
  عمى بعض المتغيرات االنثروبومترية والفسيولوجية البدنيةالمياقةتطوير تأثير 
  لقوات دوريات األمن السعودية بمحافظة االحساء

أنور بن عبد العزيز النعيم / د*
 

  : وأىميتومشكمة البحث
 التدريب الرياضي دورًا ىامًا في المجتمعات الحديثة إذ أنو يسعى إلى إحداث تغيرات في     يمعب

أنماط سموك الفرد وا عطاءه الفرصة كاممة لتأدية واجباتو بأعمى مستوى من الكفاءة وبالتالي تتطور 
ولما كان من أىم أىداف التدريب الرياضي بصفة عامة ىو الوصول  .قدرات الفرد البدنية والوظيفية

بالفرد إلى أعمى مستوى رياضي ممكن، لذا كان من الضروري أن توجو العممية التدريبيـة إلى إعداد 
- الفسيولوجية– الخططية- الميارية - البدنية ) إعدادًا متكاماًل في كافة النواحي الالعب
 .(..النفسية

 فيشير كل جميع األنشطة البدنية وتعتبر المتغيرات البدنية واحدة من أىم دعائم األداء في 
 Balistiyos & Alfiriz ، بالستيروس وألفاريز Matveyev ، ما تفيف Harraىـارة من 

إلى ضرورة تطوير المتغيرات البدنية حيث أن األداء الصحيح لمميارة يتطمب قدرات حركية خاصة 
تتعمق بقدرات الفرد الكائن، حيث أن تنمية القدرات تعتبر من العوامل اليامة لموصول ألعمى 

ويتم تطوير ىذه  ( والتحمليةراإلنفجاالقوة والسرعة والقوة ) مكوناتالمستويات الرياضية وخاصة 
 . باستخدام األساليب المختمفة خالل فترات متصمة من فترة اإلعدادالالعبينالقدرات لدى 

                                                       (21 :266)،(24 :262)،(2 :37) 
 البدينة يمكن المكوناتأن ىناك طرق متعددة لتدريب دمحم حسن عالوي  كل من ويشير 

تقسيميا طبقًا ألسموب وكيفية استخدام الحمل والراحة إلى طريقة الحمل المستمر، الفتري ، التكراري 
ونظرًا الختالف طرق وبرامج التدريب أصبح من الضروري عمى المدرب أن يختار . ، الدائري 

مكانيات العبيو والتي تعمل عمى تنمية  البرامج التدريبية واألساليب التي تتالءم مع خصائص وا 
 . آدائيمالقدرات البدنية لدييم حيث تؤدي بدورىا إلى تحسين مستوى 
                                                          (14 :212)  (17 :168)( 13 :55) 

 برنامج تدريب القوة أن Kundtsonكنودتسون  نقال عن ( م2000 )دمحم السيد مصطفى ويري    
 .العضمية لمرجمين ولمدة ستة أسابيع قد ساعد عمى تحسين مستوى الالعبين في أداء الوثب

 البدنيأن التدريب  (م 2010 ).Herzog, Irmgard et alىرتسج أرمجارد وآخرون ويضيف 
                                                           

*
. جامعة الممك فيصل- أستاذ مساعد بقسم التربية البدنية ووكيل الكمية لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بكمية التربية  
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يعمل عمى سرعة انقباض العضالت، وأن األفراد الذين يتدربون تكون سرعة  انقباض عضالتيم 
.  أسرع من أقرانيم فى تأدية حركات معينةبفاعمية أسرع، وأن األفراد الذين يتدربون 

                                                                (12 :3) (8 :25)( 23 :23)  

إلى ضرورة تدريب العضالت العاممة تدريبًا خاصًا تبعًا  ( م2000) Scharky شاركىويشير      
( 44: 26 )                          لكيفية استخداميا فى النشاط الممارس

أن تشكيل التدريب والتنظيم الصحيح لألحمال التدريبية وفترات  عمي البيك وآخرون ويشير     
الراحة البينية واستخدام الطرق المختمفة في استعادة الشفاء تعتبر من األشياء الحيوية في نجاح 

  (61: 9)                                                .العممية التدريبية
أن البرنامج التدريبي المنظم من خالل التدريبات  دمحم محمود عبد الدايم وآخرون  ويذكر

 ومكونات المياقة باألثقال يحقق زيادة ممحوظة في القوة العضمية وفي المقطع العرضي لمعضمة
 (86-83: 16)                                              . البدنية المختمفة

 أن تنمية وتحسين الصفات البدنية العامة والخاصة أساس جوىري لتعميم Harraىارا ويرى    
تقان النواحي الفنية الرياضية ويمكن تطبيق ذلك بأساليب التدريب المختمفة، وأن التدريب الدائري  وا 
من أىم ىذه األساليب، فيو أسموب لمبناء واإلعداد البدني ويتضمن تكرار تمرينات متقدمة خالل 

(  5: 21)                                               .فترة زمنية معينة
ما ل إلى أىمية تفيم العاممون في مجال التربية الرياضية والتدريب فاروق عبد الوىاب     ويشير

يحدث داخل أجسامنا من وظائف تقوم بيا األجيزة الحيوية كالقمب والرئتين والغدد الصماء  وغيرىم 
ويوصي بضرورة االىتمام بدراسة  .سواء أثناء الراحة أو التدريب وتأثيره عمى حيوية ونشاط األجيزة

  حيث .التغيرات الفسيولوجية التي تتأثر بشدة الحمل البدني من خالل العمل اليوائي و الالىوائي
أن االنتظام في التدريب البدني لفترات طويمة يضفي عمى أجيزة الجسم آثار فسيولوجية تسمى 

   (11: 10)                                                 . بالتكيف المزمن

لالرتقاء بمكونات المياقة البدنية والقتالية لقوات األمن يعتبر اإلعداد البدنى من الجوانب اليامة    و
 ويعمل عمى سرعة تعمم والعمل والمواقف المتغيرة فى التدريب اعداد األفراد إذ يتأسس عميو والشرطة

تقان الميارات الجديدة وتأخير ظيور التعب الناتج عن طول زمن  التدريب والمواقف التي تتطمب وا 
 وطبيعة وكثرة الواجبات الممقاة عمى مزيد من الجيد والمثابرة خالل المواقف الحياتية وظروف العمل

وييدف تدريب قوات دورات األمن السعودية بمحافظة االحساء إلى مساعدة الفرد المقاتل . األفراد
عمى التكيف مع الواجبات والميام القتالية والتدريبية التي تسند إليو وفق ما يتناسب وامكاناتو وقدراتو 
القتالية والتدريبية وبما يمكنو من تحقيق أفضل مستوى أداء لمدفاع عن الوطن والزود عنو وتحقيق 
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المطموب منو بأعمى كفاءة وقادرية عمى مواجية المخاطر والصعوبات باختالف أشكاليا المتنوعة 
. وفقا لممواقف المتغيرة بما تسمح بو قدراتو واستعداداتو

