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 التعريف بالبحث-3

 -مقدمة البحث واىميتو :3-3
اف التطور الذي تشيده االلعاب الرياضية وما يحدث مف مواكبة لتغيرات العصر الحديث قد القت العبء الكبير 

وغا تعد مف الوسائؿ يااللعاب الرياضية . والعمى الباحثيف في البحث والتقصي اليجاد كؿ ما ىو جديد لتطوير 
 الحديثة والميمة في تطوير االفراد .

دور كبير في تيدئة وتطوير االفراد كما اف دافعية الطالب وما ليا مف اىمية في تطوير  اذ نجد اعتمادىا لو
مف الوسائؿ ذات الصمة بيذا وغا يوسائؿ مختمفة لزيادة ىذه الدافعية .وتماريف ال دالمستوى الدراسي لو تتطمب ايجا

 االمر مف خالؿ اعطائيا لمطالب ومحاولة التأثير في دافعية التعمـ عف طريؽ التيدئة النفسية لو .

فمف خالؿ البحوث المستمرة في عمـ النفس نجد قمة في استخداـ وسيمة تساعد الطالب في رفع دافعيتة لمتعمـ 
مية البحث في استخداـ وسيمة مساعدة وىي تمرينات اليوغا وما ليا مف واالىتماـ بالمادة العممية ومف ىنا تأتي أى

دور كبير رفع دافعية الطالب مف خالؿ االسترخاء الذي توفرة التماريف المعتمدة خالؿ استخدامو وىذا بدورة يرفع 
ستيعاب مف دافعية الطالب الرتباطيا باسترخاء الطالب وتحسف حالتة المزاجية مما يسيؿ عممية التعمـ وا

 المعمومات المقدمة لو خالؿ الدرس . 

 -: مشكمةالبحث 1-2

رياضي وجد اف لدييـ ضعؼ في دافعية التعمـ وتمكؤ في االستجابة لالداء ال مالحظة اداء الطالبمف خالؿ 
و نتباة لذا كاف البد مف ايجاد وسيمة ذات تأثير نفسي لتييئة الطالب وتطوير دافعيتنتيجة ضعؼ االىتماـ وقمة ا

وغا سنعد وسيمة مناسبة لتيدئة وتطوير الطالب يلمتعمـ وابعاد اي عامؿ سمبي لدية لذا مف خالؿ استخداـ تماريف ال
 المادة بصورة سيمة وسريعة . بوتصفية الذاكرة لدية مف يزيد مف قابميتو عمى التركيز واستيعا

 أىداف البحث 1-5

( / جامعة بابؿ لمعاـ  ) المرحمة الثانية كمية التربية الرياضية طالبعداد تمرينات خاصة باليوغا  لا  -1
 . 2113-2112الدراسي 

كمية التربية الرياضية /  دافعية التعمـ لدى طالبفي تطوير  غاتمرينات اليو بعض  التعرؼ عمى  تأثير  -2
 جامعة بابؿ .
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الضابطة في التعرؼ عمى الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية لدى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجموعة التجريبية و    -3
 . دافعية التعمـ لدى الطالب

لدافعية التعمـ لدى عدية والضابطة في االختبارات الب التجريبيةالتعرؼ عمى الفروؽ بيف المجموعة -4
 ة .كمية التربية الرياضي طالب

 -: فروض البحث -3-5

(  لتربية الرياضية ) المرحمة الثانيةكمية ا دافعية التعمـ لدى طالب تطويرتمرينات اليوغا ليا تأثير أيجابي في  -1
 . 2113-2112/جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي 

في دافعية التعمـ  بطةالتجريبيػػػػػػػػػػػػػة والضاوجود فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية لدى المجموعة  -2
 . لدى الطالب

كمية  التعمـ لدى طالبدافعية بعدية لوجود فروؽ معنوية بيف المجموعة التجريبية والضابطة في االختبارات ال  -3
 ( / جامعة بابؿ . لتربية الرياضية ) المرحمة الثانيةا

 -مجاالت البحث : -1-7

  2113-2112( / جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي  لتربية الرياضية ) المرحمة الثانيةطالب كمية ا -المجاؿ البشري :-

  25/4/2113الى  15/12/2112لمفترة مف  -المجاؿ الزماني : -

 القاعة المغمقة بكمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ . -المجاؿ المكاني : -

 -الدراسات النظرية والدراسات المشابية : -2

 الدراسات النظرية  4-3

 -ماىي اليوغا : 4-3-3

تعد اليوغا مف العمـو المنبثقة مف المعرفة اليندية القديمة ) فيدا ( أما كممة يوغا فيي كممة سنسكريتية * .     

وتعني األتحاد بيف الجسـ والعقؿ والتفرؽ بيف جسـ االنساف وعقمو بؿ تجد ليا وحدة واحدة ، وفمسفة اليوغا تعرض 
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باديء ليا بصيرة نافذة مف جوانب الحياة كميا الروحية والعقمية والجسدية ، واألنساف فييا مركز لقوى متمركزة م

وثابتو فكمما نما الجانب الثابت فيو زادت سيطرتو عمى الجانب المتحرؾ . وتبدو رياضة اليوغا أحيانًا سيمة األداء 

أف اليوغا ىي في األصؿ رياضة روحية قديمة صممت لكي . مثميا مثؿ أي شكؿ تدريبي أخر أما في الحقيقة ف

. وعمى الرغـ مف تعدد أنواع الرياضة تبقى اليوغا الرياضة السحرية  1والقمب لمنقاء الروحي واأليماف  تؤىؿ الذىف

لحياتنا العصرية التي تقضي عمى األرىاؽ وتحافظ عمى رشاقة الجسـ ليصبح منسجمًا مع النفس وسعادة الروح . 

ولـ تعد وتغيرت رياضة اليوغا مما كانت عميو في السابؽ . وأصبحت اليوـ أكثر شيوعًا مف مختمؼ دوؿ العالـ . 

العالـ مف اليوغا  مجرد رياضة مقتصرة عمى فئة معينة مف االشخاص وأتخذت اغمبية النوادي الرياضية في دوؿ

 تتـ ممارستو ضمف البرنامج اليومي وأصبحت مف البرامج الثابتو . برنامجًا صحيا

 4-أنواع اليوغا : 4-3-4

  -اليوغا عديدة أشيرىا رياضية :

( أذ تحتوي عمى خطوات عديدة أبرزىا التنفس ووضع  hath yogaتعرؼ بأسـ ) التي  -يوغا الجسـ : -1
الجموس ، وأكثر أشكاؿ اليوغا شيوعًا مف حيث الجموس ، ممثاًل ، وضع الكوبرا ، الطاولة ونصؼ الجسد ....الخ 

 وجميعيا مسميات عف وضع الجموس والذي يقوـ بو الجسـ .

 فة بالتنفس العميؽ . ورياضة .ىي اليوغا األساسية المعرو  -ماشا : -2

 ىي اليوغا النشطة التي تشبو تماريف األيروبؾ وكذلؾ التماريف الرياضية. -أشتانجافينياسا : -3

ىي حركات منفصمة تركز عمى التناغـ الحركي لجسـ وتنفيذ الحركات بدقة ويفيد ىذا النوع في  -أينجار : -4
 طاقة الرئتيف وتقوية القمب .تحسيف أسموب التنفس وقوة األحتماؿ وزيادة 

                                                           
1

 . 30، ص 2006خُرَت انطكرٌ .انُىغا نهكبار وانصغار )تدرَب،نُالت( ،شركت جالل نهطباعت يصر ، اضكندرَت ، 
2
http:/alsheeharah,jeeran,comaela.3icatef,gif,2006,p1. 
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وىي نوع ىاديء ويركز عمى الحالة النفسية وتماريف التأمؿ والتخيؿ والثغرة األيجابية لمحبات وىي  -درو : -5
مفيدة والسيما لسالمة العضالت والمفاصؿ ويساعد في تحقيؽ التناغـ الداخمي ألعضاء الجسـ وأبعاد المشاعر 

 السمبية .

