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هدف البحث إلى ما يأتي:
 .1الكشف عن داللةة الفةر ب نةين االاتبةارين القواةي البلةدي لاماموعةة التاريويةة األ لةر فةي القةدرات الحركيةة الخاصةة
في المبارزة بسالح الشيش .
 .2الكشف عن داللة الفر ب نين االاتبارين القواي البلدي لاماموعة التاريوية الثانية في القدرات الحركية الخاصة في
المبارزة بسالح الشيش .
 .3الكشف عن داللة الفر ب نين لاماموعتين التاريويتين في االاتبار البلدي في القدرات الحركية الخاصة في المبارزة
بسالح الشيش.
إجراءات البحث:
 .1استخدم الباحثان المنهج التاريوي لمالءمته لطويلة البحث .
 .2تكونةةع عينةةة البحةةث مةةن الالعوةةين الممارسةةين لاعبةةة المبةةارزة بسةةالح الشةةيش تةةم تقسةةيمهم يلةةر مامةةوعتين تاةريويتين
بطريقة األز اج المتناظرة بواقع ( )7العوين في كل ماموعة.
 .3تم تحديد ااتيار القدرات الحركية الخاصة ااتباراتها من االل تحايل المحتوى ارآء الخوراء.
 .4تم تنفيذ المنهاج التدريوي عاةر عينةة البحةث الةذي اسةتمر( )8اسةانيع بواقةع ( )3حةدات فةي األسةووب بلةد تلة تةم
اجراء االاتبارات البلدية لتحديد مستوى في القدرات الحركية الخاصة لامبارزين.
 .5استخدم الباحثان االاتبارات القياسات لامع الويانات.
 .6اس ةةتخدم الباحث ةةان (الوس ةة ،الحس ةةاني االنح ة ار المعي ةةاري ااتب ةةار(ت) لالين ةةات المس ةةتقاة ااتب ةةار(ت) لالين ةةات
المرتبطة النسبة المئوية نسبة التطور ملامل االلتواء ملامل االاتال )
االستنتاجات:
 .1ان التدريب الفتري باستخدام المدى الزمني ( )5 4 3ثو ٍ
ان أدى يلر تطوير جميع القدرات الودنية الخاصة بالمبارزة.
 .2ان التة ةةدريب الفتة ةةري باسة ةةتخدام المة ةةدى الزمنة ةةي ( )10 8 6ثة ةو ٍ
ان ادى يلة ةةر تطة ةةوير جمية ةةع القة ةةدرات الودنية ةةة الخاصة ةةة
بالمبارزة.
ان ( )10 8 6ثو ٍ
 .3ان التدريب الفتري باستخدام كال المديين الزمنيين ( )5 4 3ثو ٍ
ان ادى يلر تطوير متسا ي فةي
جميع القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة .
 .4فاعاية التدريب الفتري في تطوير القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة التي تندرج تحع زمن الاةزء األ ل مةن المنطقةة
األ لر (قمة القدرة ادامة قمة) القدرة لانظام الفوسفاجيني (.)ATP-Pc
الكلمات المفتاحية( :التدريب الفتري مديين ألزمنة النظام الفوسفاجيني القدرات الودنية الحركية الخاصة المبارزة).
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The Research aims at:
1. To reveal the difference between the tribal and pre-test groups of the first experimental
group in the special Kinetic abilities in foil fencing.
2. To reveal the difference between the two tests of the tribal and the second experimental
group in the special Kinetic abilities in foil fencing.
3. Revealing the difference between the two experimental groups in the dimensional test of
the special Kinetic abilities of the foil fencing.
Search procedures:
1. The researchers used the experimental method to suit the nature of the research.
2. The research sample consisted of players practicing the fencing game, which were divided
into two experimental groups in the same way as the corresponding pairs with (7) players
in each group.
3. The special Kinetic abilities and tests were determined and selected through the analysis
of content and opinions of experts.
4. The training curriculum was implemented on the sample of the study which lasted (8)
weeks and with (3) units per week, after which the tests were carried out to determine the
level in the Kinetic abilities of the special bidders.
5. Use researcher tests and measurements to collect data.
6.Used the researchers (arithmetic mean, standard deviation, T test for independent samples,
T test for associated samples, percentage, evolution rate, torsion coefficient, and
difference coefficient)
Conclusions:
1. The interval training using the time range (3, 4, 5) seconds has led to the development
of all the special Kinetic abilities of fencing.
2. The interval training using the time range (6, 8, 10) seconds has led to the development
of all the Kinetic abilities of fencing.
3. The interval training using both the two-time (3,4,5) seconds and (6, 8, 10) seconds has
led to an equal development of all the special Kinetic abilities of fencing.
4. The effectiveness of training interval in the development of the special Kinetic abilities
of fencing that fall under the time of the first part of the first region (peak capacity,
sustaining the peak capacity) of the Phosphagen system (ATP-PC).
Key words: (interval training, time span, phosphogenic system, special physical and
motor abilities, fencing)

 التعريف بالبحث-1

 المقدمة واهمية البحث1-1
ين لعبة المبارزة احدة من االللاب الفردية التي تحتاج يلر ماهود عالي طياة ا قات النزال نظ ار لما
لهذه الاعبة من اصوصية تختاف عن باقي االللاب حيث ان الالعب فيها يحتاج يلر قدرات حركية عالية
من هنا ال يمكن اغفال اهمية تطوير القدرات الحركية لاذراعين الرجاين المتمثاة منها

لاذراعين الرجاين

(الرشاقة السرعة حركية لاذراب بالسالح السرعة حركية لارجاين من الطلن الدقة) األمر الذي يتطاب اعداد
بناء
تمرينات ااصة لتطوير القدرات الحركية عار فق االسس اللامية الرصينة كونها االساس لتطوير الاعبة
ً
عار تل ارتأى الباحثان تاريب استخدام التدريب الفتري بمديين مختافين ألزمنة نظام الطاقة الفوسفاجيني
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ان ( )10 8 6ثو ٍ
( )5 4 3ثو ٍ
ان التي تتشابه مع طويلة األداء في النزال التي من االلها يتم الكشف عن
افضل االزمنة التي تلمل عار تطوير القدرات الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .من هنا تورز
اهمية البحث في استخدام ازمنة تدريوية مشانهة الزمنة النزال في المنافسات الوصول يلر ملاومات حقائق
عامية جديدة تنلكس عار طريقة اداء المهام التدريوية تساعد المدرب عار تخطي ،تنفيذ نرامج التدريب

المختافة لتحقيق االهدا

التي ضلع من اجاها.

 2-1مشكلة البحث

ين الامل الحركية في المبارزة تتكون من (هامةةاتو دفاعةةاتو الةةردو الةةرد المضةةاد) تةةزدى فةةي نةزاالت

المبارزة بشكل متكرر يت تزدى بشدة قصوى شبة قصوى ضمن ازمنة قصيرة تقع ضمن (قمةةة ادامةةة قمةةة القةةدرة)
اء فةةي حالةةة تسةةايل لمسةةات قانونيةةة
لانظام الفوسفاجيني( )ATP-PCان التوقفات التي تحدث بلد كل هامة سو ً
أم غير قانونية ال تزدي يلر اسةةتلادة كاماةةة لاشةةفاءو هةةذه الحالةةة تشةةابه طريقةةة التةةدريب الفتةةريو انطالقةةا مةةن موةةدأ
الخصوص ةةية ف ةةي الت ةةدريب اس ةةتلرال الد ارس ةةات الس ةةابقة ف ةةي ما ةةال الت ةةدريب الفت ةةري نا ةةد ان الد ارس ةةات تنا ل ةةع

التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام دليةةل التةةدريب الفتةةري الخةةا

ن ة ) )Fox & Mathewsبمنةةاطق مختافةةة لكةةن الشةةيء

زمةةن منطقةةة اللمةةل األ لةةر يلةةر مةةديين األ ل مةةن(3

ان الثةةاني مةةن( )10 8 6ثةو ٍ
 )5ثةو ٍ
ان األمر الةةذي

الةةذي يختاةةف فةةي د ارسةةتنا هةةو تنةةا ل زمةةن منطقةةة اللمةةل األ لةةر ( )10ثةو ٍ
ان لكةةي تكةةون أوثةةر اصوصةةية قسةةمنا
4

دفلنةةا يلةةر اسةةتخدام هةةذين المةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاجيني لاكشةةف عةةن مةةدى تأثيرهةةا فةةي عةةدد مةةن القةةدرات

بناء عار تل تحددت مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:
الحركية الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش
ً
ه ةةل ان الت ةةدريب الفت ةةري باس ةةتخدام الم ةةدى الزمن ةةي()5 4 3ث ةو ٍ
ان ه ةةو االفض ةةل ف ةةي الت ةةدريب ام ان الت ةةدريب الفت ةةري

باستخدام المدى الزمني()10 8 6ثو ٍ
ان هو األفضل في تطوير القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة بسالح الشيش
 3-1أهداف البحث

 1-3-1الكشف عن داللة الفر ب نين االاتبارين القواي البلدي لاماموعة التاريوية األ لر في الق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةدرات
الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .

 2-3-1الكش ةةف ع ةةن دالل ةةة الف ةةر ب ن ةةين االاتب ةةارين القوا ةةي البل ةةدي لاماموع ةةة التاريوي ةةة الثاني ةةة ف ةةي الق ةةدرات
الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .

 3-3-1الكشف عن داللة الفر ب نين لاماموعتين التاريويتين في االاتبار البلدي لاقةةدرات الودنيةةة الخاصةةة فةةي
المبارزة بسالح الشيش .
 4-1فروض البحث

 1-4-1توجد فر ب تات داللة ملنوية نين االاتبار القواي البلدي لاماموعة التاريوية األ لر في
القدرات الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .

 2-4-1توجد فر ب تات داللة ملنوية نين االاتبار القواي البلدي لاماموعة التاريوية الثانية في
القد ارت الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .

 3-4-1ال توجد فر ب تات داللة ملنوية نين الماموعتين التاريويتين في االاتبار البلدي لاقدرات
الودنية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش.
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 5-1مجاالت البحث

 1-5-1الماةةال البشةةري عينةةة مةةن الممارسةةين لرياضةةة المبةةارزة بسةةالح الشةةيش فةةي كايةةة التربيةةة الودنيةةة عاةةوم
الرياضة بااملة الموصل.
انتداء من ( )2018 / 2 / 26لغاية ()2018/4/ 30
 2-5-1الماال الزماني
ً
 3-5-1الماةةال المكةةاني قاعةةة المبةةارزة التابلةةة لفةةرب األللةةاب الفرديةةة فةةي كايةةة التربيةةة الودنيةةة عاةةوم الرياضةةة
جاملة الموصل.
 -2الدراسات المشابهة

 1-2دراسة ،زحاف وليد ()2014
" اثر التدريب الفتري باستخدام ازمنة مختافة من منطقة الاهد األ لر في بلض المتغيرات الودنية المهارية
ملدل سرعة النبض لدى العوي كرة الساة"
هدف البحث الكشف عن ما يأتي :
 .1اث ةةر الت ةةدريب الفت ةةري باس ةةتخدام منطق ةةة الاه ةةد األ ل ةةر ( )ATP_PCال ةةزمن األ ل الث ةةاني-الثال ةةث ال ارب ةةع ف ةةي
بلض المتغيرات الودنية (السرعة االنتقالية الرشاقة القوة االنفاارية القةةوة المميةزة بالسةةرعة لاةةرجاين الةةذراعين)
المهارية التي تشمل (سرعة المحا رة بالكرة سرعة التمريةةر التصةةويب مةةن أسةةفل السةةاة) ملةةدل سةةرعة النةةبض
بلةةد الاهةةد مباش ةرًة فةةي فت ةرة االستشةةفاء لالاتبةةارات الودنيةةة (السةةرعة االنتقاليةةة الرشةةاقة القةةوة الممي ةزة بالسةةرعة

لاذراعين) لدى العوي كرة الساة نين االاتبارات القواية البلدية لماموعتي البحث.
 .2الف ةةرب ف ةةي بل ةةض المتغية ةرات الودني ةةة المهاري ةةة مل ةةدل س ةةرعة الن ةةبض بل ةةد الاه ةةد ف ةةي فتة ةرة االستش ةةفاء ن ةةين
االاتبارات البلدية لماموعتي البحث.
توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:
 .1اح ةةدث الت ةةدريب الفت ةةري منطق ةةة الاه ةةد األ ل ةةر ال ةةزمن (األ ل الث ةةاني – الثال ةةث ال ارب ةةع) تفوق ةةا ف ةةي المتغية ةرات
الودنيةةة المهاريةةة كاف ة ًة فةةي االاتبةةارات البلديةةة عنةةد مقارنتهةةا باالاتبةةارات القوايةةة كةةان التفةةوب االووةةر لمصةةاحة
الماموعة التاريوية األ لر اال في ااتبار الرشاقة التهديف من اسفل الساة فقد كان التفةةوب لمصةةاحة الماموعةةة
التدريوية الثانية.
 .2ادى التةةدريب الفتةةري يلةةر رفةةع ملةةدل النةةبض بلةةد الاهةةد مباشةرة فةةي القياسةةات البلديةةة لالاتبةةارات الودنيةةة عنةةد
مقارنتها بالقياسات القواية .
 .3ادى التةةدريب الفتةةري يلةةر افةةض ملةةدل النةةبض فةةي فت ةرة االستشةةفاء فةةي القياسةةات البلديةةة لالاتبةةارات الودنيةةة
عند مقارنتها بالقياسات القواية كان االنخفال االوور لمصاحة الماموعة التاريوية الثانية .
 2-2-2دراسة افراح ،سعيد محمد ()2014
" تأثير تدريبات على وفق منطقة الجهد األولي في بعض القدرات البدنية الخاصة بالكرة الطائرة"

هدف البحث الكشف عن ما يأتي :
 .1يعداد تدريبات عار فق منطقة الاهد األ لر في بلض القدرات الودنية الخاصة بالكرة الطائرة.
 .2التلر يلر تأثير التدريبات عار فق منطقة الاهد األ لر في بلض القدرات الودنية الخاصة بالكرة الطائرة.
توصلت الدراسة إلى االستنتاجات االتية:
 .1استلمال التمرينات الخاصة ضمن المنهج الدراسي المقرر لما له من د ر في تطوير تحسين األداء.
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 .2ين التةةدريبات الخاصةةة الملةةدة عاةةر فةةق منطقةةة الاهةةد األ لةةي لنظةةام الطاقةةة أسةةهم بشةةكل فلةةال فةةي تطةةوير

القدرة االنفاارية القوة المميزة بالسرعة السرعة االنتقالية .
 .3اس ةةتخدام طريق ةةة الت ةةدريب الفت ةةري ك ةةان له ةةا ت ةةأثير ايا ةةاني ف ةةي تط ةةوير بل ةةض الق ةةدرات الودني ةةة الخاص ةةة ب ةةالكرة
الطائرة.
 .4ين التدريبات الملدة عار فةةق منطقةةة الاهةةد األ لةةر أسةةهم نتقايةةل التلةةب بسةةوب زيةةادة مخةةز ن الطاقةةة بالتةةالي
تكيف الاهاز اللصوي لمتطابات األداء.
 3-2-2دراسة اسيل ،ناجي فهد ()2010

" تأثير تمرينات التحمل الالهوائي بأزمنة مختلفة في تطوير تحمل (سرعة وقوة األداء) لدى العبات نادي
الفتاة بالمبارزة"

هدفت الدراسة إلى:
 .1التلر عار تأثير استخدام التمرينات الالهوائيه بأزمنة مختافة فةةي تطةةوير تحمةةل سةةرعة األداء لةةدى ال بةةات
المبارزة.

 .2التلةةر عاةةر تةةأثير اسةةتخدام التمرينةةات الالهوائي ةة بأزمنةةة مختافةةة فةةي تطةةوير تحمةةل قةةوة األداء لةةدى ال بةةات
المبارزة.
توصلت الدراسة إلى االستنتاجات االتية
 .1لتطوير تحمل سرعة األداء يفضل استخدام أزمنة ( )60- 30ثانية .
 .2لتطوير تحمل قوة األداء يفضل استخدام أزمنة (| )120- 90ثانية.
 .3أداء تمرينات باستخدام أزمنة مختافة أارى قدرات ندنية أارى فلاليات رياضية مختافة.
 -3اجراءات البحث

 1-3منهج البحث
تم استخدام المنهج التاريوي لمالءمته طويلة البحث.
 2-3مجتمع البحث وعينته
تألف ماتمع البحث من الالعوين الممارسين لاعبة المبارزة بسالح الشيش في كايةةة التربيةةة الودنيةةة عاةةوم
الرياضة البالغ عددهم ( )18ال باً تةةم ااتيةةار عينةةة البحةةث بالطريقةةة اللمديةةة التةةي تكونةةع مةةن ( )14ال بةاً
تة ةةم تة ةةوزيلهم بطريقة ةةة االز اج المتنة ةةاظرة يلة ةةر مامة ةةوعتين عة ةةن طرية ةةق اسة ةةتخدام القرعة ةةة تة ةةم تحدية ةةد المامة ةةوعتين
التا ةريويتين األ ل ةةر الثاني ةةة بواق ةةع ( )7العو ةةين ف ةةي ك ةةل ماموع ةةة بل ةةد ان ت ةةم اس ةةتبلاد أربل ةةة ألعو ةةين م ةةن اج ةةل
التاارب االستطال ية الاد ل ( )1يوين تل .
الجدول ( )1يبين مجتمع البحث وعينته والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية

المتغيرات

العدد والنسبة المئوية
مجتمع البحث

العينة الرئيسة

الالعبين المستبعدين (عينة التجربة االستطالعية)

العدد

النسبة المئوية

18

%100

4

%22

14

%78

 3-3وسائل جمع البيانات
تم استخدام تحايل المحتوى االستويان االاتبارات القياسات نوصفها سائالً لامع الويانات
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 4-3تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث
ت ةةم اج ةراء التا ةةانس ن ةةين مام ةةوعتي البح ةةث ف ةةي متغي ةرات (اللم ةةر الكتا ةةة الط ةةول) الا ةةد ل ( )2يو ةةين
اال ساط الحسانية االنحرافات المعيارية لامتغيرات الملتمدة في التاانس.
الجدول ( )2االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة ومستوى االحتمالية للتجانس بين مجموعتي البحث

المعالم
وحدة
االحصائية
القياس
المتغيرات
العمر

الكتلة

المجموعة التجريبية
األولى
س

(سنة)

الطول

(كغم)
(سم)

23

70,43

171,29

±ع

المجموعة
التجريبية الثانية
س

±ع

معامل
االلتواء

للمجموعتين

مستوى
االحتمالية

0,507

0,81

1,63

23,57

1.71

0,412

4,79

172

5,19

0,990

5,19

69,57

5,85

0,71
0,79

النتيجة
غير معنوي
غير معنوي
غير معنوي

معنوي عند مستوى احتمالية ≤ ()0.05

يتضةةم مةةن الاةةد ل ( )2عةةدم جةةود فةةر ب ملنويةةة نةةين المامةةوعتين التا ةريويتين فةةي متغي ةرات (اللمةةر
الكتا ةةة الط ةةول) مم ةةا ي ةةدل عا ةةر تا ةةانس المام ةةوعتين يت ناغ ةةع ا ةةيم مس ةةتوى االحتمالي ةةة عا ةةر الت ةوالي ()0,71
( )0.79( )0,81لمتغيرات (اللمر الكتاة الطول) جميع هذه القيم اوور من مسةةتوى احتماليةةة ( )0.05ممةةا
يةةدل عاةةر عةةدم جةةود فةةر ب تات داللةةة ملنويةةة نةةين مامةةوعتي البحةةث هةةو يةةدل عاةةر تاةةانس مامةةوعتي البحةةث
في هذه المتغيرات.
 5-3تكافؤ مجموعتي البحث
اجةةري التكةةافز نةةين مامةةوعتي البحةةث التا ةريويتين ف ةةي القةةدرات الحركيةةة الخاصةةة التةةي تةةم اعتمادهةةا ف ةةي
البحث التي تكرت آنفاً كما هو موين في الاد ل (.)3
الجدول ( ) 3يبين المعاليم االحصائية للتكافؤ بين المجموعتين التجريبيتين في القدرات الحركية الخاصة
المجموعة
التجريبية األولى
س

±ع

المجموعة
التجريبية الثانية

المعالم االحصائية

س

±ع

الرشاقة

ثانية

7,77

0,39

7,93

0,63

0,58

دقة الطعن

درجة

67,14

4,87

65,71

7,86

0,40

0,13

سرعة حركية للذراع المسلحة

ثانية

4,97

0,31

5,04

0,52

0,32

0,13

غير معنوي

سرعة الطعن بالسالح

ثانية

11,81

0,93

11,93

0,95

0,24

0,99

غير معنوي

المتغيرات

وحدة
القياس

معنوي عند مستوى احتمالية ≤ ()0.05

قيمة(ت)
المحسوبة

مستوى
االحتمالية

النتيجة

0,06

غير معنوي
غير معنوي

يتضم من الاد ل ( )3عدم جود فةةر ب ملنويةةة نةةين المامةةوعتين التاةريويتين فةةي المتغيةرات (الحركيةةة) ممةةا يةةدل
عا ةةر تك ةةافز المام ةةوعتين فم ةةن ا ةةالل مالحظتن ةةا لاا ةةد ل ( )3يتض ةةم ان ا ةةيم مس ةةتوى االحتمالي ةةة عا ةةر التة ةوالي
( )0,99( )0,13( )0,13( )0,06لمتغي ةرات (القةةدرات الحركيةةة) جميةةع هةةذه القةةيم اووةةر مةةن مسةةتوى احتماليةةة
( )0.05مم ةةا ي ةةدل عا ةةر ع ةةدم ج ةةود ف ةةر ب تات دالل ةةة ملنوي ةةة ن ةةين مام ةةوعتي البح ةةث ه ةةو ي ةةدل عا ةةر تك ةةافز
ماموعتي البحث في هذه المتغيرات.
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 6-3تحديد القدرات الحركية :تم تحايل محتوى المصادر اللامية لتحديد القدرات الحركية الخاصة في لعبة
المبارزة بسالح الشيش بلد تل تم تصميم استمارة استويان (الماحق )1تم توزيع االستويان عار ماموعة من
السادة الخوراء المتخصصين في ماال عام التدريب الرياضي المبارزة (الماحق )5ألجل تحديد القدرات الحركية
الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش التي تخدم اهدا البحث.
 7-3تحديد االاتبارات الخاصة بالقدرات الحركية بلد تحايل محتوى المصادر اللامية تم تحديد االاتبارات
الخاصة بالقدرات الحركية المالئمة للينة البحث المناسبة لكل قدرة ندنية ثم تم تصميم استويان (الماحق )2
ضم ماموعة من االاتبارات الخاصة بالقدرات الحركية المختارة قد تم توزيع االستويان عار ماموعة من
الخوراء المتخصصين في ماال القياس التقويم عام التدريب الرياضي الفسااة (الماحق)5
 1-7-3مواصفات مفردات االختبار:
• ااتبار الرشاقة عار مالب المبارزة( .الصفار )112 2005
• ااتبار دقة الطلن  (.باس ( )34-33 2000التميمي )45-44 2004
• ااتبار السرعة الحركية لاذراب المساحة (.باس )32-31 2000

