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أثر التدريب الذهني المباشر وغير المباشر في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز لطالب  

 السنة الدراسية الثانية
 1 م.د علي فتاح رشيد العبيدي

 2 محمود شاكر محمود جاسم
 1جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2جامعة الموصل/كلية التربية االساسية/ قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(
1
 @yahoo.com, 

2 
@yahoo.com) 

 

 

( المباشر) بنوعيه الذهني التدريب أثر عن الكشف إلى الحالي البحث يهدف المستخلص:
 قفزة تعلم في الضابطة للمجموعة المدرس قبل من المتبع األسلوب عن فضًل ( المباشر غير)و

 مشكلة طبيعة يلئم ألنه التجريبي المنهج الباحثان واستخدم, القفز طاولة على األمامية اليدين
 البدنية التربية قسم في الثانية المرحلة طلب من طالًبا( 60) من البحث عينة وتكونت, البحث
 مجموعات ثلث إلى توزيعهم وتم الموصل جامعة–األساسية التربية كلية – الرياضة وعلوم

 بين التكافؤ وتم, طالًبا( 20) مجموعة كل وتتضمن(, ضابطة وُأخرى تجريبيتين مجموعتين)
 التصور االنتباه, مظاهر الذكاء, الكتلة, الطول, العمر,) متغيرات في الثلث المجموعات

 الوسائل الباحثان واستخدم(, المؤثرة الحركية البدنية اللياقة عناصر بعض الرياضي, العقلي
 النسبة, المتعدد البسيط االرتباط معامل المعياري, االنحراف الحسابي, الوسط:)االتية االحصائية

 معنوي أقل اختبار, مرتبطتين لعينتين  t-testاختبار, واحد باتجاه تباين تحليل, المئوية
(L.S.D ,))قفزة تعلم في إيجابًيا تأثيًرا أثرت الثلث التعليمية الخطط أن الباحثان واستنتج 

 وعلوم البدنية التربية قسم في الثانية الدراسية السنة لطلب القفز طاولة على األمامية اليدين
  .الموصل جامعة-االساسية التربية بكلية الرياضة

 طلب السنة الدراسية الثانية –األمامية اليدين قفزة تعلم –التدريب الذهنيالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

إن أحد أهم مبادئ التعلم الحركي هو التأكيد على التعلم 
والتدريب المتوازن بين أساليب التدريب ومنها أسلوب التدريب 
الذهني وكيفية استخدام هذِه األساليب مع نوعية الفعالية سواًء 
كانت فردية أو فرقية والتركيز على األداء واستحضار المعلومات 

لى التركيز واالنتباه والقابلية البدنية واالسترجاع الذهني والقدرة ع
(. حيث تعلم مهارة قفزة اليدين 2, 1998وغيرها.)المالكي, 

األمامية على طاولة القفز تعتبر من الحركات التي يمكن للمتعلم 
تعلمها عن طريق الشرح واألداء العملي واألداء العملي المباشر 

ورًيا وفيديوًيا وغير المباشر عن طريق أداء الحركات واقعًيا وص
 بواسطة التدريب الذهني.

إن التدريب الذهني يعني أداء المهارة أو الفعالية على أتم وجه 
وبسرعة فائقة داخل مخيلة المؤدي عندما يكون مسترخًيا بشكِل 

ن التدريب الذهني النشط يساعد  (,100, 2002 )أنويا, متا وا 
المهارة بشكِل على تنشيط العضلت العاملة بصورة كبيرة وتأدية 

جيد أي أن فائدته تتكمن في تقوية الممرات الخاصة باإلشارات 
العصبية المرسلة من الجهاز العصبي إلى العضلت العاملة 
وهنا باَت واضًحا أن التدريب الذهني هو الطريقة المثمرة التي 

 (.119, 2002 )خيون, تؤثر بشكِل إيجابي في األداء
ريب الذهني يسهم بشكل كبير ("أن التد1996 يشير )شمعون,

 في كسب المهارات الحركية وتعلمها من خلل اإلمداد
وضع األهداف وتقدم الخبرة اإليجابية  ,بالمعلومات عن األداء

لنماذج األداء, التشجيع على االبتكار, توفير الجو المناسب, 
 (.316, 1996 )شمعون, دمج الحركات, تركيز انتقاء االنتباه"

الجمناستك واحدة من الرياضات الهامة التي تعتبر تعتبر رياضة 
أنموذًجا جيًدا من األلعاب الفردية التي يتطلب ممن يستطيع 
ممارستها أداء المهارات الحركية التي تخضع لقوانين وقواعد 

ن رياضة الجمناستك " (.33, 2001 )فرحات, اللعبة هي  وا 
يات مجموعة من الحركات ذات أشكال مختلفة وبدايات ونها

متنوعة تبًعا لصعوبة كل حركة في نطاق المجموعة والتركيب 
الفني األساسي لها, ولكن الغرض منها واحد وفي حدود ما 
تسمح به القواعد والتصميمات التي تصدر عن اللجنة الفنية 
العليا للتحاد الدولي للجمناستك, وهذه القواعد والتصميمات 

صعوبتها وارتباطها  تحدد شكل الحركة وطريقة أدائها ودرجة
 (.10, 2010 )يوسف, وتنسيق الحركات ببعضها البعض"

تكمن أهمية البحث الحالي في كون الدراسة الحالية وعلى حد 
علم الباحثان من الدراسات القلئل التي تناولت أسلوب التدريب 
ن  الذهني المباشر وغير المباشر في تعلم رياضة الجمناستك, وا 

هو تحسين وتسريع عملية التعلم وذلك من الغاية والهدف منُه 
خلل توفر المعلومات المسبقة عن الحركة ليتسنى للمؤدي خلق 
قاعدة معرفية تمكنه من ترجمتها بأداء مناسب لقفزة اليدين 
األمامية على طاولة القفز وبهدف إدخال العقل كجزء مهم في 

إلى  تنفيذ حركة قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز إضافةً 
عناصر اللياقة البدنية والحركية أي عملية ربط العقل الذي يحمل 
التصور والتركيز واالنتباه والكثير من العمليات العقلية مع األداء 

 الحركي.
 مشكلة البحث:

إن التدريب البدني على أداء المهارات الحركية غير كاِف 
تقانها بصورة كاملة, حيث أن العملية التعليمية  لتعلمها وا 
والتدريبية في مجال التربية الرياضية تعتمد أساًسا على الترابط 
البدني والعقلي والتنويع في استعمال أساليبها وهذا يتطلب 

على النواحي العقلية وال سيما  االهتمام بهذين الجانبين والتركيز
, إذ تعد رياضة الجمناستك رياضة أثناء تعلم المهارات الجديدة

فردية تتميز بكثرة الحركات التي من الممكن ان تكون مختلفة في 
درجة الصعوبة التي تتطلب انتقاالت وتحركات مختلفة مع 
المحافظة على أفضل مستوى ألداء قفزة اليدين األمامية التي 

د من المهارات األساسية في فعالية الجمناستك التي ال يتقنها تع
الطالب ويكون ضعيف األداء فيها ويكرر الكثير من األخطاء, 
لكن إذا ساهمنا في ربط التدريب الذهني والبدني والحركي 
للمهارات من خلل الشرح والعرض الصوري للمهارات أو 

إلى حالة  هدف الوصولالعرض الواقعي من قبل التدريسي ب
األداء المثالية من خلل تنمية القدرات العقلية مع زيادة القدرة 
على إعادة التكرار لتثبيت التحكم في األداء وتركيز االنتباه 
وتطوير نوعية نظام التعلم مع تطوير القدرة على االسترخاء من 

وتبرز مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال  استعادة الشفاء.
ن التدريب الذهني بنوعيه المباشر وغير المباشر التالي: هل ا

سيسهم في اعطاء افضل النتائج في تعلم قفزة اليدين األمامية 
على طاولة القفز لطلب السنة الدراسية الثانية في قسم التربية 

 جامعة الموصل.-الرياضة بكلية التربية االساسية البدنية وعلوم
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 أهداف البحث:  

 ى الكشف عن: يهدف البحث الحالي إل
أثر التدريب الذهني )المباشر( في تعلم قفزة اليدين األمامية -1

 على طاولة القفز.
أثر التدريب الذهني )غير المباشر( في تعلم قفزة اليدين -2

 األمامية على طاولة القفز.
أثر االسلوب المتبع من قبل المدرس في تعلم قفزة اليدين -3

 األمامية على طاولة القفز.
المقارنة في االختبار البعدي بين اثر اسلوب التدريب الذهني -4

بنوعيه )المباشر( و )غير المباشر( فضًل عن االسلوب 
المتبع من قبل المدرس للمجموعة الضابطة في تعلم قفزة 

 اليدين األمامية على طاولة القفز.
 فروض البحث:

البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي و -1
ألثر التدريب الذهني المباشر في تعلم قفزة اليدين األمامية على 

 طاولة القفز للمجموعة التجريبية االولى.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي -2

ألثر التدريب الذهني غير المباشر في تعلم قفزة اليدين األمامية 
 جريبية الثانية.على طاولة القفز للمجموعة الت

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي -3
ألثر االسلوب المتبع من قبل المدرس في تعلم قفزة اليدين 

 األمامية على طاولة القفز للمجموعة الضابطة.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجاميع البحث الثلث -4

االختبار البعدي في تعلم وقفزة )التجريبيتين والضابطة( في 
 اليدين األمامية على طاولة القفز.

 مجاالت البحث:
طلب السنة الدراسية الثانية في قسم التربية  المجال البشري:

البدنية وعلوم الرياضة/ كلية التربية االساسية /جامعة 
 الموصل .
 . 8/1/2020ولغاية  27/10/2019 المجال الزماني:
القاعة الرياضية المغلقة في كلية التربية  المجال المكاني:

 االساسية/ جامعة الموصل.
 مصطلحات البحث:

األداء الكامل  هو: " (2013عرفه )الحديثي,  التدريب الذهني:
للمهارة مع عدم ظهور الحركة على الرغم من وصول اإلشارات 

, 2013" )الحديثي,  الحسية للعضلت المنفذة لتلك المهارة
119.) 

( هو: 2004عرفه )السويدي,  التدريب الذهني المباشر:
استحضار الصور الذهنية )العقلية( ألداء مهارات أو احداث 

, 2004معينة سبق اكتسابها أو مشاهدتها أو تعلمها )السويدي, 
11). 

( بانه: " 2002عرفه )سلمي,  التدريب الذهني غير المباشر:
ريقة غير مباشرة بعد ان اداء اللعب للمهارة عقليا وتصورها بط

تم شرحها وذلك من خلل عرض األفلم التعليمية والصور 
التوضيحية واالستماع للوصف الفني للمهارة المراد 

 (.11, 2002تعلمها")سلمي, 
( بانه " تغيير في السلوك أو األداء, 2006عرفه )روسان,  التعلم:

, 2006, يحدث تحت شروط الممارسة والتكرار والخبرة " )روسان
26.) 

( بانها "هي 2012عرفها )العزاوي و البياتي  قفزة اليدين األمامية:
المهارة التي تتشابه في أدائها الفني مع مهارة الوقوف على اليدين 
إال أن المرجحة للرجلين هنا تكون أكبر مع الدفع باليدين لألرض 

رجاع الرأٍس إلى الوراء في القسم الرئيس للمهارة ويجب الت أكيد وا 
هنا على الدفع القوي لليدين مع بقاء زاوية الكتف مفتوحة إلى 
النهاية مع الخطف السريع للرجلين وتؤدى هذه المهارة مع 

 (.69, 2012")العزاوي والبياتي,  الوقوف إلى الوقوف
 :ميدانيةال منهجية البحث واإلجراءات-2
استخدم الباحثان المنهج التجريبي  :منهج البحث 2-1

  لملءمته مع طبيعة مشكلة البحث.
تم اختيار مجتمع البحث  :مجتمع البحث وعينته 2-2

بصورة عمدية من طلبة السنة الدراسية الثانية في قسم التربية 
جامعة الموصل -البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية

( طالًبا 98( والبالغ عددهم )2020–2019للعام الدراسي )
المعلومات حصل عليها الباحثان من سجل ن تلك , واوطالبة

, وكانوا الخاص بالطلبة في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة
 الرئيسية فقد البحث عينة موزعين على ثلث قاعات دراسية, أما

%( من مجتمع البحث 61.22طالًبا بنسبة )( 60) من تكونت
 متساوية مجموعات ثلث إلى تقسيم عينة البحث تم, األصلي
 واألخيرتان ضابطة إحداهما مجموعة, طالب لكل( 20) وبواقع
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 األساليب توزيع وعن طريق القرعة العشوائية تم تجريبيتان 

وتم استبعاد عدد من , الثلث البحث مجموعات على التعليمية
 الطلبة لعدم تكافؤهم مع بقية أفراد العينة ولألسباب اآلتية:

التجربة االستطلعية والبالغ  أـ الطلب الذين أجريت عليهم
 ( طالبًا.12عددهم )

الطلب الغياب والذين لم يحضروا االختبار القبلي )تصوير -ب
 طلب5األداء الفني( والبالغ عددهم 