ىو أسموب يركز عمى التأمؿ وتعتمد حركاتو وأوضاعو عمى تتابع حركي دقيؽ كما تتضمف األساليب  -رجا : -6
 .العالجية 

 -مفيوم دافعية التعمم : 4-3-5

 -لقد ظير عدد مف االتجاىات في فيـ الدافعية لمتعمـ ومف ىذه االتجاىات :  

 -:(Cognitive Approachاالتجاه المعرفي ) -3

التمييػػػز بػػػيف مصػػػادر الػػػدوافع أساسػػػًا فػػػي تفسػػػيره لدافعيػػػة الػػػتعمـ، وىػػػذه المصػػػادر قػػػد تكػػػوف داخميػػػة  وقػػػد تبنػػػى فكػػػرة
(Intrinsic( أو تكػػػوف خارجيػػػة )Extrinsic وافتػػػرض أف الفػػػرد يكػػػوف مػػػدفوعا بيػػػدؼ لموصػػػوؿ إلػػػى حالػػػة تػػػوازف .)

ارؼ تسػػاعده فػػي تمثػػؿ ( يعػػده أساسػػًا لينطمػػؽ منػػو فػػي سػػعيو لمحصػػوؿ عمػػى خبػػرات أو معػػEquilibriumمعرفػػي )
 1فيميا .الخبرات التي يواجييا ويعمؿ عمى تكييفيا ومف ثـ 

ويفتػػػرض االتجػػػاه المعرفػػػي انػػػدفاع الطمبػػػة فػػػي مواقػػػؼ الػػػتعمـ والخبػػػرة بيػػػدؼ الوصػػػوؿ إلػػػى معرفػػػة منظمػػػة يسػػػيؿ  
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيعابيا وفيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ودمجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

(Cognitive Structure لػدييـ واسػتخداميا فػي ) المواقػؼ والخبػرات الجديػدة. أي أف الطمبػة يقيمػوف الػتعمـ بيػدؼ
داخمي يتمثؿ عػادة أمػا فػي صػورة حػؿ مشػكمة يواجيونيػا أو اكتشػاؼ خبػرة أو معرفػة، أو أي شػيء جديػد أو تطػوير 

المػتعمـ .أي أنيػـ يعػزوف الػدوافع إلػى أسػباب داخميػة يػرتبط فييػا الحػافز بالػدافع التعميمػي لػدى 2لمعرفي لدييـ البناء ا
ويكػػوف التعزيػػز متمػػثال فػػي الرضػػا النػػاتج عػػف النشػػاط التعميمػػي وعػػف بمػػوغ األىػػداؼ. وىػػذا النػػوع مػػف الػػدوافع يسػػاعد 
عمى أف تكػوف النتاجػات التعميميػة قويػة األثػر لػدى المػتعمـ. ويػتـ تػوفير الػدافع الػداخمي مػف خػالؿ توظيػؼ األنشػطة 

 3مميـ .كتشاؼ وفي تنظيـ تعالتي يزاوليا المتعمموف في مجاالت المعب واال

                                                           
1

 .61،ص1811نادَت فهًٍ واخروٌ : انتعهى وانتعهى انصفٍ ، عًاٌ ، دار انفكر نهتىزَع واننشر ، 
2

 1883،  20،ع أ( 20َىضف لطايٍ .اندافعُت نهتعهى ندي طهبت انصف انعاشر فٍ يدَنت عًاٌ ، يجهت دراضاث ) عهىو انطانُت ( ، أردٌ ، يجهد)

 . 234، ص
3

 . 61نادَت فهًٍ واخروٌ . يصدر ضبك ذكرة ، ص
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( مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ Efficacy( أو الفعاليػػة )Competenceويركػػز االتجػػاه المعرفػػي أيضػػا عمػػى جانػػب الكفايػػة ) 
( ويفترض أيضا أف األفراد يػدفعيـ مػيميـ االسػتطالعي إلػى االكتشػاؼ أو تجريػب Equilibriumإلى حالة التوازف )

 1تاع بيا .ستمأشياء أو خبرات أو مواقؼ ييدؼ اال

 -:(Behavioral Approach) السموكياالتجاى -4

. 2مػؤثرات خارجيػة وداخميػة  ويتزعـ ىذا االتجػاه العػالـ ب. ؼ. سػكنر مؤسػس السػموكية ويػرى أف السػموؾ ينشػأ مػف
ويفتػػرض ىػػذا االتجػػاه اف الدافعيػػة لمػػتعمـ حالػػة تسػػيطر عمػػى أداء الفػػرد إذ تظيػػر لديػػو اسػػتجابات مسػػتمرة ومحػػاوالت 

واصػػػػمة بيػػػػدؼ تحقيػػػػؽ تعزيػػػػز، وبػػػػذلؾ يقتػػػػرف أداؤه السػػػػتجابة مػػػػا وتكػػػػراره ليػػػػا بالحصػػػػوؿ عمػػػػى معػػػػزز، فيػػػػي إذا مت
. وقػد أكػد 3ى ذلػؾ التعزيػز استجابات مرىونة بمعزز محدد وبذلؾ يكوف الفرد محكوما في تعممو بيدؼ الحصوؿ عم

أسػػباب وأحػػداث ومػػؤثرات خارجيػػة ال صػػمة عمػػى أف الػػدافع يسػػتثير نشػػاط الكػػائف ويحركػػو، ويعػػزو دافعيػػة الػػتعمـ إلػػى 
مباشػػرة ليػػا بػػالموقؼ أو بموضػػوع الدافعيػػة ويطمقػػوف عمػػى ىػػذا الػػنمط مػػف الػػدوافع مصػػطمح )الػػدوافع الخارجيػػة( أو 

 4.( External Motivationالدافع الخارجي )

ؿ الجػوع. وأف الػدرجات والدافعية يمكف أف تفسر بفعاليات بيئية تؤثر في السموؾ أو بوسػاطة الحاجػات الجسػمية مثػ 
ف االسػتراتيجية لزيػادة دافعيػة المػتعمـ لمػتعمـ  والعالمات وجوائز أخرى لمػتعمـ ىػي محاولػة لخمػؽ الدافعيػة الخارجيػة. وات
تػػرتبط بتوظيػػؼ ميػػارات تقػػديـ صػػور التعزيػػز المختمفػػة مػػف التعزيػػز المسػػتمر لممػػتعمـ الحػػديث وخاصػػة ل طفػػاؿ فػػي 

ع والذي يعد أكثر أثرا ومقويا لمسموؾ ثـ يتطور ألف يكوف التعزيز ذاتيا وفيو يشبع الفرد تعمميـ المغة والتعزيز المتقط
 5.تأثير خارجي حاجاتو وأىدافو بدوف 

