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على مدتوى الرشاقة ومدتوى االداء الفني  Dot Drillتأثير التدريب باستخدام لوحة الدرعة 
 للجملة اإلجبارية لناشئات جمباز االيروبيك

 أ.م.د / هبة عبج العظيم حدن                     أ.م.د / ريم دمحم الجسهقي دمحم      
 مداعج بقدم التجريب الخياضي وعمهم الحخكة أستاذ      أستاذ مداعج بقدم التسخيشات والجسباز   
 جامعة اسيهط-كمية التخبية الخياضية          جامعة السشرهرة -كمية التخبية الخياضية 

 :المقدمة ومذكلة البحث 
خالالالال الدالالالشهات ااخيالالالخة ازداد اتتسالالالام الستخررالالالين نالالالي المياقالالالة البج يالالالة باسالالالتخجام  سخيشالالالات 

بيالالة لمخياضالاليينل وذلالالث لمتالالائيخ الاادالالل لاهادالالج  مالالث التسخيشالالات عمالال  متعالالجدة لمجدالالم نالالي البالالخام  التجري
ااداء الخياضي والحي يشت  عشه قهة تادمة  عسل عمال   الهنيخ أقرال  أداء لم الخس الدالام  وال الخس 
العمهي بسا يخجم الجا ب الساارى ومن التجريبات التي أصبحت ني الاتخة ااخيخة شادعة االستخجام 

 حيث يسارساا السبتجدين وذوي السدتهى العالي.  Dot Drillبات من قبل الخياضيين  جري
 Dot Drill( إلال   الجريبات 2008) Galpin جااللي وبالشظخ إل  التجريبات السختماالة اشالار 

واعتبارتا من التجريبات البج ية التي يجب ادراجاالا نالي الهحالجات التجريبالة كهساليمة جيالجة لأحسالاء أو 
ذاللل أساسالي نالي  شسيالة كالا مالن الخشالاقة والدالخعة اال تقاليالة وقالهة مجسهعة  جريبات أساسية  دالام ب

مااصل القجمين وتي مالن ااساساليات التالي  ت مباالا ماالارة حخكالات القالجمينل ناالي  الجريبات متشهعالة 
و الالال دى عمالالال  مدالالالاحة صالالالميخ وباشالالاللال مختماالالالة  تذالالالابه اشدالالالبة كبيالالالخة مالالال   بيعالالالة ااداء لمساالالالارات 

 (  19:14الحخكية.)
م( ا اله 2006) دمحم لطفاىم( 2005) عراااام عبااد الخالااا كخ كالا مالن ون  تالحا الرالجد يالح

 كسالالن أتسيالالة الخشالالاقة ا االالا العامالالل ااساسالالي نالالي  كالالهين وضالال  مشاسالالب لسعظالالم االداءات السااريالالةل 
وأن الكثيالالخ مالالن الاعبالالين الالالحين يعالالا هن مالالن أداء ماالالارى ضالالوي  ياتخيالالا  يعالالا هن نالالي الهاقالال  مالالن 

نسدالالالتهى الخشالالالاقة يسلالالالن أن يجعالالالل االداء الى ال بالالالة جيالالالج  مذالالالاكل نالالالي مدالالالتهى عشرالالالخ الخشالالالاقةل
 (  29:6( )96-87: 3وحخكات القجمين الجيجة ستحهل االداء الزوي  إل  اداء جيج )

نعشرالالخ الخشالالاقة يدالالاعج عمالال  أداء الساالالارى بذالاللل جيالالج وبدالالاهلة لمساالالارات السختماالالة بذالاللل  
خ الخشالاقة صالاة اج يالة مخكبالة مالن م( ان عشرال2002) يحي الداااايدسخي  ونعالل ويذيخ ال  ذلالث 

الدخعة والقهة والسخو ة والتهازن نإذا كا ت القهة من وجاه  ظخ العمساء والسجربهن الراة االساسية 
لت الهيخ االداء الخياضالاليل نالان الخشالالاقة تالي الرالالاة االكثالالخ اسالتخجاما نالالي ايمالب اال ذالال ة الخياضالالية 

   ميالالالخ سالالالخعته او ا جاتالالالهل او اداء نكالالالل السدالالالابقات والسباريالالالات  قتزالالالي مالالالن الاعالالالب التحالالالخ  مالالال
 (41:8ماارات مخكبة مخ ب ة بالخجاعات والتسهياات خرهصا ني االلعاب الجسا ية. )
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.,( إلالال  أن مدالالتهى الخشالالاقة Young el al 2006وآخالالخون ) يااون كالالحلث يذالاليخ كالالل مالالن 
,( إلالالال  Sheppard 2006يعسالالل عمالالال   رالالالشي  ااداء الساالالالارى عالالالالي ومالالالشخا  ويذالالاليخ شالالاليبج )

ة الخشاقة لخبط الساارات الخياضية بذلل متدمدلل مثل: الجسل الحخكية ني الجسبالازل أو كسالا أتسي
ني االعاب الخياضية الجسا يةل كلخة اليج كاداء حخكالات بظالخوس  اردالة متميالخة  حتالاج إلال  الجقالة 

 (   51:17()41:19وبتهقيت سخي  حيث يلهن الدمن محجد وضيق. )
از العربي لماخد وسخعه االستجابة التي  جخي اين الجاالاز كسا  ت مب الخشاقة سامه الجا

العزالالميل نكمسالالا زادت سالالخعه االسالالتجابة كمسالالا زاد الالالتحلم نالالي أداء الساالالارات الخياضالاليةل كسالالا يدالالال 
عم  الاخد اكتداب حخكات ججيجةل وبالتالي يتحدن ملهن الخشاقة لجيهل كسا أشار شاليبخد وآخالخون 

(2012 Raether el alإل  أن ا ),. لخشاقة تي القجرة عم  أداء حخكات الجدالم كالاما مال   ميالخ
 (19:15ني الدخعة واال جاه واالستجابة لسثيخ باقر  سخعة.)

ولسا كشت الخشاقة مخ ب ة باداء الساارات االساسية ناي احلث  خ بط ار با الا وئيالق بالقالجرات 
ياتسالالهن ويبحثالالهن نالالي   الالهيخ التهانقيالالة وتالاله  الالا   االداء الساالالارى والخشالالاقة معالالا وكثيالالخ مالالن العمسالالاء 

 (23الخشاقة نالخشاقة  عتبخ صاة  خررية. )
و تسيالالد رياضالالة الجسبالالاز اايخوبالالث اتشالاله  الساالالارات التالالي  الال دي عمياالالال ناشالالا  كالالم تادالالل مالالن 
ماارات الجسباز اايخوبث  رالل الالي الحالج الالحي يجعالل ا لسالام بالترالسيم الاشالي الخالال بالاداء كالل 

 (1:4ين ني مجال  جريذ و جريب الجسباز.)ماارة يسثل صعهبة أمام العامم
  Dong Xin-jun,Diao Zai-zhenدوناااي شاااي  جاااواي ديااااو زا  تذااا ويذالالاليخ 

