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  وإلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيدوإلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد    --مدتغانم مدتغانم   --باديس باديس 

شكر كل الساهرين عمى تنمية التربية البدنية و الرياضية في وطننا شكر كل الساهرين عمى تنمية التربية البدنية و الرياضية في وطننا ننأن أن   ااكما ال يفهتنكما ال يفهتن
  الحبيب.الحبيب.
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   ملخص الدراسة:

التهازن و القهة عشرخي  األنذطة التخويحية الخياضية و فعاليتيا في تحدين"   عنوان الدراسة:
 ." ( سشة  06 – 06لألطخاف الدفمية عشج كبار الدن )العزمية 

تيجف الجراسة إلى التعخف عمى مجى فعالية األنذطة التخويحية الخياضية و دورىا في 
  تحدين التهازن و القهة العزمية لألطخاف الدفمية عشج كبار الدن، و كان الفخض كسا يمي 

األنذطة التخويحية الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخي التهازن و القهة العزمية " 
 ةعذخ "، و لجراسة ىحا السهضهع تم أخح عيشة متكهنة من  مية لجى عيشة البحثلألطخاف الدف

السدشين بهالية عين  دار سشة  يقيسهن في  06و  06أشخاص تتخاوح أعسارىم بين 
، حيث إستخجم الطالبان اإلختبارات كأداة لقياس مقرهدة، و كان إختيارىا برفة تسهششت

أن ، و قج تهصل الطالبان إلى إستشتاجات أىسيا: فميةالتهازن و القهة العزمية لألطخاف الد
لألنذطة التخويحية الخياضية أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخي التهازن و القهة العزمية 
لألطخاف الدفمية عشج كبار الدن، و من أىم ما يقجمو الطالبان من تهصيات: حث كبار 

ختبارات اإلكميشيكية لمكذف عن الدن عمى مسارسة األنذطة الخياضية، و وجهب إستخجام اإل
ىحه الفئة    و تعديد دور األسخة و السجتسع في رعاية إضطخابات التهازن و القهة العزمية، 

      تيتم بالجهانب الفيديهلهجية في ىحا السجال إجخاء دراسات أخخى كسا يمدم  و العشاية بيم
 لجى كبار الدن.و الرحية 

 

  الكلمات المفتاحية:

 كبار الدن.  ، ، القهة العزمية لألطخاف الدفمية ، التهازن  التخويحية الخياضيةاألنذطة  

 



 

Résumé de l'étude: 

Titre de l'étude: Les activités sportives récréatives et leur efficacité 

pour améliorer l'équilibre et la force musculaire des membres 

inférieurs chez les personnes âgées (60 à 65 ans). 

L'objectif de l'étude était d'identifier l'efficacité des activités sportives 

récréatives et leur rôle dans l'amélioration de l'équilibre et de la force 

musculaire des membres inférieurs chez les personnes âgées, 

L'hypothèse était la suivante: "les activités sportives récréatives ont un 

effet positif sur l'amélioration de l'équilibre et de la force musculaire 

des membres inférieurs chez les personnes âgées". 

Afin d'étudier ce sujet, un échantillon aléatoire composé de dix 

personnes âgées entre 60 et 65 ans résidait dans le domicile de 

personnes âgées de l'État d'Ain Témouchent a été prélevé. 

Les étudiants ont utilisé les tests pour mesurer l’équilibre et la force 

musculaire des membres inférieurs, et ils ont conclu que: "les activités 

sportives récréatives ont un effet positif sur l'amélioration de 

l'équilibre et de la force musculaire des membres inférieurs chez les 

personnes âgées" 

Les recommandations les plus importantes des étudiants sont 

d’encourager les personnes âgées à faire du sport, et d’utiliser des 

essais cliniques pour détecter les troubles de l’équilibre et la force 

musculaire, et pour renforcer le rôle de la famille et de la société dans 

la prise en charge des personnes âgées. 

 

Mots-clés:  

activités sportives récréactives , équilibre , force musculaire des 

membres inférieurs , personnes âgées. 



 

 

Summary of the study: 

Title of the study: Recreational sports activities and their effectiveness 

in improving balance and muscle strength of the lower limbs in the 

elderly (60 to 65 years). 

The objective of the study was to identify the effectiveness of 

recreational sports activities and their role in improving balance and 

lower limbs muscle strength in the elderly. The hypothesis was: " 

Recreational sports activities have a positive effect on improving 

balance and lower limb strength in the elderly. " 

In order to study this subject, a random sample of ten people between 

60 and 65 years old who lived in the home of the elderly in Ain 

Témouchent State was taken. 

Students used the tests to measure balance and muscle strength in the 

lower limbs, and concluded that: "Recreational sports activities have a 

positive effect on improving balance and lower limbs muscle strength. 

in the elderly " 

The most important recommendations of the students are to encourage 

older people to play sports, and to use clinical trials to detect balance 

disorders and muscle strength, and to strengthen the role of the family 

and the society in the care of the elderly. 

 

Keywords: 

 recreational sports activities , balance , muscle strength of the lower 

limbs , elderly people. 
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 سقدمة : ال

يعتبخ كبخ الدغ حدب مشطسة الرحة العالسية في البمجاف الشامية و الستقجمة         
مؤشخا عمى تحديغ الرحة العالسية كسا أف زيادة عجد السدشيغ في السجتسع ساىع في 

        لمتفكيخ في تػفيخ أدوار ليع ليدتصيعػا اإلستفادة مغ خبخاتيعإتجاه السجتسعات 
  عصييع الفخصة في نبح فكخة الفخاغ و التػجيو نحػ الخاحة و شاقاتيع بذكل يفيجىا و ي

  ج يشعكذ سمبا عمى جػانب حياتيع الشفدية و اإلجتساعية و الرحيةو الدكػف ما ق
 . (14، صفحة 2009)حدانيغ، و البجنية 

و مغ أجل ىحا زاد اإلىتساـ العمسي بالسدغ ووجب التفكيخ في معخفة ىحه         
     السخحمة و دراستيا بذكل أفزل و ذلظ لمتعخؼ عمى قجرات و إمكانيات السدشيغ
و التعخؼ عمى حاجياتيع و مذكالتيع الرحية و اإلجتساعية و الشفدية و كحلظ 

ادة مشيع و ىحا بتػفيخ خجمات الدمبية عمييع و التسكغ مغ اإلستفلسحاربة آثارىا 
 خػخة برحة أفزل . تجعميع قادريغ عمى عير سشػات الذيصحية و تخويحية 

رة عغ مجسػعة مغ الشذاشات و قج ضيخت رياضة كبار الدغ التي ىي عبا        
التي تع تعجيميا لتتالئع مع قجراتيع و مياراتيع فبعجما كانت تؤدى ألغخاض عالجية 

كػف  ا لو أىسية كبيخة في حياة السدغأصبحت تؤدي لغخض التخويح أيزا و ىػ م
ىحا يدسح ليع باإلنفتاح عمى السجتسع مغ خالؿ أداء األنذصة الجساعية كسا أنو 

ديغ صحتيع البجنية و العقمية و الشفدية و ستجعميع قادريغ عمى تحسل يداىع في تح
 (18، صفحة 2014)إبخاىيع،  الزغػط بذكل أكثخ إنفتاحا .

فسسارسة األنذصة التخويحية الخياضية تكدب الجدع الرحة فيربح الفخد         
أكثخ قجرة عمى العسل و مسا تتصمب مغ مػاقف تجعل العقل نذصا و الفخد أكثخ 
إستعجادا لمتحكيخ و اإلستجابة ، كسا تكدبو قيسا تجعمو أكثخ قبػؿ في السجتسع ، 
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  الحخكة و التخويح عغ الشفذ  فالشذاشات التخويحية  الخياضية و إف كانت وسيمتيا
 (13، صفحة 2017)مرصفى،  . و مذغل أوقات الفخاغ إال غايتيا صحية

و يشبغي لمسدشيغ شأنيع في ذلظ كغيخىع مغ األشخاص مغ جسيع األعسار إف        
يدتستعػف بكثخة  في األنذصة التخويحية الخياضية ليدتستعػا بيا أكثخ مايذاركػا 

    و إستحقاقات السدشيغ كفئة تحتاج لمسديج مغ الخعاية  ، أوقات الخاحة و كبار الدغ
، 2014)إبخاىيع، و اإلىتساـ بالشػاحي الرحية و الشفدية و اإلجتساعية و البجنية . 

 (26صفحة 

لية األنذصة التخويحية الخياضية فعاالتصخؽ لو مشو حاولشا مغ خالؿ دراستشا        
في تحديغ عشرخي التػازف و القػة العزمية لألشخاؼ الدفمية مػجو ليحه الفئة و ذلظ 

مغ خالؿ تصبيق قياسات قبمية و بعجية عمى مجسػعة مغ السدشيغ لسعخفة وجػد 
 فخوؽ بيشيسا .

 و لتحقيق ذلظ في الجراسة تصخقشا لجانبيغ :        

لكبار  نطخي تصخقشا فيو في الفرل األوؿ إلى األنذصة التخويحية الخياضيةجانب 
     حيث قسشا بتعخيف ىحه األنذصة السػجية ليحه الفئة ثع تحجثشا عغ أنػاعيا الدغ

و آثارىا و فػائجىا كسا ذكخنا الحاالت التي قج ال يتسكغ فييا كبار الدغ مغ مسارسة 
 تصخقشا إلى دراسة عمسية عغ رياضة لمجسيع . كساالخياضة أو مغ مسارستيا جدئيا 

و في الفرل الثاني تحجثشا عغ عشرخي التػازف و القػة العزمية لألشخاؼ        
الدفمية لكبار الدغ و ذكخنا أىع خرائريا و التغيخات التي تصخأ عمى ىحه السخحمة 

 كسا تصخقشا ألىع أسباب و السذاكل الرحية الذائعة عشج السدشيغ .
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فرميغ األوؿ تكمسشا فيو عغ أما بالشدبة لمجانب التصبيقي فقج قدسشاه إلى        
و الثاني قسشا  باإلضافة إلى اإلختبارت و البخنامج  السيجانية شخؽ البحث و إجخاءاتو

فيو بعخض و تحميل الشتائج و مشاقذتيا لمػصػؿ لإلستشتاج و مجسػعة مغ التػصيات 
 .و خالصة عامة 

 سذكمة : ال  -1

يسخ اإلنداف في حياتو بعجة مخاحل و يحتاج إلى رعاية خاصة في مخحمتي        
الصفػلة و الذيخػخة و إذا كانت مخحمة الصفػلة قج حطيت بإىتساـ واضح عمى 
السدتػى القػمي و الجولي مشح مئات الدشيغ في العالع الستقجـ ، إال أف مخحمة 

 البمجاف الشامية . الذيخػخة لع تحع بشفذ القجر مغ اإلىتساـ في

ففي سغ الدتيشات مغ عسخ اإلنداف يشتذخ التمف الحدي و الحخكي ، حيث        
مغ تجىػر وضيفي يؤثخ بذكل ممسػس عمى مجسل الػضائف الحيػية  أف السدغ يعاني

ففي ىحه السخحمة الدشية يفقج الذخز ندبة كبيخة مغ قجراتو و ميارتو و خرػصا 
تكػف الحخكات صمبة و بجوف إنديابية و تتخاجع بعس  التػافق الحخكي ، و بحلظ

قػة العزمية ... و التي ىي أساس القابميات الحخكية أىسيا التػازف و السذي و ال
داعج عمى ت الشذاط الخياضي فتقاد السدغ لإلستقاللية و الحاجة إال أف مسارسةإ

بجوف  إحتياجاتوفي الدغ في قزاء كافة  الستقجـتجعيع الصاقة و إستغاللية الذخز 
سكغ التعامل مع أعخاض اآلالـ التي تشتابو بيغ اإلعتساد عمى شخز آخخ كسا ي

، صفحة 2000)بخيقع،  محخكة و الخسػؿ .يغ و اآلخخ مغ جخاء عجـ مسارستو لالح
48)   

      لمعقل و السداح، بل فقط اط التخويحي الخياضي ليذ ىاـ لمجدع ذالشو        
و سػاء كاف السدغ يتستع برحة سميسة أو يعاني مغ مخض ما فيػ و الحاكخة أيزا 
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بحاجة إلى مسارسة الحخكة و ىشاؾ العجيج مغ أنساط الحخكة التي تشاسب كل شخز 
  و تشاسب حالتو الرحية و تعدز الثقة بشفدو و تجعمو يدتستع بحياة أفزل .

        لمصالبيغ في التخرز يو مغ خالؿ مدار التكػيش و إستشادا مغ ىحا       
خالؿ وجػد فئة الذيػخ في السجتسع و بعس التجارب حيث  و الػاقع السعاش مغ

    الحطشا حاالت متكخرة لدقػط الكبار و تعخضيع إلصابات ترل لحاالت حخجة 
 .و ذلظ نطخا لفقجاف التػازف و ضعف في بعس أجيدة الجدع 

عمى ىحه التقجيسات الشطخية لسػضػع بحثشا نجج أنفدشا أماـ اإلشكاؿ  و بشاءا      
 التالي : 

  عمى تحديغ عشرخي التػازف  ليا أثخ إيجابيىل األنذصة التخويحية الخياضية    
 و القػة العزمية لألشخاؼ الدفمية لجى عيشة البحث ؟ 

عغ التداؤالت و لكي نتسكغ مغ اإلجابة عمى الدؤاؿ الخئيدي يجب اإلجابة       
 الفخعية : 

  عمى تحديغ عشرخ التػازف لجى  ليا أثخ إيجابيىل األنذصة التخويحية الخياضية
 عيشة البحث ؟ 

  القػة عمى تحديغ عشرخ  ليا أثخ إيجابيىل األنذصة التخويحية الخياضية
     لجى عيشة البحث ؟ العزمية لألشخاؼ الدفمية 

 أهداف البحث :  -2
  األنذصة التخويحية الخياضية في الحج مغ مذاكل الرحية معخفة مجى مداىسة

 الذائعة عشج كبار الدغ .
 في تحديغ و تقػية األشخاؼ  معخفة مجى مداىسة األنذصة التخويحية الخياضية

 الدفمية لكبار الدغ .
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 في الحج مغ الدقػط و فقجاف  معخفة مجى مداىسة األنذصة التخويحية الخياضية
 التػازف عشج السدغ .

 . تبريخ و تػعية كبار الدغ بأىسية مسارسة األنذصة التخويحية الخياضية 
 فرضيات البحث :   -3

 الفرضية الرئيدية :   -3-1

  غ عشرخي التػازف و القػة تحدي فيليا أثخ إيجابي األنذصة التخويحية الخياضية
 .  لألشخاؼ الدفمية لجى عيشة البحثالعزمية 

 الفروض الفرعية :   -3-2

  فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في يػجج
 تحديغ عشرخ التػازف لرالح اإلختبار البعجي لعيشة البحث .

  يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في
 لرالح اإلختبار البعجي لعيشةالقػة العزمية لألشخاؼ الدفمية تحديغ عشرخ 

 . البحث
 أهسية البحث :   -4
o  إبخاز أىسية مسارسة التخويح الخياضي لكبار الدغ و مجى مداىستو في الحج مغ

 مذاكل التي تػاجيو .
o  إبخاز أىسية مسارسة األنذصة التخويحية الخياضية و مداىستيا في تحديغ بعس

 عشاصخ قجرات الحخكية كالتػازف ، السذي ، القجرة العزمية ..
o  األنذصة التخويحية الخياضية التي يسكغ لكبار الدغ القياـ بياالتعخيف ببعس    

 و التي تعػد بالفائجة لو و لمسجتسع .
o . إبخاز أىسية تستع فئة كبار الدغ برحة جيجة 
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                                   مرطمحات البحث :   -5

     : ىػ جسيع أوجو الشذاط البشاءة و السقبػلة إجتساعيا  صطالحاإ:  الترويح -5-1
لجوافع و عقائجيا و التي تؤدي في أوقات فخاغ و يتع إختيارىا و اإلشتخاؾ فييا نتيجة 

و ذلظ بغخض إكتداب العجيج مغ القيع الذخرية و تصػيخ  داخمية وفقا إلرادة الفخد
 يكػف  أف عمىسذاركة ذاتيا الذخرية و تحقيق الخضا و الدخور و الدعادة مغ ال

 نفدو حق في شخعية مخالفة اإلنداف بو يختكب ال بأف و السقرج، مذخوع الػسيمة 
، 2002)الفاضل،  .خارجية كالكدب السادي أو السعشػي ليذ لجوافع و  هغيخ  حق أو

  (145صفحة 

 . يفخج فيو عغ نفديتو و يخفف عشيا و يدعجىا  : نذاط إختياري مستع لمفخد جرائياإ   

 ذلظ ىػ الخياضي بالتخويح السقرػد:  صطالحاإ:  الشذاط الترويحي الرياضي -5-2
 وأن كسا والخياضية، البجنية األنذصة مغ العجيج بخامجو تتزسغ الحي التخويح مغ الشػع
 ألوجو السسارس لمفخد والفديػلػجيةالبجنية  الجػانب عمى تأثيخا التخويح أنػاع أكثخ يعج

 (84، صفحة 1998)العديد،   .والخياضات األلعاب عمى تذسل التي أنذصتو

مغ التخويح الحي تتزسغ بخامجو األنذصة الخياضية بأنػاعيا )فخدية  نػع: ىػ  جرائياإ
 الستعة و التخفيو عغ الشفذ . أجلو جساعية ( تحت إشخاؼ قائج مختز مغ 

حتفاظ بثبات الجدع عشج أداء مختمف إلىػ القجرة عمى ا  صطالحا :إالتهازن :  -5-3
، 2016)محدغ،  نتقاؿإلالسيارات األوضاع الحخكية والثابتة أو في حالة الجوراف أو ا

 . (200صفحة 

 ضصخاب إستقخار الجدع .مباشخة عشج الػقػؼ أثشاء إالثبات : ىػ جرائيا إ   
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: مقجرة الفخد عمى بحؿ جيج بجني  صطالحالقهة العزمية لألطراف الدفمية : إا -5-4
تتسيد بحسل عمى السجسػعة العزمية مدتسخ مع وجػد مقاومات خارجية معيشة 

 . (50، صفحة 2016)محدغ،   السدتخجمة في األشخاؼ الدفمى

 العزمة عمى التحسل و التغمب عمى أنػاع السقاومات السختمفة في  قجرة : جرائياإ   
 اليػاء و األرض الخاصة بالسجسػعة العزمية لألشخاؼ الدفمية .

سشة فأكثخ و ىي مخحمة  60ىع مغ تجاوز عسخىع  صطالحا :إكبار الدن : -5-5
رػرة أكثخ وضػحا الجدجية والعقمية في التجىػر ب الػضائف العسخ التي تبّجأ فييا 

 ميو في الفتخة الدابقة مغ العسخ و ليذ بدبب إعاقة أو ما يذبييامسا كانت ع
 . (27، صفحة 2009)حدانيغ، 

 رعاية و خجمة نفدو إثخ عغ سشة و أصبح عاجدا  60ىػ مغ تجاوز عسخه  جرائيا :إ   
 تقجمو في العسخ . 

 :  الدراسات الدابقة و البحهث السذابهة  -6

تعتبخ الجراسات الدابقة مشابع و محاور تسّغ الباحث مغ عّجة معصيات يثخي مغ خالليا 
ختيار اإلشار إالسػضػع و تػفيخ الجيج في بحثو مغ ناحية تكػيغ خمفية نطخية عغ 

 .الّشطخي لمبحث

 الدراسات العربية :  -6-1

 األولى : الدراسة  

: " بخنامج رياضي مقتخح و أثخه عمى بعس  بعشهانبمعيجوني مرصفى  دراسة      
سشة " والتي أشػخؼ عميػيا األستاذ  60 – 50الستغيخات البجنية و الشفدية لكبار الدغ 

" ، حيث كانت شبيعة الجراسة "بحث 2016/2017"أ. بغ زيجاف حديغ" دفعة "
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" وتسثمت إشكالية الجراسة -مدتغانع–الدغ بسخكب رائج فخاج  تجخيبي عمى عيشة كبار
 في:

ىل يؤثخ البخنامج البجني الخياضي السقتخح عمى بعس الستغيخات البجنية و  -
 سشة ؟ 60 – 50الشفدية قيج البحث لجى كبار الدغ 

 الفرضية العـامة: 

بجنية لجى يؤثخ البخنامج الخياضي السقتخح تأثيخا إيجابيا عمى بعس القياسات ال -
 سشة. 60 – 50كبار الدغ 

يؤثخ البخنامج الخياضي السقتخح تأثيخا إيجابيا في درجة القياس "الذعػر  -
 سشة. 60 – 50بالدعادة" لجى كبار الدغ 

، و تع إستخجاـ اإلختبارات كأداة البحث و تسثمت في السشهـج التجريبيو قج إعتسػج عمى 
ياس ضخبات قمبية/راحة، إختبار سخعة إختبار قياس مؤشخ كتمة الجدع، إختبار ق

ذي سالسذي عمى شكل ثسانية، إختبار تػازف اإلرتكاز عمى رجل واحجة إختبار ال
  غ( 500متخ، إختبارمخونة الجحع، إختبار السشاولة الرجرية) 2000الدخيع لسدافة 

مسارس مقدسيغ  20و إختبار مقياس الذعػر بالدعادة، وتسثمت عيشة البحث في 
 كل التالي:عمى الذ

مسارسيغ شبق عمييا البخنامج البجني الخياضي  10العيشة التجخيبية: تزع  -
 السقتخح.

مسارسيغ يسارسػف الشذاط الخياضي الحخ الغيخ  10العيشة الزابصة: تزع  -
 مػجو )كخة القجـ(.
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 60 –50إقتخاح بخنامج بجني رياضي و تػضيفو عشج كبار الدغ هدف الدراسة و كػاف 
 سشة.

 مفػادىا:نتيجة  ىحا البحث إلى تـهصلو لقػج 

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ العيشتيغ التجخيبية و الزابصة في   -
القياس البعجي في جسيع اإلختبارات البجنية و الشفدية قيج البحث لرالح 

 السجسػعة التجخيبية.
 تحدغ أفزل في نتائج العيشة التجخيبية مقارنة مع نتائج العيشة الزابصة في -

 سشة. 60 – 50الستغيخات البجنية و الشفدية قيج البحث لجى كبار الدغ 

 بو الباحث: أوصىمسا 

تػفيخ مخاكد رياضية لخجمة كبار الدغ و تذجيعيع عمى مسارسة األنذصة  -
 الخياضية.

اإلىتساـ بسداولة الشذاط البجني الخياضي بإنتطاـ كعامل مؤشخ يداعج في  -
 البجنية و الرحة الشفدية لجى كبار الدغ.تحديغ أو السحافطة عمى الرفات 

 الدراسة الثانية :  

: " إقتخاح بخنامج نذاط  بعشهاندراسة كل مغ حسجي سيجأحسج و مقجـ ياسيغ       
بجني لتحديغ بعس الستصمبات اليػمية لكبار الدغ )السذي و التػازف( لمفئة العسخية 

حجار خخفاف دمحم" دفعة سشة فسا فػؽ " والتي أشػخؼ عميػيا األستاذ "د/ 65
" ، حيث كانت شبيعة الجراسة "بحث تجخيبي عمى عيشة كبار الدغ 2015/2016"

 بالسؤسدة الستخررة في إعادة التأىيل بػحشيفية" وتسثمت إشكالية الجراسة في:
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ىل لمبخنامج السقتخح تأثيخ إيجابي في تحديغ بعس الستصمبات اليػمية عشج  -
 عيشة البحث ؟

ذات داللة إحرائية بيغ نتائج اإلختبارات البعجية لعيشتي ىل تػجج فخوؽ  -
 البحث ؟

 الفرضية العـامة: 

لمبخنامج السقتخح تأثيخ إيجابي في تحديغ بعس الستصمبات اليػمية عشج عيشة  -
 البحث.

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ نتائج اإلختبارات البعجية لعيشتي البحث  -
 وىي لرالح العيشة التجخيبية.

، و تع إستخجاـ اإلختبارات كأداة البحث و تسثمت السشهـج التجريبيو قج إعتسػجوا عمى 
في إختبار السذي السػقػت، إختبار سخعة السذي عمى شكل ثسانية، إختبار تػازف 
اإلرتكاز عمى رجل واحجة بأعيغ مفتػحة و مغمقة و إختبار تيشيتي، وتسثمت عيشة 

 ل التالي:مدغ مػزعيغ عمى الذك 14البحث في 

 مدشيغ. 07العيشة التجخيبية: والتي تزع  -

 مدشيغ. 07العيشة الزابصة: والتي تزع  -

الستصمبات  الكذف عغ فاعمية البخنامج السقتخح في تحديغ بعسهدف الدراسة و كػاف 
 اليػمية عشج عيشة البحث.

 مفػادىا:نتيجة  ىحا البحث إلى تـهصلو لقػج 
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ر البعجي في عيشتي البحث إلختبار تيشيتي وجػد فخوؽ معشػية لرالح اإلختبا  -
و إختبار التػازف عمى رجل واحجة بأعيغ مفتػحة و مغمقة و ىحا يعشي وجػد 

 تصػر في التػازف عشج العيشة التجخيبية.

وجػد فخوؽ معشػية لرالح اإلختبار البعجي في عيشتي البحث إلختبار سخعة  -
عشي وجػد تصػر في السذي عمى شكل ثسانية و السذي السػقػت و ىحا ي

 سخعة السذي عشج العيشة التجخيبية.

 بو الباحثاف: أوصىمسا 

 حث كبار الدغ عمى مسارسة األنذصة البجنية. -

 لدى كبار الدن. إجخاء دراسات أخخى تيتع بالجػانب الفيديػلػجية -

 الدراسات األجشبية :  -6-2

  :األولىالدراسة  

بعشػاف : " آثار التجريب بأسمػب كخوسفيت  Bérénice Dalmassoدراسة        
" حيث كانت شبيعة 2015/2016عمى التػازف و القػة العزمية عشج كبار الدغ " دفعة "

الجراسة "بحث تجخيبي عمى عيشة كبار الدغ بالسؤسدة الستخررة في إعادة التأىيل 
Princesse Grace:وتسثمت إشكالية الجراسة في ،" 

سفيت آثار إيجابية عمى التػازف و القػة العزمية عشج كبار ىل لمتجريب بأسمػب كخو 
 الدغ ؟

 الفرضية العـامة:
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الفخضية ىي أنو مغ خالؿ مجسػعة مغ التساريغ الذاممة ، يسكغ ليحا التخرز أف 
يقجـ مكاسب مغ حيث القػة وخفة الحخكة والتػازف وجعل الشاس أكثخ قجرة عمى 

 . قج يكػف أيًزا تعديد ثقة الشاس في تػازنيع.اإلستجابة بدخعة في حالة عجـ التػازف 

، و تع إستخجاـ اإلختبارات كأداة البحث و تسثمت في التجريبيو قج إعتسػجوا عمى السشيػج 
   ، إختبارBergeإختبار الرعػد عمى أشخاؼ األصابع و الكعبيغ، إختبار التػازف 

TUG (timed up and go test)  ) و إختبار  )إختبار السػقػت ذىاب و إياب
 مدغ مػزعيغ عمى الذكل التالي: 16الػقػؼ مغ الكخسي، وتسثمت عيشة البحث في 

مخضى العيادات الخارجية يأتػف مختيغ في األسبػع إلى  5مجسػعة كخوسفيت مغ  -
 قدع السذي.

سبػع مخضى العيادات الخارجية تأتي مخة واحجة في األ 6مجسػعة كخوسفيت مغ  -
 إلى قدع السذي.

مخضى تع نقميع إلى السدتذفى في رعاية و متابعة  5مجسػعة كخوسفيت مغ  -
 وإعادة تأىيل في السخكد.

 و قد كان هدف الدراسة:

تقييع ججوى مثل ىحا البخنامج بيغ كبار الدغ السعخضيغ لسخاشخ عالية و/أو  -
 السعخضيغ لخصخ الدقػط و فقجاف التػازف.

ب بأسمػب كخوسفيت عمى قػة العزالت والتػازف لجى كبار دراسة تأثيخ التجري -
 الدغ.

 و لقـد تـهصل هذا البحث إلى نتيجة مفـادها:
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وجػد فخوؽ معشػية لرالح اإلختبار البعجي في عيشتي البحث إلختبار التػازف  -
Berge  و إختبارTUG .ىحا يعشي وجػد تصػر في التػازف عشج العيشة التجخيبية 

لرالح اإلختبار البعجي في عيشتي البحث إلختبار الرعػد  وجػد فخوؽ معشػية -
عمى أشخاؼ األصابع و الكعبيغ و إختبار الػقػؼ مغ الكخسي و ىحا يعشي وجػد 

 تصػر في القػة العزمية عشج العيشة التجخيبية.

 مسا أوصى به الباحث:

 التصخؽ لجراسة مختمف السذاكل التي تالحق األشخاص السدشيغ. -

 رياضية صحية تدعى إلى تحديغ األداء الحخكي عشج السدشيغ.إنذاء بخامج  -

 الدراسة الثانية :  

"تسخيشات التايجي كػاف :  بعشهان 2002" سشة Loogدراسة لػوج و اآلخخوف "      
لفتخة شػيمة تحدغ مغ قػة عزالت الخكبة الباسصة و تقمل مغ تسايل وضع الجدع 

         إلى مقارنة القػة اإليدوكيشتيظ لعزالت الداؽ  تهدف الدراسةعشج كبار الدغ"، 
   مخكد ضغط الجـ كسقياس لمديصخة بيغ مسارسي التايجي كػاف لفتخة شػيمة السجى و 

فخد مغ كبار الدغ مسارسي  20و السجسػعة الزابصة، السجسػعة األولى قػاميا 
فخد يتخاوح  19ة( ( سشػات، السجسػعة الثانية )الزابص03لمتايجي كػاف كحج أدنى )

 :نتائج الدراسةسشة و ما فػؽ، أىع  55أعسار السجسػعتيغ ما بيغ 

السسارسػف لمتايجي كػاف كاف عشجىع القػة في العزالت الباسصة لمخكبة أعمى  -
 ججا برػرة جػىخية في كل إختبارات الدخعة عغ السجسػعة الزابصة.

 ػعتيغ.ال إختالؼ جػىخي في عزالت الخكبة القابزة بيغ السجس -
 الدراسة الثالثة :  
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" تأثيخ مسارسة حخكية مغ نػع  :بعشهان 2001سشة  O.Hue et alدراسة       
 كان)وضع الجدع، التػازف، الحخكة( عمى قجرات الػضع لألشخاص السدشيغ"، و 

 الهدف مشها:

 دراسة تأثيخ بخنامج بجني مكيف عمى القجرات الحخكية لمسدشيغ. -
عمى التحكع الػضعي لتشقل مخكد ثقل الجدع أثشاء التػازف  PEMأثخ دورة  -

 الثابت.

     أف البخنامج البجني السكيف لو تأثيخ إيجابي عمى القجرات الحخكية الفرضو كاف 
مدشيغ نذصيغ  4مدشة و  11و التحكع الػضعي لمسدغ، و تكػنت عيشة البحث مغ 

ىحه الجراسة، و تع إستخجاـ ( شاركػا تصػعا في 6.6) 75و مدتقميغ متػسط العسخ 
 األدوات التالية:

 لتقييع القجرات الحخكية. PEMإختبارات  -
 بخنامج خاص بالشذاط البجني. -

، حيث إستخجـ الترسيع التجخيبي لسجسػعة واحجة السشهج التجريبيو تع إستخجاـ 
تع التػصل  PEM)جسعية الدغ الثالث( لسجيشة كاف الفخندية. و بعج تحميل إختبار 

   إلى أف التحدغ داؿ إحرائيا في كل اإلختبارات التقييسية، نتائج الػضع و التػازف 
، مجسل الشتائج 0.05و الحخكة قج تحدشت بإنحخاؼ معياري داؿ عشج مدتػى الجاللة 
بالشدبة لمسذي  0.04في إختبار تيشيتي تبيغ تحدغ داؿ إحرائيا عشج مدتػى الجاللة 

بأف بخنامج الشذاط البجني تم الخروج اإلختبار البعجي. و في األخيخ و التػازف لرالح 
 السكيف لو تأثيخ إيجابي عمى تحدغ القجرات الػضيفية لمسدغ و خاصة التػازف.

 عميق عمى الدراسات : تال -6-3
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     ػء ما سبق تشاولو في الجراسات الدابقة يتزح لشا أف جل ىحه الجراسات في ض
تتصابق فيسا بعزيا مغ خالؿ السشيج و العيشة و كيفية إختيارىا و البحػث الدابقة 

يشة و األدوات السدتخجمة بحيث تشاولت السشيج التجخيبي و إختيار فئة كبار الدغ كع
  بجنية تصبيقية لغخض الػصػؿ إلى اليجؼ  ختباراتمدتيجفة لمبحث كسا إستخجمػا إ

)التػازف ، السذي ، القػة  و ىػ تحديغ عشاصخ المياقة البجنية عشج كبار الدغ
 العزمية ...( بإستخجاـ بخنامج لألنذصة الخياضية السشاسبة ليحه الفئة . 

  :  نقد الدراسات -6-4

تصخقشا في دراستشا الحالية إلى األنذصة التخويحية الخياضية و فعاليتيا في تحديغ 
  سشة  65-60عشرخي التػازف و القػة العزمية لألشخاؼ الدفمية لجى كبار الدغ 

و إتفقت مع جسيع الجراسات الدابقة في مشيج البحث حيث إتبعت كميا السشيج 
بمعيجوني مرصفى ( و دراسة )مقجـ د/  ) التجخيبي كسا إتفقت دراستشا مع دراسة

في نفذ اإلختبارات  (O.Hue et al)دراسة ياسيغ و حسجي سيج أحسج ( و 
ى رجل جراستشا لعشرخ التػازف) إختبار تيشيتي ، إختبار اإلرتكاز عملالسدتخجمة 

( و دراسة Loogلػوج و اآلخخوف ") إتفقت مع دراسةو ( مغمػقة-واحجة بعيغ مفتػحة
(Bérénice Dalmasso في نفذ اإلختبارات السدتخجمة لجراستشا لعشرخ القػة )

 Bérénice)العزمية لألشخاؼ الدفمية ، فقج تختمف دراستشا مع دراسات 
Dalmasso )بمعيجوني مرصفى ( و دراسة )مقجـ ياسيغ و حسجي سيج أحسج (و ( 

حجاىسا في عيشة البحث حيث كميع إستخجمػا عيشتيغ إ( Loog)لػوج و اآلخخوف "و 
قج تتصابق مع دراستشا ، ( O.Hue et alضابصة و األخخى تجخيبية ما عجا دراسة )

مدغ ،  04مدشة و  11بإختيار عيشة واحج لكغ بإختالؼ الجشذ حيث تصخؽ إلى 
في تشفيج البخنامج حيث كميع إستخجمػا  كسا تتصابق دراستشا مع جسيع الجراسات
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ػعة مغ الػحجات التعميسية تحتػي عمى بخنامج تخويحي أو مكيف  يعتسج عمى مجس
أنذصة رياضية و بجنية بسختمف أنػاعيا بيجؼ الػصػؿ إلى تحقيق الغخض مغ 
إجخاء ىحه الجراسات و الستسثل في السحافطة و تحديغ القجرات الػضيفية لكبار الدغ 

  لعير حياة مدتقمة دوف اإلعتساد عمى الغيخ و ىحا ما قسشا بو في دراستشا. 

