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 امللخص 

 هدف البحث إلى ما يأتي: 
الكشف عن داللةة الفةر ب نةين االاتبةارين القواةي  البلةدي لاماموعةة التاريويةة األ لةر فةي القةدرات الحركيةة الخاصةة  .1

 في المبارزة  بسالح الشيش .
اصة في الكشف عن داللة الفر ب نين االاتبارين القواي  البلدي لاماموعة التاريوية الثانية في القدرات الحركية الخ .2

 المبارزة  بسالح الشيش .
داللة الفر ب نين لاماموعتين التاريويتين في االاتبار البلدي في القدرات الحركية الخاصة في المبارزة الكشف عن   .3

 بسالح الشيش.
 إجراءات البحث: 

 استخدم الباحثان المنهج التاريوي لمالءمته لطويلة البحث . .1
الالعوةةين الممارسةةين لاعبةةة المبةةارزة بسةةالح الشةةيش  تةةم تقسةةيمهم يلةةر مامةةوعتين تاةةريويتين تكونةةع عينةةة البحةةث مةةن  .2

 ( العوين في كل ماموعة.7بطريقة األز اج المتناظرة  بواقع )
 تم تحديد  ااتيار القدرات الحركية الخاصة  ااتباراتها من االل تحايل المحتوى  ارآء الخوراء. .3
(  حةدات فةي األسةووب  بلةد تلة  تةم 3( اسةانيع   بواقةع )8عينةة البحةث الةذي اسةتمر)  تم تنفيذ المنهاج التدريوي عاةر .4

 اجراء االاتبارات البلدية لتحديد مستوى في القدرات الحركية الخاصة لامبارزين.
 استخدم الباحثان االاتبارات  القياسات لامع الويانات. .5
المعيةةةاري   ااتبةةةار)ت( لالينةةةات المسةةةتقاة    ااتبةةةار)ت( لالينةةةات اسةةةتخدم الباحثةةةان )الوسةةة، الحسةةةاني   االنحةةةرا   .6

 المرتبطة   النسبة المئوية   نسبة التطور    ملامل االلتواء   ملامل االاتال (
 االستنتاجات:

 .( ثواٍن أدى يلر تطوير جميع القدرات الودنية الخاصة بالمبارزة5  4  3ان التدريب الفتري باستخدام المدى الزمني ) .1
الودنيةةةةة الخاصةةةةة  ات( ثةةةةواٍن ادى يلةةةةر تطةةةةوير جميةةةةع القةةةةدر 10  8  6ان التةةةةدريب الفتةةةةري باسةةةةتخدام المةةةةدى الزمنةةةةي ) .2

 .بالمبارزة
( ثواٍن ادى يلر تطوير متسا ي فةي 10  8  6( ثواٍن   )5  4  3ان التدريب الفتري باستخدام كال المديين الزمنيين ) .3

 .جميع القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة 
الخاصة بالمبارزة التي تندرج تحع زمن الاةزء األ ل مةن المنطقةة   فاعاية التدريب الفتري في تطوير القدرات الحركية .4

 (.ATP-Pcاأل لر )قمة القدرة   ادامة قمة( القدرة لانظام الفوسفاجيني )
 

 .الفوسفاجيني  القدرات الودنية  الحركية الخاصة  المبارزة()التدريب الفتري مديين ألزمنة  النظام   :الكلمات المفتاحية
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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 البحث   1-1

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

حركية لارجاين من الطلن   الدقة( األمر الذي يتطاب اعداد  )الرشاقة  السرعة حركية لاذراب بالسالح  السرعة  
تمرينات ااصة لتطوير القدرات الحركية عار  فق االسس اللامية الرصينة كونها االساس لتطوير الاعبة  بناًء  
الفوسفاجيني الطاقة  نظام  ألزمنة  مختافين  بمديين  الفتري  التدريب  استخدام  تاريب  الباحثان  ارتأى  تل        عار 
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( ثواٍن التي تتشابه مع طويلة األداء في النزال  التي من االلها يتم الكشف عن  10   8   6( ثواٍن  )5   4   3)
تورز   هنا  الشيش.  من  بسالح  المبارزة  في  الخاصة  الحركية  القدرات  تطوير  عار  تلمل  التي  االزمنة  افضل 

ا في  النزال  تدريوية مشانهة الزمنة  ازمنة  استخدام  في  البحث  ملاومات  حقائق  اهمية  يلر  لمنافسات  الوصول 
التدريب   نرامج  تخطي،  تنفيذ  عار  المدرب  التدريوية  تساعد  المهام  اداء  طريقة  عار  تنلكس  جديدة  عامية 

 المختافة لتحقيق االهدا  التي  ضلع من اجاها.  
 مشكلة البحث  1-2

 الةةردو  الةةرد المضةةاد(  تةةزدى فةةي نةةزاالت ين الامل الحركية في المبارزة تتكون من )هامةةاتو  دفاعةةاتو 
المبارزة بشكل متكرر يت تزدى بشدة قصوى  شبة قصوى ضمن ازمنة قصيرة تقع ضمن )قمةةة  ادامةةة قمةةة القةةدرة( 

 ان التوقفات التي تحدث بلد كل هامة سواًء فةةي حالةةة تسةةايل لمسةةات قانونيةةة   (ATP-PCلانظام الفوسفاجيني)
اسةةتلادة كاماةةة لاشةةفاءو  هةةذه الحالةةة تشةةابه طريقةةة التةةدريب الفتةةريو  انطالقةةا مةةن موةةدأ أم غير قانونية ال تزدي يلر  

الخصوصةةةية فةةةي التةةةدريب  اسةةةتلرال الدراسةةةات السةةةابقة فةةةي ماةةةال التةةةدريب الفتةةةري  ناةةةد ان الدراسةةةات تنا لةةةع 
لكةةن الشةةيء ( بمنةةاطق مختافةةة  Mathews) & Foxالتةةدريب الفتةةري باسةةتخدام دليةةل التةةدريب الفتةةري الخةةا  نةةة 

( ثةةواٍن   لكةةي تكةةون أوثةةر اصوصةةية قسةةمنا 10الةةذي يختاةةف فةةي دراسةةتنا هةةو تنةةا ل زمةةن منطقةةة اللمةةل األ لةةر )
( ثةةواٍن األمر الةةذي 10  8  6( ثةةواٍن  الثةةاني مةةن)5    4    3زمةةن منطقةةة اللمةةل األ لةةر يلةةر مةةديين األ ل مةةن)

يني لاكشةةف عةةن مةةدى  تأثيرهةةا فةةي عةةدد مةةن القةةدرات يلةةر اسةةتخدام هةةذين المةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاج نةةادفل
   تحددت مشكلة البحث في التساؤل اآلتي:الحركية الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش  بناًء عار تل   

(ثةةةواٍن هةةةو االفضةةةل فةةةي التةةةدريب ام ان التةةةدريب الفتةةةري 5  4  3هةةةل ان التةةةدريب الفتةةةري باسةةةتخدام المةةةدى الزمنةةةي)
 (ثواٍن هو األفضل في تطوير القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة بسالح الشيش10   8   6المدى الزمني)باستخدام  

 أهداف البحث    1-3
القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرات  الكشف عن داللة الفر ب نين االاتبارين القواي  البلدي لاماموعة التاريوية األ لر في  1-3-1

 الحركية الخاصة في المبارزة  بسالح الشيش .
كشةةةف عةةةن داللةةةة الفةةةر ب نةةةين االاتبةةةارين القواةةةي  البلةةةدي لاماموعةةةة التاريويةةةة الثانيةةةة فةةةي القةةةدرات ال 1-3-2

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

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

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

 ت الحركية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش .القدرا 
 ال توجد فر ب تات داللة ملنوية نين الماموعتين التاريويتين في االاتبار البلدي لاقدرات   1-4-3

 الودنية الخاصة في المبارزة بسالح الشيش.   
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 مجاالت البحث   1-5
الودنيةةة  عاةةوم الشةةيش فةةي كايةةة التربيةةة لرياضةةة المبةةارزة بسةةالح  عينةةة مةةن الممارسةةين الماةةال البشةةري  1-5-1

 الرياضة بااملة الموصل.
 (4/2018/  30(  لغاية )2018/   2/    26الماال الزماني  انتداًء من ) 1-5-2
الرياضةةة   قاعةةة المبةةارزة التابلةةة لفةةرب األللةةاب الفرديةةة فةةي كايةةة التربيةةة الودنيةةة  عاةةوم الماةةال المكةةاني   1-5-3

 جاملة الموصل.  
 الدراسات المشابهة -2
 (2014دراسة، زحاف وليد ) 2-1

" 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 :  
الثالةةةث  الرابةةةع فةةةي -( الةةةزمن األ ل  الثةةةانيATP_PC لةةةر )اثةةةر التةةةدريب الفتةةةري باسةةةتخدام منطقةةةة الاهةةةد األ .1

بلض المتغيرات الودنية )السرعة االنتقالية   الرشاقة   القوة االنفاارية   القةةوة المميةةزة بالسةةرعة لاةةرجاين  الةةذراعين( 
ة النةةبض  المهارية التي تشمل )سرعة المحا رة بالكرة   سرعة التمريةةر   التصةةويب مةةن أسةةفل السةةاة(  ملةةدل سةةرع

بلةةد الاهةةد مباشةةرًة  فةةي فتةةرة االستشةةفاء لالاتبةةارات الودنيةةة )السةةرعة االنتقاليةةة   الرشةةاقة   القةةوة المميةةزة بالسةةرعة 
 لاذراعين( لدى العوي كرة الساة  نين االاتبارات القواية  البلدية لماموعتي البحث.  

النةةةبض بلةةةد الاهةةةد  فةةةي فتةةةرة االستشةةةفاء نةةةين الفةةةرب فةةةي بلةةةض المتغيةةةرات الودنيةةةة  المهاريةةةة  ملةةةدل سةةةرعة  .2
 االاتبارات البلدية لماموعتي البحث.

 توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:  
الثالةةةث  الرابةةةع( تفوقةةةا فةةةي المتغيةةةرات  –احةةةدث التةةةدريب الفتةةةري منطقةةةة الاهةةةد األ لةةةر الةةةزمن )األ ل  الثةةةاني  .1

عنةةد مقارنتهةةا باالاتبةةارات القوايةةة   كةةان التفةةوب االووةةر لمصةةاحة الودنيةةة  المهاريةةة كافةةًة فةةي االاتبةةارات البلديةةة 
الماموعة التاريوية األ لر  اال في ااتبار الرشاقة  التهديف من اسفل الساة فقد كان التفةةوب لمصةةاحة الماموعةةة 

 التدريوية الثانية.
لالاتبةةارات الودنيةةة عنةةد  ادى التةةدريب الفتةةري يلةةر رفةةع ملةةدل النةةبض بلةةد الاهةةد مباشةةرة فةةي القياسةةات البلديةةة .2

 مقارنتها بالقياسات القواية .  
ادى التةةدريب الفتةةري يلةةر افةةض ملةةدل النةةبض فةةي فتةةرة االستشةةفاء فةةي القياسةةات البلديةةة لالاتبةةارات الودنيةةة  .3

 عند مقارنتها بالقياسات القواية  كان االنخفال االوور لمصاحة الماموعة التاريوية الثانية .
 (2014سعيد محمد )دراسة افراح،   2-2-2

 " تأثير تدريبات على وفق منطقة الجهد األولي في بعض القدرات البدنية الخاصة بالكرة الطائرة" 
 هدف البحث الكشف عن ما يأتي :  

 يعداد تدريبات عار  فق منطقة الاهد األ لر في بلض القدرات الودنية الخاصة بالكرة الطائرة.   .1
 التلر  يلر تأثير التدريبات عار  فق منطقة الاهد األ لر في بلض القدرات الودنية الخاصة بالكرة الطائرة.   .2

 توصلت الدراسة إلى االستنتاجات االتية:  
 المنهج الدراسي المقرر لما له من د ر في تطوير  تحسين األداء. استلمال التمرينات الخاصة ضمن .1
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ين التةةدريبات الخاصةةة الملةةدة عاةةر  فةةق منطقةةة الاهةةد األ لةةي لنظةةام الطاقةةة أسةةهم  بشةةكل فلةةال فةةي تطةةوير  .2
 القدرة االنفاارية  القوة المميزة بالسرعة  السرعة االنتقالية .

تةةةأثير اياةةةاني فةةةي تطةةةوير بلةةةض القةةةدرات الودنيةةةة الخاصةةةة بةةةالكرة اسةةةتخدام طريقةةةة التةةةدريب الفتةةةري كةةةان لهةةةا  .3
 الطائرة.

ين التدريبات الملدة عار  فةةق منطقةةة الاهةةد األ لةةر أسةةهم نتقايةةل التلةةب بسةةوب زيةةادة مخةةز ن الطاقةةة  بالتةةالي  .4
 تكيف الاهاز اللصوي لمتطابات األداء.

 (  2010دراسة اسيل، ناجي فهد ) 2-2-3
تمرينات   تأثير  نادي  "  لدى العبات  األداء(  وقوة  بأزمنة مختلفة في تطوير تحمل )سرعة  الالهوائي  التحمل 
 الفتاة بالمبارزة" 

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

                   المبارزة.                                 
بأزمنةةة مختافةةة فةةي تطةةوير تحمةةل قةةوة األداء لةةدى ال بةةات  ةعاةةر تةةأثير اسةةتخدام التمرينةةات الالهوائيةة  التلةةر  .2

 .المبارزة 
    توصلت الدراسة إلى االستنتاجات االتية

 ( ثانية .60-  30لتطوير تحمل سرعة األداء يفضل استخدام أزمنة ) .1
 ( ثانية.120-  90استخدام أزمنة )|لتطوير تحمل قوة األداء يفضل   .2
 أداء تمرينات باستخدام أزمنة مختافة أارى  قدرات ندنية أارى  فلاليات رياضية مختافة. .3
 اجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-1

 تم استخدام المنهج التاريوي لمالءمته  طويلة البحث.
 مجتمع البحث وعينته 3-2

الممارسين لاعبة المبارزة بسالح الشيش في كايةةة التربيةةة الودنيةةة  عاةةوم تألف ماتمع البحث من الالعوين  
( ال بةةًا  14( ال بًا    تةةم ااتيةةار عينةةة البحةةث بالطريقةةة اللمديةةة  التةةي تكونةةع مةةن )18الرياضة  البالغ عددهم )

امةةةةوعتين تةةةةم تةةةةوزيلهم بطريقةةةةة االز اج المتنةةةةاظرة يلةةةةر مامةةةةوعتين  عةةةةن طريةةةةق اسةةةةتخدام القرعةةةةة  تةةةةم تحديةةةةد الم
( العوةةةين فةةةي كةةةل ماموعةةةة  بلةةةد ان تةةةم اسةةةتبلاد أربلةةةة ألعوةةةين مةةةن اجةةةل 7التاةةةريويتين األ لةةةر  الثانيةةةة  بواقةةةع )
 ( يوين تل  .1التاارب االستطال ية  الاد ل )

 ( يبين مجتمع البحث وعينته والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية1الجدول )
 العدد والنسبة المئوية

 النسبة المئوية  د العد المتغيرات 

 %100 18 مجتمع البحث
 %78 14 العينة الرئيسة 

 %22 4 الالعبين المستبعدين )عينة التجربة االستطالعية( 
 وسائل جمع البيانات  3-3

 تم استخدام تحايل المحتوى  االستويان  االاتبارات  القياسات نوصفها  سائاًل لامع الويانات     
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 مجموعتي البحثتجانس وتكافؤ   3-4
( يوةةةين 2تةةةم اجةةةراء التاةةةانس نةةةين مامةةةوعتي البحةةةث فةةةي متغيةةةرات )اللمةةةر   الكتاةةةة   الطةةةول(  الاةةةد ل ) 

 اال ساط الحسانية  االنحرافات المعيارية لامتغيرات الملتمدة في التاانس.
 ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية2الجدول )

 وقيمة )ت( المحسوبة ومستوى االحتمالية للتجانس بين مجموعتي البحث 
   مالمعال

وحدة   االحصائية
 القياس 

المجموعة التجريبية  
 األولى

المجموعة  
 التجريبية الثانية 

معامل  
 االلتواء 

 
 مستوى 
 االحتمالية

 النتيجة
 للمجموعتين  ±ع س   ±ع س   المتغيرات 
 غير معنوي  0,71 0,412 1.71 23,57 1,63 23 )سنة(  العمر
 غير معنوي  0,81 0,507 5,85 69,57 5,19 70,43 )كغم( الكتلة
 غير معنوي  0,79 0,990 5,19 172 4,79 171,29 )سم( الطول 

 ( 0.05) ≥ معنوي عند مستوى احتمالية  
( عةةدم  جةةود فةةر ب ملنويةةة نةةين المامةةوعتين التاةةريويتين فةةي متغيةةرات )اللمةةر  2يتضةةم مةةن الاةةد ل ) 

(  0,71 الكتاةةةة   الطةةةول( ممةةةا يةةةدل عاةةةر تاةةةانس المامةةةوعتين  يت ناغةةةع اةةةيم مسةةةتوى االحتماليةةةة عاةةةر التةةةوالي )
(  ممةةا 0.05سةةتوى احتماليةةة )( لمتغيرات )اللمر   الكتاة   الطول(  جميع هذه القيم اوور من م0.79(  )0,81)

يةةدل عاةةر عةةدم  جةةود فةةر ب تات داللةةة ملنويةةة نةةين مامةةوعتي البحةةث   هةةو يةةدل عاةةر تاةةانس مامةةوعتي البحةةث 
 في هذه المتغيرات.  

 تكافؤ مجموعتي البحث 3-5
اجةةري التكةةافز نةةين مامةةوعتي البحةةث التاةةريويتين فةةةي القةةدرات الحركيةةة الخاصةةة التةةي تةةم اعتمادهةةا فةةةي  
 (.3التي تكرت آنفًا  كما هو موين في الاد ل )البحث   

 
 ( يبين المعاليم االحصائية للتكافؤ بين المجموعتين التجريبيتين في القدرات الحركية الخاصة 3الجدول )

 المعالم االحصائية     
 

 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

المجموعة  
 التجريبية األولى

المجموعة  
قيمة)ت(   التجريبية الثانية 

 المحسوبة
 مستوى 
 النتيجة االحتمالية

 ±ع س   ±ع س  
 غير معنوي  0,06 0,58 0,63 7,93 0,39 7,77 ثانية الرشاقة
 غير معنوي  0,13 0,40 7,86 65,71 4,87 67,14 درجة دقة الطعن 

 غير معنوي   0,13 0,32 0,52 5,04 0,31 4,97 ثانية سرعة حركية للذراع المسلحة
 غير معنوي  0,99 0,24 0,95 11,93 0,93 11,81 ثانية بالسالحسرعة الطعن 

 ( 0.05) ≥معنوي عند مستوى احتمالية 
( عدم  جود فةةر ب ملنويةةة نةةين المامةةوعتين التاةةريويتين فةةي المتغيةةرات )الحركيةةة( ممةةا يةةدل 3يتضم من الاد ل )

( يتضةةةم ان اةةةيم مسةةةتوى االحتماليةةةة عاةةةر التةةةوالي 3عاةةةر تكةةةافز المامةةةوعتين  فمةةةن اةةةالل مالحظتنةةةا لااةةةد ل )
ه القةةيم اووةةر مةةن مسةةتوى احتماليةةة ( لمتغيةةرات )القةةدرات الحركيةةة(  جميةةع هةةذ0,99(  )0,13(  )0,13(  )0,06)
(   ممةةةا يةةةدل عاةةةر عةةةدم  جةةةود فةةةر ب تات داللةةةة ملنويةةةة نةةةين مامةةةوعتي البحةةةث  هةةةو يةةةدل عاةةةر تكةةةافز 0.05)

 ماموعتي البحث في هذه المتغيرات.  
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الحركية  3-6  القدرات  الخاصة في لعبة    :تحديد  الحركية  القدرات  لتحديد  اللامية  المصادر  تحايل محتوى  تم 
(  تم توزيع االستويان عار ماموعة من 1المبارزة بسالح الشيش   بلد تل  تم تصميم استمارة استويان )الماحق

( ألجل تحديد القدرات الحركية  5السادة الخوراء  المتخصصين في ماال عام التدريب الرياضي  المبارزة )الماحق
 بحث. الخاصة في لعبة المبارزة بسالح الشيش  التي تخدم اهدا  ال

بلد تحايل محتوى المصادر اللامية تم تحديد االاتبارات    تحديد االاتبارات الخاصة بالقدرات الحركية 3-7
(  2الخاصة بالقدرات الحركية  المالئمة للينة البحث  المناسبة لكل قدرة ندنية  ثم تم تصميم استويان )الماحق 

مختارة   قد تم توزيع االستويان عار ماموعة من ضم ماموعة من االاتبارات الخاصة بالقدرات الحركية ال
  ( 5الخوراء  المتخصصين في ماال القياس  التقويم  عام التدريب الرياضي  الفسااة )الماحق 