م(عمي أن رياضة جسباز اايخوبث من الخياضات الاامة والاعالة التي  حتاج إلالي أسالاليب 2005)
 (1:13و خق مت هرة لمتجريب حت  يهاكب التميخات لت هيخ مدتهي أداء  لا بات. )

م( جسباز اايخوبيث ته ذلث 2020-2017ويذيخ اال حاد الجولي لمجسباز نخ  اايخوبيث )
الشه  من أ ها  الجسباز الحي يتزسن أداء جسمة حخكية بسراحبة السهسيقيل حيث يقهم الا بات 
والاعبالالالين بالالالاداء الحخكالالالات اتخكيالالالدل ويجالالالب عمالالال  الاعبالالالين أن يظاالالالخ أنزالالالل أداء لمحخكالالالات التالالالي 

 (9/29: 9الجسمة السهسيقية. )  تهانق م 
م( جسبالاز اايخوبيالث دا الذ 2020 -2017ويذيخ اال حاد الجولي لمجسبالاز نالخ  اايخوبيالث )

Aerobic Dance   نخ  من نخو  الجسباز اايخوبثAerobic  حيث يتم من خال مجسهعه من
سالشه أو اكثالخ  18 العبين سهاء كا ها من اشين أو البشات أو السختمط وعسالختم 8الاعبين وعجدتم 

م 10×م 10ل نالالالالالي السدالالالالالاحة السحالالالالالجدة لالالالالالأداء نالالالالالي الب الالالالالهالت 5( -)+ 120وزمالالالالالن أداء الجسمالالالالالة 
اامالالالخ عمالالال  ذلالالث االالالل يتعالالالجى إلالالال   بسرالالاحبة السهسالالاليقي  الالال دى االالالجون اادوات اليجويالالةل وال يقترالالالخ

 (6-2:9ااتكار وإستخجام أدوات ججيجة مشاسبة. )
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م( عم  أتسية ار بالاط عشاصالخ 2020-2017وي كج اال حاد الجولي لمجسباز نخ  اايخوبيث)
ار با الالالا وئيقالالالا حيالالالث يحتالالالاج إلالالال  التهانالالالق  Dance Aerobicالمياقالالالة البج يالالالة باايخوبيالالالث دا الالالذ 

 (6-5: 9ةل والهئبات. )والسخو ة والخشاقةل والقه 
و الالخى الباحثتالالان مالالن خالالال العالالخا الدالالااق واتسيالالة الخشالالاقة كه االالا مخ ب الالة بالالاداء الساالالارات 
االساسية ناي احلث  خ بط ار با ا وئيق بالقجرات التهانقيالة وتاله  الا   االداء الساالارى والخشالاقة معالا 

يقاعالالات مختماالالة ومتشاسالالقة وتالالحا مالالا  ت مبالالة ماالالارات جسبالالاز اايخوبيالالث كه االالا  عتسالالج عمالال  حخكالالات بإ
عشرالالالخ الخشالالالاقة لحخكالالالة ا  دالالالان بذالالاللل عالالالام  الالالهل نتالالالخة أداء الجسمالالالة السااريالالالة ومالالالن خالالالال أتسيالالالة 

ومال    الهر ااجاالدة الحجيثالة لقيالاس عشرالخ الخشالاقة  والشجالاح نالي السجالال الخياضالي بذاللل خالالل
لسدالاعجة نالي الالحى يعتبالخ مالن اادوات الاامالة نالي   الهيخ الخشالاقة  وا وياالهر جاالاز لهحالة الدالخعة

 ت مب عشرخ الخشاقة بذلل أساسي ني اسالتكسال التجريب الخياضي  حيث ان ماارات االيخوبيث 
 الجسمة الساارية.

أمااني تتحايي حداي  م( 2020) اميار  عباد الارحم  و تاق الباحثتان م  دراسة كالا مالن   
نقية والخشاقة بذلل م( ني أتسية استخجام أداة لهحة الدخعة ني  حدين القجرات التها2016) جعفر

كبيخ كه اا  بارة عن حخكات ا تقالية ني أماكن محجدة من قبالل نالي ازمشالة محالجدة مسالا يال دى الال  
  حدين مدتهى الخشاقة وبالتالي  حدن ني مدتهى ااداء الساارى لجسباز االيخوبيث.

ومن خال عسل الباحثتان ني مجال رياضة الجسبالاز و الجريب احالجاتن لالبع  نالخق  اشال ات 
سبالالالاز االيخوبيالالالث بسحانظالالالة السشرالالالهرة واشالالالخاناا عمالالال  ااكاديسيالالالات الخاصالالالة التابعالالالة لشالالالادى جديالالالخة ج

م( وحرالهل الاخيالق عمال  مخاكالد 2018/2019الهرد بالسشرهرة ومن خال  تالاد  الاخيالق لمسهسالم )
 pu- straddle- Alrمتاخخة ني الترشي  والن الجسمة االجبارية لجسباز اايخوبيث  تكهن من )

turn-vertical split و مث الساالارات  ت مالب رشالاقة و هانالق بذاللل كبيالخ وقالج الحظالت الباحثتالان )
أن تشا  ضعف ني مدتهى التهانق الحخكي والخشاقة الحخكية لجى الشاش ات نالي  مالث ااكاديسيالات 

والحي يلهن ممسهسا  أئشاء ااداء لساارات جسباز اايخوبيالث التالي  عتسالج عمال  التهانالق نالي االداءات  
أماني لساارية السله ة لمجسمة ومن خال ما ا معت عمية الباحثتان من الجراسات الدابقة كجراسة ا

(  ائيخ اخ ام  مقتخح لتشسية عشرخ الخشالاقة باسالتخجام لهحالة 1م()2017)تتحي دمحم, حدي  جعفر
  عمالالال  بعالالال  الساالالالارات السقالالالخرة ل البالالالات  خرالالال  كالالالخة اليالالالج بجامعالالالة Quick Boardالدالالالخعة  
( بعشالالالهان  الالالائيخ اسالالالتخجام  الالالجريبات 2م()2020) اميااار  عباااد الااارحم  شاااا ي , ودراسالالالة البحالالالخين 

عمالال  مدالالتهى بعالال  الستميالالخات البج يالالة وأداء بعالالال   Dot Drill حخكالالات القجميالالة باسالالتخجام اداة 
الزالالالخبات لالالالجى  اشالالال ات  الالالشذ ال اولالالالة ودراسالالالة والتالالالي إشالالالارات جسيالالال  الشتالالالاد  ااالالالم الالالال   حدالالالن نالالالي 

لسختماة ومدتهى التهانق والخشاقة وتحا ما  حتاجه  اش ة رياضة االيخوبيث مدتهى القجرات البج ية ا
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مسالالالا يدالالالام نالالالي  حدالالالين مدالالالتهى ااداء الساالالالارى وتالالالحا مالالالا دنالالال  الباحثتالالالان الالالال  القيالالالام ااالالالحه الجراسالالالة 
عمالالال  مدالالالتهى الخشالالالاقة ومدالالالتهى االداء الاشالالالي لمجسمالالالة  Dot Drillلمتعالالالخس عمالالال   الالالائيخ  الالالجريبات 