• ااتبار السرعة الحركية لاطلن بالسالح( .مايد )259 1989
 8-3االجهزة واالدوات المستخدمة ( :مالب مبارزة سالح الشيش عدد ( )14سائد ملاقة عار الادار
لاطلن عدد ( )14ساعة توقيع الكتر نية صينية الصنع نوب  xinjie-015اللدد ( )2ميزان طوي
الكتر ني ساللم ارضية عدد ( )8بطول ( )4امتار شوااص عدد( )10طباشير ماون شري ،الصق
ماون عدد( )4مصاطب جاوس عدد (.)2

 9-3التجارب االستطالعية :ت م يجراء التاربة االستطال ية األ لر بمساعدة فريق اللمل المساعد(الماحق)3

في يوم االربلاء الموافق ( )2018/2/14عار العوين من اارج عينة البحث كان الغرل منها التلر عار
طريقة اجراء االاتبارات القواية لاقدرات الحركية الخاصة بالمبارزة ثم اجراء تاربة استطال ية ثانية ( حدة
تدريوية) يوم االربلاء الموافق ( )2018 /2/ 21عار العوين من اارج اللينة من اجل التلر عار امكانية
تطويق الوحدة التدريوية بالمدى الزمني األ ل الثاني مدى قدرة الالعوين عار تأدية التمارين التي تتضمنها
الوحدة التدريوية .الهد من اجراء التاربة االستطال ية ملرفة ما يأتي
 10-3المنهاج التدريبي  :تم تنفيةةذ المنهةةاج التةةدريوي (الماحةةق  )3المكةةون مةةن ( )8اسةةانيع بواقةةع ( )3حةةدات
تدريوي ةةة ف ةةي االس ةةووب

ت ةةم ع ةةرل المنه ةةاج الت ةةدريوي عا ةةر ع ةةدد م ةةن الخوة ةراء (الماح ةةق  )5ف ةةي ما ةةال الت ةةدريب

ةداء مةةن يةةوم األحةةد الموافةةق /3/4
الرياضةةي بلةةد تل ة تةةم تطويةةق المنهةةاج التةةدريوي عاةةر اف ةراد عينةةة البحةةث انتة ً
 2018لغايةةة  2018/4/25لكاتةةا المامةةوعتين التا ةريويتين فةةي قاعةةة المبةةارزة التابلةةة لفةةرب األللةةاب الفرديةةة فةةي
واية التربية الودنية عاوم الرياضة جاملة الموصل عار النحو االتي

• المجموعة التجريبية األولى :التدريب الفتري ضمن المدى الزمني التدريوي (3

4

 )5ثو ٍ
ان.
 )10ثو ٍ
ان

• المجموعة التجريبية الثانية :التدريب الفتري ضمن المدى الزمني التدريوي (6
 )1يكون تموج حركة الحمل في كل د رة متوسطة (. )1 2
 )2يكون تموج حركة الحمل نين الد رات المتوسطة (عالي اقصر متوس.)،
 )3يكون زمن اداء التمارين بالنسبة لاماموعة التاريوية األ لةةر ( )5 4 3ثةو ٍ
انو امةةا زمةةن اداء التمةةارين بالنسةةبة
لاماموعة التاريوية الثانية ( )10 8 6ثو ٍ
ان .
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 )4يك ةةون الت ةةدرج ف ةةي زي ةةادة درج ةةة الحم ةةل ن ةةين ال ةةد ارت المتوس ةةطة م ةةن ا ةةالل زي ةةادة ع ةةدد الما ةةاميعو فف ةةي ال ةةد رة
المتوس ةةطة األ ل ةةر (االس ةةانيع  )3 2 1يك ةةون ع ةةدد الما ةةاميع ( )4ما ةةاميع ف ةةي ال ةةد رة المتوس ةةطة الثاني ةةة
(االس ةةانيع  )6 5 4يك ةةون ع ةةدد الما ةةاميع ( )5ما ةةاميع و ف ةةي ال ةةد رة المتوس ةةطة الثالث ةةة (األس ةةانيع )8 7
يكون عدد المااميع ( )6مااميع.
 )5تكون نسبة اللمل يلر الراحة نين التك اررات لكال الماموعتين التاريويتين (. )3 1
 )6يكون اداء التمارين الودنية عن طريق استخدام ساعة توقيع من قول المدرب بإيلاز (اندأ – قف) .
 )7تم تطويق (المديين الزمنيين) لكال الماموعتين التاريويتين في الازء الودني الخا

.

 )8تودأ كل حدة تدريوية نتمارين (التهيئة) االحماء الذي يلمل عاةةر تهيئةةة تنشةةي ،الالعوةةين تةةدريايا مةةن الناحيةةة
(الودني ةةةو الذهني ةةةو النفس ةةية) ات يتك ةةون االحم ةةاء م ةةن جة ةزئيين (االحم ةةاء الل ةةام) ال ةةذي يه ةةد يل ةةر التهيئ ةةة اللام ةةة
لامي ةةع عض ةةالت الاس ةةمو (االحم ةةاء الخ ةةا

) يه ةةد

يل ةةر تهيئ ةةة اللض ةةالت ألداء انة ةواب م ةةن الحرك ةةات مش ةةانهة

لحركات الازء الرئيس من التمرين التي تزداد شدتها مداها الحركي تدريايا.
 )9امةةا القسةةم ال ةرئيس يضةةم التمةةارين المهاريةةة الخاصةةة نرياضةةة المبةةارزة كةةون التمةةارين المهاريةةة تسةةوق التمةةارين
الودنيةو بلد االنتهاء من الاانب المهاري يأتي الاانب الودني الخا الذي تقوم عايه الدراسة.

 )10تنتهي كل حدة نتمارين (التهدئة) من اجل استلادة الشفاء ازالة التلب التراومات.
 11-3الوسائل االحصائية المستخدمة
(الوسةة ،الحسةةاني االنحة ار المعيةةاري ااتبةةار ( )T-testلالينةةات المرتبطةةة غيةةر المرتبطةةة النسةةبة المئويةةة
لاتطةةور النسةةبة المئويةةة ملامةةل االلت ةواء) تةةم اداةةال الويانةةات باسةةتخدام نرنةةامج ( )Excel 2010ملالاتهةةا
باستخدام الحزمة االحصائية (.)SPSS,20

 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 1-4عرررررض وتحليررررل نتررررائج الفررررروا بررررين االختبررررارات الحركيررررة القبليررررة والبعديررررة للمجموعررررة التجريبيررررة
ان .
األولى بالمدى الزمني ( )5 ،3،4ثو ٍ
الجدول ( )4يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة لالختبارات البدنية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية األولى

المعالم وحدة
القياس
المتغيرات
الرشاقة

دقة الطعن

سرعة حركية
للذراع
المسلحة

سرعة الطعن
بالسالح

ثانية

االختبار القبلي
س

7,77

±ع

0,39

االختبار البعدي
س

6,32

±ع

0,36

درجة

6,90 91,42 4,87 67,14

الفرا بين
االوساط

النسبة المئوية
للتطور()%

24,28

36,16

1,45

-18,66

قيمة(ت) مستوى
المحسوبة االحتمالية
12,09
12,02

*0,01
*0,01

النتيجة
معنوي
معنوي

ثانية

4,97

0,32

3,83

0,31

1,14

-22,94

7,02

*0,01

معنوي

ثانية

0,93 11,81

8,79

0,80

3,02

-25,57

5,25

*0,002

معنوي

* معنوي عند مستوى احتمالية≤ ()0.05

م ةةن الا ةةد ل ( )4يتو ةةين لن ةةا م ةةا ي ةةأتي ج ةةود ف ةةرب تات دالل ةةة ملنوي ةةة ن ةةين االاتب ةةارين القوا ةةي البل ةةدي لاماموع ةةة
التاريويةةة األ ل ةةر لمص ةةاحة االاتب ةةار البل ةةدي ف ةةي جميةةع االاتب ةةارات الخاص ةةة بالق ةةدرات الحركي ةةة (الرش ةةاقة دق ةةة
الطلةةن السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة سةةرعة الطلةةن بالسةةالح) ات ناغةةع اةةيم (ت) المحسةةوبة عاةةر الت ةوالي
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( )5,25( )7,02( )12,02( )12,09عن ةةد مس ةةتوى احتمالي ةةة (0و0( )01و0( )01و )0,002( )01جمي ةةع
ايم مستوى االحتمالية اصغر من نسبة (0و )05هذا يحقق الفرضية األ لر.
التاريوي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
 2-1-4عرل تحايل نتائج الفر ب نين االاتبارات الحركية القواية البلدية لاماموعة
الثانية بالمدى الزمني ( )8 10 6ثو ٍ
ان
الجدول ( )5يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة لالختبارات الحركية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية الثانية

المعالم
االحصائية

وحدة
القياس

االختبار القبلي

االختبار البعدي

س

±ع

س

±ع

الفرا
بين
االوساط

0,63

6,71

النسبة
المئوية
للتطور ()%

قيمة(ت)
المحسوبة

مستوى
االحتمالية

الرشاقة

ثانية

7,93

0,48

1,22

-15,38

3,58

*0,012

معنوي

دقة الطعن

درجة

6,90 88,57 7,86 65,71

22,86

34,79

6,35

*0,001

معنوي

سرعة حركية
للذراع
المسلحة

المتغيرات

سرعة الطعن
بالسالح

النتيجة

ثانية

5,04

0,52

3,90

0,39

1,14

-22,62

6,16

*0,001

معنوي

ثانية

0,95 11,93

9,52

1,18

2,41

-20,21

7,21

*0,001

معنوي

* معنوي عند مستوى احتمالية ≤ ()0.05

م ةةن الا ةةد ل ( )5يتو ةةين لن ةةا م ةةا ي ةةأتي ج ةةود ف ةةرب تات دالل ةةة ملنوي ةةة ن ةةين االاتب ةةارين القوا ةةي البل ةةدي

لاماموعة التاريوية الثانية لمصاحة االاتبار البلدي في جميةةع االاتبةةارات الخاصةةة بالقةةدرات الحركيةةة (الرشةةاقة

دق ةةة الطل ةةن الس ةةرعة الحركي ةةة لا ةةذراب المس ةةاحة س ةةرعة الطل ةةن بالس ةةالح) ات ناغ ةةع ا ةةيم (ت) المحس ةةوبة عا ةةر

الت ة ة ة ة ةوالي ( )7,21( )6,16( )6,35( )3,58عن ة ة ة ة ةةد مس ة ة ة ة ةةتوى احتمالي ة ة ة ة ةةة ()0,001( )0,001( )0,012
هذا يحقق الفرضية الثانية.