كمػػا يؤكػػد ىػػذا االتجػػاه أف الدافعيػػة ىػػي حالػػة داخميػػة ال تالحػػظ وال يمكػػف تعػػديميا بشػػكؿ مباشػػر ومػػف الصػػعب عمػػى 
ي في الغالب تفيـ كمكوف بسيط، ومرتبطة مػع األدب أكثػر منيػا مػع العمػـ األفراد أف يحصموا عمييا أو يفيموىا، وى

لذلؾ فإف دورىا غير ميـ في تكنولوجيا األجيزة فػي التعمػيـ، ولكننػا فػي حقػؿ تكنولوجيػا التربيػة نعمػؿ تحػت افتػراض 
 6.ائؿ محفزة بطبيعتيا( أف جميع الوسائؿ الجديدة تشكؿ دافعية بشكؿ نظري )أو ىي وس

                                                           
1

 .235صَىضف انمطايٍ . يصدر ضبك ذكرة ،
2

 . 128،ص1818َىضف انمطايٍ . ضُكىنىجُت انتعهى وانتعهُى انصفٍ ، عًاٌ ، دار انشروق ، 
3

 . 236،ص1883َىضف انمطايٍ .يصدر ضبك ذكرة ، 
4

 . 121،ص1815اننفص انتربىٌ ، عًاٌ ، دار انفرلاٌ نهنشر ، عبد انًجُد نشىاتٍ . عهى 
5

 .63نادَت انسَىد واخروٌ . يصدر ضبك ذكرة ، ص
6

 . 53، ص 1888، االردٌ ،  2دمحم يحًىد انحُهت . اندافعُت ) انعايم انًهًم فٍ تصًُى انتعهُى ( ، يجهت انًعهى /انطانب ، ع
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 -:(Human Approach) اإلنساني هاالتجا -5

وجػػاءت النظريػػة اننسػػانية فػػي تفسػػير دافعيػػة السػػموؾ بربطػػو بدراسػػات الشخصػػية إذ نظػػرت ل نسػػاف بوصػػفو كػػاًل  
متكػػاماًل )عقػػؿ، جسػػػد، روح( أي أنيػػا قػػػد أعػػادت اننسػػػاف إلػػى إنسػػػانيتو بعػػد أف فقػػػد ىويتػػو الشخصػػػية، ومػػف أبػػػرز 

حريػػة الشخصػػية لمفػػرد واختيػػاره القػػرار الػػذاتي وسػػعيو لمنمػػو والتطػػور الػػذي يعػػد منظرييػػا روجػػرز وماسػػمو إذ أكػػدت ال
. وتػػذىب ىػػذه النظريػػة إلػػى أف المػػتعمـ يسػػعى فػػي تعممػػو بيػػدؼ اسػػتغالؿ أقصػػى 1لمقيػػاـ بالميمػػات أساسػػا لمدافعيػػة 

فيػة والجماليػة. لػذلؾ طاقاتو لكي يحقؽ ذاتو ويبدع أشياء جديدة نشباع حاجاتو المختمفة، وفي قمتيا الحاجات المعر 
فػػإف النجػػاح واننجػػاز يتحقػػؽ لمطمبػػة إذا مػػا أتيحػػت ليػػـ فػػرص مناسػػبة السػػتغالؿ قػػدراتيـ التػػي تسػػاعد عمػػى إشػػباع 

 2.لذات وانبداع حاجاتيـ إلى جانب تحقيؽ ا

ف التحسػػيف وانضػػافة دومػػا موجػػودة   لينػػدفع والجػػدير بالػػذكر أف إمكانيػػة إشػػباع حاجػػات الفػػرد غيػػر مختمفػػة دائمػػا وات
الناس إلى حاجاتيـ أو التخمص مف توتراتيـ الناتجة عف حاجػاتيـ. ويسػعى النػاس نحػو أىػدافيـ ألف ذلػؾ يسػاعدىـ 
فػي إشػباعيا ويؤكػػد االتجػاه اننسػػاني الحريػة واالختيػار والقػػرار الشخصػي والسػػعي نحػو النمػو الشخصػػي وكمػا يؤكػػد 

 3لداخمية أيضا .لدى المعرفييف ويركزوف عمى الدوافع ااننسانيوف انثراء النفسي لخبرات التالميذ كما ىو 

نالحػػظ عنػػد إجػػراء موازنػػة مػػا بػػيف االتجاىػػات التػػي تناولػػت مفيػػـو الدافعيػػة أف االتجػػاه المعرفػػي قػػد حػػدد عػػدة نقػػاط 
 -أساسية كأساس لتفسير دافعية التعمـ يمكف تمخيصيا كما يأتي :

 سيرىا لدافعية التعمـ )إما داخمية أو خارجية(.اعتمدت التمييز بيف مصادر الدوافع أساسا في تف .1

 التركيز عمى أف الفرد يكوف مدفوعا بيدؼ، لموصوؿ إلى حالة توازف معرفي. .2

ف الطمبة يثمنوف التعمـ بيدؼ داخمي يتمثؿ عادة أما فػي صػورة حػؿ مشػكمة يواجيونيػا أو اكتشػاؼ خبػرة أو  .3 وات
 معرفة جديدة أو تطوير البناء المعرفي لدييـ.

 الدوافع إلى ما يسمى بالدوافع الداخمية والتي يرتبط فييا الحافز بالدافع التعميمي لدى المتعمـ.عزو  .4

يتمثؿ التعزيز في الرضا الناتج عف النشاط التعميمي وعف بموغ األىداؼ ويكوف الناتج التعميمي فيو قوي األثر  .5
 لدى المتعمـ.

 ؿ إلى حالة التوازف.التركيز عمى جانب الكفاية أو الفعالية مف أجؿ الوصو  .6

طرحو لمفاىيـ الميػؿ االسػتطالعي واالختيػارات والقػرارات والخطػط واالىتمامػات ومفيػومي النجػاح والفشػؿ فػي  .7
 التحميؿ ألمفاىيمي لمدافعية.

                                                           
1

 . 56، ص 1881بعت جايعت انًىصم ، فاضم االزَرجاوٌ . عهى اننفص انتربىٌ ، يط
2

 . 253، ص 1883َىضف انمطايٍ . يصدر ضبك ذكرة ، 
3

 . 134، ص 1818َىضف انمطايٍ . يصدر ضبك ذكرة ، 
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ونالحػػظ بػػأف االتجػػاه المعرفػػي قػػد اعتمػػد عمػػى الػػدوافع الداخميػػة بوصػػفو أساسػػًا لتفسػػير دافعيػػة الػػتعمـ. أمػػا االتجػػاه  
 -ي فنالحظ بأنو قد حدد أيضا نقاط وأسسًا في تفسير دافعية التعمـ، تتمخص في النقاط التالية :اننسان

 اعتماده الدراسات الشخصية بوصفيا أساسًا في تفسير دافعية ا لسموؾ عكس االتجاه المعرفي. -1
 طرحو لمفاىيـ الحرية الشخصية لمفرد واختياراتو لمقرار الذاتي والسعي لمنمو والتطور. -2

 كيده ل ثراء النفسي لخبرات التالميذ كما ىو لدى المعرفييف.تأ -3

 يركز عمى الدوافع الداخمية أيضا كما ىو لدى المعرفييف. -4

 -وجاءت تأكيدات االتجاه السموكي عمى النقاط اآلتية :

 إف السموؾ ينشأ مف مؤثرات خارجية وداخمية . -1

 عمى أداء الفرد وأف استجابات الفرد مرىونة بمعزز محدد. يقـو عمى افتراض أف دافعية التعمـ حالة تسيطر -2

يعزوف دافعية التعمـ ألسباب وأحداث ومؤثرات خارجيػة ال صػمة مباشػرة ليػا بػالموقؼ أو بموضػوع الدافعيػة أي  -3
 تركز عمى الدوافع الخارجية.