الطلب الذين تغيبوا أكثر من محاضرتين عند تنفيذ التجربة -ج
 ( طلب.6الرئيسية البالغ عددهم )

( يبين 1والجدول ) طالبة.( 15الطالبات البالغ عددهن )-د
 ذلك:
( يبين مجتمع البحث وعينته ومجاميع البحث واألساليب التعليمية 1الجدول )

 المستخدمة

 األسلوب المستخدم المجموعة ت
العدد 
 المستبعدين الكلي

عينة 
 البحث

1 
/ 1ق

 1تجريبية
أسلوب التدريب الذهني 

 20 15 35 المباشر

2 
/ 2ق

 2تجريبية
الذهني غير أسلوب التدريب 
 20 13 33 المباشر

3 
/ 3ق

 20 10 30 األسلوب المتبع من المدرس ضابطة

 60 38 98 المجموع

استخدم الباحثان التصميم  التصميم التجريبي: 2-3
التجريبي الذي يطلق عليه اسم )تصميم المجموعات المتكافئة 
العشوائية االختيار ذات الملحظة القبلية والبعدية المحكم 

كما موضح في  (.398-384, 1984 الضبط(.)فأن دالين,
 . (1الشكل )

 المجموعات
االختبار 
 االختبار البعدي المتغير المستقل القبلي

المجموعة التجريبية 
قفزة اليدين  األولى

االمامية على 
 طاولة القفز

 أسلوب التدريب الذهني المباشر
قفزة اليدين 
االمامية على 
 طاولة القفز

التجريبية  المجموعة
 الثانية

أسلوب التدريب الذهني غير 
 المباشر

 األسلوب المتبع من المدرس المجموعة الضابطة

 ( يوضح التصميم التجريبي المستخدم في البحث1الشكل )

 
استمارة استبيان , االستبيان: وسائل جمع المعلومات 2-4

التدريب استمارة استبيان لتحديد مدة , لتحديد القدرات العقلية
استمارة استبيان لتحديد بعض عناصر اللياقة البدنية , الذهني

والحركية المؤثرة في تعلم بعض المهارات الحركية على بساط 

تم إجراء المقابلة  المقابلت الشخصية, الحركات واختباراتها
في مجال )التعلم الحركي,  الشخصية مع السادة المختصين

التي (, 1ما موضح بالملحق ), كطرائق التدريس, الجمناستك(
 20/10/2019و 17 كانت أيام الخميس واألحد الموافق

 وتطرقت المقابلة الشخصية إلى:
 كيفية تطبيق المناهج التعليمية ومدى صلحيتها لعينة البحث .-
 أوقات كل تمرين ومدى ملءمة التمرين لعينة البحث .-
ت التدريب كيفية تطبيق التدريب الذهني وماذا سيتخلل فقرا-

 الذهني.
لحظة العلمية التقنية لتقويم األداء الفني الم ,الملحظة العلمية

في  تعلم لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز من المختصين
وتمت  مجال فعالية الجمناستك للختبار البعدي لعينة البحث.

الملحظة العلمية بالكاميرا الحاسبة والمقومين للختبار البعدي 
استمارة تقويم األداء الفني  ,20/1/2020 يوم األثنين الموافق

تم تصميم استمارة  لتعلم قفزة اليدين االمامية على طاولة القفز
تقويم األداء الفني لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز لكل 
قسم من أقسام البناء الحركي الظاهري بعد االطلع على 

زيعها على السادة المختصين لتقدير المصادر العلمية, وقد تم تو 
الدرجات الستمارة األداء الفني وتم توزيع االستمارة على 
المختصين في مجال )التعلم الحركي, طرائق التدريس, 

 .3/10/2019الجمناستك( يوم الخميس الموافق 
ينبغي على  " :تكافؤ مجموعات عينة البحث 2-5

فيما يتعلق الباحث تكوين مجموعات متكافئة في األقل 
, (398 ,1984بالمتغيرات التي لها علقة بالبحث ")فأن دالين, 

التكافؤ في العمر , التكافؤ في متغيرات العمر والطول والكتلة)
التكافؤ , التكافؤ بالطول مقاسا بالسنتمتر, الزمني مقاسا بالسنة

 (.التكافؤ ببعض القدرات العقلية, بالكتلة مقاسة بالكيلوغرام
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يبين نتائج تحليل التباين بين المجموعات في متغيرات )العمر,  (2الجدول )
 الطول, الكتلة, مظاهر االنتباه, التصور العقلي الرياضي, الذكاء(.

 ت
 المعالم اإلحصائية

 مصدر التباين المتغيرات
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(*
 المعنوية المحسوبة

ــعــمر 1  ال
 0.150 2 0.300 بين المجموعات

 2.539 57 144.700 داخل المجموعات 0.943 0.059
  59 145 المجموع

ــول 2  الــطـ
 6.45 2 12900 بين المجموعات

 37.6 57 2146.70 داخل المجموعات 0.843 0.171
  59 2159.60 المجموع

ــة 3 ــكـتـل  ال
 5.417 2 10.83 بين المجموعات

 73.63 57 4197.3 داخل المجموعات 0.929 0.074
  59 4208.1 المجموع

 مظاهر االنتباه

 حدة االنتباه 1
 0.217 2 0.433 بين المجموعات

 0.992 57 56.55 داخل المجموعات 0.804 0.218
  59 56.98 المجموع

ــز االنتباه 2 ــركـي  ت

 0.217 2 0.433 بين المجموعات

0.076 
 

 2.852 57 162.55 داخل المجموعات 0.927

  59 162.98 المجموع
 التصور العقلي الرياضي

ــصري 1 ــعد البـ  البـ
 2.450 2 4.900 بين المجموعات

 7.522 57 428.7 داخل المجموعات 0.723 0.326
  59 433.6 المجموع

ــعي 2  البـعد السمـ
 2.617 2 5.233 المجموعاتبين 

 3.714 57 211.700 داخل المجموعات 0.499 0.705
  59 216.933 المجموع

 البـعد الحـركــي 3

 0.517 2 1.033 بين المجموعات

 5.739 57 327.150 داخل المجموعات 0.914 0.090

  59 328.183 المجموع

ــعد االنفعالي 4 ــ  الب
 2.850 2 5.700 بين المجموعات

 1.847 57 105.300 داخل المجموعات 0.223 1.543

  59 111.00 المجموع

ــاء  ـــ ــذك ــ  ال

 0.507 2 1.014 بين المجموعات

 1.507 57 85.88 داخل المجموعات 0.716 0.336

  59 86.896 المجموع

بعض لغرض تحقيق التكافؤ بين مجموعات البحث الثلث في و
عناصر اللياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعلم األداء الفني 
لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز وللتأكد من تكافؤ 
المجموعات الثلث استخدم الباحثان تحليل التباين باتجاه واحد 

 ( يبين ذلك.3والجدول )
في عناصر  يبين نتائج تحليل التباين بين المجموعات الثلث (3) الجدول

اللياقة البدنية والحركية المؤثرة في تعلم قفزة اليدين االمامية على 
 طاولة القفز لطلب السنة الدراسية الثانية

 المعالم اإلحصائية ت
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(*
 المحسوبة

 المعنوية

1 
االنفجارية القوة 

 م للذراعين
 0.303 2 0.606 بين المجموعات

 0.170 57 9.700 داخل المجموعات 0.178 1.780
  59 10.30 المجموع

القوة االنفجارية  2
 سم للرجلين

 0.129 2 0.258 بين المجموعات
 0.610 57 34.75 داخل المجموعات 0.810 0.211

  59 35.01 المجموع

 م القوة المميزة بالسرعة 3
 0.105 2 0.209 بين المجموعات

 0.469 57 26.72 داخل المجموعات 0.801 0.223
  59 26.93 المجموع

 سم المرونة 4
 0.245 2 0.491 بين المجموعات

 0.513 57 29.26 داخل المجموعات 0.623 0.478
  59 29.75 المجموع

 ثا التوازن 5
 0.187 2 0.374 المجموعاتبين 

 2.316 57 132.0 داخل المجموعات 0.923 0.081
  59 132.3 المجموع

 ثا الرشاقة 6
 0.178 2 0.356 بين المجموعات

 0.549 57 31.28 داخل المجموعات 0.724 0.325
  59 31.64 المجموع

اليدين األمامية على التكافؤ في اختبار قفزة فيما اجراء الباحثان 
 طاولة القفز.

 الثلث المجموعات بين القبلي للختبار التباين تحليل نتائج ( يبين4الجدول )
 طاولة على االمامية اليدين قفزة تعلم في )التجريبيتين والضابطة( 

 القفز
 ت

المعالم 
 اإلحصائية
 المتغيرات

 وحدة
 مصدر التباين القياس

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(*
 المعنوية المحسوبة

5 
 اليدين قفزة

 على االمامية
 القفز طاولة

 درجة
 0.050 2 0.100 بين المجموعات

 0.377 57 21.50 داخل المجموعات 0.87 0.133
  59 21.60 المجموع

=  الجدولية( ف) قيمة( 57.2) حرية درجتي وأمام( 05.0) < خطأ نسبة عند معنوي* 
2.37 

( عدم وجود فروق بين مجموعات 4, 3, 2يتبين من الجدول )
البحث الثلث مما يدل على تكافؤ عينة البحث غي هذه 

 المتغيرات.
آلة : )األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 2-6

 .  وجهاز حاسوب نوع sonyتصوير تعرض األفلم نوع 
Lenovo Thinkpad Data show sony,  وافلم الفيديو

, مصباح وقلم لقياس تركيز االنتباهوسماعات استريو وصور و 
( وشريط قياس ومساطب 3وميزان طبي وساعة توقيت عدد )

( 2) كغم عدد (3ودواشك وكرة طبية زنة ), ( طاولة قفزة4عدد )
( وأقلم وأوراق 8والصق بالوان مختلفة وشواخص عدد )

 .(وسبورة
تتوزع الخطط : للمناهج التعليميةالخطة الزمنية  2-7

التعليمية على المجموعات الثلث المجموعة الضابطة )األسلوب 
المتبع من قبل المدرس( والمجموعتين التجريبيتين  التجريبية 
األولى )التدريب الذهني  المباشر( والتجريبية الثانية )التدريب 

نها بواقع عشر وحدات تعليمية لكل م الذهني غير المباشر(.
 ( دقيقة, كما مبين:90ومدة كل وحدة تعليمية )

 :الخطة التعليمية الخاصة بالمجموعة الضابطة
احماء عـام  ,د(5)المـقـدمة ) د( ويشمل:30القسم اإلعدادي )-
 )د(15إحماء خاص ) ,د(10)
الجزء  ,د(10الجزء التعليمي )) د( ويشمل:50القسم الرئيسي )-

 د((40) التطبيقي
 د( ـ10) الختاميالقسم -

 بالمجموعتين التجريبية: الخطة التعليمية الخاصة
احماء عـام , د(5المـقـدمة )) د( ويشمل:30القسم اإلعدادي )-
 )د(15إحماء خاص ) ,د(10)



 

  The International Sports Science Journal, Volume 2, Issue 7, October 2020                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 10 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 2, issue 7, October  2020 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 د(,10الجزء التعليمي )) د( ويشمل:55القسم الرئيسي )- 

 )د(40) الجزء التطبيقي د(,5التدريب الذهني )
 د(5) القسم الختامي-

ويلحظ أن األقسام الثلثة وأجزائها وأزمنتها واحدة في كل 
)النشاط الذهني( الخاص بالتدريب  الخطط, فيما عدا زمن

( دقائق الذي تم أخذه من زمن القسم الختامي 5الذهني والبالغ )
وأضيف الى زمن القسم الرئيس للخطط التعليمية الخاصة 

التعلم المختلطة وتم استخدام طريقة  بالمجموعات التجريبية
)الكلية والجزئية( في تعلم األداء الفني لقفزة اليدين االمامية على 

 طاولة القفز من خلل الوحدات التعليمية.
أجرى التجربة االستطلعية : التجارب االستطالعية 2-8

الباحثان ومدرس المادة للمناهج التعليمية الثلث على طلب من 
البحث نفسه والبالغ عددهم خارج عينة البحث ومن مجتمع 

( طالًبا وذلك للوصول إلى نتائج دقيقة قبل تنفيذ المناهج 12)
-21 التعليمية التي تم تنفيذها يومي االثنين والثلثاء الموافقين

22/10/2019. 
 وكان الهدف من التجارب االستطالعية هو:

التأكد من صلحية المناهج التعليمية الخاصة بالمجموعة -1
 والمجموعتين التجريبيتين. الضابطة

 مدى ملءمة زمن الوحدة التعليمية وأقسامها لعينة البحث .-2
مدى صلحية فقرات المناهج التعليمية واستجابة الطلب -3

 لها .
مدى صلحية وملءمة فقرات الجزء التعليمي ألساليب -4

التدريب الذهني )المباشر وغير المباشر( ومدى استجابة 
 لفقرات .الطلب لهذه ا

التعرف على األخطاء والصعوبات والمشكلت المتوقعة في -5
 التنفيذ والتهيؤ لها .