 يخوبيثا جبارية ني جسباز اال
  :  دف البحث

عمال   Dot Drillياالجس البحالث الال  التعالخس عمال   الائيخ التالجريب باسالتخجام لهحالة الدالخعة  
 مدتهى الخشاقة ومدتهى االداء الاشي لمجسمة ا جبارية لشاش ات جسباز االيخوبيث 

 :تروض البحث 
لخشالالاقة لالالجى  هجالالج نالالخوق ذات داللالالة إحرالالادية االالين متهسالالط القيالالاس القبمالالي والبعالالجي نالالي مدالالتهى ا-

  اش ات جسباز االيخوبيث ولرالح القياس البعجي.
 هجج نخوق ذات داللة إحرادية اين متهسط القيالاس القبمالي والبعالجي نالي مدالتهى ااداء الساالارى -

 لجى  اش ات جسباز االيخوبيث ولرالح القياس البعجي.
 بعض المرطلحات الوارد  تي البحث 

ي يدتخجم مجسهعة من التسخيشالات ااالجس  شسيالة عشرالخي تي أسمهب  جريب : Dot Drillتدريبات 
 (5:1الخشاقة و الدخعة والتي   دى بقجم واحجة أو بالقجمين .)

 خطة وإجراءات البحث
 منه  البحث:

البعالالالالجي لسجسهعالالالالة -اسالالالالتخجمت الباحثتالالالالان السالالالالشا  التجخيبالالالالي اترالالالالسيم القياسالالالاليين القبمالالالالي  
  جخيبية واحجةل وذلث لسادسته ل بيعة البحث.

 مع البحث:مجت
 (  اش ة.18 سثل مجتس  البحث ني  اش ات جسباز االيخوبيث اشادي جديخة الهرد وعجدتن )

 عينة البحث:
( سالالالشهاتل 10اشالالتسمت عيشالالالة البحالالث عمالالال   اشالالال ات  الالادى جديالالالخة الالالالهرد بالسشرالالهرة  حالالالت ) 

( 18م وعالجدتم )2020/2021( سشهات لمسهسالم التالجريبي 10-7والتي  خاوحت أعسارتن ما اين )
 اش ة و م اختيارتم بال خقة العسجية العذهادية من  اش ات جسباز االيخوبيث. 

 (1ججول )
  هزي  عجد عيشة البحث

 العٌنة االستطالعٌة العٌنة األساسٌة النسبة                  العدد الكلى

88 81 8 

811% 55.55% 44.44% 

%( و الم اخالح 55.55ة اشدالبة )(  اشال 10( أن عيشة البحث ااساسالية اممالت )1يتزح من ججول )
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 (  اش ات  جخاء الجراسة االست ا ية.8)
 شخوط اختيار العيشة:

 مهانقة أولياء اامهر عم  االشتخا  ني البخ ام  السقتخح.
 مهانقة السجربين عم    بيق الجدء الخال بالبخ ام  عم  الشاش ات.

 اال تظام ني حزهر التسارين.
 ة من خال إيجاد معامل االلتهاء ني متميخات البحثوقج  م التاكج من  جا ذ العيش

 (3ججول )
 10ن =  التهصي  ا حرادي لعيشة البحث ني كل من ال هل والهزن والعسخ )قيج البحث(

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

 1.85 1..1 1..8 8..8 سم الطول

 8.78 65.. 1.11. 8.58. كجم الوزن

 العمر
 .1.69 1.98 8.11 8..8 سنة الزمنً

 1.61 1.81 81.. 89.. سنة التدرٌبً

( أن قالاليم معامالالل االلتالالهاء لعيشالالة البحالالث نالالي كالالل مالالن ال الالهل والالالهزن والعسالالخ 3يتزالالح مالالن جالالجول )
-ل 3( أي أ اا ا حرخت ما اين )+1.78ال  0.15الدمشي والعسخ التجريبي قج  خاوحت ما اين )

 ( مسا يذيخ إل  إعتجالية  هزي  الاعبين ني  مث الستميخات.3
 (4ججول )

 10ن =  التهصي  ا حرادي لعيشة البحث ني كل مدتهى الخشاقة قيج البحث
 المتغٌرات

وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

المتغٌرات 
 البدنٌة

 8.86 1.54 81..8 8...8 ث الجري الزجاجً بٌن الحواجز

 .1.89 .1.6 5.51 5.54 ث نٌلسون لالستجابة الحركٌة

 1..8 .1.8 8.55 8.98 ث اختبار الدوائر المرلمة

( أن قيم معامل االلتهاء لعيشة البحث ني مدتهى الخشالاقة قالج  خاوحالت مالا االين 4يتزح من ججول )
مسالالالالا يذالالالاليخ إلالالالال  إعتجاليالالالالة  هزيالالالال  ( 3-ل 3( أي أ االالالالا ا حرالالالالخت مالالالالا االالالالين )+1.30الالالالال   0.193)

 الشاش ات ني  مث الستميخات.
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 (5ججول )
 10ن =  التهصي  ا حرادي لعيشة البحث ني الجسمة الساارية لجسباز االيخوبيث قيج البحث

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

 .1.4 1.55 61.. 68.. درجة مستوى الجملة المهارٌة

( أن قيم معامل االلتهاء لعيشة البحث ني الجسمة الساارية قالج  خاوحالت مالا االين 5يتزح من ججول )
( مسا يذيخ إل  إعتجالية  هزي  الشاش ات نالي  مالث 3-ل  3( أي أ اا ا حرخت ما اين )+0.112)

 الستميخات.
 أدوات جمع البيانات

 لبحث:أوال: األدوات المدتخدمة تي ا
 ميدان  بي لقياس الهزن. 

 جااز الخستهميتخ لقياس ال هل.
 شخيط الصق لخسم التجريبات عم  االرا. 

 ساعة إيقاس.
 Dot Drill( أجادة 4عجد )

 بداط ايخوبيث
 صالة جسباز.

 (2ئا يا: االختبارات السدتخجمة ني البحث مخنق )
 االختبارات البج ية قيج البحث:

 جد لقياس مدتهى الخشاقةالجخي الدجاجي اين الحها
  يمدهن لاستجابة الحخكية لقياس سخعة رد الاعل. 