عامة لقج إستفجنا مغ الجراسات الدابقة في صياغة و تحجيج أبعاد السذكمة  و برفة
و شخؽ جسع السعمػمات و الججيج الحي جاءت بو دراستشا الحالية مقارنة مع 
الجراسات الدابقة تصخقشا إلى فاعمية األنذصة التخويحية الخياضية في تحديغ التػازف 

الجراسات الدابقة التي تصخقت إلى أثخ و القػة العزمية لألشخاؼ الدفمية عمى عكذ 
     . البخنامج التخويحي أو السكيف عمى العشاصخ الػضيفية برفة عامة
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 خالصة : 

    تشاولشا في ىحا الفرل التعخيف بالبحث و الحي يذسل مذكمة بحثشا و أىجاؼ و أىسية
و فخضيات البحث و عمى أىع السرصمحات و السفاىيع التي وردت في بحثشا و ذلظ مغ 
خالؿ أراء بعس العمساء و الباحثيغ في ىحا السجاؿ حتى يدتصيع القخاء ليحا البحث 

صخقشا إلى ذكخ بعس الجراسات في مزسػنو فيع ماىية السرصمحات ، كسا تالستػاضع 
بحثشا و التي ساعجتشا في حل و دراسة مذكمة  قة و البحػث السذابية لسػضػعالداب

 بحثشا .

     

       



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  الباب األول :   الباب األول :   
 

 

  الجانب النظريالجانب النظري
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 تمييج : 

نداني كسا تسثل صحة الفخد أغمى ما إلتعتبخ حياة الفخد أغمى ما في الػجػد ا         
عادة ما نجج أنشا يا ، و ندانية و ليا أىسيتلمتخويح حاجة إفي حياة الفخد ، فحاجة الفخد 

يتػقف مغ األىسية شيىء ، و  مكاف جانبي مغ حياتشا و ال نعصيونزع التخويح في 
السجتسع أف يجرؾ مجى أىسيتو بالشدبة لو و لظ عغ الػعي التخويحي عشج الفخد ، و ذ

اف ، فالرحة ىشا تد إلنداني يتسيد بالرحة و اإلفالتخويح مطيخ مغ مطاىخ الشذاط ا
حي يذسل الرحة الجدسانية و العقمية و العاشفية و ليذ فقط خمػ بسعشاىا الػاسع ال

التي ى الدعادة إلط الخياضي التخويحي ييجؼ الفخد مغ الزعف و السخض ، فالشذا
و الخاحة  في جعل الحياة الستدنة بيغ العسلىا كل فخد ، و التخويح لو مكانة مسيدة شذجي

يا بالتخويح و تربح أكثخ إشخاقا و أكثخ الحياة في معشاىا و تدداد في رونقفتكتسل 
 بيجة . 
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 التخويح :   -1
  Recreation معنى كممة التخويح:  -1-1

فالسقصع  ،إف كمسة التخويح باإلنجميدية تعشي التججيج و الخمق  و اإلبتكار        
 creationعادة بشاء و جدء مشو ، و السقصع الثاني يعشي إ   Reاألوؿ مغ السرصمح 

صصالح لكمسة التخويح ، و مفيػمو تفػؽ إ و ىشاؾ نطخيات و تفديخاتيعشي الخمق . 
و تفديخات عمسا بأف ىشاؾ مغ يفدخوف المعب و التخويح تفديخا  " المعب " في نطخيات

      اتوكثخ مغ نذاط  ، فالشذاط ليذ غاية في حج ذو يفدخ التخويح عمى أنو أ واحجا .
الدعادة ب حداسإلنفعالية و العاشفية و اإل، أما الغاية فيي ذلظ التغييخ في الحالة ا

)تياني،  ا فييا مغ تعقيج .التي تعسل عمى شحغ البصارية البذخية لسػاجية الحياة بس
  (203، صفحة 1002

 ماىية التخويح : مفيهم و  -1-2

عشيفا كسا في نذاشا قج يكػف  فيػفالتخويح ىػ شخيقة حياة و أسمػب معيذة         
و يتعجد  سا في قخاءة كتاب أو سساع مػسيقىالعشيفة أو ىادءا ك الخياضات و األلعاب

وؽ لفخد ما غيخ متحوؽ آلخخ ىتسامات الفخد ، و ما ىػ متحشذاط التخويحي بتعجد إ ال
إذا خال  وقت ماال يكػف كحلظ في  وقت آخخ في سا يعتبخه الفخد نذاشا تخويحيابل إن

و لع يذعخ الفخد بحلظ الذعػر الحي يترف بالدعادة و السسيد لمشذاط  ، مشو التججيج
و نتيجة ،، نذاشا تخويحيا بل عادة التخويحي و بالتالي ال تربح مسارسة نذاط ما 

            الدعادةالتججيجو الذعػر بلفخد إلى مسارسة نذاط آخخ و يػفخ لحلظ يشتقل ا
ستستاع بالجساؿ و يحتع ذلظ أف يكػف الفخد ممسا بشذاشات تخويحية عجيجة لتحقيق إلو ا

خويح و ذلظ لعجـ وجػد فقج تبايشت األراء حػؿ مفيـػ الت، و برفة عامة سسة التججيج 
تعخيف محجد لو و لحا سػؼ نتشاوؿ عخضا ألىع أراء السيتسيغ لجراسة مفيـػ التخويح 
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          تجاىات السعاصخة في السجاليغ التخبػي إللنتسكغ مغ فيع التخويح وفقا حتى 
 ساعي .إلجتو ا

أف التخويح يعج نػعا مغ "( عغ بتمخ 2886يحكخ كساؿ دروير و دمحم الحساحسي )
أوجو الشذاط التي تسارس في وقت الفخاغ و التي يختارىا الفخد بجافع شخري 

         كتدابو العجيج مغ القيع البجنية و الخمقيةنػاتجيا إو التي يكػف مغ  سارستيالس
 . "جتساعيةإلو السعخفية و ا

  DE Djerzzia( عخفو دي جارزيا 2887و عغ الحساحسي و عايجة عبج العديد )
ػفخ لو سبل بأنو الشذاط الحي يداىع في تػفيخ الخاحة لمفخد مغ عشاء العسل و ي"
 . "ستعادة حيػيتوإ

 أنو رد فعل عاشفي أو حالة نفدية " ( عمى 1002و كحالظ عخفتو تياني عبج الدالـ )
يجابيا ىادفا و يتع بعج مسارستو لشذاط ما سمبيا أو إ و شعػر يحدو الفخد قبل و أثشاء و

 . "ختيارػعا بخغبة شخرية و يترف بحخية اإلأثشاء وقت الفخاغ و أف يكػف الفخد مجف

أف التخويح يعج أسمػب لمحياة و أنو يعسل عمى تشسية " مى في حيغ يؤكج بخايشيل ع
 . " الفخد السسارس ألوجو مغ أنذصة في وقت الفخاغ

     و مذاعخ و رد فعل عاشفي  أف التخويح ىػ نذاط "   Rommeyو يخى رومشي 
 . " و أنو أسمػب و شخيقة لتفيع الحياة

مغ الشذاط أو الخبخات التي أف التخويح ىػ تمظ األوجو "    Krawsو يخى كخاوس 
تحقيق  رادة الفخد و ذلظ بغخضإلختيارىا وفقا شتج عغ وقت الفخاغ ، و التي يتع إت

 . " جتساعيةإلكتدابو العجيج مغ القيع الذخرية و او الستعة لحاتو و إ  الدخور 
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نفعالية تصخأ عمى الفخد مغ و حالة إ بأنو نذاط و خبخة " Batesعخفو كخاوسػباتذ و 
 . " مذاركيو في مشاشط وقت الفخاغ بجافع شخري

فخاغ مستع وقت أف التخويح ىػ الخبخة في قزاء  " Carison و يخى كارؿ سػف 
 . " شباع فػري يذتخؾ فيو بسحس إرادتو و مغ خاللو يحل عمى إ

أنو السجيػد و الستعة التي يدتستع بيا الفخد نتيجة لسسارستو  " عمى Bosو يعخفو بػز 
 ." غ األنذصة التخويحية التي تعػد عمى الفخد بالشفع أي نػع م

لعجيج مغ الباحثيغ يدتصيع الصالبيغ مغ خالؿ السفاىيع التي وردت عمى لداف ا       
شباع مسارستو أساسا عمى قجرة الفخد و إط التخويحي يعتسج في أف يدتشتجا أف الشذا

و صحية أو كتداب لياقة بجنية سعادة شخرية أو إحاجاتو و دوافعو سػاء كاف دافع 
  جتساعية لحا يسشح التخويح فخصة ىامة لمذباب و كبار الدغتحقيق أىجاؼ ثقافية و إ

 و الرحية و التعاونية مع اآلخخيغ .  ساعيةإلجتلمسذاركة ا و جسيع الفئات 

 تعخيف التخويح : -1-3

       مقبػؿ مغ السجتسع ف التخويح عمى أنو نذاط إختياري مستع لمفخد و ييسكغ تعخ        
سكغ أف نحجد الشذاط و يسارس في أوقات الفخاغ و يديع في بشاء الفخد و تشسيتو كسا ي

 تجاىيغ 9 التخويحي في إ

ختياري في وقت  الفخاغ خؼ التخويح عمى أنو مداولة نذاط إيع  اإلتجاه األول  :  -أ 
 نتعاش و التججيج .إليدتيجؼ التحخر مغ اإلعياء و يحقق ا

يعخؼ عمى أنو رد فعل عاشفي و نػع مغ العالج الحيػي لتجعيع   اإلتجاه الثاني : –ب 
 نتطار ألي مكافأة  مادية .الػصػؿ إلى التػازف الشفدي دوف إ ندانية وإلالعالقات ا
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      ساسي لمتخويح ىػ الدعادةغ أف السحػر األو مغ تع يخى الصالبيغ الباحثي       
       و مجسػعة األحاسيذ و السذاعخ التي يجشييا  الفخد  جخاء مسارستو رو الدخو 

بجاع  و عميو فإف إلبتكارو اإلا نجاز ،إلو مداولتو لألنذصة التي تتسيد بالجساؿ ، ا
التخويح  التي و السخح التي يبحث عشيا الفخد في مختمف أشكاؿ  ستستاع إلدرجة ا

 .و ىجؼ مشذػد في حج داتو  تعتبخ غاية 

 اليجف من التخويح :  -1-4

سػى التخويح في حج  ،بعس العمساء يخوف أف التخويح ال ييجؼ ألي غخض        
و مثل ىحه الشطخة  ذاتو و أف دوافعو األولية ىي الدخور ، أي الخضا أو الدعادة 

رخ مفيـػ تلمتخويح تعتبخ مغ وجية نطخ العجيج مغ العمساء نطخة ضيقة حيث أنيا تق
التخويح عمى ىجؼ واحج و تيسل باقي األىجاؼ األخخى ، فاألنذصة التخويحية متعجدة 

 أغخاض التي تديع في بشاء الفخد و تشسيتو . و و لكل مشيا أىجاؼ و متشػعة 

         فيشاؾ بعس األحاسيذ ، ف السحػر األساسي لمتخويح ىػ الدعادة إ        
 خاء إلتتسثل في اخالؿ مسارستو لألنذصة التخويحية  الفخد مغو السذاعخ التي يكتدبيا 

و الذعػر بالغبصة لسػػا يتستع بو الفخد مغ قجرات بجنية إلبجاع بتكار و اإلو ا نجازإلو ا
             . جمة اآلخخيغاء و الدعادة عشج خستخخإلو ا و تحوؽ الجساؿ  و عاشفية و عقمية

ستستاع و الدعادة التي يبحث عشيا الفخد في مختمف إلف درجة الظ فإا عمى ذو بشاء
و يعتبخ ىحا التقديع عػنا في  خ أساس تقديع األنذصة التخويحيةأشكاؿ التخويح تعتب

مى تقييع القيسة التخويحية لألنذصة عمسا بأف ىحه القيسة التخويحية لشذاط الفخد تعتسج ع
عمى خبختو الدابقة و يتحقق و مجى تأثيخه يتػقف الصخيقة التي يتأثخ بيا الفخد، 
    بجاع ، و عشج الذعػر باأللفة و الرجاقة إلبتكار و اإلالذعػر بالدعادة مغ خالؿ ا

ستخجاـ قجرات الفخد عشج إجما يتستع الفخد بالرحة ، و نجاز و عشإلو األخػة ، و عشج ا
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 خخيغ .العقمية و مسارسة الخبخات العاشفية و التستع بالجساؿ ، و عشج مدػػاعجة اآل
  (205، صفحة 1002)تياني، 

 أغخاض التخويح :  -1-5

مية مغ تعبيخ شبيعي تمقائي لبعس كأحج مطاىخ الحياة اليػ  دفة التخويحف فمإ        
غ حتياجات الفخد تتغيخ بل تتعجؿ و ترقل مغ خالؿ السسارسة ، و يسكو إ ىتساماتإ 

عتبارىا دوافع التخويح تبعا لإلىتسامات و الخغبات التي يسكغ إ أف نمخز أغخاض 
 لسسارسة األنذصة التخويحية و تتسثل في 9 

حيث اف الجافع لمحخكة و الشذاط يعتبخ دافعا أساسيا لجسيع  غخض حخكي : -1-5-1
األفخاد ، و يدداد في األىسية لجى الرغار و الذباب والغخض الحخكي أساس الشذاط 

 البخنامج التخويحي . البجني في

إلتراؿ باآلخخيغ مغ خالؿ تعتبخ سسة محاولة ا ترال باآلخخين :غخض اإل  -1-5-2
ستخجاـ الكمسة السكتػبة أو السشصػقة ىي سسة يتسيد بيا كل البذخ ، و أف قز إ

... فكل ىحه  هلى آخخ اعية ، السحادثات ، قخاءة الذعخ إالقرز أو السشاقذات الجس
 تراؿ باآلخخيغ و تبادؿ اآلراء و األفكار .إلاألنذصة تذبع الخغبة في ا

لتعخؼ عمى كل ما ىػ لى اعادة ما تجفع الخغبة في السعخفة إ غخض تعميمي : -1-5-3
ة تسيج لمفخد معخفة ما ىتسامات ججيجالفخد و عادة ما يبحث الفخد عغ إ  ىتساـفي دائخة إ 

ج و ىػاة جسع العسالت ىػاة السخاسمة و ىػاة جسع شػابع البخيذا تتبعشا يجيمو ، فإ
 ال قشػات لتعمع الججيج .السختمفة فإنشا نجج أف ما ىي إ

بجاع الفشي عمى إلبتكار و اإلتشعكذ الخغبة في ا بتكاري فني :غخض إ-1-5-4
 بتكار الجساؿ تبعا لساإلنفعاالت ، و كحلظ تعتسج الخغبة إلاألحاسيذ و العػاشف و ا

يتحوقو الفخد و ما يعتبخه خبخة جسالية مغ حيث الذكل و المػف و كحالظ الرػت أو 
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ىتسامات الفشية لمفخد إلشباع اإلفاألنذصة التخويحية تييىء فخصا عجيجة ، الحخكة 
الخسع و كتابة القرز و نطع الخقز الحجيث و الشحت و و  كالتسثيل و السػسيقى

      ة عغ أحاسيدو و مذاعخهخالؿ ىحه األنذصلى آخخ ... فيعبخ الفخد مغ الذعخ إ
 لى اآلخخيغ .اتو كسا يحاوؿ نقميا إيو يدتكذف إمكان

د مع اآلخخيغ مغ أقػى الخغبات ف الخغبة في أف يكػف الفخ إ جتماعي :غخض إ -1-5-5
ح السشطع أو و ىشاؾ جدء ليذ بالقميل في التخويساعي بصبعو إجتنداف إلندانية فااإل

، 1002)تياني،  نتساء .إللى اػ يعتسج أساسا عمى تحقيق الحاجة إغيخ السشطع في
  (225-224الرفحات 

 أنهاع التخويح :  -1-6

تجاه الشذاط التخويحي كشذاط غ الحيغ يشتسػف الى إمغ عمساء الشفذ أو الباحثي        
و الخسع و صيج األسساؾ ، فقج  الغشاءا أنذصة مبجعة كالخياضة و يجؿ عمى أني فعاؿ 

 لى 9 إباحث "ريمتد" األنذصة التخويحية قدع العالع أو ال

 مثل األنذصة الخياضية و الخسع و السػسيقى و السدخح . يجابية :األنذطة اإل -1-6-1

مثل القخاءة و مذاىجة التمفديػف و السباريات الخياضية  ستخيالية :األنذطة اإل -1-6-2
 السالعب .في 

            و يقرج بيا األنذصة التي ال تتسيد بجيج كالشـػ  األنذطة الدمبية : -1-6-3
 ستخخاء .إلو ا

 في الحيغ قدع العمساء أنػاع التخويح حدب أىجافيا كاآلتي 9 

 كالقخاءة ، الكتابة ، الخاديػ و التمفديػف . التخويح الثقافي : -1-6-4
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كيػاية جسع الصػابع و العسالت و األشياء األثخية و ىػاية  التخويح الفني : -1-6-5
   بتكار كالخدؼ و الشحتو ىػايات اإلعالع الصيػر و الشباتات  الترػيخ و الجيكػر و

 و األشغاؿ اليجوية . و الخسع

             جتساعيةإلكالسذاركة في الجسعيات الثقافية و ا جتماعي :التخويح اإل -1-6-6
 التخفييية .و الديارات 

           و يقرج بو رحالت الخالء و التستع بجساؿ الصبيعة التخويح الخمهي : -1-6-7
 و البحخية و ىػايات الريج و غيخىا .  و الشدىات البخية

         خويحغ األركاف األساسية في بخامج التو ىػ يعتبخ م التخويح الخياضي : -1-6-8
التخويحية كألعاب الخشاقة و الجخي و ألعاب الكخات الرغيخة و و يذسل األلعاب 

     و األلعاب التشافدية الفخدية الرغيخة و غيخىا و األلعاب الكبيخة ككخة القجـ،اليج...
 دباحة ..لو ألعاب الساء كا  و الدوجية و الجساعية

    عادة التأىيل ـ فيو الػسائل العالجية و حخكات إ و تدتخج التخويح العالجي : -1-6-9
 و الدباحة العالجية و غيخىا مغ الػسائل التي تحقق الذفاء .

ستذاري يتستع بو الفخد في مقابل و ىػ التخويح ذو شابع إ التخويح التجاري : -1-6-11
مادي ال يجخل في نطامو كالسدخح و الديشسا و غيخىا مغ السؤسدات التخويحية 

 (212-210، الرفحات 1000)محسػد،  التجارية .

 أىمية التخويح :  -1-7

يعتبخ مطيخا  ( أف التخويح2887يحكخ كل مغ الحساحسي عايجة عبج العديد )        
ىاـ في تحقيق التػازف بيغ العسل و الخاحة مغ  نداني و لو دورمغ مطاىخ الشذاط اإل

األمخيكية عشاء الفخد ، كسا يديع في الحياة العرخية شبقا لسا ورد عغ الجسعية 
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 American association health: physicalالتخويح و   ةلمرحة و التخبية البجني
education and recreation   9 في الشقط التالية 

 نية لمتعبيخ عغ الحات .نداإلتحقيق الحاجات ا 
 . التحخر مغ الزغػط و التػتخ العربي لسراعب الحياة العرخية 
 نفعالية و العقمية لمفخد .إلتصػيخ الرحة البجنية و ا 
 . تشسية و دعع الجيسقخاشية 
 . تػفيخحياة شخرية  و عائمية مدتقخة 

 سمات التخويح : -1-8

دراستشا لسفيػـ لمتخويح سسات تسيده عغ غيخه مغ السشاشط األخخى ، و مغ         
 التخويح يتزح أف مغ أىع سساتو 9 

   و ىحا يعشي أف التخويح يعتبخ نذاشا ىادفا فيػ يداىع في تشسية  نذاط بناء : -1-8-1
 و تصػيخ شخرية الفخد مغ خالؿ السذاركة في مسارسة السشاشط السختمفة .

        فعو أي أنو نذاط يختاره الفخد وفقا لخغبتو و ميػلو و دوا ختياري :ط إنذا -1-8-2
 ستعجاداتو و قجراتو .لظ يتفق ىحا الشذاط مع إو كح

و كسا يلى نفػس مسارسو يعشي ذلظ التخويح يجمب الدعادة إ حالة سارة : -1-8-3
 بجاع في الشذاط .إليشسي التعبيخ عغ الحات و ا

حخر فيو الفخد بسعشى أف التخويح يتع في الػقت الحي يت الفخاغ :يتم في وقت  -1-8-4
 رتباشات أخخى .إرتباشات العسل أو أي إمغ جسيع القيػد و 
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شباع الفخد السسارس لسشاشط و ذلظ مغ خالؿ إ يحقق التهازن النفدي : -1-8-5
لى تحقيق السذاركة في مشاشط التخويح تؤدي إكسا أف  ةالتخويح لحاجاتو الشفدي

 و الخضا الشفدي مسا يحقق لمفخد التػازف الشفدي.  ستخخاءإلا

خويحي عغ التي تسيد الشذاط الت ىي فيخى الصالبيغ أف ىحه الخرائز         
يجاد حالة مغ التػازف في مختمف جػانب الحياة لسختمف األنذصة األخخى مغ حيث إ

 السذاركيغ أو الخاغبيغ في مسارستيا .

 ندانية : مدتهيات الحاجات اإل  -1-9

ندانية في خسذ إلتدمدال لمحاجات ا  Maslow  فقج أوضح ماسمػ         
 مدتػيات  9 

     نداف كاألكل و الشـػ و ىي الحاجات الزخورية لإل الحاجات الفيديهلهجية : -1-9-1
 لظ العسل .و الرحة و الخاحة كح و السأوى 

      بعج الحاجات الفيديػلػجيةىحه الحاجات تأتي في التختيب  حاجات األمان : -1-9-2
ستقخار،األمغ،التحخرمغ الخػؼ ، الػقاية مغ إلو تذسل العجيج مغ الحاجات كا

 األخصار .

قامة عالقات تذسل ىحه الحاجات عمى الخغبة في إو  ماعية :تالحاجات اإلج -1-9-3
 ى الجساعات السختمفة .إلنتساء إلجتساعي و اإلصادقة مع اآلخخيغ و القبػؿ ا

             تدسى بالحاجات الحاتية أو الحاجات الشفدية حاجات تفديخ الحات : -1-9-4
 حتخاـ الحات .إلنجاز و إو تتزسغ الحاجات السختبصة بالثقة بالشفذ و القجرة عمى ا
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تسثل ىحه الحاجات قسة اليـخ في التدمدل و ىي  حاجات تحقيق الحات : -1-9-5
          بجاعاإلفي الشجاح في التعبيخ عغ الحات و القجرة عمى   مختبصة بالحاجات الستسثمة 

  (25-22، الرفحات 1022)سالمة، بتكار ، تصػيخ الذخرية . إلو ا

و في ضػء ىحه الحاجات وفقا لتدمدميا حدب مدتػياتيا الخسذ يتزح بأنيا غيخ 
خابصة حيث يكسل كل مدتػى مشيا بعزيا البعس بل ىي متجاخمة و مت مدتقمة عغ
 شباع الحي ىػ فيو .د أف يشتقل لسدتػى حتى يتسكغ مغ إيدتصيع الفخ ال اآلخخ أي 

 مدتهيات المذاركة في مناشط التخويح :  -1-11

 مدتػيات السذاركة وفقا لسا يمي Nach   9يػضح ناش 

 Créativeبتكارية إلالسذاركة ا و يتزسغ المدتهى األول : -1-11-1
Participation  بجاع في إلبتكار و اإلفي العجيج مغ السشاشط و التي تتيح لمفخد ا

 العخوض .الترسيسات و بتكار،الشساذج،إلأداءه و أىسيا 9 التأليف،ا

مفخد السذاركة يجابية و التي تتيح لإلو يتزسغ السذاركة ا المدتهى الثاني : -1-11-2
الشذاط و تحقيق التشسية الحاتية لمفخد و مغ أىسيا 9 السباريات،السدابقات  العقمية في

الخياضية،التسثيل السدخحي،العدؼ السػسيقي،الخجمات 
 البيئية،السعدكخات،الخحالت،الخسع و لعب الذصخنج .

و التي  EMOTIONALركة الػججانية و يذسل السذا : ثالمدتهى الثال -1-11-3
          9 قخاءة القرز الػججانية لمفخد مغ خالؿ اإلستستاع و تتسثل فياركة تدسح بالسذ
ى ستساع إليالت وكحا التمفديػف، اإلالسدخحيات و التسثو مذاىجة األفالـ  و الخوايات،

زيارة السعارض و الستاحف و مذاىجة السدابقات  ذاعية و السػسيقى،إلبخامج اال
 الخياضية .
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تتزسغ السذاركة الدمبية و التي تتيح لمفخد مسارسة  و المدتهى الخابع : -1-11-4
ى درجة لظ السدتػى ال يخقى إلف ذإلستستاع بيا و مغ تع فإالشذاط التخويحي أو ا

 جقاء،نفعالي أو الػججاني في الفخد و مغ أىسيا 9 لقاء األقارب و األصإلالتأثيخ ا
جيث مع اآلخخيغ،الجمػس تبادؿ الح ستيالؾ الػقت،الميػ و إ و التخفيو،      التدمية

 حػؿ السائجة .

ألذى أو الزخر بالفخد  يذسل السذاركة التي تمحق ا امذ :المدتهى الخ -1-11-5
Harmful to Self رتكاب أفعاؿ غيخ تخبػيةإلدماف لمسخجرات و لمخسخ،إلظ 9 كاو ذ. 

و يذسل السذاركة التي تمحق األذى أو الزخر  المدتهى الدادس : -1-11-6
رتكاب الجخائع، الترخؼ و ذلظ 9 كإ  Harmful to Societyبالسجتسع  

 .ديشي،أعساؿ العشفالال

 سمات النذاط التخويحي :  -1-11

 يحجث أثشاء وقت الفخاغ . -

 ختيارية و السخونة  .إليتدع با -

 يحتػي عمى نذاط . -

 يحجده الجافع مغ أجمو .  -

 و أشكالو مختمفة .متشػع  -

 يسارسو كل األجشاس و األلػاف و األدياف . -

 جاد و غخضو في ذاتو . -

 التججيج . -
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فع الخئيدي وراء مسارسة الشذاط التخويحي و ليذ احداس بالدعادة و يعتبخ الجإلا -
 (225، صفحة 1002)تياني،  مكدب مادي .

 مبادىء النذاط التخويحي :  -1-12

 ى أنذصة تخويحية بسختمف أنػاعيا  تداعجه في عسمية الشسػ يحتاج الصفل إل      
 و تجمب الذعػر بالدعادة في مختمف مخاحل العسخ .

  يجب أف تعسل عمى تشسية ميارات متعجدة حتى تدداد سعادة الصفل عشج مسارسة
 كتذافات ججيجة .فزل و إلى أداء أشػعة مسا يتػصل إأنذصة تخويحية مت

  ى تخويحي عمى أنذصة ال تحتاج إلىتسامات الفخد في الشذاط اليجب أف تذسل إ
 مكاف واسع أو وقت شػيل لسسارستيا .

  يجب أف يتعمع الفخد ألعابا خفيفة يسكغ مسارستيا في أماكغ مغمقة و أخخى في
 ل بشفدو .أماكغ خمػية حتى ال يكػف ىشاؾ وقت ال يعخؼ فيو الفخد ماذا يفع

 . يجب معاونة األفخاد كي يتحوقػا القخاءة و أف يدتستعػا بيا في كل األوقات 
  ى األفخاد كي يدتستعػا بسسارستيا في تأخح األغاني نريبا مغ السعخفة لحيجب أف

ذا كانت الفخد و سعادتو أكثخ في حالة ما إحالة شعػرىع بالغشاء و يربح تحوؽ 
 . الكمسات و المحغ معخوفيغ لجيو

  يجب أف يعخؼ كل فخد مجاال مغ مجاالت الفغ الستعجدة التي تجعمو يتحوؽ الجساؿ
 و يدعج بو سػاء بالكمسة أو بالحخكة أو بالمحغ أو بالرػت أو بالرػرة .

 يجب أف يتعػد الفخد عمى الحياة الشذصة التي تتدع بالحيػية ، فالتػاجج في الخالء    
تاع باليػاء الصمق و الذسذ السذخقة أفزل مغ ستسإلنصالؽ و الحخية و او حياة اإل

التػاجج في األماكغ السغمقة و السددحسة التي يتعحر فييا عمى الفخد أف يدتشذق 
 ىػاء نقيا .
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  يجب تذجيع الفخد عمى أف تكػف لو ىػايات يدعج عشج مسارستيا في مخاحل عسخه
 السختمفة  .

 حياة الفخد و مسارستة حاجة شبيعية يقاع ألنو ضخوري في يجب أف يسػػارس الفخد اإل
 تمقائية عشج األفخاد .

  ستستاع بيحا الػقت يجعل الفخد ساعيا فاإلت تشاوؿ الغحاء نذاشا إجتعتبار وقيجب إ
 .مستعا 

 ستخخاء و التأمل و التفكيخ أشكاال مغ األنذصة التخويحية و فييا إلتعتبخ الخاحة و ا
ى تمظ الشػعية مغ عاشفة و إنفعاؿ إلنفدو و يعصى ما يسمظ مغ يشدى الفخد 

 .الشذاط
 نجاز إلتتسثل الدعادة التي يذعخ بيا الفخد مغ خالؿ األنذصة التخويحية في عسمية ا

 نجاز .الذخري ميسا إختمفت درجة و مدتػى و شخيقة اإل
 ىتسامات و القجرات السختمفة مع إليجب أف يػفخ البخنامج التخويحي فخص لحوي ا

 (227-226، الرفحات 1002)تياني،  تمظ القجرات .مخاعاة مدتػيات 

 مميدات األنذطة التخويحية :  -1-13

كل ماىػ مسيد و جيج ، و بالصبع تعتبخ كمسة مسيدات ىشا مخادفة لكمسة قيع أو         
إعتبارية و مغ أف تحتػي عمى مسيدات مػضػعية أو ف معشاىا ندبي حيث يسكغ فإ

خويحية و تتفخع ىحه السسيدات نذصة التلأليا الخاصة اتلى قياسالرعػبة أف نرل إ
 9 لىإ

 تتمخز في 9  المميدات الفيديهلهجبة لألنذطة التخويحية : -1-13-1

 عسل الشذاط التخويحي عمى تشسية قػة و تشاسق و مخونة عزالت الجدع ،ي       
 و التػافق العزمي العربي .
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  ج و مقاومة التعبيحي عمى رفع مدتػى الحيػية و الجيعسل الشذاط التخو          
 و التخمز مغ الصاقة الدائجة  .

  يعسل الشذاط التخويحي عمى التخمز مغ الزغط العربي و بالتالي يعسل عمى
 الخاحة .

  سختمفة كالجياز الجوري رفع كفاءة أجيدة الجدع اليعسل الشذاط التخويحي عمى
 .فديوالتش

 تتمخز في 9  المميدات النفدية لألنذطة التخويحية : -1-13-2

 شسئشاف و األىسية إللتجخبة خبخات ججيجة و الذعػر با ايػفخ الشذاط التخويحي فخص
 الحاتية .

 لتشسية الثقة بالشفذ و يقزي عمى الخجل كسا يبعث  ايػفخ الشذاط التخويحي فخص
 عمى الدعادة في الػصػؿ و تحقيق الشجاح .

 مز مغ السيػؿ العجوانية في ضخوؼ يػفخ الشذاط التخويحي أعطع فخص لمتخ
 جتساعية مقبػلة .إ
  العقمية و تشسية الشزج العاشفي يعسل الشذاط التخويحي عمى رفع مدتػى الرحة

 خالؿ مػاقف عجيجة و متشػعة أثشاء مسارستو ليحه األنذصة .ى السسارس مغ لح
 جتساعية و التعاوف و السشافدة كسا إللتشسية الرفات ا ايػفخ الشذاط التخويحي فخص

 ستقاللية و التبعية لمسارس .إليػفخ التػازف بيغ ا

 تتخمز في 9  جتماعية لألنذطة التخويحية :المميدات اإل -1-13-3

  جتساعيا مغ خالؿ التعاوف و الرجؽ التخويحي عمى تشسية الفخد إيعسل الشذاط    
 و العجؿ ...

 ف الكياف و الخوح الخياضية قج تكػف ناتجا جانبيا لسسارسة األنذصة التخويحية .إ 
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 شسئشاف و الثقة و التػجيو إلتييىء األنذصة التخويحية الفخص لمسارس ألف يذعخ با
 .الحاتي

 صجار القخارات .ا لمتجريب عمى إفخص تييىء األنذصة التخويحية 
 كتذاؼ رغبات ججيجة و تكػيغ صجاقات مغ عجيجة لتبادؿ اآلراء و إ اتػفخ فخص

 (210-228، الرفحات 1002)تياني،  خالؿ مسارسة ىحه األنذصة .

 سالم : التخويح و الخياضة في اإل -1-14

 الذخعي إشاره في أنو شالسا ، السذخوعة األمػر مغ اإلسالـ في التخويح يعج         
 ، األئسة عمساء جتياداتإ و الدشة و الكتاب خالؿ مغ الذخع يقخه ما وفق الدميع

      بسبادئو اإلخالؿ دوف  ، البذخ شبيعة مع ليتشاسب جاء ،وقج الفصشة ديغ فاإلسالـ
 في الغمػ و التصخؼ ونبح عتجاؿإلا و الػسصية إلى تجعػ التي و الدسحة سويتعال و

   األشخ، ىحه يحتـخ الحي التخويحي الشذاط اإلسالـ أجاز فقج ىحا ومغ .األمػر جسيع
 الجدع حاجات و الخوح متصمبات بيغ التػازف  تحقيق عمى السدمع الفخد يعيغ الحي و

 عمى الجنيا إلى اإلسالـ يشطخ وال .السدمع عمى السفخوضة العبادة عغ الفخد إشغاؿ دوف 
 مجاؿ – ذلظ جانب إلى ولكشيا ،وراءىا الشاس يكجح التي السمحة الزخورات تمظ أنيا

 بالجساؿ اإلحداس مذاعخ البذخية الشفذ في يثار لكي الرجر شخح و الشفذ إلشباع
 األرض حتى التخويح جػانب و الجج جػانب مخمػقاتو كل في هللا أودع ولقج –

 األجداـ لغحاء الفاكية و الخزخ و الحبػب تشبت فيي معا األمخيغ أودعيا قج الخربة
   الدخور يذيع وما األشكاؿ السختمفة الدػؽ  و الجسيمة الػرود و الدىػر تشبت ىي و
 من لكم وأندل " تعالى قاؿ وزيشة جساؿ مغ الػججاف و القمب أرجاء في بتياجإلا و

 الحياة اإلسالـ يعتبخ وال ( 950 الشسل) ،"بيجة ذات حجائق بو فأنبتنا ماءا الدماء
 عشيا تدتغشي ال إضافات التخويح و السبيجات و السخفيات يخى  لكغ و كالحة الجامجة

 .مديختيا في الحياة
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  :الخياضي التخويح -2

 بخامجو تتزسغ الحي التخويح مغ الشػع ذلظ ىػ الخياضي بالتخويح السقرػد       
 عمى تأثيخا التخويح أنػاع أكثخ يعج كسا الخياضية، و البجنية الشذاشات مغ العجيج

 األلعاب عمى تذتسل التي مشاشصو ألوجو السسارس لمفخد الفديػلػجية و البجنية الجػانب
 .الخياضات و

 أنذطة التخويح الخياضي :  -2-1

أنو تسثل الخياضات و األلعاب الجانب األعطع مغ بخامج التخويح الخياضي كسا        
حلظ لىتسامات األفخاد و الجساعات ، و مشاشصيا وفق ألىجاؼ و إحتياجات و إ تتشطع 

شتخاؾ في تمظ السشاشط يتأثخ بالعشاصخ التالية 9 السدتػى السياري ، الدغ ، إلاأف نجج 
 الجشذ ، الحالة البجنية ، و الحالة الرحية لمفخد .