معرفة بعد وارتفاع آلة التصوير وزاوية آلة التصوير وموقعها -6
لتلفي األخطاء التي قد تحدث عند تنفيذ االختبار البعدي 

 لعينة البحث .
 وكان من نتائج التجارب االستطالعية هي :

ية المناهج التعليمية الخاصة بالمجموعة الضابطة صلح-1
 والمجموعتين التجريبيتين .

 ملءمة الوحدات التعليمية وأقسامها للعينة من حيث الزمن .-2

استجابة عينة التجربة االستطلعية للتمارين وفقرات الوحدات -3
 التعليمية .

ملءمة فقرات أساليب التدريب الذهني )المباشر وغير -4
اشر( للعينة التي استجابت لتنفيذ تمارين االسترخاء المب

 والتصور الذهني .
 تلفي بعض األخطاء والصعوبات من خلل تنفيذ التجربة .-5
إذ كان من نتائج هذه التجربة التعرف على المسافة الخاصة -6

بكل لمهارة موضوع الدراسة الحالية, والتعرف على ارتفاع 
 الصحيحة لوضع آلة التصوير .عدسة التصوير والزاوية 

تم البدء بتنفيذ الخطط التعليمية على  :التجربة الرئيسة 2-9
 27/10/2019مجموعات البحث الثلثة يوم األحد الموافق 

وبواقع وحدة تعليمية واحدة في  م8/1/2020وانتهت يوم االربعاء 
األسبوع الواحد لكل مجموعة, تنفذ يومي )األحد واالثنين 
واالربعاء( من كل أسبوع واستخدمت الطريقة المختلطة )الكلية 

 والجزئية( من ِقبل مدرس المادة. 
المجموعتين التجريبيتين )التدريب الذهني  2-9-1

الواجبات والمهام يؤدي المتعلمون : المباشر وغير المباشر(
الخطط التعليمية لتمارين التدريب الذهني بنوعيه  على وفق

أسابيع وبواقع وحدة تعليمية  (10) )المباشر وغير المباشر( لفترة
( دقيقة, إذ 90واحدة في األسبوع الواحد وزمن الوحدة التعليمية )

قام مدرس المادة بتنفيذ الوحدات التعليمية وشرح المهارة المطلوبة 
بشكل مفصل وواضح ثم عرضها بأنموذج من قبل مدرس المادة 
–في الجزء التعليمي من القسم الرئيس بالطريقة المختلطة )الكلية

الجزئية( مراعًيا وقت التدريب الذهني وكيفية إعطائه للطلب 
وحسب نوع أسلوب التدريب الذهني )المباشر وغير المباشر( وما 

صور العقلي فضل عن استخدامه يتطلب من استخدام للنتباه والت
للتقنيات البصرية والسمعية, ثم يتم بعدها التطبيق العملي من قبل 

 المتعلمين للتمارين المهارية والتي تخدم المهارة المعطاة.
يؤدي المتعلمون الواجبات  المجموعة الضابطة: 2-9-2

والمهام على وفق الخطة التعليمية المتبعة من قبل مدرس 
قفزة اليدين األمامية على لفي الكلية والذي يتضمن تعلم  (*)المادة

أسابيع وبواقع وحدة تعليمية واحدة  (10) فقط  لفترة طاولة القفز
( دقيقة, إذ قام 90) في األسبوع الواحد وزمن الوحدة التعليمية

مدرس المادة بتنفيذ الوحدات التعليمية وشرح المهارة المطلوبة 
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بأنموذج في الجزء التعليمي من  بشكل مفصل وواضح ثم عرضها 

الجزئية(, وثم بعدها التطبيق –القسم الرئيس بالطريقة )الكلية
 العملي للمهارة المعطاة من قبل الطلب.  

تم إجراء االختبارات القبلية على  :االختبارات القبلية 2-10
-23المجموعات الثلث في يوم األربعاء والخميس الموافق 

وبمساعدة فريق العمل المساعد, وقبل البدء  ,24/10/2019
بإجراء االختبار القبلي ٌأجري شرح مبسط وعرض لمهارة البحث 

قسم  أ.م.د ثامر ذنون محمود) من قبل مدرس المادةالحالي 
التربية البدنية وعلوم الرياضة/كلية التربية االساسية/جامعة 

طالب  وبعد ذلك تم أداء محاولتين تجريبيتين لكل ,(الموصل
ليأخذ فكرة بسيطة عن المهارة, وتمت االختبارات القبلية بإعطاء 

وتحسب المحاولة األفضل للطالب  ( محاوالت لكل طالب3)
, وصاحب األداء الفني لكل محاولة من 10والدرجة الكلية من 

 محاوالت الطلب تصوير األداء بآلة تصوير فيديوية.
تم إجراء االختبارات البعدية لتعلم : االختبارات البعدية 2-11

األداء الفني لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز للمجموعات 
إذ تم إجراء تقويم األداء . 12/1/2020الثلث يوم األحد الموافق 

الفني لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز لمجاميع البحث 
مهارة لقفزة الثلث وذلك بإعطاء ثلث محاوالت لكل طالب ل

وتحسب المحاولة األفضل اليدين االمامية على طاولة القفز 
وقد صاحب األداء عملية التصوير , 10والدرجة الكلية من 

الفيديوي  لكل طالب ولمهارة قفزة اليدين االمامية على طاولة 
بعد ذلك تم تقويم األداء الفني لقفزة اليدين االمامية على  القفز,

البحث عن طريق الملحظة العلمية التقنية  طاولة القفز لعينة
باستخدام عرض التصوير الفيديوي على المقومين العلميين في 
قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة يوم األثنين الموافق 

20/1/2020.  
تم معالجة البيانات التي توصل  :الوسائل اإلحصائية 2-12

(: Spssاليها الباحثان احصائيا من خلل الحقيبة االحصائية )
معامل االرتباط البسيط , االنحراف المعياري, الوسط الحسابي)

 t-testاختبار , تحليل تباين باتجاه واحد ,النسبة المئوية, المتعدد
ريتي )التك(L.S.Dاختبار ٌأقل معنوي ), لعينتين مرتبطتين

 (.310-101, 1999 والعبيدي,
 

 :تهاومناقشوتحليل النتائج عرض  -3
نتائج الفروق في االختبار القبلي وتحليل  عرض 3-1

في تعلم قفزة اليدين  لألفراد عينة البحثوالبعدي 
لقد تضمن محتوى تها: ومناقش األمامية على طاولة القفز

القبلية هذا الباب عرض تفصيلي كامل لنتائج االختبارات 
إذ تم الحصول  والبعدية لجميع أفراد مجموعات البحث الثلث,

على هذِه النتائج وفًقا لقوانين اإلحصاء التي تم اعتمادها من ِقبل 
الباحث من أجل تحقيق فروض البحث التي ُكتبت ِتبًعا 

 لألهداف.
نتائج الفروق في االختبار وتحليل عرض  3-1-1

ريبية األولى الخاصة القبلي والبعدي للمجموعة التج
 :في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز

يبين نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (5الجدول )
 التجريبية األولى في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز

 المتغيرات
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
 المعنوية

 ع± س   ع± س  
قفزة اليدين االمامية 
 0.001 *17.08 0.97 6.70 0.52 2.80 على طاولة القفز

 1.729= ( وأن قيمة )ت( الجدولية19حرية )( وأمام درجة 05,0)<*معنوي عند نسبة خطأ

( قيمة الوسط الحسابي واالنحراف 5يوضح لنا الجدول )
( 0.05والبعدي عند نسبة خطأ )المعيارية في االختبار القبلي 

التي هي  1.729( وقيمة )ت( الجدولية 19وأمام درجة حرية )
 أصغر من قيمة )ت( المحسوبة والتي قيمتها كانت كاآلتي:

مما يشير لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (17.08)
االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي وهنا يتحقق لنا 

 رض األول.صحة الف
نتائج الفروق في االختبار  وتحليلعرض  3-1-2

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية الخاصة 
 :في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز

يبين نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (6الجدول )
 األمامية على طاولة القفزالتجريبية الثانية في تعلم قفزة اليدين 

 المتغيرات
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المعنوية المحسوبة
 ع± س   ع± س  

قفزة اليدين االمامية 
 على طاولة القفز

2.75 0.55 7.37 0.45 30.15* 0.005 

  1.729( وأن قيمة )ت( الجدولية =19( وأمام درجة حرية )05.0)<*معنوي عند نسبة خطأ
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( قيمة الوسط الحسابي واالنحراف 6يوضح لنا الجدول ) 

( 0.05المعيارية في االختبار القبلي والبعدي عند نسبة خطأ )
التي هي  1.729( وقيمة )ت( الجدولية 19وأمام درجة حرية )

كانت كاآلتي: أصغر من قيمة )ت( المحسوبة والتي قيمتها 
( مما يشير لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 30.15)

االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي وهنا يتحقق لنا 
 صحة الفرض الثاني.

نتائج الفروق في االختبار  وتحليلعرض  3-1-3
القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة الخاصة في 

 :تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز
يبين نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  (7الجدول )

 الضابطة في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز

 المتغيرات
قيمة )ت(  االختبار البعدي القبلياالختبار 

 المحسوبة
 المعنوية

 ع± س   ع± س  
قفزة اليدين االمامية 
 على طاولة القفز

2.85 0.74 6.45 0.99 13.55* 0.001 

 1.729= ( وأن قيمة )ت( الجدولية19حرية )( وأمام درجة 05.0)<ة خطأ*معنوي عند نسب

واالنحراف ( قيمة الوسط الحسابي 7يوضح لنا الجدول )
( 0.05المعياري في االختبار القبلي والبعدي عند نسبة خطأ )

التي هي  1.729( وقيمة )ت( الجدولية 19وأمام درجة حرية )
أصغر من قيمة )ت( المحسوبة والتي قيمتها كانت كاآلتي: 

مما يشير لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (13.55)
دي وهنا يتحقق لنا االختبار البعاالختبار القبلي والبعدي ولصالح 

 الفرض الثالث.
مناقشة نتائج الفروق في االختبار القبلي  3-1-4

والبعدي في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة 
 :القفز ولمجاميع البحث الثالث

( وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية 5يوضح لنا الجدول )
للمجموعة التجريبية األولى ولصالح بين االختبار القبلي والبعدي 

, االختبار البعدي في تعلم قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز
إذ يشير الباحث السبب في نجاح أسلوب التدريب الذهني 
المباشر والتي طبقته المجموعة التجريبية األولى لما يحتويه هذا 
رشادات متواصلة وتمارين  األسلوب من إعطاء نصائح وا 

ترخاء وتصور ذهني مع وجود بعض من مظاهر االنتباه من اس
"أن االستهلل بالتعلم  (1998)المالكي,  ِقبل المتعلم, كما يذكر

من خلل تصور نموذج األداء باستخدام وسيلة التدريب الذهني 

يساعد على تثبيت األداء الصحيح لدى المتعلم واستيعابه, ويزيد 
عطاء فرصة لتركيز االنتباه من السيطرة والتحكم بمحيط األدا ء وا 

")المالكي,  حول األماكن الصعبة في األداء قبل تنفيذها وتكرارها
1998 ,66.) 

( أن المتعلم من الضروري أن 1987كما يضيف لنا )نصيف, 
تكون لديه فكرة واضحة ومفصلة عن التكنيك المراد منه تطبيقه 

يستعمل القوة,  وتعلمه والولوج للنقاط المهمة للسير الحركي ومتى
وبعد أن يحاول المتعلمون تصور الحركة عن طريق التصور 
الذهني والشرح من قبل المعلم وتقديم نموذج األداء تكون لدى 
 المتعلم النظرة الصحيحة والواقعية للحركة وبعدها يتم أداء المهارة

( وجود 6كذلك يوضح لنا الجدول ), (162, 1987)نصيف, 
ة بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعة فروق ذات داللة معنوي

التجريبية الثانية ولصالح االختبار البعدي في تعلم قفزة اليدين 
يشير الباحث السبب الواضح في  األمامية على طاولة القفز.

نجاح أسلوب التدريب الذهني غير المباشر والذي تم تطبيقه من 
ا األسلوب من ِقبل المجموعة التجريبية الثانية لما يحتويه هذ

عرض صوري وفيديوي من خلل شاشة العرض وتقديم النموذج 
الجيد ألداء المهارة مما يسهم في تعلم المتعلم بصورة سريعة بعد 
أن تم شرح كل مهارة بصورة تفصيلية مع ربطها بالعرض 

( )إن الطالب 2000)الضمد,  الصوري ونعزز كلمنا هذا بكلم
و يشاهد فيلًما سينمائًيا وهو يستحضر الصورة الذهنية كما ل

يسترجع صورة المهارة بجميع جوانبها المرتبطة باألداء في 
محاولة إليجاد العلقات لتوظيفها في طريقة األداء المناسبة 
والتعرف على األخطاء أو وضع الخطط للتنافس في 

( 7يوضح لنا الجدول ) (.202, 2000المستقبل()الضمد, 
وية بين االختبار القبلي والبعدي وجود فروق ذات داللة معن

ة الضابطة ولصالح االختبار البعدي في تعلم يللمجموعة التجريب
يشير الباحث إلى السبب  قفزة اليدين األمامية على طاولة القفز.