 لخمؽ الدافعية الخارجية. طرحو لمفاىيـ الفعاليات البيئية والدرجات والعالقات والجوائز بوصفيا أساساً  -4

 أكد أيضا تقديـ صور التعزيز المختمفة لزيادة دافعية التعمـ.  -5

 وأكد أف الدافعية ىي حالة داخمية ال تالحظ، ودورىا غير ميـ في تكنولوجيا األجيزة في التعمـ. -6

وافع أمػػا أف تكػػوف دوافػػع إذف نالحػػظ مػػف االتجاىػػات التػػي تناولػػت مفيػػـو دافعيػػة الػػتعمـ أنيػػا أكػػدت نػػوعيف مػػف الػػد
داخميػػة نابعػػة مػػف ذات الفػػرد أو دوافػػع خارجيػػة مثػػؿ المكافػػيت والمثيػػرات التػػي تقػػدميا البيئػػة التعميميػػة، وتركػػز ىػػذه 
النظريات عمى أف الدافع يعطي الطالب إصرارًا عمى المواصمة لتحقيؽ ىدؼ يػؤمف بػو عمػى الػرغـ مػف الصػعوبات 

كسػػابو ثقػػة عاليػػة بن فسػػو لتحقيػػؽ اليػػدؼ. أمػػا الدراسػػات واألدبيػػات التػػي حاولػػت تحديػػد أبعػػاد دافعيػػة والتحػػديات. وات
ىميػة التعمـ فأظيرت أف أبرز تمؾ األبعاد : اننجاز، المثابرة، تحقيؽ الذات، الثقة بالنفس، انصرار، تقدير قيمػة وأ 

 1.اليدؼ مف التعمـ 

 
                                                           

1
 بغداد اَناش َىنص . تصًُى برنايج تعهًٍُ ندافعُت انطهبت نحى تعهى يادة انرَاضُاث ، اطروحت دكتىراة فهطفت انتربُت ) غُر ينشىرة ( ، جايعت

 . 17، ص 1888، 
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 -الدراسات المشابية : -4-4

 3الياشميدراسة شيماء رضا عمي  4-4-3

 (( تأثير تمرينات اليوغا في بعض مكونات الدم المناعية والمياقة الصحية)) 

أعداد تمرينات خاصة برياضة اليوغا تتالئـ وعينة البحث . والتعرؼ عمى مكونات الدـ  -* ىدؼ البحث :
 اعية والمياقة الصحية . المناعية والمياقة الصحية . والتعرؼ عمى تأثير تمرينات اليوغا في بعض مكونات الدـ المن

ىنالؾ فروض ذات داللة أحصائية بيف االختبارات القبمية والبعدية في بعض مكونات الدـ  -* فروض البحث :
المناعية والمياقة الصحية لممجموعة الضابطة . وىنالؾ فروض ذات داللة احصائية بيف االختبارات القبمية 

 ياقة الصحية لممجموعة التجريبية لموالبعدية في بعض مكونات الدـ المناعية وا

 -2118يحث عمى طالبات المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية لمبنات لمعاـ الدراسي -* عينة البحث :
2119 . 

في ضوء النتائج التي وصمت اليو الباحثة توصي ضرورة استخداـ تمرينات اليوغا مما ليا مف  -* التوصيات :
فاءة الجياز المناعي ومف ثـ تجعؿ جسـ االنساف صحيا" وخاليًا مف األمراض . ضرورة اىمية كبيرة في وضع ك

اىتماـ مختصيف بالمعاىد الصحية والمياقة البدنية بأستخداـ تماريف اليوغا مما ليا مف اثر عظيـ في تطوير 
 مكونات المياقة الصحية .

اف استخداـ تمرينات اليوغا اثرت معنويًا في المجموعة التجريبية بيف اختباريف قبمي وبعدي  -* األستنتاجات :
) كريات الدـ البيض ، النتروفيؿ ، الميموفاسايت ،  -ولصالح بعدي في بعض مكونات الدـ المناعية مثؿ :

( . اف استخداـ تمرينات اليوغا اثرت معنويًا في المجموعة التجريبية بيف االختباريف  lgc  ،lgmالمونوسايت ، 
) مرونة الجذع ، مرونة الحوض ،  -القبمي والبعدي ولصالح البعدي في بعض مكونات المياقة الصحية مثؿ :

 مرونة الكتؼ ، قوة القبضة اليمنى واليسرى ، نسبة الشحوـ ( ولـ تؤثر عمى كتمة جسـ .

 

 

                                                           
1

 .10،ص2008شًُاء رضا عهٍ انهاشًٍ .تأثُر تًرَناث انُىغا فٍ بعض يكىناث اندو انًناعُت وانهُالت انصحُت ، رضانت ياجطتُر ، 
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 -مناقشة الدراسة السابقة : -
ث ت عمى عينة البحنالحظ مف خالؿ عرض الدراسة السابقة انيا تضمنت تماريف اليوغا التي استخدم -

المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية لمبنات /بغداد وذلؾ مف اجؿ تطوير مكونات  والمتمثمة بطالبات
 تطوير في في المجموعة التجريبية ىذه التماريف اثرتالدـ المناعية والمياقة الصحية وبعد استخداـ 

 مكونات الدـ المناعية وكذلؾ المياقة الصحية لعينة البحث قيد الدراسة .
اما بالنسبة لمبحث الحالي فقد اتفؽ مع الدراسة السابقة في استخداـ تماريف اليوغا مع االختالؼ في نوع  -

لكمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ وكذلؾ نجد اف تماريف العينة والمتمثمة في طالب المرحمة الثانية 
اليوغا وتأثيرىا في البحث الحالي يختمؼ عف الدراسة السابقة وذلؾ في تطوير دافعية التعمـ لمطمبة في 

 المجاؿ الرياضي .

 -منيج البحث واجراءاتو الميدانية :-3

 -منيج البحث : 5-3

 لؾ لمالئمة مشكمة البحث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وذ

 -:عينة البحث  5-4

 ىاختيار مجتمع البحث ىـ طالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ اما العينة فقد تـ ا 
) ب( وقد بمغ  شعبة بالقرعة واستبعادلقرعة ( وىـ طالب المرحمة الثانية شعبة )ج،ء( اشوائية ) طريقة العالب

 ضابطة .مجموعتيف تجريبية و  وتـ تقسيميـ الى ( طالب61عددىـ ) 
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 -: تخدمة لمبحث واالدوات المساعدةاألدوات المس 5-5

 المصادر والمراجع العربية  -1

 مقابالت شخصية  -2

 مقياس دافعية التعمـ .-3

 -: في البحث المستخدم مقياسال5-6 

 -مقياس دافعية التعمم :-

( فقرة يجيب 36تـ االعتماد عمى المصادر العممية ومقياس دافعية التعمـ لػ) نورجاف عادؿ ( والذي يتألؼ مف )
عنيا المختبر مف خالؿ المواقؼ المفظية وىي ) أوافؽ بشدة، اوافؽ ، متردد، ال أوافؽ ، ال أوافؽ بشدة ( وقد 

