوجية  .17

والبيوكيميا ية لدي ناش   السباحة ف  جنوب الصعيد, رسالة 
 م. 1021ماجستير يرمنشورة ,كمية التربية الريا ية, جامعة المنيا, 

لحميد بن عبد ا  االمير : تأثير برنامج مقترح لتحسين عادل حسانين النمورك , عبد ا .18
بعض الصفات البدنية والميارية الخاصة لمنقذك احواض السباحة , بحث 
منشور , المؤتمر الدولى االول لمتربية البدنية والريا ية والصحة , كمية 
,  التربية الريا ية بقسم التربية البدنية والريا ية , كمية التربية االساسية

 م 1002ابريل  1-2جامعة الكويت , 
عادل حسانين النمورك : بناء اختبارات لقياس القدرات البدنية والميارية لممنقذين فى  .19

,  21احواض السباحة أ بحث منشور, مجمة نظريات وتطبيقات , العدد 
 .1002كمية التربية الريا ية لمبنين , جامعة االسكندرية , 

ان الخطيب : االعداد البدنى والتدريب باالثقال لمناش ين أاالستاذة عبدالعزيز النمرأ ناريمةة .21
 م .1000لمكتاب الريا ى أالقاىرة أ

, منشأة  21تطبيقات , ط –عصام الدين عبد الخال" : التدريب الريا ى نظريات  .21
 م.1002المعارز , االسكندرية, 
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جستير  ير سنة, رسالة ما22بدن ( تحت  –عمى محمد عمى: بطارية قياس  جسم   .22
 م.1002منشورة, كمية التربية الريا ية, جامعة المنيا, 

عمى محمد عمى: تاثير برنامج تدريبى عمى بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية  .23
والمستوك الرقمى لسباحى المسافات القصيرةأ رسالة دكتوراه  ير منشورةأ 

 م. 1022كمية التربية الريا يةأ جامعة المنياأ 
يد عبد الوىاب : الريا ة صحة ولياقة بدنية أ دار الشرو"أ  القاىرة أ فارو" الس .24

 م .2..2
مجدي رم ان عزام: المياقة البدنية الخاصة و ثرىا عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية  .25

وفاعمية  داء ميارات منقذي البحر المفتوح وحمامات السباحة, بحث 
لتربية الريا ية أ العدد منشور أ المجمة العممية لمبحوث والدراسات فى ا

أ كمية التربية الريا ية ببور سعيد أ جامعة قناة السويس أ يونيو  20
 م.1002

محمد السيد : االنجاز الريا   وقواعد العمل التدريب  , مركز كتاب النشر, االسكندرية,  .26
 م. 1002

لفكر محمد حسن عالوي أ محمد نصر الدين ر وان : إختبارات األداء الحرك  أ دار ا .27
 1002العرب  أ القاىرة. 

محمد صبح  حسانين : القياس والتقويم ف  التربية البدنية والريا ية أ الجزء الثان  أ  .28
 م.2..2أ دار الفكر العرب  أ القاىرة1ط

محمد  ريب عطية : تأثير برنامج تدريب  مقترح بإسموب التدريب التبادلى عمى بعض  .29
ستوي الرقم  لدك سباحى الصدر المتغيرات البدنية وتركيب الجسم والم

بمحافظة المنيا, رسالة ماجستيةر  ير منشورة, كمية التربية 
 م.1002الريا ية,جامعة المنيا, 

محمد لطف  السيد,  شرز محمد زين, عبد العزيز محمد عبد العزيز: األداء البصري  .31
الفاعل ف  تطوير رؤية منقذ الحياة عمى المياهأ بحث منشور, المجمة 

ية لمتربية البدنية والريا ية, كمية التربية الريا ية لمبنين باليرم, العمم
 م1002, مايوأ 2.جامعة حموان, العدد 

محمد محروس محمد : برنامج تدريبى لرفع الكفاءة البدنية والميارية لدك القا مين  .31
باالنقاذ بحمامات السباحة أ رسالة ماجستير  ير منشورة أ كمية التربية 
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 م. 1020جامعة طنطا أالريا ية أ 
محمد محمود احمد : فاعمية برنامج تدريبى لميارات كرة الماء لطمبة كمية التربية  .32