في تفوق المجموعة الضابطة ونجاح أفراد عينتها في االختبار 
ارة البعدي إلى المعلم الذي أسهم بشكل فاعل في شرح كل مه

على حدة وبصورة مفصلة ثم بعد ذلك ومن خلل الشرح تم 
التطبيق من قبل أفراد عينة البحث فضًل عن منهاج الوحدة 
التعليمية الذي أسهم في تحسين مستواهم وأظهر لنا النتائج في 

( "إن مراحل التعلم تبدأ 1987االختبار البعدي, ويشير )ماينل, 
تم هذا عن طريق شرح وعرض باستيعاب الواجب المراد تعلمه وي
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الحركات وفي هذه المرحلة يحصل المتعلم على التصور األولي  

")ماينل,  عن طريق خط سير الحركة وال يزال بشكله الخام
( أن" عملية 2001كذلك يشير )محجوب,  (.152, 1987

التدريب والممارسة على مهارة معينة ضمن الواجب الحركي 
حدا ث تطور في القابليات الذهنية يؤدي إلى زيادة الخبرة وا 

والبدنية وامتلك خزين من المعلومات يمكن الرجوع إليها " 
 (.4, 2001)محجوب, 

نتائج الفروق في االختبار  وتحليلعرض  3-2
البعدي في تعلم قفزة اليدين االمامية على طاولة 
القفز لمجاميع البحث الثالث )التجريبيتين 

 تها:والضابطة( ومناقش
يبين نتائج تحليل التباين للختبار البعدي بين المجموعات  (8)الجدول 

الثلث )التجريبيتين والضابطة( في تعلم قفزة اليدين االمامية 
 على طاولة القفز

 المعالم اإلحصائية ت
 المتغيرات

 وحدة
 مجموع مصدر التباين القياس

 المربعات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة)ف(*
 المعنوية المحسوبة

1 
قفزة اليدين 
االمامية على 
 طاولة القفز

 درجة
 4.579 2 9.158 المجموعات بين

 0.721 57 41.08 المجموعات داخل 0.003 *6.353
  59 50.24 المجموع

 2.37( قيمة )ف( الجدولية = 57.2( وأمام درجتي حرية )05.0)<عنوي عند نسبة خطأ* م

( وجود فروق ذوات داللة معنوية في 8يتبين من الجدول )
قفزة اليدين االختبار البعدي بين المجاميع الثلث في تعلم 

وهو ما يحقق صحة الفرض الرابع  االمامية على طاولة القفز
قفزة اليدين ( المحسوبة مهارة F, إذ بلغت قيم )للبحث الحالي

(, وهي اكبر من قيمة *6.353هي ) االمامية على طاولة القفز
( وأمام درجتي حرية 05.0) <)ف( الجدولية عند نسبة خطأ 

ولما كأن تحليل التباين ال يشير إلى , (2.37( والبالغة )2.57)
الفروق بين المجاميع الثلث ولصالح أيًا منها, لذا فقد لجأ 

( الذي يستخدم في معرفة L.S.Dالباحث إلى استخدام اختبار )
المتوسطات فيما إذا كانت المقارنة بطريقة تحليل الفروقات بين 
 التباين معنوية.

بين االختبارات البعدية  L.S.D) ) يبين اختبار اقل فرق معنوي (9والجدول )
 في متغير قفزة اليدين االمامية على طاولة القفز

وحدة  المتغيرات ت
الفرق في  المجموعات القياس

 المعنوية المتوسطات

1 

قفزة اليدين 
االمامية 
على طاولة 

 القفز

 درجة

1 
2 -0.675* 0.01 
3 0.250 0.35 

2 
1 0.675* 0.01 
3 0.925* 0.001 

3 
1 -0.250 0.35 
2 -0.925* 0.001 

( وجود فروق داللة إحصائية في 9, 8يتبين من الجدولين )
نتائج االختبار البعدي بين مجموعات البحث الثلث ولصالح 
المجوعة التجريبية الثانية التي تستخدم أسلوب التدريب الذهني 
غير المباشر فضًل عن تفوق المجموعة التجريبية االولى التي 
استخدمت أسلوب التدريب الذهني المباشر على المجموعة 
الضابطة التي استخدمت أسلوب المتبع بالمدرس في االختبار 

مامية على طاولة القفز, البعدي في تعلم مهارة قفزة اليدين اال
ويعزو الباحث سبب ذلك التفوق للمجموعة التجريبية الثانية التي 
طبقت خطوات أسلوب التدريب الذهني غير المباشر من خلل 
استخدامها للتقنيات المرئية من أفلم مسجلة ومنزلة على جهاز 

 (Data show) الحاسوب )اللبتوب( وأجهزة العرض الـ
ب ومشاهدة نماذج لألداء فضًل عن الصور وعرضها على الطل

المتحركة  والرسوم الصورية مع قراءة الوصف الفني لألداء 
المراحل هذه المهارة التي تحتويها  الوحدات التعليمية, إذ أن 
المشاهدة لخط سير الحركة تساهم في اكتساب للمرحلة الفنية 

ي أن صورتها النهائية, وهذا ما اتفق عليه بعض الباحثين ف
الوسيلة التعليمية تساهم في اكتساب المهارة الحركية بسرعة, إذ 
من خلل مشاهدة األنموذج الحركي وممارسة المتعلمين له 
سوف يساعد ذلك في تقليدها للتعرف على نواحي الضعف والقوة 
فيها مما يساعد على استبعاد الحركات الخاطئة وتدعيم الصحيح 

لتقسيم  الموقف تعليمي من وان  (,194, 2002فيها )فرج, 
خلل استخدام للطريقة )الجزئية والكلية( والربط بين أجزاء 
الحركات وحسب ما تقتضيه المهارة المراد تعلمها ساهم  في تعلم 
المهارة لمجاميع البحث الثلث وخاصة مع المجموعة التجريبية 
الثانية التي اظهرت النتائج تفوقها نتيجة الستخدامها اسلوب 

( " 1987وهذا ما اكده )عثمان, ,تدريب الذهني غير المباشرال
ان تقسيم الموقف التعليمي يؤدي الى زيادة فرص النجاح وتقليل 
االستجابة الخاطئة االمر الذي يؤدي الى زيادة مشاركة 
المتعلمين في اكتساب االداء الصحيح وفقا لسرعتهم وقدراتهم 

عيتهم نحو التعلم " )عثمان, الذاتية مما يزيد من الثقة بالنفس وداف
1987 ,59). 

 الخاتمة:-4
في ضوء هدف وفرض البحث وحدود العينة واستناًدا إلى ما 
أسفرت عنه النتائج اإلحصائية أمكن التوصل إلى االستنتاجات 

 اآلتية:
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أثرت المناهج التعليمية الثلث تأثيًرا إيجابًيا في تعلم قفزة -1 

الدراسية الثانية في قسم التربية اليدين األمامية لطلب السنة 
جامعة  -البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية

 الموصل.
تفوقت المجموعتين التجريبيتين اللتان نفذتا التدريب الذهني -2

بنوعيه )المباشر وغير المباشر( على المجموعة الضابطة 
ي التي نفذت المنهاج التعليمي المتبع في االختبار البعدي ف

تعلم قفزة اليدين األمامية لطلب السنة الدراسية الثانية في 
 -قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية

 جامعة الموصل.
اظهرت النتائج  تفوق المجموعة التجريبية الثانية  التي نفذت -3

)التدريب الذهني غير المباشر( على المجموعتين التجريبية 
تدريب الذهني المباشر( والمجموعة الضابطة التي االولى )ال

نفذت المنهاج التعليمي المتبع في االختبار البعدي في تعلم 
قفزة اليدين األمامية لطلب السنة الدراسية الثانية في قسم 

جامعة  -التربية البدنية وعلوم الرياضة بكلية التربية االساسية
 الموصل.
 المصادر:

دار وائل للطباعة : )عمان، االردن، دليل الرياضي لإلعداد النفسي ؛تيرس عوديشو أنويا [1]
 (.2002والنشر، 

التطبيقات االحصائية واستخدام الحاسوب  ؛وديع ياسين التكريتي، وحسن محمد العبيدي [2]
 ( .1999، دار الكتب للطباعة والنشر: )الموصل، في بحوث التربية الرياضية

دار العرب ودار النور للدراسات  : )االردن،الحركي التعلم ؛الحديثي خليل ابراهيم سلمان [3]
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 رياضة في والـمهارية الحركية الـقدرات بعض لتطوير( S.A.Q) الـساكيو تدريبات تأثير 

 سنة 17 اقل بأعمار الـمبارزة
 1داود  صادق سوزان د.م

 2الـكريم  عبد حسن مصطفى د.ا

 1االولى  الـرصافة الـمهني/ الـتعليم مديرية/الـتربية وزارة

 2 االساسية الـتربية كلية - الـمستنصرية الـجامعة
(
1
 Suzansadeq4@gmail.com, 

2 
mus22sh.edbs@uomustansiriyah.edu.iq) 

 

 

 الـقدرات بعض تطوير في الـساكيو تدريبات تأثيرات معرفة على الـدراسة هدفت المستخلص:
 الـبحث, لطبيعة ملئم كونه الـتجريبي الـمنهج واستعمل الـمبارزة, لعبة في والـمهارية الـحركية
 بأعمار بالـمبارزة الـرياضية الـموهبة لرعاية الـتخصصي الـمركز العبي على العينة واشتملت

 بالـتساوي, وضابطة تجريبية مجموعتين الى قسموا العبا( 20) عددهم والـبالـغ سنة,( 17) تحت
 األسبوع, في تدريبية وحدات ثلث وبواقع أسابيع( 8) لمدة الـساكيو تدريبات تنفيذ تم ذلك بعد ثم

 الـبرنامج تنفيذ وبعد مباشرة, االحماء بعد دقيقة( 20 – 15) من الـساكيو دريباتت تنفيذ زمن
 بان الـباحثان واستنتج الـنتائج, الستخراج spss اإلحصائية الـحقيبة استخدام الى الـباحثان عمد

 الـقبلية االختبارات خلل من الـتجريبية الـمجموعة في تطور على ساعدت قد الـساكيو تدريبات
 الـموضوعة, الـبحث اختبارات في الـضابطة بالـمجموعة مقارنتها عند الـبعدية وكذلك والـبعدية
  .الـعام االعداد فترة في وخصوصا الـتدريبات هذه استعمال ضرورة على ويوصى

 .الـمبارزة رياضة – والـمهارية الـحركية الـقدرات – الـساكيو تدريباتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 من سابقا, عليه كانت مما غير تطور بأدوار المبارزة اخذت
 من هذا الـتحكيم في المطورة الـتكنلوجية الـتقنيات استخدام ناحية
 من بها الـخاصة الـمهارات أداء في اخرى ناحية ومن ناحية
 الذي الـسلح نوع وحسب الطعن ودقة األداء سرعة ناحية

 حدثت الـتي الـتعديلت ذلك على ساعد والذي الـمبارز, يستعمله
 والـشيش, الـعربي الـسيف سلح في وخصوصا اللعبة قانون في

 الـفصل سرعة ناحية من الـمبارزة سيف لسلح بالـنسبة وكذلك
 من زاد مما. الـمتقابلة اللمسات في وخصوصا الـتحكيم بجهاز
 صفة ولتطوير معا, والـهجوم الـدفاع ناحية من األداء صعوبة
 ومن) .واالنتقالية والـحركية الـفعل رد سرعة) من بأنواعها الـسرعة

 اللعبة طبيعة مع تتناسب تدريبية ووسائل طرق ادخال المستحسن
 الـحديثة الوسائل من الـسايكو تدريبات وتعبر الـسلح, ونوع
 .S  الـسايكو ومصطلح بأنواعها, الـسرعة تطور في تسهم والـتي
A.Qالـسرعة من لكل االولى الـحروف من مشتق Speed 

 ويوضح Quickness الـحركية والـسرعة Agility والـرشاقة
(Remo polman, joonathan Bloofied, and Anderw 

Edwards, 2009 )تدريبي نظام هي الـساكيو تدريبات ان الى 
 والـعين اليد بين والـتوافق الـتسارع تحسين الى يهدف متكامل
 عمر) ويؤكد. االنفجارية والـقوة الـحركية االستجابة وسرعة
 تدريبي نظام الـساكيو تدريبات ان( 2017 واخرون,, صابر
 ثلث خلل من المنافسات في االداء محاكاة الى يهدف متكامل
 والـسرعة االتجاه تغير وسرعة الـخطية الـسرعة) هي سرع

 ,الذراعين حركات ,الـتسارع) فوائده من وان( الـتفاعلية الـحركية
 توافق ,الـبصري الـوعي ,االنفجارية ,االستجابة زمن ,الـتحركات

 سرعة على الـزمن ولتأثير(. الـعضلية الـقدرة – واليد الـعين
 االستجابة وزمن عامة بصفة الـسرعة تطوير من البد الـمبارزة
 بصفة والـجذع الـمسلحة الذراع حركة وسرعة والتوافق الـحركية
 أكدته ما وهذا. والـعينة الـفعالية طبيعة مع تتلءم كونها خاصة
 الـزمن وحدة في اللمس سرعة معدل ان( 2017 الفقي,) دراسة