والعكس بالنسبة لمفقرات االيجابية وقد عرض  ( بالنسبة لمفقرات السمبية1،2،3،4،5اعطيت ليا الدرجات ) 
وقد ابدوا رأييـ في مدى مالئمتو لمعمؿ البحثي وظير بصورتة النيائية كما في * والمختصيفالمقياس عمى الخبراء 

 ( .1ممحؽ )

 -:االستطالعيو التجربو5-7

لكمية التربية الرياضية شعبة طمبة المرحمة االولى  مف طالب( 4) عمى2/1/2113بتاريخ التجربة ىذه اجراء تـ
 و الفقرات و التعميمات ضوحو  ومدى لممقياس طالبال تفيـ مدى عؿ التعرؼ خالليا تـ و بابؿ جامعة)ب(/
 .     لممقياس الرئيسي لمتطبيؽ االستعداد اجؿ مف حدوثيا الممكف مف التي الصعوبات عمى التغمب

  -: الكمية الدرجة حساب5-8

( 36) ىي درجة واقؿ( 181) تكوف طالبمل درجة اعمى فأف فقرة( 36) مف كوفتت التعمـدافعية  مقياس اف بما
 .  (  9312) بمغي المعياري واالنحراؼ( 174313)  يبمغي الحساب والوسط
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  -:لممقياس العممية الخصائص5-9

  -:الصدق5-9-3

ختبار مف العمميات الميمة في  اف الصدؽ لال اذ،  الجيد لالختبار العممية والصفات الشروط مف الصدؽ يعد
البحث العممي وقد تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس مف خالؿ عرضة عمى الخبراء وبذلؾ تـ تحقيؽ الصدؽ 

 الموضوعي لة .

  -:الثبات5-9-4

عالي وىذا مؤشر (  1383) دافعية التعمـ لمقياس وبمغت الثبات معامؿ الستخراج ألفاكرونباخ معادلة استخداـ تـ
 عمى ثبات المقياس .

 -االختبارات القبمية : :-5

( طالب في القاعة  61عمى عينة البحث البالغة )  6/1/2113تـ اجراء االختبارات القبمية لعينة البحث بتاريخ 
عية التعمـ  لمعينة لمتعرؼ عمى مستوى المغمقة لكمية التربية الرياضية حيث تـ اعطاء العينة استمارات مقياس داف

 ( .1تـ جمع االستمارات وكانت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ )دافعية التعمـ لدييـ  قبؿ اعطائيـ تمرينات اليوغا و 
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 (1جدوؿ)

 يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعتيف التجريبية والضابطة لالختبارات القبمية

 

 الوسائل اإلحصائية 

 

 

 المتغيرات

 القبمي

 الضابطة المجموعة

 القبمي

 المجموعة التجريبية

t  

 

 المحسوبة

t  

 

 ع  س ع  س الجدولية

 4,111 63;,1 4:,31 5,11: 6,68 7,71: دافعية التعمم

 4,111= 1,17تحت مستوى داللة  :7درجة الحرية 

 

 -تمرينات اليوغا :;-5

 (2تـ اختيار التمرينات المذكورة في الممحؽ رقـ )  

مجموعة تمرينات خاصة بتمرينات اليوغا استنادا الى بعض المصادر والمراجع العممية وقد عممت  ثةأعدت الباح

مف حيث تمرينات اليوغا وتأثيرىا  ثة عمى تييئة تماريف خاصة لتطوير دافعية تعمـ الطمبة والتييئة الذىنية ليـحالبا

والتنويع والمرونة عند تطبيؽ التمرينات وقد تـ استعماؿ  طالبالفردية بيف ال ؽرو فلاوقد تـ مراعاة  ذلؾ االمر في

مي حتى تكوف قادرة عمى تطوير التدريب الفتري مرتفع الفترة وقد وضعت تمرينات اليوغا مبنية عمى اساس عم

( اذ كانت تمرينات اليوغا  24/3/2113 – 17/2/2113وتـ تطبيؽ تمرينات اليوغا )  دلفعية التعمـ لمطالب

ألسبوع وبمعدؿ ) ا( وحدة تدريبية ب 3وبواقع )  ابيع( اس 6( وحدة تدريبية طبقت عمى مدى )  18 تتكوف مف )

( دقيقة  15( دقيقة لموحدة التدريبية الواحدة وقد طبقت الباحثة تمرينات اليوغا في األعداد الخاص خالؿ )  91
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طالب مجموعة الضابطة والمتمثمة باما ال (بة )ءىي طالب كمية التربية الرياضية شعو  في ) المجموعة التجريبية (

وقد راعت الباحثة بأف تكوف مدة الراحة دروس العمميةكمية التربية الرياضية شعبة )ج( والتي كانت تتبع مفردات ال

 كافية ألستعادة الطاقة والبدء بالتمريف األخر .

 -األختبارات البعدية :;-5

 2/4/2113تـ أجراء األختبارات البعدية لعينة البحث في يـو الثالثاء المصادؼ 

 -الوسائل األحصائية : 5-31

 ( لمعالجة النتائج . spssتـ أستعماؿ الحقيبة األحصائية الجاىزة ) 

 الباب الرابع عرض ومناقشة النتائج-4

 عرض النتائج6-3

 (4جدول )

 المحتسبة والجدولية  tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي 

 البحث لممجموعة الضابطة  تبارات القبمية والبعدية لمتغيرلالخ

 :4,6= 1,17تحت مستوى داللة  :4درجة الحرية

الوسائل 
 اإلحصائية

 

 المتغيرات

فروق   ع س ع س
 االوساط

متوسط 
 االنحرافات

t المحتسبة t 
 الجدولية

داللة 
 الفروق

7,5: 6,68 7,71: دافعية التعمم
5 

7,38 3,38 3,81 3,9:  

4,6: 

 غير

 معنوي



15 

 

لمقيمة نسبة(  :3,9) المحتسبة ، حيث بمغت القيـ دافعية التعمـالداللة الغير معنوية  ل (2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 لممجموعة الضابطة  .  (2348)الجدولية 

 (5جدول )

 المحتسبة والجدولية  tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمتي 

 البحث لممجموعة التجريبية  تبارات القبمية والبعدية لمتغيرلالخ

 4,79= 1,17تحت مستوى داللة  :4درجة الحرية

نسبة  (5337)  ـ المحتسبةالمتغيرات  قيد البحث، حيث بمغت القي( الداللة المعنوية 3تضح مف الجدوؿ رقـ )ي

 لممجموعة الضابطة  . (2357)لمقيمة الجدولية 

 مناقشة النتائج 6-4

( اف الفروؽ قد ظيرت غير معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي 2نجد مف خالؿ ما عرض في جدوؿ )

لممجموعة الضابطة في مقياس دافعية التعمـ وىذا يبيف طبيعة مشكمة البحث في ضعؼ دافعية التعمـ لمطالب وقد 

ـ المستوى الدراسي والسبب ىو تكوف االسباب مختمفة ولكف عمى الرغـ مف اف اكثر الطمبة قد انخفض لديي

االنشغاؿ في التطورات المختمفة في الحياة الجامعية وغياب عامؿ التحفيز والتوجية النفسي لمطالب في اىمية 

الوسائل 
 اإلحصائية

 

 المتغيرات

فروق   ع س ع س
 االوساط

متوسط 
 االنحرافات

t 
 المحتسبة

t 
 الجدولية

داللة 
 الفروق

,344 :,31 :,5: دافعية التعمم
8 

 معنوي 4,79 7,59 :4,4 9 ;,33
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الدراسة وتحسيف المستوى الدراسي حيث اصبح االمر لمطالب اف الحصوؿ عمى النتيجة النيائي لمدراسة ىو 

ص وااللتزاـ لدييـ ، لذا فف ىذه المشكمة اف لـ يتـ تبينيا كما تـ في تحصيؿ حاصؿ وغياب عامؿ الرغبة والحر 

 البحث الحالي سوؼ يستمر الطمبة في عدـ الحرص في االنجاز الدراسي .