المياقة البدنية العالية الفراد قوات األمن مما يتطمب والبدنية توافر األمنية ويتطمب تنفيذ الواجبات    
 بمكانو تحظى المياقة البدنية، حيث لقوات األمنبرامج تدريبية مقننة لالرتقاء بمستوى األداء توافر 

الكفاءة البدنية والعقمية لما ليا من تأثير فعال فى تنمية و تنفيذ الميام والواجبات القتاليةىامة فى 
 قد يرجع إلى عدم إىتمام مدربى ىذه الفرق بتنمية . لممارسى تمك األنشطةوالصحية والذىنية

القوة اإلنفجارية أو بعض الخصائص الفسيولوجية والتى تعمل عمى إستمرارية األداء فى 
وتعد مكونات المياقة البدنية الخاصة من األسس اليامة التي ليا دور أساسي في . أحرج المحظات 

دمحم حسن ويذكر . تحقيق أعمى مستوى ممكن من األداء واالنجاز الرياضي وفقا لمنشاط الرياضي 
أن معظم عمماء التدريب قد اتفقوا أن المكونات البدنية ىي المكون األساسي  (م 2000 )عالوي 

الذي تبنى عميو بقية المكونات الالزمة لمحصول عمى أعمى المستويات ، وأن تنمية المكونات 
البدنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعممية تنمية الميارات المختمفة حيث يستطيع الفرد إتقان الميارات 

الحركية األساسية المناسبة لمنشاط الذي يتخصص فيو حال افتقاده لممكونات البدنية الضرورية ليذا 
( 80: 14).                                                        النشاط

االقتحام واليجوم السرعة والمباغتة ووحيث أنو من ضمن العمميات لدى لقوات دوريات األمن  
 التدريبي ىموالقيام ببذل الجيد لمقبض عمى الخارجين عمى القانون مما يتطمب أن يحتوى برنامج

الجري والوثب وااللتحام والجمد العضمي، مما دفع الباحث لتصميم برنامج القوة العضمية وعمى 
ومعرفة تأثيرىا عمى بعض المتغيرات األنثروبومترية والفسيولوجية ألفراد قوات  البدنية المياقةتنمية ل

ومما يؤكد ىذه األىمية العممية القتالية القتحام المباني . األمن السعودية بمحافظة االحساء 
واألماكن ونظرًا لمكثافة العددية لقوات دوريات األمن فإن عممية التعميم والتدريب تمثل عائقًا لمقائمين 

ولما كانت العمميات التى يقوم بيا رجال األمن فى سبيل تأمين وحماية الجبية  عمى التدريب 
 يغمب عمييا طابع المممكة والضرب بيد من حديد عمى أيدي العابثين بأمن وسالمة لممممكةالداخمية 

العنف والخطورة التي تصل إلى بذل النفس رخيصة في سبيل أمن وسالمة الوطن ولذلك فإن 
 تدريبًا كاماًل لتوفير الكثير من ىذه القواتب يدرت ىيالعمميات  الفعالة لمنجاح في ىذه ةوسيلال

لذا فقد سعى الباحث إلى إجراء بحثو الماثل في محاولة لحل ىذه المشكمة . الدماء في العمميات
بأن الوصول إلى المستويات  ناجي أسعد يوسف بدءًا بالقاعدة العريضة متفقًا في ذلك مع ما ذكره

 ما يتعمق  العالية في قطاع البطولة يتطمب اىتمامًا بالغ األىمية ومتشعبًا في عدة نواحي من أىم
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بشئون برامج التدريب عامة وبرامج تدريب إعداد المبتدئين خاصة بصفتيم نواة األبطال وذلك تطبيقًا 
 (315: 18).لمنظرية القائمة أنو كمما اتسعت القاعدة العريضة كمما زاد االرتفاع

 عمى بعض المتغيرات األنثروبومترية  البدنيةالمياقةالتعرف عمى تأثير تنمية    ويعتقد الباحث أن 
لرفع الروح القتالية التي لن يتأتي تنفيذىا اال من خالل تنمية لقوات دوريات األمن والفسيولوجية 

لقوات المياقة البدنية والتي تنعكس عمى المياقة الجسمية والصحية والفسيولوجية والعقمية واالجتماعية 
نجاز لتحقيق الميام دوريات األمن بمحافظة االحساء  ليستطيعوا القيام بمتطمبات العمل بكفاءة وا 

. المطموبة
 

: أىداف البحث
بعض المتغيرات و البدنية المياقة تنميةتأثير برنامج التدريب عمى   التعرف عمىالىييدف البحث   

 .لقوات دوريات األمن السعودية بمحافظة االحساءوالفسيولوجية األنثروبومترية 
 

: فروض البحث
لقوات   البدنيةمتغيرات المياقة توجد فروق دالة احصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي في -

 . ولصالح القياس البعديدوريات األمن السعودية بمحافظة االحساء
 لقوات المتغيرات األنثروبومترية توجد فروق دالة احصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي في -

 . ولصالح القياس البعديدوريات األمن السعودية بمحافظة االحساء
 لقوات المتغيرات الفسيولوجية توجد فروق دالة احصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي في -

 . ولصالح القياس البعديدوريات األمن السعودية بمحافظة االحساء
 المرجعيةالدراسات 

  أسبوعا من التدريب البدني 12 تأثير" دراسة بعنوان (27 )(م2017 )ثياجو وآخرون أجري 
تحميل التغيرات بيدف التعرف عمى . ين مجندين العسكري لل الجسم والمياقة البدنية كتمةعمى 

. المورفولوجية والوظيفية في المجندين العسكريين بعد اثني عشر أسبوًعا من التدريب البدني
 مجند متطوع أعمارىم بين 130 عينة الدراسة من واستخدم الباحثون المنيج التجريبي واشتممت

وزن الجسم ، والطول ، ومؤشر كتمة الجسم ) األنثروبومترية وتم قياس المتغيرات.  سنة18-19
الورك ، وسمك جمد الثقل في العضمة / ، والذراع ، والخصر ، ومحيط الورك ، ونسبة الخصر 

واختبار الجموس  ، واختبار  ( ، والبطن ، ونسبة الدىون في الجسمsuprailiacالثالثية ، 
اشتمل بروتوكول التدريب البدني عمى التدريبات .  دقيقة12الضغط ، واختبار التشغيل لمدة 

 ، واختبار ت ، واالنحراف المعياري ، واستخدم المتوسط الحسابي. والقوة وخفة الحركة والمرونة
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 ممم 25.2 ± 42.7)النتائج انخفاضًا في مجموع ثنايا الجمد الثالثة ومن أىم والنسبة المئوية ، 
 (٪6.1 ± 11.8٪ إلى 7.3 ± 14.1)، وانخفاض في نسبة الدىون  ( ممم17.7 ± 33.9إلى 