 على الحصول في اإلنجاز تحقيق في الـفعال وتأثيرها الـتنافسية
 الى الـمدرب يسعى الـتي الـهامة الـعوامل من عامل وهذا الطعنة
 ـدراسة وتؤكد. الـرياضية الـفورما الى باللعبين للوصول تطويرها

 Sandeep) ,(2013 المجالي,) ,(2016 مجاهد,)
Sharma, 2016), على تساعد الـساكيو تدريبات ان على 

 يؤدي وبالتالي الـمهاري باألداء المرتبطة الـبدنية الـقدرات تطوير
 يستدعي الذي االمر الطعن حركة سرعة معدل زيادة الى

 الـسرعة, الـرشاقة, الـسرعة) الـساكيو تدريبات تأثير على الـتعرف
 الـمعاقين للعبين الـطعن وسرعة ودقة تطوير على( الـحركية
  .بالـمبارزة

 عام بشكل الـمبارزة رياضة تدريب مجال في الباحثين خبرة ومن
 الـتخصصية الـمدرسة الى الـتابعين الـشباب اللعبين وعلى

 واالندية الـمنتخبات تدريبات على اطلعهما خلل ومن للمبارزة,
 بين تكامل هناك نجد لم للمبارزة الـتخصصي الـمركز وخصوصا
 فعلي, بشكل الـمهارات يخدم بشكل والـمهارية الـبدنية الـقدرات

 الـمسلحة اليد بين عالي توافق الى تحتاج الـمبارزة رياضة كون
 الـحركات في الـمبارز أداء سرعة من يزيد كي والـجذع والـرجلين
 الـمشكلة تحديد ولغرض والهجوم, الدفاع في بالـمبارزة الـخاصة
 الـقدرات بعض عناصر في ضعف هناك ان وجد خاص بشكل

 فضل الـطعن وسرعة الـبدنية اللياقة صفات بعض كذلك الـحركية
 تأثير على الـتعرف هو البحث من الهدف اما. اللمس دقة عن

 الـحركية الـقدرات بعض لتطوير( S.A.Q) الـساكيو تدريبات
 هناك ان الـبحث وفرض. بالـمبارزة الـشباب للعبين والـمهارية

 الـبعدية في عنها الـقبلية االختبارات نتائج بين إحصائية فروق
 الـمبحوثة الـبحث لمتغيرات  والـضابطة الـتجريبية للمجموعتين

 .الـتجريبية الـمجموعة ولجانب
جراءات الـبحث منهجية-2  الـميدانية هوا 
 لملئمته الـتجريبي الـمنهج أستعمل: الـبحث منهج 2-1

 ذات والـضابطة الـتجريبية الـعينتين بأسلوب التجربة لطبيعة
 .والـبعدي الـقبلي الـقياسين

 العبي على العينة اشتملت: وعينته الـبحث مجتمع 2-2
 سن تحت بالـمبارزة الـرياضية الـموهبة لرعاية الـوطني الـمركز

 بلغت حين في العب,( 20) العدد وكان سنة 14 الى 17
 الـكلي الـعدد يكون وبذلك العبين,( 5) االستطلعية الـتجربة
 وضابطة تجريبية مجموعتين تقسيمهم تم العب,( 25) للعينة

 من الـعينة وباعتبار. العبين( 10) مجموعة كل بالـقرعة
 متغيرات من متجانسة الـعينة فان الـوطني الـمركز العبي
 ينتمون الذين اللعبين كون الـتدريبي, والـعمر ولوزن الـطول
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 الـجسمية الـقياسات اختبارات عليهم تجرى الـمركز هذا الى 

 . اليها للنتماء الـبدنية االختبارات عن فضل
 :الـمعلومات لجمع واألدوات والـوسائل االجهزة 2-3
 لقياس جهاز ,شيش اسلحة) :واالدوات االجهزة 2-3-1

 ,توقيت ساعة, خشبي لوح شاخص ,الـحركية االستجابة
 .(الصق شريط

 والـمراجع الـمصادر: )الـمعلومات جمع وسائل 2-3-2
 االختبارات ,الـشخصية الـمقابلت, واألجنبية الـعربية

 . (الـمساعد الـفريق ,والـمقاييس
 :الـميدانية الـبحث اجراءات 2-4
 مع تتلءم اختبارات تهيئة تم :الـبحث اختبارات 2-4-1

 .ادناه في مبين هو وكما الـعينة ونوع الـبحث طبيعة
 صادق، سوزان) الـحركية االستجابة دقة اختبار :اوال

2019.) 
 .الـحركية االستجابة دقة لقياس  :الـهدف
 .مبارزة كف شيش, سلح االختبار, جهاز :األدوات
 بينه به الـخاصة الـلمس مسافة الـمبارز يحدد :االخبار وصف

 ليستجيب الـضوئي الـمثير ظهور ينتظر ثم الـجهاز, وبين
 صدرية على الـمثبتة االلـوان على مباشرة بطعنة الـمبارز
 يقوم الـضوئي, الـجهاز الـوان نفس هي والـتي الـجهاز
 إلنارة الـتشغيل مفتاح على الـضغط االختبار على لو مسؤ 

 واحد( واالصفر واالخضر, واالزرق, االحمر,) الـمصباح
 واخر ايعاز بين الـتوقيت زمن عشوائي, وبشكل االخر تلو
 خاص( ريموت) تحكم جهاز طريق عن( ثانية 2)

 على مقسمة محاولة( 16) بـأداء اللعب يقوم باإليعازات
 .محاوالت( 4) لون لكل يعطى الـوان اربعة

 اإلصابة تكون لون لكل نقطة احتساب يتم :االختبار تسجيل
 اذا. نقاط( 4) لون لكل نقطة( 16) تجمع ثم للهدف دقيقة
 .واحدة نقطة تعطى الـفاصل الـخط على كانت

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح كيفية أداء االختبار1شكل )

 الكريم،) للرجلين بالـسرعة الـمميزة الـقوة اختبار :ثانيا
2009) 

 .الـمبارزة للعب بالـسرعة الـمميزة الـقوة قياس يهدف :الـهدف
 .ايقاف ساعة ,الصق شريط ,شيش سلح :االدوات
 بثني اللعب يقوم التحفيز وضع من :االختبار تنفيذ طريقة

 اللعب يفرد بالـبدء االشارة اعطاء وعند كامل الـركبتين
 حركة أداء  ثم الـعادي الـتحفز وضع الى للوصول الـركبتين
 الـمنخفض الـتحفز وضع الى الـطعن من الـرجوع ثم الـطعن
 .نيةثا 10 لمدة االداء ويكرر الـركبتين بثني
 الـركبتين, ثني اثناء الـتحفز وضع على الـمحافظة :االداء شروط

 اداء اثناء لألمام الـجذع ميل عدم صحيحة, بصورة الـطعن
 .سرعة بأقصى االداء االختبار,

 10 خلل الـصحيحة الـمحاوالت عدد حساب :الـتسجيل طريقة
 .واحدة احسن وتحسب, محاولة( 3) تعطي . نيةثا

 
 
 
 
 
 

 االختبار أداء كيفية يوضح( 2) شكل

 (:1999 احمد،) الـطعن سرعة اختبار: ثالـثا
 .الـطعن تردد سرعة قياس :االختبار من الـهدف
 دوائر 6 عليه يرسم شاخص ,شيش سلح :الـمستخدمة االدوات

 الـشكل في كما الـحائط على سم 5 بأبعاد سم 10 بقطر
. اللعب ارتفاع مع تتناسب( 1) الـدائرة ارتفاع (.10)

 . الـطعن مسافة لتحديد الصق شريط
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 على بالـطعن الـمختبر يبدأ االشارة سماع عند :االداء طريقة 

 .                                                                                              امامه الـمحدد الـشاخص
 يمكن الـتي الـصحيحة الـطعنات عدد تحسب :الـتسجيل طريقة

 .ثانية 15 في اداؤها
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح كيفية توزيع الـدوائر3شكل )
 ممكن زمن بأقل والـتقهقر الـتقدم اختبار: رابعا

 (.2004 التميمي،)
 .الـخاصة الـرشاقة قياس يهدف :الهدف
 .توقيت وساعة قياس شريط :األدوات
 وعند الـبداية خط على اللعب يقف :والـتسجيل األداء وصف

 اللعب فيقوم بالـعمل الـتوقيت ساعة تبدأ الـبدء في اإلشارة
 الـتقهقر ثم( ج) نقطة إلى( أ) الـنقطة من الـعادي بالـتقدم
 إلى( ب) من عادي تقدم ثم( ب) إلى( ج) من الـعادي

( ج) من عادي تقدم ثم( ج) إلى( هـ) من تقهقر ثم( هـ)
 يتوقف بعدها( أ) إلى( ز) من عادي تقهقر ثم( ز) إلى
 (.ثا) بالـثانية الـمحاولة ونسجل الـتوقيت ساعة عمل

 متر 14
 أ    م2     ب    م3     ج     م2     د     م2    هـ   م 3 و  م 2
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح كيفية اداء االختبار على خطوط الـملعب4شكل )

 التجربة نفذت :االستطالعية الـتجربة 2-4-2
( 10) قوامها الـرئيسية الـعينة من اللعبين على االستطلعية

 إليجاد وكذلك الـمحددة االختبارات سلمة على للتعرف العب

 وموضوعية وثبات ذاتي صدق من للختبارات الـعلمية األسس
 جدول في كما 17/6/2019 ولغاية 10/6/2019 من للمدة

(1.) 
 تتمتع فهي وواضحة الـتحيز عن بعيدة االختبارات والن

 .عالية بموضوعية
 الـموضوعة للختبارات الـعلمية األسس يبين (1) جدول

معامل  اسم االختبار
 الـثبات

معامل 
 الـصدق

 0.91 0.83 الـقوة الـمميزة بالـسرعة للرجلين
 0.94 0.88 سرعة الـطعن

 0.93 0.87 الـرشاقة
 

 :الـميدانية الـبحث إجراءات 2-5
 :الـقبلية االختبارات 2-5-1
 وقد 19/6/2019 األربعاء يوم الـقبلية االختبارات اجراء تم

–25 الـقاعة الـحرارة ودرجة االختبار اجراء وقت الـباحثان راعى
27 oعينة تكافؤ يوضح( 2) وجدول. الـعينة فراد جميع وتواجد 

 .الـبحث
 الـقبلية الـبحث متغيرات في المجموعتين بين الـتكافؤ يوضح (2) جدول

 ن متغيرات الـبحث
 Tقيمة  الـمجموعة الـضابطة الـمجموعة الـتجريبية

 الـمحسوبة
Sig الـداللة 

 ع± س   ع± س  

 0.57 0.576 1.65 5.5 1.45 5.9 10 دقة استجابة
غير 
 دال

قوة مميزة 
غير  0.15 1.52 0.84 6.4 0.92 5.8 10 بالـسرعة

 دال

غير  0.8 0.256 1.03 4.2 0.67 4.3 10 سرعة طعن
 دال

غير  0.55 0.61 0.39 6.02 0.41 6.13 10 رشاقة
 دال

 0.05( ومستوى  داللة  18=2-20*عند درجة حرية )
 متغيرات جميع في متكافئة الـعينة بان نجد أعله الـجدول من

( 0.05) الـداللة بمستوى( sig) درجة مقارنة خلل من الـبحث
 مستوى قيمة من اكبر بانها نجدها ,(2-ن) حرية درجة عند

 .احصائيا دالة غير الـمتغيرات جميع تكون وبذلك الـداللة
 لتدريبات الـتدريبي الـمنهجالتجربة الرئيسة ) 2-5-2

 :(الـساكيو
 بالـتدريب الـخاص االعداد وضمن الـساكيو تدريبات تطبيق تم-

 20بمعدل الـتكرار والـتدريب الـشدة وـمنخفض مرتفع يالـفتر 
 دقيقة 90 وبزمن االسبوع في تدريبية وحدات 3 بواقع دقيقة
 22/6/2019 من اسابيع 8 ولمدة الـواحدة الـتدريبية للوحدة
 .22/8/2019 ولغاية

3 6 

5 4 

1 

2 
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 :الـنحو هذا وعلى دقيقة( 20–15) من الـتمارين زمن قسم- 

 لحد مختلفة مسافات ركض) االنتقالية بالـسرعة خاصة تمارين-
 الى واالنتقال مختلفة, وبأوضاع عالية, بشدة متر 15

 والـرجوع الـتقدم بحركة كاالنتقال بالـمبارزة الـخاصة األوضاع
 وبمسافات نهايته الى الـملعب بداية من سرعة بأقصى
 .دقيقة( 7–5) الـتمارين هذه زمن. مختلفة

 او شريطية سللم على تمارين) الـرشاقة تدريبات الى بالـنسبة-
 استخدام او الـمكوكي الـجري او الـشواخص بين جري

 الـخاصة األوضاع الى االنتقال ثم الـمتنوعة, الـمحطات
 بأوضاع والـتقهقر الـتقدم الـرجلين حركات مثل بالـمبارزة
 . دقيقة( 7–5) من الـتمارين هذه زمن ,(مختلفة