 اختبار الجوادخ السخقسة لقياس مدتهى الخشاقة.
 االختبارات المهارية قيد البحث

قامت الباحثتان اترسيم اسالتسارة قيالاس مدالتهى ااداء الساالارى لمجسمالة السااريالة لجسبالاز اايخوبيالث 
( 3مالالال  الدالالالادة السحلسالالالين و الالالم  حلالالاليم الجسمالالالة السااريالالالة اهاسالالال ة )( سالالالشهات وعخضالالالاا ع10 حالالالت )

( درجالات واخالح متهسالط  مالث الجرجالة لكالل 10محلسات جسباز ايخوبيث وإع اء درجة اجساليالة مالن )
-D اش ة عم  حجي واشتسمت مدتهيات التقييم  ذسل عم  عجة ن ات  تسثل ني درجة الرعهبة )

score( ودرجالة الاالن )score A-ودرجالة اا )( داءscore E-( ودرجالة الجالداء )score –p )
 لجسمة الاخدي.
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 المدح المرجعي واستمار  استطالع أراء الخبراء:
قامالت الباحثتالالان بالاال ا  والسدالالح السخجعالي لمسخاجالال  العمسيالة والجراسالالات الدالابقة العخبيالالة وااجشبيالالة 

ااالجس حرالخ  الستخررة ني التجريب الخياضي براة عامة ونالي  الجريب الجسبالاز برالاة خاصالة
و حجيالالج أتالالم وأ دالالب عشاصالالالخ المياقالالة البج يالالة الخاصالالة اشاشالالال ات جسبالالاز اايخوبيالالث السدالالتخجمة نالالالي 
البحالالثل با ضالالانة لالالحلث قامالالت الباحثتالالان بإسالالت ا  رأي الخبالالخاء لتحجيالالج االختبالالارات )قيالالج البحالالث( 

ادة الخبالخاء لقياس مدتهى ااداء الساارى و الخشاقة لمشاش ات عيشالة البحالث وقالج ا حرالخت أراء الدال
( سالالشهات نالالي مجالالال 10( بحيالالث ال  قالالل  سالالشهات الخبالالخة لالالجيام عالالن )1( خبالالخاء مخنالالق)8وعالالجدتم )

 التخر .
 (6ججول )

 8ن=  ااتسية الشدبية لاختبارات البج ية السقتخحة قيج البحث ونقا اراء الخبخاء
 النسبة وحدة المٌاس االختبارات المتغٌرات البدنٌة م

1  
 
 

 الرشالة

 %811 المسافة الجري الزجاجً بٌن الحواجز اختبار

 %51..6 ث أختبار بارو

 %811 ث أختبار نٌلسون لالستجابة الحركٌة 2

 %87.51 ث ( م من البدء العال1ً.أختبار الجري )

 %51..6 عدد أختبار رمى واستمبال الكرات 3

 %811 ث أختبار الدوائر المرلمة

راء الخبالالخاء حالالهل االختبالالارات التالالي  قالاليذ مدالالتهى الخشالالاقة لالالجى ( أن  دالالب أ6يتزالالح مالالن جالالجول )
%( وقالالالج 62.5% إلالالال  100 اشالالال ات جسبالالالاز االيخوبيالالالث  نالالالخاد العيشالالالة قيالالالج البحالالالث  خاوحالالالت مالالالن )

 %( لقبهل االختبارات السقتخحة.80ار زيت الباحثتان  دبة )
 السعامات العمسية لاختبارات السدتخجمة ني البحث 

اء السعالالالالالامات العمسيالالالالالة لاختبالالالالارات السدالالالالالتخجمة نالالالالالي البحالالالالث عمالالالالال  العيشالالالالالة قامالالالالت الباحثتالالالالالان بالالالالإجخ 
( 8االسالالت ا ية مالالن مجتسالالال  البحالالث والتالالي لالالالم  ذالالتخ  ضالالالسن التجخبالالة ااساسالالية قالالالج امالال  قهاماالالالا )

( 10 اشالال ات والعيشالالة ااساسالالية التالالي  الالم   بيالالق البخ الالام  التالالجريبي السقتالالخح عمياالالا قالالج امالال  قهاماالالا )
 ج  م   بيق االختبارات قيج البحث. اش ات من  ادى سسهحةل وق

 صدق التمايز  
لحدالاب صالالجق االختبالارات والسقالالاييذ التالي  قالاليذ متميالالخات البحالث لسدالالتهى الخشالاقة لعيشالالة البحالالث  

إستخجمت الباحثتان صجق التسايدل نقامت الباحثتان ات بيق تحه االختبارات والسقاييذ عم  عيشة 
م مالن خالال 15/9/2020م و 13/9/2020خة مالن (  اشال ات وذلالث نالي الاتال8إست ا ية عجدتا)

إيجالالالالاد داللالالالالة الاالالالالخوق االالالالين الخبيالالالال  ااعمالالالال ل والخبيالالالال  ااد الالالال  باسالالالالتخجام إخبالالالالار)ت(ل ويهضالالالالح ذلالالالالث 
 (.7ججول)
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 (7جالالجول )
لاختبارات )قيج  داللة الاخوق اين السجسهعة السسيدة والسجسهعة ييخ السسيدة )صجق التسايد(

 2=2=ن1ن  البحث(

 االختبارات
ة وحد

 المٌاس

لٌمة )ت(  الربٌع االدنى الربٌع األعلى
 المحسوبة

مستوي 
 ع± س ع± س الداللة

 دال 85.. 8..1 8...8 8..1 .8.. ث الجري الزجاجً بٌن الحواجز

 دال 46.. .1.5 8..5 1.85 7..5 ث نٌلسون لالستجابة الحركٌة

 دال 98.. 9..1 9.88 8..1 8.65 ث اختبار الدوائر المرلمة

 دال 48.. .1.8 4... 4..1 58.. درجة مستوى األداء المهارى

 1.73( =0.05قيسة )ت( الججولية عشج مدتهى الجاللة )
( نالالالي 0.05( أ الالاله  هجالالالج نالالالخوق معشهيالالالة دالالالالة إحرالالالاديا  عشالالالج مدالالالتهى)7يتزالالالح مالالالن جالالالجول )

بة االختبالالارات الخاصالالة بالقالالجرات البج يالالة لرالالالح الخبيالال  ااعمالال ل حيالالث كا الالت قيسالالت )ت( السحدالاله 
( مسالالالا يالالالجل عمالالال  صالالالجق االختبالالالارات )قيالالالج 0.05أكبالالالخ مالالالن قيستاالالالا الججوليالالالة عشالالالج مدالالالتهى الجاللالالالة )

 البحث( وقجرا اا عم  التسيد اين السجسهعتين السختماتين.
 ثبات االختبارات

( نقامالت Test – Re testقامت الباحثتان بإستخجام  خيقة   بيالق االختبالار وإعالادة   بيقاله
(  اشال ات وذلالث نالي 8اختبالارات عمالي العيشالة االسالت ا ية البالال  عالجدتم )بإجخاء الت بيالق ااول ل

ل ئم إعادة   بيق االختبارات لمسخة الثا ية عمي ذات العيشة وذلث  15/9/2020-13الاتخة الدمشية 
م م باالالالارق عذالالالخة أيالالالام االالالين الت بيالالالق ااول والت بيالالالق الثالالالا ي 24/9/2020-22نالالالي الاتالالالخة الدمشيالالالة 
  (.8يهضح ذلث ججول)

 (8جالالجول )
                 البج ية والساارى )قيج البحث( معامل االر باط اين الت بيق ااول والت بيق الثا ي لاختبارات