(0و )001جميع هذه القيم اصغر من نسبة ()0.05
 3-1-4عرض وتحليل نتائج الفروا بين االختبارات الحركية البعدية للمجموعتين التجريبيتين:
الجدول ( )6يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
وقيمة (ت) المحسوبة لالختبارات الحركية البعدية للمجموعتين التجريبيتين

المتغيرات

المعالم االحصائية
الرشاقة

دقة الطعن

سرعة حركية للذراع
المسلحة

سرعة الطعن بالسالح

وحدة
القياس
ثانية

االختبار البعدي

االختبار البعدي

المجموعة األولى
س

6,32

المجموعة الثانية

±ع

س

±ع

مستوى
قيمة(ت)
المحسوبة االحتمالية

0,48

1,70

0,29

غير معنوي

0,65

غير معنوي

0,09

غير معنوي

درجة

91,42

0,36
6,90

6,71

88,57

6,90

ثانية

3,83

0,31

3,90

0,39

0,40

ثانية

8,79

0,80

9,52

1,18

1,35
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0,77

1,0

غير معنوي
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مةةن الا ةةد ل ( )6يتوةةين لن ةةا مةةا ي ةةأتي ج ةةود فةةر ب تات دالل ةةة غيةةر ملنوي ةةة نةةين الماموع ةةة التا ةريويتين

األ لر الثانية في جميع االاتبارات البلدية الخاصة بالقدرات الحركية (الرشاقة دقة الطلةةن السةةرعة الحركيةةة
لا ة ةةذراب المس ة ةةاحة س ة ةةرعة الطل ة ةةن بالس ة ةةالح) ات ناغ ة ةةع ا ة ةةيم (ت) المحس ة ةةوبة عا ة ةةر التة ة ةوالي ()0,77( )1,70
( )1,35( )0,40عند مستوى احتمالية ( )0,09( )0,65( )1,0( )0,29جميع هةةذه القةةيم اووةةر مةةن نسةةبة ≤
( )0.05مما يدل عار عدم جود فر ب تات داللة ملنوية نين ماموعتي البحث.
2-4مناقشة النتائج

 1-2-4مناقشررررة نتررررائج الفررررروا بررررين االختبررررارات القبليررررة والبعديررررة فرررري القرررردرات البدنيررررة والحركيررررة لكلتررررا

المجموعتين التجريبيتين
بل ةةد أن اس ةةتلرل الباحث ةةان النت ةةائج الموض ةةحة ف ةةي الا ةةد لين ( )5( )4ل ةةذا س ةةو يتطرق ةةان يل ةةر تفس ةةير
األسةةباب التةةي كانةةع راء هةةذه النتةةائج ألنهةةا عديةةدة متداااةةة يكمةةل بلضةةها الةةبلض .ات اظهةةرت النتةةائج تفةةوب

جمي ةةع عناص ةةر الاياق ةةة الحركي ةةة الخاص ةةة ف ةةي االاتب ةةار البل ةةدي لامام ةةوعتين التاة ةريويتين األ ل ةةر الثاني ةةة الات ةةين
استخدمتا نرنامج التدريب الفتري الملتمد عار الازء األ ل من زمن منطقة اللمل األ لةةر ( )10-0ثةو ٍ
ان بمةةديين
ان ( )10 8 6ثةو ٍ
( )5 4 3ثةو ٍ
انو كمةةا أظهةةرت النتةةائج بشةةكل عةةام بةةأن التةةدريب الفتةةري لةةه تةةأثير يياةةاني فةةي
عناصةةر الاياق ةةة الودني ةةة الحركي ةةة الخاص ةةة م ةةن ا ةةالل تطوي ةةق المام ةةوعتين التا ةريويتين األ ل ةةر الثاني ةةة نفس ةةه م ةةع
االاتال في أزمنة األداء بما يتفق مع أزمنة عمل كل ماموعة هذا ما حقق صحة الفرل األ ل الثاني.
عند مناقشة كل صفة ندنية حركية عار حدة
امةةا فةةي مةةا يخةةص التطةةور الحاصةةل فةةي صةةفة الرشةةاقة فيتضةةم مةةن الاةةد لين ( )4( )3جةةود فةةر ب تات داللةةة
ملنوية ةةة نة ةةين االاتبة ةةارين القواة ةةي البلة ةةدي لمصة ةةاحة االاتبة ةةار البلة ةةدي فة ةةي متغية ةةر الرشة ةةاقة ألفة ةراد المامة ةةوعتين

التا ةريويتين ممةةا يلنةةي ان التمرينةةات التةةي تفةةذتها كاتةةا المامةةوعتين عماةةع عاةةر تطةةوير الرشةةاقة الةةذي انلكةةس
ند ره عار زمن األداء تطوير الرشاقة في النتائج البلدية.
هةةذه النتةةائج تتفةةق مةةع مةةا أشةةار يليةةه كةةل مةةن ارنةةر آاةةر ن ) )Warner et al,2001شةةيورد ااةةر ن
) )Shappard et al, 2006يلةةر أن الرشةةاقة متطاةةب أسةةاس اتقةةان اللديةةد مةةن المهةةارات الخاصةةة فةةي األللةةاب
الرياضة ةةية المختافة ةةة أن مسة ةةتوى الرشة ةةاقة لة ةةدى الالعة ةةب يلمة ةةل عاة ةةر تميية ةةز تصة ةةنيف األداء المهة ةةاري اللة ةةالي
المنخفض المستوى)Warner et al, 2001, 312) )Shappard et al, 2006, 32).
فضة ةالً ع ةةن تلة ة ف ةةان التط ةةور الحاص ةةل ف ةةي الق ةةدرات الودني ةةة المتمثا ةةة (ب ةةالقوة االنفااري ةةة الق ةةوة الممية ةزة
بالس ةةرعة س ةةرعة االس ةةتاابة الس ةةرعة االنتقالي ةةة) ك ةةان ل ةةه االث ةةر الكوي ةةر ف ةةي تط ةةور الرش ةةاقة نوص ةةفها مزيا ةاً م ةةن
القدرات الودنية الحركيةةة كمةةا ان الورنةةامج التةةدريوي المقتةةرح الةةذي تضةةمن تمةةارين ندنيةةة مركبةةة تتمثةةل فةةي حركةةات
التقدم التقهقر السريع مع تغيير االتااه نين الشوااص التمارين عار الساللم األرضية كل هذا أسةةهم فةةي تطةةوير
صفة الرشاقة ات يشير الصفار(( )2005التميمي  )2007نقالً عن مايةةد ( )1988بانةةه تزكةةد د ارسةةة (فةةافير)
االرتباط الوثيق نين الرشاقة كل من عوامل السرعة القوة اللضاية التوافق (الصفار . )111 2005
وما ان الرشاقة مرتبطةةة ارتباطةاً ثيقةاً مةةع عناصةةر الاياقةةة الودنيةةة األاةةرى لةةذا اثةةرت بشةةكل اياةةاني عاةةر
تط ةةوير ه ةةذه الص ةةفة الحركي ةةة م ةةن ا ةةالل انتق ةةال أث ةةر الت ةةدريب ن ةةين عناص ةةر الاياق ةةة الودني ةةة ه ةةذا م ةةا او ةةده (ه ةةارة
" )1975بأن الرشاقة مرتبطة باميع مكونات األداء الودني"( .هارة )235 1975
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ه ةةذا م ةةا اودت ةةه نت ةةائج د ارس ةةة(الحيالي )2007ب ةةأن" نتيا ةةة التط ةةور ال ةةذي حص ةةل لاق ةةدرات الودني ةةة (الس ةةرعة
االنتقالي ةةة القة ةةوة االنفاارية ةةة الق ةةوة الممية ةزة بالسة ةةرعة) غيرها م ةةن القة ةةدرات الودنية ةةة األا ةةرى قة ةةد أدى يلة ةةر التة ةةأثير
االيااني الفلال عار صفة الرشاقة مما ادى يلر تنميتها" من االل انتقال اثر التدريب.
(الحيالي )145-144 2007
فض ةالً عةةن تل ة ان تشةةابه أسةةاوب التةةدريب مةةع مةةا يحةةدث بالفلةةل فةةي المنافسةةة يتناسةةب طويلةةة األداء
ات يشةةير (حسةةين نةةاجي )1984
يةةزدي يلةةر االرتفةةاب بمسةةتوى األداء بشةةكل عةةام صةةفة الرشةةاقة بشةةكل اةةا
يلةةر انةةه "عنةةد تطةةوير الرشةةاقة مةةن اجةةل تكةةوين صةةفة الةةتحكم بالاسةةم تكوين ةاً متخصص ةاً يسةةتفاد عماي ةاً نتمرينةةات
قريبة من تمارين المباريات" (حسين ناجي )226 1984
كةةذل اشةةتماع التمةةارين الودنيةةة الخاصةةة بالرشةةاقة عاةةر ازمنةةة مختافةةة تك ة اررات كثي ةرة حركةةات متنوعةةة
متغيرة في األداء عار طول الفترة الزمنية لامنهاج التدريوي مما ادى يلر تطوير هذه الصفة الحركيةةة هةةذا يتفةةق

م ةةع م ةةا تكة ةره (الح ةةداد  )2015نق ةةال ع ةةن (النم ةةر الخطي ةةب  )1996يل ةةر " أن الت ةةدريب عا ةةر ااع ةةادة المس ةةتمرة
المكثف ةةة لاتم ةةارين يس ةةاعد عا ةةر تحس ةةين التواف ةةق ن ةةين حرك ةةة ال ةةذراعين ال ةةرجاين يس ةةاعد عا ةةر تحس ةةين الق ةةوة ف ةةي
المااميع اللضاية اللاماة بما يخدم اداء المهارة بشكاها السايم" (الحداد .)37 2015
هذا ما اودته دراسة انو داري ( )Abu dari, 2014دراسة (مغايرة تيب  )2018يلر " ان امتالك
الالعب مستوى عالي من القدرات الحركية يسهم في تقايل زمن التدرب عار المهارات المختافة كذل يسهم في
زيادة جودة األداء بذات الوقع تلمل عار االقتصاد في الاهد ألداء اتقان تا المهارات".
(( )Abu dari, 2014, 18مغايرة تيب )243 2018
اما فةةي مةةا يخةةص التطةةور الحاصةةل فةةي دقةةة الطلةةن اظهةةرت النتةةائج ان هنةةاك فةةر ب تات داللةةة ملنويةةة