 : مواصفات مفردات االختبار   3-7-1
 (112   2005ااتبار الرشاقة عار مالب المبارزة. )الصفار    •
 (  45-44   2004   (  )التميمي34-33   2000ااتبار دقة الطلن .) باس    •
 (32-31   2000ااتبار السرعة الحركية لاذراب المساحة.) باس    •
 (  259  1989ااتبار السرعة الحركية لاطلن بالسالح. )مايد    •
المستخدمة  3-8 واالدوات  )  :  االجهزة  عدد  الشيش  مبارزة   سالح  الادار  14)مالب  عار  ملاقة  (   سائد 

( عدد  نوب  14لاطلن  الصنع  صينية  الكتر نية  توقيع  )  xinjie-015(   ساعة  طوي  2اللدد  (   ميزان 
( عدد  ارضية  )8الكتر ني   ساللم  بطول  امتار   شوااص عدد)4(  ماون   شري، الصق  10(  (   طباشير 

 (. 2وس عدد )مصاطب جا(    4ماون عدد)
(  3م يجراء التاربة االستطال ية األ لر  بمساعدة فريق اللمل المساعد)الماحقت   : التجارب االستطالعية   3-9

( عار العوين من اارج عينة البحث  كان الغرل منها التلر  عار  2/2018/ 14في يوم االربلاء الموافق )
الخاصة الحركية  لاقدرات  القواية  االاتبارات  اجراء  ) حدة    طريقة  ثانية  استطال ية  تاربة  اجراء  ثم  بالمبارزة  

( عار العوين من اارج اللينة من اجل التلر  عار امكانية  2018/  2/  21تدريوية( يوم االربلاء الموافق )
تتضمنها   التي  التمارين  تأدية  عار  الالعوين  قدرة  األ ل  الثاني  مدى  الزمني  بالمدى  التدريوية  الوحدة  تطويق 

 تدريوية.  الهد  من اجراء التاربة االستطال ية ملرفة ما يأتي  الوحدة ال 
(  حةةدات 3( اسةةانيع   بواقةةع )8( المكةةون مةةن )3تم تنفيةةذ المنهةةاج التةةدريوي )الماحةةق   :  المنهاج التدريبي  3-10

( فةةةي ماةةةال التةةةدريب 5تدريويةةةة فةةةي االسةةةووب    تةةةم عةةةرل المنهةةةاج التةةةدريوي عاةةةر عةةةدد مةةةن الخوةةةراء )الماحةةةق 
/ 4/3لموافةةق الرياضةةي   بلةةد تلةة  تةةم تطويةةق المنهةةاج التةةدريوي عاةةر افةةراد عينةةة البحةةث انتةةداًء مةةن يةةوم األحةةد ا

لكاتةةا المامةةوعتين التاةةريويتين فةةي قاعةةة المبةةارزة التابلةةة لفةةرب األللةةاب الفرديةةة فةةي  25/4/2018 لغايةةة  2018
 واية التربية الودنية  عاوم الرياضة جاملة الموصل  عار النحو االتي 

 ( ثواٍن.5   4   3التدريب الفتري ضمن المدى الزمني التدريوي )  المجموعة التجريبية األولى: •
 ( ثوانٍ 10   8   6التدريب الفتري ضمن المدى الزمني التدريوي )  المجموعة التجريبية الثانية: •
 ( .2 1يكون تموج حركة الحمل في كل د رة متوسطة ) (1
 يكون تموج حركة الحمل نين الد رات المتوسطة )عالي  اقصر  متوس،(.   (2
( ثةةواٍنو امةةا زمةةن اداء التمةةارين بالنسةةبة 5  4  3يكون زمن اداء التمارين بالنسبة لاماموعة التاريوية األ لةةر ) (3

 ( ثواٍن .10   8   6لاماموعة التاريوية الثانية )
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ت المتوسةةةطة مةةةن اةةةالل زيةةةادة عةةةدد الماةةةاميعو ففةةةي الةةةد رة يكةةةون التةةةدرج فةةةي زيةةةادة درجةةةة الحمةةةل نةةةين الةةةد را (4
( ماةةةاميع    فةةةي الةةةد رة المتوسةةةطة الثانيةةةة 4( يكةةةون عةةةدد الماةةةاميع )3   2   1المتوسةةةطة األ لةةةر )االسةةةانيع 

( 8   7( ماةةةاميع و  فةةةي الةةةد رة المتوسةةةطة الثالثةةةة )األسةةةانيع 5( يكةةةون عةةةدد الماةةةاميع )6   5   4)االسةةةانيع 
 ( مااميع.6اميع )يكون عدد الما

 ( .1 3تكون نسبة اللمل يلر الراحة نين التكرارات لكال الماموعتين التاريويتين ) (5
 قف( .  –يكون اداء التمارين الودنية عن طريق استخدام ساعة توقيع من قول المدرب بإيلاز )اندأ   (6
 لخا .تم تطويق )المديين الزمنيين( لكال الماموعتين التاريويتين في الازء الودني ا (7
تودأ كل  حدة تدريوية نتمارين )التهيئة( االحماء الذي يلمل عاةةر تهيئةةة  تنشةةي، الالعوةةين تةةدريايا مةةن الناحيةةة  (8

)الودنيةةةةو  الذهنيةةةةو  النفسةةةية(  ات يتكةةةون االحمةةةاء مةةةن جةةةزئيين )االحمةةةاء اللةةةام( الةةةذي يهةةةد  يلةةةر التهيئةةةة اللامةةةة 
تهيئةةةة اللضةةةالت ألداء انةةةواب مةةةن الحركةةةات مشةةةانهة لاميةةةع عضةةةالت الاسةةةمو  )االحمةةةاء الخةةةا ( يهةةةد  يلةةةر 

 لحركات الازء الرئيس من التمرين  التي تزداد شدتها  مداها الحركي تدريايا.
امةةا القسةةم الةةرئيس يضةةم التمةةارين المهاريةةة الخاصةةة نرياضةةة المبةةارزة  كةةون التمةةارين المهاريةةة تسةةوق التمةةارين  (9

 يأتي الاانب الودني الخا  الذي تقوم عايه الدراسة.الودنيةو  بلد االنتهاء من الاانب المهاري  
 تنتهي كل  حدة نتمارين )التهدئة( من اجل استلادة الشفاء  ازالة التلب  التراومات. (10
  الوسائل االحصائية المستخدمة 3-11

 النسةةبة المئويةةة غيةةر المرتبطةةة    ( لالينةةات المرتبطةةة  T-test)الوسةة، الحسةةاني   االنحةةرا  المعيةةاري   ااتبةةار )
(  ملالاتهةةا Excel 2010تةةم اداةةال الويانةةات باسةةتخدام نرنةةامج )   لاتطةةور   النسةةبة المئويةةة   ملامةةل االلتةةواء(

 .(SPSS,20باستخدام الحزمة االحصائية )
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج -4
وعررررة التجريبيررررة      عرررررض وتحليررررل نتررررائج الفررررروا بررررين االختبررررارات الحركيررررة القبليررررة والبعديررررة للمجم 4-1

 .( ثواٍن  5،  3،4األولى بالمدى الزمني ) 
 ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية4الجدول )

 وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات البدنية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية األولى 
 المعالم 

 المتغيرات 
وحدة  
 القياس 

الفرا بين   االختبار البعدي  االختبار القبلي
 االوساط

النسبة المئوية  
 للتطور)%(

قيمة)ت(  
 المحسوبة

 مستوى 
 ±ع س   ±ع س   النتيجة االحتمالية

 معنوي  *0,01 12,09 -18,66 1,45 0,36 6,32 0,39 7,77 ثانية الرشاقة
 معنوي  *0,01 12,02 36,16 24,28 6,90 91,42 4,87 67,14 درجة دقة الطعن 

سرعة حركية  
للذراع 
 المسلحة

 معنوي  *0,01  7,02 -22,94 1,14 0,31 3,83 0,32 4,97 ثانية

سرعة الطعن 
 معنوي  *0,002  5,25 -25,57 3,02 0,80 8,79 0,93 11,81 ثانية بالسالح 

 ( 0.05) ≥ * معنوي عند مستوى احتمالية
( يتوةةةين لنةةةا مةةةا يةةةأتي   جةةةود فةةةرب تات داللةةةة ملنويةةةة نةةةين االاتبةةةارين القواةةةي  البلةةةدي لاماموعةةةة 4مةةةن الاةةةد ل )

التاريويةةة األ لةةةر  لمصةةةاحة االاتبةةةار البلةةةدي فةةةي جميةةع االاتبةةةارات الخاصةةةة بالقةةةدرات الحركيةةةة )الرشةةةاقة   دقةةةة 
  ات ناغةةع اةةيم )ت( المحسةةوبة عاةةر التةةوالي الطلةةن   السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة   سةةرعة الطلةةن بالسةةالح(
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(   جميةةةع 0,002(  )01و0(  )01و0(  )01و0( عنةةةد مسةةةتوى احتماليةةةة )5,25(  )7,02( )12,02(  )12,09)
 (  هذا يحقق الفرضية األ لر.05و0ايم مستوى االحتمالية اصغر من نسبة )

التاريويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    عرل  تحايل نتائج الفر ب نين االاتبارات الحركية القواية  البلدية لاماموعة  4-1-2
 ( ثواٍن  10 8   6الثانية بالمدى الزمني )

 ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 5الجدول )
 يبية الثانيةوقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات الحركية القبلية والبعدية للمجموعة التجر 

المعالم 
 الحصائيةا

 
 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

الفرا   االختبار البعدي  االختبار القبلي
بين 
 االوساط

النسبة 
المئوية  

 للتطور )%(

قيمة)ت(  
 المحسوبة

 مستوى 
 النتيجة االحتمالية

 ±ع س   ±ع س  

 معنوي  *0,012  3,58 -15,38 1,22 0,48 6,71 0,63 7,93 ثانية الرشاقة

 معنوي  *0,001  6,35 34,79 22,86 6,90 88,57 7,86 65,71 درجة دقة الطعن 
سرعة حركية  

للذراع 
 المسلحة

 معنوي  *0,001  6,16 -22,62 1,14 0,39 3,90 0,52 5,04 ثانية

سرعة الطعن 
 معنوي  *0,001  7,21 -20,21 2,41 1,18 9,52 0,95 11,93 ثانية بالسالح 

 ( 0.05) ≥* معنوي عند مستوى احتمالية 
( يتوةةةين لنةةةا مةةةا يةةةأتي   جةةةود فةةةرب تات داللةةةة ملنويةةةة نةةةين االاتبةةةارين القواةةةي  البلةةةدي 5مةةةن الاةةةد ل )