و جانيت ماكميغ  Reynold Carlisonووفقا آلراء كل مغ ريشػلج كارلدػف        
Janet Maclean   و تيػدور ديبTheodore Deppe   و جيسذ بيتخسػف

James Peterson  ى السجسػعات ع تقديع مشاشط التخويح الخياضي إلنو يتفإ
 9 الخئيدية التالية

              األلعاب  تمظ  يختدتث  : البديط التنظيم ذات المدابقات و األلعاب -2-1-1
 بعس عمى السشاشط تمظ ،وتعتسج الدغ وصغار األشفاؿ ىتساماتوإ  ميػؿ السدابقات و

 عاؿ مدتػى  إلى يحتاج ال مشاشصيا في شتخاؾإلا أف ،كسا لتشطيسيا القػاعج أو القػانيغ
 وبسا السشاشط تمظ في شتخاؾ إلا األعسار لسختمف يسكغ أنو إال. األداء أو السيارة مغ

 األوجو تمظ أمثمة ،مغ ميػليع و ىتساماتيعوإ  العقمية و البجنية قجراتيع مدتػى  مع يتفق
  ...الخشاقة ألعاب الساء، ،ألعاب ،التتابعات الكخة ألعاب : الشذاط مغ
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 الشذاط أوجو مسارسة األفخاد مغ العجيج يفزل :الفخدية الخياضيات و األلعاب -2-1-2
 مع تفاؽإلا لرعػبة أو الفخدي، باألداء ستستاعيعإ إلى ذلظ يخجع قج وربسا بسفخدىع،
 عمى تفاؽإلا لرعػبة أو الشذاط، مغ معيغ نػع مسارسة عمى الدمالء أو األصجقاء

األسساؾ،  صيج القشز، نجج الفخدية الخياضات تمظ أمثمة ومغ، لمسسارسة معيغ وقت
 الخميالجخي، الفخوسية ،  ،السذي، األرض أو الجميج عمى التدحمق أو ندالؽإلا

 .الجرجات ركػب الدباحة، بالدياـ،

 تدتمـد التي الخياضات و األلعاب بعس ىشاؾ :الدوجية الخياضيةو  األلعاب -2-1-3
 عمييا ،ويصمق الشذاط في السذاركة لشجاح وذلظ معا لمعب األقل عمى فخدي شتخاؾإ

 التشذ :نجج الخياضات الدوجية أو األلعاب أمثمة ومغ. الدوجية الخياضات أو األلعاب
 .اإلسكػاش ، السزخب كخة السبارزة، الصاولة، تشذ ، الصائخة الخيذة األرضي،

 تعتسج التي الجساعية الخياضات أو األلعاب تعج :الفخق  رياضات أو األلعاب -2-1-4
 أف كسا .ىتساماتيعإ  مع تتػافق فيي ولحا لمذباب، أىسية ذات الفخؽ  التكػيغ عمى

 التي التشطيسات و القػاعج بعس لػجػد األخخى  الخياضات و األلعاب في شتخاؾإلا
 ،الكخة القجـ كخة :نجج الخياضات تمظ أمثمة ومغ الفخؽ، رياضات لتشطيع إتباعيا يجب

 .الخجبي الدمة،اليػكي، كخة اليج، كخة الصائخة،

       و عميو يخى الصالبيغ الباحثيغ أف األنذصة التخويحية الخياضية متعجدة         
و متشػعة ، لحلظ تتشاسب مع جسيع ميػؿ و رغبات الفخد السذارؾ أو السسارس لحا 

   جتساعية ( وفق لػف إلتعتبخ ذات تأثيخ مباشخ عمى جسيع الشػاحي ) العقمية،الشفدية،ا
 و نػع الشذاط .
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 األنذطة التخويحية الخياضية :  أىجاف -2-2

أف لمتخويح الخياضي العجيج مغ القيع  TreseaWalanska تخى تخيدا والندظ
Values  

لى تحقيقيا لمسذاركيغ في مشاشصيع السختمفة و التي مغ و مغ األىجاؼ التي يدعى إ
 أىسيا 9 

شي الحي لحق بيحا العرخ تقجـ الفالتعػيس نقز الحخكة البجنية لمفخد و الشاتج عغ  -
 .يز حخكة االنداف لى تقممسا أدى إ

الصعاـ أو التخمز مغ الػزف الدائج أو البجانة التي تشتج عغ االفخاط في تشاوؿ  -
 ة .الشقز في الحخكة البجني

 تحديغ و تصػيخ الحالة الرحية لمفخد . -
 التخويح عغ الشفذ و التخمز مغ التػتخ العربي . -

 سيامات في التأثيخخويح الخياضي )الخياضة لمجسيع ( إو يخى دمحم الحساحسي أف لمت
شصو ، كسا يجابي عمى العجيج مغ جػانب نسػ السذاركيغ في مسارسة أوجو مشاإلا

لى زيادة السخدود مغ الستغيخات السجنية الحجيثة و إلى الػقاية ييجؼ التخويح الخياضي إ
نتاجي ليؤالء السذاركيغ في بخامجيع و لحا فقج قاـ الحساحسي بتحجيج أىجاؼ التخويح إلا

ذلظ عمى الشحػ اآلتي و كسا ىػ مػضح في مظ األىجاؼ و الخياضي وفقا لصبيعة ت
 الذكل التالي  9 
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أىجاؼ 
التخوح 

 الخياضي 

 

 

 

 .الخياضي بالتخويح المختبطة األىجاف يهضح (11رقم ) الذكل

 الذعػر حالة أي العادية، الجدع حالة أنيا عمى الرحة تعخؼ :الرحية األىجاف : أوال
 الجدع أعزاء جسيع تؤدي حيث العقمي، أو الجدسي، السخض خياؿ و بالرحة
          عجيجة الرحة عمى الخياضي التخويح و الخياضة فػائج و،   العادية وضيفتيا

   :عمى تعسل كسا الحياة نسط تحديغ في عسػما تذتخؾ و

 مخض مغ الػقاية عمى تعسل التي الجمػية األوعية مختمف و القمب عزمة تقػية 
 .الذخاييغ ترمب و الجمػي  الزغط رتفاعإ
 محاربة) الجدع في الدائجة الجىػف  كتمة مغ التقميل و العزمية الكتمة حجع في زيادة 

 (.البجانة و ،الدائج الحسل
 التياب مخض و العطاـ ىذاشة محاربة ) تقػيتيا و السفاصل و العطاـ صيانة 

 السفاصل (.
 عشج الحخ الدقػط محاربة) العزمي و الحخكي التشديق و األفعاؿ ردود في التحكع 

 الدغ( . كبار

 . األىجاؼ الرحية 
 . األىجاؼ البجنية 
 . األىجاؼ السيارية 

 . األىجاؼ الشفدية 
 . األىجاؼ اإلجتساعية 
 . األىجاؼ ثقافية 
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 القمق و الحات تقجيخ عجـ كحلظ و اإلنعداؿ عغ بتعاداإل و الشفدية الزغػط مػاجية         
 .كتئابإلاو 

 (.سشة 40 مغ األكثخ الخجاؿ عشج) القجرة مذاكل مغ الػقاية 

 نتطاـبإ لمسسارس البجنية بالحالة تيتع التي األىجاؼ وتذسل :البجنية األىجاف: ثانيا
 9  ىي و لسشاشصيا

 البجنية المياقة تشسية.  
 الجدع حيػية و نذاط تحجيج.  
 الجيجة. البجنية الحالة عمى السحافطة 
 الخشيق بالقػاـ حتفاظإلا. 
 القػاـ و ترحيحيا . نحخافاتإ بعس مغ الػقاية 
 العربي و العزمي ستخخاءإلا.  
 الذيخػخة سغ في البجني نييارإلا مقاومة. 

 
 بسعشاه التعمع مطاىخ مغ كسطيخ الحخكية السيارات تعمع إف :الميارية األىجاف :ثالثا

 السختمفة بسطاىخه و (الدمػؾ و السعاني و العادات و السيارات ) يذسل الحي العاـ
 تسثل الحي التعمع مغ الشػع ذلظ يذيخإلى إنسا الحخكية و الحدية و المفطية و السعخفية
    الحخكي، األداء في السدتسخ التغيخ بأنو يعخؼ الحي و الخئيدي الجانب فيو الحخكة

 الساىخ الفخد و  اليادفة رادي لمحخكاتإلا األداء خالؿ مغ مالحطتو يسكغ الحي و
 بفعالية لحياتو الالزمة الحخكات جسيع أداء كيفية بديػلة يتعمع أف عمى قادر

 :يمي ما السيارية األىجاؼ بيغ مغ و الخ،...العسل، و الجمػس، كالسذي،الجخي،

 القػى  ألعاب :مثل الجخي  كحلظ و اليخولة شخؽ  و الرحيح، السذي تعمع.  
 الدميع الدقػط كيفية و الجدع، تػازف  عمى السحافطة شخؽ  تعمع.  
 الحاالت بعس في تحجث التي الصارئة السػاقف خالؿ عالدمي الفعل رد تشسية. 
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 كخة القجـ، كخة :مثل السقابالت في السذاركة خالؿ مغ الحخكية السيارات تعميع 
 .الخ...اليج، كخة الصائخة، الكخة الدمة،

 الشفدية األىجاؼ مغ مجسػعة عمى الحسامي دمحم الجكتػر يذيخ  :النفدية األىجاف :رابعا
 يمي9 ما األىجاؼ ىحه بيغ مغ السسارس بالفخد تيتع

 الحخكي الشذاط مسارسة نحػ الفخد دافعية تثارةإس و الخغبة تشسية. 
 ذاتو. عغ التخويح و الفخد لحياة الدعادة تحقيق 
 الخياضة. ليػاية أو لمعب أو لمحخكية السيل إشباع 
 السكبػتة. نفعاالتإلا تفخيغ و الحات عغ التعبيخ 
 السجتسعات في الحياة ضخوؼ عغ الشاتج العربي و الشفدي التػتخ مغ الحج 

 .السعاصخة
 الحات مفيػـ تشسية و لمفخد، الشفدي التػازف  و ستخخاءاإل تحقيق. 

جتساعي لمفخد مظ األىجاؼ التي تيتع بالجانب اإلو ىي ت :جتماعيةإلا األىجاف :خامدا
 السسارس لسشاشصيا و تتزسغ ما يمي 9 

  التغمب عمى ضاىخة العدلة االجتساعية التي تدػد السجتسع السعاصخ بتكػيغ عالقات      
 و صجقات اآلخخيغ مغ األفخاد و الجساعات .

 ىتسامات السذتخكة .ء مع اآلخخيغ مغ ذوي السيػؿ و اإللتقاإلشباع الحاجة لإ 
 جتساعي لألفخاد و الجساعات السسارسيغ لسشاشط الخياضة لمجسيع .إلتحقيق التػافق ا 
 جتساعي الدػي .إلتذكيل الدمػؾ ا 
 حتفاالت و السيخجانات الخياضية و التعاوف بيغ الجساعات إلالسذاركة في ا        

 و بعزيا في تشطيسيا .
  الجساعي .تشسية ميارة التػاصل و التفاوض بيغ الجساعات و بعزيا لجعع العسل 
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 . مسارسة الحياة الجيسقخاشية الشاجحة 

 :الثقافية األىجاف :سادسا

 تجاىاتإلتدويج الفخد بالثقافة الخياضية و ذلظ بتدويجه بالعجيج مغ أنػاع السعخفة و ا       
 و العادات السختبصة بسجاؿ الخياضة لمجسيع .

 اة العرخية .تذكيل و تشسية مجركات الفخد بأىسية الخياضة لمجسيع في الحي 
 يجابية لجى الفخد و الجساعة نحػ مسارسة األنذصة التخويحية تجاىات إتذكيل إ

 الخياضية .
 ستعاب شخؽ صة وقت الفخاغ و أنذصة الخالء و إالتعخؼ عمى العجيج مغ أنذ

 تشطيسيا .
 . التعخؼ عمى األلعاب الذعبية السترمة في الثخات الثقافي لمجسيع 
 ة .يلحاجات الجدع الحخكدراؾ الفخد لقجرات و إ 
  التعخؼ عمى عػامل األمغ و الدالمة السختبصة بسسارسة و بصبيعة األنذصة

 الخياضية التخويحية .
 . فيع أفزل لمبيئة السحيصة بالفخد 

ف مغ األىجاؼ الدابقة لألنذصة التخويحية و مغ تع يدتشتج الصالباف الباحثا         
في الفخد سع و تدداد أىسيتيا نطخا لحاجة أفخاد السجت يا أىسية كبيخة لجسيعالخياضية أف ل

مسارستو ليحه األنذصة التخويحية بغس الشطخ عغ شبيعة العسل أو الجشذ ستسخارية إ
ىتساـ باألنذصة الخياضية التي يسكغ لمفخد أف يسارسيا عمى مجى إل..و لحلظ يجب ا

تداب الرحة و المياقة كالسسارسة لجييع ، حيث ندتخمز أف إالحياة مع تجعيع دوافع 
شباع السيػؿ و الخغبات فزال عغ الشػاحي و إ ة و القػة و التخويح عغ الشفذالبجني

 جتساعية و الشفدية .إلا
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 مميدات األنذطة التخويحية الخياضية :  -2-3

نداف ميسا كاف سشو فخبخاتو مستعة ، إللمشذاط التخويحي فعل و أثخ عمى ا        
            ندافغ مسارستو لكغ القػؿ أنو يذكل اإلالفػائج السدتفادة مومغ الرعب حرخ جسيع 

 لى السسيداتإلضافة إيفو مع السجتسع و يداعجه في قيامو بأدواره بشجاح ، بايو يعيج تك
 الجدسية العجيجة 9 

 تقاف في األداء .و ليذ الػصػؿ إلى مدتػى عالي أو إالستعة بغخض الستعة  -
ى الحيػية و الجج و مقاومة ة الخياضية عمى رفع مدتػ تعسل األنذصة التخويحي -

 .التعب
حداس إلالزغط العربي و ا تعسل األنذصة التخويحية الخياضية عمى التخمز مغ -

 .بالخاحة
تعسل األنذصة التخويحية الخياضية عمى التخمز مغ الصاقة الدائجة . )بغ  -

 (1021قالوز،

 العهامل المؤثخة في األنذطة التخويحية الخياضية :  -2-4

شتخاكو في األنذصة لفػائج التي تعػد عمى الذخز عشج إىشاؾ مجسػعة مغ ا         
حخكية و الفيديػلػجية و ىحا تشعكذ ىحه الفػائج عمى القجرة الالخياضية التخويحية  مسا 

)إبخاىيع،  يل و بديط .بالصبع يداعج الفخد عمى مػاجية ضخوؼ الحياة بأسمػب س
 (62، صفحة 2887

ات التي تست في الجوؿ األوربية أف التخويح و نذاشاتو يتأثخاف بالعجيج و تذيخ الجراس
 مغ الستغيخات مغ أىسيا 9 
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تؤكج الكثيخ مغ الجراسات  أف العادات و التقاليج تعتبخ  : جتماعيإلالهسط ا-2-4-1
عامال ىاما في تحجيج نػعية األنذصة التخويحية السخغػب مسارستيا و ذلظ حدب ثقافة 

 السجتسع .

ختياراتو يؤثخ دخل الفخد بجرجة كبيخة عمى إذ إ قترادي :إلالهسط و المدتهى ا-2-4-2
شاؾ أنػاع مغ التخويح تختبط بسدتػى دخل و كيفية قزاء وقت الفخاغ كسا لػحع أف ى

 ..لى السصاعع و السشتجات و غيخىافخد كالخحالت الدياحية و الخخوج إال

كياتيا التخويحية الخاصة إف كل مخحمة عسخية ليا سمػ  الندبة و الجنذ :-2-4-3
فالصفل يسخح و يمعب و الذيخ يدتخخي و يختاح في حيغ أف الذباب يشصمقػف بحخية 

و تذيخ الجراسات أيزا أف األنذصة التخويحية التي يسارسيا في مداولة كافة األنذصة 
عاب الزيقة لى األليا األنثى فعادة األوالد يسيمػف إالحكخ تختمف عشج تمظ التي تسارس

 ى المعب بالخمي و األلعاب السختبصة بالتجبيخ السشدلية .يشسا االناث يسيمغ إلب

فالسدتػى التعميسي و الثقافي يؤثخ عمى  المدتهى الثقافي و درجة التعميم :-2-4-4
نداف يتمقى كثيخا مغ التجريبات إلاألفخاد و أساليب تدميتيع و ىػاياتيع الخاصة ألف ا

حياتو الجراسية مسا قج يخبي فيو أذواقا معيشة ليػايات ربسا يطل في مجاؿ التخويح أثشاء 
 يسارسيا مجى حياتو .

 :  كبار الدنلضية خياالاألنذطة التخويحية  -3

مغ البجييي أنو ليذ مغ السشاسب أف يداوؿ الكبار خرػصا مغ يعانػف          
مػاجية  بعس السذكالت الرحية ألعابا بسختمف أنػاعيا حتى يربحػا قادريغ عمى

أقل مجيػد مسكغ و ذلظ بالعسل عمى متصمبات حياتيع اليػمية بديػلة و يدخ و ب
ى إلحتياج إلميسة تشاسب ما ىػ مصمػب مشيع مغ عسل دوف اإكدابيع عادات حخكية س

        ت البجنية السعصاة ليع تيجؼ إلى إشالة العزالتمداعجة اآلخخيغ و أف تكػف التسخيشا
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لى التػافق العزمي إلضافة إتداف باكتداب درجة مشاسبة مغ اإلو مخونة السفاصل و إ
الخياضية  و سخعة رد الفعل ، و تؤدى األنذصة   نتباهإلالعربي و تقػية التخكيد و ا
 عشج كبار الدغ بصخيقتيغ9  

أف عسمية التشفذ أي  و التي تؤدى بالعسل األكديجيشي(  AREOBICS) اليهائية : - أ
مدتسخة و متػاصمة و ال يتع كتع الشفذ و يتع األداء لفتخة شػيمة أثشاء األداء تكػف 

          ندبيا كالسذي و اليخولة و الجخي لسدافات متػسصة و شػيمة و الدباحة
 و غيخىا مغ األنذصة الحخكية الخياضية .

" األيدومتخية " و ىي التي  و قج يصمق عمييا( ANAEROBICS) الالىهائية :  - ب
نقباضات العزمية الثابتة كسا ىػ الحاؿ في رياضة رفع إلا تعتسج أساسا عمى

 األتقاؿ أو الجخي لسدافات قريخة .

يجب أال يتجربػا بالصخيقة الالىػائية ألنيا تتدبب في زيادة فكبار الدن            
ضافيا عمى إلنبداشي معا ، مسا يدبب عبئا إنقباضي و اإلرتفاع ضغط الجـ اإلكبيخة 

      و ليا فائجة كبيخة لسخضى القمبعزمة القمب بيشسا األنذصة اليػائية فيي تشاسبيع 
و األوعية الجمػية فيي تخفس معجؿ دقات القمب أثشاء الخاحة و تعسل عمى تػسيع 

زالة الجىػف الستخسبة عمى ججراف تديج مغ مخونتيا كسا تداعج عمى إ األوعية الجمػية و
قمل مغ ندبة الجىػف في الجـ . و مغ أفزل األنذصة الخياضية التخويحية الذخاييغ و ت

، 1004)عجخمة، لكبار الدغ و خرػصا السخضى مشيع مداولة األلعاب التالية 9 
  (223صفحة 

  : الستقجـ أف  تػصمت بعس الجراسات في أمخيكا و دوؿ العالع المذي لكبار الدن
نداف و خاصة في سغ الذيخػخة ليذ فقط مغ الشاحية رياضة السذي تفيج اإل

الرحية و لكغ مغ الشاحية الحىشية ، و جاء في الجراسة التي أعجىا الجكتػر آرثخ 
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شخرا تتخاوح أعسارىع  213كخامخ األستاذ بجامعة الديشػى و التي أجخيت عمى 
دقيقة و لفتخة ثالثة أياـ أسبػعيا  34سجة سشة أف السذي الدخيع ل 54و  50بيغ 

و حدغ الحاكخة كسا يداعج في الحج مغ   اء الحىشي الدميع يداعج عمى  حدغ األد
نتطاـ التشفذ و رفع المياقة ة و السحافزة عمى قػة العزالت و إأمخاض الذيخػخ

 (52، صفحة 1004)عجخمة،  و التقميل مغ التعب و الحفاظ عمى تػازف الجدع .
  : و ىي مخحمة تفرل بيغ السذي العادي و الجخي و ىي عبارة عغ السذي  اليخولة

الدخيع و تغييخ شكل وضع الجدع حيث يسيل الجحع لألماـ قميال و يتع نقل القجميغ 
 ه الحخكة ببطء و سيػلة مع تشفذبدخعة أكثخ كسا تثشى الخكبتيغ قميال .. و تتع ىح

نتطاـ عمى أساس كل خصػتيغ يتع شييق و كل خصػتيغ أخخييغ يتع زفيخ بسعشى بإ
     شساؿ يسيغ زفيخ " و يكػف ىحا التسخيغ لسدافة معيشة –يسيغ شييق  –" شساؿ 

و عشج الذعػر بالتعب تتػقف عغ اليخولة و يعػد    و في فتخة زمشية محجدة
 (62، صفحة 1004)عجخمة،    الستجرب لمسذي العادي و ىكحا ..

  : و يفزل سباحة الرجر و الطيخ مع تجشب الدحف و الفخاشة الدباحة           
و مداولة الدباحة مشاسبة ججا لمكبار خاصة مخضى القمب و ضغط  و الجولفيغ 

غيخىا مغ الجـ السختفع ألف معجؿ ضخبات القمب أثشاء أداءىا يكػف أقل كثيخا مغ 
   أسي حتى األنذصة الخياضية ..ألف الجدع مغ خالؿ مداولتيا يكػف في الػضع الخ 

لى ع أف تتعمع الدباحة فيكفي ندولظ إف لع تدتصو لػ كانت رياضة السذي، و إ
حمة مع تحخيظ اليجيغ و الخجميغ الساء و السذي بعخض الحػض في السشصقة الز  

 أو الحفيج .بشذاط و تشافذ في السذي مع الرجيق 
  : و يسكغ أف  و تؤدي الفائجة السخجػة مع وجػد عشرخ األماف ركهب الجراجة الثابتة

          تكػف الجراجة مقششة بحيث تؤدي بخنامجا مشاسبا لظ وفقا لسا يحجده الصبيب
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)عجخمة،  و األخرائي الخياضي مغ ناحية الدخعة و القػة و السجة السشاسبة لظ .
 (258، صفحة 1004

 طة التخويحية عنج كبار الدن : خرائص األنذ  -4
 اط التخويحي عشج الكبار عمى الجافع في تأديتو.يعتسج الشذ 
 ليع في اط التخويحي عشج الكبار أثشاء الػقت الحخ حيث تتػفخ الفخصة يتع الشذ

 الخغبة في الجافع الحاتي . ط خارجي ماعجىصة السختمفة مغ دوف ضغإختيار األنذ
 اط مغ أىع خرائرو حخية تػفخ عامل الحخية الذخرية في اإلختيار فيػ نذ

اط يجفع كبار الدغ الى السداولة لمشذاختيار نػعيتو ، فالسيل الصبيعي وحجه ىػ الحي 
 التخويحي . 

 طة التخويحية عنج كبار الدن : أغخاض األنذ  -5

لى صة التخويحية لجى اإلنداف كبيخ الدغ تجفعو إذالسمحة لألنإف الحاجة           
ف ىشاؾ إتداف بيغ العسل يكػ  البحث عغ الحياة السميئة بالبيجة و الدعادة كسا يجب أف

 و التخويح و عميو تتجمى أىع أغخاض التخويح عشج الكبار في 9 

ى جسيع أفخاد السجتسع خكيا أساسيا لحيعتبخ ىحا الغخض دافعا ح غخض حخكي :-5-1
 اط البجني الحي يعتسج عميو البخنامج التخويحي .ألنو أساس الشذ

سجتسع إلى مسارسة أي نػع مغ يعسل غالبية أفخاد ال اإلترال باآلخخين :غخض -5-2
ت فخاغيع كسا أف اإلنداف إجتساعي رغباتيع و مأل وق باعشصة التخويحية إلاألنذ

صة التخويحية في جػ األنذالقات ججيجة مغ خالؿ مسارسة بصبعو ييجؼ إلى تكػيغ ع
 مغ األلفة و السحبة .

السالئع لكبار الدغ مغ  ذصة التخويحية عمى تييئة الجػتعسل األن غخض إبجاعي :-5-3
أجل اإلبتكار و اإلبجاع و غالبا ما يقػـ كبيخ الدغ بسسارسة اليػايات التي يجج فييا 
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صة التخويحية العصاء و خاصة إف كانت ىحه األنذ عخ بأنو قادرا عمىو يذ الستعة
، الرفحات 1002)تياني، ة تصػيخ قجراتو. لتداعجه عمى اإلبتكار مغ خالؿ محاو 

224-225) 

مصالبيغ الباحثيغ بأف أغخاض األنذصة التخويحية ق يتزح لو مسا سب            
بحيث كل غخض يكسل اآلخخ و ال ييجؼ إلى إىساؿ أي  اممة في مجسميا تعتبخ ش

ى الفخد مغ تػازف و التكامل لحجانب مغ ىحه الجػانب و ىحا لمػصػؿ إلى حالة مغ ال
 خالؿ ىحه السسارسة . 

 طة التخويحية الخياضية عنج كبار الدن : أىجاف األنذ  -6

التخويحية اليادفة الحي إف السسارسة الخياضية تحتل مكانة ىامة بيغ الػسائل         
يجؼ الحي يدعى إلى زيادة ى كبار الدغ و ىػ السل عمى تحقيق الحياة الستػازنة لحتع

بية نحػىا كيل اإلتجاىات اإليجاو السعمػمات السترمة بيحه األنذصة و تذ ؼالسعار 
اشا تخويحيا يعسل عمى إستثساره ة و البجنية نذبحيث تربح مسارسة األنذصة الخياضي

الخاحة الشفدية و اإلجتساعية و تطيخ غو ما يعػد عميو بالرحة الجيجة و أثشاء وقت فخا 
ى كبار الدغ حية مغ خالؿ السسارسة البجنية  لحصة التخوينذالتأثيخات الإليجابية  لأل

 في ما يمي 9 

صة و خاصة األنذصة التخويحية األنذإف  كتداب و تحدين الرحة البجنية :إ-6-1
          البجنية الخياضية التخويحية تمعب دورا ىاما  في تشسية كفاءة أعزاء الجدع 

وجو و ىحا ما يحدغ القجرات البجنية و الػضيفية بػضائفيا عمى أحدغ و قياميا 
يا الرحة البجنية و تقػية العزالت لقيام لتخويح  يديع بجور فعاؿ في إكتداب،فا

ى كبار الدغ و يقي مغ التعخض يشسي العادات الرحية السخغػبة لح بػضائفيا كسا أنو
 عمى مقاومة السخض و الحج مغألمخاض القمب و الجورة الجمػية و يخفع مغ قجرتو 
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        اآلثار الدمبية و يخفع مغ مدتػى الحيػية و التحسل و مقاومة التعب العزمي 
 (224، صفحة 1007)ربيع، و التخمز مغ الزغط العربي . 

صة التخويحية و خاصة الخياضية مشيا تشسي األنذ إكتداب الدمات الخمقية :-6-2
بيغ كبار الدغ مع إحتخاـ جتساعية عغ شخيق تقػية العالقات الدسات الخمقية و اإل

 و الػالء لمسجتسع و إنكار الحات .  الغيخ و الرجاقة

 صة التخويحية في مشح الفخد السدغ معارؼتديع األنذ إكتداب الخبخات المعخفية :-6-3
 (225، صفحة 1007)ربيع، صة متعجدة . و معمػمات و قجرات و أنذ

 :  دراسة عممية عن الخياضة لمجميع  -7

عغ الخياضة لمجسيع "التخويح الخياضي " قجمتيا عايجة عبج العديد في دراسة عمسية  
في نجوة لمخياضية لمجسيع التي نزسيا السجمذ األعمى لمذباب و الخياضة في الفتخة 

، أشارت إلى ثالثة أجيدة رئيدة بالجولة نحػ التخويح  2882ديدسبخ  10إلى  28مغ 
 الخياضي و ىي 9

 و تتحجد أىع مدؤولياتو في 9 :جياز الذباب و الخياضة أوال : 

 . وضع فمدفة محجدة و واضحة لمخياضة لمجسيع 
 . تحجيج أىجاؼ واضخة لمخياضة لمجسيع و متابعة تشفيج ىحه األىجاؼ 
 تػفيخ الفخص لكل فخد لسسارسة مشاشط الخياضة لمجسيع كحق لو.  
 اـ ستخجة مشاشط الخياضة لمجسيع و تدييخ إمكانات الالزمة لسسارسإلتػفيخ ا

 السشذئات الخياضية مغ قبل السػاششيغ .
  زيادة السيدانية السخررة لمسشاشط التخويحية في السؤسدات التعميسية. 
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 و تحجد أىع مدؤولياتيا في ما يمي  9 كمية التخبية الخياضية :ثانيا : 

 مجاؿ الخياضة لمجسيع .كػيغ  متخرريغ في إعجاد و ت 
  كخة مع مخاعاة مشاسبتيا مدتحجثة و مبتتػفيخ بخامج الخياضة لمجسيع بصخيقة

 حتياجات أفخاد  .لسيػؿ و إ
  التخصيط لبخامج الخياضة لمجسيع وفقا لألسمػب العمسي. 

 و تتحجد أىع مدؤولياتو في ما يمي 9  : إعالمجياز تالثا : 

 تي يسكغ مسارستيا الجعػة عبخ وسائمو  إلى مسارسة مشاشط الخياضة لمجسيع ال
يخ عمى مسارسة رياضة لظ حتى يقبل أكبخ عجد مغ الجساىو ذخارج األنجية 

 السذي،الجخي..
 ب الجسيػر اضات عبخ اإلرساؿ التمفيديػني لجحعخض مختمف األلعاب و الخي

 إلى مسارستيا .
 تجاىتو نحػ ضية و العسل عمى تذكيل مفاىسو و إتدويج الجسيػر بالثقافة الخيا

  .الخياضة لمجسيع
 لمجسيع في بشاء شخرية السسارس لسشاشصيا . التأكيج عمى دور الخياضة 

 (200، صفحة 1002)الحساحسي، 

       مجسػعة السعمػمات و الخبخات و مساسبق يتزح لمصالبيغ الباحثيغ أف          
التخويحية و القيع التي يكتدبيا الفخد مغ مذاركتو في األنذصة  السيارات و كحا

تؤثخ إيجابا ا يداىع في تشسية و تصػيخ مختمف دوافعو ،  كسا الخياضية تعج جدءا كبيخ 
 ندانيةإلا و صحة الفخد فبالتالي تحقق الحاجات تجاىات عمى مجسػع سمػكات و إ
       ا العقميةإلنفعالية و كحت و تصػر المياقة البجنية و الرحية و المتعبيخ الخالؽ  عغ الحا

و التػتخات الشفدية و العدخية  في    يخ في التحخر مغ الزغػشاتو تداىع بقدط كب
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          وقتشا الحالي دوف أف نشدى السداىسة الفعالة في بشاء الذخرية و دعع القيع 
 جتساعية .و العالقات اإلندانية و اإل
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 خالصة : 

يداىع بذكل  التخويحي الخياضي مغ خالؿ ما سبق ندتشتج أف الشذاط            
و الخقي بيا و جعل الفخد يحذ بشػع مغ الخضا و الدعادة التي   كبيخ في حياة األفخاد 

تؤىمو ليكػف مػاششا صالحا و نافعا في مجتسعو ، فالشذاط الخياضي التخويحي ييتع 
دائخي و مدتػياتو فيي تتكيف مع مسيدات السجتسع الج ألػانو ختالؼ بإ  بالفخد كشذاط

     ستذيجنا مغ خالليا بآراء العمساء خالؿ السقاربات الدابقة و التي أ   و ىحا ضيخ مغ
التخويحي الخياضي و الباحثيغ في مجاؿ التخويح بجسيع أنػاعو و بالتالي فإف الشذاط 

ختراصات التخويح العاـ ، إذ يداىع في بشاء إختراص  مغ برفة خاصة  ىػ إ
 .امية و كحا الذخرية السثمى لمفخدالد السكانة العمسية و القيع
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 تسهيد : 

 في تصػره و الفخد عسخ لديادة تبعا السختمفة أجيدتو تتغيخ و البذخي  الجدع يتغيخ        
فغالبا ما نجج أن أول  الذيخػخة، إلى وصػال الخشج إلى السخاىقة إلى الصفػلة مغ حياتو

 في و البطءسسات التي تطيخ عمى كبار الدغ ىي إعػجاج في الجدع و قمة الشذاط 
 كانت ما بعج مجاىا، يرغخ و الخصػة تزيق و سخيعة، الخصػات كانت بعجما السذي
و فقجان  قػية، و متدنة كانت أن بعج وأصابعو السدغ يج وتختعر نذيصة، و شػيمة

 أثخىا يشعكذ الحخكة مسا عمى تؤثخ التي مػراأل تمظ كل   و لبعس عشاصخ المياقة البجنية
   الجدسية الستغيخات إلى التصخق  سشحاول الفرل ىحا خالل الحخكية فسغرات السيا عمى

     القػة العزمية لألشخاف الدفميةعشرخي في  الدغ كبار ليا يتعخض التي الحخكية و
 .التػازن  و
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 التهازن :   -1

 مفههم التهازن :  -1-1

إن السفيػم العام لمتػازن ىػ " القجرة عمى اإلحتفاظ بثبات الجدع عشج أداء أوضاع         
كسا في وضع الػقػف عمى قجم واحجة مثال أو عشج أداء حخكات كسا في حخكة السذي 

 . (323، صفحة 6002)الجيغ، عمى عارضة مختفعة " 

 تعاريف التهازن :  -1-2

( التػازن بكػنو " قجرة الفخد عمى الديصخة  Yocomو يػكع   Larsonيعخف )الرسػن 
 عمى األجيدة العزػية مغ الشاحية العزمية العربية " .

( التػازن بكػنو " إمكانية الفخد لمتحكع في القجرات Curetonو يعخف )كيػرتغ 
لقجرة عمى اإلحداس الفيديػلػجية و التذخيحية التي تشطع التأثيخ عمى التػازن مع ا

 بالسكان سػاء بإستخجام البرخ أو بجونو و ذلظ عزميا و عربيا " . 

و يعخفو آخخون بكػنو " قابمية الفخد في التحكع في الجياز العربي السخكدي مع الجياز 
 العزمي " . 