 الـمطلوبة الـمهارات بأداء مشابهة كانت الـحركية الـسرعة تمارين-
 على الـطعن حركة واداء الـطعن وضع من الـوقوف وهي

 دفاعية بأوضاع والـطعن الـتقدم تمارين وكذلك شاخص
 .دقيقة( 6- 5) من الـتمارين زمن وكان. مختلفة هجومية

 الـبعدية االختبارات أجراء تم: الـبعدية االختبارات 2-5-3
 نفس مراعاة مع 24/8/2019 يوم الـتدريبي الـبرنامج تنفيذ بعد

 االختبار وزمن مكان من الـقبلية االختبارات تنفيذ عند الـظرف
 .الـقاعة حرارة درجة عن فضل
  احصائيا النتائج معالـجة تم :ئيةاالحصا الـوسائل 2-6

 . SPSS برنامج بوساطة
 ومناقشتها الـنتائج وتحليل عرض-3
 الـقدرات اختبارات لنتائج والتحليل العرض 3-1

 للمجموعتين والـبعدية الـقبلية والـمهارية الـحركية
 . والـضابطة الـتجريبية

 الـقبلي االختبارين بين الـمحسوبة( T.TEST) قيمة يوضح (3) جدول
 الـبحث الختبارات الـتجريبية للمجموعة والـبعدي

اختبارات 
 الـبحث

 االختبارات الـبعدية االختبارات الـقبلية
 T sigقيمة  ف ه فَ 

مستوى 
 ع± َس  ع± َس  الـداللة

دقة 
 استجابة

 دال 0.000 20.4 0.35 7.1- 1.25 13 1.45 5.9

القوة ال 
مميزة 
 بالـسرعة

 دال 0.000 14.45 0.29 4.2- 0.82 10 0.92 5.8

سرعة 
 دال 0.000 34.29 0.52 5.6- 0.87 9.9 0.67 4.3 طعن

 دال 0.000 9.45 0.11 1.07 0.25 5.06 0.41 6.13 رشاقة

 0.05( ومستوى داللة 9=1-10*عند درجة حرية )

 قيمة من اصغر هي( sig) قيمة ان أعله الـجدول نلحظ
 يدل مما الـبحث اختبارات جميع في( 0.05) الـداللة مستوى
 ذلك الـباحثان ويعزوا الـبحث, متغيرات في الـفروق معنوية على
 .الـبحث قيد الـقدرات هذه تحسين في الـساكيو برنامج تأثير الى

 الـقبلي االختبارين بين الـمحسوبة( T.TEST) قيمة  يوضح( 4) جدول
 الـضابطة للمجموعة والـبعدي

اختبارات 
 الـبحث

 االختبارات الـبعدية االختبارات الـقبلية
 T Sigقيمة  ف ه ف  

مستوى 
 ع± س   ع± س   الـداللة

 دال 0.000 14.69 0.33 4.8- 1.16 10.3 1.65 5.5 دقة استجابة
القوة ال 
مميزة 
 بالـسرعة

 دال 0.000 21 0.1 2.1- 0.85 8.5 0.84 6.4

 دال 0.000 22.04 0.16 3.6- 1.13 7.8 1.03 4.2 سرعة طعن
 دال 0.000 7.64 0.07 0.59 0.34 5.43 0.39 6.02 رشاقة

 0.05( ومستوى داللة 9=1-10*عند درجة حرية )

 قيمة من اصغر هي( sig) قيمة ان أعله الـجدول نلحظ
 معنوية على يدل هذا االختبارات لجميع (0.05) الـداللة مستوى
 برنامج تأثير الى ذلك  ونعزو الـبحثية, المتغيرات في الـفروق
 .الـمدربين قبل من الـمتبع الـبرنامج

 الـتجريبية للمجموعتين الـبعدية النتائج 3-2
 . والـضابطة

 على للتعرف الـبحث مجموعتي بين الـبعدية االختبارات أجريت
 قيد الـمبحوثة الـقدرات تطور مدى على الـساكيو لتدريبات التأثير
 (5) جدول في ,كما الـبحث
 في الـمجموعتين بين( sig) ودرجة الـمحسوبة t قيمة يوضح (5) جدول

 الـبعدية الـبحث متغيرات
 ن متغيرات الـبحث

 Tقيمة  الـمجموعة الـضابطة الـمجموعة الـتجريبية
 الـمحسوبة

Sig الـداللة 
 ع± س   ع± س  

 دال 0.000 5.014 1.16 10.3 1.25 13 10 دقة استجابة
 دال 0.001 4.025 0.85 8.5 0.82 10 10 بالـسرعةقوة مميزة 

 دال 0.000 4.632 1.13 7.8 0.87 9.9 10 سرعة طعن
 دال 0.012 2.802- 0.33 5.43 0.25 5.06 10 رشاقة

 0.05( ومستوى داللة 18=2-20*عند درجة حرية )

 مستوى درجة من اقل هي( sig) درجة ان تبين( 5) جدول في
 جميع في معنوية الـفروق معنوية على يدل هذا( 0.05) الـداللة

 .الـتجريبية الـمجموعة ولجانب الـموضوعة االختبارات
 :الـنتائج مناقشة 3-3
 االختبارات بين ما فروق وجود نجد( 3) الـجدول خلل من

 الى ذلك ويعزوا الـبعدية االختبارات ولجانب والـبعدية, الـقبلية
 تحسين في إيجابي وبشكل أثر والذي من الـمعد الـمنهاج تأثير
 تتلءم الـتدريبية الـطريقة هذه وان كما وتطويرها, الـقدرات هذه

 دراسة مع تتوافق الـنتائج وهذه الـمبارزة, رياضة مع فعال وبشكل
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 Ahmed Elfeky Tanta ,.ا الفقي) الـقوي عبد احمد 

University · Department of Sports Training & 
Kinesiology, 2017 )وبشكل اثرت قد الـساكيو تدريبات ان 

 يتحقق وبذلك االعبين, قابلية وزيادة اللمسة تردد سرعة في فعال
 الـمجموعة تحسن سبب ان كما. الـبحث من األول الـفرض

 االستمرار ان اذا الـتدريبية بالـوحدات الـتزامها الى يعود الـضابطة
 اللعبين مستوى تحسن على يساعد االنقطاع وعدم بالـتدريب

 .الـرياضي الـتدريب ركائز احدى هي وهذه
 الـمجموعة تفوق الـبعدية االختبارات في( 4) جدول ويوضح
 الـبحث, اختبارات كل في الـضابطة الـمجموعة على الـتجريبية
 اثرت والـتي الـمعدة الـساكيو تدريبات تأثير الى هذا التفوق ونعزو
 حركات ان اذا اللعبين, مستوى تطور على واضح وبشكل
 واألداء اثناء عالية سرعة الى تحتاج بالـمبارزة الـخاصة الـرجلين

 الـدفاع, اثناء الـمنافس من الـهروب او الـهجوم خلل وخصوصا
 دراسة وكذلك( 2016 حسني,) ـدراسة مع تتوافق والـنتائج

 سللـم استعمال ان الـباحثان ويرى ,(2016 مجاهد, و محمود)
 وتنظيم الـشواخص وكذلك الـمتنوعة الـتمارين وكذلك الـرشاقة
 في فعال وبشكل ساعد قد الـساكيو لتدريبات الـتدريبية االحمال
 الـفرض يتحقق وبهذا مستواهم, وتحسن اللعبين قدرات تطوير
 .الـبحث من الـثاني
 :الـخاتمة-4
 :االستنتاجات-اوال
 لدى الـحركية االستجابة دقة مستوى في تحسن ظهور-

 الـقبلية االختبارات في والـضابطة الـتجريبية الـمجموعة
 .والـبعدية

 في الـضابطة الـمجموعة على الـتجريبية الـمجموعة تفوق ظهور-
 الـبعدية االختبارات في المبثوثة الـبحث متغيرات جميع

 .الـتجريبية الـمجموعة ولصالـح
 على الـتجريبية الـمجموعة تفوق في الـساكيو تدريبات ساهمت-

 االستجابة دقة وتحسن االختبارات جميع في الـضابطة
 .الـبحث لعينة االختبار هذا ملئمة وكذلك الـحركية

 الـتوصيات-ثانيا
 بأعمار عينات على الـساكيو تدريبات تطبيق الضروري من-

 . المبارزين قدرات تحسن في اهمية من لها لما مختلفة
 الـخاص االعداد مدة في الـتمارين من الـنوع هذا تنفيذ ضرورة-

 .األداء فعالية زيادة لغرض مختلفة تدريبية وسائل واستخدام
 في للمساعدة مختلفة بأعمار اللعبات على دراسة اجراء-

 .لديهم الـسرعة زيادة وكذلك اداءهم مستوى تحسن
 الـمصادر

 .الـعربي الـفكر دار: الـقاهرة .ونظريات اسس الـرياضي الـتدريب(. 1999. )ب، احمد [1]

 مجلة. الـمبارزة رياضة في الـرشاقة لقياس اختبار تصميم(. 2004. )ا. ع، الـتميمي [2]
 (.4) 5، ديالى جامعة الـرياضية، الـتربية كلية

 R. Ahmed Elfeky Tanta .(OCTOBER، 2017. )ع. ا، الـفقي [3]
University • Department of Sports Training & 
Kinesiology. Retrieved from R. Ahmed Elfeky Tanta 
University • Department of Sports Training &Kinesiology: 

https://www.researchgate.net/publication/332468166 

 االنجاز مستوى تتبع في الـبدنية الـقدرات ببعض الـتنبؤ(. 2017. )ع. ا، الـفقي [4]
: طنطا جامعة-الـرياضية الـتربية كلية .الـمبارزة سيف سالح لالعبي الـتنافسي
 .دكتوراه اطروحة

( الـباليومترك – الـكهربائي الـتحفيز) اسلوبي تأثير(. 2009. )ح.م ،الـكريم [5]
 الـعضلية الـقدرات وبعض للعضلة الـكهربائي الـنشاط على( الـباليومترك)و

 الـتربية كلية بغداد، جامعة: بغداد .الـمبارزة بلعبة الـشباب لمنتخب والـمهارية
 .الـرياضية

 الـقوة تطوير على الـساكيو الـتدريبي االسلوب اثر(. 2013. )خ.ث، الـمجالي [6]
 لكرة الـواعدين على االمير سمو مراكز ناشئ عند الـكرة ركل ومهارة االنفجارية

 .ماجستير رسالة: مؤتة جامعة الـرياضية الـتربية كلية .الـقدم

 لدى الـتوافقية الـقدرات بعض على الـساكيو تدريبات تأثير(. 2016. )م. م، حسني [7]
 .والـرياضية الـبدنية للتربية الـعلمية الـمجلة. الـدقهلية لمحافظة الـقومي الـمشروع

 الـسرعة الـتفاعلية، الـرشاقة) الـساكيو تدريبات(. 2017. ) واخرون، صابر عمر [8]
 .الـعربي الـفكر دار: الـقاهرة(.الـتفاعلية الـحركية

 االستجابة دقة لقياس مقترح جهاز باستعمال اختبار بناء (.2019)صادق،  سوزان [9]
 منشور، مجلة الـخاصة، بحث االحتياجات لذوي الـمبارزة سيف لسالح الـحركية
 الـرياضة وعلوم الـبدنية الـتربية ،كلية1،الـعدد18 الـمعاصرة، مجلد الـرياضة

 .للبنات

 لدى الـهجمومية الـمهارات بعض الـساكيو تدريبات تاثير(. 2016. )و. ن، مجاهد [11]
 والـرياضة الـمرأة حول الـسابع الـدولي الـعلمي الـمؤتمر. الـجودو العبات
 .الـزقازيق جامعة: مصر .تحديات - رهانات

 الـمهارات بعض في الـساكيو تدريبات تأثير(. 2016. )م. د، مجاهد.، & ح. ن، محمود [11]
 حول الـسابع الـدولي الـعلمي الـمؤتمر. الـجودو رياضة العبات لدى وميةالـهج

 .الـزقازيق جامعة: مصر .وتحديات رهانات والـرياضة الـمراءة

[12] Remo polman, joonathan Bloofied, and Anderw Edwards. 
(2009). Training and Small-Sided Games on 
Neuromuscular in Untrained Subjects. international 
journal of sports physiology and performance , 494-505. 

[13] Sandeep Sharma, M. S. (2016, July-Aug -Sept). Effect of 
Speed, Agility, Quickness (SAQ) Training program on 
Selected Physical Fitness Variables and Performance 
Ability in Basketball University Players. International 
Educational E- Journal, {Quarterly}, ISSN 277-2456.
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 بالتايكواندو الهجومية المهارات اداء قوة في للعضالت العميق التدريب تأثير 

 1 العيساوي عاصي أحمد ماهر د.أ

 1االساسية  التربية كلية/المستنصرية الجامعة

 (
1
 maher_asi2000.edbs@uomustansiriyah.edu.iq) 

تعد رياضة التايكواندو واحدة من العاب فنون القتال المتميزة بطبيعة اداءاها وقوة الضربات  المستخلص:
الرفسات بالرجلين مما تتطلب  الناتجة عن مهاراتها المتقنة, ولما كانت هذه الرياضة تعتمد بشكل كبير على

 توفر قوة كافية في عضلت الجذع والبطن لإليفاء بمتطلبات االداء.