ن ةةين االاتب ةةارين القوا ةةي البل ةةدي لمص ةةاحة االاتب ةةار البل ةةدي ف ةةي ااتب ةةار دق ةةة الطل ةةن لكات ةةا المام ةةوعتين يل ةةز
الباحثةةان تل ة يلةةر ان الورن ةةامج التةةدريوي تض ةةمن تمرينةةات الدق ةةة ف ةةي الاةةزء المه ةةاري فةةي القس ةةم ال ةرئيس ت ةةم فيه ةةا
التركي ةةز عا ةةر األداء المه ةةاري الص ةةحيم باس ةةتخدام الس ةةرعة المناس ةةبة بالش ةةدة المثالي ةةة بحي ةةث تك ةةون س ةةرعة األداء
متناغمةةة مةةع الدقةةة زيةةادة السةةرعة بالتةةدريج مةةن اجةةل ضةةمان الحصةةول عاةةر األداء الحركةةي الصةةحيم بلةةد تل ة
الوصول بالالعوين يلر السرعة المشانهة لما يحدث في المنافسة تلة مةةن اةةالل التمةةارين عاةةر الوسةةائد الملاقةةة
عار الحائ ،من ا ضاب الدفاب الهاوم المختافة.
فضةالً عةةن ان االرتفةةاب التطةةور فةةي مسةةتوى عناصةةر القةةدرات الودنيةةة الخاصةةة األاةةرى (والسةةرعة الحركيةةة
لاذراعين الرجاين القوة المميزة بالسرعة السرعة االنتقالية سرعة االستاابة الحركيةةة) كةةان لةةه االثةةر فةةي تطةةوير
الدق ةةة يت يش ةةير ك ةةل م ةةن (التكريت ةةي الحا ةةار  )1986يل ةةر أن الدق ةةة تت ةةأثر ايااني ةاً نتط ةةور عناص ةةر الاياق ةةة الودني ةةة
االارى (التكريتي الحاار  )68 1986هةةذا يتفةةق مةةع نتةةائج د ارسةةة (حةةاتم  )2017التةةي اوةةدت أن هنةةاك نسةةب
مس ةةاهمة متباين ةةة ن ةةين انة ةواب الق ةةوه اللض ةةاية (الق ةةدرة االنفااري ةةة الق ةةوه الممية ةزة بالس ةةرعة تحم ةةل الق ةةوه) للض ةةالت
ال ةةذراعي ن ال ةةرجاين لمه ةةارة دق ةةة الطل ةةن كان ةةع النس ةةبة األوو ةةر لاق ةةوة االنفااري ةةة لا ةةذراعين ال ةةرجاين ث ةةم الق ةةوة الممي ةزة
بالسرعة(حاتم .)223 2017
المةةذكور انف ةاً يتفةةق مةةع مةةا توصةةل الةةي نتةةائج دراسة(مسةةلد )1998عةةن جةةود عالقةةة ارتبةةاط ملنةةوي نةةين
القوة اللضاية مستوى األداء المهاري في رياضة المبارزة(مسلد )128 1998
وذل ان استخدام القوة السرعة مةةن قوةةل المبةةارز فةةي الاحظةةة القةةدرة نفسةةها هةةي أحةةد المكونةةات الرئيسةةة
لناةةاح األداء المهةةاري فةةي ممارسةةة اللديةةد مةةن األنشةةطة الرياضةةية منهةةا المنةةازالت (در يةةش حسةةنين 1999
75

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )72

تأثير التدريب الفتري باستخدام مديين ألزمنة النظام الفوسفاجيني في القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة

 )45فضةالً عةةن التطةةور الحاصةةل فةةي سةةرعة االسةةتاابة الحركيةةة الةةذي كةةان لةةه االثةةر فةةي تطةةوير الدقةةة هةةذا مةةا
اودت ةةه نت ةةائج د ارس ةةة (ض ةةرغام  ) 2002الت ةةي اثوت ةةع ج ةةود عالق ةةة ن ةةين دق ةةة الطل ةةن س ةةرعة االس ةةتاابة الحركي ةةة
(ضةةرغام  )79 2002لةةذل نةةرى تطةةو اًر ملنويةاً لةةدى المامةةوعتين التاةريويتين فةةي مسةةتوى األداء الخةةا بالدقةةة
ونتياةةة لتحسةةين الملاومةةات الشةةلورية عةةن طريةةق التمةةارين الخاصةةة اسةةتغالل ح ةواس الرياضةةي كونهةةا الطريةةق
الوحيد لاتةةأثير قوةةل اةةالل بلةةد النشةةاط الحركةةي مةةع االعتمةةاد عاةةر سةةائل ط ارئةةق مسةةاعدة مةةن اد ات اسةةاليب
لتنفيةةذ التمرينةةات فلنةةد تطةةوير الدقةةة يكةةون األداء بالسةةرعة االعتياديةةة مةةع تحديةةد منطقةةة الهةةد ( بةةاس 2000
 )60قةةد اوةةد كةةل مةةن (عوةةد المقصةةود الاوياةةي  )1974بةةأن عنصةةر الدقةةة هةةو "أحةةد المكونةةات المودئيةةة الرئيسةةة
في المبارزة أت يتوقف عايها يصابة الهد

بالتالي تحقيق الفوز" (عود المقصود الاوياي .)26 1974

اما بالنسبة لاتطور الحاصل فةةي السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة سةةرعة الطلةةن بالسةةالح فقةةد اظهةةرت

النتةةائج ان هنةةاك فر ق ةاً تات داللةةة ملنويةةة نةةين االاتبةةارين القواةةي البلةةدي لكاتةةا المامةةوعتين لمصةةاحة االاتبةةار
البلة ةةدي فة ةةي ااتبة ةةار (السة ةةرعة الحركية ةةة لاة ةةذراب المسة ةةاحة سة ةةرعة الطلة ةةن بالسة ةةالح) يلة ةةز الباحثة ةةان تلة ة يلة ةةر
التمرينةةات المسةةتخدمة مةةن قوةةل اف ةراد المامةةوعتين التا ةريويتين عماةةع عاةةر تطةةوير القةةدرات الودنيةةة الخاصةةة التةةي

انلكةةس اثرهةةا فةةي تطةةوير القةةدرات الحركيةةة المتمثاةةة بالسةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة سةةرعة الطلةةن بالسةةالح
االستمرار االنتظةةام عاةةر التةةدريب هةةذا بالتأويةةد يسةةاعد عاةةر تطةةور القةةدرات الودنيةةة الحركيةةة عاةةر حةةد سةواء .يت
يشير (عال ي  )1986يلر أن " التدريب الرياضي يلمةةل عاةةر تحسةةين الصةةفات الودنيةةة مسةةتوى األداء المهةةاري
عا ةةر ح ةةد سة ةواء" (ع ةةال ي  )17 1986فض ةةال ع ةةن اش ةةتمال المنه ةةاج الت ةةدريوي عا ةةر تمرين ةةات ااص ةةة لتط ةةوير
السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة السةةرعة الحركيةةة لاةةرجاين مةةن حركةةة (الطلةةن) لاماةةاميع اللضةةاية نفسةةها لاةةذراب
المساحة الرجاين هذه التمرينات تقع ضمن الازء األ ل من منطقةةة الاهةةد األ لةةر بأزمنةةة تدريويةةة مختافةةة تتفةةق
مة ةةع طويلة ةةة األداء الخة ةةا بالمبة ةةارزة األمة ةةر الة ةةذي ادى يلة ةةر احة ةةداث اثة ةةر اياة ةةاني فة ةةي النتة ةةائج الخاصة ةةة نهة ةةذين
االاتبةةارين ات يزكةةد انةةو عةةودة ( )2009يلةةر ان االسةةتلانة بالتمرينةةات التةةي تةةزدى بصةةورة تتفةةق مةةع طويلةةة األداء
لامهارة باستخدام الماموعة اللضاية اللاماة في المهةةارة تاتهةةا فةةي المسةةار الحركةةي الزمنةةي المكةةاني نفسةةه ممةةا
يكةةون لةةه األثةةر عاةةر تحسةةين الصةةفات الودنيةةة بالتةةالي تحسةةين مسةةتوى األداء المهةةاري حيةةث يحتةةاج التةةدريب يلةةر
تحسين صفات ندنية ااصة تتحقق عن طريق التمرينات المشانهة لطويلة األداء(انو عودة )114 2009
ان هةةذه التمةةارين الخاصةةة المشةةانهة لةةرداء التةةدريب الايةةد عمةةل عاةةر تطةةوير السةةرعة الحركيةةة عةةن طريةةق تنميةةة
التوافق نين الذراعين الرجاين من االل ادراك المسافة المناسبة لاحركةةة تناسةةق الحركةةات عنةةد األداء نةةين الةةذراب
المساحة الرجاين عند القيةةام بحركةةة الطلةةن هةةذا يتفةةق مةةع مةةا اشةةار اليةةه (اسةةماعيل ااةةر ن  )1984يلةةر أن "
التدريب الايد يلمل عار زيادة السرعة الحركية لالعب"(اسماعيل آار ن .)154 1984
وما ان التمرين المسةةتمر عاةةر األداء لفتةرات مسةةتمرة منتظمةةة سةةاعد فةةي تطةةوير األداء الوةةدني المهةةاري
من ناحية السرعة الدقةةة هةةذا مةةا أشةةار اليةةه لويسةةاي ( )Luiselli,2011يلةةر "أن الممارسةةة عاةةر التمةرين لفتةرات
طوياة هو لوناء (السرعة الدقة) في المهةةارات الحركيةةة حيةةث يتحقةةق التنفيةةذ التاقةةائي لامهةةارة الملقةةدة المركبةةة فةةي
ظل مثيرات مشانهة أ قريبة من ظر الالب ان التغيير في أشكال أنواب المحفزات بصورة مركبة يةةزدي يلةةر
تطوير مهارة الالعب من ناحية السرعة الدقة" (. (Luiselli, 2011,162-164
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 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 .1ان التدريب الفتري باستخدام كال المديين الزمنيين ( )5 4 3ثو ٍ
ان

تطوير متسا ي في جميع القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة .

( )10 8 6ثو ٍ
ان ادى يلر

 .2فاعاية التدريب الفتري في تطوير القدرات الودنية الحركية الخاصة بالمبارزة التي تندرج تحع زمن
الازء األ ل من المنطقة األ لر (قمة القدرة ادامة قمة) القدرة لانظام الفوسفاجيني (.)ATP-Pc

 2-5التوصيات

 .1استخدام نرنامج التدريب الفتري لاازء األ ل لمنطقة اللمل األ لةةر لتطةةوير القةةدرات الحركيةةة الخاصةةة فةةي لعبةةة
المبارزة بسالح الشيش.

 .2استخدام التمارين الخاصة فةةي الورنةةامج كوسةةياة حقيقيةةة لالمةةل فةةي هةةذه الطريقةةة (التةةدريب الفتةةري) مةةع م ارعةةاة
التدرج في التمارين من حيث صلوبة األداء نوب الحركات التي توازي مستوى عمر اللينة.

