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 ا دراسو مقارنو "مدارس التمرينات البدنية قديما وحديثل رؤية فمسفية" 
 محروس محمد قنديل/. دأ*                                                                   

 مصطفي.**د./أحمد محمد                                                                     
 حث:البمقدمة 

تمعب التمرينات البدنيو دكرا حيكيا في االرتقاء بالمستكل الصحي كالقكامى لمممارسيف فضال عف الرقى بالنكاحى    
التربكية كالسمات كالصفات الخمقية اإلرادية الحميدة كالنظاـ، كالطاعة، كالشجاعة، كالتحمؿ، كقكة اإلرادة، كغير 

طيا كتناسقيا بااليقاع لناتج عف جماؿ كدقة الحركات إذا تـ ارتباذلؾ مف السمات كاإلحساس بالتذكؽ الجمالي ا
 بينيا. تسيـ فى الحصيمو العقمية لمممارسيف عف طريؽ حفظ الحركات كالربط الذىني المكسيقي، كما

 كتعد التمرينات البدنيو أحد المقررات الدراسيو العداد خريجي كمنتسبي كميات كمعاىد كاقساـ التربيو الرياضيو    
 كالرياضو لماعنصرا اساسيا لمتربيو البدنيو  كما تعتبر كالبنات،كالعالـ العربي مف البنيف  بجميكريو مصر العربيو

الحركة، كعمـ  الرياضي،التدريب (الكثير مف العمـك المرتبطو كعمـ  مصدرىاعمميو تتسـ بو مف قكاعد كأصكؿ 
كغيرىا مف العمـك اإلنسانية  ،)كالتربيو كاالجتماع، النفس،ـ كالعمـك االنسانيو كعم كالتغذية كاإلدارة، كالتخطيط،

نادت في اكاخر القرف الثامف عشر التي الفمسفات  انتشرت فقد ،كالفمسفية التي انتشرت في العصر الحديث
 القالخحامد عبد  الييا يشير التي المختمفوكسائميا التدريبيو ك االىتماـ بالتربيو البدنيو  بزيادةتنادم كمازالت 

ادم تعدد  كقد (،2)التنميو الشاممو المتزنو لمفرد الي البدنيو، سعيا مدارس التمريناتعمييا  أطمؽ بأفـ( 4102)
 العالـ.في شتي انحاء  حديثالتمرينات البدنيو االي ظيكر العديد مف مدارس ا بينيا كزيادة التبايف فيمااشكاليا 

-االنجميزيو-وركسيال –الدنماركيو  –السكيديو -االلمانيو المدرسو ) فيقديما التمرينات البدنيو مدارس تمثمت  قدك 
 Gyroاك Gyro tonic ، الجيركتكنيؾ  Pilates)البيالتس . تمريناتك تمثمت حديثا في ،  (المجريو-الفرنسيو

kinesis . التايبك ،Tae bo ( اك التايجي /التايتشيTai ji) /(Tai-  chi( كاؿ تي ار اكس ، )TRX ، )
نظـ عمؿ ، كطبيعو كلكؿ منيا اىداؼ  ك  Core Stabilityالككرستابمتي  –Yoga –اليكجا -يركبؾ )اليكائيو اال

 قد  اك،  تشابوتتفؽ ك ت قد،  ميزىات عضميو مجمكعات كعمؿ  حركي ، ك متغيرات بدنيو ،اداء ايقاع  ك اداء ،
  . مدارس األخرلتمرينات المع غيرىا مف تختمؼ كتتناقض 
  حث:مشكمة الب

كحدة عضكية تتفاعؿ فييا ك تعمؿ  يرم الكثير مف العمماء أف  الحياة البشرية في ماضييا كحاضرىا         
مختمؼ العناصر كتتكامؿ، لذلؾ ال يمكف لإلنساف إف يتفيـ حاضره إال إذا تفيـ ماضيو ، كما ال يمكنو إف يدرؾ 

 اتاليو ماضيو ، لذا فإف دراسة تاريخ كفمسف ما كصؿ اليو حاضره إدراكا صحيحان إال إذا ادرؾ ما تكصؿ
عبر العصكر مف  خالؿ برامج كمناىج الدراسات الجامعيو األكلية  التمرينات البدنيومدارس كاتجاىات كاساليب 

التمرينات البدنيو لمتربية البدنية كالرياضية  مدارس كالعميا في كميات التربية الرياضية قد تمقي الضكء عمى ما قدمتو
  .نساف كالمجتمعات البشرية عبر الحضارات باعتبارىا احد أركانيا كدعائميا األساسية في الخمؽ كاإلبداعلإل
 المنصكرة.التربية الرياضية جامعة  كمية-أستاذ الجمباز المتفرغ *

                                                                            المنصكرة. جامعة-التربية الرياضية  كمية-**أخصائي رياضي 
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، ك احدىما عضكا في لجاف تحكيـ األبحاث ف في مجاؿ التمرينات البدنية اكمف خالؿ عمؿ الباحث  
 ، عضاء ىيئو التدريس لمترقي لدرجو استاذ مساعد كاستاذ بمجاف قطاع التربية الرياضيةكمقيـ ال العممية ،
كعمميما  ، فمـ يجدا في حدكد عمميما قديما كحديثا ت البدنيةلمتنكع الشديد لمدارس التمرينا اكرؤيتيم

لمتمرينات البدنية مف منظكر فمسفات  مدارس التمرينات   منيا تطرقت مااالبحاث  العمميو عمي  كاطالعيما
 –المتغيرات البدنية  –ايقاع األداء الحركي –طبيعة األداء  –ـ العمؿنظ في ) البدنية المختمفة قديما  كحديثا 
في اشكاليا ، ك  ا، كاالختالفات الشديده فيما بيني ىالكصؼ تعدد( األىداؼ  –المجمكعات العضمية العاممة 

االستفادة عمي  العمؿك اتجاىات كاساليب كطرؽ كنظـ االداء بيا ، كتأثيراتيا ، كمحتكيات كؿ منيا ، 
 .  في التطبيقات المختمفة لمتمرينات البدنية القصكم مف تمؾ المدارس

مدارس التمرينات البدنية قديما  اتعمي فمسف لتعرؼاكعمي ذلؾ فقد جاءت فكرة ىذا البحث بيدؼ       
مد العامميف  في مجاؿ التمرينات البدنيو بكميات التربيو الرياضيو ، كالعامميف في ل" كدراسو مقارنو“ كحديثا

منتسبي ك  و، كخريجييكالصحالمياقو البدنيو ك ،  كالتدريبالتعميـ ،  مجاالت يو البدنيو كالرياضو فيحقؿ الترب
اساليب التمرينات البدنيو بالرياضيو بالعالـ العربي بالمعارؼ الخاصو البدنيو ك كميات كمعاىد كاقساـ التربيو 

 ايقاع االداء -طبيعو االداء -نظـ العمؿمف حيث ) الفكارؽ الكاضحة بيف تمؾ المدارس ب قديما كحديثا ك
 ككف عكنا في اعدادىـ المينيقد ت التيك ( االىداؼ -المجمكعات العضميو العاممو-لبدنيوالمتغيرات ا-الحركي
  .ـ لتحقيؽ أىدافي ـالمدارس في عمميىذه في تبني فمسفة أحد  سيكلوكأيضا 
  البحث:أىداف 

 إلي:ييدف البحث 
)نظػاـ العمػؿ  "مف حيػث مقارنػو" دراسػو“كحػديثا مػدارس التمرينػات البدنيػة قػديما  فمسػفة عمػى التعرؼ“

 (.االىداؼ-العاممو العضمية المجمكعات-البدنيو المتغيرات-الحركياالداء  ايقاع-االداء طبيعو-
 من خالل: وذلك 

البحػث  القديمػو قيػدمػدارس التمرينػات البدنيػة  فمسػفات اكجو التشابو كاالختالؼ بػيف التعرؼ عمى -0
العضػمية  المجمكعػات-البدنيػو غيػراتالمت-الحركػياالداء  ايقػاع-االداء طبيعػو-نظاـ العمػؿ )في 

 .  (االىداؼ-العاممو
 البحػث الحديثػو قيػدمػدارس التمرينػات البدنيػة فمسفات  اكجو التشابو كاالختالؼ بيف التعرؼ عمى -4

العضػمية  المجمكعػات- البدنيػو المتغيػرات-الحركياالداء  ايقاع-االداء طبيعو-في )نظاـ العمؿ 
   االىداؼ(.-العاممو

قيػد  وحديثػالك  القديمػومدارس التمرينات البدنيػة فمسفات  اكجو التشابو كاالختالؼ بيف المقارنة بيف -3
 المجمكعػػات- البدنيػػو المتغيػػرات-الحركػػياالداء  ايقػػاع-االداء طبيعػػو-نظػػاـ العمػػؿ )فػػي  البحػػث

   االىداؼ(.-العامموالعضمية 
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 تساؤالت البحث:
)نظاـ العمؿ  في قيد البحث البدنية القديمومرينات مدارس التفمسفات  كاالختالؼ بيفاكجو التشابو ماىي  -0

-العامموالعضمية  المجمكعات-العاممو  البدنيو المتغيرات- االداء الحركي ايقاع- االداء طبيعو-
  االىداؼ(؟

)نظاـ  في قيد البحث الحديثومدارس التمرينات البدنية بيف فمسفات بيف  تشابو كاالختالؼأكجو ال ماىي -4
-العامموالعضمية  المجمكعات-العاممو  البدنيو المتغيرات-الحركياالداء  ايقاع-الداءا طبيعو-العمؿ 

  االىداؼ(؟
في  قيد البحث الحديثوك  القديمومدارس التمرينات البدنية بيف فمسفات ماىي أكجو التشابو كاالختالؼ بيف  -3

العضمية  المجمكعات-و العامم البدنيو المتغيرات-الحركياالداء  ايقاع-االداء طبيعو-العمؿنظاـ )
 االىداؼ(؟-العاممو
  المرجعية:الدراسات 

لـ تتناكؿ البحكث العممية المقارنة بيف مدارس التمرينات البدنية القديمة كالحديثة في حدد عمـ 
مف حيث تاثيراتيا في  الحديثة(بينما تناكلت بعض الدراسات العممية بعض ىذه المدارس ) الباحثاف،

رنات بينيا كبيف ممقالتتعرض ىذه الدراسات  (، كلـ00،04،03،03،04،40مجاالت متعددة ) 
 . المدراس القديمة
  البحث:مصطمحات وقراء ت 

 ( :89( والقرن )88اسست في القرن )  : ()القديموالتمرينات مدارس 
  ،  االلمانيو: تمريناتمدرسو ال -8

ـ( ، ك صالح الديف 4114يكضح كؿ مف عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب )
اكاخر القرف بأنيا  نشأت في الفتره مف  سعيد الشاىد كاشرؼ الخكلي،  ـ( 4110محمد سميماف )

، فردريؾ لكدفيج  e  Adolf  Spec اسسيا جكتس مكتس ،ادكلؼ سبيسك ( 05( كبدايو القرف)04)
مجموعة من عبارة عن  يري الباحثان انياو * ،( 5()4()5).  ـ Fredric Lodfig Yan ياف

الحركات البدنية الغرضيو المصممة لمعمل عمي المجموعات العضميو تؤدي بشكل عسكري ثم 
 .اعتمادا عمي الميارات االساسيو  لالداء االنتقال

عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب مف  كؿ شيري : السويديو تمريناتمدرسو ال -4
بأػنيا نشأت في نيايو القرف  ـ(4102حاـز احمد السيد )ك  ـ(، سعيد الشاىد كاشرؼ الخكلي ،4114)
    كقداسسيا ىنريؾ لنج   ركيو ،االدنمك  االلمانيو نفس فتره التمرينات في ك  (05بدايو القرف)( ك 04)

Heneric Ling   ىيممار لنج ،Hilmar Ling  تكليف   كTolenفالؾ ، olk F  (5()5()3) ، 
وثب والقفز التعتمد عمي مجموعة من الحركات البدنية التي  عبارة عن يري الباحثان انياو *

 .دون توقف لفتره طويمو  الواحده والتنفس ، والعمل عمي المجموعو العضميو
عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب كؿ مف  ذكري : ركيواالدنم تمريناتمدرسو ال -3

بأػنيا نشأت     سعيد الشاىد كاشرؼ الخكليك  ـ(4115شعبو التمرينات كالحمباز)ك    ـ(، 4114)
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 Nils bokhاسسيا نيمز بكخ  قد  ، ك التمرينات الدنمركيونشأت فتره  نفسفي  ( ك05بدايو القرف) في
ويري الباحثان انيا سمسو من حركات المرجحات المترابطو المتصمو التي تؤدي لمدي * (5()2()5)

 .واسع وبأداء توقيتي مستمر دون توقف
يذكر كؿ مف عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب  : وروسيالتمرينات و المدرس -4

ـ( ك سعيد الشاىد كاشرؼ الخكلي   بأػنيا نشأت 4115ـ(،    ك شعبو التمرينات كالحمباز)4114)
ويري *. (5()4()5) .ـ Lisgaft كقد اسسيا لسجافت  (05( كبدايو القرف)04اكاخر القرف )في 

انيا مجموعو من التمرينات النظاميو ، واالكروباتيو ذات طابع االعداد البدني ، والتنافسي الباحثان 
 ، واالنتاجي ، والعالجي .