 (8)ن = 
 االختبارات

وحدة 
 المٌاس

معامل  التطبٌك الثانً التطبٌك األول
 االرتباط

مستوي 
 ع± س ع± س الداللة

 دال 1.951 .1.5 88..8 1.58 1...8 ث الجري الزجاجً بٌن الحواجز

 دال 1.958 .1.6 5.88 ...1 8..5 ث نٌلسون لالستجابة الحركٌة

 دال 1.9.5 ...1 8.88 1.85 8.88 ث اختبار الدوائر المرلمة

 دال 1.945 1.18 54.. 1.81 44.. درجة مستوى األداء المهارى

 0.632( =0.05* قيسة )ر( الججولية عشج مدتهى الجاللة )
( عالالالجم وجالالالهد نالالالخوق ذات داللالالالة إحرالالالاديا االالالين متهسالالال ات الت بيالالالق ااول 8مالالالن الجالالالجول )يتزالالالح 

والت بيالالالالق الثالالالالالا ي الختبالالالالارات الستميالالالالالخات البج يالالالالة والساالالالالالارى قيالالالالج البحالالالالالث حيالالالالث جالالالالالاءت قيسالالالالالة )ر( 
( مسالالالا يالالالجل عمالالال  ئبالالالات تالالالالحه 0.05السحدالالالهبة أكبالالالخ مالالالن قيستاالالالا الججوليالالالة عشالالالج مدالالالالتهى الجاللالالالة )
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 االختبارات .
   :Dot Drill مقترح باستخدام تدريباتالبرنام  ال

أما ي نتحيل حدين   بقا  لماجس من الجراسة واالستعا ة بالسخاج  العمسية والجراسات الدابقة
(  الالالالم وضالالالال  اخ الالالالام   الالالالجريبات لتشسيالالالالة الخشالالالالاقةل 2م()2020(, اميالالالالخة شالالالالاتين )1م()2016جعاالالالالخ )

( وحالالج ين  الالجريبيتين نالالي 2اهاقالال  )وقالالج أسالالتمخق  شايالالح البخ الالام  سالالتة أسالالااي   Dot Drillباسالالتخجام 
( 8م()2002يحالالالي الدالالالالالاليج ) ( , و6م()2006ااسالالالبه ل ونقالالالا مالالالا أشالالالار اليالالالة كالالالا مالالالن دمحم ل االالالي )

ث ومالن  45: 30دقيقة(ل و خاوحت نتخات الخاحة اين السجسهعالة وااخالخى  30وكان زمن الهحجة )
 ث(.  180ث:  60التجريب إل  اآلخخ )

 أسس وضع البرنام :  
بعالالج ا الالا  الباحثتالالان عمالال  السخاجالال  العمسيالالة والجراسالالات الدالالابقة  الالم إعالالجاد البخ الالام ل ئالالم  الالم        

عخضالاله عمالال  ااسالالا حة الستخررالالينل وذلالالث ااالالجس التحقالالق مالالن محتالالهى البخ الالام  لمعيشالالةل وكالالحلث 
صاحيته لمت بيق ومشاسبته لمعيشة وقج راعت الباحثتان عشج وض  البخ ام  اختيالار  الجريبات  شسيالة 

 قة ني ضهء ا رشادات التالية:الخشا
  حجيج مداحات ااداء الحخكي.
 .  Dot Drillالسهاقف ييخ االعتيادية عم  

 ااداء الحخكي بالداق أو الحرا  العلدية.
 ربط الساارات الحخكية اتدمدل متشه .

 التمييخ ني أسمهب ااداء.
 ن والدامة. شايح ااداء الساارى عمي أس ح مختماة  تهانخ نياا عشاصخ اام

 مله ات حسل التجريب لتشسية الخشاقة:
 عجد مخات )جخعات التجريب( ني ااسبه  = مخ ين.

 % من الحسل ااقر  لكل  اش ة.90 – 75شجة أداء التسخين = 
 ث. 30 – 20زمن ااداء = 

 نتخات الخاحة =  تيح لمقمب العهدة إل  حالته ال بيوية.
 مجسهعات. 4 – 2ت( = عجد مخات  كخار التجريب )السجسهعا

 خال البخ ام  يدتخجم الشب  كس شخ نديهلهجي لتقشين و هجيه شجة الحسل.
 البرنام  التدريبي المقترح:

  - :الثا ي – سهذج الهحجة التجريبية ني ااسبه  ااول 
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 (9ججول )
عشرخ الخشاقة  الثا ي( البخ ام  التجريبي السقتخح لتشسية -الهحجة التجريبية االول  )االسبه  االول 

 Dot Drillباستخجام 

 التدرٌب شكل التدرٌب
فترة 
 الراحة

عدد 
المجموعا

 ت

زمن 
 التدرٌب

 

الولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى  -8

النمطة الٌسرى السفلى الوثب بالمدمٌن فً 
 اه السهماتج

ٌكرر التدرٌب مرة بالمدم الٌسرى ثم بالمدم  -
 الٌمنى

 ث 1.طرٌمة الحساب: أكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

 

الولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى   -.

النمطة الٌسرى السفلى الوثب بالمدمٌن فى 
 8اتجاه السهم على شكل رلم 
 ث 1.طرٌمة الحساب: أكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

 

الولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى   -.

النمطة الٌسرى السفلى الوثب بالمدمٌن فً 
 اتجاه السهم

ٌكرر التدرٌب مرة بالمدم الٌسرى ثم بالمدم  -
 الٌمنى

 ث 1.طرٌمة الحساب: أكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

 

الولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى   -4

السفلى الوثب بالمدمٌن فً النمطة الٌسرى 
 اتجاه السهم

ٌكرر التدرٌب مرة بالمدم الٌسرى ثم بالمدم  -
 الٌمنى

 ث 1.طرٌمة الحساب : اكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

 

الولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى   -5

النمطة الٌسرى السفلى الوثب بالمدم الٌسرى  

 8فى اتجاه السهم على شكل رلم 
ولوف بالمدمٌن جهة الٌسار موجه الى ال  -.

النمطة الٌسرى السفلى الوثب بالمدم الٌمنى  

 8فى اتجاه السهم على شكل رلم 
 ث 1.طرٌمة الحساب: أكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

 

الولوف بالمدمٌن عند نمطة المنتصف  -6

الوثب بالمدمٌن جهة الٌسار "النمطة الٌسرى 
لمنتصف والدوران السفلى" ثم الرجوع الى ا

فى اتجاه عمارب الساعة الوثب فى اتجاه 
 السهم والرجوع إلى نمطة البداٌة

ٌكرر التدرٌب مرة بالمدم الٌسرى ثم بالمدم  -
 الٌمنى

 ث 1.طرٌمة الحساب: أكثر عدد خالل 

45-

61  

 ث
 ث1. 2

ن معالالالا والقالالالجم  الالالجريب بالقالالالجمي 15الهحالالالجة التجريبالالالة لأسالالالبهعين ااول والثالالالا ي: شالالالسمت الهحالالالجة عمالالال  
دقيقة مهزعة كالتالي:  30اليدخى مشاخدة والقجم اليسش  مشاخدةل حيث احتهت الهحجة التجريبية عم  

دقيقالالة نتالالخات راحالالة أيزالالا مهزعالالة عمالال   17دقيقالالة جاالالج مخ االال  الذالالجة متالالهز  عمالال  التالالجريباتل و 14
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  الشالالب  كس شالالخ التالالجريباتل حتالال   تالاليح لمقمالالب العالالهدة إلالال  حالالالة ال بيويالالة اعتسالالجت الباحثتالالان عمالال
 نديهلهجي لتهجيه شجة الحسل.