، وانخفاض كتمة  ( كجم8.0 ± 58.6كجم إلى  (6.0 ± 57.6)، وزيادة في كتمة الدىون 
كما أظيروا تحسينات في اختبار الضغط . ( كجم5.2 ± 8.3 كجم إلى 6.4 ± 10.1)الدىون 

،  (7.4 ± 49.8 إلى 8.3 ± 35.2)، واختبار الجموس  (8.9 ± 33.5 إلى 9.0 ± 21.3)
 ± V̇O2max ( 35.2، و  ( م214 ± 2760 م إلى 316 ± 2212) دقيقة 12واختبار 

8.3ml.kg − 1.min − 1 to 49.8 ± 7.4 ml.kg − 1.min − 1) . لم يالحظ أي فروق في
وفقا لما ذكر أعاله ، تبين أن . كتمة الجسم ، والطول ، ومؤشر كتمة الجسم ، أو محيط الورك

المنيجية المعتمدة في التدريب البدني كانت فعالة في الحد من نسبة الدىون وزيادة المياقة 
. القمبية التنفسية ، وتحسين القدرة الجسدية وصحة المجندين العسكريين

  تأثير التدريب العسكري المختمط عمى تنمية المياقة (" 25 )(م2016)بوال وآخرون أجري
 12)تقييم الفروق بين الجنسين قبل وأثناء   بيدف التعرف عمى "البدنية لمجنود الذكور واالناث

متوسط :  ذكر114) جنديا 186واستخدم المنيج التجريبي واشتممت عينة البحث عمى  (أسبوًعا
 واستخدمت (سنة 1.2 ± 20.5 = العمر متوسط: أنثى 72 ؛ سنة 1.1 ± 21.0 = العمر

القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعياري واختبار ت واختبار ف لمعالجة بيانات البحث ومن أىم النتائج تفوق الذكور عمى 

 االناث في متغير الطول ومؤشر كتمة الجسم باإلضافة الى اختبارات المياقة البدنية 

  ثر برنامج تدريبي أ " ىا دراسة عنوان(6 )(م2015)  عامجابر طمبة كوشيعبد العظيم أجرى
مقترح لتطوير بعض عناصر المياقة البدنية وبعض المتغيرات الفسيولوجية لحكام كرة القدم 

تدريبي عمى تطوير بعض عناصر المياقة البرنامج الالتعرف عمى أثر  ، بيدف انبالسود
البدنية وبعض المتغيرات الفسيولوجية لحكام كرة القدم بالسودان، استخدم الباحث المنيج 

واستخدمت حكام كرة القدم القوميين ( 30)عمى عدد  البحث عينة واشتممتالتجريبي ، 
القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف 

 فروق دالة إحصائيا بين المعياري واختبار ت لمعالجة بيانات البحث ومن أىم النتائج وجود
بعض  ,ملالتحوالسرعة  متغير متوسطي القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي في

معدل النبض أثناء الراحة، نبض االستشفاء بعد المجيود )المتغيرات الفسيولوجية المتمثمة في 
 -ث ( دقائق، ضغط الدم االنقباضي، الحد األقصى الستيالك األكسجين المطمق (5،10)ب

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لعينة  -مؤشر كتمة الجسم ج 
  .البحث في متغير ضغط الدم االنبساطي
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  استراتيجيات تنمية القدرة العضمية  "ىا دراسة عنوان(12 )( م2000) دمحم السيد مصطفى أجرى
ىدف التعرف عمى تأثير  وذلك ب،"لمطرف السفمي وعالقتيا بمستوى األداء في الوثب الثالثي

استخدام أسموبي التدريب الباليومتري وتدريبات القدرة القصوى في تنمية القدرة العضمية لمطرف 
عمى عينة استخدم الباحث المنيج التجريبي ، والسفمي وتحسين المستوى الرقمي لموثب الثالثي

، واستخدمت القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم واستخدم  طالباً 18بمغ عددىم 
أىم النتائج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ت لمعالجة بيانات البحث ومن 

وجود فروق دالة بين القياس القبمي والقياس التتبعي الثاني لممستوى الرقمي لممجموعة التجريبية 
في حين أنو حدثت فروق ولكنيا غير دالة لممجموعة التجريبية  (التدريب الباليومتري )األولى 

وذلك نتيجة لحدوث التكيف مع البرنامج المقترح ، أشارت النتائج إلى  (تدريبات القدرة القصوى )
أن أفضل معدالت الفروق في المستوى الرقمي قد حدثت في نياية البرنامج قبل القياس البعدي 
مباشرة أي بين القياس التتبعي الثاني والقياس البعدي مما يعني الوصول إلى أعمى معدالت 

 .التكيف بالنسبة لممجموعة التجريبية األولى 

  تأثيرتنمية القوة االنفجارية  "ىا دراسة عنوان(4 )( م1998)  سامي عبد المنعم البيوميأجرى
التعرف ، وذلك بيدف "عمى تحسين المستوى الرقمي لموثب الثالثي لمناشئين بمحافظة الغربية

استخدم وعمى تأثير تنمية القوة االنفجارية عمى تحسين المستوى الرقمي لموثب الثالثي لمناشئين 
واستخدمت ، واشتممت عينة البحث عمى ناشيء الوثب الثالثي الباحث المنيج شبو التجريبي

القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف 
 تنمية القوة االنفجارية أنوتمثمت أىم النتائج في المعياري واختبار ت لمعالجة بيانات البحث 

 أن التحسن الواضح في كماعمى تحسين المستوى الرقمي لموثب الثالثي لمناشئين، تعمل 
القياسات البدنية ، المستوى الرقمي لموثبة الثالثية يرجع إلى تنمية القدرة العضمية العاممة بصفة 

. أساسية لحركة الوثب
  تأثير بناء حمل التدريب  "ىادراسة عنوان( 5 )(م1997 ) طارق عبد العظيم عبد العميمأجرى

باالتجاه المنفرد واالتجاه المركب عمى بعض الوظائف الحيوية والبدنية والمستوى الرقمي 
التعرف عمى تأثير حمل التدريب باالتجاه المنفرد واالتجاه ، وذلك بيدف "م جري 800لمتسابقي 

، بعض المتغيرات الفسيولوجيةوالمستوى الرقمي والمركب عمى بعض المتغيرات البدنية 
، م 800 متسابق من متسابقي 14  عينة قوامياعمى استخدم الباحث المنيج التجريبيو

واستخدمت القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم واستخدم المتوسط الحسابي 
 البرنامج فى أنتمثمت أىم النتائج واالنحراف المعياري واختبار ت لمعالجة بيانات البحث و