 .3عاة ةةر المة ةةدربين االلمة ةةام بأنظمة ةةة انتة ةةاج الطاقة ةةة اللاماة ةةة ط ارئة ةةق تطويرهة ةةا توظيفهة ةةا ضة ةةمن الوة ةرامج التدريوية ةةة
الملدة من قواهم بما يخدم الفلالية الرياضية التخصصية.
 .4االعتماد عار انظمة انتاج الطاقة اللاماة عند نناء الورامج التدريوية ليتحقق مودأ الخصوصية.

 .5عاةةر المةةدربين م ارعةةاة اسةةتخدام التمةةارين الودنيةةة المشةةانهة لمةةا يحةةدث فةةي المنافسةةة بأزمنةةة تدريويةةة

مشةةانهة

لاامل الحركية التي تحدث في النزال من االل استخدام (النمذجة لامنافسة).
 -6المصادر العربية واالجنبية:

 .1انةةو عةةودة محمةةد حسةةين عوةةد

( )2009فاعايةةة نرنةةامج تةةدريوي مقتةةرح لتحسةةين القةةدرات الودنيةةة الخاصةةة

نبلض الحركات االرضية لدى طالب التربية الرياضية بااملة االقصر رسالة ماجستير غير منشةةورة كايةةة
التربية الرياضية جاملة االزهر غزة.
 .2اس ةةماعيل كم ةةال عو ةةد الحمي ةةد اا ةةر ن ( )1984اث ةةر تنمي ةةة الق ةةوة اللض ةةاية عا ةةر الس ةةرعة الحركي ةةة لا ةةذراعين
الةةرجاين لالعوةةي منتخةةب المةةدارس الثانويةةة ألللةةاب القةةوة بمحافظةةة الشةةراية بحةةث منشةةور فةةي مااةةة بحةةث
التربية الرياضية المااد األ ل اللدد ( )2-1القاهرة مصر.
 .3اسةةيل نةةاجي فهةةد ( )2010تةةأثير تمرينةةات التحمةةل الاله ةوائي بأزمنةةة مختافةةة فةةي تطةةوير تحمةةل (سةةرعة قةةوة
األداء) ل ةةدى ال ب ةةات ن ةةادي الفت ةةاة بالمب ةةارزة رس ةةالة ماجس ةةتير غي ةةر منش ةةورة كاي ةةة التربي ةةة الرياض ةةية لاون ةةات
جاملة بغداد.
 .4افة ةراح س ةةليد محم ةةد ( )2014ت ةةأثير ت ةةدريبات عا ةةر ف ةةق منطق ةةة الاه ةةد األ ل ةةر ف ةةي بل ةةض الق ةةدرات الودني ةةة
الخاصة بالكرة الطائرة مااة عاوم التربية الرياضية المااد ( )7اللدد ( )5كايةةة التربيةةة الرياضةةية جاملةةة
ميسان اللراب.
 .5بسيوني محمد عول الشاطئ فيصل ياسين( )1998نظريات طرب التربية الودنية الرياضية القاهرة مصر
 .6التميم ةةي عو ةةد اله ةةادي حمي ةد مه ةةدي ( )2004م ةةنهج ت ةةدريوي مقت ةةرح باالثق ةةال لتط ةةوير الق ةةوة الممي ةزة بالس ةةرعة
تةةاثيرة فةةي بلةةض المهةةارات الهاوميةةة لالعوةةين الشةةباب بالمبةةارزة اطر حةةة دكتةةوراة غيةةر منشةةورة مقدمةةة يلةةر
واية التربية الرياضية جاملة بغداد.
77

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )72

تأثير التدريب الفتري باستخدام مديين ألزمنة النظام الفوسفاجيني في القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة

 .7حةةاتم نةةور( )2017نسةةبة مسةةاهمة ان ةواب القةةوه اللضةةاية للضةةالت الةةذراعين الةةرجاين ندقةةة اداء مهةةارة الطلةةن
بسالح الشيش مااة عاوم التربية الرياضية المااد ( )10اللدد (.)5
 .8الحةةداد نور ح ةةاتم( )2015ت ةةأثير تمرين ةةات باس ةةتخدام مقا م ةةات مختاف ةةة ف ةةي تط ةةوير تحم ةةل الس ةةرعة ق ةةوة األداء
لارجاين في سالح الشيش مااة االنداب الرياضي اللدد()17واية التربية الودنية عاوم الرياضة جاملة بغداد
 .9الحس ةةو ض ةةياء زك ةةي ( )2003ت ةةأثير الس ةةرعة الحركي ةةة مر ن ةةة بل ةةض المفاص ةةل عا ةةر س ةةرعة دق ةةة الطل ةةن
بسالح الشيش رسالة ماجستير غير منشورة جاملة الموصل كاية التربية الرياضية
 .10حسين قاسم حسن ناجي ايس ( )1984مكونات الصفات الحركية مطبلة جاملة بغداد اللراب.
 .11الحيالي ملن عود الكريم جاسم ( )2007اثر ااتال اساليب التحكم بمكونةةات الحمةةل التةةدريب الوةةدني فةةي
بلةةض المتغي ةرات الودنيةةة المهاري ةةة لالعوةةي ك ةرة القةةدم الش ةةباب اطر حةةة دكت ةةوراه غيةةر منش ةةورة كايةةة التربي ةةة
الرياضية جاملة الموصل اللراب.

 .12اطةةاب اشةةر ( )2011القةةدرات االودنيةةة الحركيةةة فةةي المبةةارزة مةةادة السةةالح الفرقةةة الرابلةةة جامل ة ة ةةة
ننه ة ة ة ةةا كاية ة ة ة ةةة التربية ة ةةة الرياضيةةة قسةةم نظريات تطويقات رياضات المنازالت.
 .13ايةةون يلةةرب ( )2017كيةةف تميةةز نةةين القةةدرات الودنيةةة الحركيةةة جاملةةة بغةةداد كايةةة التربيةةة الرياضةةية

االواديمية الرياضية اللرااية )www.iraqacad.org(.
 .14در يش كمال حسانين محمد صبحي ( )1999الاديد في التدريب الرياضي الطةةرب األسةةاليب النمةةاتج
لاميع األللاب المستويات الرياضية مركز الكتاب لانشر القاهرة.
ليةةد( )2014اثةةر التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام ازمنةةة مختافةةة مةةن منطقةةة الاهةةد األ لةةر فةةي بلةةض
 .15زحةةا
المتغية ةرات الودني ةةة المهاري ةةة مل ةةدل س ةةرعة الن ةةبض ل ةةدى العو ةةي كة ةرة الس ةةاة بأعم ةةار( )17-16س ةةنة رس ةةالة

ماجستير غير منشورة جاملة اميس مايانة كاية عاوم تقنيات االنشطة الودنية الرياضية.
 .16الصفار زياد يونس ( )2005تصميم ااتبار لارشةةاقة الخاصةةة فةةي رياضةةة المبةةارزة مااةةة ال ارفةةدين لالاةةوم
الرياضية المااد ( )11اللدد ( )39كاية التربية االساسية جاملة الموصل.
 .17ضةةرغام جاسةةم ( )2002دقةةة الطلةةن عالقتهةةا باالسةةتاابة الحركيةةة الت ةوازن لةةدى ال بةةات سةةالح الشةةيش
بالمبارزة مااة الرياضة الملاصرة المااد األ ل اللدد األ ل .الموصل .اللراب.
 .18الطالةةب ن ةزار ماي ةةد الس ةةامرائي محم ةةود (  )1981مبةةادا ااحص ةةاء االاتب ةةارات الودني ةةة الرياض ةةية دار
الكتب لاطباعة النشر جاملة الموصل .
 .19باس عود الكريم فاضل ( )2000تأثير التدريب بأساحة مختافة الوزن فةةي مسةةتوى األداء لةةبلض مهةةارات
المبارزة عناصر الاياقة الودنية اطر حة دكتوراه غير منشورة كاية التربية الرياضية بغداد.
اي ةةاد محم ةةد( )2000اث ةةر اس ةةتخدام اس ةةاليب مختاف ةةة م ةةن الت ةةدريب الفت ةةري عا ةةر ع ةةدد م ةةن المتغي ةرات
 .20عوةةد
الوظيفية االنااز في عد  400متر اطر حة دكتوراه غير منشورة واية التربية الرياضية جاملة الموصل.
 .21عود المقصود السيد سناء الاوياي( )1974الحديث بالمبارزة االسكندرية دار نورسليد لاطباعة القاهرة.
 .22عود عاي نيان عاي اار ن ( )2009اسس رياضة المبارزة دار االرقم لاطباعة بغداد.
 .23عال ي محمد حسن ( )1986عام التدريب الرياضي دار الملار القاهرة مصر.
 .24يفا ي طارب ( )2017عناصر التدريب الاياقة الودنية مااة التربية الودنية الرياضية.
 .25فاضةةل عوةةد الك ةريم حميةةد عوةةد الهةةادي ( )2008رياضةةة المبةةارزة اسةةس فنيةةة -تلاةةيم -تةةدريب -تحكةةيم
بغداد دار الكتب الوثائق.
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 .26فةةرج جمةةال صةةوري ( )2015السةةرعة االناةةاز الرياضةةي (التخطةةي -،التةةدريب -الفسةةيولوجيا – االصةةابات
التأهيل) جاملة بانل كاية التربية الرياضية دار الكتب اللالمية.
 .27القانون الد لي لامبارزة االتحاد الكويتي لامبارزة .
 .28مايد ريسان اريب )1989( ،موسوعة القياسةةات االاتبةةارات فةةي التربيةةة الرياضةةية الاةةزء األ ل مطبلةةة

التلايم اللالي بغداد.
 .29محاوب جيه ( )1989عام الحركة التلام الحركي دار الكتب لاطباعة النشر جاملة الموصل.
 .30مسلد اشر ( )1998عالقه بلض المتغيرات الودنيةةة الفسةةيولوجية النفسةةية اللقايةةة بمسةةتوى اداء العوةةين
المبارزة بمدرسه الموهوبين رياضيا بحث منشور في مااه عاوم فنون الرياضة جامله حاوان القاهرة.
 .31المطية ة ة ة ةةري احمة ة ة ة ةةد " المة ة ة ة ةةدرب اللربة ة ة ة ةةي دلية ة ة ة ةةل يلة ة ة ة ةةر عة ة ة ة ةةالم اللة ة ة ة ةةاب القة ة ة ة ةةوى التة ة ة ة ةةدريب الرياضة ة ة ة ةةي"
()WWW.arabscoach.com

 .32مغايرة اي ةةاد عقا ةةة تي ةةب مرف ةةع عاه ةةد( )2018مس ةةتوى بل ةةض الق ةةدرات التوافقي ةةة عالقته ةةا باانا ةةاز ل ةةدى
المب ة ة ةةارزين الل ة ة ةةرب االش ة ة ةةبال تح ة ة ةةع( )15س ة ة ةةنة مااة جامل ة ة ةةة النا ة ة ةةاح لربح ة ة ةةاث(اللاوم االنس ة ة ةةانية) جاملة
الويضاء اليمن