لاماموعة التاريوية الثانية  لمصاحة االاتبار البلدي في جميةةع االاتبةةارات الخاصةةة بالقةةدرات الحركيةةة )الرشةةاقة  
الحركيةةةة لاةةةذراب المسةةةاحة   سةةةرعة الطلةةةن بالسةةةالح(  ات ناغةةةع اةةةيم )ت( المحسةةةوبة عاةةةر  دقةةةة الطلةةةن   السةةةرعة 

(  0,001(  )0,001(  )0,012(  عنةةةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةةةتوى احتماليةةةةةةةةةةةة )7,21(  )6,16(  )6,35(  )3,58التةةةةةةةةةةةوالي  )
 (    هذا يحقق الفرضية الثانية.0.05من نسبة )  (   جميع هذه القيم اصغر001و0)
   :وتحليل نتائج الفروا بين االختبارات الحركية البعدية للمجموعتين التجريبيتين عرض  4-1-3

 ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 6الجدول )
 وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات الحركية البعدية للمجموعتين التجريبيتين  

 المعالم االحصائية 
 المتغيرات 

وحدة  
 القياس 

 االختبار البعدي 
 المجموعة األولى 

االختبار البعدي  
قيمة)ت(   المجموعة الثانية

 المحسوبة
 مستوى 
 النتيجة االحتمالية

 ±ع س   ±ع س  
 غير معنوي  0,29 1,70 0,48 6,71 0,36 6,32 ثانية الرشاقة
 غير معنوي  1,0 0,77 6,90 88,57 6,90 91,42 درجة دقة الطعن 
للذراع  سرعة حركية 
 غير معنوي  0,65 0,40 0,39 3,90 0,31 3,83 ثانية المسلحة

 غير معنوي  0,09 1,35 1,18 9,52 0,80 8,79 ثانية سرعة الطعن بالسالح
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( يتوةةين لنةةةا مةةا يةةةأتي   جةةةود فةةر ب تات داللةةةة غيةةر ملنويةةةة نةةين الماموعةةةة التاةةةريويتين 6مةةن الاةةةد ل )
األ لر   الثانية في جميع االاتبارات البلدية الخاصة بالقدرات الحركية )الرشاقة   دقة الطلةةن   السةةرعة الحركيةةة 

(  0,77(  )1,70ة عاةةةةةر التةةةةةوالي )لاةةةةةذراب المسةةةةةاحة   سةةةةةرعة الطلةةةةةن بالسةةةةةالح(  ات ناغةةةةةع اةةةةةيم )ت( المحسةةةةةوب
 ≥(   جميع هةةذه القةةيم اووةةر مةةن نسةةبة 0,09(  )0,65(  )1,0(  )0,29( عند مستوى احتمالية )1,35(  )0,40)
 (   مما يدل عار عدم  جود فر ب تات داللة ملنوية نين ماموعتي البحث.0.05)
 مناقشة النتائج4-2
القبليررررة والبعديررررة فرررري القرررردرات البدنيررررة والحركيررررة لكلتررررا مناقشررررة نتررررائج الفررررروا بررررين االختبررررارات  4-2-1

 المجموعتين  التجريبيتين  
( لةةةذا سةةةو  يتطرقةةةان يلةةةر تفسةةةير 5(  )4بلةةةد أن اسةةةتلرل الباحثةةةان النتةةةائج الموضةةةحة فةةةي الاةةةد لين ) 

األسةةباب التةةي كانةةع  راء هةةذه النتةةائج ألنهةةا عديةةدة  متداااةةة  يكمةةل بلضةةها الةةبلض. ات اظهةةرت النتةةائج تفةةوب 
ين األ لةةةر  الثانيةةةة  الاتةةةين جميةةةع عناصةةةر الاياقةةةة الحركيةةةة الخاصةةةة فةةةي االاتبةةةار البلةةةدي لامامةةةوعتين التاةةةريويت

( ثةةواٍن  بمةةديين 10-0استخدمتا نرنامج التدريب الفتري الملتمد عار الازء األ ل من زمن منطقة اللمل األ لةةر )
( ثةةواٍنو كمةةا أظهةةرت النتةةائج بشةةكل عةةام بةةأن التةةدريب الفتةةري لةةه تةةأثير يياةةاني فةةي 10  8  6( ثةةواٍن  )5  4  3)

كيةةةة الخاصةةةة مةةةن اةةةالل تطويةةةق المامةةةوعتين التاةةةريويتين األ لةةةر  الثانيةةةة نفسةةةه مةةةع عناصةةر الاياقةةةة الودنيةةةة  الحر 
 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 
(  جةةود فةةر ب تات داللةةة 4( )3مةةن الاةةد لين ) امةةا فةةي مةةا يخةةص التطةةور الحاصةةل فةةي صةةفة الرشةةاقة فيتضةةم

ملنويةةةةة نةةةةين االاتبةةةةارين القواةةةةي  البلةةةةدي  لمصةةةةاحة االاتبةةةةار البلةةةةدي فةةةةي متغيةةةةر الرشةةةةاقة  ألفةةةةراد المامةةةةوعتين 
التاةةريويتين  ممةةا يلنةةي ان التمرينةةات التةةي تفةةذتها كاتةةا المامةةوعتين عماةةع عاةةر تطةةوير الرشةةاقة  الةةذي انلكةةس 

  تطوير الرشاقة في النتائج البلدية.  ند ره عار زمن األداء
(  شةةيورد  ااةةر ن (Warner et al,2001 آاةةر ن   هةةذه النتةةائج تتفةةق مةةع مةةا أشةةار يليةةه كةةل مةةن  ارنةةر 

Shappard et al, 2006)أن الرشةةاقة متطاةةب أسةةاس اتقةةان اللديةةد مةةن المهةةارات الخاصةةة فةةي األللةةاب  ( يلةةر
اللةةةةالي  ى الالعةةةةب يلمةةةةل عاةةةةر تمييةةةةز  تصةةةةنيف األداء المهةةةةاري الرياضةةةةية المختافةةةةة   أن مسةةةةتوى الرشةةةةاقة لةةةةد

 ((Shappard et al, 2006, 32)  )Warner et al, 2001, 312 المنخفض المستوى.
فضةةةاًل عةةةن تلةةة  فةةةان التطةةةور الحاصةةةل فةةةي القةةةدرات الودنيةةةة المتمثاةةةة )بةةةالقوة االنفااريةةةة  القةةةوة المميةةةزة  

قاليةةةة( كةةةان لةةةه االثةةةر الكويةةةر فةةةي تطةةةور الرشةةةاقة نوصةةةفها مزياةةةًا مةةةن بالسةةةرعة   سةةةرعة االسةةةتاابة   السةةةرعة االنت
القدرات الودنية  الحركيةةة  كمةةا ان الورنةةامج التةةدريوي المقتةةرح الةةذي تضةةمن تمةةارين ندنيةةة مركبةةة تتمثةةل فةةي حركةةات 

فةةي تطةةوير  التقدم  التقهقر السريع مع تغيير االتااه نين الشوااص  التمارين عار الساللم األرضية كل هذا أسةةهم 
( بانةةه تزكةةد دراسةةة )فةةافير( 1988( نقاًل عن مايةةد )2007(   )التميمي  2005صفة الرشاقة  ات يشير الصفار)

 .(  111   2005)الصفار     االرتباط الوثيق نين الرشاقة  كل من عوامل السرعة  القوة اللضاية  التوافق
الودنيةةة األاةةرى  لةةذا اثةةرت بشةةكل اياةةاني عاةةر  وما ان الرشاقة مرتبطةةة ارتباطةةًا  ثيقةةًا مةةع عناصةةر الاياقةةة 

تطةةةوير هةةةذه الصةةةفة الحركيةةةة مةةةن اةةةالل انتقةةةال أثةةةر التةةةدريب نةةةين عناصةةةر الاياقةةةة الودنيةةةة   هةةةذا مةةةا اوةةةده )هةةةارة  
 (235  1975( "بأن الرشاقة مرتبطة باميع مكونات األداء الودني".  )هارة   1975
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(بةةةأن" نتياةةةة التطةةةور الةةةذي حصةةةل لاقةةةدرات الودنيةةةة )السةةةرعة 2007 هةةةذا مةةةا اودتةةةه نتةةةائج دراسةةةة)الحيالي        
االنتقاليةةةة   القةةةةوة االنفااريةةةةة   القةةةوة المميةةةةزة بالسةةةةرعة( غيرها مةةةن القةةةةدرات الودنيةةةةة األاةةةرى قةةةةد أدى يلةةةةر التةةةةأثير 

 تنميتها" من االل انتقال اثر التدريب. االيااني الفلال عار صفة الرشاقة مما ادى يلر
 (145-144  2007)الحيالي               

فضةةاًل عةةن تلةة  ان تشةةابه أسةةاوب التةةدريب مةةع مةةا يحةةدث بالفلةةل فةةي المنافسةةة  يتناسةةب  طويلةةة األداء  
( 1984يةةزدي يلةةر االرتفةةاب بمسةةتوى األداء بشةةكل عةةام  صةةفة الرشةةاقة بشةةكل اةةا   ات يشةةير )حسةةين  نةةاجي  

لةةتحكم بالاسةةم تكوينةةًا متخصصةةًا يسةةتفاد عمايةةًا نتمرينةةات يلةةر انةةه "عنةةد تطةةوير الرشةةاقة  مةةن اجةةل تكةةوين صةةفة ا
 (226  1984)حسين  ناجي     قريبة من تمارين المباريات"

 كةةذل  اشةةتماع التمةةارين الودنيةةة الخاصةةة بالرشةةاقة عاةةر ازمنةةة مختافةةة  تكةةرارات كثيةةرة  حركةةات متنوعةةة  
ا ادى يلر تطوير هذه الصفة الحركيةةة   هةةذا يتفةةق  متغيرة في األداء عار طول الفترة الزمنية لامنهاج التدريوي مم

( يلةةةر " أن التةةةدريب عاةةةر ااعةةةادة المسةةةتمرة 1996( نقةةةال عةةةن )النمةةةر  الخطيةةةب  2015مةةةع مةةةا تكةةةره )الحةةةداد  
 المكثفةةةة لاتمةةةارين يسةةةاعد عاةةةر تحسةةةين التوافةةةق نةةةين حركةةةة  الةةةذراعين  الةةةرجاين   يسةةةاعد عاةةةر تحسةةةين القةةةوة فةةةي 

 .(37   2015)الحداد     اماة بما يخدم اداء المهارة بشكاها السايم"المااميع اللضاية الل
( يلر " ان امتالك  2018(  دراسة )مغايرة  تيب  Abu dari, 2014 هذا ما اودته دراسة انو داري ) 