تأثيرًا إيجابيًا في المتغيرات الفسيولوجية لو  ريبي لممجموعة التجريبية ذات االتجاه المركبدالت
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المستوى الرقمي وكذلك عدم وجود فروق بين البرنامج التجريبي ذات االتجاه المنفرد والبدنية و
 .والبرنامج ذات االتجاه المركب في المتغيرات الفسيولوجية والبدنية والمستوى الرقمي

  بي لتنمية يتأثير برنامج تدر"دراسة بعنوان ( 1 )( م1997)  اليماني عبد الرازق عميأجرى
القوة المميزة بالسرعة عمى المستوى الرقمي لموثب الطويل لطالب المرحمة الثانوية 

 تأثير البرنامج التدريبي عمى تنمية القوة المميزة بالسرعة وذلك بيدف التعرف عمى".األزىرية
لطالب المرحمة الثانوية األزىرية ، معرفة تأثير تنمية القوة المميزة بالسرعة عمى المستوى 

 استخدم الباحث المنيج التجريبي عمى ، والرقمي لموثب الطويل لطالب المرحمة الثانوية األزىرية
، واستخدمت القياسات األنثروبومترية والبدنية ومؤشر كتمة الجسم  طالبًا 35عينة قواميا 

تمثمت أىم واستخدم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار ت لمعالجة بيانات البحث و
النتائج في أن البرنامج التدريبي المقترح أثر إيجابيًا في تنمية القوة المميزة بالسرعة لدى عينة 
البحث ، تنمية القوة المميزة بالسرعة لممبتدئين في الوثب تؤدي إلى تحسين المستوى الرقمي 

 .لمسافة الوثب

 
 :السابقةالتعميق عمى الدراسات 

يتضح من العرض السابق لمدراسات التي تم تناوليا أنيا أجريت في الفترة الزمنية من 
. دراسات أجنبية (2) عربية و اتدراس (4)دراسة منيا عدد  (6)م وبمغ عددىا 2017 إلى 1997

ويتضح من تحميل بيانات الدراسات السابقة التي تم عرضيا بعض النقاط اليامة التي استخمصيا 
مناقشة أىم النتائج – العينة – المنيج – اليدف )الباحث في محاولة منو لالستفادة منيا من حيث 
 .(التي توصمت إلييا ىذه الدراسات والعالقة بينيما

 :اليــدف - 1
البرامج التدريبية أوتنمية أحد استيدفت الدراسات السابقة العربية منيا واألجنبية التعرف عمى تأثير 

مكوناتيا عمى مؤشر كتمة الجسم والمياقة البدنية والمتغيرات األنثروبومترية والفسيولوجية  كدراسة 
مؤشر كتمة الجسم والمياقة البدنية عمى  م 2016 بوال وآخرون م ، و2017 ثياجو وآخرون  كل من

طارق عبد ، م 2015 جابر طمبة كوشيعبد العظيم والمتغيرات األنثروبومترية ودراسة كل من 
 م عمى المتغيرات البدنية والفسيولوجية بينما ىدفت دراسة كل من دمحم 1997 العظيم عبد العميم
لمعرفة تأثير تنمية المياقة م 1998 عام  سامي عبد المنعم البيومي م و200السيد مصطفي 

 . البدنية واستراتيجيات القوة عمى مستوي األداء 
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 :المنـيج - 2
استخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج التجريبي وذلك لمالءمتو لطبيعة ونوعية ىذه 
الدراسات ، ويرجع استخدام الدراسات السابقة والتي استخدمت المنيج التجريبي إلى معرفة تأثير 

 .أحد المتغيرات التجريبية عمى بعض المتغيرات التابعة
 :العينــة - 3

فردًا وأجريت الدراسات عمى  (168-30)تراوحت حجم العينة في الدراسات السابقة ما بين 
.  طالب الثنوي والجامعات والحكام والمجندين من الذكور واالناث

 :المعالجات اإلحصائية- 4
–  تنوعت المعالجات اإلحصائية حسب ىدف كل دراسة وقد إستخدمت المتوسط الحسابى 

معدل نسب اختبارت واختبار ف و- معامل اإلرتباط- معامل اإللتواء- اإلنحراف المعيارى 
 %.التحسن

 النتائج-5
اتضح لمباحث من الدراسات العربية واألجنبية أن معظم نتائج الدراسات السابقة أثبتت أن 

  .التأثير اإليجابي لبرامج تنمية الياقة البدنية عمى المتغيرات البدنية واألنثروبومترية والفسيولوجية
 

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 
 صياغة وتحديد مشكمة وأىمية وأىداف وفروض البحث. 

 اختيار المنيج المالئم وطبيعة البحث وكيفية اختيارعينة البحث 

 التعرف عمى أفضل أدوات ووسائل جمع البيانات المستخدمة في البحث 

 المناسب لعينة البحث التدريبية محتوى البرامج  وتقنينتصميم  . 

 التعرف عمى المشكالت التي قد تعترض الباحث لمحاولة التغمب عمييا وتالفييا. 

 التعرف عمى أفضل األساليب االحصائية لتبويب ومعالجة وعرض بيانات البحث. 

                              الوقوف عمى ما توصمت إليو نتائج الدراسات السابقة لتفسير وتعضيد نتائج الدراسة
.       الحالية

 
 
 
 



 

9 
 

 

 اجراءات البحث
: المنيج المستخدم

ستخدم الباحث المنيج التجريبى بإتباع القياس القبمى البعدى لمجموعة واحدة تجريبية ا 
 .لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة

 :عينة البحث
 130)وعددىم األمن بمحافظة االحساء  قواتتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من أفراد    
رقيب وعسكري لعدم انتظاميم نظرا  ( 90) ، وقد قام الباحث بإستبعاد عدد رقيب وعسكري ( 

 إلجراء الدراسة اإلستطالعية رقباء وعساكر (10)لظروف العمل الميداني واال كما تم استبعادعدد 
 قام كما، ( 1)رقيب وعسكري كما بالجدول ( 30)عمييم وبذلك أصبحت عينة البحث الفعمية 

 في المتغيرات التي قد تؤثر عمى المتغير التجريبى لممجموعة التجريبية الباحث بإجراء التجانس 
 والمتغيرات األنثروبومترية  البدنيةومكونات المياقة (الوزن - الطول - السن )مثل النمو 

  .(2)والفسيولوجية الخاصة بالبحث كما بالجدول 
 
 
 
 
( 1)جدول    

البحث توصيف عينة 
 المجموع عينة البحث العينة االستطالعية المستبعدون  العينة

 130 30 10 90 العدد
 100.00%% 23.07 7.69% 69.23% النسبة المئوية
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( 2)جدول 
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل اإللتواء لمتغيرات البحث 