 ـ(،4114عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب ) يشير:  االنجميزيو مدرسو التمرينات -5
ارشيبالد ماكالرف  اسسيا كقد( 05نيايو القرف )نشأت في بأنيا  ـ(4102حاـز احمد السيد )

Archepald McLaren  ككالباس ،Calla Pace    (3)( 5) . كطابعيا طابع المدرسو السكيديو 
ري الباحثان انيا مجموعو من برامج التمرينات التي تعتمد عمي استخدام االدوات الصغيره يو * 

العضميو الواحده لفتره  واالجيزه المنقولو لالرتقاء بصحو الفرد من خالل العمل عمي المجموعو
 . طويمو دون توقف

عالء الديف  شيريك  (05( كبدايو القرف)04اكاخر القرف )نشأت في  : الفرنسيوتمرينات مدرسو ال -2
سسيا اف مؤ الي  ـ(4102، حاـز احمد السيد ) ـ(4114محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب )

مصاحبو الغناء اك جياز المتركنـك )مؤقت اعتمد عمي التمرينات الحره ب كقدفرانسيسكك امكركس 
 الستخدامويري الباحثان انياعبارة عن مجموعة من الحركات البدنية  المصممة  (3) (5 (.الحركو (

 . تزنماالجيزه لعالج ووقايو  الجسم من العادات الخاطئو ، ولمنمو ال
ديف محمد عميكه ، محمد عالء الكيشير  ( 05بدايو القرف)نشأت في :  المجريوتمرينات مدرسو ال -7

كقد  Killianسسيا كمياف ف مؤ اب   ـ( 4102ـ(،    حاـز احمد السيد )4114مرساؿ حمد ارباب )
انياعبارة عن مجموعة *ويري الباحثان انيا ،  ( 3)( 5).اعتمدت عمي جداكؿ التمرينات السكيديو 

 .اب الرياضيو من الحركات البدنية  المصممة بيدف االعداد البدني لالنشطو وااللع
 ( :م02اسست في القرن) : (الحديثومدارس التمرينات ) 

"  نقال عف االنترنت"المعمكمات الدكليو شبكو عرؼ ت : Pilates Exercises تمرينات البيالتس-0
جكزيؼ ك  ،  Samoan Ciprina   كسيمكنا سبيرينا  ك  Monique Richardsريتشارد  امكنيك

، مكنيكا  Joseph Pilates  (05 )نقال عف جكزيؼ بيالتس  Joseph Muscolino   مكسككلينك 
عبارة عف مجمكعة مف  يى  ـ ( 4102 ) ، حازؾ احمد السيد Monique Richard(41)ريتشارد 

تحقيؽ لالحركات البدنية مصممة لتقكية الجسـ كتحقيؽ تكازنو، تصحبيا أنماط مف التنفس المركز 
عادة تأىيؿ الجسـ مف جميك الرشاقة   (3) .  ع النكاحيا 

عرفيا  Gyro kinesisاو  الجيرو كينيسسExercises Gyro tonicتمرينات الجيروتونيك -4
، كمحركس قنديؿ كمناؿ طمعت كاماني فتحي  (00) ـ(4104، كمناؿ طمعت )04محركس قنديؿ 
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فاث مؤسسيا  ىكر نقال عف ( 44)  (43)( 43) "النت"المعمكمات الدكليو شبكو ك  ، ( 04) ـ (4103)
)اليكغا،  المتدفقو مف حركات ىي  سالسؿ  مف  الحركات  الدائريو     Horvath  juliuجكلي

كالمتزامنو المتكاصمو دكف انقطاع  ك التي   كالجمباز(، كالسباحو ، كالرقص، ك كالتايبك )تام شي( 
نيا الطريقة العممية الي أ الدكليةالمعمكمات اشارت شبكو  كماك ، تسمح  لمجسـ بالحركة أثناء  الممارسة 

التي تكجو المستخدميف ليحاككا المركنة كتقكية العضالت كاالكتار في كقت كاحد مف خالؿ حركة 
  .المفاصؿ، كاشتراؾ  أنماط التنفس أثناء أداء التماريف

حاـز احمد السيد  شارا:  )التايجي او التايتشي(او  Exercises  Tae Boالتايبوتمرينات --3
تمرينات تجمع مزيج مف   أنياعمي (42()44()31)" "النتالمعمكمات الدكليو شبكو  ك، (3) ـ(4102)

 Shadowفنكف المالكمة كالتايككندك كالرقص اليكائي ، كتعتمػد في األساس عمػى المالكمة الخياليو )
boxing) ،  ككممةTae  تعني الرجؿ أك القدـ كيقصد بيا الضربات أك الحركات التي تؤدل بالجزء

التكامؿ في األداء بيف حركات  اميقصد بيا الجزء العمكم مف الجسـ  Boفمي مف الجسـ ، ككممة الس
  .الطرؼ العمكم كالسفمي 

محركس قنديؿ ، كمناؿ طمعت كنسمو  عرفيا  :(Exercises TRX تمرينات ال تي ار اكس )-2
أسمكب ما يسمى نيا بأ (33()30()32) "النت"المعمكمات الدكليو شبكو ك ( ، 03)ـ( 4103فراج )

عمى  كالتي تعتمد TRX Total Body Resistance Exercise) بتمرينات المقاكمة الكمية لمجسـ )
  . استخداـ كزف الجسـ ضد الجاذبية االرضيو

 ( 3)ـ( 4102) عرفيا حاـز احمد السيد :  Exercise Aerobicاليوائيو(تمرينات االيروبك )-5
عرفتيا شبكو  كما ضيو االيقاعيو كغالبا ما تتـ عمي ايقاع مكسيقي ،بأنيا نكع مف التمرينات الريا

التماريف الرياضية، التي تحدث في كجكد األكسجيف "  ، كىي التماريف  بأنيا   "النت"المعمكمات الدكليو 
تتنفس بمعدؿ ثابت أثناء كال ، األكسجيف كمصدر لمطاقة بأستخداـمتكسطة الشدة التي تتـ لفترة طكيمة 

 .  (42()45)التمريناترسة ىذه مما
ستيدؼ رياضو ت بأنياـ 0542 نارياف ؾ. ب.  يعرفيا : ( Exercises  YOGAتمرينات اليوجا)-2

التغمب عمي شيكات الجسد كالنفس كاعاده التكازف الكامؿ لالنساف جسدا كعقال كركحا الثاره القدرات 
كحي كاكتساب الكعي كالقدره عمي التحكـ في لمحصكؿ عمي االستقرار النفسي كالتركيز الر  والكامنو في
 . (4) .الجسـ 

يتفؽ ابك العال احمد عبد الفتاح    : xerciseECore  stability"    تمرينات الكورستابمتي -3
  Akuthota يريرك، كمكرمفتا اككثا ك (02) ( ـ4103)مد محمد فيمي ح، كمحمدا(0)ـ (4103)

Ferreiro Moore &(4114 03()ـ)س ، تكمبسكف ، فرنش ، كىيب
HIBBS,THOMPOSN,FRENCH,   (4114)كجكؿ برس  ، ( ، كبيف كيبمر04) ـBen Kibler 

,Joel Press  (4112()40ـ  ) ىي التمرينات التي تعمؿ عمي احداث التكامؿ بيف القكه كالتكافؽ
لضماف لمعضالت المحيطو بالعمكد الفقرم كعضالت البطف كالظير كاآلليو خالؿ االداء الحركي 

  .استقرار العمكد الفقرم 
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  البحث:إجراءات 
  .باألسمكب المسحي المقارف المنيج الكصفي  البحث:منيج 

 -وركسيال –الدنماركيو  –السكيديو -)االلمانيو قديما س التمرينات البدنية مدار  وعينو البحث(: مجتمع) 
البيالتس )   الحديثو رينات البدنيومدارس التم، ك  الركسيو ( -المجريو    - -الفرنسيو -االنجميزيو

.Pilates الزكمبا،ZUMBA الجيركتكنيؾ ،  Gyro tonic اكGyro kinesis   . التايبك ،Taebo   اك
 –اليكجا   -( ، االيركبؾ )اليكائيو TRXاكس ) ، كاؿ تي ار( T ai-  chi)/ (Taijiالتايجي /التايتشي )

Yoga– الككرستابمتيCore Stability  ) .االكثر تطبيقا القديمو ركعي في اختيار مدارس التمرينات  كقد
كلممدارس الحديثو ،  كالعشريفكالتاسع عشر ، في عصرىا لحقبو القرف السابع عشر ، ك الثامف عشر،  

  .( 0الكاحد كالعشريف جدكؿ )بدايو نيايو القرف  العشريف ك 
 

 ـ . 4141/ 41/2ـ الي  0/4/4141 مف :المجال الزمني
 (8جدول )

 مدارس المرينات البدنيو القديمو والحديثو

 ت جمع البيانات:ادوا

 العممية المختمفة مف المراجعفي عدـ كجكد دراسات مرجعيو لعمـ الباحثاف كفي حدكد ما تكافر لدييما  
 االتي:بيذا المجاؿ فقد اتبعا  " المرتبطو"االنترنتالمعمكمات الدكليو كشبكة 

الخاصو عمي العناصر  لمكقكؼ (االنترنت)المعمكمات الدكليو كشبكو  المتخصصة،تحميؿ المراجع العممية 
 طبيعو-العمؿكمحتكم مدارس التمرينات البدنيو القديمو كالحديثو كما يرتبط بيا مف حيث )نظاـ  بمحاكر
 -4االىداؼ (   ) -المجمكعات العضميو العاممو  -البدنيو  المتغيرات-ايقاعات االداءات الحركيو  –االداء 

5-2-4-5-01-00-04-02-05-03- 04-41-40-42-45--42--44-30-33- 32. ) 

 مدارس التمرينات البدنيو الحديثو مدارس التمرينات البدنيو القديمو المسمسل
                           PILATESالبيالتس االلمانيو 8
    GYRO TONIC             الجيروتونيك           السويديو 0
           TAE  BO                  التايبو       الدنماركيو 3
                        AEROBIC االيروبك الروسيو 4
                         TRx ال ت. ر. اكس االنجميزيو 5
           YOG A                    اليوجا   الفرنسيو 6
 CORESTABILITY       الكور ستابمتي        المجريو 7
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( لمكقكؼ عمي عناصر استماره  االنترنت كشبكو المعمكمات العالميو ) البحث في المراجع العمميو ك -1
 جمع البيانات .

 ( .0مرفؽ) ) مدارس التمرينات البدنية (استماره تحميؿ ككصؼ  -2
 التجربة األساسية: 

ـ  بالجداكؿ ارقاـ 4141/ 41/2ـ الي  0/4/4141تـ جمع البيانات كتـ تحميميا كتفسيرىا في الفتره مف   
(4 (  )3. ) 
 

 عرض ومناقشو النتائج :
 اوال : عرض ومناقشو فمسفات وخصائص مدارس التمرينات البدنية القديمو :
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المتغيرات  ايقاع االداء الحركي االداء طبيعة نظام العمل المدرسة
 البدنية

المجموعات العضمية 
 العاممة

 اليدف

 مانيةاألل
 

تمرينات لمطرؼ العمكم -ب –تمرينات عامو)احماء( -ا
-د –السفمي مف الجسـ  لمطرؼ-ج –مف الجسـ 

 (.خاص اعداد)غرضيو خاصو  تمرينات
 األساسية كتمرينات المياراتتمرينات المستكيات. -ق-

باألجيزة تمرينات حره كتمرينات ك  ،عسكرمبشكؿ 
 الحمؽ( – العقمة-المتكازييف)

( ثابت ؾبيأيرك ىكائي )
كاالداء مرحمي كاالنتقاؿ مف 
مجمكعو عضميو لطرؼ 
الجسـ الي مجمكعو عضميو 

 لمطرؼ اآلخر.  
 