 خطوات البحث: 
 القياسات القبلية:

م إلالالالال  27/9/2020قامالالالت الباحثتالالالان بالالالإجخاء القيالالالالاس القبمالالالي عمالالال  عيشالالالة البحالالالالث نالالالي الاتالالالخة مالالالن 
 م.31/9/2020

 تطبي  البرنام :
بالالالجأ مالالالن يالالالهم قامالالالت الباحثتالالالان اتحجيالالالج الاتالالالخة الدمشيالالالة لت بيالالالق التالالالجريبات السقتخحالالالة بدالالالتة أسالالالااي   

 م .19/11/2020م و شتاي ني يهم 3/10/2020
قامت الباحثتان اتحجيالج الهحالجات التجريبيالة االثاث وحالجات  جريبيالة )الدالبت واالئشالين وااربعالاء( مالن 

 كل أسبه  
 أسذ وض  البخ ام  :

 . DOT DRILLمخاعاة الاجس من  جريبات 
 لمشاش ين . مشاسبة التجريبات لإلملا ات والقجرات الاشية و الدشية

 مخو ة التشايح والت بيق بسا يتشاسب وقجرات الشاس ين .
  هانخ عشرخ التذهيق والججية لمتجريبات السقتخحة .

مخاعالالاة  ذالالابه شالاللل أداء التالالجريبات السقتخحالالة مالال   بيعالالة ااداء الخالالال بساالالارات الجسمالالة السااريالالة 
 لجسباز اايخوبيث

 تجريبات داخل الهحجة التجريبية.مخاعاة مبجأ الاخوق الاخدية والتشه  ني ال
 القياسات البعجية:

م 22/11/2020إلالال   21/11/2020قالام الباحثتالان بالقيالاس البعالجي لعيشالالة البحالث نالي الاتالخة مالن 
 وبشاذ ااسمهب الحي ا ب  ني القياس القبمي ون  يل  اذ الظخوس والذخوط.
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 عرض ومناقذة النتائ  
 أوال: عرض النتائ : 

 (10ججول )
لجى  اش ات جسباز  داللة الاخوق اين القياس القبمي والبعجي ني مدتهى بع  الستميخات الخشاقة

 10ن=  اايخوبيث قيج البحث

الداللة 
 اإلحصائٌة 

لٌمة 
 " ت 

نسبة 
 التحسن

الفروق 
بٌن 
المتو

 سطٌن

 المٌاس المبلً المٌاس البعدي 
وحدة 

 المٌاس 
 المتغٌرات

 1م 1ع 2م 2ع

 1.81 95.. %86... 7.65 دال 
81..

6 
 ث 8...8 1.54

الجري الزجاجً بٌن 
 الحواجز

 ث 5.54 .1.6 4.95 1.19 1.59 %81.64 .6.5 دال 
نٌلسون لالستجابة 

 الحركٌة

 ث 8.98 .1.8 7.56 1.87 5..8 %85.85 9..7 دال
اختبار الدوائر 

 المرلمة

 1.753( =  0.05* قيسة )ت( عشج مدتهى داللة ) 
(  هجج نخوق ييالخ دالالة إحرالاديا  االين القيالاس القبمالي والبعالجي لالجى  اشال ات 10ل )يتزح من ججو 

جسبالاز االيخوبيالث نالي مدالتهى الستميالالخات الخشالاقة لالجى  اشال ات جسبالالاز االيخوبيالث قيالج البحالث حيالالث 
 (.0.05جاءت قيسة )ت( الججولية أكبخ من قيستاا السحدهبة عشج مدتهى الجاللة )

 (11ججول )
لمجسمة االجبارية قيج  القياس القبمي والبعجي ني مدتهى بع  ااداء الساارى داللة الاخوق اين 

 10ن=  البحث
الداللة 

اإلحصائٌ
 ة 

لٌمة " 
 ت 

نسبة 
 التحسن

الفروق بٌن 
 المتوسطٌن

وحدة  المٌاس المبلً المٌاس البعدي 
 المٌاس 

 المتغٌرات
 1م 1ع 2م 2ع

 مستوى الجملة المهارٌة درجة 68.. 1.55 7.65 1.68 97.. %58.89 6.57 دال 

 1.753( = 0.05* قيسة )ت( عشج مدتهى داللة )
(  هجج نخوق ييالخ دالالة إحرالاديا  االين القيالاس القبمالي والبعالجي لالجى  اشال ات 11يتزح من ججول )

جسباز االيخوبيث ني مدتهى الخشاقة قيج البحث حيث جاءت قيسة )ت( الججولية اكبخ مالن قيستاالا 
 (.0.05تهى الجاللة )السحدهبة عشج مد
 مناقذة النتائ   :
(  هجج نخوق ييالخ دالالة إحرالاديا  االين القيالاس القبمالي والبعالجي لالجى  اشال ات 10يتزح من ججول )

جسبالاز االيخوبيالث نالي مدالتهى الستميالالخات الخشالاقة لالجى  اشال ات جسبالالاز االيخوبيالث قيالج البحالث حيالالث 
( و خجالالالال  0.05مدالالالالتهى الجاللالالالالة )جالالالالاءت قيسالالالالة )ت( الججوليالالالالة أكبالالالالخ مالالالالن قيستاالالالالا السحدالالالالهبة عشالالالالج 
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والتالي احتالهت عمال   الجريبات  هانقيالة  Dot Drillالباحثتالان  مالث الشتيجالة الال  اسالتخجام  الجريبات أداة 
خاصة اتشسية عشرخ الخشاقة والقجرات البج ية السختماة والتالي سالاتست نالي  حدالين ااداء الساالارى 

 لجى  اش ات جسباز اايخوبيث.
(, اميالالالخة عبالالالج الالالالالخحسن 1م()2017) أماااااني تتحااااي  دراسالالالة  و تاالالالق  تالالالاد   مالالالث الجراسالالالالة مالالال

( نالالي ان الخشالالاقة  ت مالالب سالالامة الجاالالاز العرالالبي السخكالالديل وكالالحلث سالالخعة اال رالالال 2م()2020)
واالسالالالتجابةل نكمسالالالا  حدالالالن  شدالالاليق الاعالالالل الذالالالخ ي العلدالالالي لمحخكالالالة )عسالالالل ااعرالالالاب( كمسالالالا زاد 

سالالالال عمالالال  الاالالالخد اكتدالالالاب حخكالالالات ججيالالالجةل الالالالتحلم نالالالي ااداء و شايالالالح الساالالالارات الخياضالالاليةل وكمسالالالا 
وبالتالالالي  تحدالالن ملالالهن الخشالالاقة لجيالالهل وتلالالحا كمسالالا كا الالت مقالالجرة الخياضالالي عمالال  ا حدالالاس الحخكالالي 
الالالجقيق العالالالي والخايالال  السدالالتهىل كمسالالا زادت احتسالالاالت الالالتحلم نالالي سالالخعة التمييالالخ الحخكالاليل وبالالحلث 