وتكمن اهمية البحث في توجيه التدريب الرياضي باتجاه االهتمام بتدريب العضلت العميقة للعبي 
وفاعل وبما يتناسب والتعديل التايكواندو لما لها من االهمية البالغة في تأدية المهارات الهجومية بشكل موثر 

 االخير لقانون اللعب الحديث.

 وهدف البحث الى :

 اعداد برنامج لتدريب العضلت العميقة يتلئم وقدرات عينة البحث .-1

 .التعرف على تأثير البرنامج التدريبي في قوة المهارات الهجومية للعبي التايكواندو-2

ميم المجموعة الواحدة( لملئمته في حل مشكلة البحث, وطبق استخدم الباحث المنهج التجريبي )تص    
( 9البحث على عينة من العبي التايكواندو المتقدمين في النادي العربي الرياضي /بغداد والبالغ عددهم )

( في حساب WTFالعبين .واعتمد الباحث الجهاز االلكتروني المعتمد من قبل االتحاد العالمي للتايكواندو )
( وانتهى 18/1/2020ارات الهجومية ,وتم البدء بتطبيق البرنامج التدريبي, في يوم السبت الموافق )قوة المه

( اسابيع ,تم استخدام 8( وحدة تدريبية موزعة على )24(, وبواقع )26/2/2020في يوم االربعاء الموافق )
 -حث هي :التدريب العميق للعضلت .  وكان من بين اهم النتائج التي توصل اليها البا

 ساهم التدريب العميق للعضلت في قوة اداء المهارات الهجومية للعبي التايكواندو.-1
 اثر التدريب العميق للعضلت في تخطي عتبة القوة المطلوبة للعبين على وفق اوزانهم  لتسجيل النقاط  -2
  ذع .تطور اداء المهارات الهجومية نتيجة تطور العضلت العميقة في منطقة الج-3

 التايكواندو. - قوة االداء، المهارات الهجومية - التدريب العميق للعضالتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 مع والتعامل تطوراته اخر ومتابعة العلمي التطور مواكبة ان
 ان بل الباحثين, من للعديد الشاغل الهم هو العلوم نهايات
 جديد هو عما والتقصي للبحث شريف وتنافس تسابق هنالك
 كافة في كبير تطورا نلحظ الرياضي المجال وفي. ومفيد

 في الحاصل التطور من مستفيدة الرياضية الممارسات مجاالت
 فلسفتها تقترب والتي القتالية الفنون ورياضات. المساندة العلوم
 ورياضة  االنسانية والطبيعة نعيش الذي الواقع مع كثيرا

 مع الفن فيها يجتمع التي الفنون هذه انواع احدى التايكواندو
 به تسمو التي الخلق  من مزيج هي التواضع مع والصفاء القوة

 القتال فنون العاب من واحدة التايكواندو رياضة وتعد.  الرياضة
 مهاراتها عن الناتجة الضربات وقوة اداءاها بطبيعة المتميزة
 على كبير بشكل تعتمد الرياضة هذه كانت ولما المتقنة,
 عضلت في كافية قوة توفر تتطلب مما بالرجلين الرفسات
 .االداء بمتطلبات لإليفاء والبطن الجذع
 تتطلبها التي البدنية القدرات من كبيرا قدرا تتطلب الرياضة هذه

 خاصة تدريب وطرائق أساليب استخدام وان مهاراتها طبيعة
 أهمية لها والتي اللعب لجذع العميقة العضلت تستهدف والتي
 للجسم الداخلية األجهزة وحماية للجسم التوازن حفظ في كبيرة
 والساقين الذراعين لحركات الرئيس المحرك العضلت هذه وتعد

والجذع وهي من العضلت المساعدة على انتاج القوة للعضلت 
الرئيسة العاملة اذ ان العضلت العميقة تساهم في تثبيت الظهر 

الذراعين أو الساقين كذلك انها  والحوض قبل ان تحدث حركة
تعطي القوة االنفجارية التي يحتاجها الجذع في بعض الحركات 
والتمارين الرياضية فضل عن ان التدريب الجيد لتلك العضلت 
العميقة سوف يؤدي الى زيادة التحمل لدى اللعبين, وتؤدي الى 

ت تكامل انتاج القوة العضلية الجيدة, ويؤثر على تلك العضل
سواء كان في بذل اقصى قوة عضلية أم استخدام السرعة 
االنفجارية أم بعدم الشعور باأللم اثناء ممارسة التمارين الرياضية 
او أداء المهارات الرياضية التي تتطلب مدة زمنية طويلة في 
األداء أو صعوبة في أدائها وان األساليب التدريبية الحديثة تبنى 

رات الرياضية وفق الخصائص الفنية عن طريق ما تحتاجه المها
لنوع الفعاليات الرياضية وكذلك ابتكار تمارين رياضية الستهداف 
الضعف الذي يوجد في بعض عضلت جسم الرياضي والتي قد 
تسبب الشعور باأللم اثناء األداء وعدم انتاج القوة العضلية 

المناسبة. ورياضة التايكواندو واحدة من العاب فنون القتال 
الولمبية حظيت باهتمام عالمي واسع وتطورت قوانينها بشكل ا

كبير خصوصا بعد ادخال التقنيات االلكترونية في حسم نتائج 
المنافسات وهذا ما تم ملحظته في البطولة العالم للتايكواندو في 

, اذ لم تعد النقاط تسجل يدويا بواسطة الحكام,  2018روما عام 
ا ولكل منطقة نقاطها الخاصة كم بل ان النقاط تسجل الكتروني

ان المجسات االلكترونية ال تسجل النقطة مالم تكن مؤثرة على 
 وفق درجات محددة لكل وزن وكما في الجدول التالي:

 ( يبين درجة القوة المطلوبة على وفق اوزان اللعبين1جدول )
 (29nd International kyorugi Referee Seminar &   

International kyorugi Referee  Refresher Course (W.T.F) 
February 18-21,2017 ∕ Fujairah, U.A.E.) 

 SENIOR MALEالرجال 
 FIN FLY BANTAN FEATHE LIGHT WELTE MIDDLE HEAVY 

CATEGOR 
 Kg -58Kg -63kg -68kg -74kg -80kg -87kg +87kg 54- فئة الوزن

SIZE EBP 
 حجم الواقية

#2 #3 #3 #3 #4 #4 #4 #5 

LEVEL 
 درجة القوة

21 22 23 24 25 26 27 28 

ان التحديث المستمر في وسائل المنافسات يحتم علي    
المدربين السعي الى تحديث االساليب التدريبية بما يتلئم 
وطبيعة المتطلبات, التدريب العميق لعضلت الجذع والبطن 

(deep training of muscles هو من االساليب ) التدريبية
الحديثة والتي تستند فكرته الى حدوث انقباض عضلي مركزي 
)تقلص( يليه بصورة سريعة انقباض عضلي ال مركزي )مد 
العضلة( والذي له تأثير في زيادة الطاقة المطاطية )زيادة الفعل 
المطي( ويستهدف عضلت الجذع )البطن والظهر( العميقة يزيد 

وتحمل القوة والتي تعد مطلبا للعديد من القوة العضلية االنفجارية 
من الفعاليات الرياضي التي يتطلب منها استمرارية االداء بقوة 
كبيرة وألوقات طويلة نسبيا وبالتالي تنفيذ أداء أفضل ويعطي 
للرياضي دافعًا معنويًا ونفسيًا كبيرًا في الدخول في المنافسات 

(Jiang CY, 2005: 60.) 
في التايكواندو والتي هي رفسات بالرجل  وتعد المهارات الهجومية

او ضربات بقبضة اليد من االمور الحاسمة في تسجيل النقاط, 
وتشكل الرفسات الجانب االهم في تنفيذ الهجوم السريع والمتقن 
والذي يعتمد اعتمادا كليا على الطاقة الكامنة عند الرياضي 

تطوير  والتي تتمحور حول الجذع. وان توظيف التدريب باتجاه 
القوة الخاصة للعبين يسهم بشكل فاعل في اعداد اللعب 
للمنافسات  اذ ان هدر الطاقة الكامنة بركلت او ضربات غير 
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قوية او مؤثرة غير مجدي ,وان تركيز االداء باتجاه تحقيق  

النقاط للظفر بنتيجة النزال يقع في اوليات حسابات المدرب 
 (.3: 2019)ماهر احمد عاصي, 

اهمية البحث في توجيه التدريب الرياضي باتجاه االهتمام  وتكمن
بتدريب العضلت العميقة للعبي التايكواندو لما لها من االهمية 
البالغة في تأدية المهارات الهجومية بشكل موثر وفاعل وبما 

 يتناسب والتعديل االخير لقانون اللعب الحديث.
 البحث: مشكلة

 التدريب, ووسائل اساليب في الحاصل التطور مع تماشيا  
 رياضة في المنافسات قانون في المتتالية للتعديلت وكنتيجة

 قبل من يدويا النقاط حساب من نظامه وتحول التايكواندو
 حساب في القوة مجسات واعتماد الكترونيا حسابه الى المحكمين

 اهميتها وفق على المحسوبة النقاط عدد تباين عن فضل النقطة
 المنافس, جسم في المهمة والمناطق  التكنيكي الجانب من

 لديه المتوفرة العلمية الحقائق على المبني الباحث من وايمانا
 اسلوب ادخال ارتأى اللعبين لتدريبات المستمرة ومتابعته
 اللعبين لتمكين محاولة في الجذع لعضلت العميق التدريب

 الكامنة القوة استخدام له وتتيح عالية بكفاءة المهارات اداء من
 مع تماشيا الهجومي االداء قوة خدمة في العميقة العضلت في

 هذا كفاءة التايكوندو, وإلثبات في النقاط احراز متطلبات
 . البحث هذا تطبيق الى الباحث عمد االسلوب
 :البحث اهداف

 عينة وقدرات يتلئم العميقة العضلت لتدريب برنامج اعداد-1
 . البحث

 المهارات قوة في التدريبي البرنامج تأثير على التعرف-2
 .التايكواندو للعبي الهجومية

 :البحث فرضية
 القبلية االختبارات نتائج بين احصائية داللة ذات فروق هنالك-

 التايكواندو للعبي الهجومية المهارات ادا قوة في والبعدية
 . البحث عينة من

 مجاالت البحث:
 العربي النادي في المتقدمين التايكواندو العبي: البشري المجال

 ,(2019) الرياضي للموسم( سنة 18 فوق) الرياضي
 . العبين( 9) وبواقع

 .4/3/2020 ولغاية 4/1/2020 من المدة :الزماني المجال

 الرياضي العربي النادي في الرياضية القاعات: المكاني المجال
 بغداد -

جراءات الـبحث منهجية-2  الـميدانيةه وا 
 لكونه التجريبي المنهج الباحث أستخدم الـبحث: منهج 2-1

 المجموعة تصميم على معتمد البحث, وطبيعة يتلءم
 عينة اختيار وتم. والبعدي القبلي االختبارين ذات الواحدة
 في المتقدمين باللعبين وتمثلت العمدية بالطريقة البحث
 الرسمية اوزانهم وفق على متوزعين الرياضي العربي النادي
 :الى
 الرسمية اوزانهم وفق على اللعبينتوزيع ( يبين 2جدول )
كتلة 

 الجسم/كغم
54- 58- 63- 68- 74- -

80 
-
87 

+87 

 1 1 1 1 1 1 2 1 عدد اللعبين

 : التالية االختبارات اعتماد وتم
a.امامية دائرية النصف الركلة قوة اختبار (DOLLYO-

CHAGI .) 
b.الخلفية الدائرية الركلة قوة اختبار (HOORYO-CHAGI.) 
c.القفز مع الدائرية الركلة قوة اختبار (TWICO-

DOLLYO-CHAGI .) 
d.اليد بقبضة الضرب قوة اختبار (Jarki joomeok) 
 على تعتمد كونها العلمية الشروط االختبارات في وتوفرت 

 للتايكواندو العلمي االتحاد قبل من به مصرح الكتروني جهاز
 اجراء تم والعالمية, االولمبية الرسمية البطوالت في ويستخدم
 ,11/1/2020 الموافق السبت يوم في االستطلعية التجربة
 للنادي الداخلية القاعات في القبلية االختبارات نفذت ثم ومن

 وتم.  15/1/2020 الموافق االربعاء يوم في الرياضي العربي
 درجة تثبيت من االختبارات بتنفيذ المتعلقة الظروف تثبت

 التنقيط جهاز عمل دقة عن فضل االضاءة وكمية الحرارة
 . االلكتروني

 الموافق السبت يوم في التدريبي, البرنامج بتطبيق البدء تم  
 الموافق االربعاء يوم في وانتهى (18/1/2020)
 :يلي ما على التدريبي البرنامج اشتمل وقد( 26/2/2020)
 وحدات( 3) بواقع اسابيع( 8) لمدة تدريبي برنامج بناء تم-1