ايقاع منتظـ 
 العضمية لممجمكعة
منتظـ كغير  ،الكاحدة

ايقاعات اداء  عم
 العضميةالمجمكعات 

 األخرل

، اكتساب القكة
التحمؿ، 
 الرشاقة

مجمكعتيف عضميتيف 
مجمكعو  (:ك)مفاصميما

 العمكم  الطرؼ
مجمكعو الطرؼ  -

 السفمي.

النمك الشامؿ المتزف 
لمفرد لمدفاع عف 

 الكطف

 السويدية
 

 
 )المنكبيفالصدرم  الحزاـ-لمرجميفجدكؿ تمرينات 

- البطف-الظيركالجذع ) –كالكتفيف كالذراعيف كالعنؽ( 
 الجانبيف( 

 مجمكعو تمرينات عالجيو لمقكاـ. -
 عقؿ-السممية فذالنكا-العارضة) األجيزة استخداـ -

 (.الصندكؽ المقسـ --الحائط

لمكثب كالقفز تمرينات    -
 التنفس لألداءمشاركو  مع

 ثابت(،)التنفس ىكائي 
كاالداء مراحمي كاالنتقاؿ 
مف مجمكعو عضميو الي 

بيا مده  اخرم، كالعمؿ
االداء  مما يميزطكيمو 

 كالتكتر كاثارهبالتصمب 
 الممؿ.

 
ايقاع منتظـ بيف 

تمريف تكرارات ال
 الكاحد لممجمكعة

 . الكاحدة العضمية
، القكةاكتساب 

التحمؿ كالتكازف 
 الرشاقة

قسـ الجسـ لثالث 
 عضميو:مجمكعات 

* )كتفيف كعنؽ كذراعيف 
 كمنكبيف(.

- البطف-الظير * )
 (.الجانبيف

 (.* )الرجميف
مع مشاركو التنفس      

 في األداء.

 الشاممة التنمية
لمجسـ لترقيو  المتزنة
لمفرد  البدنية اءةالكف
العيكب  اصالح-

كالتشكىات كعالجاؿ 
اكتساب -لقكاـا

 الخمقيةالصفات 
 كاإلرادية

 الدنماركية
 

اداء حركات مرجحات لمدم كاسع كربط الحركات -
اكضاع ثابتو بيف كؿ  دال تكجبعضيا بالبعض اآلخر 

اداء حركات  ،كاألخرل، اكبيف كؿ حركو كاآلخرتمريف 
 العنيفة.التمرينات االرتخاء عقب اداء 

قسمت التمرينات الي ثالث مجمكعات )ا( تمرينات  -
(، الرأس-الرجميف-الذراعيف-النظاـ )تمرينات المقدمة

 –)تمرينات الجذع كالجانبيف  األساسية)ب( التمرينات 
-كالكثب القفز-الجرم-المشي-التعمؽ-التكازف –الظير 
ينات )تمر  الختامية، )ج( التمرينات شاقو(الر  حركات
 التنفس(.

 (ؾأيركبيىكائي )
تمرينات اساسيو  -

 لممجمكعات العضمية.
كانسيابي  االداء مستمر-

دكف تكقؼ في االنتقاؿ بيف 
 العضمية.عمؿ المجمكعات 

 ايقاع تكقيتي
 مصاحب لألداء
الحركي المستمر دكف 
تكقؼ كبصكره 

كاالنتقاؿ بيف  انسيابيو
 العضميةالمجمكعات 

  بنفس االيقاع كالتكقيت

 القكةاكتساب 
- التحمؿ،-

الرشاقة، 
المركنة، 
 التكازف

جميع عضالت الجسـ 
-الرجميف-الذراعيف)

 الجانبيف-البطف  الرأس
. دكف تقسيميا الظير( –

 الي مجمكعات
 تنميو 

اكتساب  المركنة،
 –ميارات النظاـ 
 ترقيو التنفس

 خصائص وفمسفات مدارس التمرينات البدنية القديمة   (0جدول )
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 اليدف العاممةالمجموعات العضمية  البدنيةرات المتغي ايقاع االداء الحركي االداء طبيعة نظام العمل المدرسة

 الروسية
 
 

تنقسـ التمرينات الي )ا( التمرينات 
)ب(  المراحؿ،لجميع  األساسية

)تمرينات تنافسي تمرينات ذات طابع 
عالية(،  مستكيات-اكركبات-اجيزه

)ج( تمرينات مساعده غرضيو 
)اعداد عاـ كاعداد الرياضية  لألنشطة
 تمرينات-يونظام تمرينات-خاص

تمرينات لمعماؿ في  –بنائيو( 
 .تمرينات عالجيو –المصانع 

 ىكائيةتمرينات نظاميو 
-بنائيو  كتمرينات-

ايقاعيو  تمرينات
كاكركباتيو مع 

 المكسيقية المصاحبة
 عركضال-بدكفاك  باداه

 الرياضية.

تكقيتي مستمر بصكره    -
تكقؼ في  انسيابيو دكف

 راحة التمرينات،بعض 
يف التكرارات لمتمريف بينيو ب
بينيو  كفترات راحة الكاحد،
 مجمكعات التمريناتبيف 

 -الستعاده الشفاء 

جميع متغيرات 
 البدنية المياقة

 الرأس-الرجميف-الذراعيف
 الظير – الجانبيف-البطف 

 البدنية المياقةتنميو 
 .السنية العامة لممراحؿ

 لمعماؿ.االنتاج  زيادة
االعداد البدني العاـ 

 لألنشطةص كالخا
 .العالج ،الرياضية

 االنجميزية
 

-االطكاؽ)الصغيرة استخداـ االدكات 
 االثقاؿ-العصي-الككر-الحباؿ
-العارضة-القفز صندكؽ-الخفيفة
 (.السكيدم المقعد

ىكائي نظاـ التمرينات 
مراحمي كاالنتقاؿ  كاالداء

مف مجمكعو عضميو 
 الي اخرم

 المدرسة نفس طابع –
-مؿالتح-القكة)السكيدية 

 (الرشاقة-التكازف

 المدرسةطابع 
-القكة)السكيدية 

-التكازف-التحمؿ
 (الرشاقة

 :مجمكعات عضميوثالث 
 .مجمكعو الحزاـ الصدرم-
 .مجمكعو الجذع -
 الرجميف.مجمكعو  -

 .بالصحةتمتع الفرد 

 الفرنسية
 

 األجيزة استخداـ-التمرينات الحرة
تمرينات لمنمك  –-لتنميو التكازف

 احماء. تتمرينا-المتزف
 النظاـ اليكائي

كمصاحبو  بإيقاع منتظـ -
 ـالمتر كنك الغناء اك جياز 

 (.الحركة)مؤقت 

 - التكازف-المركنة
 األساسيةالميارات 

-الكثب-المشي)
 (التسمؽ-القفز

 العضميةجميع المجمكعات 
الحزاـ  )مجمكعولمجسـ 
 الجذع مجمكعو-الصدرم

 الرجميف(.مجمكعو  -

 ةاألساسيتنميو الميارات 
-المشي)الطبيعية 

 التسمؽ(.-القفز-الكثب
عالجيو لمعادات  -

 الخاطئة.

 المجرية
 

 التمرينات-ةالتمرينات األساسي)
كااللعاب  األنشطة لكافة(. الطبيعية
 الرياضية

جداكؿ اداء التمرينات 
ذات طابع    ىكائية

 السكيدية المدرسة

منتظـ بيف  ايقاع –
الكاحد تكرارات التمريف 

 عضميةال لممجمكعة
 .الكاحدة

متغيرات جميع 
 .البدنية المياقة

 العضميةجميع المجمكعات 
الحزاـ  مجمكعو)لمجسـ 
 الجذع مجمكعو-الصدرم

 الرجميف(.مجمكعو  -

 لكافةاالعداد البدني 
كااللعاب  األنشطة

 الرياضية.

 خصائص وفمسفات مدارس التمرينات البدنية القديمة   (0جدول )تابع  
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الدانماركيو( في الحقبو الزمنيو نيايو القرف كالخاصو بمدارس التمرينات القديمو )االلمانيو كالسكيديو ك  (0ول) من نتائج جديتضح 
 الثامف عشر كخالؿ القرف التاسع عشر يتضح التبايف  فيما بينيـ  في  اساليب االستخداـ ،  كالتأثيرات ، كاالغراض .

باقي  قداىتمت بتنميو عنصر القكه فقط  لمشباب لمدفاع عف الكطف كاىممت ()االلمانيوو يتضح ان مدرسو التمرينات        
العناصر البدنيو ، كتنفيذ تمرينات الميارات االساسيو بشكؿ عسكرم كبدكف استخداـ ادكات فيما عدا أستخداـ بعض اجيزه 

 الحمؽ(.  -العقمو -)المتكازييف
مفػو قػد الحركات غير مرتبطو ببعضيا كغير متناسقو )متكافقو( اثناء االداء مع اجزاء الجسـ المخت ومن عيوب تمرينات ىذه المدرسو

تكػػػكف لمطػػػرؼ العمػػػكم اك لمسػػػفمي ،  اك غرضػػػيو لجػػػزء معػػػيف لمجسػػػـ ، كعػػػدـ مراعػػػاه خصػػػائص النمػػػك كاحتياجاتػػػو لممراحػػػؿ السػػػنيو 
كػػؿ مػػػف حػػاـز احمػػػد السػػػيد المختمفػػو كتفتقػػػر الػػي المركنػػػو كىػػػدفيا  النمػػك الشػػػامؿ المتػػزف لمفػػػرد لمػػػدفاع عػػف الػػػكطف كمػػا اشػػػار بػػػذلؾ 

ـ( ، سػػعيد 4110ـ( ، صػػالح الػػديف محمػػد سػػميماف )4114عميػػكه ، محمػػد مرسػػاؿ حمػػد اربػػاب)ـ( مػػف عػػالء الػػديف محمػػد 4102)
 ( . 41 -04: 5( )45 -  40:  4(  )43،  42:  5( )45: 3الشاىد كاشرؼ الخكلي  .)

ي االىتمػاـ  بالجانػب التشػريحي  كالعالجػي لمتشػكىات الجسػميو كمحاربتيػا ك العمػؿ عمػ  )الساويديو(بينما اىتمت  مدرسو التمريناات 
بػػػالقكاـ ، كمراعػػػاه قػػػدرات كحاجػػػات االفػػػراد  لمتنميػػػو المتزنػػػو الشػػػاممو  كالمناسػػػبو لمفػػػرد فاىتمػػػت بتػػػدريبات اجػػػزاء الجسػػػـ بشػػػكؿ كامػػػؿ 

ـ( كعػالء 4102بػذلؾ كػؿ مػف حػاـز احمػد السػيد )كبأسمكب متزف كفقا لمفركؽ  كاالحتياجات كالقدرات الفرديو لالفراد كمػا اشػار بػذلؾ 
: 5( ، )44،  43:  5( )43،  42: 3ـ(، ، سػعيد الشػاىد كاشػرؼ الخػكلي .)4114حمد عميكه ، محمد مرسػاؿ حمػد اربػاب)الديف م

41   ،40. ) 
الحركي البعد مدم تسمح بو المفاصؿ كتنميو مركنتيا ،  مبالحركو المستمره ، كالمد  ) الدنماركيو (و تميزت مدرسو التمرينات 
ـ( كعالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ 4102مف حاـز احمد السيد )عمييا.كقد اشار بذلؾ كؿ  كاالستطالو لمعضالت العاممو

 31: 2( ) 44،  4 3: 5( ) 44: 3ـ( ، سعيد الشاىد كاشرؼ الخكلي . )4115ـ(، شعبو التمرينات كالحمباز)4114حمد ارباب)
،30 ) (5 :44. ) 

اك غير مباشر في تنميو متغيرات  بشكؿ مباشرتتفؽ  التمرينات البدنيو الثالثووبذلك يتضح لمباحثان ان اساليب مدارس         
 اىدافيا.بينما تختمؼ في استخداماتيا لالجيزه كاالدكات ك في  الجرأه، الرشاقو(،المياقو البدنيو )القكه، التحمؿ، الشجاعو، 

ت النظاميػػو ، كالبنائيػػو ، كالتمرينػػات عمػػي االجيػػزه) ( اف مدرسػػو التمرينػػات الركسػػيو قػػد تضػػمنت التمرينػػا4كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )
مرينػػػات الفنيػػػو االيقاعيػػػو لميسػػػدات ، التمرينػػػات االكركباتيػػػو ( تال –الجمبػػػاز( ، كتمرينػػػات المسػػػتكيات العاليػػػو كالبطػػػكالت ) الجمبػػػاز 

حػاـز كما اشار بذلؾ كػؿ مػف  ينات العالجية كالتمر كىدفت الي تنميو المياقو البدنيو ،كزياده االنتاج ، االعداد البدني العاـ كالخاص ، 
ـ( ، سػعيد 4115ـ(، شػعبو التمرينػات كالحمبػاز)4114ـ( كعالء الديف محمد عميكه ، محمػد مرسػاؿ حمػد اربػاب)4102احمد السيد )