  حقيق الحخكة الجقيقةل و حقيق الشتاد  الس مهبة.
م( حيالالث أئبتالالت الشتالالاد  أن مالالجة أربعالالة 2008, )Galpin جااالب مالالا يتاالالق مالال  دراسالالة وتالاله  

أسالالالااي  عمالالال  جاالالالاز لهحالالالة الدالالالالخعة مالالالجة كاايالالالة  حالالالجاث   الالالالهر نالالالي عشرالالالخ الخشالالالاقة ورد الاعالالالالل. 
(10:14  ) 

و عالالدو الباحثتالالان تالالحه الاالالخوق إلالال  مالالجى  الالائيخ ماالالخدات السالالشا  التالالجريبي أ الاله ي بالالق برالاليمة 
إل ار السخجعي الشظخي لمبحالثل وذلالث ونالق آراء بعال  الخبالخاء والسخترالين عمسية مجروسة ونقا  ل

ااالحا السجالالالل والالالحي ار كالالد عمال   شايالالح واجبالالات تالالحا السالشا  مالالن قبالالل عيشالالة البحالث عمالال   الالهل مالالجة 
البخ الالام  التالالجريبيل والالالحي اعتسالالج نالالي   بيقالاله عمالال  التكالالخارات والذالالجة التالالي وضالالعت لالالتاءم مدالالتهى 

احالالالة السشاسالالالالبة االالالالين التسخيشالالالالات وبالالالين مجالالالالامي  التسخيشالالالالات الت بيقيالالالالةل وأن أنالالالخاد العيشالالالالةل وإع الالالالاء الخ 
التسخيشالالالات التالالالي احتهاتالالالا السالالالشا  التالالالجريبي تالالالي خمالالاليط مالالالن القالالالجرات البج يالالالة الحخكيالالالة السخانقالالالة اداء 
الساالالالالارة لجسبالالالالاز االيخوبيالالالالثل وتالالالالي  سخيشالالالالات مسدوجالالالالة بالشذالالالالاط البالالالالج ي )الحخكالالالالي( والساالالالالارة السالالالالخاد 

التسخيشالالات السقتخحالالة  الالم إع اؤتالالا بذالاللل مهجالاله  حالاله أتالالجاس معيشالالة نزالالا  عالالن    هيختالالال إذ أن تالالحه
التكالالخار مالال   رالالحيح ااخ الالاءل مسالالا يجعالالل الشاشالال ة  ت الالهر مالالن خالالال  شايالالح تالالحه التسخيشالالاتل إذ أن 

 الشاش ة  رل إل  أداء الساارة برهرة آلية من خال التكخار الجادم.
يالالش  عمال  ا الاله  هجالالج نالالخوق ذات داللالالة  وبالحلث يلالالهن قالالج  حقالالق الاالخا ااول لمبحالالث والالالحي

إحرادية االين متهسالط القيالاس القبمالي والبعالجي نالي مدالتهى الخشالاقة لالجى  اشال ات جسبالاز االيخوبيالث 
 ولرالح القياس البعجي.

(  هجج نخوق دالة إحراديا  اين القياس القبمي والبعجي لالجى  اشال ات 11يتزح من ججول )
لبحث حيث جاءت قيسة )ت( الججولية اكبخ مالن قيستاالا جسباز االيخوبيث ني مدتهى الخشاقة قيج ا

الالحى  Dot Drillوتحا يعش  أن البخ ام  السقتالخح عمال  أداة ( 0.05السحدهبة عشج مدتهى الجاللة )
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راعت ايه الباحثتان الخبط اين الخشاقة وبين  خق العسل الحخكي إيسا ا  بان كمسا زاد حجم حراليمة 
يجيالالالالجتا الخياضالالالاليل كمسالالالالا زادت إملا يا الالالاله نالالالالي  عمالالالالم السدالالالالارات  الساالالالالارات والتقشيالالالالات الحخكيالالالالة التالالالالي

الحخكية السعقجة الججيجةل وبالتالي ازدادت إملا يا ه ني  حدين مدتهى الخشاقة لمشاش اتل وا علذ 
 ذلث إيجابا  عم  مدتهى ااداء الساارى لمساارات السقخرة لمشاش ات .

أشار أن الخشاقة  الخ بط ار با الا  ( حيث 2012( )16) Roozenوته ما يتاق م  دراسة   
وئيقالالا بالشاحيالالة السااريالالةل وكالالحلث بالقالالجرات البج يالالة وخاصالالة القالالهة العزالالمية والتحسالاللل وكالالحلث  عتبالالخ 

 أساسا  ماسا لتحدين الساارات الحخكية.
وبحلث يلهن قالج  حقالق الاالخا الثالا ي لمبحالث والالحي  الش  عمال  ا اله  هجالج نالخوق ذات داللالة 

س القبمالالالي والبعالالالجي نالالالي مدالالالتهى ااداء الساالالالارى لالالالجى  اشالالال ات جسبالالالاز إحرالالالادية االالالين متهسالالالط القيالالالا
 االيخوبيث ولرالح القياس البعجي 

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:

وجهد نخوق دالة إحراديا  اين القياس القبمي والقيالاس البعالجي لرالالح القيالاس البعالجي نالي  .1
مالالجى ناعميالالة و الالائيخ البخ الالام  االختبالالارات الخالالال بقيالالاس مدالالتهى الخشالالاقةل مسالالا يالالجل عمالال  

  ائيخا  إيجاايا  عم   حدن مدتهى الخشاقة.  Dot Drillالسقتخح باستخجام اداة 
وجهد نخوق دالة إحراديا  اين القياس القبمي والقيالاس البعالجي لرالالح القيالاس البعالجي نالي  .2

م اداة مدتهى ااداء الساارى مسالا يالجل عمال  مالجى ناعميالة و الائيخ البخ الام  السقتالخح باسالتخجا
Dot Drill .ائيخا  إيجاايا  عم   حدن الستميخات الساارية  

 :التوصيات
الخاصة( باعتبارتا -زيادة االتتسام اتشسية عشرخ الخشاقة ني التجريبات ا عجادية )العامة .1

 عشرخا  ماسا  ني   هيخ الشاش ات ما له من أئخ نعال ني   هيخ ماارات الشاش ات.  
اشالال ات نالالي جسبالالاز االيخوبيالالث يجالالب ااخالالح نالالي االعتبالالار مدالالتهى عشالالج التخ الاليط لتالالجريب الش .2

االسالالتعجاد البالالج ي الخالالالل والعسالالل عمالال    الالهيخ الجها الالب الزالالوياة مالالن القالالجرات الحخكيالالة 
 الخاصةل وخاصة صاة الخشاقةل مسا يشعلذ إيجابا  عم  ناعمية ااداء الساارى. 