الالعب مستوى عالي من القدرات الحركية يسهم في تقايل زمن التدرب عار المهارات المختافة   كذل  يسهم في  
      جودة األداء   بذات الوقع تلمل عار االقتصاد في الاهد ألداء  اتقان تا  المهارات". زيادة

           (Abu dari, 2014, 18  243  2018( )مغايرة  تيب  ) 
اما فةةي مةةا يخةةص التطةةور الحاصةةل فةةي دقةةة الطلةةن  اظهةةرت النتةةائج ان هنةةاك فةةر ب تات داللةةة ملنويةةة  

 البلةةةدي  لمصةةةاحة االاتبةةةار البلةةةدي فةةةي ااتبةةةار دقةةةة الطلةةةن لكاتةةةا المامةةةوعتين   يلةةةز  نةةةين االاتبةةةارين القواةةةي 
الباحثةةان تلةةة  يلةةر ان الورنةةةامج التةةدريوي تضةةةمن تمرينةةات الدقةةةة فةةةي الاةةزء المهةةةاري فةةي القسةةةم الةةرئيس  تةةةم فيهةةةا 

تكةةةون سةةةرعة األداء  التركيةةةز عاةةةر األداء المهةةةاري الصةةةحيم  باسةةةتخدام السةةةرعة المناسةةةبة  بالشةةةدة المثاليةةةة بحيةةةث
متناغمةةة مةةع الدقةةة  زيةةادة السةةرعة بالتةةدريج مةةن اجةةل ضةةمان الحصةةول عاةةر األداء الحركةةي الصةةحيم  بلةةد تلةة  
الوصول بالالعوين يلر السرعة المشانهة لما يحدث في المنافسة   تلةة  مةةن اةةالل التمةةارين عاةةر الوسةةائد الملاقةةة 

 .عار الحائ،  من ا ضاب الدفاب  الهاوم المختافة
فضةةاًل 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 
الدقةةةة تتةةةأثر اياانيةةةًا نتطةةةور عناصةةةر الاياقةةةة الودنيةةةة  ( يلةةةر أن1986الدقةةةة  يت يشةةةير كةةةل مةةةن )التكريتةةةي  الحاةةةار  

( التةةي اوةةدت أن هنةةاك نسةةب 2017هةةذا يتفةةق مةةع نتةةائج دراسةةة )حةةاتم    (  68   1986)التكريتي  الحاار     االارى 
مسةةةاهمة متباينةةةة نةةةين انةةةواب القةةةوه اللضةةةاية )القةةةدرة االنفااريةةةة   القةةةوه المميةةةزة بالسةةةرعة   تحمةةةل القةةةوه( للضةةةالت 

ن  الةةةرجاين لمهةةةارة دقةةةة الطلةةةن   كانةةةع النسةةةبة األووةةةر لاقةةةوة االنفااريةةةة لاةةةذراعين  الةةةرجاين ثةةةم القةةةوة المميةةةزة الةةةذراعي
 .(223   2017بالسرعة)حاتم   

(عةةن  جةةود عالقةةة ارتبةةاط ملنةةوي نةةين 1998 المةةذكور انفةةًا يتفةةق مةةع مةةا توصةةل الةةي نتةةائج دراسة)مسةةلد  
 (128   1998المهاري في رياضة المبارزة)مسلد   القوة اللضاية  مستوى األداء  

وذل  ان استخدام  القوة  السرعة مةةن قوةةل المبةةارز فةةي الاحظةةة  القةةدرة نفسةةها هةةي أحةةد المكونةةات الرئيسةةة 
  1999)در يةةش  حسةةنين   لناةةاح األداء المهةةاري  فةةي ممارسةةة اللديةةد مةةن األنشةةطة  الرياضةةية  منهةةا المنةةازالت
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حاصةةل فةةي سةةرعة االسةةتاابة الحركيةةة  الةةذي كةةان لةةه االثةةر فةةي تطةةوير الدقةةة   هةةذا مةةا فضةةاًل عةةن التطةةور ال (45
( التةةةي اثوتةةةع  جةةةود عالقةةةة نةةةين دقةةةة الطلةةةن  سةةةرعة االسةةةتاابة الحركيةةةة        2002اودتةةةه نتةةةائج دراسةةةة )ضةةةرغام  

ء الخةةا  بالدقةةة لةةذل  نةةرى تطةةورًا ملنويةةًا لةةدى المامةةوعتين التاةةريويتين فةةي مسةةتوى األدا (79  2002)ضةةرغام  
ونتياةةة لتحسةةين الملاومةةات الشةةلورية عةةن طريةةق التمةةارين الخاصةةة   اسةةتغالل حةةواس الرياضةةي كونهةةا الطريةةق 
الوحيد لاتةةأثير قوةةل  اةةالل  بلةةد النشةةاط الحركةةي  مةةع االعتمةةاد عاةةر  سةةائل  طرائةةق مسةةاعدة مةةن اد ات  اسةةاليب 

  2000) بةةاس   سةةرعة االعتياديةةة مةةع تحديةةد منطقةةة الهةةد لتنفيةةذ التمرينةةات  فلنةةد تطةةوير الدقةةة يكةةون األداء بال
( بةةأن عنصةةر الدقةةة هةةو "أحةةد المكونةةات المودئيةةة الرئيسةةة 1974 قةةد اوةةد كةةل مةةن )عوةةد المقصةةود  الاوياةةي   (60

 .(26   1974في المبارزة أت يتوقف عايها يصابة الهد   بالتالي تحقيق الفوز" )عود المقصود  الاوياي   
 

تطور الحاصل فةةي السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة   سةةرعة الطلةةن بالسةةالح  فقةةد اظهةةرت اما بالنسبة لا
النتةةائج ان هنةةاك فر قةةًا تات داللةةة ملنويةةة نةةين االاتبةةارين القواةةي  البلةةدي لكاتةةا المامةةوعتين  لمصةةاحة االاتبةةار 

  الباحثةةةةان تلةةةة  يلةةةةر (   يلةةةةز )السةةةةرعة الحركيةةةةة لاةةةةذراب المسةةةةاحة   سةةةةرعة الطلةةةةن بالسةةةةالح البلةةةةدي فةةةةي ااتبةةةةار
التمرينةةات المسةةتخدمة مةةن قوةةل افةةراد المامةةوعتين التاةةريويتين عماةةع عاةةر تطةةوير القةةدرات الودنيةةة الخاصةةة  التةةي 

السةةرعة الحركيةةة لاةةذراب المسةةاحة   سةةرعة الطلةةن بالسةةالح  انلكةةس اثرهةةا فةةي تطةةوير القةةدرات الحركيةةة المتمثاةةة ب
بالتأويةةد يسةةاعد عاةةر تطةةور القةةدرات الودنيةةة  الحركيةةة عاةةر حةةد سةةواء. يت  االستمرار  االنتظةةام عاةةر التةةدريب  هةةذا 

( يلر أن " التدريب الرياضي يلمةةل عاةةر تحسةةين الصةةفات الودنيةةة  مسةةتوى األداء المهةةاري 1986يشير )عال ي   
فضةةةال عةةةن اشةةةتمال المنهةةةاج التةةةدريوي عاةةةر تمرينةةةات ااصةةةة لتطةةةوير  (17  1986)عةةةال ي  " عاةةةر حةةةد سةةةواء

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 

حةةةةداث اثةةةةر اياةةةةاني فةةةةي النتةةةةائج الخاصةةةةة نهةةةةذين مةةةةع طويلةةةةة األداء الخةةةةا  بالمبةةةةارزة األمةةةةر الةةةةذي ادى يلةةةةر ا
( يلةةر ان االسةةتلانة بالتمرينةةات التةةي تةةزدى بصةةورة تتفةةق مةةع طويلةةة األداء 2009ت يزكةةد انةةو عةةودة )  ااالاتبةةارين

لامهارة باستخدام الماموعة اللضاية اللاماة في المهةةارة تاتهةةا  فةةي المسةةار الحركةةي  الزمنةةي  المكةةاني نفسةةه  ممةةا 
ثةةر عاةةر تحسةةين الصةةفات الودنيةةة   بالتةةالي تحسةةين مسةةتوى األداء المهةةاري حيةةث يحتةةاج التةةدريب يلةةر يكةةون لةةه األ

 (114  2009تحسين صفات ندنية ااصة تتحقق عن طريق التمرينات المشانهة لطويلة األداء)انو عودة   
ركيةةة عةةن طريةةق تنميةةة  ان هةةذه التمةةارين الخاصةةة المشةةانهة لةةرداء  التةةدريب الايةةد عمةةل عاةةر تطةةوير السةةرعة الح

التوافق نين الذراعين  الرجاين  من االل ادراك المسافة المناسبة لاحركةةة  تناسةةق الحركةةات عنةةد األداء نةةين الةةذراب 
( يلةةر أن " 1984المساحة  الرجاين عند القيةةام بحركةةة الطلةةن   هةةذا يتفةةق مةةع مةةا اشةةار اليةةه )اسةةماعيل  ااةةر ن  

 .(154   1984رعة الحركية لالعب")اسماعيل  آار ن   التدريب الايد يلمل عار زيادة الس
وما ان التمرين المسةةتمر عاةةر األداء لفتةةرات مسةةتمرة  منتظمةةة سةةاعد فةةي تطةةوير األداء الوةةدني  المهةةاري  

( يلةةر "أن الممارسةةة عاةةر التمةةرين لفتةةرات Luiselli,2011من ناحية السرعة  الدقةةة   هةةذا مةةا أشةةار اليةةه لويسةةاي )
)السرعة  الدقة( في المهةةارات الحركيةةة  حيةةث يتحقةةق التنفيةةذ التاقةةائي لامهةةارة الملقةةدة  المركبةةة فةةي  طوياة هو لوناء

ظل مثيرات مشانهة أ  قريبة من ظر   الالب   ان التغيير في أشكال  أنواب المحفزات بصورة مركبة يةةزدي يلةةر 
 . Luiselli, 2011,162-164)تطوير مهارة الالعب من ناحية السرعة  الدقة" )
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 االستنتاجات والتوصيات   -5
 االستنتاجات  5-1
    ( ثواٍن  ادى يلر  10  8   6( ثواٍن    )5   4   3ان التدريب الفتري باستخدام كال المديين الزمنيين ) .1

 تطوير متسا ي في جميع القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة .
   فاعاية التدريب الفتري في تطوير القدرات الودنية  الحركية الخاصة بالمبارزة التي تندرج تحع زمن  .2

 (.  ATP-Pcالازء األ ل من المنطقة األ لر )قمة القدرة   ادامة قمة( القدرة لانظام الفوسفاجيني  )
 يات  التوص 5-2
استخدام نرنامج التدريب الفتري لاازء األ ل لمنطقة اللمل األ لةةر لتطةةوير القةةدرات الحركيةةة الخاصةةة فةةي لعبةةة  .1