 ( .40،44:  5( ) 34، 30: 2( ) 31، 45:   5( ،) 31،  45: 3الشاىد كاشرؼ الخكلي )
فػػي مككناتيػػا عمػػي طػػابع المدرسػػو السػػكيديو فػػي ايقػػاع  االداء البطػػ  مػػع مصػػاحبو  النجميزيااو ()المدرسااو اكمااعتماادت تمرينااات 

الرشػاقو( -التػكازف-التحمػؿ-تنميو متغيػرات المياقػو البدنيػو)القكهك التنفس االيقاعي)الشييؽ كالزفير( المنتظـ  المصاحب لمعمؿ العضمي 
مكعػػػات العضػػػميو كاالداء الميػػػارم كعمػػػي اسػػػتخداـ االدكات الفرديػػػو كاليدكيػػػو الشػػػجاعو( كتنميػػػو المج -، كالمتغيػػػرات النفسػػػيو) الجػػػرأه

المقعػد  -االطػكاؽ -الميػر–الصػندكؽ المقسػـ  –الزجاجػات الخشػبيو  -اكيػاس الرمػؿ اك الحػب -الحبػاؿ -العصػي -الصغيره) الكرات
الكتسػػاب الميػػارات الحركيػػو الطفػػاؿ المراحػػؿ كذلػػؾ  الشػػرائط الثعبانيػػو كاالعػػالـ ( -عارضػػو االتػػزاف المنخفضػػو -المراتػػب –السػػكيدم 

ـ( ، ك حػػاـز احمػػد السػػيد 4114عػػالء الػػديف محمػػد عميػػكه ، محمػػد مرسػػاؿ حمػػد اربػػاب) الدراسػػيو االكلػػي كمػػا اشػػار بػػذلؾ كػػال مػػف
 (  .43:  3( )  31:  5. ) ـ(4102)
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مدرسو االلمانيو كالسكيديو كالركسيو قد في نفس فتره تمرينات ال ك التي ظيرت كمايتضح ان تمرينات المدرسو ) الفرنسيو( 
اتجيدت الي التأثيرعمي الحالو العامو لمجسـ  ، ك تنميو المركنو كالتكازف ، ك تميزت جداكليا بتمرينات المقدمو ) احماء لمركنو 

عالء  بذلؾ  كال مف تمرينات لمنمك (  كقد اشار –تمرينات عالجيو  -تمرينات عمي االجيزه لمميارات االساسيو الطبيعيو –الجسـ 
    ( .42:  3( )  31:   5ـ(  . )4102ـ( ، حاـز احمد السيد )4114الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب)

اىدافيا  في االعداد البدني الخاص لالنشطو كااللعاب الرياضيو مف خالؿ االعداد  )المدرسو المجريو (كما اظيرت تمرينات 
ذلؾ كال مف الغرضيو الخاصو( ، كاالعداد البدني  العاـ )التمرينات الغرضيو العامو ( كقد اشار الي  البدني الخاص )التمرينات

 ـ( .  4102( )45:   3) (30:   5ـ( ، حاـز احمد السيد ). )4114عالء الديف محمد عميكه ، محمد مرساؿ حمد ارباب)
 التاليو:في المحاور  تشابيت واختمفت البدنيو القديمو قد مدارس التمريناتما سبق يري الباحثان ان 

  العمل:نظام -8         
التمرينات الي  تقسيـ جداكؿالدنماركيو في نظاـ العمؿ في  كالسكيديو، االلمانيو،المدارس  برامج تمريناتتشابيت -

انبيف( ، تمرينات كج كظير،، كتمرينات لمجذع )بطف، الصدرم(تمرينات لمطرؼ العمكم لمجسـ )الذراعيف كالعنؽ كالحزاـ 
 .لمطرؼ السفمي )الرجميف( 

االنشطو كااللعاب  لكافةاستخداـ التمرينات االساسيو  عمىتشابيت برامج تمرينات المدرستيف الركسيو كالمجريو -
 الرياضيو.

ؿ( الحبا العصي-االطكاؽ-استخداـ االدكات الصغيره )الككر كالفرنسيو فيتشابيت المدارس السكيد يو كاالنجميزيو -
 (.الحائط عقؿ-السمميوالنكافذ –عارضو االتزاف -المقعد السكيدم-المقسـ الصندكؽ)كاالجيزه كاالثقاؿ الخفيفو، 

 التخصصي،اعتمدت برامج تمرينات المدرسو الركسيو في اختصاصاتيا اساسا بالعمؿ عمي التمرينات ذات الطابع -
 االنتاج. كتمرينات لمعماؿ لزياده العاليو، االكركباتكالمستكيات 

االسمكب الدنماركي بشكؿ مستمر دكف ب اختمؼ نظاـ العمؿ ببرامج تمرينات المدرسو السكيديو كالدنماركيو   حيث يؤدم- 
تكقؼ مارا بجميع المجمكعات العضميو )الذراعيف ثـ الجذع ثـ الرجميف كىكذا... اك العكس ( ...بينما السكيديو تؤدم 

 تكقؼ لمراحو فيما بيف المجمكعات.بشكؿ منفصؿ لكؿ مجمكعو عضميو كال
 طبيعو االداء : -0
تشابيت برامج تمرينات جميع المدارس في جداكؿ تمريناتيا في اعتمادىا عمي اسمكب التمرينات اليكائيو كبأداء مراحمي -

 ماركيو.)فترات راحو بينيو بيف مجمكعات العمؿ العضمي لكؿ مجمكعو عضميو كالتي تمييا( عدا تمرينات المدرسو الدن
بينما اختمفت برامج  تمرينات المدرسو الدنماركيو عف برامج تمرينات المدارس االخرم في اسمكب التمرينات اليكائيو مف  -

حيث انيا مستمره في االداء دكف فترات راحو بينيو بيف عمؿ المجمكعات العضميو حيث يتـ العمؿ باالنتقاؿ مف مجمكعو 
 ذ راحو تنفسيو .عضميو الي اخرم دكف التكقؼ الخ

 ايقاع االداء الحركي :-3
تشابيت جميع  برامج مدارس التمرينات في اتباعيا اسمكب االيقاع التكقيتي المنتظـ المصاحب لمتنفس )الشييؽ -

كالزفير( اثناء اداء المجمكعات العضميو مع كجكد فترات راحو بينيو بيف مجمكعات االداء لمسماح بالعكده لمحالو 
 ستعاده الشفاء( فيما عدا تمرينات المدرسو الدنماركيو.الطبيعيو )ا

تميزت تمرينات المدرستاف الركسيو كالفرنسيو بالتمرينات االيقاعيو المصاحبو لممكسيقي، االيقاع الغنائي اك ايقاع  -
 جياز المتركنـك )منظـ الخطكه( .



12 
 

اع الكاحد المنتظـ  دكف تكقؼ خالؿ جميع بينما اختمؼ ايقاع تمرينات المدرسو الدنماركيو  الذم اتسـ بااليق -
 االداءات لمختمؼ التمرينات.

 تؤدم تمرينات  المدرسو االلمانيو بشكؿ عسكرم  عكس اساليب  اداءات تمرينات المدارس االخرم .-
  تتميز تمرينات المدرسو السكيديو بالثبات لمده طكيمو مما يتصؼ االداء بالتصمب كالتكتر كاثاره الممؿ .-

 المتغيرات البدنيو :-4       
     -الرشاقو -التكازف-التحمؿ -تشابيت  كؿ  مدارس التمرينات في العمؿ عمي اكتساب المتغيرات البدنيو كالعقميو) القكه-

 الجرأه( ك لـ تختمؼ برامج تمرينات المدارس في المتغيرات البدنيو بكؿ منيـ.  -الشجاعو
 المجموعات العضميو :-5      
ميو  )الحزاـ التزمت جميع مدارس تمرينات باسس المبادئ التشريحيو ك تقسيـ الجسـ الي ثالث مجمكعات عض-            

 الرجميف( كلـ تختمؼ برامج تمرينات المدارس في عمؿ المجمكعات العضميو بكؿ منيـ . –الجذع   –كالذراعيف كالرقبو الصدرم 
 اليدف : -6      

 تمرينات المدرستاف االلمانيو كالسكيديو في العمؿ عمي التنميو الشاممو المتزنو لمجسـ .تشابيت اىداؼ -           
 تشابيت اىداؼ تمرينات المدراس السكيديو ، كالركسيو ، كالفرنسيو  في العمؿ اصالح العيكب  كالعادات الخاطئو عمي  -          

 كالمحافظو عمي القكاـ .                 
 كقد اختمفت كتنكعت  في اىدافيا كالتالي :-              
 ىدفت تمرينات المدرسو االلمانيو الي نمك الفرد لمدفاع عف الكطف .-             
 ىدفت تمرينات المدرسو  الدنماركيو الي  تنميو المركنو ك التنفس .-             
 نتاج   لمعماؿ .ىدفت  تمرينات المدرسو  الركسيو  الي  زياده  اال -            
 ىدفت  تمرينات المدرسو  االنجميزيو  الي  تمتع  االفراد بالصحو . -            
 ىدفت تمرينات المدرسو المجريو الي االعداد البدني لكافو االنشطو كااللعاب الرياضيو . -           

 :" االول لمبحثوبذلك يكون قد تمت االجابو عمي التساؤل 
ايقػاع  -طبيعػو االداء -قيد البحث في)نظاـ العمػؿ  البدنية القديموفمسفات مدارس التمرينات  كاالختالؼ بيفتشابو ماىي اكجو ال-0 

 االىداؼ(  ؟ -المجمكعات العضمية العاممو -المتغيرات البدنيو -االداء الحركي
 التمرينات البدنيو الحديثو : خصائص مدارسثانيا: عرض ومناقشو 
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ايقاع االداء  االداء طبيعة ظام العملن المدرسة
 الحركي

المتغيرات 
 البدنية

المجموعات 
 العاممةالعضمية 

 اليدف

 
 
 

 البيالتس
Pilates 

Exercises 
 

 

مجمكعة مف الحركات البدنية تصحبيا أنماط 
 مف التنفس المركز.

 األرضية كالجاذبيةاستغالؿ كزف الجسـ -
 كمقاكمو لمتحكـ في شده كحده التمرينات

 اك بدكف اداه. بأداةالمؤداه    التدريبية
االداء  كيفية عمىكيعتمد اسمكب التمرينات 

 التكرارات.كميو  عمىكجكدتو كليس 
لجسدم إضافةن إلى التأكيد عمى التمريف ا

 .التركيز الذىني
– الدقة-المركزية-اسس العمؿ )التركيز

 .التحكـ العضمي(-التنفس – االنسيابية

ما  كيجمع-ىكائي 
 الدقةف تمرينات بي

 كاالستطالة.كالقكه 

اليقاع يتميز ا –
الحركي بصفو 
استمراريو االداء 

. مع ءالبطي
التنفس مصاحبو 

-شييؽ) االيقاعي
 لألداء( زفير

 .الحركي

 متغيرات المياقة
 القكة-البدنية 
– العضمية
التكازف 
 العضمي 

-المركنة -
 التكافؽ

العضمي 
 العصبي.

عضالت الجسـ 
بصفو عامو 

 العميقةضالت كالع
لمجذع بصفو 
خاصو )عضالت 

كالظير البطف 
 تكالعضال
 عمى العاممة

 مفصمي الفخذيف 

 تكازنو كالثباتتقكية الجسـ كتحقيؽ 
الحركي لعضالت الجذع كالمفاصؿ 

  -عميو  العاممة
اعادة تأىيؿ الجسـ مف جميع 

 القكاـ.النكاحي كتحسيف 
 كالدقةالتحكـ  عمى القدرةتنميو 

كالتكافؽ  الجسـ،ع كالتكازف لكض
العصبي بيف اليديف  العضمي

الحركي  كالرجميف، كاالداءكالعينيف 
 كالميارل

 الجيروتونيك
 الجيروكينيسس

Gyro 
kinesis .
Gyro 
tonic& 
 

مبادئ اليكغا،  مككف مفبرنامج تمرينات 
 كالسباحة شي(،)تام  كالرقص، كالتايبك

كالجمباز. تغيير اتجاىات الجسـ في جميع 
الجير تمرينات  تؤدم ،كاحدةء بكتيرة األنحا
بدكف االدكات كالجيرككينيس تؤدم  ؾكتكني

 .باألدكات
 مختمفةتدريبيو  التمرينات بجرعاتتتشكؿ 

بيف تمرينات المرجحات  كتتنكع ،الشده
 الراقصةكالتطبيقات  بككس،كالكيؾ  االىتزازية

 الرجميف.لعمؿ 

سالسؿ -ىكائي 
مف الحركات 

 المتدفقة الدائرية
 المتزامنةك 

دكف  المتكاصمة
   تمرينات انقطاع

 تسمح لمجسـ
 بالحركة.