جراسةل لسا له من أئخ إيجااي ني استخجام التسخيشات البج ية )الحخكية( السقتخحة ني تحه ال .3
   هيخ الراات الحخكيةل ومن ئمَّ   هيخ ااداء الساارى.

 المراجع
 الالائيخ اخ الالام  مقتالالخح لتشسيالالة عشرالالخ الخشالالاقة باسالالتخجام لهحالالة  أمالالا ي نتحالالي دمحم, حدالالين جعاالالخ:-1

  عمالالال  بعالالال  الساالالالارات السقالالالخرة ل البالالالات  خرالالال  كالالالخة اليالالالج بجامعالالالة Quick Boardالدالالالخعة  
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 م.2016,ن, الس  سخ العمسي الجول ااول, كمية التخبية, جامعة عسانالبحخي
 Dot Drillاميخة عبج الخحسن شاتين :  ائيخ اسالتخجام  الجريبات  حخكالات القجميالة باسالتخجام اداة -2

عمالال  مدالالتهى بعالال  الستميالالخات البج يالالة وأداء بعالال  الزالالخبات لالالجى  اشالال ات  الالشذ ال اولالالة , بحالالث 
لمتخبية البج ية وعمهم الخياضية, كمية التخبية الخياضية لمبشين, جامعة  عمسي مشذهر, السجمة العميسة

 م.2020حمهان,
ل دار  12  بيقالالالات(  ل ط – ظخيالالالات  -عرالالالالالام عبالالالالج الخالالالالالالق   : التالالالجريب الخياضالالالي  )أسالالالذ-3

 م . 2005السعارس ل القاتخة ل 
عالال  الرالالاات البج يالالة عمالال   شسيالالة ب TAE BOع يالالات دمحم دمحم الدالاليج:  الالائيخ  الالجريبات التالالايبه-4

ومدالتهي ااداء الساالالارى لا بالات الجسبالالاز االيخوبيالالث دا الذ الجرجالالة ااولالاليل بحالث عمسالالي مشذالالهر, 
 م2017مجمة عمهم الخياضة, كمية التخبية الخياضية, جامعة السشيا,

ليمالالالالالال  الدالالالالالاليج نخحالالالالالالات:  القيالالالالالالاس واالختبالالالالالالار نالالالالالالي التخبيالالالالالالة الخياضالالالالالاليةل مخكالالالالالالد الكتالالالالالالاب لمشذالالالالالالخل -5
 م.2001القاتخة,

 م.2006دمحم ل اي الديج:  ا  جاز الخياضي وقهاعج العسل التجريبي ل مخكد الكتاب لمشذخ,-6
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 ملخص البحث
على مدتوى الرشاقة ومدتوى االداء الفني  Dot Drill تأثير التدريب باستخدام لوحة الدرعة 

 للجملة اإلجبارية لناشئات جمباز االيروبيك 
 أ.م.د / هبة عبج العظيم حدن                            هقي دمحمأ.م.د / ريم دمحم الجس  

 أستاذ مداعج بقدم التجريب الخياضي وعمهم الحخكة         أستاذ مداعج بقدم التسخيشات والجسباز
 جامعة اسيهط-كمية التخبية الخياضية                جامعة السشرهرة-كمية التخبية الخياضية

عمال   Dot Drillلتعالخس عمال   الائيخ التالجريب باسالتخجام لهحالة الدالخعة ياالجس البحالث الال  ا 
اسالالالالالالالالالالالالالالالالالتخجمت  لمدتهى الخشاقة ومدتهى االداء الاشي لمجسمة ا جبارية لشاش ات جسباز االيخوبيث 

البعالالجي لسجسهعالالة  جخيبيالالالة واحالالجةل وذلالالالث -الباحثتالالان السالالشا  التجخيبالالالي اترالالسيم القياسالاليين القبمالالالي 
مجتسالال  البحالالث نالالي  اشالال ات جسبالالاز االيخوبيالالث اشالالادي جديالالخة الالالهرد   سثالالل لسادستالاله ل بيعالالة البحالالث

شالالتسمت عيشالالالة البحالالث عمالالال   اشالال ات  الالالادى جديالالخة الالالالهرد بالسشرالالهرة  حالالالت ل ا(  اشالالال ة18وعالالجدتن )
م 2020/2021( سالشهات لمسهسالم التالجريبي 10-7( سشهاتل والتي  خاوحت أعسارتن ما اين )10)

اتالالم  لعسجيالالة العذالالهادية مالالن  اشالال ات جسبالالاز االيخوبيالالث(  اشالال ة و الالم اختيالالارتم بال خقالالة ا18وعالالجدتم )
وجهد نخوق دالة إحراديا  اين القياس القبمي والقياس البعجي لرالح القيالاس البعالجي  االستشتاجات

ني االختبارات الخال بقياس مدتهى الخشاقةل مسا يجل عم  مجى ناعمية و ائيخ البخ ام  السقتخح 
وجالالهد نالالخوق دالالالة إحرالالاديا  ل إيجاايالالا  عمالال   حدالالن مدالالتهى الخشالالاقة الائيخا   Dot Drillباسالتخجام اداة 

االالين القيالالاس القبمالالي والقيالالاس البعالالجي لرالالالح القيالالاس البعالالجي نالالي مدالالتهى ااداء الساالالارى مسالالا يالالجل 
 الالائيخا  إيجاايالالا  عمالال   حدالالن  Dot Drillعمالال  مالالجى ناعميالالة و الالائيخ البخ الالام  السقتالالخح باسالالتخجام اداة 

 الستميخات الساارية.
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Abstract 

"The effect of training using the Dot Drill speed pad on the level of 

agility and the level of technical performance of the obligatory 

sentence for junior aerobic gymnasts" 

  Prof. Dr. Reem Mohamed El-Desouki Mohamed 

  Prof. Dr. Heba Abdel-Azim Hassan 

The goal of the research 

The research aims to identify the effect of training using the speed pad 

Dot Drill on the level of agility and the level of technical performance of 

the obligatory sentence for junior aerobic gymnastics 

Research Methodology: 

The two researchers used the experimental method to design the pre-post 

measurements for one experimental group, in order to suit the nature of 

the research. 

research community: 

The research community was represented by (18) female aerobic 

gymnasts in the Rose Island Club. 

The research sample: 

The sample of the research included the female juniors of the Rose Island 

Club in Mansoura under (10) years, whose ages ranged between (7-10) 

years for the 2020/2021 training season, and their number was (18) young 

men, and they were chosen by the deliberate, random method from among 

the junior aerobic gymnastics. 

Conclusions: 

1- There are statistically significant differences between the pre-

measurement and the post-measurement in favor of the post-measurement 

in the tests for measuring the level of agility, which indicates the 

effectiveness and impact of the proposed program using the Dot Drill 

tool, a positive impact on improving the level of agility. 

2- There are statistically significant differences between the pre-

measurement and the post-measurement in favor of the post-measurement 

in the level of skill performance, which indicates the extent of the 

effectiveness and impact of the proposed program using the Dot Drill 

tool, a positive effect on improving the skill variables. 
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