فقد تغير البحثبارات القبمية والبعدية لملنسبة لكؿ مف االختبامعنوية الفروؽ  ( والذي اظير3اما بالنسبة لمجدوؿ )

ا غىذه النتائج الى تمرينات اليو  ةلباحثمعنوية الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي حيث تعزي ااظيرت النتائج 

وىذا مايدؿ عمى التأثير االسترخائي لمتماريف المتبعة  الحالة النفسية لمطالب ريوبشكؿ فعاؿ في تطو  التي اسيمت

، طالب وزيادة الرغبة في التعمـ واالداءاء الحركي لاالد تحسيف االنتباة والتركيز في ا عمىوىذا بدوره ينعكس ايجابي

وغا(يمثؿ بعد يالمى اف االنتباه )التي تميز بو تقنية ماأكده)محمد محمود كماؿ( يتفؽ ع وتتفؽ ىذه النتيجة مع

حيوي في مجاالت التدريب والمنافسة ،وأف قدرة الفرد الرياضي عمى توظيؼ كؿ مف االنتباه والتركيز التي تتميز 

 1.بو تقنية اليوغا يعد مف العوامؿ المؤثرة بصورة مباشرة في تحسيف االداء الحركي 

الثر الفعاؿ في زيادة الرغبة في المواظبة كما اف تماريف اليوغا التي خضعت ليا المجموعة التجريبية كاف ليا ا

والتزاـ الطالب بالدروس والحرص عمى االداء الحركي الصحيح نتيجة لحالة االسترخاء التي حصؿ عمييا الطمبة 

 مف تأثير تماريف اليوغا .

 االستنتاجات3 -7

 . دافعية التعمـ لمطالب تطوير ا تأثير ايجابي فيغاف لتماريف اليو -1

 . ولصالح االختبار البعدي مقياس دافعية التعمـوالبعدي ل معنوية بيف االختبار القبمي وجود فروؽ-2

 

                                                           
1

انسلازَك ، دمحم يحًىد كًال . تأثُر تنًُت االنتباة وانتطىر انعمهٍ عهً االداء ، رضانت ياجطتُر ، كهُت انتربُت انرَاضُت نهبناث ، جايعت 

 .20،ص2003
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 التوصيات 5-4

دروس العممية لكمية التربية كانة في الا واعطائيا الدور والمغستخداـ برامج تتضمف تمرينات اليو ضرورة ا-1

 . لذىنية وحصوؿ االسترخاء التاـ لواقابمية الطالب ي في تحسيف وتطوير وذلؾ لدورىا االيجاب الرياضية

لتفاوت في نفسو وذلؾ مف اجؿ عدـ حدوث ا مرحمةيا لممجموعة الضابطة مف الاعادةاعطاء التماريف نفس-2

 . طمبةالمستويات بيف ال

 لتطوير الطالبات ايضة لدورىا في تطوير الجنسيف .اعتماد ىذه التماريف -3

 -: المصادرالعربيةواألجنبية-

ايناس يونس . تصميـ برنامج تعميمي لدافعية الطمبة نحو تعمـ مادة الرياضيات ، اطروحة دكتوراة فمسفة -1

 . 1999التربية ) غير منشورة ( ، جامعة بغداد ، 

 لمطباعة شركةجالؿ عالج، – تعميـ – لياقة – تدريب – والصغار لمكبار السكري،اليوغا خيرية-2

 .2116 مصر،األسكندرية،،

الدـ المناعية والمياقة الصحية ، رسالة  مكونات بعض في اليوغا تمرينات تأثير.الياشمي رضاعمي شيماء -3

 .  2119ماجستير ، 

 .1985عبد المجيد نشواتي . عمـ النفس التربوي ، عماف ، دار الفرقاف لمنشر ، -4

 .1991فاضؿ االزيرجاوي . عمـ النفس التربوي ، مطبعة جامعة الموصؿ ، -5

محمد محمود كماؿ . تأثير تنمية االنتباة والتطور العقمي عمى االداء ، رسالة ماجستير ، كمية التربية -6

 .2113الرياضية لمبنات ، جامعة الزقازيؽ ، 
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، االردف  2محمد محمود الحيمة . الدافعية ) العامؿ الميمؿ في تصميـ التعميـ ( ، مجمة المعمـ /الطالب ، ع-7

 ،1999. 

 .1988يمي واخروف : التعمـ والتعمـ الصفي ، عماف ، دار الفكر لمتوزيع والنشر ، نادية ف-8

يوسؼ قطامي .الدافعية لمتعمـ لدى طمبة الصؼ العاشر في مدينة عماف ، مجمة دراسات ) عموـ انسانية ( ، -9

 .1993،  21أ( ،ع 21أردف ، مجمد)

 .1989عماف ، دار الشروؽ ،  يوسؼ القطامي . سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي ،-11

http://alsheeharah ,jeeran , comaeqla3lcatef , gif , 2006 . 11- 

 (  3ممحق ) 

 مقياس دافعية التعمم 

 الفقرة ت
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق متردد أوافق

      .ادة عندما أكوف موجودا في الكميةأشعر بالسع 1

      .بعالماتي الدراسيةأف ييتـ والداي يندر  2

ضمف مجموعة مف الزمالء  أفضؿ القياـ بالتماريف 3

 عمى أف أقوـ بو منفردا.

     

     يؤدي إلى إىماؿ  اىتمامي ببعض التماريف الرياضية 4
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 كؿ ما يدور حولي.

      .الكميةأستمتع باألفكار الجديدة التي أتعمميا في  5

      بسبب قوانينيا الصارمة. لدي النزعة إلى ترؾ الكمية 6

بغض النظر عف  أحب القياـ بمسؤولياتي في الكمية 7

 النتائج.

     

      بمسؤولية تامة. بالكمية المختمفة أواجو المواقؼ 8

عندما أتحدث عف مشكالتي في  يصغي إلي والداي 9

 .الكمية

     

      يصعب عمي االنتباه لشرح المدرس ومتابعتو. 11

غير  البية التماريف التي يقدميا المدرسأشعر بأف غ 11

 مثيرة.

     

      .ى لكي يرضى عني زمالئي في الكميةأسع 12

التي تتطمب تحمؿ  أتجنب المواقؼ الرياضية 13

 المسؤولية.

     

بغض النظر  إنزاؿ العقوبات عمى زمالئي ال أستحسف 14

 عف األسباب.
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      .حقيقة مشاعري تجاه الكميةبمعرفة ييتـ والداي  15

ىـ سبب المشكالت التي  أشعر بأف بعض زمالئي 16

 أتعرض ليا.