 المبارزة بسالح الشيش.
استخدام التمارين الخاصة فةةي الورنةةامج كوسةةياة حقيقيةةة لالمةةل فةةي هةةذه الطريقةةة )التةةدريب الفتةةري(  مةةع مراعةةاة  .2

 ة األداء  نوب الحركات التي توازي مستوى  عمر اللينة.  التدرج في التمارين من حيث صلوب
عاةةةةر المةةةةدربين االلمةةةةام بأنظمةةةةة انتةةةةاج الطاقةةةةة اللاماةةةةة  طرائةةةةق تطويرهةةةةا  توظيفهةةةةا ضةةةةمن الوةةةةرامج التدريويةةةةة  .3

 الملدة من قواهم بما يخدم الفلالية الرياضية التخصصية.   
 امج التدريوية ليتحقق مودأ الخصوصية.االعتماد عار انظمة انتاج الطاقة اللاماة عند نناء الور  .4
عاةةر المةةدربين مراعةةاة اسةةتخدام التمةةارين الودنيةةة المشةةانهة لمةةا يحةةدث فةةي المنافسةةة  بأزمنةةة تدريويةةة    مشةةانهة  .5

 لاامل الحركية التي تحدث في النزال من االل استخدام )النمذجة لامنافسة(.
 :المصادر العربية واالجنبية -6
فاعايةةة نرنةةامج تةةدريوي مقتةةرح لتحسةةين القةةدرات الودنيةةة الخاصةةة (  2009انةةو عةةودة  محمةةد حسةةين عوةةد   ) .1

  رسالة ماجستير غير منشةةورة  كايةةة نبلض الحركات االرضية لدى طالب التربية الرياضية بااملة االقصر
 التربية الرياضية  جاملة االزهر  غزة.

اثةةةر تنميةةةة القةةةوة اللضةةةاية عاةةةر السةةةرعة الحركيةةةة لاةةةذراعين (  1984اسةةةماعيل  كمةةةال عوةةةد الحميةةةد  ااةةةر ن ) .2
  بحةةث منشةةور فةةي مااةةة بحةةث  الةةرجاين لالعوةةي منتخةةب المةةدارس الثانويةةة ألللةةاب القةةوة بمحافظةةة الشةةراية

 (  القاهرة  مصر.2-1التربية الرياضية  المااد األ ل  اللدد )
تةةأثير تمرينةةات التحمةةل الالهةةوائي بأزمنةةة مختافةةة فةةي تطةةوير تحمةةل )سةةرعة  قةةوة (  2010) اسةةيل  نةةاجي فهةةد .3

  رسةةةالة ماجسةةةتير غيةةةر منشةةةورة  كايةةةة التربيةةةة الرياضةةةية لاونةةةات  األداء( لةةةدى ال بةةةات نةةةادي الفتةةةاة بالمبةةةارزة 
 جاملة بغداد.

فةةةي بلةةةض القةةةدرات الودنيةةةة تةةةأثير تةةةدريبات عاةةةر  فةةةق منطقةةةة الاهةةةد األ لةةةر (  2014افةةةراح  سةةةليد محمةةةد ) .4
(  كايةةة التربيةةة الرياضةةية  جاملةةة 5(  اللدد )7  مااة عاوم التربية الرياضية  المااد )الخاصة بالكرة الطائرة 

 ميسان  اللراب.
  القاهرة  مصرنظريات  طرب التربية الودنية  الرياضية( 1998بسيوني محمد عول  الشاطئ فيصل ياسين) .5
مةةةنهج تةةةدريوي مقتةةةرح باالثقةةةال لتطةةةوير القةةةوة المميةةةزة بالسةةةرعة (  2004د مهةةةدي )التميمةةةي  عوةةةد الهةةةادي حميةةة  .6

  اطر حةةة دكتةةوراة غيةةر منشةةورة مقدمةةة يلةةر  تةةاثيرة فةةي بلةةض المهةةارات الهاوميةةة لالعوةةين الشةةباب بالمبةةارزة 
 واية التربية الرياضية  جاملة بغداد.
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ت الةةذراعين  الةةرجاين ندقةةة اداء مهةةارة الطلةةن نسةةبة مسةةاهمة انةةواب القةةوه اللضةةاية للضةةال(  2017حةةاتم  نةةور) .7
 (.5(  اللدد )10  مااة عاوم التربية الرياضية  المااد )بسالح الشيش

تةةةأثير تمرينةةةات باسةةةتخدام مقا مةةةات مختافةةةة فةةةي تطةةةوير تحمةةةل السةةةرعة  قةةةوة األداء ( 2015الحةةداد نور حةةةاتم) .8
 التربية الودنية  عاوم الرياضة جاملة بغداد  (واية17 مااة االنداب الرياضي اللدد)لارجاين في سالح الشيش

(  تةةةأثير السةةةرعة الحركيةةةة  مر نةةةة بلةةةض المفاصةةةل عاةةةر سةةةرعة  دقةةةة الطلةةةن 2003الحسةةةو  ضةةةياء زكةةةي ) .9
   رسالة ماجستير غير منشورة   جاملة الموصل   كاية التربية الرياضية  بسالح الشيش

   مطبلة جاملة بغداد  اللراب.مكونات الصفات الحركية(   1984حسين  قاسم حسن  ناجي  ايس ) .10
اثر ااتال  اساليب التحكم بمكونةةات الحمةةل التةةدريب الوةةدني فةةي (  2007الحيالي  ملن عود الكريم جاسم ) .11

شةةةورة  كايةةة التربيةةةة   اطر حةةة دكتةةةوراه غيةةر منبلةةض المتغيةةةرات الودنيةةة  المهاريةةةة لالعوةةي كةةةرة القةةدم الشةةةباب
 الرياضية  جاملة الموصل  اللراب.

جاملةةةةةةةة (  القةةدرات االودنيةةة  الحركيةةة فةةي المبةةارزة  مةةادة السةةالح   الفرقةةة الرابلةةة  2011اطةةاب  اشةةر  ) .12
 ننهةةةةةةةةةا  كايةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةة الرياضيةةة  قسةةم نظريات  تطويقات رياضات المنازالت.

  جاملةةة بغةةداد  كايةةة التربيةةة الرياضةةية  كيةةف تميةةز نةةين القةةدرات الودنيةةة  الحركيةةة(  2017) ايةةون  يلةةرب .13
 (www.iraqacad.orgاالواديمية الرياضية اللرااية .)

لنمةةاتج الاديد في التدريب الرياضي الطةةرب  األسةةاليب  ا(  1999در يش  كمال  حسانين  محمد صبحي ) .14
   مركز الكتاب لانشر  القاهرة.لاميع األللاب  المستويات الرياضية

اثةةر التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام ازمنةةة مختافةةة مةةن منطقةةة الاهةةد األ لةةر فةةي بلةةض (   2014زحةةا    ليةةد) .15
  رسةةةالة ( سةةةنة17-16المتغيةةةرات الودنيةةةة  المهاريةةةة  ملةةةدل سةةةرعة النةةةبض لةةةدى العوةةةي كةةةرة السةةةاة بأعمةةةار)

 غير منشورة  جاملة اميس مايانة  كاية عاوم  تقنيات االنشطة الودنية  الرياضية.  ماجستير
  مااةةة الرافةةدين لالاةةوم تصميم ااتبار لارشةةاقة الخاصةةة فةةي رياضةةة المبةةارزة (    2005الصفار  زياد يونس ) .16

 (  كاية التربية االساسية  جاملة الموصل.39(  اللدد )11الرياضية  المااد )
دقةةة الطلةةن  عالقتهةةا باالسةةتاابة الحركيةةة  التةةوازن لةةدى ال بةةات سةةالح الشةةيش (  2002)ضةةرغام  جاسةةم  .17

   مااة الرياضة الملاصرة  المااد األ ل  اللدد األ ل. الموصل. اللراب.بالمبارزة 
  دار مبةةادا ااحصةةةاء  االاتبةةةارات الودنيةةةة الرياضةةةية(  1981الطالةةب  نةةةزار مايةةةد  السةةةامرائي  محمةةةود )  .18

 باعة  النشر  جاملة الموصل .الكتب لاط
تأثير التدريب بأساحة مختافة الوزن فةةي مسةةتوى األداء لةةبلض مهةةارات (  2000 باس  عود الكريم فاضل ) .19

   اطر حة دكتوراه غير منشورة  كاية التربية الرياضية  بغداد.المبارزة  عناصر الاياقة الودنية
ختافةةةة مةةةن التةةةدريب الفتةةةري عاةةةر عةةةدد مةةةن المتغيةةةرات اثةةةر اسةةةتخدام اسةةةاليب م( 2000عوةةد    ايةةةاد محمةةةد) .20

  اطر حة دكتوراه غير منشورة واية التربية الرياضية جاملة الموصل.متر 400الوظيفية  االنااز في عد   
 .  االسكندرية  دار نورسليد لاطباعة القاهرة الحديث بالمبارزة ( 1974عود المقصود السيد  سناء  الاوياي) .21
   دار االرقم لاطباعة  بغداد.اسس رياضة المبارزة (   2009عود عاي  نيان عاي  اار ن ) .22
   دار الملار   القاهرة   مصر.عام التدريب الرياضي(   1986عال ي  محمد حسن ) .23
   مااة التربية الودنية  الرياضية.عناصر التدريب  الاياقة الودنية(   2017 يفا ي  طارب ) .24
  تحكةةيم  -تةةدريب -تلاةةيم  -  رياضةةة المبةةارزة اسةةس فنيةةة( 2008فاضةةل  عوةةد الكةةريم   حميةةد عوةةد الهةةادي ) .25

 بغداد  دار الكتب  الوثائق.

http://www.iraqacad.org/


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

 

79 
 

االصةةابات  –الفسةةيولوجيا  -التةةدريب -السةةرعة  االناةةاز الرياضةةي )التخطةةي،(  2015فةةرج  جمةةال صةةوري ) .26
 الكتب اللالمية.    جاملة بانل  كاية التربية الرياضية  دار   التأهيل(

 االتحاد الكويتي لامبارزة .    القانون الد لي لامبارزة  .27
  الاةةزء األ ل  مطبلةةة موسوعة القياسةةات  االاتبةةارات فةةي التربيةةة الرياضةةية(   1989مايد  ريسان اريب، ) .28

 التلايم اللالي  بغداد.
 ر  جاملة الموصل.  دار الكتب لاطباعة  النشعام الحركة  التلام الحركي( 1989محاوب   جيه ) .29
عالقه بلض المتغيرات الودنيةةة  الفسةةيولوجية  النفسةةية  اللقايةةة بمسةةتوى اداء العوةةين ( 1998) مسلد  اشر  .30