( التػازن بكػنو " القجرة عمى االحتفاظ بػضع معيغ لمجدع أثشاء Ruthو يعخف )روث 
 أو الحخكة " .الثبات 

 ( بكػنو " القجرة التي تحفع وضع الجدع " . Singerو يعخفو )سشجخ 

  (600، صفحة 6002)محدغ، 

مغ خالل السفاىيع التي وردت عمى لدان العجيج مغ الباحثيغ يدتصيع الصالبيغ أن        
دسو في الثبات أثشاء قادرا عمى اإلحتفاظ بػضع جيدتشتجا أن التػازن ىػ أن يكػن الفخد 
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أداء الحخكة كسا أن التػازن يتصمب القجرة عمى اإلحداس بالسكان و األبعاد سػاء كانت 
 بإستخجام البرخ أو بجونو .

 أهسية التهازن :  -1-3

    لمتػازن قجرة عامة تبخز أىسيتيا في الحياة العامة و في السجال التخبية البجنية         
     و الخياضية خاصة ، فيػ مكػن ىام في أداء السيارات الحخكية األساسية كالػقػف 

كسا أنو مكػن رئيدي في معطع األنذصة الخياضية و خاصة األنذصة الخ .و السذي ...
، فتػجج عالقة عالية بيغ حخكة فػق حيد أو مكان ضيق التي تتصمب الػقػف أو ال

دي إلى تحديغ التػازن و األداء الحخكي مغ خالل السذاركة في األنذصة الخياضية مسا يؤ 
 (600، صفحة 6002)محدغ،  .القجرة عمى التػازن 

 أنهاع التهازن :  -1-4

و ىػ اإلتدان الحي يحجث أثشاء ثبات الجدع  : Static Balanceالتهازن الثابت  -1-4-1
بكػنو " القجرة البجنية التي تسكغ Nelson ن و نيمدػ  Johnson، و يعخفو جػندػن 

الفخد مغ اإلحتفاظ بػضع ساكغ " و يعخفو آخخون بكػنو " السحافطة عمى اإلتدان في 
 وضع واحج لمجدع " . 

و ىػ اإلتدان السراحب لحخكة الجدع  : Dynamic Balanceالتهازن الحركي  -1-4-2
بكػنو " القجرة عمى اإلحتفاظ بالتػازن Nelson ونيمدػن  Johnsonجػندػن و يعخفو 

عمى وضع الجدع عشج أداء أثشاء الحخكة " كسا يعخفو آخخون بكػنخ " السحافطة 
 (603-606، الرفحات 6002)محدغ، .  الحخكات"
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 مشاطق التهازن :  -1-5

 تػجج عجة مشاشق في الجدع تتػقف عمييا مدؤولية اإلحتفاظ بتػازن الفخد ىي :           

  و ىسا تسثالن قاعجة اإلتدان و حجوث أي إصابات فييسا أو إصابتيسا  القدمان :
 بالبخد أو إرتجاء ححاء غيخ مشاسب يزعف مغ تػازن الفخد . 

  تت البحػث أنو مغ الديل أن يحتفع الفخد بتػازنو إذا سمط نطخه : أثب الشظرحاسة
عمى أشياء ثابتة أكثخ مغ تدميصيا عمى أشياء متحخكة، و قج وجج أن تحجيج ىحا 

 .د عمى تحقيق التػازن بجرجة أفزل يداعج الفخ أمتار(  2قجما ) 60الثابت عمى بعج 
   السػجػدة في نياية العزالت . :الحداسة و األوتارنهاية العربية 
  ئخية ا: يقػل ) كارل بيخنيارت( " تقع حاسة التػازن في القشػات شبو الج األذن الداخمية

" و تشبو ىحه األعزاء الحدية بػاسصة حخكة الخأس ، كسا أنيا لألذن الجاخمية 
، صفحة 6002)محدغ، ضخورية في إستسخار تػازن الجدع في جسيع حخكاتو . 

603) 

 العهامل التي تتحكم في التهازن :  -1-6

  : جداء الجدع و يعخفو البعس بكػنو أي نقصة وىسية يتػازن حػليا جسيع ى مركز الثقل
يتػازن نقصة التي إذا إرتكد عمييا الجدع يتدن و يخى آخخون بأنو الشقصة الػىسية التي 

 .ػليا جسيع قػى الجاذبية األرضية أو يتعادل ح
  : ىػ خط وىسي يسخ بسخكد الثقل و يكػن عسػدي عمى األرض ، و ىػ  خط الجاذبية

عبارة عغ تقابل السدتػى الجبيي )األمامي( مع السدتػى الديسي ، حيث أن إلتقائيسا 
يسثل خصا عسػديا و ىػ خط الثقل و ىحا الخط يسخ بسخكد ثقل الجدع لكشو ال يحجد 

 .خط الثقل يقع داخل قاعجة اإلتدانإرتفاعو ، و في وضع الػقػف العادي فإن 
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  : و ىي عبارة عغ مداحة الدصح الحي يختكد عميو الجدع ، ففي حالة  قاعدة اإلرتكاز
الػقػف تكػن قاعجة اإلرتكاز و اإلتدان ىػ السداحة التي يحجدىا اإلشار الخارجي 

 (609، صفحة 6002)محدغ،  لمقجميغ .

 التهازن عشد كبار الدن :  -1-7

يعتسج التػازن عشج السدشيغ في الحفاظ مختمف أنطسة الجدع : العطام ، العزالت ، 
السفاصل  الجياز البرخي و العربي و األنطسة الحدية الجدجية و تجخل في إعتبار 

ل ىي السدؤولة عغ التػازن ، تتأثخ مغ قبل العػامل السعخفية و الشفدية فجسيع ىحه اليياك
 . الذيخػخة و مدببات عجم الثبات الػضعي متعجدة العػامل

و يشتج عشو سقػط السدغ عمى األرض أو ما يعخف بفقجان التػازن و ذلظ ما يدببو مغ 
كدػر يرعب معالجتيا ، و يحجث الدقػط نتيجة خمل في السدتقبالت الحدية التي تشقل 

عغ حخكة الجدع ككل و كحلظ أجدائو، و ىحه السدتقبالت ىي العيغ و جياز السعمػمات 
التػازن باألذن و كحلظ فإن ضعف التػافق العزمي العربي قج يكػن عامال مشاسبا 

لمدقػط ، والخمل في السدتقبالت و ضعف التػافق العزمي العربي يؤديان إلى صعػبة 
 قمة حخكة السدغ . حخكة السدغ كسا أن الخػف مغ الدقػط يؤدي إلى

 عشد السدن : و فقدان التهازن أسباب الدقهط  -1-7-1
 . عجم إستػاء األرض التي يديخ عمييا السدغ و إرتفاع األرصفة 
 و ىذاشة العطام  ضعف اإلبرار و متاعب األذن الػسصى . 
 األدوية التي تؤدى إلى الجوار و عجم اإلتدان . سبع 
 . إنخفاظ ضغط الجم عشج الػقػف فجأة 
 . اإلفخاط في تشاول األدوية مسا يؤثخ عمى قجرة السدغ و حخكتو 
 . إنخفاظ ندبة الدكخ في الجم 
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 .. (606، صفحة 6002)الدالم،  فقجان بعس الخرائز البجنية كالقػة العزمية 
 التذخيص بعد الدقهط :  -1-7-2

حيث يسكغ أن يكػن سببو مذاكل في  اليسكغ القػل أن الدقػط ىػ أمخ حتسي        
 السذي أو مخضا لحا يجب البحث عغ ىحا الدبب لتفادي وقػع حػادث أخخى .

قج تكػن أمخاض عربية ، الذمل اإلرتعاشي ، أمخاض العطام  عهامل الخطر :-1-7-2-1
 .. أو قج تكػن مذاكل رئػية أو عػامل خارجية مثل السالبذ ... 

  بعج الدقػط يجب أن يقػم السختز بسعخفة سبب الدقػط  :إجراء إختبارات  -1-7-2-2
و ىحا باإلستفيام مغ السدغ نفدو يسكغ أن يخكد السختز عمى العػامل التالية : فقخ 

 الجم ، اإللتياب الخئػي و األزمات القمبية . 

مثمسا يعتبخ الدقػط مذكمة كبيخة عشج السدشيغ تسثل  تقييم خطر الدقهط : -1-7-2-3
القجرة عمى الشيػض أمخا ىاما حيث أن أغمب السدشيغ قج يججون صعػبة في الشيػض مغ 

% مغ السدشيغ الحيغ يقعػن يبقػن لثالث ساعات  00األرض و تذيخ اإلحراءات أن 
ادث ، لحا فقج ضيخ أشيخ مغ الح 2عمى األقل عمى األرض و أن أغمب ىؤالء تػفػا بعج 

 Test Deإختبارات لقياس قجرة السدغ عمى الشيػض بعج أن يدقط كإختبار تيشتي 
Tinneti      و إختبارGet up and go  . 

 آثار الدقهط :  -1-7-3

% مغ حاالت الدقػط في حجوث كدػر  8تدبب حػالي  آثار مرضية : -1-7-3-1
سا قج يتصمب الدقػط عمى خاصة كدػر الحػض و الخسغ و الجسجسة مع حجوث نديف ك

 جدع حاد إجخاء تمقيح ضج التيتانػس .
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       يتدبب الدقػط في تعقيجات نفدية لمسدغ مثل اإلكتئاب آثار نفدية : -1-7-3-2
 و الخػف و العدلة حيث يفقج السدغ ثقتو بشفدو مسا يجعمو يتػقف عغ الحخكة . 

يسكغ أن يؤثخ الدقػط عمى إستقاللية السدغ حيث أن شػل  آثار حركية : -1-7-3-3
مجة العالج بعجه تحتع عميو التشقل بخفقة أشخاص أو بإستخجام عكازات ، كسا قج يخدخ 

قجرتو عمى األداء الكثيخ مغ الحخكات و الػقػف لسجة شػيمة و يتػلج لجيو الخػف مغ 
 (603، صفحة 6002)الدالم،  الدقػط مخة أخخى ما يجعمو يختار البقاء بجون حخكة .

 العالج بعد الدقهط و تحدين التهازن عشد السدن :  -1-7-4

 يكػن عالج السدغ بعج الدقػط مبكخا و شامال و يحتػي عمى : 

 . عالج شبي جخاحي حدب نتائج الدقػط و أسبابو 
  لتعمع الػقػع بذكل صحيح لتفادي عالج حخكي بػاسصة إعادة التأىيل الحخكي إضافة

 اإلصابات و تعمع الشيػض مغ األرض بعج الػقػع .
 . العالج الشفدي لمتغمب عمى اآلثار الشفدية الشاجسة عغ الدقػط 

 و لتحديغ التػازن و ضاىخة الدقػط عشج السدغ نشرح بسا يمي : 

 . الديخ عمى خط مدتقيع مخسػم نطخيا أو تخيميا عمى األرض 
 مى الديخ فػق مختبة إسفشجية أو قصشية لتحديغ اإلحداس بالحخكة .التجريب ع 
  مع رفع الخجل السقابمة لسجة دقائق بداوية  –اإلستشاد عمى ضيخ كخسي بإحجى اليجيغ

قائسة )الفخح مع الججع و الداق مع الفخح ( و الثبات لسجة دقيقتيغ أو ثالث ثع التبجيل 
 إلى السقعج . غ يسكغ اإلستغشاء عغ اإلستشادتسخيبالخجل األخخى، و مع التقجم في ال

 خرائي الخياضي .ألأداء بعس تسخيشات التػافق العزمي العربي وفقا لسا يقخره ا 
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 . الدالم، العشاية بالفحز الجوري لألذن لعالج ما قج يكػن قج شخأ عمييا مغ تغيخات(
 (600، صفحة 6002

 :  لألطراف الدفمية  العزميةالقهة  -2

 مفههم القهة العزمية :  -2-1

تعتبخ القػة العزمية مغ العشاصخ األساسية السسيدة في جسيع أشكال الشذاط        
و لكغ تتفاوت درجة متصمبات كل أداء بجني ،فتختمف القػة في مدابقات  الخياضي ،

يتصمب الخياضي في رفع األثقال الدخعة عغ مدابقات التحسل )السصاولة( و كحلظ ما 
إذ ػة في كل لػن مغ ألػان الشذاط الخياضي قمف عغ العب الدالح و لكغ تػجج اليخت

سثال العب الجسشاستظ عميو العسل ج مقاومات مختمفة فضغالبا ما يكػن األداء البجني 
ج مقاومة ثقل الجدع ، العب السرارعة عميو التغمب عمى مشافدو بإستخجام القػة ض

           ، فقج تعجد مفيػم القػة العزمية بجانبيغ أساسييغ ىسا الفيديائيالسشاسبة لحالظ 
 و الفديػلػجي : 

: تعخف بأنيا الحجع السيكانيكي لتأثيخ أحج األجدام عمى األجدام  من الجانب الفيزيائي
 األخخى حيث تدبب تغيخ سخعة حخكة الجدع بالسقجار و اإلتجاه .

مية بأنيا قابمية الفخد في التدمط عمى ز: فيسكغ فيع القػة الع من الجانب الفديهلهجي
 مقاومة خارجية بػاسصة األعراب و تبادل السػاد الكيسيائية في العزمة .

  (09، صفحة 6002)محدغ، 

 تعاريف القهة العزمية :  -2-2

 .  Forceخاج قػة يا مقجرة الجدع أو أجداءه عمى إخيعخفيا جشذ و فذخ بأن
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القػة العزمية بأنيا القجرة العزمية لمتغمب عمى مقاومة خارجية أو " و يعخف زاسيػرسكي 
 ." مػاجيتيا 

بأنيا القػة التي تدتصيع العزمة إنتاجيا في حالة أقرى انقباض  "و كسا يعخفيا ىشتجخ
 ."أيدومتخي إرادي 

إمكانية العزالت أو مجسػعة مغ العزالت في التفمب عمى "   0983و يعخفيا ستيمخ 
          (20، صفحة 6002)محدغ،  ."عجة مقاومات خارجية سػاء كانت ثابتة أو متحخكة 

مغ خالل السفاىيع التي وردت عمى لدان العجيج مغ الباحثيغ يدتصيع الصالبيغ         
أن يدتشتجا أن القػة العزمية ىي قابمية العزمة عمى بحل أقرى قػة لمتغمب أو مػاجية 

مقاومة خارجية معيشة و ليا أىسيتيا بالػضائف اليػمية العامة حيث تداعج الفخد عمى 
 اإلنتاج في مجال عسمو و خاصة في السجاالت الخياضية و البجنية .زيادة 

 أهسية استخدام القهة العزمية :  -2-3

رتباشيا الػشيج ببعس السكػنات لمياقة إىسية القػة العزمية بالشدبة إلى تخجع أ        
الػثب و الخمي و الدباحة كنذصة مختمف األ البجنية كالقجرة التي تتصمبيا شبيعة األداء في

 إذا تتصمب تمظ األنذصة إنتاج القػة الدخيعة أي محرمة القػة في الدخعة .

الشغسة فتختبط القػة العزمية بجانب الرحة العامة لمفخد حيث تعسل عمى تشسية        
العزمية لمجدع كسا أن قػة عزالت الطيخ تعسل عمى وقاية الفخد مغ التعخف لإلندالق 

في قػة و عزالت البصغ تداعج عمى مقاومة ضغط األحذاء الجاخمية مسا يسشع العشرخ 
ضيػر الكخش أو التعخض ألالم أسفل الطيخ و تستع اإلندان بجرجة جيجة مغ القػة يديع 

، 0992)الفتاح، في  وقاية مغ التعخض لإلصابة و يعصي الجدع شكل القػام الجيج . 
 (82-80فحات الر
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تداىع القػة بقدط كبيخ في إنجاز نػع مغ أنػاع األداء البجني أو السياري أو        
الخصصي ألي رياضة مغ الخياضات ، و برفة خاصة في تمظ األداءات التي تتصمب 

أحج أو بعس مغ عشاصخ الدخعة و الخشاقة و التحسل بحيث تعتبخ محجد ججا في تحقيق 
 أنػاع الخياضات .معطع متصمبات 

 أنهاع القهة العزمية :  -2-4

 يخى فميذسان أن القػة العزمية تشقدع إلى : 

 القػة الستحخكة ) الجيشاميكية ( .  -0
 القػة الثابتة .  -6
 القػة اإلنفجارية .   -3

 مية إلى : و كسا يسكغ تقديع القػة العز

 القػة السصمقة .   -0
 القػة الشدبية .   -6

مغ أنػاع األنذصة الخياضية ال تتصمب فقط قػة كبيخة لإلنقباضات و ىشاك الكثيخ          
العزمية ، كسا ىػ الحال عشج أداء بعس التساريغ البجنية إستخجام أثقال مختفعة أو في 

          رياضة رفع األثقال . بل ىشاك كثيخ ما نجج إرتباط القػة العزمية برفة التحسل
ار األداء لفتخات شػيمة متتالية كسا ىػ الحال في ) السصاولة ( أي اإلرتباط بعامل تكخ 

 رياضة التججيف أو الدباحة و الجراجات مثال .

 و عمى ضػء ذالظ يسكغ تقديع القػة العزمية إلى ما يمي : 

 القػة العطسى أو القػة القرػى .   -0
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 القػة السسيدة بالدخعة ) القجرة ( .  -6
 (23-26، الرفحات 6002)محدغ،   تحسل القػة ) التحسل العزمي ( .  -3

 القهة العزمية لألطراف الدفمية :  -2-5

التي تؤثخ عمى مدتػى األداء الحخكي لمفخد ىي نػع مغ القجرات البجنية و الحخكية        
 بأنيا أكبخ قػة تقع عمى" و ىي مخكب مغ القػة العزمية و التػازن و يعخفيا زاتيػرسكي 

بأنيا كفاءة الفخد في التغمب "  و يعخفيا الرسػن و يػكع  " كل كيمػغخام مغ وزن الجدع
و يذتخط  ،  " عمى مقاومات مختمفة في تعجيل متدايج عالي و تػافق حخكي مختفع

 و يػكع لتػافخ عشاصخ القػة العزمية لمداقيغ في الفخد أن يتسيد بسا يمي :  الرسػن 

 العزمية . درجة عالية مغ القػة  -أ 

 درجة عالية مغ الدخعة . -ب

لقػة درجة عالية مغ السيارات الحخكية التي تييء أسبابيا بالتكامل بيغ عامل ا –ج 
 العزمية و عامل التػازن .

و تعتبخ القػة العزمية لمداقيغ مغ الرفات البجنية الزخورية في بعس أنػاع        
القفد العالي و كحالظ في األلعاب الجساعية  األنذصة الخياضية مثل الػثب الصػيل ، 

  ( الداحقة و الدباحة .. بةج .... )حخكات اإلرتقاء  و الزخ ككخة القجم و الدمة و الي

 العهامل السرتبطة بالقهة العزمية لألطراف الدفمية :   -2-6

 مغ أىع العػامل السختبصة لمقػة العزمية  لألشخاف الدفمية ىي : 

  العربي داخل العزمة بيغ األلياف و التػافق العربي داخل العزمة يعتبخ التػافق
 مغ أىع العػامل السختبصة بالقػة السسيدة لمداقيغ .
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  أما بالشدبة لمسقصع العخضي لأللياف أو التزخع العزمي يختبط بالقػة السسيدة لمداقيغ
كبيخة مغ  تبعا لشػع الشذاط الخياضي ، ففي بعس األنذصة التي تتصمب مػاجية مقاومة

الخكس لمسدافات القريخة أو القفد العالي أو الػثب الصػيل يسثل الجدع مقاومة كبيخة 
 تتصمب زيادة في السقصع العخضي لأللياف او زيادة في التزخع العزمي .

  تختبط القػة السسيدة لمداقيغ بجرجة إتقان األداء السياري و الحخكي ، فكمسا إرتفعت
   درجة اإلتقان السياري و الحخكي إرتفع مدتػى التػافق بيغ األلياف و بيغ العزالت 

و تحدغ التػزيع الدمشي و الجيشاميكي لألداء الحخكي ، و لحلظ ال يحقق الخياضي 
          ع مدتػى األداء السياري يدة لمداقيغ إال في إرتفامدتػى عالي مغ القػة السس

 (77-22، الرفحات 6002)محدغ، .  و الحخكي
 القهة العزمية لكبار الدن :  -2-7

   تعتبخ القػة العزمية مغ أبخز عشاصخ القجرات البجنية التي تكتدب أىسية كبيخة         
و ىحا لجورىا السختبط بالرحة عمى وجو العسػم و تحطى القػة العزمية بسكانة بارزة بيغ 

مكػنات القجرات البجنية لجى كبار الدغ نطخا ألن ىحا السكػن البجني يفقج مع التقجم في 
شفدية و ليحا تعتبخ القػة العسخ و لتأثيخىا في مخاحل الشسػ السختمفة و إرتباشيا بالشاحية ال

مية لكبار الدغ عشرخ أو قجرة أساسية ميسة كػنيا ىي أساس الحخكة و ىحا ما العز
يجفع إلى تحديغ ىحه القجرة البجنية السختبصة بالرحة لجى ىحه الفئة حيث تتسثل في 

السقجرة التي تدسح لمعزالت مسارسة األداء البجني بكفاءة و حيػية و تشقدع القػة 
 العزمية الخاصة بيحه الفئة إلى : 

:  و تعخف بأنيا ىي أقرى قػة يدتصيع  القهة القرهى ) العظسى( لدى كبار الدن -2-7-1
أو ىي  (29، صفحة 6003)الديج،  الذخز إنتاجيا ضج مقاومة ثابتة أو متحخكة  .

أقرى كسية مغ القػة يسكغ أن يبحليا الفخد لسخة واحجة ، و تقل أىسية القػة القرػى كمسا 
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قمت السقاومة الستغمب عمييا و كمسا زادت سخعة اإلنقباض العزمي أو الديادة في مقجار 
( كسا أنيا أكبخ قػة مسكغ لإلندان بحليا بأقرى 92،صفحة0996ع ، السقاومة )الخالق

و مشو يتزح بأن القػة القرػى ىي أكبخ مقجار  (22، صفحة 6002)بخيقع، جيح إرادي 
مغ القػة يشتجيا الذخز كبيخ الدغ خالل اإلنقباض العزمي اإلرادي كسا أن ىحا 

السكػن ضخوري و ميع بالشدبة لكبار الدغ و ىحا لمسحافطة عمى اإلستقاللية في الحياة 
 اليػمية .

و تعشي قجرة الجياز العربي العزمي عمى  القهة السسيزة بالدرعة لكبار الدن : -2-7-2
إنتاج قػة سخيعة  كسا أنيا قجرة الفخد )كبار الدغ( عمى إحجاث إنقباض لمعزالت 

و تعخف أيزا بأنيا قجرة  (070، صفحة 6002)الجيغ، بإستخجامو ألقرى سخعة مسكشة 
، و عميو فإن الجياز العزمي العربي لمتغمب عمى مقاومات بإنقباض عزمي سخيع 

القػة السسيدة بالدخعة ىي عسمية الخبط بيغ القػة العزمية و الدخعة القرػى إلنتاج أداء 
    خ قػة عزمية في أسخع وقت مسكغ ، بالشدبة لكبار الدغ إذن فيي أكب حخكي تػافقي

بالخغع مغ أن ىحا العشرخ يختبط باألداء الخياضي إال أنو ال يجب إىسالو بالشدبة لكبار و 
، 6002)بخيقع، داء األعسال اليػمية بيدخ أىحا لمتستع بالحيػية و الشذاط و الدغ و 
 .(79صفحة 

ىي قجرة العزمة أو السجسػعة العزمية لسقاومة  تحسل القهة لدى كبار الدن : -2-7-3
التعب أثشاء اإلنقباضات العزمية الستكخرة و الستتالية أي بسعشى آخخ مقجرة العزمة عمى 
العسل ضج مقاومات خارجية لفتخة شػيمة و عميو فإن تحسل القػة مغ خالل ىحا التعخيف 

    الدغ لفتخة شػيمة ندبيا ،يتحجد بأنو اإلستسخار في أداء مجيػد عزمي مغ شخف كبيخ 
ما تصخق إليو الباحثان يتزح أن إنخفاض القػة العزمية و عجم السقجرة عمى  لو مغ خال

     مغ القابمية البجنية و الػضيفية لجى كبار الدغ اإلحتفاظ بسدتػياتيا لفتخة شػيمة يحج 
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    حه األخيخةو عميو فإن مسارسة بعس أنذصة التحسل اليػائي مغ شأنو أن يحدغ مغ ى
 و يديع بقجر في الحفاظ عمى اإلستقاللية لجى كبار الدغ و الحج مغ زحف الذيخػخة .

 (86، صفحة 6002)بخيقع، 

 كبار الدن : دى لفي الجدم ضطرابات القهة العزمية إ -2-8

مغ الصبيعي أن حجع و قػة  نقص حجم العزالت السرتبط بالتقدم في العسر :  -2-8-1
العزمة يقالن بسخور الػقت و التقجم في العسخ . و مغ السعمػم أن البالغيغ يفقجون إذا لع 

كغ مغ العزالت في  3.6و  6.3يسارسػا تجريبات بشاء العزالت ، ندبة تتخاوح بيغ 
سشػات ، و تججر اإلشارة إال أن نقز حجع العزالت يحجث بذكل أساسي في  00كل 

لياف العزمية سخيعة اإلىتداز و التي تعسل في أنذصة القػة و األنذصة اإلنفعالية . األ
ججيخ بالحكخ أنو مغ غيخ السسكغ مشع ذلظ عغ شخيق تسخيشات رفع لياقة القمب و تػسيع 

    األوعية الجمػية ألن تسخيشا بشاء العزالت وحجىا يسكشيا الحفاظ عمى حجع العزالت
 في العسخ . و قػتيا بيشسا تتقجم 

دون مسارسة التسخيشات ، فإن األشخاص البالغيغ  تقميل ندبة الدههن في الجدم : -2-8-2
سشػات . تججر اإلشارة إلى أنو مغ  00كغ مغ الجىػن كل  7يكتدبػن في الستػسط 

السسكغ اإلستفادة مغ تجريبات بشاء العزالت في تقميل ندبة الجىػن عغ شخيق زيادة 
و مغ ثع زيادة الفاقج اليػمي محفاظ عمى األندجة و الػضائف األساسية الصاقة الالزمة ل

مغ الدعخات الحخارية ، في ىحا الرجد فقج وججت أحج الجراسات أن تجريبات بشاء 
شيػر مغ التجريب و ذلظ عمى  3كغ مغ الجىػن بعج فتخة  0.8العزالت أدت إلى فقج 

لحخارية . مغ جية أخخى فقج في إستيالك الدعخات ا% 02الخغع مغ وجػد زيادة 
شخز بالغ مغ السبتجئيغ في مسارسة  686أوضحت دراسة أخخى تع إجخاؤىا عمى 

أسابيع مغ تجريبات بشاء العزالت و التسخيشات التي تتصمب  8التجريبات أنو بعج مسارسة 
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كغ مغ الجىػن و زادت  0وجػد ندبة كبيخة مغ األكدجيغ أنيع فقجوا ما يقخب مغ 
 كغ و ىػ ما يسثل تحدشا ممحػضا في تكػبغ الجدع .  0.0سقجار عزالتيع ب

إتزح أن تجريبات بشاء العزالت و تقػيتيا تقمل إنخفاض ضغط الدم في الجدم : -2-8-3
مغ كل مغ ضغط الجم اإلنقباضي و ضغط الجم اإلنبداشي . و يكػن تأثيخ ىحه 

خيشات التي تتصمب وجػد ندبة التجريبات أكبخ مغ ذلظ إذا ما تع الخبط بيشيا و بيغ التس
    كبيخة مغ األكدجيغ ، و قج وججت دراسة أمخيكية أن مسارسة تجريبات بشاء العزالت 

و التجريبات التي تتصمب وجػد ندبة كبيخة مغ األكدجيغ لسجة شيخيغ نتج عشيا إنخفاض 
ع م 3مع زئبق و إنخفاض ضغط الجم اإلنبداشي بشدبة  2ضغط الجم اإلنقباضي بشدبة 

      (03-06، الرفحات 6006)العامخي، زئبق .  

 تحدين القهة العزمية لمداقين لدى كبار الدن : -2-9

يدتمدم األمخ ضخورة التكبيخ بقجر اإلمكان بعسميات التجريب التي تيجف لتحديغ         
القػة العزمية لكبار الدغ في مختمف األنذصة الخياضية نطخا لسا تتصمبو ىحه العسمية مغ 
الػقت الكثيخ ، و نطخا ألن ىشاك بعس السيارات الحخكية التي تدتمدم تػافخ عامل القػة 

جم بحدغ األداء باإلضافة إلى ذلظ تػافخ عامل الدمغ يدسح العزمية لإلمكان التق
بالتخصيط الصػيل السجى لعسميات التجريب عمى القػة العزمية مسا يدسح باإلرتفاع 

التجريجي السشطع لحسل التجريب ، األمخ الحي يديع بجرجة كبيخة في تحديغ القػة العزمية 
عس اإلعتبارات التي يجب مخاعاتيا و يداعج عمى تجشب اإلصابات السختمفة . و ىشاك ب

 عمى تحديغ القػة العزمية لكبار الدغ و التي أىسيا ما يمي : بالشدبة لعسميات  التجريب 

  يجب أن يتدع التجريب عمى القػة العزمية بالذسػل ، و عمى ذلظ يجب ضخورة مخاعاة
 جة .إستخجام تساريغ البشائية الذاممة و بعجىا الخاصة لمداقيغ إلى أقري در 
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 برػرة سمبية عمى  مخاعاة عجم اإلكثار مغ عجد مخات تكخار التساريغ حتى ال يؤثخ ذلظ
 كبار الدغ .لالجياز العزمي 

  مخاعاة اإلىتسام بصخيقة األمان و الدالمة لزسان الػقاية مغ اإلصابات و مغ أمثمة
بدبب ذلظ ما يحجث في حالة سقػط الثقل السدتخجم في أداء بعس التساريغ البجنية 

 السحاوالت الفاشمة .
  يشبغي أداء التساريغ السختمفة التي تتسيد بالحسل الستػسط أو البديط ، و في األسابيع

 األولى مغ التجريب يفزل زيادة حجع الحسل مع اإلقالل مغ شجتو .
  يجب مخاعاة اإلحتخاس بالشدبة لتحجيج وحجات التجريب لمتساريغ التي يقػم فييا الخياضي

ال يدداد الحسل الػاقع عمى أربصة و فقخات الخياضي بجرجة  ىججع أماما ( حت) يثشي ال
 كبيخة مسا يؤدي إلى اإلصابات السختمفة .

  مغ األىسية بسكان بالشدبة لتحديغ القػة العزمية لكبار الدغ التعاون التام بيغ السجرب
تعتبخ  فالفحز الصبي الجقيق قبل مداولة كبار الدغ لعسميات التجريبو الصبيب 

 ضخورة قرػى كسا يجب ضسان الكذف الصبي الجائع في خالل عسميات التجريب .
 . يجب مخاعاة قيام كبار الدغ بالتشفذ الرحيح خالل تساريغ التقػية السختمفة 
  . يجب العشاية التامة بعسميات اإلحساء قبل أداء التجريب 
  . يجب أن تستدج تساريغ القػة العزمية بتساريغ اإلستخخاء و اإلشالة 

 (93-96، الرفحات 6002)محدغ، 

 التهازن : العالقة بين القهة العزمية لمداقين و عشرر  -2-11

كسا تػجج نػعا مغ التػازن  ،ػية الجدع قجرا جيجا مغ التشاسق تعصي الديقان الق        
في عسمية بشاء الجدء العمػي مغ الجدع عالوة عمى ذلظ ، فإن مثل ىحه الديقان تديل 

يتستع مغ الػصػل إلى أداء جيج في الخياضات األخخى و عادة ما يكػن الجدع الحي 
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 ي و العزالت أقل عخضة لإلصاباتبحالة جيجة و بو نػع مغ التػازن بيغ الييكل العطس
يكػن الجدع األقػى أكثخ قجرة عمى تجشب أو مقاومة تأثيخ اإلصابات التي تشتج عغ و 

الػقػع و بعس األنذصة مثل الجخي أو القفد . برفة عامة فإن عجم التػازن العزمي 
زمة األوتار عمى سبيل السثال إذا ما زاد نسػ ععج مغ األسباب الذائعة لإلصابة ي

الفخح( ندبيا عغ العزمة رباعية الخؤوس  )في مؤخخة   Hamstringsالسأبزية 
Quadriceps  في مقجمة الفخح( مغ السسكغ أن يؤدي ذلظ إلى اإلخالل بتػازن مفرل(

 و مغ تع يديج مغ مخاشخ اإلصابة . الخكبة

مغ ناحية أخخى ، فإن أغمب مذاكل أسفل الطيخ يخجع الدبب فييا إلى ضعف و         
سيقة القخيبة مغ العسػد الفقخي و الحػض و التي تداىع أو عجم التػازن بيغ العزالت الع

في تػازن الجدع ككل مغ ىحا السشصمق فإن بخنامج تجريبي لبشاء العزالت يتع ترسيسو 
جيجا سػف يداعج عمى زيادة قػة العزالت العسيقة في اسفل الطيخ و العزالت األخخى 

حتساالت اإلصابة . و قج إى وضع الجدع ، و ىػه ما يقمل مغ السيسة في التأثيخ عم
وججت إحجى الجراسات أن السخضى الحيغ يعانػن مغ آالم في مشصقة أسفل الطيخ قج 

 أسابيع مغ مسارسة تسخيشات معيشة لتقػية الجدع .   00قمت آالميع بذكل ممحػظ بعج 

 (00، صفحة 6006)العامخي، 
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 كبار الدن :  -3

 التعريف بكبارالدن :  -3-1

      ختمفت أراء العمساء في تعخيف كبار الدغ أو ما يصمق عميو إخترارا السدشيغ إ      
أوضحت دراسات عجيجة إن تقجم في العسخ الدمشي و بالتالي ضيػر أعخاض  و لقج 

الذيخػخة سػاء صحية أو نفدية أو عقمية فقج يبجأ في أي مخحمة مغ مخاحل العسخ 
 الدمشي .

 تعريف السدن :  -3-2

أكبخ"    –يدتخجم مرصمح السدغ بالجاللة عمى الخجل الكبيخ فيقال : " ألدغ          
      ستبانت فيو الدغ إادف لمدغ فتقػل : " شيخ "و ىػمغ كسا تدتخجم العخب ألفاضا مخ 

و ضيخت عميو الذيب و بعزيع يصمق عمييا مغ تجاوز الخسديغ و تقػل ىخم و كسال 
 جسيع األلفاظ تجل عمى كبار الدغ . أنيا

فالسدغ ىػ الذخز الحي تتجو قػتو لإلنخفاض ، مع تعخضو لإلصابة بكثخة         
 (62، صفحة 6009)حدانيغ،  األمخاض و شعػره بالتعب و نقز القجرة عمى اإلنتاج .

ىػ مغ تجاوز سغ الخامدة و الدتػن مغ عخفت مشطسة الرحة العالسية السدغ :        
العسخ و تقاعج عغ العسل لكبخ سشو ، و تجىػرت حالتو الرحية ، و عادة ما يكػن ىحا 
      الدغ بجاية ضعف أو تجىػر الحالة الرحية العامة و يشعكذ ذلظ عمى الشاحتيغ الشفدية

)محسػد،  .ائفيا و اإلجتساعية لمفخد، كسا تطيخ تغيخات في الخاليا و األندجة و وض
  (626، صفحة 6000
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 الستغيرات التي تراحب كبر الدن :  -3-4

يراحب مخحمة الكبخ لجى اإلندان ضعف عام ، فاإلندان يسخ بثالثة مخاحل        
    أساسية : ضغف،قػة،ثع ضعف و لكغ ىحا الزعف األخيخ ندبي بيغ البذخ عسػما ،
 و سيتزح ذلظ بعج عخض مػجد لمتغيخات التي تريب اإلندان في حالة كبخه سشيا .