     

التي  ضيؽ أثناء أداء التماريف الرياضيةأشعر بال 17

 طمب العمؿ مع الزمالء تت

     

ما يتصؿ بأداء الواجبات في أشعر بالالمباالة أحيانا في 18

 الكمية

     

تطوير معموماتي عندما أقـو بأشعر بالرضى  19

 .ومياراتي الرياضية

     

أفضؿ أف يعطينا المدرس تماريف صعبة تحتاج إلى  21

 جيد

     

عمى أي شيء  أفضؿ أف أىتـ بالتماريف الرياضية 21

 أخر.

     

      .تقيد بالسموؾ الذي تتطمبو الكميةأحرص عمى أف أ 22

بمقدار الجيد يسعدني أف تعطى المكافيت لمطمبة  23

 المبذوؿ.
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المدرسوف  أحرص عمى تنفيذ ما يطمبو مني 24

 .بخصوص التماريف الرياضية

     

تي في عمؿ أشياء جديدة كثيرا ما أشعر بأف مساىما 25

 تميؿ إلى اليبوط. في الكمية

     

يخمؽ جوا دراسيا  شعر بأف االلتزاـ بقوانيف الكميةأ 26

 مريحا.

     

طات الرياضية في البطوالت بالكثير مف النشاأقوـ  27

 الرياضية

     

أتحدث إلييما عف عالماتي ال يأبو والداي عندما  28

 .الدراسية

     

اقة بسرعة مع الزمالء في يصعب عمي تكويف صد 29

 الكمية

     

      الستفسار عف التماريف في الكميةلدي رغبة قوية في ا 31

      .قيامي بأداء التماريف الصحيحةعمى يحرص والداي  31

      .باألفكار التي أتعمميا في الكميةال ييتـ والداي  32

      .مؿ عندما أقوـ بالتماريف بالكميةسرعاف ما أشعر بالم 33
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يمكنني مف الحصوؿ مالء في الكمية العمؿ مع الز  34

 عمى عالمات أعمى.

     

يعود  التماريف الرياضيةمع زمالئي في اداء تعاوني  35

 عمي بالمنفعة.

     

      .بكؿ ما يطمب مني في نطاؽ الكمية أقوـ 36

 

 -4-الممحق 

 يوضح وضعيات اليوغا وتمارينيا 

 وضعيات من الوقوف –أ 
  -وضعية الجبل : -1

قدميؾ بالقرب مف بعضيا البعض شرط حدوث تالمس عمى مستوى الكاحميف واالصبعيف الكبيريف  * ضع
وزنؾ متوازنًا بيف  عقبيف واألصابع عمى األرض . اجعؿوالعقبيف الداخمييف . ال تطوي قوس القدميف وابسطي ال

 يسرى واليمنى .مؤخرة القدـ ومقدمتيا وبيف الجية الداخمية والخارجية لكؿ قدـ وبيف القدميف ال

الساقيف  د الساقيف والعمود الفقري . اجعؿالعمؿ عمى نحو متوازف في اثناء الوقوؼ بأنتصاب وتمدي * تابع
جاه الركبتيف الى تمف ا دفع بالرضغتيف الى الداخؿ . تأكدعضالت الفخذيف األمامية ، مما ي مستقيميف وارفع

 األماـ .

  -دفع الصدر : -4

بحسف عمؿ القدميف والساقيف يمكنؾ تمديد العمود الفقري واطالؽ التوتر مف جسمؾ العموي وجعؿ  حيف تشعر
 اترؾثر نشاطًا في الجسـ العموي ، مدد الذراعيف الى األعمى و التنفس اكثر استرخاء . لمحصوؿ عمى رفعة اك

 ثا. 21المرفقيف مستقيميف واالصابع معًا والثبات 
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  -: رفع الساق الى االمام -5

 * قؼ منتصبًا في وضعية الجبؿ .

 عمييا لـ يتغير موقعيا عف االرض * احني الركبة اليمنى لرفعيا نحو صدرؾ شرط التأكد مف أف القدـ التي تقؼ 

 ثانية ، تكرار الوضعية عمى الساؽ االخرى . 31* عميؾ البقاء عمى ىذه الحالة نحو 

 

 

  -: رفع الساق جانباً  -6

 ،الساؽ . ارفع واحف الساؽ اليمنى * قؼ منتصبًا في وضع الجبؿ ، عمى اف يوضع األسناد عمى بعد مسافة 
 ضع وسط عقبؾ عمى األسناد .

* مدد الساؽ شرط ابقاء القدـ عمودية بحيث تتجو الركبة اليمنى مباشرة الى األعمى . مع الساؽ اليسرى مستقيمة 
وعة . تحقؽ مف اف الوركاف في اتجاه الساؽ المرفلى األماـ عمى اف يكوف بثبات عمى اف تكوف ركبتيا متجية ا

 القدـ المنحنية لـ تتحرؾ ويجب اف تكوف موازية االسناد .

  -وضعية المثمث : -7

قدـ ، عمى اف تكوف القدـ اليسرى  4* الوقوؼ في وضع أستقامة بحيث تكوف ىناؾ مسافة بيف القدميف بحدود 
 درجة .  91دـ اليمنى بزاوية درجة والق 15بزاوية 

 الذراعيف لمخارج ناحية الجانبيف وراحتي اليديف الى األسفؿ .  * اشيؽ ومدد

 * أخذ نفس عميؽ عند العودة لوضع البداية .

 -وضعية األفق : -8

 * قؼ في وضع الجبؿ 
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الى األماـ والساقاف * اشيؽ وابعد القدميف عف بعضيما البعض كما في وضع المثمث . اجعؿ القدميف متجييف 
 مستقيماف . ارفع العمود الفقري ولكف ليس الكتفيف .

ثا . اشيؽ وارتفع الى الوضع األبتدائي  31 – 21* ابؽ في ىذه الوضعية الى األعمى وتنفس بشكؿ منتظـ مدة 
 كرر ىذه العممية عمى األتجاه األخر .

  -وضعية المحارب : – 9

دميف عف بعضيما البعض ومددي الذراعيف عمى الجانبيف عمى مستوى * مف وضع الجبؿ اشيقي وابعدي الق
 الكتؼ .

صبًا والقدماف محاذيتاف . القدـ اليسرى الى الداخؿ قمياًل والساؽ اليمنى بالكامؿ الى اليميف وابقي الجذع منت * ابـر
 الجسـ العموي او توازف الذراعيف عند بـر القدميف . التزعج

 -: ( 4وضعية المحارب )  -8

 * الوقوؼ في وضعية الجبؿ 

القدميف متجييف  يًا والراحتاف الى األسفؿ . اجعؿالذراعيف افق * اشيؽ وابعد القدميف عف بعضيما البعض ومدد
 الى األماـ والساقاف مستقيماف . 

 -وضعية الصالة : -;

 تي اليديف وراء وسط الظير ، واألصابع موجية الى األسفؿ .ح* اجمع را

 صابع في أتجاه العمود الفقري ومف ثـ الى األعمى شرط أبقاء الكتفيف والمرفقيف الى الخمؼ .األ * ابـر

  -االنحناء الى األمام ومباعدة القدمين : -11

 في وضعية الجبؿ . * قؼ

 اعمى الرأس عمى األرض . ساقيف مستقيميف وعمودييف . وانزؿ الجذع اكثر الى األسفؿ وضعال * دع

جذع حتى الوضعية المقعرة ، واجعؿ الذراعيف مستقيميف ال ثانية . انيض وارفع 31 في ىذه الوضعية مدة لبقاء* ا
 القدميف بالقرب مف بعضيما البعض . . ضع اليديف عمى الوركيف ، ثـ انتصب واجعؿ
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 -وضعية الشجرة : -33

يمنى مف عمى األرض وذلؾ بمساعدة * الوقوؼ عمى سطح مستو والتركيز عمى الوقفة وتوازف الجسـ ورفع القدـ ال
 اليد اليمنى .