وحدة  المتغيرات
القياس  

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

معامل  الوسيط
التفمطح 

معامل 
 اإللتواء

 0.02 1.19 37.00 7.57 36.75 سنة السن
 0.54 2.31 172.00 6.55 170.33 سم الطول
 0.78 1.38 90.00 19.27 88.79 كجم الوزن 

 1.45 8.33 101.00 21.23 97.93 سم محيط الخصر
 1.20 36.75 36.75 44.36 164.33 سم القدرة العضمية

 1.28 3.90 40.00 11.53 44.65 كجم قوة القبضة
 0.23 2.85 5.00 8.65 4.59 سمالمرونة 

 0.57 0.45 12.00 1.70 11.63 عددقوة عضالت الذراعين 
 0.15 1.15 6.50 1.06 6.63 عدد قوة عضالت الكتفين

 1.06 121.17 11.00 2.78 9.78 عددالرشاقة 
 0.23 0.70 28.00 10.81 29.40 عدد تحمل عضمي

 0.00 1.05 17.00 0.32 17.04 ثانية  م100 سرعة
 0.81 0.66 13.26 4.78 11.36 دقيقة تحمل دوري تنفسي

أن قيم معامالت اإللتواء قد تراوحت ما بين  (1،2)وشكمي  (2) يتضح من الجدول رقم 
 يشير إلى تجانس عينة البحث في مما ( 3±، 0)أى أنيا إنحصرت مابين (00.0-7.67)

 .والمتغيرات البدنية (الوزن - الطول- السن)متغيرات النمو 
 

           
( 2)                 شكل    (                 1)                  شكل
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( 3)جدول 
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة معامل اإللتواء لمتغيرات البحث 

وحدة  المتغيرات
القياس  

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

معامل  الوسيط
التفمطح 

معامل 
 اإللتواء

 0.11 0.65 72.00 1.10 71.79 د/ن  النبض في الراحة
 0.38 0.69 147.00 2.03 147.72 سم ضغط الدم االنقباضي
 0.83 0.14 81.00 1.49 81.52 كجم ضغط الدم االنبساطي

 0.03 0.75 36.00 1.48 36.58 كجم/لتر الحد األقصى الستيالك األكسجين النسبي
 0.15 0.75 2.22 0.14 2.26 لتر الحد األقصى الستيالك األكسجين 

أن قيم معامالت اإللتواء قد تراوحت ما بين  (3)وشكمي  (3) يتضح من الجدول رقم 
 يشير إلى تجانس عينة البحث في مما ( 3±، 0)أى أنيا إنحصرت مابين (0.03-83.0)
 .الفسيولوجيةمتغيرات ال
 

 
 :وسائل وأدوات جمع البيانات

: إستخدم الباحث الوسائل واألدوات التالية لجمع البيانات المتعمقة بالبحث وىي 
. (بالسنتيمتر)جياز الرستاميتر لقياس الطول  -
. (بالكيمو جرام)ميزان طبي لقياس الوزن  -
.  وشريط قياسساعة إيقاف -
 . كيموجرام2ثقل زنة  -

 
 :اإلختبارات البدنية

لتحديد اإلختبارات البدنية المستخدمة قام الباحث باإلطالع عمى العديد من المراجع العممية    
 وأيضًا نتائج الدراسات السابقة لتحديد أىم مكونات المياقة مجال التدريب الرياضيالمتخصصة في 
 لمعرفة االختبارات (مرفق   )  وذلك بناء عمى آراء الخبراءبقوات الجيش والشرطةالبدنية الخاصة 

 : اآلتيىالتي تقيس ىذه المكونات أمكن التوصل إل
 إختبار الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضمية بالمتر .
  بالعددعضالت البطن ل تحمل عضمي لقياس ثانية30إختبار الجموس من الرقود فى. 
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  لقياس السرعة بالثانية م100إختبار العدو . 
  بالسمالمرونةوقوف ثني الجذع أماما لقياس إختبار . 
  بالدقيقة  الدوري التنفسي لقياس التحمل م1500إختبار الجرى. 
  بالعدد لقياس الرشاقة وقوف ثم الجموس عمى أربع مد القدمينإختبار .
 إختبار ثنى ومد الذارعين لقياس قوة عضالت الذراعين بالعدد. 
 إختبار الشد عمى العقمة لقياس قوة عضالت المنكبين بالعدد. 
 (كجم) قوة القبضة  مانوميتر القوة لقياسإختبار. 

 القياسات األنثروبومترية
  قياس الطول بالسم 
 قياس الوزن بالكجم. 
 قياس محيط الوسط بالسم. 

 
 :الفسيولوجيةاإلختبارات 

 قياس النبض وقت الراحة. 
 قياس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي. 
 قياس الحد األقصى الستيالك االكسجين النسبي والمطمق. 

 
 :الدراسة االستطالعية

 11 )حتى  (28/2/2018) قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية في الفترة من 
عينة ج ومن خار رقباء  ( 10) وذلك عمى عينة البحث اإلستطالعية و البالغ عددىا  (22/2018/

:  وذلك من أجل التأكد من البحث األساسية
. التعرف عمى صالحية المكان المستخدم لتنفيذ البرنامج -
 .صالحية وسالمة األدوات واألجيزة المستخدمة في جمع المعمومات -
 التعرف عمي الصعوبات التي يمكن أن تواجو الباحث أثناء عممية التطبيق -
 .تدريب المساعدين عمى إجراء القياسات ووضع التصور النيائي ليا -
 .لالختبارات المستخدمة (صدق - ثبات )التعرف عمي المعامالت العممية  -
 .تجريب وحدة تدريبية لمبرنامج  -
 

 : المستخدمة لالختبارات البدنية (الصدق- الثبات)المعامالت العممية 
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: اتبأواًل الث
بحساب الثبات عن طريق تطبيق اإلختبارات البدنية وا عادة تطبيقيا عمى العينة  قام الباحث 

 من أفراد قوي األمن بمحافظة االحساء وفى نفس رقباء وعساكر( 10)االستطالعية وعددىم 
المرحمة العمرية لعينة البحث األساسية وبفاصل زمني قدره ثالثة أيام من التطبيق األول وتم حساب 