بصفو  يتميز –
األداء استمراريو 

المصاحب  الحركي
 لمتنفس االيقاعي

-شييؽالثابت )
 زفير(. كاالستعانة

بالمصاحبة 
 المكسيقية

 المياقةعناصر 
جميعا  البدنية

كخاصو 
 اإلطالة كالقكه

 العضمية
 كالمركنة،
 كالتكازف

لجسـ عضالت ا
عامو كالعضالت 

لمجذع  العميقة
 خاصو 

 البطف، )عضالت
كالعضالت  كالظير،
 عمى العاممة

 . الفخذيف(مفصمي 

 الدمكية كاألكعيةالقمب  تحفيز انظمو
كالعضالت كالييكؿ  كالعصبية
 كالجياز الدكرم التنفسي العظمي،

 . القمب كالرئتيف()
التأىيؿ البدني كالعالج الطبيعي -

 .بات بالمفاصؿاالصاكالحد مف 

 مدارس التمرينات البدنيو الحديثو  خصائص وفمسفات   (3جدول ) 
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األداء ايقاع  االداء  طبيعة نظام العمل  المدرسة
 الحركي

المتغيرات 
 البدنية

المجموعات العضمية 
 العاممة

 اليدف

 
 
 Taeالتايبو
Bo  او

التايتشي    
(T ai-  

chi او )
التايجي)
(Tai ji 
 

 

 المالكمة الخياليةبرنامج تمرينات مزيج مف 
(Shadow boxingكالتايككند )كالرقص  ك

 اليكائي.
مجمكعة مف الحركات الفنية الكالسيكية   -

 لمفنكف القتالية مع إضافة حركات لمقدميف
كالتكامؿ في األداء بيف حركات الطرؼ العمكم 

 ساأليركبيكببعض حركات  اقترانيا كالسفمي مع
 الخفيفة.

   بككس اليكائيةتمرينات الكيؾ 
 كسالسؿ مف الحركات الدائرية

كف انقطاع كالتي كد المستمرة
بالحركة أثناء  تسمح لمجسـ

لعمؿ  كتطبيقات راقصوالممارسة 
 كمركنةالرجميف كتماريف اطاالت 

بجرعات تدريبية مختمفة الشدة 
كتمرينات  متعدد،كتنكع حركي 

 ، كتطبيقاتاالىتزازيةالمرجحات 
 لعمؿ الرجميف  راقصو

يتميز 
بصفو 

استمراريو 
االداء 
كبإيقاع 

 ثابت
كمستمر 
 كمصاحب
 بالمكسيقى

 تجمع بيف
عناصر 
 البدنية المياقة
جميعا 

كخاصو 
 )القكة

 العضمية
 المركنة

كاإلطالة 
 (كالتكازف

عضالت الطرؼ العمكم 
كعضالت الطرؼ 

 الجسـ.السفمي مف 
 

حركات لمقدميف 
لتحسيف الجزء العمكم 

الجزء  الجسـ،مف 
السفمي مف الجسـ. 
كحركات لمذراعيف 

 لجيازلزيادة كفاءة ا
 كالمياقةالدكرم التنفسي 

 الكظيفية.
تحسيف القكة العضمية  

كالمركنة كسرعة رد 
التكازف كالتكافؽ  الفعؿ،

العضمي العصبي 
 العضمية. كالقدرة

 
 
 
 

ال تي ار 
اكس    

(TRX) 
 

 تعتمد التمرينات عمى األسس الرئيسية:
: زيادة المقاكمة عف طريؽ مبدأ اتجاه المقاومة
ف نقطة ارتكاز الجياز ثـ ابتعاد الجسـ ع

: كىك اداء الثباتمبدأ -العكدة لنقطة االرتكاز. 
التمرينات باالرتكاز عمى ذراع كاحده أك قدـ 

 كاحده بدال مف االرتكاز عمى االثنيف معا.
: الحركة عمى شكؿ بندكؿ الساعة مبدأ البندول

كاز الجياز لمجانب ثـ باالبتعاد عف نقطة ارت
رتكاز لمجانب اآلخر، بنقطة اال االعكدة مار 

 كمف األماـ إلى الخمؼ.

استخداـ اداة معمقو عاليا ألداء 
مجمكعات التمرينات المختمفة 
بيدؼ بالعمؿ بكزف الجسـ ضد 
الجاذبية األرضية. كمف اسس 
استخداميا اف تككف االداة 
كالجسـ كتمة كاحدة، كتعتمد في 
ادائيا عمى عضالت البطف 

 كالظير كالحكض كالصدر.
 

يز يتم
باإليقاع 
الحركي 
بصفو 

استمراريو 
االداء 

بإيقاع ثابت 
 كمحدد.

القكة كالتكازف 
كالتكافؽ 
 كالمركنة

 القدرة
-العضمية 

التحمؿ 
العضمي 

 كالقكة.

عضالت الطرؼ العمكم 
كالطرؼ السفمي    مف 

 الجسـ  
 

تنميو جميع عناصر 
المياقة البدنية العامة، 

زيادة -منع االصابات 
، معدؿ ضربات القمب

زيادة قكة عضمة القمب، 
كزيادة التحمؿ 

 العضمي.
تنمية الميارات  -

 الرياضية الخاصة.
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األداء ايقاع  االداء  طبيعة نظام العمل  المدرسة

 الحركي
المتغيرات 
 البدنية

المجموعات 
العضمية 
 العاممة

 اليدف

 
 
 

 
 

 األيروبيك
اليوائيو( )

Aerobic 
exercise 

 
 
 

 ؿ عف خمس دقائؽ لإلحماءالبدأ في ما ال يق -
 قبؿ البدء بالتماريف   التسخيف()
 البدأ تدريجيا في العمؿ ببط   -
 زمف التدريب ال يزيدألكثر مف ساعة  -

تؤدم التماريف ثالث مرات عمى األقؿ في األسبكع  --
 كفي حدكد معدؿ النبض المستيدؼ 

-التكقؼ عف النشاط عند الشعكر بآالـ في الصدر -
-ضيؽ شديد في التنفس -نتظمة لمقمب ضربات غير م

-الصحية العامة لمجسـ  بضعؼ الحالةالشعكر -الدكخة 
 األعراض المرتبطة باألزمات القمبية أك السكتة الدماغية.

 
ىكائي كالعمؿ في -

كجكد األكسجيف 
كمصدر لمطاقة كرفع 

 معدؿ التنفس. 
تنفس اليكاء بمعدؿ -

 ثابت أثناء الممارسة
تمرينات متكسطة - 
لشدة كتتـ لفترات ا

 طكيمة.
  
 
 

ابقاع تنفس 
اليكاء بمعدؿ 
غير ثابت 
كعمي نفس 
كتيره كؿ 
تمريف لفترة مف 
الكقت بإيقاع 
غير منتظـ" 
كغير ثابت 
كعمي ايقاع 

 مكسيقي
مختمؼ لكؿ 

 تمريف.
 

اكتساب 
متغيرات 
المياقة 
البدنية 

)المركنة 
-القكة -

 التكازف(
 

عضالت 
الطرؼ العمكم 

كعضالت 
سفمي    الطرؼ ال
 مف الجسـ.

 

تحسيف القدرة عمى التحمؿ -
القمبي كاألكعية الدمكية.  رفع 
قدرة القمب كاألكعية الدمكية 
عمى تكصيؿ أكبر كمية ممكنة 
مف األككسجيف الى جميع 
أعضاء الجسـ. خفض ضغط 

 كككليستركؿ الدـ.
 ازالو الدىكف.  -
 
 

 
 

تمرينات 
الكورستابمتي 

Core 
stability 
exercise 

 

مما يجعمو قاعده ثابتو كقكيو لكؿ  ثبات الجذعتعني 
 كالذراعيف  مف الرجميفالحركات 

ويتم  االرض، عمىاالرتكاز  مساحة قاعدهالتدرج بتقميؿ 
 مراحل:العمل في ثالث 

 .األرضية الجاذبيةالجسـ ضد  : العمؿ بكزفاالولي-
كالكره  الطبية )الكره المساعدةاستخداـ االدكات  :الثانية-
 كيسرية(.الس
 االثقاؿ  استخداـ اجيزه :الثالثة -
 العمؿ بكزفمف  الصعب بدايةمف السيؿ الي  كالتدرج- 

كالتكامؿ في حركو الجسـ  األرضية الجاذبيةالجسـ ضد 
 كاحده.ككحده 
بيف التكرارات كالمجمكعات الستعاده  الراحة البينيةمع 
 الشفاء

 
 عمى تمرينات تعمؿ 

احداث التكامؿ بيف 
كالتكافؽ  القكة

 المحيطةلمعضالت 
بالعمكد الفقرم 
كعضالت البطف 

 كاآلليةكالظير 
لضماف استقرار 

 الفقرم.العمكد 

التنفس ىكائي 
كغير  ءبطي
كغير  ـمنتظ

 ثابت مع
 التنفس اليكائي

المصاحب 
  لألداء

 القكة
كالتكافؽ 
 كالتكازف

العضالت 
 المحيطة

بالعمكد الفقرم 
كعضالت 

البطف كالظير 
 كاآللية

عضالت الجذع  ازف كقكهتك  
الفقرم بالعمكد  المحيطة
 البطف كعضالت كعضالت
 ليو(.كاآلالظير 

لثبات الجذع كالحكض كثبات 
 الفقرم.العمكد 

الظير  أسفؿ تخفيؼ آالـ -
مف اصابات  كالكقاية المزمف،
 الظير. أسفؿ

 الفسيكلكجيةتحسيف الكظائؼ -
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المتغيرات  ء الحركيايقاع االدا االداء طبيعة نظام العمل المدرسة
 البدنية

المجموعات 
 العاممةالعضمية 

 اليدف

 
 
اليوجا

(Yoga) 
 

تماريف االنقباض العضمي الثابت 
وتتم من خالل كاالسترخاء كالتأمؿ 

  عناصر:
 العضمي.التحكـ -التنفس-التركيز -
مف  اليكجا البدنيةيؤدم برنامج تمرينات -

 الجسمانيةاكضاع  الثمانيةخالؿ 
   األساسية.

 طكيمو كبثبات دكف التمرينات لفتراتتؤدم 
 .االقؿ يكميا عمى ساعةحركو كلمده 

كتـ النفس في اكضاع  تؤدم تمرينات 
ثانيو باالنقباض  41الي5الثبات مف 

ثكاني الي  01العضمي الثابت مف
 دقائؽ01

 ثمانيةانقباض عضمي ثابت مف  
طكيمو دكف حركو كلمده  اكضاع لفترات

 االقؿ. عمى ساعة
اداء  الصدر(يعمؿ الجياز التنفسي )-

الشييؽ ثـ الزفير مرتاف في كؿ مره في 
 االنقباض الثابت.