 .33مه ة ةةدي عو ة ةةد اله ة ةةادي حمي ة ةةد ب ة ةةاس عو ة ةةد الكة ة ةريم فاض ة ةةل ( )2012ال ة ةةف ب ة ةةاء رياض ة ةةة المب ة ةةارزة عا ة ةةر
الكراسي ط 1الكامة الطيبة بغداد.
 .34هارة ( )1975اصول التدريب (ترجمة عود عاي نصيف) مطالة التحرير جاملة بغداد اللراب.
 .35الودي ةةان حس ةةن اما ةةد م ةةدانات ( )2011اث ةةر اا ةةتال ط ةةرب الت ةةدريب ف ةةي زم ةةن األداء بطريق ةةة س ةةباحة
الزحف عار البطن مااة دراسات اللاوم التربوية المااد ( )38ماحق (.)7
36. Abu Dari, Ali (2014): constructing criteria for coordination abilities of the age
group (6-9) for sport selection, Ph.D. Thesis, University of Jordan, Amman,
Jordan.
37. Clark , a.h (1976): Application of meacorement to health and phyical Edacation ,
4 thed . New York , prentic-hell Englwood cliffs .
38. Fox, E.L. and Mathews D,K (1974). Interval training condition sport and general
fitness ,W,B Saunders company Philadelphia.
39. Grosser , M. (1995). Conditions training sport wissen , Bd , 40.
40. Lamb , D .(1984): physiology of exercise response and Adaptation , macmillam
publishing ,New york .
41. Larry, G.S (1981): Essential of exercise physiology, Burgess publishing Co.
42. Luiselli k. James and reed d. Derek (2011): behavioral sport psychology,
evidence- based approaches to performance enhancement. New York: springer.
43. Sheppard, Jim and Young, W.B. (2006). A gility literature review:
Clussifications, Training and testing, J. Sports SCI 24:
44. Warren, B. Young, Mank H., Mcdowell and Bentley J.Scarlett. (2001):
Specificity of sprint and agility training methods, Journal of Strength and
Conditioning Research, 15 (3):
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الملحق ()1
استبيان اراء السادة المختصين في علم التدريب الرياضي

جامعة الموصل
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الدراسات العليا

م  /استبيان
تحديد القدرات البدنية الخاصة للمبارزة
حضرة االستاذ الفاضل  .....................................................................المحترم
تحية طيبة وبعد .....
يةةر م الباحثةةان اجةراء البحةةث الموسةةوم ن ة (تةةأثير التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام مةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاجيني فةةي

القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش )
بلةةد تحايةةل محتةةوى المصةةادر اللاميةةة الخاصةةة بالمبةةارزة لتحديةةد (القةةدرات الودنيةةة) المدرجةةة فةةي الاةةد ل ادنةةاه
لةذى يرجةر نيةةان رايكةم فةي تحديةةد
نظة ار لمةا تتمتلةةون بةه مةن اوةرة د اريةة المكانةة اللاميةةة كةونكم مةن ت ي االاتصةةا
القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة التي تندرج تحع النظام الفوسفاجيني ( )ATP-PCيمكن اضافة اي عنصر تر نه
مناسبا لفلالية المبارزة.
مع وافر الشكر والتقدير
1

الرشاقة

2

التوافق

3
4
1

القدرات الحركية

سرعة حركية بالسالح

الدقة
التوازن

تصلح

التصلح

المالحظات

للذراعين
للرجلين

صفات اخرى يراها السادة الخبراء

مالحظة  :يرجى التأشير بوضع عالمة ✓

امام كل صفة حركية مختارة في المكان المخصص لها
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الملحق ( )2

جامعة الموصل

استبيان اراء السادة المختصين في القياس والتقويم

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

م  /استبيان

تحديد االختبارات الخاصة بالقدرات الحركية في المبارزة

حضرة االستاذ الفاضل  .............................................................المحترم
تحية طيبة وبعد .....

يةةر م الباحثةةان اجةراء البحةةث الموسةةوم ن ة (تةةأثير التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام مةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاجيني فةةي

القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش)

بل ةةد ان ت ةةم تحدي ةةد الق ةةدرات الحركي ةةة الخاص ةةة بالمب ةةارزة م ةةن ا ةةالل تحاي ةةل محت ةةوى المص ةةادر اللامي ةةة الخاص ةةة

بالمبارزة استطالب اراء السادة الخوراء تأتي الخطوة الثانية هي تحديد االاتبارات المناسبة لكل قدرة ندنية بلةد االطةالب

عاةر المصةادر اللاميةةة تةم تحديةد االاتبةةارات المناسةبة لاقةدرات الودنيةةة الخاصةة بالمبةارزة نظة ار لمةا تتمتلةون بةةه مةن اوةرة
د اريةةة المكان ةةة ك ةةونكم م ةةن ت ي االاتص ةةا

ف ةةي االاتب ةةارات القيةةاس ل ةةذى يرج ةةر تحدي ةةد االاتب ةةارات الودني ةةة الخاص ةةة

بالمبارزة وذلك بوضع عالمة ( √) امام االختبار المناسب
السرعة الحركية للذراع
السرعة الحركية للرجلين

الرشاقة

الدقة

التوافق

التوازن

مع وافر الشكر والتقدير......

()10مرات مد وثني الذراع المستخدمة بدون سالح على الهدف المعلق بالجدار مع حساب الزمن ( )10مرات مد وثني الذراع المسلحة على الهدف المعلق في الجدار مع حساب الزمن اختبار ( )10طعنات بالسالح على الشاخص مع حساب الزمن -اختبار ( )10طعنات بدون سالح على الشاخص مع حساب الزمن

ان
 اختبار التحرك حركة جانبية يمين ويسار خالل ( )10ثو ٍ مررن وضررع االسررتعداد علررى خ ر االسررتعداد األول علررى ملعررب المبررارزة التحرررك بالتقرردم إلررى الخ رالمنتصف ثم تقهقر ثم تقدم إلى خ االستعداد الثاني ثم تقهقر إلى خ المنتصف ثم تقردم إلرى نهايرة
الملعب
 اختبار دقة الطعن على الدوائر المرقمة خمس محاوالت -اختبار دقة الطعن على الدوائر المرقمة ( )10محاوالت

 الطعن بالسالح على الدوائر المرقمة من ( )6-1على الحائ واالرض مع حساب الزمن القفز على الدوائر المرقمة ( )8 -1على االرض الرجل اليمنى للزوجي واليسرى للفردي مع حسابالزمن
 الطعررن بالررذراع غيررر المسررلحة علررى الرردوائر المرقمررة مررن ( )8 -1علررى الحررائ الررذراع اليمنررىللزوجي والذراع اليسرى للفردي مع حساب الزمن
 القفز بكلتا القدمين على الدوائر المرقمة بشكل مبعثر ( )8 -1مع احتساب الزمن المستغرا الوقوف بوضع االستعداد على لروح خشربي طرول ( )1م وعررض ( )6سرم مرع رفرع الرذراعين ل مرامواغماض العينين مع احتساب الزمن لحين لمس االرض او فتح العينين او نزول الذراعين
 السير مع رفع الذراعين ل مام االعلرى واغمراض العينرين علرى خر طولره ( )10م وعررض ()5سرمويتم حساب مسافة االنحراف عن خ المنتصف
 الوقوف بقدم واحدة علرى مشر القردم ووضرع القردم االخررى علرى الركبرة مرن الرداخل ويرتم احتسرابالزمن لحين ارتكاب اخطاء التوازن
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الماحق ()4
المنهاج التدريوي
الماموعة التاريوية األ لر المدى الزمني (  ) 5-4-3ثوان
االسانيع

درجة
الحمل

األ ل

عالي

الوحدات

زمن األداء
بالثانية

عدد
التك اررات

عدد
المااميع

الراحة نين
التك اررات

الراحة نين
المااميع

زمن القسم الودني
بالدايقة

1

4

16

4

()3:1

4

28,16

3

3

20

4

()3:1

4

27,24

2

الثاني

اقصر

4
5
6

5
4
5
3

4

12

4

16

4

12

4

20

()3:1
( )3 1
( )3 1
( )3 1

4
3
3
3

27

25,16
24

24,24

الثالث

متوس،

الرابع

عالي

7

4

16

4

()3:1

5

31,16

9

3

20

4

()3:1

5

30,24

8

5

4

12

()3:1

5

30

10

4

16

5

()3:1

4

36,20

12

3

20

5

()3:1

4

35,15

11

الخامس

اقصر

13
14
15

5
4
5
3

5

12

5

16

5

12

5

20

()3:1
( )3 1
( )3 1
( )3 1

4
3
3
3

35,45
32,20
30,45
31,15

السادس

متوس،

16

4

16

5

()3:1

5

40,20

18

3

20

5

()3:1

5

39,15

17

5

5

12

()3:1

5

38,45

السابع

عالي

الثامن

اقصر

19

4

16

6

()3:1

4

44,24

21

3

20

6

()3:1

4

43,6

20
22
23
24

5
4
5
3

6

12

6

16

6

12

6

20
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()3:1
( )3 1
( )3 1
( )3 1

4
3
3
3

الماموب

42,30
39,24
37,30
38,6

 801,88دب
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الماموعة التاريوية الثانية المدى الزمني ( )6- 8 - 10ثوان
االسانيع