  ( 4 )كما يوضحو الجدول رقم   قيمة معامل اإلرتباط بين التطبيقين
( 3)جدول 

معامل الثبات لإلختبارات البدنية 
وحدة  اإلختبارات

القياس 
 معامل التطبيق الثانى التطبيق األول

 اإلرتباط ع س ع س 
 0.98 5.48 90.75 5.55 90.80 كجم الوزن 

 0.98 5.49 95.15 5.41 95.20 سم محيط الخصر

 0.97 6.18 165.30 5.99 165.00 سم القدرة العضمية

 0.94 3.33 37.40 3.40 37.30 كجم قوة القبضة

 0.94 0.91 13.20 0.99 13.01 عددقوة عضالت الذراعين 

 0.86 0.63 8.20 0.56 8.01 عدد قوة عضالت الكتفين

 0.90 1.79 7.90 1.87 7.80 سمالمرونة 

 0.86 1.26 8.60 1.27 8.50 عددالرشاقة 

 0.90 1.85 33.10 1.76 33.00 عدد تحمل عضمي

 0.98 0.23 16.85 0.25 16.86 ثانية  م100 سرعة

 0.92 1.72 12.61 1.82 12.68 دقيقة تحمل دوري تنفسي

 0.89 0.85 71.50 0.95 71.70 د/ن  النبض في الراحة

 0.95 1.87 147.20 2.17 147.60 سم ضغط الدم االنقباضي

 0.92 1.68 81.80 1.59 82.10 كجم ضغط الدم االنبساطي

الحد األقصى الستيالك 
 األكسجين النسبي

 0.97 1.71 37.50 1.56 37.30كجم /لتر

الحد األقصى الستيالك 
 األكسجين 

 0.98 0.17 2.25 0.18 2.23 لتر

  0.05دال عند مستوى 
 التطبيقين  بين0.05وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى  (3)يتضح من الجدول 

 مما يشير إلى ثبات اإلختبارات  واألنثربومترية والفسيولوجيةاألول والثانى لإلختبارات البدنية
. المستخدمة
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ولحساب معامل صدق اإلختبارات المستخدمة إستخدم الباحث صدق التمايز حيث قام 
 (5) أفراد من المتميزين في قوات األمن كما يوضحو الجدول 10بتطبيق اإلختبارات عمى عدد 

 
( 5)جدول 

 التمايز لمتغيرات البحثمعامل صدق 
وحدة  اإلختبارات

القياس 
 معامل العينة المميزة العينة االستطالعية

 اإلرتباط ع اإلرتباط ع س 
 9.86 2.82 81.00 5.55 90.80 كجم الوزن 

 5.92 4.60 83.50 5.41 95.20 سم محيط الخصر
 7.80 8.43 189.30 5.99 165.00 سم القدرة العضمية

 8.62 4.28 47.90 3.40 37.30 كجم قوة القبضة
 7.69 1.26 28.40 0.99 13.01 عددقوة عضالت الذراعين 

 5.16 0.99 17.90 0.56 8.01 عدد قوة عضالت الكتفين
 3.90 0.96 11.40 1.87 7.80 سم المرونة
 6.70 1.15 11.30 1.27 8.50 عددالرشاقة 

 5.05 4.21 40.70 1.76 33.00 عدد تحمل عضمي
 4.17 0.13 14.08 0.25 16.86 ثانية م 100 سرعة

 6.05 0.23 9.65 1.82 12.68 دقيقة تحمل دوري تنفسي
 9.07 1.39 67.80 0.95 71.70 د/ن  النبض في الراحة

 6.10 2.17 134.50 2.17 147.60 سم ضغط الدم االنقباضي
 8.05 1.19 78.90 1.59 82.10 كجم ضغط الدم االنبساطي

الحد األقصى الستيالك 
 األكسجين النسبي

 3.12 1.16 47.30 1.56 37.30 كجم/لتر

الحد األقصى الستيالك 
 األكسجين 

 3.11 0.10 3.20 0.18 2.23 لتر

 0.05دال عند مستوى * 
 العينة  بين0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (4) يتضح من جدول 

 ولصالح  واألنثربومترية والفسيولوجيةاالستطالعية والعينة المميزة في جميع لإلختبارات البدنية
. القياس البعدي لمعينة الميزة مما يشير الى صدق التمايز لإلختبارات المستخدمة

    
ثالثا برنامج تدريب تنمية الكفاءة البدنية 
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 بتنمية مكونات المياقة البدنية الخاصة المقترح الخاص التدريبيقام الباحث بوضع البرنامج      
 بناءًا عمى تحديد متغيرات البحث األساسية وتحديد اليدف لقوات األمن السعودية بمحافظة االحساء

من البرنامج وذلك من خالل اإلطالع عمى المراجع العممية المتخصصة ومراجعة البرامج التعميمية 
 . بالدراسات والبحوث السابقة

 والتي تتمثل التدريبوقد راعي الباحث عند وضع البرنامج األسس والمبادئ لتخطيط برامج  
: في األسس التالية

.  بناء البرنامج طبقًا لألسس العممية الحديثة  -
.   وأسبقيتيا التدريبتحديد أىم واجبات  -
 . مالئمة البرنامج لممرحمة السنية ألفراد عينة البحث ومرونة البرنامج -
ستخدم الباحث تمرينات اإلحماء واإلطالة لمعضالت والمرونة لممفاصل قى بداية كل وحدة ا -

. تدريبية
راعى الباحث عند تطبيق تدريبات الكفاءة البدنية إستخدام الجري والعدو والوثب المقاومة  -

القوية والسريعة وذلك بإستخدام الوثبات والحجالت والخطوات وعمى أن يكون األداء 
 .بأقصى قوة وسرعة ممكنة

التدرج في التدريبات من السيل إلى األكثر صعوبة وتناسب التدريبات مع قوة ومستوى  -
 األفراد 

 . اإلستعانة بالبرامج السابقة في نفس المجال  -
تحديد الجوانب األساسية لمبرنامج اعتمادًا عمى المراجع العممية والدراسات واألبحاث المرتبطة  -

 :ومعرفة أراء الخبراء في ىذا المجال وقد توصل الباحث إلى ىذه الجوانب كاآلتي
.  أسابيع (8 )التدريبيعدد أسابيع البرنامج -
.  تدريبيةوحدة  (24) أسبوعيًا بإجمالي تدريبية ثالثة وحدات التدريبيةعدد الوحدات -
 (2 )مرفق .دقيقة (120-60 )التدريبيةزمن الوحدات -

القياس القبمي 
 البحث التدريبية في الفترة من ةقام الباحث بإجراء القياسات القبمية عمى مجموع

جراء  (1/3/2018)حتى  (27/2/2018)  البحث التدريبية في متغيرات النمو ة لمجموعالتجانسوا 
 .واألنثروبومترية والفسيولوجيةواإلختبارات البدنية  (الوزن – الطول – السن  )
  
: لدراسة األساسيةا
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 م 5/1/2018 قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبى المقترح ولمدة ثمانى أسابيع في الفترة 
  م 4/3/2018حتى 

 البعديالقياس 
حتى  (27/2/2018) البحث في الفترة من عينة عمى البعديةقام الباحث بإجراء القياسات 

بعد اإلنتياء من تطبيق التجربة حيث أجريت جميع اإلختبارات والقياسات و ذلك  (1/3/2018)
التى تم إجراؤىا في القياس القبمى، وبعد ذلك تم تفريغ النتائج في كشوف معدة لذلك تمييدًا إلجراء 