 المعدة عمىتمرينات الجذع لمتأثير  -
الشراييف شبكات  كاالمعاء كعمى

 عمى المكزعةكاالعصاب  كاألكردة،
بطكؿ جميع اجيزه الجسـ كاعضاءه 

 الفقرم يكميا.  العمكد
لالنقباض  اإلطالة المصاحبةعنصر -

العضمي الثابت مع االحتفاظ بالتنفس 
 السائد.+التكازف ىك العنصر 

ايقاع تنفس اليكاء 
كعمي بمعدؿ ثابت 

مف  الكتيرة لفترة نفس
الممارسة  الكقت أثناء

ثـ  كاداء الشييؽ
الزفير مرتاف في كؿ 
مره مف االنقباض 
الثابت في االكضاع 

 .المختمفة

-التكازف 
- القكة

المركنة 
  ةاإلطال

 
 
 
 
 

عضالت الطرؼ 
كالطرؼ  السفمي،

 الجسـ.العمكم مف 
 

 عمى التغمب كالسيطرة
شيكات الجسد كترقيو 

 كاحد،كالفكر في آف  النفس،
إلى جانب اكتساب تقنّيات 

 عمميو التنّفس الصحيح.
 المثالية المياقةاكتساب -

 كالعقمي. التدريب البدنيمف 
 العصبيةتحسيف االشارات -

 .دمكيةال الدكرةكتنشيط 
 ازالو آالـ الظير   -
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 -كيػزر يعتمػد العمػؿ بيػا  عمػي اربعػو محػاكر اساسػيو ىػي )الت (Pilates ) البايالتس( ان التمريناات البدنياو 3يوضح الجادول رقام)
حبيا التحكـ العضػمي (ك اسػتغالؿ كزف الجسػـ كالجاذبيػو االرضػيو كمقاكمػو لمػتحكـ فػي شػده التمرينػات كالتػي تصػ -التنفس -المركزيو

س المركز.لتقكيو الجسـ كتحقيؽ التكازف كالثبات الحركي  لعضالت الجذع العميقػو كالمفاصػؿ العاممػو عميػو ، كتحسػيف انماط مف التنف
كمػػا العضػػمي العصػػبي بػػيف اليػػديف كالعينػػيف كالػػرجميف كاالداء الحركػػي الجيػػد  القػػكاـ كتنمػػو القػػدره عمػػي الػػتحكـ كالدقػػو كالتػػكازف كالتكافػػؽ

 النت"المعمكمات الدكليو شبكو seph MuscolionoJo (05 )جكزيؼ مكسككلينك( ك 4ـ( )4102ؾ حاـز احمد السيد )اشار بذل
(42()43 ). 
تحفيػػز  انظمػػو القمػػب كاالكعيػػو الدمكيػػو  بالعمػػؿ عمػػي (Gyro Tonnic ) الجيروتونيااكوقااد تمياازت التمرينااات البدنيااو بأسااموب 

،  (، ك الييكػؿ  العظمػي  ، ك الجيػاز  الػدكرم  التنفسػي )القمػب   كالػرئتيف ا كمركنتيػا لتقكيتيػ  حكؿ الجذع  كالعصبيو ك العضالت
مع مصاحبو التنفس االيقاعي لمشػييؽ كالزفيػر مػع  كالعمؿ اكتساب متغيرات المياقو البدنيو جمعاء ، كيتمز اسمكب العمؿ باالستمراريو

ؿ طمعػػؾ ، ـ( ، كمحػػركس قنػػديؿ كمنػػا4104قنػػديؿ كمنػػاؿ طمعػػت )كمػػا اشػػار بػػذلؾ محػػركس  االداء الحركػػي المتسمسػػؿ دكف انقطػػاع
 .( 04) (00"النت" )المعمكمات الدكليو شبكو ـ(، ك 4103اماني فتحي )

ىػك مػزيج مػف المالكمػو كالتايككنػدك كالػرقص اليػكائي كىػك يتكامػؿ  (Tae Bo ) تمريناات التاايبوكما يتضح من الجدول ان اسموب 
دائريػػو متدفقػػو كمتكاصػػمو دكف انقطػػاع بػػأداء  فػػي ىيئػػو سالسػػؿ حركيػػو مػػكم كالطػػرؼ السػػفمي لمجسػػـفػػي اداء حركاتػػو بػػيف الطػػرؼ الع

ايقػػػاعي ثابػػػت مسػػػتعينا بالمصػػػاحبو المكسػػػيقيو، كىػػػك يعمػػػؿ عمػػػي اكتسػػػاب كافػػػو متغيػػػرات المياقػػػو البدنيػػػو كخاصػػػو المركنػػػو كاالطالػػػو 
"النػػت" المعمكمػػات الدكليػػو شػػبكو (، 3) ـ(4102اـز السػػيد احمػػد )كقػػد اشػػار بػػذلؾ حػػ العضػػميو كزيػػاده كفػػاءه الجيػػاز الػػدكرم التنفسػػي 

(42()13 ). 
ىدفت الي تحسيف القدره عمي التحمؿ القمبي كاالكعيو الدمكيو  ( Aerobic)تمرينات االيروبكوتضح من الجدول ان اسموب 

ا بمجمكعو مف التماريف التي تؤدم كخفض ضغط الدـ كالككليستركؿ ، كقد اعتمد ىذا االسمكب عمي التدريب ثالث مرات اسبكعي
أيقاع منتظـ ، كبكمصدر لمطاقو ، كيؤدم التنفس مصاحب لمتمريف دكف ايقاع ثابت حسب نكع اداء التمريف  في كجكد االككسجيف

 (43يو "النت")لدكلاالمعمكمات شبكو ( ، 34:  3ـ ( )4102كقد اشار بذلؾ حاـز احمد السيد )حداه.كثابت لكؿ تمريف عمي 
(45)(42( )45 ). 

العمؿ عمي تنميو جميع متغيرات المياقو البدنيو   (  TRXتي ار اكس) المقاومو الكميو لمجسم  ال  ويبين اسموب تمرينات     
 كيتميزكمنع االصابات  كزياده معدؿ قكه القمب كالدفع القمبي كالتحمؿ العضمي  كتنميو بعض الميارات الرياضيو الخاصو 

الداء التمرينات بكزف الجسـ ضد الجاذبيو  كبااليقاع الحركي الثابت كالمنتظـ كىك يعتمد عمي استخداـ اداه معمقواالداء ية بأستمرار 
 المعمكمات شبكوذلؾ  تئ اساسيو ىي مبدأ اتجاه المقاكمو، كمبدا الثبات، كمبدأ البندكؿ، كقد بين، كيعمؿ عمي ثالث مباد االرضيو

 . (33) (43)( 30) "النت" يودكلال
كتنشيط الدكره  عمي السيطره عمي شيكات الجسد كالنفس كالفكر  كتحسيف االشارات العصبيو (YOGA  تمرينات) اليوجا وتعمل-

الدمكيو كازالو آالـ الطير  عف طريؽ االسترخاء كالتأمؿ كتركيز التنفس كالتحكـ العضمي مف خالؿ الثبات في االكضاع بانقباض 
 .( 4) ـ( 0542. ؾ. نارياف)بف ذلؾ عضمي ثابت مع كتـ النفس كقد بي

عمي تكازف كقكه عضالت الجذع المحيطو بالعمكد الفقرم لثبات الجذع ( Core stability الكور ستابمتي)تعمل تمرينات -
كالحكض كالعمكد الفقرم، كتخفيؼ آالـ الظير المزمف كالكقايو مف اصابات اسفؿ الظير ، تبدأ بتمرينات ىكائيو بكزف الجسـ ضد 

نتظـ ، كقد اكضح مط  كغير ثابت مصاحب لالداءالغير لجاذبيو االرضيو ثـ استخداـ االدكات ثـ االثقاؿ كالعمؿ بايقاع حركي با
 Akuthota( ك اككثاتا فيريرك، كمكرم 02ـ ( )4103(، كمحمداحمد محمد فيمي )0(ـ )4103ابك العال احمد عبد الفتاح )ذلؾ 
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Ferreiro Moore &  (4114 ()03ـ ،) كىيبس ، تكمبسكف ، فرنشHIBBS,THOMPOSN,FRENCH   ( 4114ـ )
 .(  40ـ()4112ـ  )   Ben Kibler ,Joel Press( ، كبيف كيبمر ، كجكؿ برس 04)

 :التاليو في المحاورواختمفت  الحديثو قد تشابيت التمرينات  مدارس يري الباحثان انومما سبق 
 اوجو التشابو : نظام العمل-8
(  في العمؿ عمي استخداـ  كزف الجسـ ضد Core( ، كالككر) TRXتي ار اكس)اؿ ( ،  ك Pilatesنات ) البيالتس اعتمدت تمري-

 الجاذبيو االرضيو كمقاكمو لمتحكـ في شده التمريف .
ني التأكيد عمي التمريف الجسدم اضافو الي التركيز الذى ( عميYOGA( ، ك) اليكجا  Pilatesاعتمدت تمرينات  ) البيالتس -

 كالتأمؿ ، ك تنظيـ انماط مف التنفس المركز .
–االنسيابيو  -الدقو -التركيز) عمي Aerobic، كااليركبؾ( Tae Bo( ، ك) تمرينات التايبك Pilatesتعتمد تمرينات ) البيالتس -

 . (التحكـ العضمي
تغير اتجاىات الجسـ في كاىا عمي ( في محتTae Bo( ، ) تمرينات التايبك Gyro Tonnicتعتمد تمرينات  ) الجيركتكنيؾ -

 داـ ادكات .خجميع االنحاء بنطاؽ آمف كبكتيره كاحده ، كاالداء بدكف است
تػي ك تمرينػات اؿ  Core stabilityكالكػكر سػتابمتي ( Gyro Tonnicالجيركتكنيػؾ  تمرينػات ) يعتمػد اداء التمرينػات فػي كػال مػف-

تػتـ الحركػو عمػي شػكؿ البتعاد عف نقطو االرتكازثـ العكده الييػا(، كمبػدأ البنػدكؿ ))ا اساس مبدأ اتجاه المقاكمو ( عمي TRXار اكس)
 .(كالعكس مؼ خبندكؿ الساعو في االبتعاد عف نقطو االرنكاز كالعكده مف جانب الي جانب كمف االماـ الي ال

(  حيث تعتمد  TRXاؿ تي ار اكس )تؤدم جميع برامج التمرينات الحديثو بدكف ادكات  عدا  برامج تمرينات - اوجو االختالف :
 . عمي استخداـ اداه مصممو ليذه البرامج مف التمرينات

 اوجو التشابو : طبيعو االداء--0
حمي )فترات راحو بينيو بيف كب التمرينات اليكائيو كبأداء مر عمي اسم يااعتمدت جميع مدارس التمرينات الحديثو في جداكل -

 . )بدكف فترات راحو بينيو( عمؿ لكؿ مجمكعو عضميو كالتي تمييا( عدا تمرينات التايبكال مجمكعاتتكرارات التمرف كبيف 
المتدفقو كالمتكاصمو دكف انقطاع مع مزامنو التنفس )الشييؽ  محتكيات التمرينات الحديثو مف سالسؿ مف الحركات  تككنت جميع-

 نات اليكجا .عدا تمريكتحرؾ الجسـ كمو في جميع االتجاىات كالزفير( لمحركات ، 
تمرينات  االساسي في مككنات جميع جداكؿ التمرينات الحديثو عدا المقصد يالجانبيف( ى-الظير-عضالت الجذع )البطف -

 .التايبك
 .فعمميا باالنقباض العضمي الثابتتعتمد  جداكؿ جميع التمرينات الحديثو عمي االنقباض العضمي المتحرؾ عدا تمرينات اليكجا -
 كاالستطالو.جميع التمرينات الحديثو ما بيف تمرينات الدقو كالقكه كالمركنو  تجمع جداكؿ -

 اوجو االختالف :
تتاسس برامج تمرينات اليكجا عمي االسترخاء كالتأمؿ مف خالؿ التركيز كالتنفس كالتحكـ العضمي كاالطالو المصاحبو لالنقباض   -

،  بينما جميع  محتكيات برامج التمرينات الحديثو تتككف  مف سالسؿ مف  العضمي الثابت كدكف تحرؾ مع كتـ النفس لفترات زمنيو
الحركات المتدفقو كالمتكاصمو دكف انقطاع مع مزامنو التنفس )الشييؽ كالزفير( لمحركات ، كتحرؾ الجسـ كمو في جميع االتجاىات 

. 
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 اوجو التشابو : االداء الحركيع ايقا -3
الثبػػات ك ( ، كالكػكر سػػتابميتي  بصػفو trxلتمرينػات البػػيالتس ، كالجيركتكنيػؾ ،كاؿ تػي ار اكػػس) تتميػز ايقاعػات  االداءات الحركيػػو-
البطػػ  مػػع مصػػاحبو التػػنفس )الشػػييؽ ك الزفيػػر( لاليقػػاع الحركػػي ، مػػع المصػػاحبو المكسػػيقيو اك الحركػػي  االداء ايقػػاع، ك  سػتمراريواال

 كااليركبؾ .االيقاعيو  لبرامج تمرينات التايبك ، 
 و االختالف :اوج
برامج تمرينات اليكجا ليس ليا ايقاع اداء حركي حيث يتـ الثبات في كؿ كضع  مف اكضاع التمرينات مع اخذ شييؽ مره كاحده -

 اثناء الثبات في الكضع .لمزفير ثـ عمؿ مرتاف 
الحديثو  سءات الحركيو لممدار تتميز برامج تمرينات التايبك، كااليركبؾ بااليقاع الحركي السريع  عكس باقي ايقاعات االدا-

 االخرم.
 اوجو التشابو البدنيو:المتغيرات -4
ي) الثابػػت لحركػالتػػكازف العضػمي ، كالتػكازف ا -التمرينػػات عمػي اكتسػاب متغيػرات  المياقػػو البدنيػو )القػكه العضػميو  تعمػؿ كػؿ مػدارس-

 التكافؽ العضمي العصبي  . -المركنو–كالمتحرؾ( 
 د اختالؼ في اكتساب المتغيرات البدنيو في جميع برامج التمرينات الحديثو .ال يكج- :اوجو االختالف