التغيخات السخئية عمى جدع اإلندان في حالة تقجمو في الدغ مثل :  ستطيخ بع      
    و الذع و الحػاس بذكل عام و تقل مغ الدسع و ضعف في البرخ  تجعج الجمج و جفافو

اك تغيخات شكسا إن ى ،الت و تغيخ لػن الذعخو بصئ الحخكة ، و ضعف بعس العز
جدسية غيخ مخئية مثل ما يحجث مغ ضعف في العزالت و إنخفاض لحخارة الجدع 

نتيجة لقمة الحخكة ، إضافة إلى إرتفاع ندبة اإلصابة ببعس األمخاض كإرتفاع ضغط  
و الدكخ و ضعف الجشدي كسا إن تجىػر الجدسي و الفيديػلػجي الحي يحجث الجم 

إلندان ال يتحػل مباشخة إلى شيخػخة ببمػغو سغ الدتيغ أو الخامدة و الدتيغ ل
   فالذيخػخة عسمية تجريجية تحجث فييا تغيخات ببطء تتدع ىحه السخحمة بتجىػر مدتسخ ،
 و بعس عالمات ىحا التجىػر و تطيخ في الفتخات األخيخة مغ الخشج أو وسط العسخ .

 (32-32، الرفحات 6009)حدانيغ، 

 الخرائص العامة لمسدن :  -3-5

تتدع ىحه السخحمة بعجة خرائز و تغيخات تسيدىا عغ غيخىا مغ السخاحل         
ػجية،و إجتساعية يسخ بيا العسخية ،و ىحه التغيخات نتيجة عجة عػامل سيكػلػجية،بيػل

 و يسكغ أن نمخز الخرائز العامة لمسدشيغ في :  ،الفخد

o . حالة مغ تزاعف العام ، مراحبة تخىل أعزاء الجدع الحيػية 
o ( فسا فػق  22الدغ الذائع ) رغع فخوق محجودة لمدغ في بعس السجتسعات .سشة 
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o . ضعف األداء اإلجتساعي لمفخد مع تػقف عغ العسل و اإلنتاج و اإلبجاع 
o ت سمبية مع اآلخخيغ كالالمباالة .يؤدي ذلظ إلى إستجابا 
o . تتصمب مغ ثع بيئة إجتساعية خاصة لإلستقخار حياة إجتساعية 
o  إجتساعية .  –عقمية  –نفدية  –الذيخػخة ليا أشكال فئػية مختمفة في : صحية 

 (80، صفحة 6002)الدالم، 

 التغيرات في األجهزة الحيهية لمسدشين :  -3-6

      ىشاك العجيج مغ التغيخات التي تصخأ عمى الجدع مغ الشاحية األنتخوبػمتخية        
و الػضيفية و حدب فتخات العسخ السختمفة ) إنخفاض مدتػى قػة الذخز ،  و الكيسيائية

المياقة البجنية لألشخاص  الحج مغ حخية السفاصل ، و قمة معجل الصػل ( ، أما مغ ناحية
الغيخ الستجربيغ فإن كسية األكدجيغ مدتقمة تكػن قميمة و ذلظ قػة التشفذ اليػائية تقل 

و معجل ضخبات القرػى و كحلظ  سا تقل ندبة حسس البيشيظ الستػلج، ك 20ندبة 
كسيات الجم الػاردة إلى القمب أثشاء التساريغ الخياضية و قمة الجم التي يزخيا القمب إلى 

 باقي أنحاء الجدع . 

 و يسكغ تمخيز أىع التغيخات لمسدغ فيسا يمي : 

يقل وزن الخئتيغ و مخونتيا و تزعف عزالت الرجر مسا  الجهاز التشفدي :  -0
عمى الحخكة و شخد الجم ويربح السدغ عخضة  بة التشفذ و القجريؤدي إلى صعػ 

 لإللتياب الخئػي .
يقل وزن السخ و تزعف القجرة عمى التعمع و يربح الشػم  الجهاز العربي  :  -6

 .لفتخات قريخة و مشقصعة 
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يراحب عسمية الكبخ تغيخ جدئي في وضائف الجياز اليزسي  الجهاز الهزسي :  -3
خض و لكغ نقز في الػضيفة فيشتج أعخاض أقل مغ األعخاض ال يؤدي إلى حجوث الس

السخضية مسا تؤدي بالسدغ بصخيقة أسيل لإلصابة بالسخض فشجج أن حجع الغجة 
المعابية يؤثخ في تقميل كسية المعاب و بالتالي تقل كسية اإلنديسات بيا مسا يداعج عمى 

 ألسشان عشج كبار الدغ .نسػ البكتيخيا الحسزية في الفع فيؤدي إلى تآكل المثة و ا
يتغيخ و يزعف كبقية األجيدة في ىحه السخحمة )يفقج  الجهاز القمبي الهعائي :  -0

مغ القجرات الفيديػلػجة، و يرعب الجدع لمحرػل عمى كسية  30القمب حػالي 
 األكدجيغ الكافية ( .

تقل كسية الجم الػاصمة لمكميتيغ و لحلظ تزعف قجرتيا عمى  الجهاز البهلي :  -2
التخمز مغ مخمفات عسمية التسثيل الغحائي كسا تقل قجرتيا عمى إعادة إمتراص 

 الغمػكػز . 
 يقل الدسع و تقل كفاءة إستقبال السػجات الرػتية .  الدسع :  -2
 تقل حجة البرخ و قج تراب العيشان بالسياه البيزاء .  البرر :  -7
تقل قجرة الكبج عمى تكػيغ عػامل تجمط و عمى ترشيع بخوتيغ اليػميغ  الكبد :  -8

 الحي يحسل األدوية إلى الجم . 
تطيخ تجاعج عمى  الػجو ، يتخىل الجمج السغصى لمعزالت نتيجة ضيػرىا  الجمد :  -9

 و تقل مخونة الجمج و يدداد تعخضو لألنػاع السختمفية مغ البثػر . 
يشقز حجع الجم مع التقجم في الدغ و يكػن نقز  الدم و الدورة الذهرية : -00

 مرحػبا بإنخفاض ندبة الييسػجمػبيغ و نقز الكخيات الجم البيزاء .

 (000-003، الرفحات 6002)الدالم، 
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 مذاكل كبار الدن :   -3-7

الحػاس الجدسي وضعف السختبصة بالزعف  السذكالت الرحية : -3-7-1
، و ضعقف القػة العزمية ، إنحشاء الجمج و ترمب الذخاييغ و التعخض كالدسع،البرخ

بجرجة أكبخ مغ دي قبل لإلصابة باألمخاض و عجم مقاومة الجدع و قج يطيخ لجى الذيخ 
 و ىع السخض و تخك اإلىتسام عمى الرحة .

قج يتدوج الذيخ السيدػر الستعمقة بزعف الصاقة الجشدية   ف السذكالت العاطفية : -3-7-2
 مغ فتاة في سغ بشاتو إذا ما ضعف جشديا ألقى المػم عمييا و بجى يذظ في سمػكيا .

سغ العقػد ىػ ما يعخف بإسع سغ اليأس و ىػ عشج السخأة  مذكمة سن العقهد : -3-7-3
     يتعيغ بسخحمة إنقصاع الحيس و عشج الخحع يتعيغ بالزعف الجشدي األول و الثانػي 

و يكػن سغ العقػد مرحػبا في بعس األحيان بإضصخاب نفدي و عقمي ، قج يكػن 
ممحػضا و يكػن ذلظ في شكل الدسشة و اإلحداس و الرخاع و اإلكتئاب الشفدي و األرق 

و ما يدبب بالذعػر الحاتي بعجم القيسة الججوى في الحياة أي شعػره بأن اآلخخيغ ال 
 مغ ديق و تػتخ و قمق .  يخغبػن في وجػده و ما يراحبو ذلظ

        فقج يعير بعس الذيػخ و كأنيع يشتطخون الشياية الذعهر بقرب الشهاية : -3-7-4
 و القزاء السحتع و تشحرخ حياتيع . 

يديج مغ ىحا الذعػر زواج األوالد و إنذغاليع  الذعهر بالهحدة و العزلة الشفدية : -3-7-5
         لدوج و تقجم العسخ و الزعف الجدسي كل في حالو و عالسيع الخاص  و مػت ا

 و السخض أحيانا مسا يقتل اإلترال اإلجشساعي . 

ضعف العالقات بيغ السدشيغ و أصجقائيع و إنحرارىع  العالقات اإلجتساعية : -3-7-6
 تجريجيا في دائخة ضيقة تكاد تقترخ عمى نصاق األسخة . 
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يخزع السدغ إلى روتيغ يػمي إذا ال يختمف نطام يػمو في  الروتين اليهمي : -3-7-7
 األكل و الذخب و الخاحة عغ يػم آخخ . 

 أسباب مذاكل كبار الدن :   -3-8

مثل التجىػر و الزعف الجدسي و الرحي العام خاصة  أسباب حيهية : -3-8-1
 ترمب الذخايغ .

فقج يفيع بعس الشاس مثل الفيع الخاشئ لديكػلػجية الذيخػخة  أسباب نفدية : -3-8-2
شتعل إثاقال مادام قج وىغ العطع مشو و الذيخػخة معشاىا أن الذيخ السدغ يسذي مت

 . الخأس شيبا ، كسا تؤثخ األحجاث األليسة و األخبار الرادمة عمى شخريتو  

 (007-002، الرفحات 6002)الدالم، 

 أمراض السدن :  -3-9

 مغ بيغ األمخاض التي يراب بيا السدغ في ىحه السخحمة : 

 .  إرتفاع ضغط الجم أو ىبػشو 
 . ذوبان السادة الكمدية في العطع 
 . ضعف البخوستات 
 . داء الدكخي 
  شان . الدخ 
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 خالصة : 

الجدسية و الحخكية السراحبة لكبخ الدغ سػاء إجتساعية أو نفدية إن التغيخات           
فيحا ال يذكل  ،فديػلػجية حتى و إن كانت لحالة مخضية أو ألسباب أخخى أو إنفعالية أو 

ألن مسارستيا تعػد بالشفع الرحي و الفائجة عمى عائقا نحػ مسارسة األنذصة الخياضية 
غ الكفاءة الفديػلػجية و البجنية و الشفدية السدشيغ في جسيع جػانب الحياة حيث تتحد

لجى السدغ مسا يسشحو شعػرا باإلستقاللية و عجم اإلتكال عمى اآلخخيغ أو السحيط 
 الستػاجج فيو  .

  

  

  



 



 



 الفصل األول                                                منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية 
 

80 
 

: تسهيد  

األنذظة التخويحية الخياضية و فعاليتيا في تحديؽ تسثل دراستشا لسؾضؾع         
( سشة  65 – 60عشرخي التؾازن و القؾة العزمية األطخاف الدفمية عشج كبار الدؽ )

يحه الفئة لالشذاط البجني الخياضي التخويحي بمؾضؾعا ميسا في البحث العمسي السختبط 
عشرخ التؾازن و القؾة العزمية ليا .وإرساء قؾاعج وأسذ ججيجة لكيفية تظؾيخ و تحديؽ   

سشحاول إيجاد حل لإلشكالية السظخوحة سابقا وذلػ بإثبات  نظالقا مؽ دراستشاإ و       
صحة فخضيات الجراسة أو نفييا، عؽ طخيق جسع السعمؾمات الشغخية ثؼ تختيبيا وترشيفيا 

نظالقا مؽ ثؾابت إستخالص الشتائج، وذلػ إيا بظخيقة عمسية ومشيجية مؽ أجل وقياس
 السؾضؾع السجروس.

في الجانب التظبيقي سشتعخض إلى تحجيج مجاالت الجراسة والستسثمة في السجال  و       
الحي يتشاسب مع مؾضؾع البحث مؽ خالل تحجيج عيشات  و البذخي  السكاني والدمشي

لمسؾضؾع، وذلػ بإتباع أسمؾب معيؽ أو مشيج يتؾافق مع ىاتو الجراسة، الجراسة السشاسبة 
 وتحجيج األدوات السشاسبة لجسع السعمؾمات والبيانات السيجانية التي تسذ السؾضؾع.

وسيتؼ في ىحا الفرل التظخق إلى جسيع ىاتو الدبل لمؾصؾل إلى نتائج عمسية         
  وسميسة وصحيحة لبحثشا ىحا.
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 اإلستطالعية :  الدراسة -1

    تعتبخ الجراسة اإلستظالعية أحدؽ الظخق التسييجية لمتجخبة السخاد القيام بيا          
و ذلػ لمؾصؾل إلى أحدؽ طخيقة إلجخاء اإلختبارات التي تؤدي بجورىا الحرؾل عمى 

نتائج صحيحة و مزسؾنة حتى يكؾن لمظالبيؽ فكخة عؽ إمكانية تؾفيخ الؾسائل و العتاد 
 الخياضي الالزم و مشو إعجاد أرضية جيجة لمعسل و كحا التأكج مؽ األسذ العمسية لمبحث .

    مؽ نفذ مجتسع البحث ،لقج قام الظالبان بالجراسة اإلستظالعية عمى عيشة          
سشة  65و  60تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  )رجال( مدشيؽ أفخاد 04و تتسثل ىحه العيشة في 

يقيسؾن في دار السدشيؽ بؾالية عيؽ تسؾششت ، و تؼ الؾقؾف عمى الرعؾبات التي تؾاجو 
 الظالبيؽ في التؾصل إلى أفزل طخيقة إلجخاء اإلختبار . 

 مشهج البحث :  -2

مؽ  ختالف السؾاضيع ، لحلػ تؾجج أنؾاع عجيجةإيختمف السشيج في البحث العمسي ب       
السشاىج العمسية ، حيث أن طبيعة الجراسة ونؾع السذكمة ىي التي تحجد السشيج الستبع في 

 الجراسة .

فعالية األنذظة التخويحية الخياضية في إن اليجف مؽ الجراسة الحالية ىؾ معخفة       
فظبيعة ىحه الجراسة تبحث في  تحديؽ عشرخي التؾازن و القؾة العزمية لجى كبار الدؽ ،

خ وتأثيخ، وتساشيا مع ذلػ فقج العالقة الدببية بيؽ أكثخ مؽ متغيخ ، وىي عالقة تأث
 ستخجم الباحثان السشيج التجخيبي.إ
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  التجريبي:السشهج   -2-1

فعالية األنذظة التخويحية  مة الجراسة التي تبحث في معخفةنظالقا مؽ مذكإ        
ن السشيج إف الخياضية في تحديؽ عشرخي التؾازن و القؾة العزمية لجى كبار الدؽ ،

التجخيبي ىؾ أكثخ السشاىج مالئسة ليحه الجراسة ، يقؾل دمحم حدؽ عالوي وأسامة كامل 
 ختبار الحقيقي لفخوضإلراتب "السشيج التجخيبي ىؾ مشيج البحث الؾحيج الحي يسكشو ا

 .(217، صفحة 1992)عالوي،  العالقات الخاصة بالدبب أو األثخ"

كسا عخفو صالح مرظفى الغؾل " عبارة عؽ تغييخ عسجي ومزبؾط لمذخوط السحجدة 
)دليؾوآخخون،   لحجث ما . مع مالحغة التغيخات الؾاقعة في ذلػ الحجث وتفديخىا "

 .(123، صفحة 1999

،  و نؾع اإلختبارات ختالف السجسؾعات التجخيبيةإوالترسيؼ التجخيبي يختمف ب        
عتسج الباحثان عمى الترسيؼ التجخيبي لالختباريؽ القبمي و البعجي إ في ىحه الجراسة ف

والحي يعتسج أساسا عمى قياسا قبميا ) قبل إجخاء التجخبة ( ، ثؼ قياسا  واحجةلسجسؾعة 
، والفخوق السؾجؾدة بيؽ القياسيؽ ) القبمي ،  ليحه السجسؾعة بعجيا ) بعج إجخاء التجخبة( 

 يثبت أو يشفي صحة الفخوض .ىؾ الحي البعجي ( 

ضية في تحديؽ عشرخي فعالية األنذظة التخويحية الخيافي معخفة  ثانكسا أن رغبة الباح
ليحه الفئة يحتؼ عمييسا إخزاع ذلػ لمتجخيب والتعامل معو بأكثخ التؾازن و القؾة العزمية 

 .دقة نغخا لخرائص ومسيدات أفخاد العيشة قيج الجراسة
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 مجتسع و عيشة البحث :  -3

تعتبخ العيشة مؽ األدوات األساسية في البحؾث العمسية واليجف األساسي مشيا        
 الحرؾل عمى معمؾمات وبيانات عمى السجتسع األصمي لمبحث .

لكل  شخص نداء  14رجال و شخص  22يتكؾن السجتسع األصمي لمجراسة مؽ        
تتخاوح أعسارىؼ ما  )رجال(   مدشيؽ أفخاد 10 و شسمت عيشة البحث  مشيؼ خرؾصياتو 

 ستظالعيةإللمجراسة ا كعيشة )رجال( مدشيؽ فخادأ 04ختيارإتؼ سشة ، و  65و  60بيؽ 
 . مؽ عيشة البحث تساما ستبعادىؼ إتؼ  بشفذ الفئة العسخية و

 متغيرات البحث :  -4

ثشان أحجىسا مدتقل و األخخ تابع إالبحث تبيؽ لشا أن ىشاك متغيخيؽ ستشادا إلى فخضيات إ
 و ىسا كاآلتي:

و ىؾ عبارة عؽ الستغيخ الحي يفتخض أنو الدبب أو أحج  الستغير السدتقل : – 4-1
األسباب لشتيجة معيشة و دراستو قج تؤدي إلى معخفة تأثيخه عمى متغيخ آخخ. و يسثل 

 .األنذطة الترويحية الرياضيةالستغيخ السدتقل في ىحه الجراسة في 

تؾقف قيستو عمى ىؾ متغيخ يؤثخ فيو الستغيخ السدتقل و ىؾ الحي ت : تابعالستغير ال -4-2
مفعؾل تأثيخ قيؼ الستغيخات األخخى حيث أنو كمسا أحجثت تعجيالت عمى قيؼ الستغيخ 

، 1999)دمحم حدؽ عالوي و أسامة كامل راتب،  السدتقل ستغيخ عمى الستغيخ التابع.
التهازن و القهة ، و تسثل الستغيخ التابع في ىحه الجراسة في عشرخي  (219صفحة 

 . العزلية لألطراف الدفلية
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 الزبط اإلجرائي لستغيرات البحث :  -4-3

إن الجراسة السيجانية تتظمب مؽ الباحث التحكؼ في كل الغخوف السحيظة          
ومحاولة عدل والتخمص قجر  بالسذكمة بظخيقة عمسية وذلػ بزبط متغيخات الجراسة بجقة

السدتظاع مؽ الستغيخات السحخجة ) الجخيمة( ، أي إزالة تأثيخ أي متغيخ الحي يسكؽ أن 
 يؤثخ عمى الشتيجة ) الستغيخ التابع ( .

التي تغيخ في سمؾك الفخد نتيجة  مؽ األنذظة التخويحي الخياضييعتبخ الشذاط         
اعية ، معخفية ( ، ويتأثخ بعؾامل عجيجة مشيا الدؽ جتسإ) حخكية ، قجراتكتدابو خبخات و إ

               جتساعية لمفخد .اإل، البيئة والشاحية البجنية و  مؤشخ الكتمة الجدسية،الجشذ ، 
 بزبط متغيخات الجراسة مؽ حيث : انقام الباحث اإلعتباراتنظالقا مؽ ىحه إو 

 االجتساعي:الهسط  (1

الحي يسثل السجتسع األصمي  عيؽ تسؾششتلؾالية  دار السدشيؽ  مخكد يعتبخ       
لمجراسة السخكد األقخب و السشاسب لمجراسة عمى مدتؾى الؾالية وعميو فقج اختار الباحثان 

جاخمي ، وبالتالي فيؼ في وسط الالحيؽ يقيسؾن بالؾالية الستكفل بيؼ وفقا لمشغام األشخاص 
عتبار عجد الدشؾات داخل إلبعيؽ ا انخح الباحثأتساعي متقارب إلى حج بعيج ، كسا جإ

 السخكد .

 :الدن (2

الحيؽ تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  األشخاصختيار العيشة عمى إعتسج الباحثان في إ       
 .سشة وقج حخصاعمى أن تكؾن كل الفئات العسخية مسثمة في العيشة   66-65
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 : الجشس (3

قج عمى الخغؼ مؽ التذابو بيؽ الجشديؽ في ىحه السخحمة في بعض الخرائص        
 رغؼ لتشاسب و تؾافق مع دراسة البحث .  رجالختار الباحثان جشذ إ

 :مؤشر الكتلة الجدسية  (4

و الظؾل, و يحجد  العالقة ما بيؽ وزن الجدؼ في مؤشخ كتمة الجدؼ عامل يتسثل        
    مخاض القمب أمعخض لإلصابة بأمخاض معيشة مثل  ذا كان الذخصإىحا السؤشخ ما 

   و يسكؽ إستخجامو شخريًا لسعخفة وضع جدسػ ... و الذخاييؽ و الدكخي و غيخ ذلػ
األشخاص الحيؽ لجييؼ مؤشخ  و وضع خظة لمؾصؾل إلى الشدبة الظبيعية بالشدبة لػ

األشخاص الحيؽ عالي ججا أو مشخفض ججا ىؼ األكثخ عخضة لمسخاطخ الرحية، أما 
 :لجييؼ مؤشخ طبيعي فيؼ أقل عخضة إال إذا

 . السجخشيؽ كانؾا مؽ .1

 . بذكل مشتغؼ الخياضة ال يسارسؾن  .2

 . واألغحية الدكخية األغحية الجىشية يكثخون مؽ تشاول .3

خص مؽ عيشة البحث و ىي مؾجؾدة في شخ كتمة الجدؼ لكل ؤشبحداب م و ليحا قسشا
 السالحق .  

   و يحدب مؤشخ كتمة الجدؼ بتقديؼ الؾزن بالكيمؾجخام عمى مخبع الظؾل بالستخ       
)رضؾان،  ، الؾزن بالكيمؾجخام/مخبع الظؾل بالستخ = مؤشخ كتمة الجدؼ  كسا يمي:
  و بعج حدابو نقارن بسا يمي :   (78، صفحة 2006

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1
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 قخاءة السؤشخ الترشيف 
 20أقل مؽ  وزن تحت الظبيعي
 25إلى  20مؽ  طبيعي )صحي(
 25أكبخ مؽ  وزن فؾق الظبيعي

 30إلى  27مؽ  سسشة حقيقية
 35إلى  30مؽ  سسشة متؾسظة
 فسا فؾق  35 سسشة مفخطة 

 .تحديد ندبة مؤشر كتلة الجدم و داللتها  (61) الجدوليسثل              

 :الحالة الجدسية  (5

الحيؽ ال يعانؾن مؽ أي األشخاص ختيار العيشة عمى إلقج ركد الباحثان أثشاء       
غيخىا مؽ أمخاض أو خرؾصيات شخرية   وأضظخابات نفدية أو متعجدو اإلعاقة إ

مف الظبي ومقابمة األطباء ، عمى الس ذلػ مؽ خالل اإلطالعتؤثخ عمى تجخبة البحث ، 
 عتبار تجانذ افخاد العيشة مؽ حيث الظؾل والؾزن .إلخح بعيؽ اأكسا 

 مجاالت البحث :  -5

  60تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ  مدشيؽفخاد أ 10تسثمت عيشة البحث في  السجال البذري: -5-1
 . خجالسشة  مؽ ال 65و 

مؾالي مرظفي بؾالية عيؽ تسؾششت بحي  دار السدشيؽ ختيار إتؼ  السجال السكاني:-5-2
 و بعضيؾجج بجاخميا آالت رفع أثقال  بحيث يحتؾى عمى قاعة رياضية كسجال لجراستشا

كسا طبقشا بعض  في تظبيق الؾحجات التعميسية ساعجتشاالؾسائل البيجاغؾجية التي 
 .الحرص بسمعب كخة القجم بؾالية عيؽ تسؾششت
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أجخيت ىحه الجراسة بجار السدشيؽ بؾالية عيؽ تسؾششت سشة  : السجال الزمشي -5-3
2018-2019. 

 شيخ أشيخ، وذلػ مؽ بجاية 3حؾالي  دراستوستغخقت إالجانب الشغخي          
 .2019جانفي إلى غاية  2018نؾفسبخ

ختبارات تاريخ تحكيؼ اإل  2019 - 01 - 06متج مؽ إأما الجانب التظبيقي، ف         
مؽ  (27و 20)و  عشرخي التؾازن و القؾة العزمية لألطخاف الدفميةالبجنية لقياس 

-10لى إ 2019 فيفخي  3مؽ و  ،و تحكيسيا ختباراتإلا تاريخ التأكج مؽ صجق جانفي
-17و البعجية لمجراسة اإلستظالعية ، و  ختبارات القبميةإلجخاء اتاريخ إ  02-2019
نظالق مباشخة في إلثؼ ا القبمية لعيشة الجراسة األساسية  قسشا باإلختبارات  02-2019

-02-24الؾحجات التعميسية السقتخحة و السحكسة بعج تعجيميا بتاريخ  البخنامج و  تظبيق
-28و أو البخنامج تاريخ إنياء الؾحجات التعميسية ك  2019-04-25إلي غاية  2019

وبعجىا تؼ تحميل و  الجراسة األساسيةلعيشة االختبارات البعجية  إجخاءتاريخ  04-2019
إلى غاية   2019-05-05 مشاقذة الشتائج التي تحرمشا عمييا في الفتخة السستجة مؽ

23-05-2019 . 

 أدوات البحث :   -6

 في ىحه الجراسة األدوات التالية: لبانالظا ستخجمإ

 السرادر و السراجع العربية و األجشبية . -1

شخيط و الستسثمة في : أوراق تدجبل الشتائج الخام ، ميدان طبي ،  الهسائل العلسية -2
، حداب ، أقالم عادية ، ميقاتي ، آلة حاسبة عمسية ) حداب مؤشخ كتمة الجدؼ متخي 

 .الذجة (
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 .  Excelو ىي السعادالت اإلحرائية مدتخجميؽ في السججول  الهسائل اإلحرائية : -3
صق محجد ، ، شؾاخص ، شخيط الصافخة و تتسثل في :  الهسائل البيداغهجية :  -4

 ، عتاد رياضي لألثقال .جرج( مكخاسي ، كخات طبية  كخات قجم ، ساللؼ )
 ىي :  جدسية  قياسات قام الباحثان بإجخاء إختبارات بجنية و اإلختبارات : -5

 الجدسية : القياسات ( أ
 : الهزن     (Bach, 2009, p. 4)  

 معخفة وزن الجدؼ . الهدف :

 ميدان طبي. الهسائل :

( ثؼ يرعج السفخؾص فؾق السيدان حاف 0يثبت السؤشخ عشج الرفخ ) طريقة القياس :
 األرجل و شبو عار مؽ األلبدة ، تؼ تقخأ قيسة السؤشخ و التي تعبخ عؽ الؾزن .

 يجب أن يكؾن نغخ السفحؾص إلى األمام أي في وضع أفقي .  ة :مالحظ

 : الطهل   (Bach, 2009, p. 5) 

 معخفة السدافة بيؽ أعمى نقظة في الخأس و مداحة اإلرتكاز . الهدف :

 شخيط متخي . الهسائل :

يقف السفحؾص في إستقامة واحجة حاف األرجل و ال يؾجج أي شيء عمى  طريقة القياس :
 رأسو ، فيقؾم الظالب قياس السدافة مؽ أعمى نقظة في الخأس إلى أسفل نقظة في الخجل . 

 في ىحه الحالة يجب مخاعاة الشغخ لألمام دون إنحشاء أو إلتؾاء .  مالحظة :

 اإلختبارات البدنية :  ( ب
 ت إختبار القرفراء سكها(squat): 
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 الستحخك لألطخاف الدفمية. قؾة التحسلقياس  الغرض من اإلختبار:

 ميقاتي ، صافخة ، كخسي ، أرض مدتؾية .: األدوات

        يتؼ اإلختبار مؽ خالل الؾقؾف خمف كخسي و إبعاد القجميؽ قميال :األداء مهاصفات
و وضعيسا عمى حدب عخض الكتفيؽ تقخيبا، ثؼ القيام باليبؾط و الرعؾد مع سشج 

الحراعيؽ عمى عيخ الكخسي، و البج مؽ إبقاء الغيخ مفخودا و مدتقيسا بقجر السدتظاع 
 حتى ال تتأثخ عزالت الغيخ سمبا.

يتؼ حداب عجد الزخات التي يقؾم بيا السختبخ )ىبؾط + صعؾد = : تعليسات اإلختبار
 ثانية. 30ضخة( خالل 

الزخة  في حالة ما إذا لؼ ييبط أو يرعج السختبخ بالذكل السظمؾب، فتعتبخ مالحظة :
     يجب أن يكؾن الجدؼ مدتقيسا، و  غيخ كاممة و بالتالي السحاولة الغية ويجب إعادتيا

 و القجميؽ متباعجتيؽ.

 (Bach, 2009, p. 8) . لمسختبخ محاولتيؽ يدجل لو أفزميسا: التدجيل
  إختبار الجلهس الحائطي(Wall Sit): 

 الثابت لألطخاف الدفمية.قؾة التحسل قياس  الغرض من اإلختبار:

 ميقاتي ، صافخة ، ججار نقي ، أرض مدتؾية و غيخ ممداء.: األدوات

يقؾم السختبخ باإلستشاد عمى حائط بغيخه و قجمية متباعجتيؽ حدب  :األداء مهاصفات
  عخض كتفيو، فيحؾل وضع جدسو مؽ الؾقؾف إلى الجمؾس، و كأنو جالذ عمى كخسي 

، عميو البقاء عمى ىحا الؾضع °90و عيخه مدتقيؼ و ممترق بالحائط و ركبتيو في زاوية 
 قجر اإلمكان.
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 الحي يدتغخقو السختبخ و ىؾ في وضع الجمؾسيتؼ قياس الدمؽ : تعليسات اإلختبار
في حالة ما إذا إستعان السختبخ يتؼ إيقاف الدمؽ و  ثانية كحج أقرى 60الحائظي خالل 

يجب عمى السختبخ أن يبقي عيخه ،  و أي شيئ آخخ أو غيخ مؽ وضع جدسوبحراعيو أ
 °.90مدتقيدسا و ممترقا مع الحائط و ركبتيو في زاوية 

 (Bach, 2009, p. 8) .لمسختبخ محاولتيؽ يدجل لو أفزميسا : التدجيل
 إختبار تهازن اإلرتكاز على رجل واحدة(One Leg Balanc Test) : 

قياس زمؽ الؾقؾف في وضع اإلرتكاز عمى رجل واحجة )بعيؾن  : ختبارالغرض من اإل
 مفتؾحة و مغمقة(.

 ميقاتي ، صافخة ، كخسي ، أرض مدتؾية . : األدوات

يجخي ىحا اإلختبار لقياس زمؽ الؾقؾف الحي يدتغخقو السفحؾص في  :األداء مهاصفات
   وضع اإلرتكاز عمى رجل واحجة )بعيؾن مفتؾحة و مغمقة( بالبقاء واقفا عمى رجل واحجة

 و األخخى مثشية عشج الخكبة و مخفؾعة.

ثانية عيؾن  30ؾن مفتؾحة و ثانية عي 60يكؾن متؾسط في حجود األداء  تعليسات اإلختبار:
يتؼ إيقاف الدمؽ في حالة ما إذا فقج السختبخ تؾازن جدسو و المدت قجمو مغمقة ، 

 السخفؾعة األرض.