 * ثبت كعب القدـ اليمنى عمى الفخذ بحيث يكوف اتجاه اصابع القدـ الى األسفؿ .

 * ارخاء الرقبة والكتفيف . شد عضالت البطف .

 

 -وضعية النسر : -34

 في وضعية الجبؿ . * قؼ

 لظير مستقيمًا والعقبيف عمى األرض . ا اءلوركيف ، لراحتي الركبتيف ، وابقاليديف عمى ا * ضع

 -الوضعية الشرسة : -35

 في وضعية الجبؿ . * قؼ

 ذراعيؾ ومددييا الى األعمى عمى اف تتقابؿ الراحتاف . * ارفع

 ذراعيؾ .خفض مع ثانية ثـ اشيؽ وأرتفع 21ية مدة * حافظي عمى ىذه الوضع

 -انحناءات الوقوف الى األمام : -36

 في وضعية الجبؿ . * قؼ

 الظير مقعرًا . اشيؽ ومدد الذراعيف والساقيف ، وارفع الرأس واجعؿ* 

الجذع  اء الزفير ، احني الذراعيف واجعؿالفخذ األمامييف الى فوؽ . اثن و* دع الساقيف ممدوتتيف ، وشد مقدم
 والوجو الى األسفؿ بالقرب مف الساقيف .

 -وضعية نصف القمر : -15
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 في وضعية الجبؿ . * قؼ

 وضعية المثمث . انجز *

 رأسؾ وانظري الى األعمى . الواقفة . ابـرعدـ تحرؾ القدم مف * تأكد

يدؾ اليمنى عمى األرض عمى  اليسرى الى الداخؿ قمياًل ، وضع القدـ * احنركبتؾ اليمنى الى الجانب ، واجمب
 سـ تقريبًا مف القدـ اليمنى .31مسافة 

 

  -وضعية الشجرة العاصفة : – 38

* الوقوؼ عمى القدميف مع تباعد القدميف والساقيف بأتساع الحوض ، الذراعاف في جانبي الجسـ ، النظر الى 
 األماـ والتركيز عمى نقطة ثابتة ، تشابؾ األصابع ووضع اليديف أعمى الرأس .

  -وضع طائرة اليميكوبتر : -39

 والساقيف لمسافة مناسبة ، ارفع الذراعيف جانبًا مع راحة اليديف الى األسفؿ .* الوقوؼ مع تباعد القدميف 

 وضعيات الجموس  -ب 
 -وضعية السارية : -1

 عمى األرض والساقيف ممدودتاف معًا امامؾ . * اجمس

 * دع القدميف متجييف الى األعمى ، وعضالت الفخذ األمامية صمبة .

 ف الى االعمى .* رفع الذراعيف عاليًا مع فتح اليدي

 * يجب اف يكوف عمودؾ الفقري منتصبًا والكتفاف لمخمؼ والصدر مفتوحًا .

 -قين :وضعية تشابك السا -4

 في وضعية السارية .  * اجمس

 الساقيف بحيث تتصمب مقدمتيا وتكوف كؿ قدـ تحت الساؽ المقابمة والركبتاف بعيدتاف عف األرض . ي* احن 
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 -: وضعية الخياط -3

ىذه الوضعية البسيطة بوضع اخمص قدميؾ معًا ، واحني الركبتيف الى الجانبيف والعقبيف بالقرب مف  * ابدأ
 الجسـ . 

 في ىذه الوضعية مدة دقيقة او اكثر . ى* ابق

 

 

  -وضعية انحناء الراس الى الركبة : -6

 في وضعية السارية .  * اجمس

 الى مقدمة الساؽ .* في الزفير تمدد اكثر الى االماـ وانزلي الرأس 

* تنفس بيدوء في اثناء البقاء في الوضعية مدة دقيقة . ثـ أفمت القدـ ، اشيؽ وأرفع رأسؾ ثـ جسمؾ . كرر 
 العممية نفسيا في الجية األخرى .

 -وضعية انحناء ساق واحدة الى االمام : -7

 في وضعية السارية .  * اجمس

في ىذه  ىمقدمة الجذع . ابق األعمى ومدد الممدودة . دع رأسؾ الى قدـ الساؽ وانحني الى األماـ والتقط * ازفر
 الوضعية لبضع ثواني .

 -وضعية انحناء الجموس الى االمام : -8

 في وضعية السارية .  * اجمس

صدرؾ ،  الساقيف ممدودتيف بالكامؿ . ارفع رأسؾ وارفعوانحني الى األماـ أللتقاء القدميف ، شرط ابقاء  * ازفر
 عيف مستقيميف وعمؿ مقعر في الظير بحيث يبقى مسطحًا .مع ذرا 

 -وضعية الجنين : -9
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 * الركوع مع ثبات الركبتيف والقدميف لمسافة بسيطة قمياًل . وضع اليديف حوؿ منطقة األرداؼ .

 ثانية . 45* االحتفاظ بيذا الوضع لمدة 

 الوضعيات المنبطحة : -جـ- 
 -وضعية الكمب : -3

عمى االرض ووجيؾ الى االسفؿ وقدماؾ بعيدتاف قمياًل عف بعضيما البعض واألصابع موجية الى  النوـ* 
 اصابعيما قمياًل . ؿ ضعي يديؾ عمى جانبي صدرؾ وابسطاألسف

 مف استواء يديؾ ومف ضغط األصابع كميا الى األسفؿ . * ارتفع عمى يديؾ وركبتيؾ ، ومدد ذراعيؾ ، تأكد

  -وضعية المحراث : -4

( ، والساقاف معًا فوؽ رأسؾ مدد  اصابع قدميؾ الى األرض ) أو الى األسناد * مف وضعية توازف الرقبة ، انزؿ
 الوركيف ، بحيث تبقى مقدمة جسمؾ ممدودة فضاًل عف الظير . الساقيف عمى نحو مستقيـ وارفع

 -وضعية الجثة : -5

الى طوؿ جسمؾ لمتحقؽ مف توازف  مرفقيؾ وانظراء عمى الى الور  يفي وضعية السارية ثـ انحن وسجمل* ا
 اعضائؾ .

راسؾ يرتاح عمى بطانية مطوية ، بحيث الينتأ ذقنؾ . يجب تمديد  اترؾظير ، و العمى  النوـ* مدد الخصر ، و 
 العنؽ والحنجرة والحفاظ عمى ليونتيا .

 -وضعية الكوبرا : -6

 مواجية األرض ( .* األستمقاء عمى األرض في وضع األستقامة ) الوجو في 

 * تثبيت كفى اليديف عمى األرض بالقرب مف ضموع الصدر السفمية .

 ى األرض .ضغط بكمتا اليديف عملير عميؽ مع ا* اخراج زف

 -وضعية األلتفاف الى الوراء : -7
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 * نـ عمى ظيرؾ وارفع ركبتيؾ الى صدرؾ .

 حنيتيف الى االرض مف جية اليسار الساقيف المن* حافظ عمى زاوية حادة بيف الفخذيف والجذع اف امكف ، واحفظ 

 

 

 

 

 