   بحث منشور في مااه عاوم  فنون الرياضة  جامله حاوان  القاهرة.المبارزة بمدرسه الموهوبين رياضيا
"   القةةةةةةةةةةوى  التةةةةةةةةةةدريب الرياضةةةةةةةةةةي المةةةةةةةةةةدرب اللربةةةةةةةةةةي دليةةةةةةةةةةل يلةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةالم اللةةةةةةةةةةابالمطيةةةةةةةةةةري  احمةةةةةةةةةةد "  .31

(WWW.arabscoach.com  ) 
(  مسةةةتوى بلةةةض القةةةدرات التوافقيةةةة  عالقتهةةةا بااناةةةاز لةةةدى 2018مغايرة ايةةةاد عقاةةةة  تيةةةب  مرفةةةع عاهةةةد) .32

نية( جاملة  مااة جاملةةةةةةةة الناةةةةةةةاح لربحةةةةةةةاث)اللاوم االنسةةةةةةةا( سةةةةةةةنة15المبةةةةةةةارزين اللةةةةةةةرب االشةةةةةةةبال تحةةةةةةةع)
 الويضاء اليمن

الةةةةةف بةةةةةاء رياضةةةةةة المبةةةةةارزة عاةةةةةر (  2012مهةةةةةدي  عوةةةةةد الهةةةةةادي حميةةةةةد   بةةةةةاس عوةةةةةد الكةةةةةريم فاضةةةةةل ) .33
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 (1الملحق )
 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 اجةةراء البحةةث الموسةةوم نةةة )تةةأثير التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام مةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاجيني فةةي 

 مبارزة بسالح الشيش ( القدرات الحركية الخاصة في لعبة ال
 بلةةد تحايةةل محتةةوى المصةةادر اللاميةةة الخاصةةة بالمبةةارزة لتحديةةد )القةةدرات الودنيةةة(  المدرجةةة فةةي الاةةد ل ادنةةاه  
 نظةرا لمةا تتمتلةةون بةه مةن اوةةرة  درايةة  المكانةة اللاميةةة  كةونكم مةن ت ي االاتصةةا   لةذى يرجةر نيةةان رايكةم فةي تحديةةد 

(    يمكن اضافة اي عنصر تر نه ATP-PCبارزة  التي تندرج تحع النظام الفوسفاجيني )القدرات الحركية الخاصة بالم
 مناسبا لفلالية المبارزة.

 
 مع وافر الشكر والتقدير 

 المالحظات  التصلح  تصلح  القدرات الحركية
      الرشاقة 1
    للذراعين  سرعة حركية بالسالح  

 للرجلين 
     التوافق  2
     الدقة 3
     التوازن  4

 صفات اخرى يراها السادة الخبراء
1      

 امام كل صفة حركية مختارة  في المكان المخصص لها   ✓ يرجى التأشير بوضع عالمة   :مالحظة       
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 (2الملحق ) 
 استبيان اراء السادة المختصين في القياس والتقويم 

 جامعة الموصل 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 م / استبيان
 تحديد االختبارات الخاصة بالقدرات الحركية في المبارزة 

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

يةةر م الباحثةةان اجةةراء البحةةث الموسةةوم نةةة )تةةأثير التةةدريب الفتةةري باسةةتخدام مةةديين ألزمنةةة النظةةام الفوسةةفاجيني فةةي 
 سالح الشيش( القدرات الحركية الخاصة في لعبة المبارزة ب

 بلةةةد ان تةةةم تحديةةةد القةةةدرات الحركيةةةة الخاصةةةة بالمبةةةارزة مةةةن اةةةالل تحايةةةل محتةةةوى المصةةةادر اللاميةةةة الخاصةةةة 
بالمبارزة  استطالب اراء السادة الخوراء تأتي الخطوة الثانية  هي تحديد االاتبارات المناسبة لكل قدرة ندنية   بلةد االطةالب 

اتبةةارات المناسةبة لاقةدرات الودنيةةة الخاصةة بالمبةارزة   نظةةرا لمةا تتمتلةون بةةه مةن اوةةرة عاةر المصةادر اللاميةةة تةم تحديةد اال
 درايةةة  المكانةةةة  كةةةونكم مةةةن ت ي االاتصةةةا  فةةةي االاتبةةةارات  القيةةاس  لةةةذى يرجةةةر تحديةةةد االاتبةةةارات الودنيةةةة الخاصةةةة 

 مع وافر الشكر والتقدير......      امام االختبار المناسب  (√) وذلك بوضع عالمة  بالمبارزة  

 الجدار مع حساب الزمن بعلى الهدف المعلق  مرات مد وثني الذراع المستخدمة بدون سالح(10)- السرعة الحركية للذراع 
 ( مرات مد وثني الذراع المسلحة على الهدف المعلق في الجدار مع حساب الزمن 10) -

 ( طعنات بالسالح على الشاخص مع حساب الزمن 10اختبار ) - لحركية للرجلينالسرعة ا
 ( طعنات بدون سالح على الشاخص مع حساب الزمن 10اختبار ) -

 الرشاقة

 ( ثواٍن 10اختبار التحرك حركة جانبية يمين ويسار خالل ) -
المبررارزة التحرررك بالتقرردم إلررى الخرر  مررن وضررع االسررتعداد علررى خرر  االسررتعداد األول علررى ملعررب  -

المنتصف 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  - الدقة
 ( محاوالت10اختبار دقة الطعن على الدوائر المرقمة ) -

 التوافق 

 ( على الحائ  واالرض مع حساب الزمن 6-1الطعن بالسالح على الدوائر المرقمة من ) -
( على االرض الرجل اليمنى للزوجي واليسرى للفردي مع حساب 8  -1القفز على الدوائر المرقمة )  -

 الزمن
ع اليمنررى ( علررى الحررائ   الررذرا8 -1الطعررن  بالررذراع غيررر المسررلحة علررى الرردوائر المرقمررة مررن ) -

 للزوجي والذراع اليسرى للفردي مع حساب الزمن 
 ( مع احتساب الزمن المستغرا 8 -1القفز بكلتا القدمين على الدوائر المرقمة بشكل مبعثر ) -

 التوازن 

( سرم مرع رفرع الرذراعين ل مرام 6( م وعررض )1الوقوف بوضع االستعداد على لروح خشربي طرول )  -
 احتساب الزمن لحين لمس االرض او فتح العينين او نزول الذراعينواغماض العينين مع 

(سرم 5( م وعررض )10السير مع رفع الذراعين ل مام االعلرى واغمراض العينرين علرى خر  طولره )  -
 ويتم حساب مسافة االنحراف عن خ  المنتصف 

ويرتم احتسراب الوقوف بقدم واحدة علرى مشر  القردم ووضرع القردم االخررى علرى الركبرة مرن الرداخل   -
 الزمن لحين ارتكاب اخطاء التوازن 



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

 

82 
 

 ( 4الماحق ) 
 المنهاج التدريوي 

 ( ثوان  5-4-3الماموعة التاريوية األ لر  المدى الزمني ) 

درجة   االسانيع 
زمن األداء   الوحدات  الحمل 

 بالثانية 
عدد  
 التكرارات 

عدد  
 المااميع 

الراحة نين  
 التكرارات 

الراحة نين  
 المااميع 

 القسم الودنيزمن 
 بالدايقة

 ل
األ

الي  
ع

 

1 4 16 4 (3:1) 4 28,16 
2 5 12 4 (3:1) 4 27 
3 3 20 4 (3:1) 4 27,24 

ني
الثا

صر  
اق

 

4 4 16 4 (3 1 ) 3 25,16 
5 5 12 4 (3 1 ) 3 24 
6 3 20 4 (3 1 ) 3 24,24 

لث
الثا

س،  
متو

 

7 4 16 4 (3:1) 5 31,16 
8 5 12 4 (3:1) 5 30 
9 3 20 4 (3:1) 5 30,24 

رابع
ال

الي  
ع

 

10 4 16 5 (3:1) 4 36,20 
11 5 12 5 (3:1) 4 35,45 
12 3 20 5 (3:1) 4 35,15 

مس
لخا
ا

صر  
اق

 

13 4 16 5 (3 1 ) 3 32,20 
14 5 12 5 (3 1 ) 3 30,45 
15 3 20 5 (3 1 ) 3 31,15 

دس 
لسا
ا

س،  
متو

 
16 4 16 5 (3:1) 5 40,20 
17 5 12 5 (3:1) 5 38,45 
18 3 20 5 (3:1) 5 39,15 

ابع
الس

الي  
ع

 

19 4 16 6 (3:1) 4 44,24 
20 5 12 6 (3:1) 4 42,30 
21 3 20 6 (3:1) 4 43,6 

من
الثا

صر  
اق

 

22 4 16 6 (3 1 ) 3 39,24 
23 5 12 6 (3 1 ) 3 37,30 
24 3 20 6 (3 1 ) 3 38,6 

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

 االسانيع 
درجة  
 الحمل 

 الوحدات 
زمن األداء  
 بالثانية 

عدد  
 التكرارات 

عدد  
 المااميع 

الراحة نين  
 التكرارات 

الراحة نين  
 المااميع 

 زمن القسم الودني
 بالدايقة

 ل
األ

الي  
ع

 

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 

ني
الثا

صر  
اق

 

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 

لث
الثا

س،  
متو

 

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 

رابع
ال

الي  
ع

 

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 

مس
لخا
ا

صر  
اق

 

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 

دس 
لسا
ا

س،  
متو

 
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 

ابع
الس

الي  
ع

 

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 

من
الثا

صر  
اق

 

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  

 د  785,16 الماموب
 التمارين الخاصة بالقدرات الودنية 

 )االستلداد( القيام بحركات التقدم  التقهقر مع اشارة المدرب . 1ت
 )االستلداد( القيام بحركات التقدم  التقهقر  مع اشارة المدرب القيام بحركة الطلن. 2ت
 )االستلداد( القيام بحركات التقدم من حركة الوثب. 3ت
 االستمرار.)االستلداد( القيام بحركات التقدم  احدة ثم حركة  ثب مع 4ت
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)االستلداد( رفةع الةركوتين بالتبةادل فةوب مسةتوى االرل قاةيال  عنةد االشةارة يقةوم الالعةب نزيةادة االرتفةاب عةن مسةتوى   5ت
 االرل يلر مستوى الورك.