، Winkelmann ،2005) محاوالت تؤخح بعيؽ اإلعتبار. 3حدب محاولة مؽ التدجيل: 
 (55صفحة 
 إختبار تيشيتي(Tinetti) : 

 قياس خظخ الدقؾط و فقجان التؾازن. : ختبارالغرض من اإل

 ميقاتي ، صافخة ، كخسي ، أرض مدتؾية .:  األدوات

مؽ السؤكج أنو أىؼ  (Tinetti Me et al. 1994)عؽ  Lucienيحكخ  :األداء مهاصفات
محػ تقميجي في عمؼ الذيخؾخة يذسل جدئيؽ يدسح بالتقييؼ اإلكميشيكي لمتؾازن و السذي 
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( السذي مؽ 16لحى الذخص السدؽ ، و يتؼ تحميل التؾازن بتتبع محاكات )تقييؼ عمى 
إعتسادا عمى  2و  1،  0( ، و يشقط كل بشج مؽ 12محاكات )تقييؼ عمى  7خالل 

 .20/28فاع مخاطخ ىبؾط تغيخ مجسؾعة الشقاط أقل مؽ العشاصخ ، إرت

  و ىي مؾضحة في الججول أدناه : :ختبارتعليسات اإل

 الشقظة البشؾد األوضاع

مؽ وضع 
الجمؾس عمى 
كخسي بجون 
 مدشج لمحراعيؽ

 التؾازن أثشاء الجمؾس عمى الكخسي:

 يسيل عمى الجانب ، يشدلق مؽ عمى الكخسي. -

 آمؽ و مدتقخ. -

 

0 

1 

 

 

 

 

الؾقؾف مؽ 
 الكخسي

 الؾقؾف دون اإلستعانة بالحراعيؽ:

 مدتحيل مؽ دون مداعجة. -

 مسكؽ لكؽ يتظمب مداعجة الحراعيؽ. -

 مسكؽ و مؽ دون اإلستعانة بالحراعيؽ. -

 

0 

1 

2 

 محاولة الؾقؾف:

 مدتحيل مؽ دون مداعجة. -

 مسكؽ لكؽ بعج عجة محاوالت. -

 مسكؽ و مؽ أول محاولة. -

 

0 

1 

2 
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 ثؾاني(: 5لمؾقؾف )أول التؾازن الفؾري 

 غيخ مدتقخ ، متحبحب. -

 آمؽ لكؽ يتظمب مداعجة. -

 آمؽ و مؽ دون مداعجة. -

 

0 

1 

2 

 

 

 

 

إختبار إستفداز 
التؾازن أثشاء 

 الؾقؾف

 التؾازن عشج الؾقؾف و القجمان مترمتان:

 غيخ مدتقخ. -

 مدتقخ لكؽ القجمان متباعجتان أو يتظمب مداعجة. -

 مدتقخ و القجمان مترمتان. -

 

0 

1 

2 

 مخات: 3و الرعؾد عمى أطخاف األصابعالقجمان مترمتان 

 يبجأ في الدقؾط. -

 متقمب ، يتذبث ليدتقخ. -

 مدتقخ. -

 

0 

1 

2 

 العيشان مغسزتان:

 غيخ مدتقخ. -

 مدتقخ. -

 

0 

1 
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السذي و 
التسحؾر عمى 

 360°الجدؼ 

 :360°السذي دورة كاممة 

 خظؾات متقظعة. -

 خظؾات مدتسخة. -

 

0 

1 

 التسحؾر عمى الجدؼ:الجوران و 

 غيخ مدتقخ. -

 مدتقخ. -

 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بجء السذي )مباشخة بعج اإلشارة(:

 تخدد أو عجة محاوالت لمسغادرة. -

 بجون تخدد -

 

0 

1 

 طؾل الخظؾة: تأرجح القجم اليسشى:

 ال تتجاوز قجم اإلرتكاز اليدخى. -

 تتجاوز قجم اإلرتكاز اليدخى. -

 

0 

1 

 عمؾ الخظؾة:  تأرجح القجم اليسشى:

 ال تغادر كميا األرض. -

 تغادر كميا األرض. -

 

0 

1 
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 3السذي مدافة 
 أمتار ثؼ العؾدة

 طؾل الخظؾة: تأرجح القجم اليدخى:

 ال تتجاوز قجم اإلرتكاز اليسشى. -

 تتجاوز قجم اإلرتكاز اليسشى. -

 

0 

1 

 عمؾ الخظؾة:  تأرجح القجم اليدخى:

 ال تغادر كميا األرض. -

 تغادر كميا األرض. -

 

0 

1 

 تداوي الخظؾات:

 عجم تداوي طؾل خظؾة القجم اليسشى و اليدخى. -

 تداوي طؾل خظؾة القجم اليسشى و اليدخى.   -

 

0 

1 

 إستسخارية الخظؾات:

 الخظؾات تغيخ بذكل متقظع. -

 الخظؾات تغيخ بذكل مدتسخ. -

 

0 

1 

 أمتار(: 3مدافة السدار )السالحغة عمى مدافة 

 إنحخاف تامعؽ الخط الؾىسي. -

 إنحخاف طفيف أو اإلستعانة بؾسيمة لإلستشاد. -

 مذي مدتقيؼ و بجون مداعجة.  -

 

0 

1 

2 
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 .( يسثل بشهد تقييم السذي و التهازن في إختبار تيشيتي 62جدول رقم )

   التدجيل : 

 نقظة ......... خظخ الدقؾط مختفع ججا. 20السجسؾع: أقل مؽ 

 نقظة ...... خظخ الدقؾط مختفع. 24و  20السجسؾع: بيؽ 

 نقظة ...... خظخ الدقؾط متؾسط مع البحث عؽ الدبب. 27و  24السجسؾع: بيؽ 

 إستقخار الجحع:

 تأرجح تام أو إستخجام السداعجة. -

 بجون تأرجح لكؽ يتسايل بحراعيو لمجعؼ. -

 بجون تأرجح و ال يتظمب شيئ لمجعؼ. -

 

0 

1 

2 

 عخض الخظؾات:

 القجمان مشفرمتان أثشاء السذي. -

 متالمدتان تقخيبا أثشاء السذي.القجمان  -

 

0 

1 

الجمؾس عمى 
 الكخسي

 الجمؾس:

 غيخ آمؽ ، سؾء تقجيخ السدافة ، الدقؾط عمى الكخسي. -

 يدتخجم الحراعيؽ أو ليذ لو حخكة مشتغسة. -

 آمؽ ، حخكة مشتغسة. -

 

0 

1 

2 
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  (tinetti me . 1988.p.300)نقظة .................. عادي . 28السجسؾع: 

و لمؾصؾل إلى اليجف  تيؼجخاء بحثيسا كأداة ساعج ستخجم الباحثان بخنامجإ البرنامج : -6
  الستسثل في البخنامج التخويحي الخياضي و ىؾ كاآلتي : 

  البرنامج الترويحي الرياضي: 

تزسؽ البخنامج التخويحي الخياضي جسمة مؽ الؾحجات التعميسية لتحديؽ نغخة السدؽ إلى 
العسخية التي يعيذيا ، بإدماجو في وسط عسل جساعي مشغؼ ، نفدو و التأقمؼ مع السخحمة 

و قج سارت ،  القؾة العزمية لألطخاف الدفمية( وبالتالي تحديؽ صحتو البجنية )التؾازن و
 إجخاءات بشاء البخنامج التخويحي الخياضي السقتخح وفق الخظؾات التالية:

 تحديد األهداف العامة للبرنامج: 

يؽ الرحة البجنية )التؾازن و القؾة العزمية لألطخاف الدفمية( ييجف البخنامج إلي تحد
 لكبار الدؽ ، حتى يتسكشؾا مؽ مسارسة حياتيؼ اليؾمية بذكل طبيعي.

  تحديد األهداف الخاصة للبرنامج: 

تؼ تحجيج األىجاف الخاصة لمبخنامج وفق ما تتظمبو الجراسة ، و قج جاءت عمى الشحؾ 
 التالي:

و القجرة عمى التحسل و التغمب عمى أنؾاع  دقؾط و فقجان التؾازن أن ال يذعخ بخظخ ال
 .السقاومات السختمفة في اليؾاء و األرض و الساء 

  تحديد محتهى البرنامج: 

تؼ تحجيج و إختيار البخنامج عمى ضؾء األىجاف العامة و الخاصة لمبخنامج ، و كحلػ 
 لسجسؾعة مؽ اإلعتبارات ىي:
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 العمسية الخاصة بإحتياجات كبار الدؽ البجنية.اإلطالع عمى السخاجع  -
 اإلطالع عمى العجيج مؽ الجراسات الدابقة. -
      إجخاء السقابالت الذخرية مع الخبخاء في مجال التخبية البجنية و الخياضية ، -

 و قدؼ رياضة و صحة ، و كحا السختريؽ في مجال رعاية السدشيؽ.
  األدوات السدتخدمة في تشفيذ البرنامج: 

شخيط  –شؾاخص  –ميقاتي  –تؼ تحجيج األدوات السدخجمة في البخنامج و ىي: صافخة 
 . عتاد رياضي لألثقال –كخاسي  –كخات قجم  –كخات طبية  –

 تحديد الخطة الزمشية للبرنامج: 

    دامت مجة تظبيق البخنامج شيخيؽ بسعجل حرتيؽ في األسبؾع ، و في نفذ التؾقيت ،
 وحجة تعميسية. 16دقيقة و قجر عجد وحجات البخنامج ب  45و زمؽ كل وحجة 

 : و تشفيد البرنامج طريقة التدريب   

 الذدة التدريبية: -1

تعج الذجة التجريبية إحجى مكؾنات الحسل التجريبي ذات األىسية الكبيخة إلى جانب         
السختمفة و التي يسكؽ  الحجؼ و الخاحة و الكثافة، و تعشي درجة قؾة أو صعؾبة األداء

التحكؼ بيا مؽ خالل التغيخ بحجؼ الحسل و الخاحة و حدب متظمبات الؾاجب السخاد 
 تشفيحه.

الذجة التجريبية عشج أداء أي تسخيؽ بجني تختمف و تتشؾع طبقا لخرؾصيات إن         
المعبة أو الفعالية الخياضية و السخحمة العسخية أو الفتخة التجريبية، و بسا أن مدتؾى الذجة 
التجريبية يختمف و يتشؾع في أكثخ األلعاب و الفعاليات الخياضية، لحا يكؾن مؽ الحكسة 
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يبيؽ درجات  ( 03رقؼ ) ت مختمفة مؽ الذجة التجريبية و الججولتعييؽ و إستعسال درجا
 (51، صفحة 2004)الالمي، .  الذجة لتساريؽ التؾازن و القؾة العزمية

 درجة الذجة الشدبة السئؾية لإلنجاز القرؾي  رقؼ الذجة
 بديظة % 50 - 30 1
 متؾسظة % 70 - 51 2
 عالية % 80 - 71 3
 تحت القرؾى  % 90 - 81 4
 قرؾى  % 100 - 91 5

 يبين درجات الذدة لأللعاب الرياضية( 63)جدول 

 طريقة تقشين شدة الحسل التدريبي: -2

ىشاك عجة طخق لتقشيؽ شجة الحسل التجريبي لأللعاب الخياضية السختمفة، و في دراستشا 
التي يتؼ فييا الحرؾل عمى معجل الشبض إستخجمشا طخيقة الحج األقرى لشبزات القمب 

   كجاللة لذجة الحسل السظمؾب تقجيسو لمسسارس بتحجيج ندبتو مؽ معجل أقرى نبض لو.
 و فيسا يمي مثال لظخيقة الحداب:

 سؽ السسارس( – 220(: أقرى معجل نبزات القمب = )Astrandطخيقة العالؼ)

 أقرى معجل نبزات القمب× س =  %الذجة عشج س 

                                        100 

  62.5عجد السسارسيؽ = ÷ متؾسط أعسار العيشة = مجسؾع أعسار السسارسيؽ 

  = 157.5=  62.5 – 220أقرى معجل نبزات القمب 
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  ن/د 47=  157.5×  30=  %30الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 79=  157.5×  50=  %50الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 80=  157.5×  51=   %51الذجة عشج 

                                  100 

  ن/د 110=  157.5×  70=  %70الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 112=  157.5×  71=  %71الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 126=  157.5×  80=  %80الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 128=  157.5×  81=  %81الذجة عشج 

                                 100 

  ن/د 142=  157.5×  90=  %90الذجة عشج 

                                 100 
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  ن/د 143=  157.5×  91=  %91الذجة عشج 

                                100 

  157.5=  %100الذجة عشج 

  الدراسة اإلستطالعية للبرنامج: 

مدشيؽ  )رجال( أشخاص 10قام الظالبان بجراسة إستظالعية لمبخنامج عمى عيشة مؽ 
وحجات مؽ ثالت يقيسؾن في  دار السدشيؽ بؾالية عيؽ تسؾششت ، حيث تؼ تظبيق 

و ىحا   2019-04-25غاية  إلى 2019-02-24البخنامج في الفتخة السستجة مؽ 
 بيجف :

 التعخف عمى مجى مشاسبة محتؾى البخنامج لعيشة الجراسة. -
 التعخف عمى مجى مالئسة الفتخة الدمشية السحجدة لؾحجة البخنامج. -
ء تشفيح إكتذاف أي صعؾبات أو قرؾر في اإلمكانيات قج تعتخض الظالب أثشا -

 البخنامج.
 التأكج مؽ تؾفخ عؾامل األمؽ و الدالمة أثشاء التظبيق. -

 و قج أسفخت نتائج الجراسة اإلستظالعية عمى ما يمي:

 سشة. 65 - 60مشاسبة محتؾى البخنامج لفئة السدشيؽ  -
 تحجيج الفتخات الدمشية السشاسبة لؾحجات البخنامج. -
 لعيشة الجراسة. تعجيل بعض األنذظة و األلعاب لعجم مالءمتيا -
 وضؾح و بداطة التعميسات. -
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    و بحلػ أصبح البخنامج التخويحي الخياضي في صؾرتو الشيائية لمتظبيق )السالحق( ، 
 و قج تؼ عشج التظبيق مخاعاة ما يمي:

 مخاعاة الحالة الشفدية و البجنية لمسدؽ أثشاء تشفيح البخنامج. -
 ة لياقتو و نذاطو.تشفيح البخنامج صباحا حتي يكؾن السدؽ في قس -
 السذاركة الفعالة مؽ قبل الظالبان في تشفيح أنذظة البخنامج مع السدشيؽ. -
 عجم الزغط عمى السدؽ أثشاء تأدية أنذظة البخنامج. -

 األسس العلسية لإلختبارات السدتخدمة :  -7

 ثبات اإلختبارات :  -7-1

ونعشي بو أن يكؾن ختبار ىؾ شخط أساسي في تقشيؽ االختبار، إليعتبخ ثبات ا      
 لقياسو.ختبار عمى درجة عالية مؽ الجقة واإلتقان في ما وضع إلا

ختبار حدب مخوان عبج السجيج إبخاىيؼ " الثبات ىؾ محافغة االختبار إليقرج بثبات ا
 .  (193، صفحة 1995)إبخاىيؼ،  عمى نتائجو إذا ما أعيج عمى نفذ العيشة "

ويؤكج دمحم صبحي حدانيؽ " الثبات أن يعظي االختبار نفذ الشتائج إذا ما أعيج عمى  
 . (107، صفحة 1987)دمحم صبحي حدانيؽ،  نفذ األفخاد وفي نفذ الغخوف "

في ختبار، مؽ أحدؽ وأكثخ الظخق صالحية إلإعادة ا –ختبار إلوتعتبخ طخيقة ا      
 ختبارات في السجال الخياضي.حداب معامل الثبات بالشدبة لإل

مدشيؽ أشخاص  مؽ ستظالعية أولية عمى عيشةإختبارات إقام الباحثان بإجخاء       
 .سشة بجار السدشيؽ بؾالية عيؽ تسؾششت  65-60تتخاوح أعسارىؼ بيؽ 
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ستغخقت إ،  أفخاد مدشيؽ )رجال( 4ختبارات عمى عيشة تتكؾن مؽ إلأجخيت ا      
 ستظالعية يؾم واحج.إلاالختبارات ا

ختبار عمى نفذ العيشة بعج أسبؾع في نفذ السكان وبشفذ العتاد وتحت إلوأعيج ا     
 ختبارات القبمية .إلنفذ الغخوف وبشفذ الظخيقة التي تست في ا

تباط إلر ستخجام معامل اإبسعالجة الشتائج إحرائيا ب انقام الباحث ختباراتإلأداء اوبعج     
ودرجة الحخية   6.65رتباط ييخسؾن وذلػ عشج مدتؾى الجاللة إ سؼإالبديط الحي يعخف ب

 التي جاءت تحت السعادلة التالية: (1-)ن 

 

 = ـــــــــــــــــــــ  Rرتباط:إلمعامل ا

 

رتباط بيخسؾن إلى الشتائج السؾضحة في إوأقخت السعالجة اإلحرائية باستخجام معادلة 
 الججول التالي :

 

 

 

 

 

مج)ص(× مج)س(  –ص( ×ن مج )س  

  [ 2ص(×_ )مج   2[]ن مج ص 2س(×)مج-(2]ن مج)س
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في االختبار للبحث األساسية  البدنيةيبين معامالت االرتباط وداللتها الختبارات  (64)الجدول رقم 
 القبلي و البعدي.

وجؾد فخوق ذات داللة إحرائيا كبيخة بيؽ متؾسظات  (04يتزح مؽ الججول رقؼ )       
عشج  ،األساسية قيج البحث البجنيةختبارات ختبارات البعجية لإلإلختبارات القبمية واإلا

) ر( السحدؾبة أكبخ مؽ حيث جاءت قيسة  3و درجة الحخية  (0.05)الجاللة مدتؾى 
ختبارات ويؤكج ذلػ قيؼ معامل االرتباط اإلمسا يجل عمى ثبات ىحه  0.87 قيستيا الججولية

يجل عمي أن  ( مسا0.96إلى 0.89ختبارات القبمية والبعجية التي تخاوحت ما بيؽ )إلبيؽ ا
 و مجى إرتباط قؾي . ختبارات السختارة ذات معامالت ثبات عاليإلا

   سم اإلختباراتإ
 البدنية: 

حجم 
 العيشة 

)ر(  الثباتمعامل 
 :القيسة السحدهبة 

معامل اإلرتباط )ر( 
 :  القيسة الجدولية

درجة 
   الحرية

مدتهى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحرائية

إختبار القرفراء 
Squat  

 

 

 

 

64 

6.89  

 

 

 

6.87 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

6.65 

 دال

إختبار الجلهس 
    Wall Sit الحائطي

6.96 

 

 دال

 

 إختبار التهازن 

 رتكاز على اإل  

 رجل واحدة 

عين 
 مف

 دال 6.94

عين 
 مغ

 دال 6.96

 إختبار تيشيتي
Tenetti   

 دال 6.92
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 صدق اإلختبارات : -7-2

ختبار الرادق ىؾ الحي يقيذ ما إليعتبخ الرجق أىؼ شخوط االختبار الجيج ، فا      
حسج العداف صالح  " يعج االختبار أوضع ألجل قياسو فعال ، وليذ شيء آخخ ، يقؾل 

قاس ما اعج لقياسو فقط ، أما إذا اعج لدمؾك ما وقاس غيخه ال تشظبق عميو  صادقا إذا
 . (429، صفحة 1989)صالح،  صفات الرجق "

وىشاك طخق عجيجة لحداب درجة الرجق ) الرجق الغاىخي ، الرجق التشبؤي      
، صجق  الرجق الحاتي ، التسييدي ،الرجق التالزمي ، االتداق الجاخمي ، الرجق 

 (.  السحكسيؽ

 قيج البحث األساسية البجنيةختبارات لإلالرجق الحاتي بالشدبة  انستخجم الباحثإ      
ويعشي صجق الجرجات التجخيبية بالشدبة لجرجات الحقيقية الخالية مؽ أخظاء 

يؤسذ عمى   ختبارإل..فرمة الؾثيقة بيؽ الثبات و الرجق مؽ حيث إن ثبات االرجفة.
       ختبار بشفديا إذا أعيج عمى نفذ السجسؾعة مؽ األفخادرتباط الجرجات الحقيقية لإلإ

، 2003)فخحات،  ختبارإلو الرجق الحاتي ىؾ الحي يحجد الحج األعمى لسعامل الرجق ا
 التالية :ويحدب الرجق الحاتي بالسعادلة   . (123صفحة 

معامل الثبات√  ر 

 

تداق رتباط لإلإلعؽ طخيق معامل ا األساسية لمبحثختبارات البجنية إلو تؼ إيجاد صجق ا
دشيؽ يقيسؾن بسخكد دار أفخاد م 04عمى عيشة قؾاميا  ختباراتإلاالجاخمي بيؽ كل 

 .  الية عيؽ تسؾششتالسدشيؽ بؾ 
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 مؾضحة في الججول التالي :رتباطات مقبؾلة ، وىي إوأسفخت الشتائج عمى وجؾد 

 . ختباراتإلو الردق الذاتي ل للقيم الجدولة يبين معامالت االرتباط( 65)الجدول رقم

ختبارات تسيدت بالرجق باإلضافة إلى إلأن جسيع ا (05)يتزح مؽ خالل الججول  رقؼ 
 كبخ مؽ القيؼأفيي قيؼ (  0.97الى 0.94معامل الرجق الحاتي بيؽ) تخاوحتالثبات حيث 

مسا يجل عمى صجق وثبات  1-ودرجة حخية ن 0.05الججولية عشج مدتؾى الجاللة )ر( 
 ىحه االختبارات.

اسم اإلختبارات   
 البدنية: 

حجم 
 العيشة 

 معامل الردق 
 :القيسة السحدهبة 

معامل اإلرتباط )ر( 
 :  القيسة الجدولية

درجة 
 الحرية  

مدتهى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحرائية

إختبار القرفراء 
Squat  

 

 

 

 

64 

6.94  

 

 

 

6.87 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

6.65 

 دال

الجلهس إختبار 
                    Wall Sit الحائطي

 دال 6.97

 

إختبار 
 التهازن 

 األرتكاز على
 رجل واحدة 

عين  
 مف

 دال 6.96

عين 
 مغ

 دال 6.94

 إختبار تيشيتي
Tenetti   

 دال 6.95
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و يدسى  الردق الظاهري كسا تظخق الباحثان إلى نؾع آخخ مؽ الرجق وىؾه         
   ختبارات لألفخاد الحي وضع ليؼإلو ىؾ يعشي مجى مشاسبة ومالئسة ا الدطحي بالرجق

ستخجاميا اإلختبارات التي تؼ إختيارىا قج إستخمرت مؽ مخاجع عمسية و تؼ إو بسا أن 
في دراسات و بحؾث سابقة و ىي ذات معامالت عمسية عالية، )مؽ حيث الرجق و 

   الثبات( 

صادقة برفة عامة. و بسا أن ثبات ختبارات إلو مؽ ىحا كمو ندتخمص أن تمػ ا       
ختبار عمى نفذ إلختبار بشفديا إذا أعيج اإختبار يعتسج عمى إرتباط الجرجات الحقيقية لإل

فإن الرمة تكؾن قؾية بيؽ الثبات و الرجق الحاتي الحي يداوي الجحر التخبيعي  السجسؾعة
لمثبات، )عمى أن يكؾن الثبات مدتخمرا بظخيقة إعادة االختبار، و لكؽ يجب مالحغة 

تسثل الحج األقرى الستؾقع أن القيسة السدتخمرة ىشا ال تسثل  السباشخة لمرجق، و لكشيا 
 (423، صفحة 1996)دمحم صبحي حدانيؽ، كسال عبج الحسيج،   لمرجق( .

 مهضهعية اإلختبارات :  -7-3

ختبارات السقتخحة عمى إلألجل ضسان أكبخ درجة مؽ السؾضؾعية، تؼ عخض ا           
أيؽ  ،كيؼ والتخجيحمجسؾعة مؽ أساتحة معيج التخبية البجنية في التخرص مؽ أجل التح

ختبارات ذات السؾضؾعية الجيجة تعشي إلألن ا ختبارات السظبقة ميجانياكان التخجيح لإل
ختبار يعظي نفذ الشتائج ميسا كان القائؼ بالتحكيؼ و إلعجم تأثخىا بتغيخ السحكسيؽ و أن ا

ندياق بيؽ درجات أفخاد مختمفيؽ لشفذ و و ماك جي( بأن السؾضؾعية درجة إيعخف )بار 
رتباط. و يحكخ دمحم حدانيؽ: أن الثبات يعشي إليعبخ عشو بسعامل ا ختبار، وإلا

ىحا مؽ جية؛ ختمف السحكسيؽ ن الفخد يحرل عمى نفذ الجرجة لؾ إالسؾضؾعية أي أ
ختبارات السظبقة في بحثشا تعتسج عمى وسائل معمؾمة لجى الجسيع  إلمؽ جية أخخى فإن ا

قابمة لمتأويل و بعيجة عؽ التقؾيؼ الحاتي سيمة في أدائيا و مفيؾمة لكل األصشاف  و غيخ 
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)دمحم صبحي حدانيؽ،   ، ذلػ ما يديج مؽ مؾضؾعيتيا ويجعميا أىال لمتظبيق السيجاني .
  (87، صفحة 1987

دراستشا ختبارات البجنية التي طبقشاىا قيج إلو مسا سبق يسكؽ أن ندتخمص أن ا        
تتسيد بثبات و صجق و مؾضؾعية أي تتؾفخ فييا جسيع الذخوط العمسية ليا ، مسا يجعميا 

إلحرائية جيجة و مشاسبة و صالحة لقياس ما وضعت ألجمو. و مؽ خالل العسميات ا
              ختبارات تتستع بجرجة كبيخة مؽ الثبات و الرجقاإل تزح أن جسيع مفخداتإ

 ىؾ مؾضح في الججاول الدابقة )نتائج التجخبة االستظالعية(.و السؾضؾعية، كسا 

 الدراسة اإلحرائية :    -8

مدتخجميؽ بحلػ السعادالت   Excel ستعانة بالبخنامج اإلحرائيإلج باقسشا بتحميل الشتائ
 التالية :

 الستهسط الحدابي :  -8-1

 مج س                                  

 ــــــــــــــــــــــــ     بحيث:      س =                     

 ن                                    

 س: الستهسط الحدابي.   

 مج س : مجسهع القيم .    

 ن : عدد العيشة .    
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 اإلنحراف السعياري : -8-2

 

  2س ( –) س      مج                                                    

                       ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ       ع =                                          

 ن                                                             

 س: مجسهع القيم.                       نحراف السعياري اإل ع: 

 . .ن : عدد العيشة                     س: الستهسط الحدابي.  

 

 معامل اإلرتباط البديط لكارل بيرسهن :  -8-3 

 =  Rرتباط:إل معامل ا

 

 رتباط بيرسهن.إل ر : معامل ا

 ختبار األولس: الستهسط الحدابي لإل                         ولاأل  ختبارإلاس : قيم 

 .ختبار الثانيإلص :الستهسط الحدابي ل                         ختبار الثانيإلص : قيم ا

 

 الردق الذاتي :  -8-4

معامل  الثبات√  ر 

 

مج)ص(× مج)س(  –ص( ×ن مج )س  

  [ 2ص(×_ )مج   2[]ن مج ص 2س(×)مج-(2]ن مج)س
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القبمي و البعجي لمسجسؾعة  ختبارإلستؾدنت لمسقارنة بيؽ نتائج ا ختبار الداللة "ت":إ -8-5
 : الؾاحجة

 م ف                                    

 حيث :              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ت =            

 2ع  م ج                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

 ( 1-ن ) ن                                   

 عشد متهسط الفروق .نحرافات الفروق : مجسهع مربعات إ2عم ج       م ف : متهسط الفروق .

 : درجات الحرية . 1 –ن           ن : عدد أفراد العيشة .

 صعهبات البحث :    -9

جخاء بحثشا تمقيشا بعض الرعؾبات و العخاقيل كانت تؾاجيشا خالل القيام باإلختبارات 
لمؾصؾل إلى  حل مذكمتشا سؾاء صعؾبات نغخية و تظبيقية )ميجانية( ، رغؼ ذلػ 

 تجاوزناىا و تسكشا مؽ مؾاصمة بحثشا ونحكخ مشيا ما يمي : 

 العخبية السرادر خاصة و بالسدشيؽ الخاصة و السرادر جعاالسخ  نقص . 
 خياضي .ال الشذاط لسسارسة الؾاسع السكان غياب 
 الزمال الخياضي العتاد نقص. 
 بديؾلة الخياضية السسارسة فكخة السدشيؽ تقبل عجم. 
 . التؾقف عؽ التجريبات بدبب إنذغاالت السدشيؽ بأمؾر إدارية و طبية 
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 خالصة : 

ستظالع تسييج لمعسل إلالسيجانية، حيث كان القج شسل ىحا الفرل اإلجخاءات         
السيجاني، و أن ىحه اإلجخاءات تعتبخ أسمؾب مشيجي في أي بحث عمسي و إن نجاح 
أي بحث ميسل بمغت درجتو العمسية مختبط بذكل أساسي بإجخاءات البحث السيجانية. 

 ألن جؾىخ الجراسة مكشؾن في كيفية ضبط حجود البحث الخئيدية.

         مؽ خالل ىحا الفرل وضع خظة محجدة األىجاف  حاولشاو عميو فقج        
تجاه، و ذلػ بتحجيج الشقاط التي يسكؽ أن تداعجنا في ضبط إلو الغايات في ىحا ا

حجود البحث. و تؼ ذلػ بتحجيج السشيج السالئؼ لظبيعة البحث و يخجم مذكمة البحث 
ء عسمية التكافؤ ثؼ الجراسة االستظالعية  الخئيدية، كسا تؼ تحجيج عيشة البحث و إجخا

ختيار األدوات الالزمة إمتظمباتو العمسية و العسمية، و  تساشيا مع طبيعة البحث و
لحلػ و تحجيج طخق القياس السدتخجمة. و ضبط الستغيخات التي مؽ شأنيا إعاقة 

ة السالئسة ختيار الظخق و الؾسائل اإلحرائيإالحدؽ لتجخبة البحث الخئيدية، و الديخ 
 . شتائجالفي عسمية عخض و مشاقذة التي تداعجنا 
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 8 تمهيد

إن طبيعة البحث و مشيجيتو تقتزي عمى الباحث تخريص ىحا الفرل الحي يتشاول 
 حرل عمييا، و عمى ىحا األساس قام الطالبان الباحثانعخض و مشاقذة الشتائج الست

بتحميل الشتائج تحميال مهضهعيا يعتسج عمى السشطق و ىحا حدب متطمبات الجراسة 
تحدبن في عمى فعالية األنذطة التخويحية الخياضية التجخيبية التي تشاولت الكذف 

، وقج تم تفخيغ التهازن و القهة العزمية لألطخاف الدفمية لجى عيشة البحث  ي عشرخ 
الشتائج الستحرل عمييا في ججاول مدتعيشة بسجسهعة من الهسائل اإلحرائية التي تم 

 يال بيانيا.التطخق إلييا سابقا، باإلضافة إلى ذلك تم تسثيل الشتائج تسث
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 عرض و مناقشة النتائج 8   -1

 عرض و مناقشة نتائج الفرضية األولى 8 -1-1

   ق ذات داللة إحرائية بين اإلختبار القبمي يهجج فخو 8 11ية ضفترض الباحثان الفر إ
 و اإلختبار البعجي في تحدين عشرخ التهازن لرالح اإلختبار البعجي لعيشة البحث .

اختبار  فيعينة البحث فرا  أل وتحليل ومناقشة النتائج القبلية و البعديةعرض  -1-1-1
  8التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة)عين مفتهحة(  

، كان من السدتيجفة ختبارين القبمي والبعجي لمعيشة إلالجراسة اإلحرائية لشتائج ابعج 
 الستحرل عميياختبارات عمى حجا فكانت نتائج إلالزخوري دراسة الفخوق في ىحه ا

      : كالتالي)عين مفتهحة(  ختبار التهازن اإلرتكاز عمى رجل واحجةإل

الداللة 

 اإلحصائية

 ت

 المحسهبة

 ت

 الجدولية

مستهى 

   الداللة

 

 رجة 

 الحرية

 1 -ن 

 عد  العينة

 القبلي البعدي

 س ع س' ع'

 26.50 22.05 32.1 44.1 11 17 0.01 2.82 8.15  ال

بين االختبار القبلي و البعدي للعينة المستهدفة في  النتائج اإلحصائية( يبين 14) جدول رقم

 التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة ) عين مفتهحة ( .ختبار إ

اإلحرائية لمسجسهعة  ( الخاص بسدتهى داللة الفخورق 06تذيخ نتائج الججول رقم )
السدتيجفة في اإلختبارين القبمي و البعجي إلختبار اإلرتكاز عمى رجل واحجة )عين 

و درجة     =0.01 مفتهحة( إلى وجهد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتهى الجاللة 
بين اإلختبار القبمي و البعجي لمسجسهعة السدتيجفة تعدي إلى عشرخ  09الحخية = 
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ي أ 2.82و أكبخ بكثيخ من ت الججولية 8.15قيسة ت السحدهبة  التهازن حيث بمغت
 و الذكل البياني يهضح ذالك :  ت م>  ت ج

 
يهضح الفرق بين المتهسطات الحسابية بين اإلختبارين القبيلي و البعدي  (10)شكل بياني رقم 

 للعينة المستهدفة في إختبار التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة ) عين مفتهحة ( .

فخوق جهىخية بين الستهسطات الحدابية بين  (02)يظيخ من خالل الذكل البياني رقم 
ختبار التهازن اإلرتكاز عمى رجل ي و البعجي لمعيشة السدتيجفة في إاإلختبارين القبم

واحجة )عبن مفتهحة( ، و ىحا ما يجل عمى تحدن أفخاد العيشة مقارنة بالشتائج 
عجي حيث أن الستهسط الحدابي لإلختبار القبمي الستحرل عمييا في اإلختبار الب

مسا يؤكج أن مسارسة األنذطة  )ثانية(،  لدمنأصغخ من البعجي كهن أنو مشعمق با
    التخوحية الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخ التهازن لجى عيشة البحث ،

إلحتهائيا عمى و يخجع ذلك إلى دور الهحجات التعميسية السبخمجة لألنذطة التخويحية 
مجسهعة من التسارين و الشذاطات الخاصة ليحه الفئة التي تيجف إلى تحدين التهازن 
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و فقجان الدقهط ، و ىحا ما أكجتو الجراسات الدابقة و البحهث السذابية التي تهصمت 
 إلى نفذ الشتائج .

ختبار إ فيعينة البحث فرا  أل عرض وتحليل ومناقشة النتائج القبلية و البعدية -1-1-0 
  8التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة)عين مغلهقة(  

ختبارين القبمي والبعجي لمعيشة السدتيجفة ، كان من إلالجراسة اإلحرائية لشتائج ابعج 
ختبارات عمى حجا فكانت نتائج الستحرل عمييا إلالزخوري دراسة الفخوق في ىحه ا

      ( كالتالي :مغمهقةاحجة )عين ختبار التهازن اإلرتكاز عمى رجل و إل

داللة ال
 اإلحصائية

 ت

 المحسهبة

 ت

 الجدولية
مستهى 

الداللة   
 

 رجة 
 الحرية

 1 -ن 

 عد  العينة

 القبلي البعدي

 س ع س' ع'

 10.1 5.10 16.0 13.06 11 17 1.11 0.60 11.21  ال

في  للعينة المستهدفة و البعدي بين االختبار القبلي النتائج اإلحصائيةيبين  (15)جدول رقم 
 ختبار التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة ) عين مغلهقة ( .إ

اإلحرائية لمسجسهعة  ( الخاص بسدتهى داللة الفخورق 07تذيخ نتائج الججول رقم )
)عين  عمى رجل واحجةاإلرتكاز السدتيجفة في اإلختبارين القبمي و البعجي إلختبار 

و درجة     =0.01 إلى وجهد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتهى الجاللة  مغمهقة( 
بين اإلختبار القبمي و البعجي لمسجسهعة السدتيجفة تعدي إلى عشرخ  09الحخية = 

      2.82و أكبخ بكثيخ من ت الججولية 10.41التهازن حيث بمغت قيسة ت السحدهبة 
 ت م و الذكل البياني يهضح ذالك : >  ت جي أ
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يهضح الفرق بين المتهسطات الحسابية بين اإلختبارين القبيلي و البعدي  (11)شكل بياني رقم 

 للعينة المستهدفة في إختبار التهازن اإلرتكاز على رجل واحدة ) عين مغلهقة  ( .

فخوق جهىخية بين الستهسطات الحدابية بين  (03)يظيخ من خالل الذكل البياني رقم 
ختبار التهازن اإلرتكاز عمى رجل البعجي لمعيشة السدتيجفة في إ اإلختبارين القبمي و

( ، و ىحا ما يجل عمى تحدن أفخاد العيشة مقارنة بالشتائج الستحرل غمهقةواحجة )عبن م
عمييا في اإلختبار البعجي حيث أن الستهسط الحدابي لإلختبار القبمي أصغخ من 

مسا يؤكج أن مسارسة األنذطة التخوحية  )ثانية(، الدمن عمق بتالبعجي كهن أنو م
الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخ التهازن لجى عيشة البحث ، و يخجع ذلك 
إلى دور الهحجات التعميسية السبخمجة لألنذطة التخويحية إلحتهائيا عمى مجسهعة من 

فقجان  التسارين و الشذاطات الخاصة ليحه الفئة التي تيجف إلى تحدين التهازن و
الدقهط ، و ىحا ما أكجتو الجراسات الدابقة و البحهث السذابية التي تهصمت إلى نفذ 

 الشتائج .
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ختبار إ فيعينة البحث فرا  أل عرض وتحليل ومناقشة النتائج القبلية و البعدية -1-1-1
  Tinetti 8  تينيتي

ختبارين القبمي والبعجي لمعيشة السدتيجفة ، كان من إلالجراسة اإلحرائية لشتائج ابعج 
ختبارات عمى حجا فكانت نتائج الستحرل عمييا اإلالزخوري دراسة الفخوق في ىحه 

      كالتالي : Tenneti تيشيتيختبار إل

الداللة 
 اإلحصائية

 ت

 المحسهبة

 ت

 الجدولية

مستهى 
الداللة   

 

 رجة 
 الحرية

 1 -ن 

 عد  العينة

 القبلي البعدي

 س ع س' ع'

 16.2 5.60 00.7 10.76 11 17 1.11 0.60 10.15  ال

للعينة  و البعدي بين االختبار القبلي النتائج اإلحصائيةيبين  (16)جدول رقم 
 . Tinetti  تينيتيختبار إفي  المستهدفة

 اإلحرائية لمسجسهعة ( الخاص بسدتهى داللة الفخورق 08تذيخ نتائج الججول رقم )
إلى وجهد فخوق  Tenneti تيشيتي السدتيجفة في اإلختبارين القبمي و البعجي إلختبار

بين اإلختبار  09و درجة الحخية =     =0.01 دالة إحرائيا عشج مدتهى الجاللة 
القبمي و البعجي لمسجسهعة السدتيجفة تعدي إلى عشرخ التهازن حيث بمغت قيسة ت 

ت م و الذكل >  ت جي أ  2.82و أكبخ بكثيخ من ت الججولية 12.07السحدهبة 
 البياني يهضح ذالك : 
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يهضح الفرق بين المتهسطات الحسابية بين اإلختبارين القبيلي و البعدي   (12) شكل بياني رقم

 .  Tinettiتينيتي  للعينة المستهدفة في إختبار

فخوق جهىخية بين الستهسطات الحدابية بين  (04)يظيخ من خالل الذكل البياني رقم 
، و ىحا ما  Tinetti ختبار تيشيتيي و البعجي لمعيشة السدتيجفة في إاإلختبارين القبم

يجل عمى تحدن أفخاد العيشة مقارنة بالشتائج الستحرل عمييا في اإلختبار البعجي حيث 
 عجد الشقاط،عمق بتم أن الستهسط الحدابي لإلختبار القبمي أصغخ من البعجي كهن أنو

مسا يؤكج أن مسارسة األنذطة التخوحية الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخ 
التهازن لجى عيشة البحث ، و يخجع ذلك إلى دور الهحجات التعميسية السبخمجة لألنذطة 

التخويحية إلحتهائيا عمى مجسهعة من التسارين و الشذاطات الخاصة ليحه الفئة التي 
       إلى تحدين التهازن و فقجان الدقهط ، و ىحا ما أكجتو الجراسات الدابقة تيجف 

 و البحهث السذابية التي تهصمت إلى نفذ الشتائج .
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 8 الثانيةعرض و مناقشة نتائج الفرضية  -1-0

      يهجج فخوق ذات داللة إحرائية بين اإلختبار القبمي 8 10ية ضفترض الباحثان الفر إ
لرالح اإلختبار  القهة العزمية لألطخاف الدفميةو اإلختبار البعجي في تحدين عشرخ 

 البعجي لعيشة البحث .