الريا ية أ رسالة ماجستير  ير منشورة , كمية التربية الريا ية أجامعة 
 م.1022المنياأ

محمد نصر الدين سيد أ خالد بن حمدان ال مسعود : القياسات الفسيولوجية فى المجال  .33
 م. 1021ريا ى أ مركز الكتاب لمنشر أ القاىرة أ ال

محمود رفعت فر مى محمد : فاعمية برنامج تدريب  باستخدام التدريبات النوعية والوسا ط  .34
المتعددة لرفع المستوك البدنى والمعرفى لمنقذين السباحة فى المياه 
 المفتوحة, رسالة ماجستير  ير منشورة, كمية التربية الريا ية أ جامعة

 م.1022بنيا أ 
مفتى ابراىيم حماد : التدريب الريا ى الحديث  تخطيط وتطبي" وقيادة (أ دار الفكر   .35

 م .2..2العربى أ 
نبيمة احمد عبد الرحمن و سموك عز الدين فكري: منظمة التدريب الريا    فمسفيو _  .36

تعميمية _ فسيولوجيا _ بيوميكانيكيو _ إدارية(, دار الفكر العرب أ 
 م..102

نجوي محمود عايد : تاثير برنامجين لمتدريب باالسموب المركب والبالست  عم  بعض  .37
المتغيرات البدنية والميارية والقدرة الالىوا ية لالعب  كرة اليد, بحث 

محكمة, المجمد الثان   -عممية –منشور, مجمة عموم الريا ة, دورية 
 م.  .100ووالعشرون,كمية التربية الريا ية, جامعة المنيا, يوني

نسرين محمود نبيو :  ثر تطوير بعض القدرات التوافقية الخاصة لرفع مستوك األداء  .38
 الفن  عمى عار ة 

سنواتأ رسالة ماجستير  ير منشورة أ  2التوازن لناش ات الجمباز تحت 
 م ..100كمية التربية الريا ية لمبنيينأ جامعة اإلسكندرية أ 

مج تعميمى مقترح لجياز عار ة التوازن عمى القدرات ىبة عبد العظيم حسن : تأثير برنا .39
التوافقية ومستوك اداء ميارك لطالبات كمية التربية الريا   , رسالة 

 م1002دكتوراه  ير منشورة , كمية التربية الريا ية, جامعة اسيوط , 
ىناء محمود عمى حسين: محددات انتقاء سباح  اإلنقاذ بجميورية مصر العربية ف   .41

قياسات الجسمية والميارية والرقمية لسباح  بطولة العالم لإلنقاذ,  وء ال
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 م.1021رسالة دكتوراه  ير منشورة, 
وجدي مصطفى الفاتم أ محمد لطف  السيد : األسس العممية لمتدريب الريا   لالعب  .41

 م1001والمدرب أ دار اليدك لمنشر والتوزيع أ 
ت النوعية عمى تحسين القدرات التوافقية وليد محمد محمد د يم: تأثير استخدام التدريبا .42

الخاصة لممنقذين العاممين بأحواض السباحة أ بحث منشورأ طنطا أ  
 م..100

 
 ثانيا المراجع األجنبية

ا
ا

43. Agnienszka jadach : connection between particular 
coordinational motor abilities and game efficiency of 
yang female hand ball play . team games in physical 
education and sport , Poland .1002. 

44. Atarda  Brander: Surf life guard rascues  1022 . 
45. David mller: Measurement by the physical education , why and 

how , Mercrow Hill Companions , Inc ,usa,2..2  .  
46. Gulbin Jp, fell Jw, Gaffneypt .: ''A physiological profile of elite 

Full time life  guards and patrolling surf life savers . 
''Aust JSCi med sport ; 12: 22 -.0, 1002. 

47. Reilly et al: ''occupational fitness Standard,s for beach life 
guards '' the Physiological demands of beach life 
guarding 1002. 

48.     Wooler a, tipton: occupational fitness Standars for beach Life 
guardes. Phase the Physiological demands of beach 
Life guarding – 1022. 

 
ا
ا
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