 اوجو التشابو :العامموالمجموعات العضميو -5
-اسسػػػت بػػػرامج التمرينػػػات الحديثػػػو لتمرينػػػات الػػػيالتس ، كالجيركتكنيػػػؾ  ،  كالكػػػكر سػػػتابيمتي  لعضػػػالت الجػػػذع العميقػػػو ) الػػػبطف-

 اممو عمي مفصمي الفخذيف بصفو خاصو.الجانبيف(  ، كالعضالت الع-الظير
  .بصفو عامولمجسـ  عضالت الطرؼ العمكم كالطرؼ السفمياشتركت جميع تمرينات المدارس الحديثو في العمؿ عمي تنميو  -

 لـ تختمؼ برامج التمرينات الحديثو في عمؿ المجمكعات العضميو بكؿ منيـ . : اوجو االختالف
 اوجو التشابو :: اليدف-6
كزيػاده كفػائتيـ ،  تحفيز انظمو القمب كالدكره الدمكيػو  كالجيػاز التنفسػي ركت جميع برامج  التمرينات الحديثو في اىدافيا عمي اشت-:

 كالتأىيؿ البدني  كالقكاـ ، كالحد مف االصابات ، عالكه عمي اكتساب متغيرات المياقو البدنيو العامو كالخاصو .
 امج  التمرينات الحديثو في اىدافيا .لـ تختمؼ جميع بر - : اوجو االختالف

 
 : لمبحث والذي ينص عمي  ثانيوبذلك يكون قد تمت االجابو عمي التساؤل ال

ايقػاع  -طبيعػو االداء -و قيد البحػث في)نظػاـ العمػؿ لحديثمدارس التمرينات البدنية  افمسفات ماىي اكجو التشابو كاالختالؼ  بيف " 
 االداء 
 ؟  "االىداؼ( -المجمكعات العضمية العاممو -نيوالمتغيرات البد -الحركي

 
 

 مدارس التمرينات البدنية القديمو والحديثو : خصائصثالثا : عرض ومناقشو أوجو التشابو واالختالف بين 
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 ( 4جدول ) 
  أوجو التشابو واالختالف بين خصائص مدارس التمرينات البدنية القديمو والحديثو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 خصائص 

  وطبيعة            
 األداء 

 
 

 
 المدارس قديما

  وحديثا  

ايقاع االداء  طبيعة االداء  نظام العمل 
 الحركي

المجموعات  المتغيرات البدنية
 العضمية
 العاممة

 اليدف

وي 
العم

زء 
لمج

ية 
رض

 غ
ات
رين
تم

فمي
لس
 وا

سية
تناف

ت 
رينا

 تم

ظم
منت

ي 
ىوائ

ظم 
منت

ير 
 غ
ئي
ىوا

 

ئي
ىوا

ال 
 

تمط
مخ

ظم 
منت

 غير 
ظم
منت

 

نية
لبد
ة ا

مياق
ر ال

اص
 عن

ميع
 ج

 

مل
لتح

 وا
قوة

ى ال
 عم

كيز
لتر

 ا

ونة
مر
 بال

مام
الىت

 ا

مين
 رج

عين
 ذرا

ذع
 ج

مل
شا
و ال

لنم
 ا

ني
لبد
د ا
عدا

واال
ية 

بدن
ة ال

مياق
 ال

ات
شوى

 الت
الح

ص
 وا 
حة

لص
 ا

تاج
اإلن

دة 
زيا
ل و

لعم
 ا

طن
الو
ن 
 ع
فاع

 الد

مدارس التمرينات 
 البدنية القديمة

 
 
 
 

                  

مدارس التمرينات 
 الحديثةالبدنية 

 
 
 
 

                  



21 
 

( يتضح اف كؿ مدارس التمرينات عمي مر العصكر قد تككف 3()4كبمقارنو نتائج الجدكليف ) (4من  نتائج جدول ) يتضح   
 لمتزنو لمفرد كتمبيو احتياجاتو البدنيو كاتجاىاتو كميكلو النفسيو كالعقميو كاالجتماعيولمعمؿ عمي التنميو الشاممو ا متشابيو في اىدافيا

كلكنيا قد تختمؼ في اساليب كطرؽ تحقيؽ ىذه االىداؼ لكاقع االمكانات الماديو كالبشريو  كاالجتماعيو لحقبو كؿ عصر مف   ،
ما يتالئـ مع امكاناتيا مف طرؽ كاساليب كنظـ لتحقيؽ و تسمؾ عصكرىا المختمفو مما جعؿ كؿ مدرسو مف مدارس التمرينات البدني

 ما تصبكا اليو مف اىداؼ  .
كالتي الي ىذه الرؤيو التي يراىا الباحثاف  اكجو التشابو كاالختالؼ بيف مدارس التمرينات البدنية قديما كحديثا لذا فقد ترجع عكامؿ ك 

 .تتمحكر مف نتائج ىذه الجداكؿ 
 في : ( اوجو التشابو واالختالف بين مدارس التمرينات البدنية قديما وحديثا  4جدول )ضح من نتائج التتو 
 : نظام العمل-8
 . القديمو عن الحديثو في نظم عمميا البدنيو اختمفت برامج مدارس التمرينات 
لعمػكم، كعضػالت الجػذع، تأسست برامج مدارس التمرينات البدنيػو القديمػو عمػي العمػؿ عمػي تقسػيـ الجسػـ الػي عضػالت الطػرؼ ا -

بينمػػا اعتمػػدت  بأسػػتخداـ تكػػرارات االداء كبأسػػتخداـ االدكات الصػػغيره كالمنقكلػػو لجميػػع عضػػالت الجسػػـ ، كعضػػالت الطػػرؼ السػػفمي
كحمؿ التمػريف لجميػع عضػالت الجسػـ بصػفو  لمتحكـ في شده  كمقاكموعمي استخداـ كزف الجسـ كالجاذبيو االرضيو  والبرامج الحديث

 عضالت الجذع العميقو بصفو خاصو .عامو، ك 
 طبيعو االداء :--4
 التمرينات اليكائيو .متطمبات العمؿ بعمي  عمميا  برامج مدارس التمرينات البدنيو القديمو كالحديثو في طبيعو معظـ تشابيت-
و سالسػؿ مػف الحركػات المتدفقػو محتكياتيػا عمػي االداء فػي ىيئػ تشابيت معظـ برامج مدارس التمرينات البدنيو القديمو كالحديثو فػي-

 في العمؿ عمي كؿ مجمكعو عضميو بمفردىا .
مدرسػػتي تمرينػػات البػػيالتس كاليكجػػا ) مدرسػػتاف حػػديثتاف( عػػف بػػاقي مػػدارس التمرينػػات البدنيػػو ) القديمػػو كالحديثػػو( اختمفػت كػػال مػػف -

، كالبػػيالتس كالجيركتكنػػؾ كاالطالػػو العضػػميو عضػػمي الؤكػػداف اساسػػا عمػػي التركيػػز الػػذىني كالػػتحكـ فػػي التػػنفس ك الػػتحكـ يفػػي ككنيمػػا 
 في ككنيما يعمالف اساسا عمي عضالت الجسـ عامو كالعضالت العميقو لمجذع عمي كجو الخصكص .

 ايقا ع االداء الحركي :-3
ب لمتػػنفس فػػي حصػػاتشػػابيت معظػػـ بػػرامج مػػدارس التمرينػػات البدنيػػو القديمػػو كالحديثػػو فػػي ادائيػػا لمتمرينػػات بأيقػػاع تػػكقيتي منػػتظـ م-

 .اسمكب التمرينات المستخدـ )الشييؽ كالزفير( بأػداء ثابت كمستمر قد يككف بط  اك سريع حسب 
حيث تصاحب بعض تمرينػات المػدارس الحديثػو ،  يقاعيواالمصاحبو المكسيقي اك الالزمو مدارس التمرينات البدنيو في م تختمؼك  -

 .كعدـ المصاحبو بتمرينات المدارس القديمو 
 المتغيرات البدنيو :-2
التػػكازف  -اكسػػاب الفػػرد متغيػػرات المياقػػو البدنيػػو مف)القػػكه العضػػميو فػػيس التمرينػػات البدنيػػو القديمػػو كالحديثػػو ر مػػدا تتشػػابو بػػرامج  -

القمػػب  التكافػػؽ العضػمي العصػبي ( ، كالمتغيػػرات الفسػيكلكجيو ) كفائػو - المركنػو -المتحػرؾ ( - التػكازف الحركي)الثابػػت  –العضػمي 
 الجياز التنفسي( . –كالدكره الدمكيو 

اخػػتالؼ فػػي العمػػؿ عمػػي اكتسػػاب متغيػػرات المياقػػو البدنيػػو ، كالمتغيػػرات الفسػػيكلكجيو بػػيف بػػرامج التمرينػػات البدنيػػو لممػػدارس اليكجػػد -
 .كلكف االختالؼ في اساليب تحقيقياالقديمو كالحديثو 
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 المجموعات العضميو  العاممو :-5
تنػػاكب العمػػؿ  العضػػمي مػػف خػػالؿ بأسػػس المبػػادئ التشػػريحيو كالفسػػيكلكجيو فػػي امج تمرينػػات المػػدارس القديمػػو كالحديثػػو التزمػػت بػػر -

 -جػػػانبيف(  -رظيػػػ -الجػػػذع ) بطػػػف –عضػػػميو بالجسػػػـ الػػػي ثالثػػػو اجػػػزاء ) الحػػػزاـ الصػػػدرم كالػػػذراعيف كالرقبػػػو لتقسػػػيـ المجمكعػػػات ا
 . الرجميف كالقدميف 

 ال يكجػد  اخػتالؼ فػي العمػؿ عمػيمرينػات المػدارس القديمػو كالحديثػو بأسػس المبػادئ التشػريحيو كالفسػيكلكجيو فػبرغـ التػزاـ بػرامج ت -
، حيػػث تحتػػكم كحػػده التمرينػػات ببػػرامج مػػدارس  التمرينػػات القديمػػو عمػػي تقسػػيـ بػػيف بػػرامج التمرينػػات البدنيػػو لممػػدارس القديمػػو ال ىػػذا

 الحديثػو تحتػكم كحػده التمرينػات ببػرامج مػدارس التمرينػات ، بينمػافي الكحده التدريبيػو  مجمكعو تمرينات لممجمكعات العضميو الثالث
عمي مجمكعو التمرينات لمجمكعو عضميو كاحده اك مجمكعتاف عمي االكثر في الكحده التدريبيو ك في ضكء اليدؼ الذم تسػعي الػي 

 .  تحقيقو 
 : اليدف -2
 جميع مدارس التمرينات القديمو كالحديثو في  التنميو الشاممو المتزنو لمجسـ . تشابيت اىداؼ برامج التمرينات البدنيو في-

 اىداؼ اساسيو غير مباشره كاالتي  :تحقيؽ لشكؿ مباشر ببينما اختمفت في اساليب تحقيؽ ىذا اليدؼ العاـ 
 تنكعت اىداؼ مدارس التمرينات البدنبو القديمو بيف :

طو شػػاالعػػداد البػػدني لكافػػو االن –صػػحو الفػػرد  –زيػػاده االنتػػاج  –كفائػػو الجيػػاز التنفسػػي  -تنميػػو المركنػػو   –الػػدفاع عػػف الػػكطف -
 كااللعاب الرياضيو .

 : و بيفحديثكتنكعت اىداؼ مدارس التمرينات البدنبو ال
ب متغيػرات المياقػو اكتسػا –الحػد مػف االصػابات  –القػكاـ  –التأىيػؿ البػدني  –تحفيز انظمو القمب كالػدكره الدمكيػو كالجيػاز التنفسػي -

 العامو كالخاصو  .
 وبذلك يكون قد تمت االجابو عمي التساؤل الثالث  لمبحث والذي ينص عمي :

طبيعػػو  -الحديثػػو قيػػد البحػػث في)نظػػاـ العمػػؿ   القديمػػو ك التمرينػػات البدنيػػةفمسػػفات مػػدارس "مػػاىي اكجػػو التشػػابو كاالخػػتالؼ  بػػيف 
 االىداؼ("  ؟ -المجمكعات العضمية العاممو -ات البدنيوالمتغير  -ايقاع االداء الحركي -االداء

 االستخالصات:
لمعمػػـك  االنسػػانيو كالطبيػػو كالتربيػػو كعمػػـ الػػنفس  ضػػكء اف جميػػع بػػرامج التمرينػػات اسسػػت عمػػي المبػػادئ العمميػػو  سػػبؽ كفػػيممػػا   

، ، كالتمرينػػات يب الرياضػػي ، ، كالقيػػاس كالتقػػكيـ التػػدر ك كعمػػـك التربيػػو البدنيػػو كالرياضػػو التشػػريح ، كالفسػػيكلكجي ، ك عمػػـكاالجتمػػاع 
يري الباحثان انو ليس ىنااك اختالفاات باين مادارس التمريناات القديماو و الحديثاو فاي االىاداف ككالميكانيكا الحيكيو كعمـ الحركو  
 كالتالي : ق واساليب تحقيق ىذه االىدافرتمف في طختقد التي تسعي الي تحقيقيا ولكنيا 

الي النمك الشامؿ المتزف مػف خػالؿ اكتسػاب  الجػرأه ك الشػجاعو ، ك التحمػؿ ، ، القػكه   المدرسو االلمانيوينات ىدفت تمر -0
 كالرشاقو ، كتربيو الشباب لمدفاع عف الكطف .