درجة
الحمل

األ ل

عالي

الثاني

اقصر

الثالث

متوس،

الرابع

عالي

الخامس

اقصر

السادس

متوس،

السابع

عالي

الثامن

اقصر

زمن األداء

عدد

عدد

الراحة نين

الراحة نين

زمن القسم الودني

بالثانية

التك اررات

المااميع

التك اررات

المااميع

بالدايقة

1

8

8

4

()3:1

4

27,28

2

10

6

4

()3:1

4

26

3

6

10

4

()3:1

4

26,48

4

8

8

4

( )3 1

3

24,28

5

10

6

4

( )3 1

3

23

6

6

10

4

( )3 1

3

23,48

7

8

8

4

()3:1

5

30,28

8

10

6

4

()3:1

5

29

9

6

10

4

()3:1

5

29,48

10

8

8

5

()3:1

4

35,20

11

10

6

5

()3:1

4

33,30

12

6

10

5

()3:1

4

34,30

13

8

8

5

( )3 1

3

31,20

14

10

6

5

( )3 1

3

29,30

15

6

10

5

( )3 1

3

30,30

16

8

8

5

()3:1

5

39,20

17

10

6

5

()3:1

5

37,30

18

6

10

5

()3:1

5

38,30

19

8

8

6

()3:1

4

43,12

20

10

6

6

()3:1

4

41

21

6

10

6

()3:1

4

42,12

22

8

8

6

( )3 1

3

38,12

23

10

6

6

( )3 1

3

36

24

6

10

6

( )3 1

3

37,12

الماموب

 785,16د

الوحدات

التمارين الخاصة بالقدرات الودنية
ت( 1االستلداد) القيام بحركات التقدم التقهقر مع اشارة المدرب .
ت( 2االستلداد) القيام بحركات التقدم التقهقر مع اشارة المدرب القيام بحركة الطلن.
ت( 3االستلداد) القيام بحركات التقدم من حركة الوثب.
ت(4االستلداد) القيام بحركات التقدم احدة ثم حركة ثب مع االستمرار.
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ت( 5االستلداد) رفةع الةركوتين بالتبةادل فةوب مسةتوى االرل قاةيال عنةد االشةارة يقةوم الالعةب نزيةادة االرتفةاب عةن مسةتوى
االرل يلر مستوى الورك.
ت( 6االسةةتلداد) القيةةام بحركةةات التقةةدم التقهقةةر لرمةةام الخاةةف باانةةب الشااصةةين عاةةر مسةةافة ( )3متةةر نةةين الشةةااص
االمامي الخافي.
ت( 7الوقةةو ) يقةةوم الالعةةب نرفةةع الةةركوتين بالتبةةادل فةةوب مسةةتوى االرل بقايةةل التحةةرك لرمةةام الخاةةف مةةن فةةوب الخةة،
المرسوم عار االرل بشكل عرضي بطول ( )500سم عند االشارة االنطالب بسرعة لمسافة ( )3متر.
ت( 8االسةةتلداد) يقةةوم الالعةةب نرفةةع الةةركوتين بالتبةةادل لمسةةتوى الةةورك عنةةد االشةةارة يقةةوم بالتقةةدم لرمةةام ثةةم القفةةز مةةن فةةوب
المسطبة بارتفاب ( )30سم ثم القيام بحركة الطلن.
ت( 9االستلداد) اطوة لرمام مع الطلن باستمرار.
ت(10الوقو ) الطلن نتبادل القدمين بالقفز
ت( 11الوقو ) القفز من فوب المسطبة بارتفاب ( )30سم يمينا يسارا.
ت( 12االستلداد) رفع الركوتين بالتبادل لمستوى الورك باستمرار عند االشارة القيام بحركة الطلن .
ت( 13االستلداد) من ضع التقانل مع الزميل يالمس كل منهما كف االار بظهر اليد (تالحم) القيام بحركة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
التقدم التقهقر مع اشارة المدرب د ن ف التالحم مع الزميل.
القية ةةام بحركة ةةة
ت(14االستلداد) القيام بحركة (نصف دنني) باستمرار عند االشارة القيام بالتقدم بسرعة عند االشارة
الطلن.
بسرعة.
ت( 15االستلداد) التحرك بسرعة لرمام الخاف مع اشارة يد المدرب عند االشارة االارى االنطالب
القية ةةام بحركة ةةة
ت( 16االستلداد) القيام بحركة (نصف دنني) باستمرار عند االشارة القيام بالتقدم بسرعة عند االشارة
(نصف دنني) باستمرار.
ت( 16االستلداد) القيام بحركة الطلن في المكان باستمرار.
ت(17االستناد االمامي) ثني مد الذراعين (نصف شنا ) عار االرل.
ت(18االستناد االمامي عار المسطبة) بارتفاب ( )30سم ثني مد الذراعين.
ت(129االستلداد) مواجهة الحائ ،عند االشارة رفع الركوتين بالتبادل لمستوى الورك عند االشارة الد ران بالقفز ثم التقدم
بسرعة عند االشارة االارى القيام بحركة الطلن.
التمرينات الخاصة بالساللم
ت(1الوقو ) القفز اماما بضم القدمين فوب الساللم مربلين لرمام الرجوب مربع احد لاخاف باستمرار.
ت(2الوقو ) القفز لرمام فوب الساللم (فتحا ضمنا)ات يكون الضم داال المربع الفتم اارج المربع
ت(3الوقو ) التحرك الاانوي المتقاطع عار الساللم من االل تبةادل حركةة القةدمين دااةل اةارج السةام (يمةين ثةم يسةار)
داال السام ثم تخرج اليمين تتبلها اليسار) باستمرار عار طول السام.
الة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرجاين
ت(4االستناد االمامي) التحرك لرمام فوب السام باستخدام اليدين الرجاين و تكون اليدين داال المربع
اارج المربع الخا بالسام.
ت( 5االستناد االمامي) التحرك بشكل جانوي فوب الساللم باستخدام اليدين الرجاين و تكون اليدين داال المربةع الةرجاين
اارج المربع الخا بالسام.
ت( 6الوقو ) القفز اماما بضم القدمين داال السام مرة اارج السام جهة اليمين مرة مع االستمرار.
ت(7االستناد االمامي) التحرك بشكل جانوي (يمين يسار) فوب الساللم باستخدام اليدين الرجاين من االل ( )3مربلةات
و يودأ الالعب من الوس ،ثم عند االشارة التحرك يمين مربع احد ثم س ،ثم يسار مربع احد باستمرار.
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الماحق ()3
اسماء فريق اللمل المساعد
االسم

التحصيل الدراسي

مكان عمل

م.م فالم طه

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى

م.م دريد سهيل

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى

م.م محمد عود الوهاب

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى

م.م ريان سمير

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى

م.م احمد يونس حامد

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى

م.م انمار عود المنلم

ماجستير /تربية ندنية

مدرس تربية ندنية  /تربية نينوى
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الملحق ( )5السادة الخبراء والمتخصصين بمجاالت علم التدريب الرياضي والفسلجة والقياس والتقويم الذين تم عرض استمارات
االستبيان عليهم النتقاء القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة واختباراتهما الخاصة والمنهاج التدريبي والمقابالت الشخصية التي اجراها الباحثان
المنهاج
التدريبي

االختصاص

اللقب العلمي

اسم الكلية والجامعة

*

تدريب رياضي/ساحة وميدان

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .هاشم احمد سليمان

*

قياس وتقويم /كرة سلة

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .ثيالم يونس عالوي

*

قياس وتقويم

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي/ساحة وميدان

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم /كرة قدم

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

فسلجة تدريب  /مبارزة

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم

أستاذ

تربية أساسية/جامعة الموصل

تدريب رياضي  /مبارزة

أستاذ

تربية بدنية  /جامعة حلوان

قياس وتقويم /كرة قدم

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي/ساحة وميدان

استاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي /جمناستك

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .ايثار عبد الكريم قاسم

*

قياس وتقويم/العاب المضرب

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .سبهان احمد الزهيري

*

قياس وتقويم/العب المضرب

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

أسماء السادة المتخصصين

القدرات والحركية

د .عناد جرجيس عبد الباقي

*

د .اياد محمد عبد هللا

*

د .مكي محمود حسين
د .احمد عبد الغني الدباغ

االختبارات
والحركية

*
*

*

د .سعد فاضل عبد القادر

*

*

*

د .اسامة عبد الرحمن علي

*

*

د .ضرغام جاسم النعيمي

*

*

د .موفق سعيد الدباغ

*

د .عبد الجبار عبد الرزاا

*

*

*

87

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )72
تأثير التدريب الفتري باستخدام مديين ألزمنة النظام الفوسفاجيني في القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة
د .نوفل محمد محمود

*

*

تدريب رياضي /كرة يد

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .نبيل محمد عبد هللا

*

*

تدريب رياضي /كرة سلة

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم  /مبارزة

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

رد .محمود شكر

*

قياس وتقويم /تايكوندو

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .علي حسين محمد

*

قياس وتقويم

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

*

قياس وتقويم /كرة قدم

أستاذ

تربية بدنية/جامعة الموصل

*

تدريب رياضي

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي/ساحة وميدان

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

تدريب رياضي /كرة قدم

أستاذ مساعد

تربية بدنية/جامعة الموصل

قياس وتقويم

مدرس

تربية بدنية/جامعة الموصل

د .احمد حازم احمد
د .مكي محمد حمودات

*
*

د .عمر سمير ذنون
د .ضياء زكي الحسو

د .ياسر منير طه البقال

*

وميدان

*
*

*

*

د .وليد خالد رجب
د .احمد صباح قاسم

*

د .كسرى احمد فتحي

*

د .معن عبد الكريم الحيالي

*

د .عمار شهاب احمد

تدريب رياضي /ساحة

*

*

*
*

88

جملة الرافدين للعلوم الرياضية – اجمللد ( – )23العدد (2020 – )72
تأثير التدريب الفتري باستخدام مديين ألزمنة النظام الفوسفاجيني في القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة
الملحق ()6

رقم االسبوع :األول
رقم الوحدة :األولى
التاريخ 2018 / / :م
اقسام
الوحدة

احماء
عام

15د

احماء
خاص

القسم الرئيسي

شدة مثالية

 15د

ت 10 :1لمسات على
الوسائد المعلقة
باستخدام الذراع
المسلحة ← خطوة
تقهقر وخطوة تقدم +
لمس الوسائد ()8
تكرارات ← خطوة +
طعن ( )6تكرارات ←
طعن على الوسائد ()4
تكرارات .
ت :2دفاع (الرابع) ثم
مد الذراع المسلحة
ولمس الهدف
(الوسائد) ← دفاع
(السادس) ولمس
الهدف ← دفاع
(الثامن) ولمس الهدف
← دفاع (السابع)
ولمس الهدف ← دفاع
(الرابع والسادس) ثم
لمس الهدف ← دفاع
(السابع والثامن) ثم
لمس الهدف
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الراحة بين االعداد المهاري البدني3د

االعداد
المهاري

الراحة بين
االحماء
واالعداد
المهاري
3د

القسم
االعدادي

محتوى
نشاط
الوحدة

الوقت

التمارين

نموذج لوحدة تدريبية  -الدورة المتوسطة األولى  -لكال المجموعتين
زمن الوحدة
المجموعة األولى 69,16 :دقيقة
المجموعة الثانية 68,28 :دقيقة
راحة بين
راحة بين التكرارات
عدد التكرارات
زمن األداء
عدد
المجاميع
المجاميع
الشدة المالحظات
لكال
المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة المجموعة
%
لكال
المجموعتين
الثانية
األولى
الثانية
األولى
الثانية
األولى
المجموعتين
بالدقيقة
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 28,16دقيقة المجموعة األولى
27,28دقيقة المجموعة الثانية

4

8

16

8

12

24

4

8

16

8

12

24

 4دقيقة

1

 4دقيقة

90

1

شدة مثالية

القسم
الختامي

تهدئة

4

8

16

8

12

24

 4دقيقة

1

نسبة العمل إلى الراحة ()3:1

االعداد
البدني
الخاص

ت(:1االستعداد) القيام
بحركات التقدم والتقهقر
مع اشارة المدرب .
ت( :2االستعداد) القيام
بحركات التقدم والتقهقر
ومع اشارة المدرب
القيام بحركة الطعن.
ت( :3االستعداد) رفع
الركبتين بالتبادل
لمستوى الورك
باستمرار وعند االشارة
القيام بحركة الطعن .
ت(:4االستناد االمامي)
التحرك لألمام فوق
السلم باستخدام اليدين
والرجلين  ,تكون اليدين
داخل المربع والرجلين
خارج المربع الخاص
بالسلم.
 5دقيقة تمارين مشي وهروله
خفيفة

 4ثوان

 8ثوان

16

8

12ثا

24ثا

1