 . المعالجات اإلحصائية
:  المعالجات اإلحصائية

. المتوسط الحسابى -
 .اإلنحراف المعيارى  -
 معامل االلتواء -
 .معامل اإلرتباط -
 .(ت)إختبار  -
 %.معدل نسب التحسن  -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: عرض النتائج ومناقشتيا
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( 5)جدول 
بين القياسين القبمى والبعدى  (ت)فروق المتوسطات وقيمة 

 لعينة البحث   واألنثروبومترية البدنيةلممتغيرات
وحدة  اإلختبارات

القياس 
 قيمة القياس البعدى القياس القبمى

 (ت) ع س ع س 
 9.75 12.81 81.10 13.63 84.68 كجم الوزن 

 4.38 11.65 92.73 11.80 97.39 سممحيط الخصر 
 3.60 21.61 195.26 26.61 165.26 سم القدرة العضمية

 8.98 10.05 45.78 8.10 41.30 كجم قوة القبضة
 4.64 0.99 29.36 0.98 13.00 عددقوة عضالت الذراعين 

 4.30 1.08 18.13 0.37 7.83 عدد قوة عضالت الكتفين
 3.70 1.12 10.91 2.83 6.17 سمالمرونة 
 6.71 0.89 11.39 1.34 9.21 عددالرشاقة 

 5.07 5.32 39.73 4.66 31.43 عدد تحمل عضمي
 5.27 0.18 14.10 0.32 17.11 ثانية  م100 سرعة

 5.05 2.61 9.43 0.72 13.63 دقيقة تحمل دوري تنفسي
 0.05دال عند مستوى * 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمى والبعدى  (3)وشكل  (5) يتضح من جدول 
. األنثروبومترية لعينة البحث ولصالح القياس البعديالمتغيرات البدنية ولدى عينة البحث في جميع 
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  بين  0.05 عند مستوى وجود فروق دالة إحصائياً  (3)وشكل  (5)يتضح من الجدول رقم 
في كل من الوزن القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث في اإلختبارات األنثروبومترية والبدنية 

ومحيط الوسط او الخصر باإلضافة الى تحسن مكونات المياقة البدنية كالقوة العضمية لقوة 
القبضة والقدرة العضمية لعضالت الرجمين وقوة عضالت الذراعين والكتفين والمرونة والرشاقة 

ويعزى والتحمل العضمي والسرعة والتحمل الدوري التنفسي ولصالح القياس البعدي لعينة البحث 
الباحث ذلك إلى تأثير البرنامج التدريبى المقترح والذى إتسم بالتنمية المتوازنة والشاممة لمكونات 

مما كان لو األثر اإليجابي في تنمية تحسن وانخفاض معدل الوزن الكمي ومحيط المياقة البدنية 
الوسط لعينة البحث وكذلك تنميو مكونات المياقة البدنية ألفراد عينة البحث، باإلضافة الى 

ستخدام مبدأ التدرج في الحمل حيث أن التدريب . مراعاتو لمفروق الفردية بين عينة البحث وا 
الرياضى عممية تربوية ذات صبغة فردية لدرجة كبيرة إذ أنيا تراعى الفروق من حيث درجة 

كما يرجع الباحث الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدي الى فاعمية برنامج . المستوى 
تدريبات الكفاءة البدنية إلى إستجابة المغازل العضمية الموجودة فى العضالت والتى عن 
طريقيا يمكن تحديد القوة المطاطية لعضمة وىى تعتمد عمى كفاءة اإلستجابة المنعكسة 

لممستقبالت الحسية لمعضالت الباسطة لممفاصل ويحدث ذلك خالل اإلنقباض فى القفز أو 
كما يرجع الباحث ذلك الى أىمية إرتباط التدريب بشكل الميارة خالل التدريب المكثف . الوثب

عمى األداء البدني وضرورة تدريب العضالت العاممة تدريبًا خاصًا متبعًا لكيفية إستخاميا فى 
النشاط الممارس مما يشير الى أن البرنامج التدريبى لو تأثير إيجابى في تطوير مستوى الكفاءة 

الى أن البرنامج  (27 )(م2017 )ثياجو وآخرون  وىذا يتفق مع ما توصل إليو كاًل من .البدنية
 التغيرات المورفولوجية والوظيفية في المجندين العسكريين بعد التدريبي أَثر إيجابيا في حدوث

الحد من نسبة الدىون وزيادة المياقة القمبية التنفسية ، و. اثني عشر أسبوًعا من التدريب البدني
(" 25 )(م2016)بوال وآخرون  ويضيف .وتحسين القدرة الجسدية وصحة المجندين العسكريين

أن تأثير البرنامج التدريبي أًدي الى تفوق الذكور عمى االناث في متغير الطول ومؤشر كتمة 
وسامي عبد  (13)دمحم جابر عبد الحميد ويؤكد .الجسم باإلضافة الى اختبارات المياقة البدنية 

 حيث أشارت تمك النتائج إلى التأثير اإليجابي لبرامج التدريب التي استخدميا ىؤالء (4)المنعم 
 دمحم السيد  يتفق مع ما أشار إليوكما  . المياقة البدنيةمكوناتالباحثين في تنمية وتطوير 

 تؤدي إلى تحسين المتغيرات البدنية البدني بأن برامج التدريب (12 )( م2000 )مصطفى
أن التدريبات  (7 )( م2000 )عصام عبد الخالقويؤكد ذلك ما أشار إليو .الميارى والمستوى 

  . وسيمة ىامة في اكتساب الفرد لمياقة البدنية والحركيةالبدني
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( 6)جدول 
بين القياسين القبمى والبعدى  (ت)فروق المتوسطات وقيمة 

 لعينة البحث  الفسيولوجية لممتغيرات
وحدة  اإلختبارات

القياس 
 قيمة القياس البعدى القياس القبمى

 (ت) ع س ع س 
 6.17 1.06 67.63 1.12 71.80 د/ن  النبض في الراحة

 6.23 2.11 134.30 1.92 147.40 سم ضغط الدم االنقباضي
 6.10 1.27 78.63 1.52 81.53 كجم ضغط الدم االنبساطي

 5.23 1.33 46.73 1.46 36.73 كجم/لتر الحد األقصى الستيالك األكسجين النسبي
 4.27 0.11 3.26 0.15 2.26 لتر الحد األقصى الستيالك األكسجين 

 0.05دال عند مستوى * 
      بين  0.05 عند مستوى وجود فروق دالة إحصائياً  (4)شكل الو (6)جدول اليتضح من 

 . ولصالح القياس البعدي لعينة البحثالمتغيرات الفسيولوجيةالقياسين القبمى والبعدى في جميع 
ويعزي الباحث تحسن وانخفاض معدل النبض في الراحة وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي 