ختبار إ فيعينة البحث فرا  أل عرض وتحليل ومناقشة النتائج القبلية و البعدية -1-0-1
  8(squat)القرفصاء سكهات 

والبعجي لمعيشة السدتيجفة ، كان من ختبارين القبمي إلالجراسة اإلحرائية لشتائج ابعج 
ختبارات عمى حجا فكانت نتائج الستحرل عمييا إلالزخوري دراسة الفخوق في ىحه ا

      كالتالي : (squat)القخفراء سكهات ختبار إل

الداللة 
 اإلحصائية

 ت

 المحسهبة

 ت

 الجدولية
مستهى 

الداللة   
 

 رجة 
 الحرية

 1 -ن 

 عد  العينة

 القبلي البعدي

 س ع س' ع'

 7.0 5.14 12.1 13.01 11 17 1.11 0.60 11.14  ال

في  للعينة المستهدفة و البعدي بين االختبار القبلي النتائج اإلحصائيةيبين  (17)جدول رقم 
 .(squat)القرفصاء سكهات ختبار إ

اإلحرائية لمسجسهعة  ( الخاص بسدتهى داللة الفخورق 09تذيخ نتائج الججول رقم )
إلى  (squat)القخفراء سكهات السدتيجفة في اإلختبارين القبمي و البعجي إلختبار 

 09و درجة الحخية =     =0.01 وجهد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتهى الجاللة 
بين اإلختبار القبمي و البعجي لمسجسهعة السدتيجفة تعدي إلى عشرخ القهة العزمية 
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و أكبخ بكثيخ من ت  10.16لألطخاف الدفمية حيث بمغت قيسة ت السحدهبة 
 ت م و الذكل البياني يهضح ذالك : >  ت جي أ 2.82الججولية

 
يهضح الفرق بين المتهسطات الحسابية بين اإلختبارين القبيلي و البعدي  (13)شكل بياني رقم 

 .  Squatالقرفصاء سكهات للعينة المستهدفة في إختبار 

فخوق جهىخية بين الستهسطات الحدابية بين  (05)يظيخ من خالل الذكل البياني رقم 
، (squat)القخفراء سكهات ختبار ي و البعجي لمعيشة السدتيجفة في إاإلختبارين القبم

و ىحا ما يجل عمى تحدن أفخاد العيشة مقارنة بالشتائج الستحرل عمييا في اإلختبار 
مق أصغخ من البعجي كهن أنو متع لحدابي لإلختبار القبميالبعجي حيث أن الستهسط ا

مسا يؤكج أن مسارسة األنذطة التخوحية الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى  بعجد الزخات،
تحدين عشرخ القهة العزمية لألطخاف الدفمية لجى عيشة البحث ، و يخجع ذلك إلى 

ائيا عمى مجسهعة من دور الهحجات التعميسية السبخمجة لألنذطة التخويحية إلحته 
التسارين و الشذاطات الخاصة ليحه الفئة التي تيجف إلى تحدين القهة العزمية 
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والقجرة عمى التحسل و التغمب عمى أنهاع السقاومات التي تهاجو الفخد،  لألطخاف الدفمية
 ىحا ما أكجتو الجراسات الدابقة و البحهث السذابية التي تهصمت إلى نفذ الشتائج .و 

ختبار إ فيعينة البحث فرا  أل عرض وتحليل ومناقشة النتائج القبلية و البعدية -1-0-0
  8 (Wall Sit)الجلهس الحائطي 

ختبارين القبمي والبعجي لمعيشة السدتيجفة ، كان من إلالجراسة اإلحرائية لشتائج ابعج 
ختبارات عمى حجا فكانت نتائج الستحرل عمييا إلالزخوري دراسة الفخوق في ىحه ا

      كالتالي :  (Wall Sit)الجمهس الحائطي ختبار إل

الداللة 
 اإلحصائية

 ت

 المحسهبة

 ت

 الجدولية

مستهى 
الداللة   

 

 رجة 
 الحرية

 1 -ن 

 عد  العينة

 القبلي البعدي

 س ع س' ع'

 01.5 72.45 11.11 140.1 11 17 1.11 0.60 5.12  ال

في  للعينة المستهدفة و البعدي بين االختبار القبلي النتائج اإلحصائيةيبين  (11)جدول رقم 
 .(Wall Sit) الجلهس الحائطي ختبار إ

اإلحرائية لمسجسهعة  الخاص بسدتهى داللة الفخورق  (10)تذيخ نتائج الججول رقم
إلى  (Wall Sit)الجمهس الحائطي السدتيجفة في اإلختبارين القبمي و البعجي إلختبار 

 09و درجة الحخية =     =0.01 وجهد فخوق دالة إحرائيا عشج مدتهى الجاللة 
بين اإلختبار القبمي و البعجي لمسجسهعة السدتيجفة تعدي إلى عشرخ القهة العزمية 

كبخ بكثيخ من ت و أ 7.14لألطخاف الدفمية حيث بمغت قيسة ت السحدهبة 
 ت م و الذكل البياني يهضح ذالك : >  ت جي أ 2.82الججولية



 الفصل الثاني                                                  عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 

122 
 

 
يهضح الفرق بين المتهسطات الحسابية بين اإلختبارين القبيلي و البعدي  (14)شكل بياني رقم 

 . Wall Sitالجلهس الحائطي  للعينة المستهدفة في إختبار

فخوق جهىخية بين الستهسطات الحدابية بين  (06)يظيخ من خالل الذكل البياني رقم 
 Wall)الجمهس الحائطي ختبار ي و البعجي لمعيشة السدتيجفة في إاإلختبارين القبم

Sit) و ىحا ما يجل عمى تحدن أفخاد العيشة مقارنة بالشتائج الستحرل عمييا في ،
جي كهن اإلختبار البعجي حيث أن الستهسط الحدابي لإلختبار القبمي أصغخ من البع

مسا يؤكج أن مسارسة األنذطة التخوحية الخياضية ليا أثخ  الدمن )ثانية(،أنو متعمق ب
        إيجابي عمى تحدين عشرخ القهة العزمية لألطخاف الدفمية لجى عيشة البحث ،

و يخجع ذلك إلى دور الهحجات التعميسية السبخمجة لألنذطة التخويحية إلحتهائيا عمى 
ين و الشذاطات الخاصة ليحه الفئة التي تيجف إلى تحدين القهة مجسهعة من التسار 

العزمية لألطخاف الدفمية والقجرة عمى التحسل و التغمب عمى أنهاع السقاومات التي 
تهاجو الفخد، وىحا ما أكجتو الجراسات الدابقة و البحهث السذابية التي تهصمت إلى 

 نفذ الشتائج .
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 اإلستنتاجات 8  -0

لشتائج فقج استشتج التي تهصمت إلييا الجراسة، ومن خالل مشاقذة افي ضهء الشتائج 
 : ما يمي انالباحث

 التهازن  إلختبار البحث لجى عيشة البعجي اإلختبار لرالح معشهية فخوق  وجهد
  تحدن في عشرخ وجهد يعشي وىحااإلرتكاز عمى رجل واحجة )عين مفتهحة(  

  . التهازن 
 التهازن  إلختبار البحث لجى عيشة البعجي اإلختبار لرالح معشهية فخوق  وجهد

  تحدن في عشرخ وجهد يعشي وىحا(  غمهقةاإلرتكاز عمى رجل واحجة )عين م
  . التهازن 

 تيشيتي إلختبار البحث لجى عيشة البعجي اإلختبار لرالح معشهية فخوق  وجهد 

Tinetti التهازن  و تحدن في عشرخ وجهد يعشي وىحا .  
 القخفراء  إلختبار البحث لجى عيشة البعجي اإلختبار لرالح معشهية فخوق  وجهد

القهة العزمية لألطخاف تحدن في عشرخ  وجهد يعشي وىحا  Squatسكهات 
  .الدفمية

 الجمهس  إلختبار البحث لجى عيشة البعجي اإلختبار لرالح معشهية فخوق  وجهد
تحدن في عشرخالقهة العزمية لألطخاف  وجهد يعشي وىحا  Wall Sitالحائطي 
  الدفمية .
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 مناقشة الفرضيات 8  -1

د فخوق ذات داللة إحرائية ه جيه و التي تشص عمى :  مناقشة الفرضية األولى 8 -1-1
بين اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في تحدين عشرخ التهازن لرالح اإلختبار 

 البعجي لعيشة البحث .

التي تبين مقارنة بين  ( 08( ، )07( ، )06)الججاول  تحميل من خالل        
احجة اإلختبارين القبمي و البعجي لعيشة البحث في اإلختبارات اإلرتكاز عمى رجل و 

ختبار تيشيتي أن قيسة ت السحدهبة أكبخ من قيسة ت عين مفتهحة و عين مغمهقة و إ
االختبار القبمي و االختبار   أن الفخوق اإلحرائية الحاصمة بينفيحا يعشي الججولية 

البحث التي  عيشة لجىختبار البعجي إلالبعجي ىي فخوق دالة إحرائيا لرالح ا
دراسة كل من د/ بمعيجوني مرطفى  و ىحه الشتائج تتفق مع أجخيت عمييا التجخبة

و دراسة حسجي سيجأحسج  2001سشة  O.Hue et alو دراسة   2017-2016سشة 
و بالتالي قج ندتخمص أن الفخضية األولى  2016-2015و مقجم ياسين سشة 

 تحققت .

د فخوق ذات داللة إحرائية ه جو التي تشص عمى : يه   مناقشة الفرضية الثانية 8 -1-0
بين اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في تحدين عشرخ القهة العزمية لألطخاف 

 لرالح اإلختبار البعجي لعيشة البحث .الدفمية 

التي تبين مقارنة بين اإلختبارين  ( 10( ، )09) الججاولتحميل من خالل         
أن القخفراء سكهات و الجمهس الحائطي القبمي و البعجي لعيشة البحث في اإلختبارات 

ة أن الفخوق اإلحرائيقيسة ت السحدهبة أكبخ من قيسة ت الججولية فيحا يعشي 
الحاصمة بين  االختبار القبمي و االختبار البعجي ىي فخوق دالة إحرائيا لرالح 
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و ىحه الشتائج تتفق مع  البحث التي أجخيت عمييا التجخبة عيشة لجىختبار البعجي إلا
لهوج و اآلخخون  و دراسة 2016-2015سشة   Birimice Balmassoدراسة كل من

"Loogتحققت الثانيةو بالتالي قج ندتخمص أن الفخضية  2002 " سشة. 

األنذطة التخويحية الخياضية ليا و التي تشص عمى :  مناقشة الفرضية العامة 8 -1-1
أثخ إيجابي عمى تحدين عشرخي التهازن و القهة العزمية لألطخاف الدفمية لجى عيشة 

 . البحث

من خالل تحميل و مشاقذة الشتائج التي تهصمشا إالييا سابقا و مشاقذة         
الفخضيات الجدئية و الهصهل إلى تحقيقيا و تطابقيا مع أىم الجراسات التي ساعجتشا 

ألنذطة التخويحية الخياضية ليا أثخ إيجابي عمى لأن لشا يتزح في حل مذكمة بحثشا 
وقج ،  طخاف الدفمية لجى عيشة البحثتحدين عشرخي التهازن و القهة العزمية لأل

وذالك من خالل  ،التحدن ىحاسبب و التي كانت  تبعشاىاالتي إلطخيقة اىحا إلى يخجع 
أفخاد العيشة  إلى حب العسل و التخمص جفع بعسل مميء بالحيهية و الدخور خمق جه 

ى من جسيع الزغهطات أو السذاكل التي تهاجو ىحه السخحمة العسخية مسا أدى إل
الهحجات التعميسية التي قسشا بيا  بفزلالتطهر والتحدن في الجانب البجني و الرحي 

إلحتهائيا عمى مجسهعة من األنذطة التخويحية الخياضية ، وذلك لسا ليحه لألنذطة من 
مسيدات وخرهصيات تتساشى مع ىحه السخحمة خاصة من جانبيا التحفيدي من أجل 

 الفخد حدب قجراتو و مياراتو،  ميهلالغايات و  افي لمهصهل إلى إشباعبجل جيج إض
خ أىجاف نجفاع إلى تدطإلستغالل ىحه الفخصة من اجل تهجيو ىحا اإوذلك ما يتيح لشا 

أخخى كالتشسية العقمية ، اإلجتساعية ، الشفدية ... إلخ ، ألن الشذاط التخويحي برفة 
ستستاع بحخية الترخف اإلعامة في ىحه السخحمة ىه العالم الهحيج الحي يسكن لمسدن 

                                                                                   . عن مكبهتاتو والتعبيخ
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 8 و التهصيات اإلقتراحات  -2

 سا يمي : فيمجسهعة من اإلقتخاحات و التهصيات  الطالبين يخى 

 البجنية األنذطة مسارسة عمى الدن كبار حث . 
  لجى  و الرحية  تيتم بالجهانب الفيديهلهجية اإلطار ىحا في مذابية ساتدراإجخاء

 كبار الدن.
 الدن كبار لجى ديهلهجيةيالف بالجهانب تيتم أخخى  ساتإجخاء درا. 
 . البج من تطبيق و تشفيج بخنامج الخاصة ليحه الفئة من أجل الهصهل إلى اليجف 
  التهازن و القهة بات خ ضطإعن رت اإلكميشيكية لمكذف استخجام االختباوجهب

 العزمية .
 باإلمكانات و األدوات الالزمة تعميسية في السخاكد البيجاغهجية ضخورة تييئة البيئة ال

 ألعاب الكخات.األنذطة الخياضية و لتطبيق 
 كبار الدنو الرحية لخعاية  تعميسية و التخبهية و التأىيميةتهفيخ الخجمات ال      

 و العشاية بيم.
   تعديد دور األسخة والسجتسع ، في رعاية وتخبية ىحه الفئة. 
  إنذاء مشذات رياضية قاعجية بكل السخاكد الستخررة وتهفـيخ وسائل وأجيدة

وتهفيخ اإلمكانات والتدييالت الالزمة  ، الفخدحدب نهع ودرجة  مشاسبةرياضية 
 لشجاح بخامج األنذطة الخياضية بالسخاكد الستخررة .

  دورات تكهيشية لسجراء السخاكد الطبية البيجاغهجية تتعمق بأىسية السسارسة إجخاء
 الخياضية ليحه الفئة .
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 خالصة عامة 8 

 أسذ عمى يعتسج أصبح التخويحي الخياضي لمشذاط الدن كبار مسارسة إن          
 . ليحه الفئة  خاصة و السالئسة الهسائل و الخياضية التسارين إختيار في دقيقة عمسية

و عمى ضهء ىحا تشاول الطالبان و األستاذة السذخفة ىحا السهضهع بالجراسة         
و ذلك من خالل دراسة األنذطة التخويحية الخياضية و فعاليتيا في تحدين عشرخي 
التهازن و القهة العزمية لألطخاف الدفمية عمى عيشة من كبار الدن تتخاوح أعسارىم 

ة بسخكد دار السدشين بهالية عين تسهششت ، و لتحقيق أعاله قام ( سش65-60بين )
الطالبان بتقديم البحث إلى بابين األول خاص بالجراسة الشظخية و الثاني خاص 

 بالجراسة السيجانية .

حيث تشاولشا في الباب األول الجانب الشظخي فرمين األول شسل األنذطة         
أما الفرل الثاني فتشاولشا فيو التهازن و القهة العزمية التخويحية الخياضية لكبار الدن 
 لألطخاف الدفمية و كبار الدن .

شتسل عمى فرمين فيو إلى الجانب السيجاني، الحي إ أما الباب الثاني فتطخقشا        
ستخجم حيث إحيث عخضشا مشيج البحث و اإلجخاءات السيجانية في الفرل األول 

أما بالشدبة كهنو مشاسبا لجراسة و حل مذكمة البحث ،  الطالبان السشيج التجخيبي
      خرص لعخض و تحميل و مشاقذة الشتائج الستحرل عمييا  لمفرل الثاني فقج 

 و التهصل إلى صحة الفخضيات مسا استخمرشا ما يمي : 

 فخوق ذات داللة إحرائية بين اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في  وجهد
 ازن لرالح اإلختبار البعجي لعيشة البحث .تحدين عشرخ الته 
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 فخوق ذات داللة إحرائية بين اإلختبار القبمي و اإلختبار البعجي في  وجهد
تحدين عشرخ القهة العزمية لألطخاف الدفمية لرالح اإلختبار البعجي لعيشة 

 البحث .

جابي عمى و عمى ضهء ىحا تبين لشا أن األنذطة التخويحية الخياضية فعال ليا تأثيخ إي
 تحدين التهازن و القهة العزمية لألطخاف الدفمية لجى عيشة البحث .
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 ة التعليم العالي و البحث العلميوزار

                جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم             

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 قسم : التربية و علم الحركة 

    -ترويحي  -المستوى : السنة الثانية ماستر

لألطراف السفلية  التوازن و القوة العضليةختبارات المناسبة لقياس ستطالع رأي الخبراء لتحديد اإلإستمارة إ

  عند كبار السن.

 تحية طيبة و بعد ،،،

 األنشطة الترويحية الرياضية و فعاليتها في تحسين التوازنجراء دراسة موضوعها " ان بإيقوم الباحث            

" و ذلك ضمن متطلبات الحصول على سنة (  65-60عند كبار السن )  لألطراف السفلية القوة العضليةو 

 و -الترويحي  –تخصص النشاط البدني الرياضي             ل التربية البدنية والرياضية في مجا الماستر شهادة

لألطراف السفلية التوازن و القوة العضلية  ختبارات لقياسحث األساسية تتطلب إجراء إبلما كانت متغيرات ال

و حيث أن لسيادتكم من الخبرة ما يثري البحث العلمي في هذا  قيد البحث ... سنة (  65-60عند كبار السن ) 

  المجال .

   ستمارة و إبداء رأي سيادتكم فيهامحتويات هذه اإلعلى طالع اإليرجــى التفضل بالموافقة على            

 . وشكرا

 :  ةتحت إشراف األستاذ                      :                                         ينمن إعداد الطالب

         شرارة العالية        /د                                                  بلمــاحــي ســلــيــم 

   بن سالم سفيان شكيب                                    

            

 2019-2018السنة الجامعية 

على بعض المراجع و الدراسات  ماطالعهبعد إ انختبارات المرشحة من قبل الباحثفيما يلي بعض اإل        

 ما.. في دراسته ختبارات التي يمكن تطبيقهااإلسترشاد برأي سيادتكم في إختيار اإل انالسابقة ، و يأمل الباحث

 ختيار سيادتكم .المناسبة إل اإلجابة( أمام  رجاء وضع عالمة ) الفب

 أخرى ترونها هامة إلثراء و تحقيق الهدف من البحث . ختباراتإ بإضافةو يمكن لسيادتكم التكرم        

  

ختباروصف اإلالغرض من  ختباراتاإل قمالر  رأي سيادتكم  

 



 غير موافق ختبار اإل

 موافق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

ختبارإ  

  الوثب

 العمودي

 (سارجينت)

 

 

 

 

 

 

القوة العضلية قياس 

 للرجلين 

 

 تثبيت المسطرة أو شريط القياس 

على الحائط و ذلك لقياس مسافة الوثب 

ويقف المختبر جانبا  العمودي بين العالمتين،

بجوار الحائط حافي القدمين ممسكا بيده 

ثم يفرد يده على كامل الطباشير، قطعة من 

متدادها بأقصى مايستطيع ليضع عالمة إ

ثم يقوم المختبر بثني  على الحائط بالطباشير،

   حتفاظه بذراعه لألعلى ركبتيه كامال مع إ

ستقامة واحدة ، يبدأ و الظهر على إ و الرأس

المختبر في الوثب العمودي بأقصى 

ي أعلى مايستطيع ليضع عالمة بالطباشير ف

محاوالت  3يعطى المختبر  صل اليها،نقطة ي

 .و تؤخذ أفضل محاولة 

 يتم القياس من العالمة األولى الى العالمة 

 .الثانية 

 

  

 

 

 

02 

 

 

الجلوسإختبار   
 الحائطي 
 wall sit 

 

 

 

قياس تحمل القوة 
الثابت لألطراف 

 السفلية

 
باإلستناد على حائط بظهره،  يقوم الممارس 

إلى الجلوس، و ه من الوقوف فيحول وضع
كأنه جالس على كرسي و ظهره مستقيم و 

 ،°90ملتصق بالحائط و ركبتيه في زاوية 

يتم قياس الزمن الذي يستغرقه المختبر و هو 
 60في وضع الجلوس الحائطي خالل صامد 

 .ثا
و تؤخذ أفضل  ينتمحاوللمختبر يعطى ل

 .محاولة 

  

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

إختبار قرفصاء 
squat 

 

 

 

 

تحمل القوة قياس 
لألطراف  متحركال

 السفلية

 

 

 

 

يقوم الممارس بالوقوف خلف كرسي و إبعاد 
قليال حسب عرض الكتفين تقريبا، ثم  قدميه

القيام بالهبوط و الصعود مع إبقاء الظهر 
و الصدر بارزا و نظره إلى األمام،  مستقيما

=  صعود+ هبوط ) يسجل عدد الضخات 
 بمحاولتين.بعد القيام .ثا30خالل ضخة (

و تؤخذ أفضل  ينتمحاوللمختبر يعطى ل

 .محاولة 

  



 

 

 

 

 

 

04 
 

 

 

 

 

 

ختبارإ  

الوثب العريض 

 من الثبات

 

 

 

 

 

 

 

قياس القوة العضلية 

 للرجلين  

 

و القدمين مختبر على لوحة الوثب يقف ال

 حسب عرض الكتفين تقريبامتباعدتين قليال 

ة الذراعين مع ثني الركبتين رجحثم يقوم بأ

و ميل الجذع لألمام ثم يقوم بالوثب  نصفا

 .ممكنةلألمام إلى أبعد مسافة 

محاوالت و تؤخذ أفضل  3يعطى المختبر 

 .محاولة 
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ختبارإ توازن    

على رتكازاإل   

 رجل واحدة

single limb 

balance test 

  

  

 ا

 

 

 

 

 ياس توازنق

رتكاز على رجل اإل

 واحدة 

 

 

 

ويثني ركبة يقف المختبر على رجل واحدة 
اضعا يديه على ظهر والرجل األخرى 

يتم حساب الوقت الذي  ،الكرسي ليستقر

ثا بأعين 60يستغرقه في هذا الوضع خالل 

 3من  ثا بأعين مغلقة30مفتوحة، ثم خالل 
 .محاوالت

 يتم ايقاف الزمن عندما يفقد التوازن

 و تالمس رجله األخرى األرض . 
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ختبارإ  

 T U G  

timed up and 

go test 

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس خطر السقوط 

 و فقدان التوازن 

 

 

مع مسند يجلس المختبر على كرسي 

لظهر الكرسي عند  للذراعين وظهره مالمسا

نطالق يقوم المختبر بالوقوف اعطاء إشارة اإل

أمتار نحو الشريط ثم  3و مشي مسافة 

يتم الكرسي و يجلس ،و يعود الى يستدير 

تحديد الزمن من لحظة الوقوف إلى لحظة 

ثا  15ذا لم يتجاوز الوقت الجلوس ، إ

ذا المختبر غير معرض لخطر السقوط و إف

 ثا فهو معرض لخطر السقوط .15تجاوز
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ختبارإ   

  التوازن

 بيرج

Berg balance 

test 

 

 

 

 

 

قياس توازن الجسم 

 عند كبار السن 

بند في صورة  14مقياس على يحتوي هذا ال

ختبارات بدنية( يقوم بها المختبر و يتم مهام )إ

التنقيط بوضع درجات على مقياس رقمي 

لكل مهمة حيث  4الى 0خماسي النقاط من 

المختبر الذي ال يستطيع  0تمثل الدرجة 

 األداء في الزمن المحدد 

األداء الصحيح حسب  4و تمثل الدرجة 

 و في الزمن المحدد  التعليمات

و في األخير يتم جمع النقط و مقارنتها مع 

 ِمعايير قياس هذا االختبار : 

غير معرض لخطر  ←نقطة  56 – 45 /1

 السقوط  .

معرض لخطر  ←نقطة  45أقل من  /2

  



 السقوط   و فقدان التوازن .
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ختبارإ  

 التوازن

 تينتي

 

Tinetti 

balance test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قياس خطر السقوط 

 و فقدان التوازن 

 

 

 

 

 

في  ختبار على عدة مراحليتم إجراء هذا اإل

و يتم تنقيط كل  ختبارات بدنية(صورة مهام )إ

، و في 2و  1،  0من مرحلة على حدى 

يتم جمع النقاط التي تحصل عليها األخير 

المختبر لتفسير مدى تعرضه لخطر السقوط 

و فقدان التوازن و ذلك بالمقارنة مع معايير 

 قياس هذا االختبار : 

خطر  ←نقطة  20المجموع أقل من  /1

 السقوط مرتفع جدا .

خطر  ←نقطة  23و  20المجموع بين  /2

 السقوط مرتفع .

خطر ←طة نق 27و  24المجموع بين  /3

 السقوط مرتفع قليال .

 عادي .←نقطة  28المجموع  /4
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 ختبار التوازن إ

 ستطالع رأي ()إ

 

 

قياس الثقة في النفس 

 عند كبار    السن

 

ستبيانية تحتوي على عبارة عن إستمارة إ

مجموعة من األسئلة  لقياس مدى ثقة المختبر 

 .خطر السقوطفي نفسه و خوفه من 

  

 

 :   سيادتكم  أخرى تقترحهاختبارات إ

1-           ............................................................................................

.............................................................................................. 

2-          ............................................................................................

...............................................................................................                                                                                                                                                                                                        

3-        .............................................................................................

...............................................................................................     

 

 

 

 

 

                                                                                                           



  السن  كبارعند  سع رأي لقياس الثقة في النفستطالإستمارة إ

 

يشرفنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة ملتمسين من سيادتكم ملئها بكل صدق و ذلك 

 ( أمام اإلجابة المناسبة .xبوضع عالمة )

 

 ال نعم  السؤال 
   هل تقوم بمهام منزلية . /1
   لوحدك .هل تقوم بلبس و خلع مالبسك  /2
   هل تقوم بتحضير وجبات بسيطة . /3
   هل تأخذ دوش أو حمام . /4
   هل تذهي للتسوق . /5

   هل تستطيع الوقوف من المقعد أو الجلوس عليه . /6

   هل يمكنك صعود و نزول الساللم . /7

   هل تخرج للتجول في الشارع . /8

   من مكان عالي .هل تستطيع التقاط أشياء من األرض أو  /9

   هل ترد على الهاتف قبل أن يتوقف من الرنين . /10

   هل يمكنك المشي على أرض زلقة . /11

   هل يمكنك المشي على أرضية مدرجة . /12

   هل يمكنك المشي في مكان مزدحم . /13

   هل يمكنك صعود أو نزول منحدر  /14

 

 

  

 

 

 .و شكرا  حترام إلو تقبلوا منا كل التقدير و ا  -                                   

 





 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

                                            جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم                      

 معهد التربية البدنية و الرياضية 

 قسم : التربية و علم الحركة 

 - ترويحي -المستوى : السنة الثانية ماستر  

ستطالع رأي الخبراء لتحديد اإلطار العام للبرنامج المناسب لتحسين التوازن و القوة          إستمارة إ

 عند كبار السن. لألطراف السفلية العضلية

 تحية طيبة و بعد ،،،

األنشطة الترويحية الرياضية و فعاليتها في تحسين جراء دراسة موضوعها " ان بإيقوم الباحث            

" و ذلك ضمن متطلبات الحصول سنة (  65-60عند كبار السن ) لألطراف السفلية التوازن و القوة العضلية 

الترويحي  –تخصص النشاط البدني الرياضي             على شهادة الماستر في مجال التربية البدنية والرياضية

 لألطرافالتوازن و القوة العضلية  برنامج لتحسينو لما كانت متغيرات البحث األساسية تتطلب إجراء   -

و حيث أن لسيادتكم من الخبرة ما يثري البحث العلمي   .(  قيد البحث ..سنة  65- 60عند كبار السن ) السفلية

 في هذا المجال . 

 ستمارة و إبداء رأي سيادتكم فيها وشكرا .لى محتويات هذه اإلعطالع اإليرجــى التفضل بالموافقة على         

 :  تحت إشراف األستاذة:                                                               من إعداد الطالبين

          بلمــاحــي ســلــيــم                                                  د/ شرارة العالية 

                                                 بن سالم سفيان شكيب 

 

 2019-2018السنة الجامعية 

 

 :البرنامج الترويحي الرياضي  -1

من الوحدات التعليمية لتحسين نظرة المسن إلى نفسه تضمن البرنامج الترويحي الرياضي جملة 

و التأقلم مع المرحلة العمرية التي يعيشها ، بإدماجه في وسط عمل جماعي منظم ، وبالتالي 

 تحسين صحته البدنية )التوازن و القوة العضلية لألطراف السفلية(.

 : األهداف العامة للبرنامج -2



ة )التوازن و القوة العضلية لألطراف السفلية( لكبار يهدف البرنامج إلي تحسين الصحة البدني

 السن ، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

 :  األهداف الخاصة للبرنامج -3

 تم تحديد األهداف الخاصة للبرنامج وفق ما تتطلبه الدراسة ، و قد جاءت على النحو التالي:

 أن ال يشعر بخطر السقوط و فقدان التوازن. 

 .تعزيز ثقة الناس المسنين في توازنهم و قدراتهم 

 :  الغرض من البرنامج -4

تمثل الغرض الرئيسي لتطبيق هذا البرنامج في معرفة مدى تأثير األنشطة الترويحية الرياضية 

 في تحسين التوازن و القوة العضلية لألطراف السفلية عند كبار السن.

 البرنامج الترويحي و عناصره :  مكونات -5

طالعهما على بعض المراجع بعد إ فيما يلي بعض العناصر المرشحة من قبل الباحثان  

سترشاد برأي سيادتكم في تحكيم اإلطار العام للبرنامج اإل والدراسات السابقة ، و يأمل الباحثان

( أمام اإلجابة المناسبة الختيار  الذي يمكن تطبيقه في دراستهنا ..  فبرجاء وضع عالمة ) 

 تكم .سياد

      

 

  و يمكن لسيادتكم التكرم بإضافات أخرى ترونها مناسبة إلثراء و تحقيق الهدف من البحث .     

 زمن البرنامج الكلي :  -1

 12 10 8 6   عدد األسابيع
     أفضل إختيار 
إضافات أخرى 

  تقترحها سيادتكم :
 

 

 

 عدد الوحدات التدريبية / األسبوع :  -2

 5 4 3 2 عدد الوحدات 
     أفضل إختيار 
إضافات أخرى 

 تقترحها سيادتكم:

 

 

 



 زمن الوحدة التدريبية :  -3

منية المخصصة الز الفترة

 التدريبية  للوحدة 

 دقيقة 65 دقيقة 55 دقيقة 45

    أفضل إختيار 
إضافات أخرى تقترحها 

 سيادتكم : 

 

 

 

 

 

 أجزاء الوحدة التدريبية :  -4

 الزمن :  أجزاء الوحدة التدريبية :

  اإلحماء
  الجزء األساسي

  الختــام
إضافات أخرى 

 تقترحها سيادتكم : 

 

 

 درجة الحمل :  -5

 بسيط متوسط عالي أقصى درجة الحمل 

     أفضل إختيار 
إضافات أخرى 

 تقترحها سيادتكم : 

 

 

 طريقة التدريب :  -6

 الشدة التدريبية: -1

تعد الشدة التدريبية إحدى مكونات الحمل التدريبي ذات األهمية الكبيرة إلى جانب الحجم و         

المختلفة و التي يمكن التحكم بها من خالل  الراحة و الكثافة، و تعني درجة قوة أو صعوبة األداء

 التغير بحجم الحمل و الراحة و حسب متطلبات الواجب المراد تنفيذه.

الشدة التدريبية عند أداء أي تمرين بدني تختلف و تتنوع طبقا لخصوصيات اللعبة أو إن         

الفعالية الرياضية و المرحلة العمرية أو الفترة التدريبية، و بما أن مستوى الشدة التدريبية يختلف 

ت و يتنوع في أكثر األلعاب و الفعاليات الرياضية، لذا يكون من الحكمة تعيين و إستعمال درجا

 :لتمارين التوازن و القوة العضليةيبين درجات الشدة التالي مختلفة من الشدة التدريبية و الجدول 



 

 درجة الشدة النسبة المئوية لإلنجاز القصوي رقم الشدة

 بسيطة % 50 - 30 1

 متوسطة % 70 - 51 2

 عالية % 80 - 71 3

 تحت القصوى % 90 - 81 4

 قصوى % 100 - 91 5
 يبين درجات الشدة لأللعاب الرياضيةجدول 

 طريقة تقنين شدة الحمل التدريبي: -2

هناك عدة طرق لتقنين شدة الحمل التدريبي لأللعاب الرياضية المختلفة، و في دراستنا إستخدمنا 

طريقة الحد األقصى لنبضات القلب التي يتم فيها الحصول على معدل النبض كداللة لشدة الحمل 

ممارس بتحديد نسبته من معدل أقصى نبض له. و فيما يلي مثال لطريقة المطلوب تقديمه لل

 الحساب:

 سن الممارس( – 220(: أقصى معدل نبضات القلب = )Astrandطريقة العالم)

 أقصى معدل نبضات القلب× س =  %الشدة عند س 

                                        100 

  62.5عدد الممارسين = ÷ الممارسين متوسط أعمار العينة = مجموع أعمار 

  = 157.5=  62.5 – 220أقصى معدل نبضات القلب 

  ن/د 47=  157.5×  30=  %30الشدة عند 

                                100 

  ن/د 79=  157.5×  50=  %50الشدة عند 

                                100 

 

  ن/د 80=  157.5×  51=  %51الشدة عند 

                                100 

  ن/د 110=  157.5×  70=  %70الشدة عند 

                         100 

  ن/د 112=  157.5×  71=  %71الشدة عند 

                                 100 



  ن/د 126=  157.5×  80=  %80الشدة عند 

                                 100 

 ن/د 128=  157.5×  81=  %81عند  الشدة 

                                 100 

  ن/د 142=  157.5×  90=  %90الشدة عند 

                                 100 

  ن/د 143=  157.5×  91=  %91الشدة عند 

                                100 

  157.5=  %100الشدة عند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  أخرى تقترحها  سيادتكم  :  عناصر 

1- .............................................................................................................................