كالتشػكىات القكاميػو ، كاكتسػاب الصػفات  ىدفت تمرينات المدرسو السكيديو الي ترقيو الكفاءه البدنيػو ، كاصػالح العيػكب -4
 الخمقيو كاالراديو .

 ىدفت تمرينات المدرسو الدنماركيو الي تنميو القكه العضميو ، كالرشاقو . -3
ىػػدفت تمرينػػػات المدرسػػػو الركسػػػيو الػػػي تنميػػو المياقػػػو البدنيػػػو العامػػػو لممراحػػػؿ السػػنيو المختمفػػػو ، كاالعػػػداد البػػػدني العػػػاـ  -2

 كالخاص لالنشطو الرياضيو كزياده االنتاج .
 رينات المدرسو االنجميزيو الي االىتماـ بصحو االفراد ، كببرامج تمرينات المراحؿ الدراسيو االكلي .ىدفت تم -5
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 -ىدفت تمرينات المدرسو الفرنسيو الي تنميو المركنو كعالج العادات الخاطئو في الميارات االساسيو الطبيعيػو )المشػي -2
 . االتزاف الحركي ( –التعمؽ  –التسمؽ  –القفز  –الكثب 

 ىدفت تمرينات المدرسو المجريو الي االعداد البدني لكافو االنشطو كااللعاب الرياضيو . -3
الػػي تقكيػػو الجسػػـ  ، كتحقيػػؽ نمػػكه كتكازنػػو كاعػػاده تأىيمػػو مػػف جميػػع      Pilatesالبػػيالتس ىػػدفت مدرسػػو تمرينػػات -4

 النكاحي ، كاكسابو انماط مف التنفس المركز .
تنميػو المركنػو كتقكيػو العضػالت كاالكتػار فػي كقػت كاحػد  الػي( Gyro Tonic) الجيركتكنيػؾ  ىػدفت مدرسػو تمرينػات  -5

 مف خالؿ حركو المفاصؿ ، اشراؾ انماط التنفس اثناء االداء ، زياده التكافؽ كالتحمؿ العضمي اليكائي .
الطػػرؼ العمػػكم كالطػػرؼ  الػػي التكامػػؿ كالتكافػػؽ فػػي االداء بػػيف حركػػات Tae Boىػػدفت مدرسػػو  تمرينػػات التػػايبك  -01

 السفمي .
التػكازف  -بناء عنػاص القػكه كتطػكير القػدره العضػميو  كتحمػؿ القػكهالي   TRXاكس ىدفت مدرسو تمرينات اؿ تي ار  -00
 المركنو . –التكافؽ العضمي العصبي  –

تخداـ االكسػػػجيف الػػػي اكتسػػػاب القػػػدره عمػػػي العمػػػؿ لفتػػػره طكيمػػػو يأسػػػ Aerobicىػػػدفت مدرسػػػو  تمرينػػػات االيركبػػػؾ   -04
 ؿ ثابت اثناء اداء التمرينات .كمصدر لمطاقو كالتنفس بمعد

ي الػتحكـ فػي الػي التغمػب عمػي شػيكات الجسػد كالػنفس ، اكتسػاب القػدره عمػ YOGAىدفت مدرسػو  تمرينػات اليكجػا   -03
 كتنشيط الدكره الدمكيو .و المثاليو بدنيا كعقميا ، تحسيف االشارات العصبيو كعمميو التنفس، اقالجسـ ، اكتساب المي

كالتكافػؽ لمعضػالت المحيطػو الػي احػداث التكامػؿ بػيف القػكه  Core stabilityالكػكر سػتابمتي ىدفت مدرسو  تمرينات  -02
 الظير كاالليو .ك بالعمكد الفقرم كعضالت البطف 

نيػػو القديمػػو كالحديثػػو يػػرم بػػيف خصػػائص مػػدارس التمرينػػات البد كاالختالفػػات العديػػدهكممػػا سػػبؽ كبػػالرغـ مػػف التشػػابو -05
 الباحثاف  

انيمػػا يسػػعياف فػػي اىػػدافيما لمعمػػؿ عمػػي التنميػػو الشػػاممو المتزنػػو لمفػػرد كتمبيػػو احتياجاتػػو البدنيػػو كاتجاىاتػػو كميكلػػو النفسػػيو   
 .اىداؼمف  اليو برامجيماكاساليب كنظـ تحقيؽ ما تصبكا  في طرؽكاف اختمفا  كاالجتماعيو،كالعقميو 

   :( القتراحاتا)التوصيات 
  العمػػؿ عمػػي االسػػتعانو بنتػػائج ىػػذا البحػػث لمعػػامميف فػػي مجػػاالت التربيػػو البدنيػػو كالرياضػػو فػػي مجػػاالت التعمػػيـ ك التػػدريب

المرجػػػكه فػػػي مجػػػاؿ لتحقيػػػؽ االىدافػػػو المالئمػػػو كفقػػػا الىػػػدافيا التمرينػػػات البدنيػػػو  وسػػػتخداـ مدرسػػػالكمراكػػػز االعػػػداد البػػػدني 
 .اعماليـ 

  مدارس التمرينات البدنيو .مف أنماط مختمفة   مشابية حكؿ بحكثك دراسات اء إجر العمؿ عمي 
  لمعػػامميف فػػي مجػػاالت التربيػػو البدنيػػو كالرياضػػو  لمتػػدريب عمػػي اسػػتخداـ مػػدارس اجػػراء دكرات تدريبيػػو  عمػػىالعمػػؿ ضػػركره

 . يـىدافاعمي المناسب منيا لتحقيؽ  لمتعرؼ ك التمرينات البدنيو المختمفو
 طبيعػػػو  -ام مػػػف المتغيػػػرات )نظػػػاـ العمػػػؿ ينػػػات المناسػػػب كالمتماشػػػي  مػػػع اختيػػػار اسػػػمكب التمر ىتمػػػاـ بكيفيػػػة ضػػػركرة اال

 كالكفائػػػات االىػػػداؼ(  كفقػػػا لالمكانػػػات -المجمكعػػػات العضػػػمية العاممػػػو -المتغيػػػرات البدنيػػػو -ايقػػػاع االداء الحركػػػي -االداء
 لمممارسيف  .   حتياجات كالقدرات كالميكؿ المختمفوكاال المتكفره لممعمميف اك المدربيف ، كالفركؽ الفرديو
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 ( .2 -4االسكندريو .ص) -و كالنشرلمطباع

 -03القاىره . ص) -دار المعار –ـ( : التمرينات كالعركض الرياضيو 4111مكسي فيمي، عادؿ عمي حسف ) -02
04.) 

 



25 
 

 
  االنجميزية:المراجع بالمغة  

17- Akuthota,A.Ferreiro,T .Moore (2008): Cor stability exercise principles.Sports 
Med.7(1):39-44> 

18- -Hibbs AE ,Thompson KG,French D.(2008) : Optimizing performance by improving 
core stability and core strength. Sports med .38(12):995-1008.63-. 

19- --  Joseph E. Muscolino*, Adapted from www.wilkipedia.orgSimona Cipriani    
journal of Bodywork and       Movement Therapies .   
www.elsevierhealth.com/journals/jbmt 

20- -Monique Richards! http://moniquerichardspilates.com)                       
21- W Ben Kibler,Joel Press(2006): The Role OfCorstability in Athletic Function .Sports 

Medicine .36(3),189-198. 
22- -Yang Yang, Ph.D.; Scott Grubisich; Matthew F. Komelski, M.A.) (ascm fit 

sodely.page.a quarterly publications of the American College of sports 
medicine.www.acsm.org.fall 2008 page 3). 

a.  الدولية:شبكة المعمومات  
23- http://a2s2.mam9.com/t865-topic. 
24- http://www.al-zin.com/vb/t90389.html- 
25- http://www.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%. 
26- http://www.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%

D8%A9  
27- Http://www.ehow.com/way-/88322-gyrotonic-exercises.htm/ixzz19xn, (Infi nite 

Dynamics: 811 El Capitan Way, Suite 100 San Luis Obispo, CA 93401(P) 
805.594.1061(F) 805.594.1064    

28- Http://www.ehow.com/way-/88322-gyrotonic-exercises.htm/ixzz19xn bgmkt the 
American College of sports medicine.www.acsm.org.fall 2008 page 2) 

45- http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=11cdc5883330062 529-   
30- http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=40&t=1981 Tae Bo 
31- http://www.trxtraining.com/blog/stability-principle-progressions-ask-the-

professor#sthash.ue2XCtls.dpuf   
32- -http://www.trxtraining.com/blog/the-three-principles-of-progression-ask-the-

trainer#sthash.OXn2VHre.dpuf 
33- http://www.trxtraining.com/trx-resources/trx-exercise-video.php. 
34- http://www.trxtraining.com/suspension-training   

http://www.wilkipedia.org/
http://www.elsevierhealth.com/journals/jbmt
http://moniquerichardspilates.com/
http://a2s2.mam9.com/t865-topic
http://www.al-zin.com/vb/t90389.html
http://www.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%25
http://www.ehow.com/way-/88322-gyrotonic-exercises.htm/ixzz19xn
http://www.ehow.com/way-/88322-gyrotonic-exercises.htm/ixzz19xn
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=11cdc5883330062%205
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=11cdc5883330062%205
http://forum.iraqacad.org/viewtopic.php?f=40&t=1981
http://www.trxtraining.com/blog/stability-principle-progressions-ask-the-professor#sthash.ue2XCtls.dpuf
http://www.trxtraining.com/blog/stability-principle-progressions-ask-the-professor#sthash.ue2XCtls.dpuf
http://www.trxtraining.com/trx-resources/trx-exercise-video.php
http://http/www.trxtraining.com/suspension-training


26 
 

 
 
 

 المستخمص 
 دراسو مقارنو ""رؤية فمسفية لمدارس التمرينات البدنية قديما وحديثا  

 د/محركس محمد قنديؿ* ا.
 **د./أحمد محمد مصطفي                                                                

 

كدراسو تحميميو ، كاستخدـ المنيج الكصفي  المقارف  ديثاحث الي التعرؼ عمي فمسفو مدارس التمرينات البدنيو قديما كحبىدؼ ال
 –الركسيو  –الدنماركيو  –السكيديو  –باالسمكب المسحي لتحميؿ البيانات الخاصو بمدارس التمرينات البدنيو القديمو ) االلمانيو 

اؿ تي  ار  –االيركبؾ  –التايبك –ركتكنيؾ الجي –المجريو ( كمدارس التمرينات البدنيو الحديثو )البيالتس  –الفرنسيو  –االنجميزيو 
 -ايقاع االداء الحركي  -طبيعو االداء  -)نظاـ العمؿ البدنيو  التمرينات خصائص متغيراتستابمتي ( في الككر  –اليكجا  –اكس 

 .  االىداؼ( -المجمكعات العضمية العاممو  -المتغيرات البدنيو 
   كالحديثو.التمرينات بيف المدارس القديمو  خصائصتغيرات بيف م كبير كقد اظيرت النتائج كجكد تبايف
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ABSTRACT 
A phylosophical view of physical exercises schools in the past and the recent "Compartive 

Study" 
Drprof / Mahrouss Mohamed Kandil * 
Dr/ Ahmed Mohamed Mostafa ** 

      The aim of the Recearch is to identify the philosophy of physical excersise schools ,past and 
present, as  a comparativie study  and to use the descriptive method .The comparative survey 
method of the old physical exercise schools (German – Swedish – Russian – Eglish – French – 
Hngarian) and modern physical Exercise schools (Pilates – Gyro tonic – Tae Bo – Aerobic – TRX 
– Yoga – Core stabelety ) in the characteristics of schools of physical exercise ( Work system – 
Nature of evidence – Rhythm of motor performance – Physical changes groups – Aims).             

                                                                                             
      The results showed that there is a difference between the caracteristics of physical exercises 
between the old and new schools.                                                                                  
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