لعينة البحث وتحسن وارتفاع كل من الحد األقصى الستيالك االكسجين المطمق والنسبي 
ويرجع الباحث ذلك الى األثر اإليجابي لمبرنامج التدريبي المقنن عمميا والذي راعي االرتفاع 
التدريجي في كل من شدة الحمل والتوازن الديناميكي بين مكونات حمل التدريب المختمفة 

والتنوع والتغيير في إيقاع التدريبات المستخدمة ومحتواىا مما كان لو األثر الفعال في حدوث 
كما أن التحسن ناتج . التحسن والتكيف البيولوجي لشدة الحمل وتحسن العمميات الوظيفية 

يرى الباحث الفسيولوجية ولتنمية مكونات المياقة البدنية والذي انعكس بااليجابية عمى القياسات 
ىذا دلياًل عمى كفاءة الجياز الدوري التنفسي ألن استمرارية أداء التحسن الواضح في أن 

المجيود البدني يؤدي إلى زيادة قوة عضالت التنفس ودرجة مقاومة اليواء في الممرات اليوائية 
وارتفاع الكفاءة الوظيفية وىذا يؤكد تطوير العالقة بين ما تحتاجو العضالت من أكسجين وما 
تستغمو فعاًل مما يساعد عمى القدرة عمى مواجية التعب وىذا يعتبر األكثر تأثيرًا عمى تحسن 

  عامجابر طمبة كوشيعبد العظيم وتنمية وظائف الرئتين، وىذا يتفق مع ما أشار إليو 
 المياقة البدنية وبعض المتغيرات إيجابيا عمى تنمية أَثرتدريبي البرنامج ال أن (6 )(م2015)

دمحم عالوي ، أبو العال كما يتفق ذلك مع ما أشار اليو . سودانالفسيولوجية لحكام كرة القدم بال
أن أداء المجيود . (3 )( م1995) رشيد عامر، و (23)والمب  (15 )(م 2000 )عبد الفتاح

البدني يؤدي إلى زيادة في حجم ىواء التنفس وبالتالي التحسن في السعة الحيوية لمرئتين التي 
كما .ترجع إلى زيادة قوة عضالت التنفس والتي تعتبر مؤشرًا لكفاءة الجياز الدوري التنفسي 
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يعزى الباحث ذلك إلى البرنامج التدريبى المقترح الذى ينمى النواحى الخاصة بالتدريبات 
اليوائية والالىوائية التى من شأنيا تعمل عمى تحسين الجمد الدوري التنفسي والسرعة ومن ثم 
القدرات اليوائية والالىوائية بعد المجيود وحدوث عمميات اإلستشفاء من المجيود بالسرعة 

كما يرجع الباحث حدوث التحسن . المطموبة وىذا ناتج عن إرتفاع مستوى المياقة البدنية
اإليجابى في كل من معدل النبض وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي بعد المجيود وذلك 

بإنخفاضو لصالح القياس البعدى أنو يرجع لتحسن مستوى القدرات اليوائية لدى عينة البحث 
حيث أن الالعب أثناء العمل اليوائى يعتمد في إنتاج الطاقة عمى وجود األكسجين أى حدوث 

وتتفق نتائج ىذه . عمميات األكسدة ىوائيًا وكذلك تحسن الحد األقصى لالكسجين الكمي والنسبي
تحسن الحد االقصى إلستيالك األكسجين  (19)( م1995 )نادر شمبىالدراسة مع نتائج 

كما تتفق مع نتائج . ومعدل النبض وضغط الدم اإلنقباضى واإلنبساطى وحامض الالكتيك
في أن التدريب الفترى يؤدى إلى تحسن في الحد  (11 )(م1986)ماجدة محمود دراسة 

األقصى إلستيالك األكسجين وزيادة السعة الحيوية المطمقة والنسبية وفى معدل القمب أثناء 
 .الراحة والمجيود وفى طوال فترة اإلستشفاء من تأثير العمل البدنى

 
: اإلستخالصات والتوصيات

 
: أواًل اإلستخالصات

بين القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث  0.05عند مستوى وجود فروق دالة إحصائيًا  -
 الى ي  مما أدلعينة البحثاألنثروبومترية و المتغيرات البدنيةولصالح القياس البعدى في جميع 

تحسن وانخفاض في وزن الجسم ومستوى الخصر وتحسن كل من قوة القبضة والمرونة والرشاقة 
 .والجمد العضمي والقدرة العضمية وتحسن السرعة والتحمل الدوري التنفسي

بين القياسين القبمى والبعدى لعينة البحث  0.05عند مستوى وجود فروق دالة إحصائيًا  -
 الى تحسن يمما أدالمتغيرات الفسيولوجية لعينة البحثولصالح القياس البعدى في جميع 

معدل النبض وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي وتحسن الحد األقصى الستيالك وانخفاض في 
 . االكسجين النسبي والكمي

 :ثانيًا التوصيات
 البدنية عند تدريب قوات دوريات األمن السعودية لما لو المياقة تنمية تدريبإستخدام برنامج  -

 لقوات دوريات  والفسيولوجيةمن تأثير إيجابى عمى تنمية المتغيرات األنثروبومترية والبدنية
. األمن السعودية بمحافظة االحساء



 

21 
 

 

تجاىو لألداء الحركى والبدنى ببرامج  - إستخدام التدريبات التى تتوائم مع طبيعة العمل العضمى وا 
اإلعداد الخاص لقوات دوريات األمن السعودية بمحافظة االحساء والمعدة وفق األسس 

 .والمبادئ العممية والعممية لمتدريب الرياضى
لفروق الفردية أثناء تطبيق البرنامج التدريبي لقوات دوريات األمن السعودية مراعاة ااإلىتمام ب -

 .بمحافظة االحساء
 البدنية لرفع الكفاءة القتالية لقوات دوريات األمن السعودية المياقةتنمية معدالت  تطبيق قياس -

. بمحافظة االحساء 
 
قائمة المراجع   
 تأثير البرنامج التدريبي لتنمية القوة المميزة بالسرعة عمى :اليماني عبد الرازق عمي عمي .1

 رسالة ماجستير غير المستوى الرقمي لموثب الطويل لطالب المرحمة الثانوية األزىرية،
 .م1997منشورة، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة الزقازيق،

ترجمة عثمان رفعت   أسس ومبادئ التعميم والتدريب في العاب القوى،:بالبيسفروس، ألفاريز .2
 .م1991 االتحاد الدولي أللعاب القوى، مركز التنمية اإلقميمي بالقاىرة، ،،ومحمود فتحي

تأثير طريقتي التدريب المستمر والفتري عمى تطوير الكفاءة اليوائية  : رشيد عامر دمحم .3
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