.....................................................................         ..

.................................................................................................. 

2-   .....................................................................................................................

.............................................................................     

 .................................................................................................. 

3- .............................................................................................................................

...........  ......................................................................................................

......................................................     



4- .............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 نتائج اإلختبارات للدراسة الإلستطالعية

 

 عين مغلوقة ←معناه عين مفتوحة      ،،   مغ  ←مف           

 وحدة قياس الثانية ←ثا           

  التوازن   القوة العضلية 

الجلوس على 

 الحائط

 اإلختبار اختبار تينتي الوقوف على رجل واحدة  القرفصاء 

  قبلي بعدي قبلي بعدي  قبلي بعدي قبلي بعدي

 مف مغ مف مغ

ثا   ثا  21 ضخة   8 ضخة   22 نقطة   17 نقطة   ثا  23 11ثا ثا 21 ثا 11  8 16 1 

ثا  ثا  16 نقطة   ثا 19 ثا 08 ثا 21 ثا 11  10ضخة  13ضخة  17 نقطة   18 19 2 

 ثا  37
ثا    14ضخة  15ضخة  34

 ثا 33 ثا 15 ثا 35 ثا 17 
نقطة    نقطة   23 22 

3 

ثا  ثا  23 ضخة   19 ضخة   8 نقطة   ثا 21 ثا 10 ثا 24 ثا  11  9 نقطة   20 19 4 



 نتائج اإلختبارت القلبية و البعدية لعينة البحث : 

  التوازن   القوة العضلية 

 اإلختبار اختبار تينتي الوقوف على رجل واحدة  القرفصاء  الجلوس على الحائط

  قبلي بعدي قبلي بعدي  قبلي بعدي قبلي بعدي

 مف مغ مف مغ

ثا  36 ثا 25  ضخة16  ضخة11  ثا 19   ثا 38  ثا 15  نقطة  24 ثا31  نقطة 20   1 

ثا  22 ثا  15  ضخة11  ضخة  7  ثا 16   ثا 29  ثا 10  ثا 24  نقطة  21  نقطة 17   2 

ثا  19 ثا  14  ضخة14  ضخة 8  ثا 15   ثا 33  ثا 11  ثا 26  نقطة 23  نقطة 18   3 

ثا  23 ثا  19  صخة 13  ضخة 8  ثا 13   ثا  25  ثا 10  ثا 22  نقطة  20  نقطة 16   4 

ثا  46 ثا  33  ضخة20  ضخة13  ثا  23   ثا 39  ثا 16  ثا 32  نقطة  27  نقطة 22   5 

ثا  26 ثا  15  ضخة14  ضخة 9  ثا 21   ثا 34  ثا 13  ثا 27  نقطة  24  نقطة 18   6 

ثا  16 ثا  10  صخة 9  ضخة 6  ثا  13   ثا 24  ثا 9  ثا  20  نقطة  19  نقطة 15   7 

ثا  56 ثا  42  ضخة20  ضخة14  ثا  24   ثا 42  ثا 16  ثا 33  نقطة  28  نقطة  23   8 

ثا  33 ثا  24  ضخة15  ضخة 9  ثا  21   ثا  34  ثا 13  ثا 29  نقطة  26  نقطة  20   9 

ثا  24 ثا  20  ضخة 9  ضخة 7  ثا  14   ثا 23  ثا 10  ثا  21  نفطة  17  نقطة  15   10 

 

عين مغلوقة ←معناه عين مفتوحة      ،،   مغ  ←مف   

(الثانية )وحدة قياس  ←ثا   



 

 البرنامج الترويحي 



 2019-02-03بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 01 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 .اإلستطالعية للدراسة القبلي اإلختبار الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
أخذ المحاوالت 

 الصحيحة فقط
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د35

 )إختبار تينيتي(. الموقف األول:
يقوم الممارس بأداء المهام المذكورة في جدول بنود تقييم المشي و 

 2.  1.  0مختلفة و يتم تقييم كل بند من  التوازن من وضعيات
 حسب أداء الممارس، و يتم ترجمة المجموع.

 )إختبار اإلرتكاز على رجل واحدة(. الموقف الثاني:
يقوم الممارس بالوقوف على رجل واحدة وثني ركبة الرجل 

األخرى، يتم حساب الوقت الذي يستغرقه في هذا الوضع خالل 
 .محاوالت 3من  ثا بأعين مغلقة30ل ثا بأعين مفتوحة، ثم خال60

 (.squat)إختبار قرفصاء  الموقف الثالث:

قليال حسب  يقوم الممارس بالوقوف خلف كرسي و إبعاد قدميه
عرض الكتفين تقريبا، ثم القيام بالهبوط و الصعود مع إبقاء الظهر 

 بعد القيام بمحاولتين. ثا30، يسجل عدد الضخات خالل مستقيما
 (.wall sit)إختبار الجلوس الحائطي  الرابع:الموقف 

ه من فيحول وضعباإلستناد على حائط بظهره،  يقوم الممارس 
الوقوف إلى الجلوس، و كأنه جالس على كرسي و ظهره مستقيم 

يتم قياس الزمن الذي  ،°90و ملتصق بالحائط و ركبتيه في زاوية 

 .ثا 60يستغرقه المختبر و هو في وضع الجلوس الحائطي خالل 

 
 
 

تقييم المشي       
و خطر السقوط   

 و فقدان التوازن
 
 
 
 
 

قياس القوة 
العضلية لألطراف 
 السفلية )الرجلين(

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د7
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 الختاميةالمرحلة 



 2019-02-10بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 02 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 .اإلستطالعية للدراسة البعدي اإلختبار الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 

- 
50 

% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
أخذ المحاوالت 
 الصحيحة فقط

 
 مراقبة سير العمل

 
المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 
80 

- 
110 

 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 
51 

- 
70 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د35

 )إختبار تينيتي(. الموقف األول:
يقوم الممارس بأداء المهام المذكورة في جدول بنود تقييم المشي و 

 2.  1.  0مختلفة و يتم تقييم كل بند من  التوازن من وضعيات
 حسب أداء الممارس، و يتم ترجمة المجموع.

 )إختبار اإلرتكاز على رجل واحدة(. الموقف الثاني:
يقوم الممارس بالوقوف على رجل واحدة وثني ركبة الرجل 

األخرى، يتم حساب الوقت الذي يستغرقه في هذا الوضع خالل 

 .محاوالت 3من  ثا بأعين مغلقة30ل ثا بأعين مفتوحة، ثم خال60

 (.squat)إختبار قرفصاء  الموقف الثالث:

قليال حسب  يقوم الممارس بالوقوف خلف كرسي و إبعاد قدميه
عرض الكتفين تقريبا، ثم القيام بالهبوط و الصعود مع إبقاء الظهر 

 بعد القيام بمحاولتين. ثا30، يسجل عدد الضخات خالل مستقيما
 (.wall sit)إختبار الجلوس الحائطي  الرابع:الموقف 

ه من فيحول وضعباإلستناد على حائط بظهره،  يقوم الممارس 
الوقوف إلى الجلوس، و كأنه جالس على كرسي و ظهره مستقيم 

يتم قياس الزمن الذي  ،°90و ملتصق بالحائط و ركبتيه في زاوية 

 .ثا 60يستغرقه المختبر و هو في وضع الجلوس الحائطي خالل 

 
 
 

تقييم المشي       
و خطر السقوط   

 و فقدان التوازن
 
 
 
 
 

قياس القوة 
العضلية لألطراف 
 السفلية )الرجلين(

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 

- 
79 

 ن/د

30 

- 
50 

% 

 
/ 

 

 بسيطة
 
 د7

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 
 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 الختاميةالمرحلة 



 2019-02-17بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 03سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 اإلختبار القبلي. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
أخذ المحاوالت 

 الصحيحة فقط
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د35

 )إختبار تينيتي(. الموقف األول:
يقوم الممارس بأداء المهام المذكورة في جدول بنود تقييم المشي و 

 2.  1.  0مختلفة و يتم تقييم كل بند من  التوازن من وضعيات
 حسب أداء الممارس، و يتم ترجمة المجموع.

 )إختبار اإلرتكاز على رجل واحدة(. الموقف الثاني:
يقوم الممارس بالوقوف على رجل واحدة وثني ركبة الرجل 

األخرى، يتم حساب الوقت الذي يستغرقه في هذا الوضع خالل 
 .محاوالت 3من  ثا بأعين مغلقة30ل ثا بأعين مفتوحة، ثم خال60

 (.squat)إختبار قرفصاء  الموقف الثالث:

قليال حسب  يقوم الممارس بالوقوف خلف كرسي و إبعاد قدميه
عرض الكتفين تقريبا، ثم القيام بالهبوط و الصعود مع إبقاء الظهر 

 بعد القيام بمحاولتين. ثا30، يسجل عدد الضخات خالل مستقيما
 (.wall sit)إختبار الجلوس الحائطي  الرابع:الموقف 

ه من فيحول وضعباإلستناد على حائط بظهره،  يقوم الممارس 
الوقوف إلى الجلوس، و كأنه جالس على كرسي و ظهره مستقيم 

يتم قياس الزمن الذي  ،°90و ملتصق بالحائط و ركبتيه في زاوية 

 .ثا 60يستغرقه المختبر و هو في وضع الجلوس الحائطي خالل 

 
 
 

تقييم المشي       
و خطر السقوط   

 و فقدان التوازن
 
 
 
 
 

قياس القوة 
العضلية لألطراف 
 السفلية )الرجلين(

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د7
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 الختاميةالمرحلة 



 2019-02-24بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 04 الحصة:سنة(                                                                رقم  65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 .و المشي الحفاظ على توازن و إستقرار جسمه عند وضع الوقوفأن يتمكن المسن من  الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د2
 
 
 
 

 
 
 

 د2
 
 
 
 
 

 د2

 
 
 
 
 

 
 
 

 متوسطة

 د8
 
 
 
 

 
 
 

 د8
 
 
 
 
 

 د8

 الموقف األول:
يكون الشخص الممارس جالسا على كرسي ، عند إعطائه اإلشارة 
يقوم بالوقوف مستعينا بذراعيه و رجليه متقاربتين محاوال الحفاظ 

ثواني ثم يجلس على  10على توازن جسمه عند الوقوف لمدة 

الكرسي و يقوم بتكرار العمل محاوال عدم اإلستعانة بذراعيه 
 للوقوف.

 
 الموقف الثاني:

أمتار بحيث بعد كل  10خص الممارس بالمشي لمسافة يقوم الش

ثوانى محاوال  5خطوة يضم رجليه و يالصقهما و يبقى واقفا لمدة 

 الحفاظ على توازن جسمه ثم يقوم بنفس العمل بعد الخطوة التالية.
 

 الموقف الثالث:

أمتار بحيث بعد كل  10يقوم الشخص الممارس بالمشي لمسافة 

صقهما و يبقى واقفا و عيناه مغمضتان خطوة يضم رجليه و يال
ثوانى محاوال الحفاظ على توازن جسمه ثم يقوم بنفس  5لمدة 

 العمل بعد الخطوة التالية.

 
ثبات الجسم عند 

 وضع الوقوف
 
 
 
 
 

ثبات الجسم عند 
 المشي

 
 
 

ثبات الجسم عند 
 غلق األعين

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د7
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
إلى الحالة الجسم 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-02-26التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 05 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – قمصان ملونة – ميقاتية –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 أن يتمكن المسن من المشي بثبات في إتجاهات مختلفة. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 

 
 
 
 
 

 د3

 
 
 

 
 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 

 
 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يتم تقسيم الممارسين إلى فريقين ، عند إعطاء اإلشارة ينطلق أول 
ممارسين من كل فريق مشيا سريعا و متعرجا بين الشواخص ثم 

يحمالن الصحنين البالستيكيين و يعودان لتسليمهما لثاني ممارسين 
في كل فريق ، الفريق الذي ينهي كل عناصره هذا العمل أوال هو 

 الفريق الفائز.
 

 الثاني: الموقف
نفس التقسيم السابق ، عند إعطاء اإلشارة ينطلق أول ممارسين 

المبعثرة في  ن كل فريق مشيا سريعا نحو القمصان الملونةم
ي مضمار كل فريق محاولين جمعها و العودة بها لتسليمها  لثان

إلى أماكنها ، قمصان ن الممارسين في كل فريق الذين يعيدو
 ه هذا العمل أوال هو الفريق الفائز.الفريق الذي ينهي كل عناصر

 
المشي يكون 
بالتعرج بين 

 الشواخص
 
 
 
 

المشي يكون 
عشوائيا في 

 إتجاهات مختلفة

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د10
التنفس العميق  إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ،

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-03التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 06 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – قدمكرة  –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 أن يتمكن المسن بالتحكم في رجليه و تحسين أداءه عند تحريكهما. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 

 
 
 
 

 د3

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
كرسي و يوضع شاخص يكون الشخص الممارس جالسا على 

أمامه بين قدميه ، فيقوم برفع قدمه اليمنى فوق الشاخص ليضمها 
مع قدمه اليسرى ثم يرفعها فوق الشاخص و يعيدها إلى مكانها 

األول ، ثم  فيقوم برفع قدمه اليسرى فوق الشاخص ليضمها مع 
قدمه اليمنى ثم يرفعها فوق الشاخص و يعيدها إلى مكانها األول ، 

 بتكرار هذا العمل. ثم يقوم
  

 الموقف الثاني:
يتم تقسيم الممارسين إلى مجموعتين على شكل صفين متقابلين ، 

حيث يمرر كل واحد الكرة إلى زميله الذي يقابله الذي يحاول 
بدوره ترويض الكرة بأسفل قدمه محافظا على توازن جسمه ، ثم 

 .يعيد هذا األخير تمرير الكرة لزميله ليقوم بنفس العمل
 

 
التحكم بالرجلين 
من خالل رفع 
القدمين على 

 الشاخص
 
 
 
 

التحكم بالرجلين 
من خالل الوقوف 

و ترويض الكرة و 
 تمريرها

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د10
، التنفس العميق إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-05بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 07 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – شريط الصق –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 من الحفاظ على توازن مركز ثقل جسمه عند المشي.أن يتمكن المسن  الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 

- 

50 

% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 

 
 
 

 
 

 

80 

- 

110 

 ن/د

 
 

 
 
 

 
 

 

51 

- 

70 

% 

 د3

 
 
 

 
 

 

 د3

 
 

 
 

 
 
 

 متوسطة

 د12

 
 
 

 
 

 

 د12

 الموقف األول:

سنتيمتر و طوله  10يتم وضع شريط الصق على األرض بعرض 

أمتار ، فيقوم الممارس بالمشي على هذا الشريط و تالمسه قدمه  3

عند كل خطوة ، حيث يحاول المحافظة على ثبات جسمه و 
 إستقراره و اإلبقاء على مركز ثقل جسمه متوازنا.

 
 الموقف الثاني:

ل في الطول و يوازيه و يتم إضافة شريط الصق آخر يساوي األو

سنتيمتر ، فيحاول الشخص الممارس  25المسافة بينهما ضيقة 

العبور و المشي بينهما مشيا جانبيا حتى النهاية من دون أن تقع 
 قدمه فوق أحد من األشرطة مع التركيز على ثبات الجسم .

 
المشي إلى األمام 
بخطوات مستقيمة 

 و متتابعة
 
 
 

المشي الجانبي و 
على توازن  الحفاظ
 الجسم

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 

- 

79 

 ن/د

30 

- 

50 

% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د10
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع  على اإلسترخاء

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-10التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 08 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص–كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 أن يتمكن المسن من التنسيق بين جذعه و رجليه عند الحركة. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
     الناحية البدنية

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل

 
المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 
 
 
 

 د3

 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 
 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
بظهره ، فيقوم  يقف الشخص الممارس خلف كرسي ممسكا

بأرجحة جسمه يمينا و يسارا بشكل سلس محافظا على مركز ثقل 
الجذع يمينا و رفع الرجل  جسمه ، و ذلك من خالل ميالن

لرجل اليمنى، يقوم بتكرار ، ثم ميالن الجذع يسارا و رفع االيسرى
 العمل.

 
 :ثانيالموقف ال

عند إعطائه اإلشارة  يكون الشخص الممارس جالسا على كرسي ،
يقوم بالوقوف مستعينا بذراعيه و رجليه متقاربتين محاوال الحفاظ 

ثواني ثم يدور يمينا دورة  5على توازن جسمه عند الوقوف لمدة 

حول الكرسي ثم يجلس ، يقوم بتكرار العمل بالدوران يسارا حول 
 الكرسي.

 
التنسيق بين 

أطراف الجسم من 
خالل أرجحة 
الجسم و رفع 
 الرجلين يمينا 

 و يسارا
 

التنسيق بين 
أطراف الجسم من 

خالل الدوران 
 على الجسم

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د10
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول  لإلسترجاع ،
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-12بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 09 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60كبار السن ) الصنف:

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 مكن المسن من اإلعتماد على كلتا الرجلين عند المشي.أن يت الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 
 

 د3

 
 
 

 
 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 

 
 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
بظهره إلبقاء جسمه يقف الشخص الممارس خلف كرسي ممسكا 

ثابتا ، ثم يقوم برفع رجله اليسرى و يبقى واقفا و مرتكزا على 
الرجل اليمنى فقط ، فعند ثبات جسمه يحاول ترك الكرسي و 

البقاء في هذه الوضعية ألقصى مدة ، ثم يقوم بنفس العمل لكن 
 يرتكز على الرجل اليسرى.

 
 الموقف الثاني:

أمتار بحيث بعد كل  10افة يقوم الشخص الممارس بالمشي لمس

 3خطوة يقوم برفع رجل و يبقى واقفا على الرجل األخرى لمدة 
ثوانى محاوال الحفاظ على توازن جسمه ، ثم يقوم بتكرار نفس 

 العمل بعد الخطوة التالية لكن يعكس بين الرجلين.

 
ثبات الجسم عند 

الوقوف على رجل 
 واحدة

 
 
 
 

على كلتا  اإلعتماد
الرجلين عند 

 المشي

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع على 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-17التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 10 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – درج –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 أن يتمكن المسن من الحفاظ على توازن جسمه عند الصعود أو النزول من مكان ما. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 
 
 
 

 د3

 
 
 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 
 
 
 
 

 د12

 :الموقف األول
يمسك الشخص الممارس ظهر الكرسي لثبات جسمه ، ثم يحاول 

رفع جسمه بالوقوف على أطراف أصابع قدميه ثم النزول 
 بين، يقوم بتكرار العمل محاوال عدمواإلرتكاز و الوقوف على العق

مسك الكرسي مع المحافظة على إستقرار الجسم و توازنه عند 
 القيام بالعمل.

 
 الموقف الثاني:

يقف الشخص الممارس أمام الدرج ، فيقوم بصعود الدرجة األولى 
ثواني ثم ينزل إلى الوراء ، ثم يقوم  5برجله اليمنى و يثبت مدة 

ثواني ، يقوم بتكرار  5بالصعود على الرجل اليسرى و يثبت مدة 

هذا العمل مرة باليمين و مرة باليسار و محاوال الحفاظ على 
 إستقرار جسمه

 
عند  ثبات الجسم

الوقوف و الصعود 
على أطراف 

 األصابع
 
 
 

الحفاظ على توازن 
الجسم عند صعود 

 الدرج

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول  لإلسترجاع ،

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-19بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 11 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – ملعب كرة قدم –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 أن يتمكن المسن من المشي في إستقامة و ثبات. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د2
 

 
 
 
 
 
 

 د2
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د8
 
 
 
 

 
 
 

 د8
 
 
 
 
 

 د10

 الموقف األول:
يقف الشخص الممارس مستقيما بين كرسيين لإلستناد عليهما و 

إبقاء جسمه ثابتا ، ثم يقوم بوضع قدمه اليمنى قبل قدمه اليسرى و 
يترك الكراسي و يحاول المحافظة على ثباته و إستقراره و توازن 

ثانية ، ثم يقوم بتكرار نفس العمل لكن يعاكس  30جسمه لمدة 

 وضع قدميه.
 

 ي:الموقف الثان
أمتار من  5يقوم الشخص الممارس بالمشي إلى الوراء مسافة 

دون اإلستعانة بشيئ، ثم يقوم بنفس العمل و في هذه المرة يغلق 
 عينيه و يحاول الحفاظ على توازن جسمه.

 
 الموقف الثالث:

يتم القيام بجمع األشخاص الممارسين و الذهاب بهم في نزهة إلى 
تموشنت و المشي على أرضيته ملعب كرة القدم لوالية عين 

 .العشبية

 
المشي إلى األمام 
بخطوات مستقيمة 

 و متتابعة
 
 
 
 

المشي إلى الخلف 
بخطوات مستقيمة 

 و متتابعة
 
 

المشي من خالل 
 التنزه

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 
 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-24التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 12 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 تقوية عضالت األطراف السفلية كافة من خالل حركة كاملة للجسم. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 

 
 
 

 د3

 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يكون الشخص الممارس جالسا على كرسي ، عند إعطائه اإلشارة 
يقوم بالوقوف مستعينا بذراعيه و رجليه متباعدتين حسب عرض 

ر موضع قدميه ، و ، ثم يجلس على الكرسي دون أن يغيكتفيه 
 يقوم بتكرار العمل محاوال عدم اإلستعانة بذراعيه للوقوف.

 
 الموقف الثاني:

كرسي ممسكا بظهره من أجل ثبات  يقف الشخص الممارس خلف
، فيقوم بالنزول  و رجليه متباعدتين حسب عرض كتفيهجسمه 

بجسمه لألسفل مع إبقاء ظهره مستقيما و صدره بارزا و محافظا 
على موضع قدميه ، ثم يصعد بجسمه إلى وضع الوقوف مرة 

 و يقوم بتكرار العمل.أخرى ، 

 
تحسين أداء 

عضالت األطراف 
 السفلية كافة

 
 
 

التركيز على 
حركة الجسم 

 بشكل كامل

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول  لإلسترجاع ،

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-26بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 13 رقم الحصة:                                                                سنة( 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – درج – آلة رفع األثقال –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 عضالت الرجلين األمامية )رباعية الرؤوس(.تحسين أداء  الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 

 
 
 

 د3

 
 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يقف الشخص الممارس أمام درج متكون من خمس درجات ، 

األول ، ثم يقوم بصعود الدرجة األولى ثم ينزل إلى موضعه 
يصعد درجتين و ينزل منهما ، ثم يصعد ثالث درجات و ينزل 

إلى موضعه األول ، و يستمر هكذا يضيف صعود درجة واحدة 
 بعد كل نزول حتى يصل إلى أعلى الدرج.

 
 الموقف الثاني:

يجلس الشخص الممارس على آلة رفع األثقال الخاصة بالعضلة 
تكرار بدون أي وزن و  12رباعية الرؤوس للرجل ، فيقوم بأداء 

كيلوغرام و يرتاح ،  2تكرارات بوزن  10يرتاح ، ثم يقوم بأداء 

 كيلوغرام. 5تكرارات بوزن  8ثم  يقوم بأداء 

 
العمل على تقوية 

العضالت األمامية 
 للرجلين

 
 
 
 

التركيز على 
الحركة الكاملة 

 أثناء أداء التمارين

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-03-31بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 14 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص – آلة رفع األثقال –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 ضالت الخلفية و السفلية للرجلين.تقوية الع الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 

 
 
 
 

 د3

 
 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
و يمسك كل واحد زميله من  يقف الممارسون متقابلين مثنى مثنى

أجل الثبات أثناء العمل ، يقوم الممارس بالوقوف على أطراف 
أصابعه و ينزل إلى وضعه األول ، يستمر في تكرار العمل لمدة 

ثانية ، ثم يقوم زميله بنفس العمل ، ثم يقومان بهذا العمل معا  30

 في نفس الوقت.
 

 الموقف الثاني:
آلة رفع األثقال الخاصة بالعضلة يجلس الشخص الممارس على 

تكرار بدون أي وزن و  12ثنائية الرؤوس للفخذ ، فيقوم بأداء 

كيلوغرام و يرتاح ،  2تكرارات بوزن  10يرتاح ، ثم يقوم بأداء 

 كيلوغرام. 5تكرارات بوزن  8ثم  يقوم بأداء 

 
تقوية العضالت 
 السفلية للرجلين

 
 
 
 
 

تقوية العضالت 
 الخلفية للرجلين

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع  على اإلسترخاء
 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-02بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 15 الحصة:سنة(                                                                رقم  65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرة طبية  –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 العمل على تحسين أداء منطقة الحوض. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات 
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون  العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ،
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 

 
 
 

 د3

 
 
 
 
 

 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يقف الشخص الممارس خلف كرسي ممسكا بظهره من أجل ثبات 

، فيقوم برفع ركبته  و رجليه متباعدتين حسب عرض كتفيهجسمه 
اليمنى ثم اليسرى بإتجاه صدره ، و يستمر في تكرار العمل لمدة 

 ثانية ، يقوم بهذا التمرين ثالث مرات. 30

 
 الموقف الثاني:

يتم تقسيم الممارسين إلى مجموعات تتكون من شخصين معا و 
كيلوغرام ، يرمي الممارس  3يعطى لكل مجموعة كرة طبية تزن 

ها بإتجاه زميله لحاول هذا االخير إلتقاطها و رفعها الكرة و يدحرج
 من دون أن يثني رجليه ، ثم يعيدها لزميله ليقوم بنفس العمل.

 
تحسين أداء مفصل 
الحوض للمشي و 

 التحرك
 
 
 

التركيز على دفع 
الكرة الطبية في 

مسار مستقيم 
 بإتجاة الزميل

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
الراحة و سالمة و 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
إلى الحالة الجسم 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-07التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 16 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –ميقاتية –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 العمل على تقوية عضالت المؤخرة. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 
 

 
 
 

 د3

 
 
 
 
 

 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 

 
 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يكون الشخص الممارس واقفا و عند إعطائه اإلشارة يقوم بالمشي 

عند إلقاء الرجل اليمنى يحاول برجله اليسرى  بخطوات كبيرة ،
أن تالمس ركبته األرض من خالل النزول بجسمه إلى األرض ثم 

اليمنى هي التي تالمس   يصعد ليقوم بنفس العمل لكن ركبة رجله

 ثانية ثم يرتاح. 30األرض ، يستمر في هذا العمل لمدة 

 
 ثاني:الموقف ال

على ظهره في األرض فوق  يقوم الشخص الممارس باإلستلقاء
في زاوية  البساط ، يقوم بثني ركبتيه و يضع قدميه على األرض

مع األرض و ساقيه ، ثم يحاول رفع منطقة خصره لألعلى ° 90

 مرات. 3تكرارات و يرتاح  10ثم ينزل ، يقوم بأداء هذا التمرين 

 
التركيز على 

مالمسة الركبتين 
لألرض ألحسن 

 أداء
 
 
 

تقوية عضالت 
المؤخرة من وضع 

 اإلستلقاء

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول  لإلسترجاع ،

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-09التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 17 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرة طبية  –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 تقوية عضالت الرجلين من الوقوف و المشي. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
عمل تمرينات اإلطالة  مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ،

العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، شرح مضمون 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 

 
 
 
 

 د3

 
 
 

 
 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
على شكل صفين متقابلين  يتم تقسيم الممارسين إلى مجموعتين

على مسافة خمس أمتار ، حيث يقوم الممارس األول الذي ينطلق 
بدفع الكرة الطبية برجله و دحرجتها و يعطيها لزميله في الصف 

الذي يقابله و يذهب آلخر الصف لينتظر دوره مرة أخرى ، و 
 يقوم زميله بنفس العمل.

 
 الموقف الثاني:

على كرسي ، عند إعطائه اإلشارة يكون الشخص الممارس جالسا 
يقوم بالوقوف مستعينا بذراعيه و رجليه متباعدتين حسب عرض 

دون  كتفيه ، ثم يرفع الكرة الطبية من األرض ثم يرجعها و يجلس
أن يغير موضع قدميه ، و يقوم بتكرار العمل محاوال عدم 

 اإلستعانة بذراعيه للوقوف.
 

 
تحسين أداء المشي 
و تقوية عضالت 

 لرجلينا
 
 
 
 

المحافظة على 
ثبات و إستقرار 

 الجسم أثناء العمل

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول  لإلسترجاع ،

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-14التاريخ:                                                                   بلماحي –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 18 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرة طبية  –درج  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 .عند صعود الدرج أن يتمكن المسن من التحكم في رجليه الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 
 

 
 
 

 د3

 
 
 
 
 

 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يكون الشخصان الممارسان جالسين على األرض و مستندين 

بأيديهما و متقابلين على بعد خمس أمتار ، يقومان بتبادل تمرير 

 كيلوغرام من خالل دفعها بأرجلهما بإتجاه 5كرة طبية تزن 

 ،  يستمران في هذا العمل لمدة دقيقة ثم يرتاحان.بعضهما البعض
 

 :ثانيالموقف ال
أمام الدرج ، يقوم بصعود الدرجة األولى  يقف الشخص الممارس

 5برجله اليمنى ثم ينزل مع إبقاء رجله على الدرج ، يقوم بأداء 
تكرارات بالرجل اليمنى ثم كذلك بالرجل اليسرى و يرتاح ، ثم 

 10تكرارات و يرتاح ، ثم يقوم بنفس العمل  8يقوم بنفس العمل 

 تكرارات.
 

 
التركيز على دفع 

الكرة في مسار 
مستقيم بإتجاه 

 الزميل
 
 

تقوية األطراف 
السفلية من خالل 

 صعود الدرج

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-16بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 19 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرة طبية  –كرسي  –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 العمل على تحسين أداء منطقة الحوض. الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 .لتفادي اإلصابات

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
تصحيح األخطاء 
المرتكبة عند أداء 

 التمارين
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 د3
 
 

 
 
 
 
 

 د3

 
 
 
 

 
 
 
 

 متوسطة

 د12
 
 
 

 
 
 
 

 د12

 الموقف األول:
يقف الشخص الممارس خلف كرسي ممسكا بظهره ، فيقوم برفع 

جانبه األيمن مع إبقائها رجله اليمنى ألعلى ما يستطيع في إتجاه 

تكرارات  10مستقيمة و جسمه ثابت ثم ينزلها ، يقوم بأداء 

تكرارات بالرجل اليسرى ثم يرتاح ، لثالث  10بالرجل اليمنى و 

 مرات.
 

 الموقف الثاني:
يقف الشخص الممارس مستقيما و مفتوح الرجلين حيث توضع 

ول بجسمه من كيلوغرام بين رجليه ، فيقوم بالنز 5كرة طبية تزن 

دون أن يحني ظهره ليرفع الكرة الطبية ثم ينزل بها بنفس الطريقة 
 ثانية ثم يرتاح ، لثالث مرات. 30، يقوم بتكرار هذا العمل لمدة 

 
تحسين و تقوية 
 منطقة الحوض

 
 
 
 
 

تقوية منطقة 
الحوض لدعم 

مفاصل الحوض 
 عند الحركة

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 
 بسيطة

 
 د10

إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 
لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 

على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 المرحلة الختامية



 2019-04-21بلماحي                                                                  التاريخ:  –الطلبة الباحثان: بن سالم 

 20 سنة(                                                                رقم الحصة: 65 – 60الصنف: كبار السن )

 شواخص –كرسي –ميقاتية  –العتاد: صافرة                                                               -عين تموشنت-المؤسسة: دار المسنين 

 .البعدي اإلختبار الهدف اإلجرائي:

 المراحل األهداف محتوى المضمون الحمولة المالحظات
نبظات 
 القلب

 الوقت الحمولة الراحة الشدة

 إحماء جيد للبدن 
 لتفادي اإلصابات.

47 
- 
79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 

/ 
 

 بسيطة
 

 د7
مشي خفيف إلى سريع حول الساحة ، عمل تمرينات اإلطالة 

شرح مضمون العضلية خاصة العضالت المقبلة على العمل ، 
الحصة ، دردشة للترويح و المرح لتهيئة األرضية للعمل ، تقسيم 

 حبات الحلوى على المسنين ، الشروع في العمل.

تحضير عام من 
    الناحية البدنية 

و النفسية لتلقي 
 الواجبات البدنية

 
 مرحلة البداية

 
أخذ المحاوالت 

 الصحيحة فقط
 

 مراقبة سير العمل
 

المحافظة على أمن 
 و سالمة المسنين 

 
تفادي التعرض 

للحوادث و 
 اإلصابات

 
 
 
 
 

 
 
 

80 
- 

110 
 ن/د

 
 
 
 
 

 
 
 

51 
- 

70 
% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د35

 )إختبار تينيتي(. الموقف األول:
يقوم الممارس بأداء المهام المذكورة في جدول بنود تقييم المشي و 

 2.  1.  0مختلفة و يتم تقييم كل بند من  التوازن من وضعيات
 حسب أداء الممارس، و يتم ترجمة المجموع.

 )إختبار اإلرتكاز على رجل واحدة(. الموقف الثاني:
يقوم الممارس بالوقوف على رجل واحدة وثني ركبة الرجل 

األخرى، يتم حساب الوقت الذي يستغرقه في هذا الوضع خالل 
 .محاوالت 3من  ثا بأعين مغلقة30ل ثا بأعين مفتوحة، ثم خال60

 (.squat)إختبار قرفصاء  الموقف الثالث:

قليال حسب  يقوم الممارس بالوقوف خلف كرسي و إبعاد قدميه
عرض الكتفين تقريبا، ثم القيام بالهبوط و الصعود مع إبقاء الظهر 

 بعد القيام بمحاولتين. ثا30، يسجل عدد الضخات خالل مستقيما
 (.wall sit)إختبار الجلوس الحائطي  الرابع:الموقف 

ه من فيحول وضعباإلستناد على حائط بظهره،  يقوم الممارس 
الوقوف إلى الجلوس، و كأنه جالس على كرسي و ظهره مستقيم 

يتم قياس الزمن الذي  ،°90و ملتصق بالحائط و ركبتيه في زاوية 

 .ثا 60يستغرقه المختبر و هو في وضع الجلوس الحائطي خالل 

 
 
 

تقييم المشي       
و خطر السقوط   

 و فقدان التوازن
 
 
 
 
 

قياس القوة 
العضلية لألطراف 
 السفلية )الرجلين(

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرئيسية

 التركيز على الهدوء 
و الراحة و سالمة 

 الممارسين.

47 
- 

79 
 ن/د

30 
- 

50 
% 

 
/ 

 

 بسيطة
 

 د7
إنهاء التمارين بمشي خفيف حول الساحة ، التنفس العميق 

لإلسترجاع ، عمل تمارين المطاولة و تمديد العضالت للحصول 
على اإلسترخاء التام و الراحة ، المناقشة و التحاور مع 

 الممارسين .

العودة بأجهزة 
الجسم إلى الحالة 

 الطبيعية

 
 الختاميةالمرحلة 