( متةةر نةةين الشةةااص 3)االسةةتلداد( القيةةام بحركةةات التقةةدم  التقهقةةر لرمةةام  الخاةةف باانةةب الشااصةةين عاةةر مسةةافة ) 6ت
 لخافي.االمامي  ا

)الوقةةو ( يقةةوم الالعةةب نرفةةع الةةركوتين بالتبةةادل فةةوب مسةةتوى االرل بقايةةل  التحةةرك لرمةةام  الخاةةف مةةن فةةوب الخةة،  7ت
 ( متر.3( سم  عند االشارة االنطالب بسرعة لمسافة )500المرسوم عار االرل بشكل عرضي بطول )

)االسةةتلداد( يقةةوم الالعةةب نرفةةع الةةركوتين بالتبةةادل لمسةةتوى الةةورك  عنةةد االشةةارة يقةةوم بالتقةةدم لرمةةام ثةةم القفةةز مةةن فةةوب  8ت
 ( سم ثم القيام بحركة الطلن.30المسطبة بارتفاب )

 )االستلداد( اطوة لرمام مع الطلن باستمرار. 9ت
 )الوقو ( الطلن نتبادل القدمين بالقفز10ت
 ( سم يمينا  يسارا.30القفز من فوب المسطبة بارتفاب ))الوقو (  11ت
 )االستلداد( رفع الركوتين بالتبادل لمستوى الورك باستمرار  عند االشارة القيام بحركة الطلن . 12ت
بحركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  )االستلداد( من  ضع التقانل مع الزميل يالمس كل منهما كف االار بظهر اليد )تالحم(  القيام  13ت

 هقر مع اشارة المدرب د ن ف  التالحم مع الزميل.التقدم  التق
القيةةةةام بحركةةةةة  )االستلداد( القيام بحركة )نصف دنني( باستمرار  عند االشارة القيام بالتقدم بسرعة  عند االشارة 14ت

 الطلن.
 رعة.بس )االستلداد( التحرك بسرعة لرمام  الخاف مع اشارة يد المدرب  عند االشارة االارى االنطالب  15ت
القيةةةةام بحركةةةةة  )االستلداد( القيام بحركة )نصف دنني( باستمرار  عند االشارة القيام بالتقدم بسرعة  عند االشارة  16ت

 )نصف دنني( باستمرار.
 )االستلداد( القيام بحركة الطلن في المكان باستمرار. 16ت
 )االستناد االمامي( ثني  مد الذراعين )نصف شنا ( عار االرل.17ت
 ( سم ثني  مد الذراعين.30االستناد االمامي عار المسطبة( بارتفاب ))18ت
)االستلداد( مواجهة الحائ،  عند االشارة رفع الركوتين بالتبادل لمستوى الورك  عند االشارة الد ران بالقفز ثم التقدم 129ت

 بسرعة  عند االشارة االارى القيام بحركة الطلن.
 التمرينات الخاصة بالساللم

 لوقو ( القفز اماما بضم القدمين فوب الساللم مربلين لرمام  الرجوب مربع  احد لاخاف باستمرار.)ا1ت
 )الوقو ( القفز لرمام فوب الساللم )فتحا  ضمنا(ات يكون الضم داال المربع  الفتم اارج المربع2ت
دااةل  اةارج السةام )يمةين ثةم يسةار(  )الوقو ( التحرك الاانوي المتقاطع عار الساللم من االل تبةادل حركةة القةدمين3ت

 داال السام ثم تخرج اليمين  تتبلها اليسار( باستمرار عار طول السام.
 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرجاين  )االستناد االمامي( التحرك لرمام فوب السام باستخدام اليدين  الرجاين و تكون اليدين داال المربع 4ت

 اارج المربع الخا  بالسام.
)االستناد االمامي( التحرك بشكل جانوي فوب الساللم باستخدام اليدين  الرجاين و تكون اليدين داال المربةع  الةرجاين   5ت

 خا  بالسام.اارج المربع ال
 )الوقو ( القفز اماما بضم القدمين داال السام مرة  اارج السام جهة اليمين مرة مع االستمرار. 6ت
( مربلةات 3)االستناد االمامي( التحرك بشكل جانوي )يمين  يسار( فوب الساللم باستخدام اليدين  الرجاين من االل )7ت

 يمين مربع  احد ثم  س، ثم يسار مربع  احد باستمرار. و يودأ الالعب من الوس، ثم عند االشارة التحرك
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 ( 3الماحق )

 اسماء فريق اللمل المساعد 

 مكان عمل التحصيل الدراسي  االسم

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ماجستير/ تربية ندنية  م.م فالم طه 

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ماجستير/ تربية ندنية  م.م دريد سهيل 

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ماجستير/ تربية ندنية  م.م محمد عود الوهاب 

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ماجستير/ تربية ندنية  م.م ريان سمير

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ماجستير/ تربية ندنية  م.م احمد يونس حامد

 مدرس تربية ندنية / تربية نينوى  ندنية ماجستير/ تربية  م.م انمار عود المنلم
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 والقياس والتقويم الذين تم عرض استماراتالسادة الخبراء والمتخصصين بمجاالت علم التدريب الرياضي والفسلجة  (5الملحق )
 ا الباحثان االستبيان عليهم النتقاء القدرات الحركية الخاصة بالمبارزة  واختباراتهما الخاصة والمنهاج التدريبي والمقابالت الشخصية التي اجراه 

االختبارات   القدرات والحركية أسماء السادة المتخصصين
 والحركية

المنهاج 
 اسم الكلية والجامعة اللقب العلمي االختصاص  التدريبي

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ تدريب رياضي/ساحة وميدان *  * د. عناد جرجيس عبد الباقي 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ قياس وتقويم/ كرة سلة   *  د. هاشم احمد سليمان

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ قياس وتقويم   *  د. ثيالم يونس عالوي 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ تدريب رياضي/ساحة وميدان *  * د. اياد محمد عبد هللا

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ قياس وتقويم/ كرة قدم   *  د. مكي محمود حسين

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ فسلجة تدريب / مبارزة * * * د. احمد عبد الغني الدباغ 

 أساسية/جامعة الموصل  تربية أستاذ قياس وتقويم   *  د. سعد فاضل عبد القادر 

 تربية بدنية / جامعة حلوان أستاذ تدريب رياضي / مبارزة * * * د. اسامة عبد الرحمن علي

 بدنية/جامعة الموصلتربية  أستاذ  قياس وتقويم/ كرة قدم   * * د. ضرغام جاسم النعيمي

 تربية بدنية/جامعة الموصل استاذ  تدريب رياضي/ساحة وميدان   * د. موفق سعيد الدباغ 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ  تدريب رياضي/ جمناستك *  * د. عبد الجبار عبد الرزاا

 بدنية/جامعة الموصلتربية  أستاذ  قياس وتقويم/العاب المضرب  *  د. ايثار عبد الكريم قاسم 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم/العب المضرب  *  د. سبهان احمد الزهيري 
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 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ  تدريب رياضي/ كرة يد *  * د. نوفل محمد محمود 

 بدنية/جامعة الموصلتربية  أستاذ مساعد تدريب رياضي/ كرة سلة *  * د. نبيل محمد عبد هللا

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم   *  د. احمد حازم احمد 

 *  * د. مكي محمد حمودات 
تدريب رياضي/ ساحة 

 وميدان
 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم   *  د. عمر سمير ذنون 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم / مبارزة  * * * ضياء زكي الحسود. 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم/ تايكوندو   *  رد. محمود شكر

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد قياس وتقويم   *  د. علي حسين محمد

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد تدريب رياضي *  * البقال د. ياسر منير طه 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ قياس وتقويم/ كرة قدم   *  د. وليد خالد رجب 

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد تدريب رياضي  * * د. احمد صباح قاسم

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد رياضي/ساحة وميدانتدريب    * د. كسرى احمد فتحي

 تربية بدنية/جامعة الموصل أستاذ مساعد تدريب رياضي/ كرة قدم  *  * د. معن عبد الكريم الحيالي 

 تربية بدنية/جامعة الموصل مدرس  قياس وتقويم   *  د. عمار شهاب احمد
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 زمن الوحدة                 رقم االسبوع: األول
 دقيقة 69,16المجموعة األولى:               رقم الوحدة: األولى

 دقيقة 68,28المجموعة الثانية:                      م  2018التاريخ:  /  / 

اقسام 
 الوحدة 

محتوى 
نشاط  
 الوحدة 

 التمارين  الوقت 

راحة بين  راحة بين التكرارات عدد التكرارات  زمن األداء 
المجاميع 
لكال 

 المجموعتين
 بالدقيقة 

عدد 
المجاميع  
لكال 

 المجموعتين

الشدة 
المجموعة   المالحظات  %

 األولى
المجموعة  
 الثانية 

المجموعة  
 األولى

المجموعة  
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المجموعة  
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القسم 
 االعدادي
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 االعداد
 د 15 المهاري 

لمسات  على   10: 1ت
الوسائد المعلقة  
باستخدام  الذراع  

المسلحة ← خطوة  
تقهقر وخطوة تقدم +  

(  8لمس الوسائد )
خطوة +   ←تكرارات 
( تكرارات  ← 6طعن )

( 4طعن على الوسائد )
 تكرارات .

: دفاع )الرابع( ثم  2ت
مد الذراع المسلحة  

ولمس الهدف 
)الوسائد( ← دفاع  
)السادس( ولمس 

دفاع   الهدف ←
)الثامن( ولمس الهدف  

← دفاع )السابع(  
ولمس الهدف ← دفاع  
)الرابع والسادس( ثم  
لمس الهدف ← دفاع  
)السابع والثامن( ثم  

 لمس الهدف
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 (6الملحق )
 لكال المجموعتين -الدورة المتوسطة األولى  -نموذج لوحدة تدريبية 
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)االستعداد( القيام :1ت
بحركات التقدم والتقهقر  

 مع اشارة المدرب . 
 ثا 24 ثا 12 8 16 ثوان   8 ثوان   4

 دقيقة  4
 
 

 دقيقة  4
 
 

 دقيقة  4
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)
 

: )االستعداد( القيام  2ت
بحركات التقدم والتقهقر  

ومع اشارة المدرب  
 القيام بحركة الطعن.

4 8 16 8 12 24 1 

)االستعداد( رفع  : 3ت
الركبتين بالتبادل  
لمستوى الورك  

باستمرار وعند االشارة 
 القيام بحركة الطعن .

4 8 16 8 12 24 1 

)االستناد االمامي(  :4ت
التحرك لألمام فوق  

السلم باستخدام اليدين  
والرجلين , تكون اليدين  

المربع والرجلين  داخل 
خارج المربع الخاص  

 بالسلم. 

4 8 16 8 12 24 1 

القسم 
تمارين مشي وهروله   دقيقة  5 تهدئة الختامي

           خفيفة 

 
 

 