 التدريبية للوحدات الكلي العدد ليكون االسبوع في تدريبية
 . تدريبية وحدة( 24)

 (.3:1) الراحة الى العمل نسبة بلغت-2
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 . الخاص االعداد مرحلة في التمرينات اجراء تم-3 

 دقيقة( 40) من التدريبية الوحدة في التمرينات مدة تراوحت-4
 . الحمل في التدرج وبمبدأ دقيقة( 30) الى

 فاعلية واالكثر المؤثرة والركلت الضربات على التركيز تم-5
 . بالتايكواندو النقاط تسجيل في

 الشدة ومرتفع منخفض الفتري التدريب طريقة استخدمت-6
 . الرئيس القسم ضمن البرنامج تطبيق في والتكراري

 المطاطية الحبال باستخدام المساعدة التدريب وسائل تنوعت-7
 ووسائل الدمى عن فضل الحرة واالثقال السويدية والكرة
 .التايكواندو تدريب

 خلل من التدريبي البرنامج في القوة تمرينات اعتماد تم-8
      االولى المرحلة تضمنت مراحل اربعة الى تقسيمها

 الثانية والمرحلة( التشريحي التكيف لغرض تمرينات)
 الثالثة والمرحلة( االقصى االنتقال لغرض تمرينات)
 تمرينات) الرابعة والمرحلة( القصوى القوة لغرض تمرينات)

 ( .القوة صيانة لغرض
 االحماء عملية في والمطاطية المرونة تمرينات اعتماد تم-9

 بعد التهدئة وعملية االصابة وتجنب العضلت لتهيئة
 . واالسترخاء العضلت لراحة التدريب

 الموافق السبت يوم في البعدية االختبارات إجراء تم-
  الرياضي العربي للنادي الرياضية القاعات في 29/2/2020
 داللة الستخراج(spss)االحصائية  الحقيبة نظام استخدام وتم

 .ولكوكسن قانون باستخدام الفروق
 :تهاومناقشالنتائج  وتحليل عرض-3
 :النتائج وتحليل عرض 3-1

 الخاصة القوة الختبارات القبلية االختبارات نتائج يبين (2) جدول

 

 :الـنتائج مناقشة 3-2
 بين معنوية فروق هنالك بان لنا يتضح( 2) الجدول خلل من

 االختبارات ولصالح والبعدية القبلية االختبارات جميع نتائج
تأثير  على يدل وهذا( 0.05) داللة مستوى تحت البعدية
 بالتايكواندو الهجومية المهارات اداء قوة في التدريبي البرنامج

 العميق التدريب طبيعة الى الفرق هذا الباحث ايجابيا, ويعزو
 العميقة العضلت قوة في اساس بشكل ساهمت والتي للعضلت
 تمكين في مهما دورا لعبت والتي البطن ومنطقة بالجذع المحيطة
 والقفز الثبات من بالرجل الركل مهارات تأدية من اللعب
 يسهم وهذا اليد, بقبضة الضربة قوة تحقيق عن فضل والدوران

.  المنافسات في تحقيقها اللعب من المطلوب النقاط تحقيق في
 وسيلة اصبحت التي العميق التدريب فاعلية عن ناتج وهذا
 اثناء في اكبر وسرعة بقوة يستجيب لكي العضلي الجهاز لتنمية

 ال تقلص  مباشرة يتبعه مركزي عضلياً  تقلص تتطلب حركات
 عبيد, حامد عادل) نفسها العضلة في( استطالة) مركزي
2018 :119.) 

 في تكامل الى أدى للجذع العميقة العضلت استهداف وان 
 مما المساندة والعضلت العاملة العضلت بين والتناسق األداء
 الهجومية المهارات اداء قوة في الواضح األثر له كان

 القوة انتاج في تساهم العميقة العضلت تدريب أن بالتايكواندو
 السرعة في تساهم التي العضلت تقوية عن فضلً  اشكالها بكافة

 المرونة تطوير الى تؤدي التي واالوتار العضلت ومطاطية
 قوام على المحافظة من تساهم التمرينات تلك الن والرشاقة
  في الواضح األثر لها كان التمرينات وهذه اتزانه وزيادة الجسم
 وبقوة عالية بكفاءة الهجومية المهارات بتأدية اللعبين تمكين
 . البحث اهداف وطبيعة  يتناغم ما وهذا كبيرة

 في الباحث تبناها التي البديلة الفرضية من التحقق يتم وبذلك
 مما والبعدية, القبلية االختبارات نتائج بين معنوية فروقا وجود
 .اهدافه تحقيق في البرنامج نجاح يؤشر
 الـخاتمة:-4
 االستنتاجات:-اوال
 تأدية في كبيرة اهمية له للعضلت العميق التدريب –

 .التايكواندو للعبي الهجومية المهارات
 العبي اداء قوة في للعضلت العميق التدريب مكن –

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

( Zقيم ) مجموع الرتب متوسط الرتب
 ولكوكسن

احتمالية 
 الخطأ

الداللة 
 الموجبة السالبة الموجبة السالبة اإلحصائية

 
1 

 

اختبار قوة الركلة 
النصف دائرية 

امامية 
DOLLYO-

CHAGI 

 دال 0.007 2.701 45.00 0.00 5.0 0.00 الدرجات

2 

اختبار قوة الركلة 
الدائرية الخلفية 

HOORYOCHA
GI 

 دال 0.007 2.687 45.00 0.00 5.0 0.00 الدرجات

3 

اختبار قوة الركلة 
الدائرية مع القفز 
TWICODOLLY

OCHAGI 

 دال 0.007 2.701 45.00 0.00 5.0 0.00 الدرجات

4 
اختبار قوة الضرب 

  Jarkiبقبضة اليد 
joomeok 

 دال 0.007 2.701 45.00 0.00 5.0 0.00 الدرجات
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 . التايكواندو 

 لطبيعة وفقا المحددة القوة عتبة التايكواندو العبو تخطى –
 . اوزانهم

 اللعبين اوزان ثبات في العميقة العضلت تدريبات ساهمت –
 . نسبيا

 . البحث لعينة ملئما كان التدريبي المنهج مدة –
 الـتوصيات-ثانيا

 التدريبية البرامج في العميقة العضلت تدريبات اعتماد-
 اهمية من لها لما بالتايكواندو المتقدمين واندية للمنتخبات

 المتقدمة المهارات تأدية من اللعبين تمكين في
 . بالتايكواندو

 القسم بداية في العميقة العضلت تدريبات ادراج على التأكيد-
 . الرئيس

 كونها التدريبية الدورات في العميقة العضلت بتدريبات التثقيف-
 .المدربين اغلب ويجهلها العهد حديثة

 عدم يتوجب الرسمية النزالت في المطلوبة القوة عتبة لتخطي-
 .العميقة العضلت تدريبات اهمال

 اخرى وعينات اخرى رياضية العاب على اخرى بحوث اجراء-
 .واللعبات اللعبين من

 :الـمصادر
 البدنية القدرات اهم في الجذع لعضالت العميق التدريب تأثير عبيد؛ حامد عادل [1]

والميدان:  الساحة فعاليات بعض في الشباب لالعبين واالنجاز والحركية
 .(2018المستنصرية،  الجامعة منشورة، غير  دكتوراه، اطروحة)

  الخاصة العضلية القوة تطوير في الجسمية الصالبة تدريبات تأثير عاصي؛ احمد ماهر [2]
 العدد جامعة ديالى,-الرياضة علوم مجلة منشور بحث: ) التايكواندو لالعبي
 .(11المجلد 

[3] - 29 nd International kyorugi Referee Seminar &   International 
kyorugi Referee   Refresher Course(W.T.F) February 18-
21,2017 ∕ Fujairah, U.A.E 

[4] Jiang CY. Application of is dynamometer to Sandal training 
monitor. J Shanghai Phys Educ Inst. 2005        ..  
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 للرجال الصحية اللياقة ومكونات البيوكيميائية المتغيرات بعض في الحجامة بعد خاصة تمرينات اثر 

 سنة 40-35 بإعمار
 1 حوني فاروق سندس د.م

 1 واسط تربية وزارة التربية/مديرية
 (

1
 sundsarukh@yahoo.com)

تكمن مشكلة البحث في معرفة االثار العلمية بخصوص تمرينات خاصة معدة  المستخلص:

بعد الحجامة في بعض المتغيرات البيوكيميائية وبعض مكونات اللياقة الصحية للرجال بإعمار 

( سنة، ولقلة الدراسات التي تناولت اثر الحجامة على نسبة خاليا الدم البيضاء 35-40)

ها بعين االعتبار في أثناء عملية تخطيط التدريب والوقوف على وعناصر اللياقة البدنية وأخذ
تأثير الحجامة من الناحية البدنية بغية تقديم المعلومات العلمية الدقيقة عن حجم هذه التأثيرات 

 لتكون عونا للعاملين في المجال الرياضي. 
 ويهدف البحث الى االتي:               

 سنة. 40-35مة للرجال بإعمار اعداد تمرينات خاصة بعد الحجا-

التعرف على تأثير التمرينات الخاصة بعد الحجامة في بعض المتغيرات البيو كيميائية -

 سنة. 40-35ومكونات اللياقة الصحية للرجال بإعمار 

فيما افترضت الباحثة بان هناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي 
ي بعض المتغيرات البيو كيميائية ومكونات اللياقة الصحية للرجال للمجموعة التجريبية ف

 سنة. 40-35بأعمار 

 على االتي:ملت تشفقد امجاالت البحث اما 
والبالغ عددهم  واسط في المفتوحة التربوية الكلية في الطالب من مجموعة :البشري المجال-

 . ( طالبا من الذكور10)

  2020/.15/2ولغاية  15/11/2019الفترة من المجال ألزماني: -

ساحة الكلية التربوية المفتوحة في واسط، ساحة وقاعة معهد الفنون الجميلة المجال المكاني: -
 للبنات في الكوت. 

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة لمالءمته وطبيعة البحث، 
 د ان اجرية عليهم التجانس.على عينة من مجتمع البحث بع

فمن خالل مناقشة النتائج التي حصلت عليها من المعالجات االحصائية وفي ضوء هذه النتائج 
خرجت الباحثة بمجموعة من االستنتاجات منها ان تطبيق التمرينات الخاصة والحجامة كان 

ر واضح على القوة لها تأثير ايجابي على زيادة خاليا الدم البيضاء، فضال عن عدم ظهور تغي
 االنفجارية للذراعين.

 في ضوء االستنتاجات خرجت الباحثة بمجموعة من التوصيات اهمها:
ضرورة زيادة الوعي حول الحجامة من خالل المعلومات الخاصة بالتأثيرات االيجابية  -

للحجامة على ممارسة النشاط البدني، كذلك ضرورة إجراء دراسة حول تأثير الحجامة على 
غيرات بايوكيميائية وبدنية اخرى، ضرورة اطالع المدربين على نتائج البحوث المتعلقة بهذا مت

الموضوع لالستفادة منها، خضوع الجميع إلى فحوص طبية  قبل وبعد استخدام الحجامة.

  
 -الصحية اللياقة مكونات-البيوكيميائية المتغيرات-الحجامة-خاصة تمريناتالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:-1 

 بعض على الحجامة تأثير مدى في المتعددة اآلراء اختلفت
 خاصة للرجال البدنية باللياقة وعلقتها  كيميائية البايو المتغيرات

 تحدث التي التغيرات عن فضل, البدني النشاط ممارسة خلل
 وظيفيا الشخص قدرة على تؤثر قد والتي الحجامة وبعد خلل
 هذا ان اذ البدني بالنشاط االهتمام التساع ونتيجة, وبدنيا

 تتناول علمية دراسات من فلبد العصر طبيعة تفرضه االهتمام
 التدريب مجال في والسيما كافة المجاالت في  الحجامة دراسة

 من واحدة للحجامة المصاحبة  الدم متغيرات وتعد الرياضي,
 التعرف بهدف والمعنيين الباحثين اهتمام شغلت التي المتغيرات

 اآلراء كـانـت وقـد البدنية اللياقة عناصر على تأثيراتها على
 أن يذكر البعض, الخصوص بـهـذا متبـاينـة األبحاث ونتائـج
 واالخر, والحجامة الرياضي التمرين بين ايجابي ارتباط هناك
 ومما, التمرين شدة على يتوقف وكلهما, سلبي ارتباط يذكر
 فيما النظر وجهات في وتضارب تباين هناك إن نلحظ تقدم

 بعد الرياضي النشاط ممارسة تأثير عدم أو ممارسة في يتعلق
 اثر ومعرفة اعداد في البحث أهمية تتجلى هنا ومن  الحجامة
 البيوكيميائية المتغيرات بعض في الحجامة بعد خاصة تمرينات
 كذلك, سنة 40-35 بإعمار للرجال الصحية اللياقة ومكونات

 ,الحجامة بعد تحدث التي التغيرات معرفة الى الدراسة هدفت
 الحقائق أو المعلومات تقديم بغية الخاصة التمرينات اداء عند

 تكون أن يمكن والتي المتغيرات لتلك الدقيقة والمؤشرات العلمية
 تم ما وتدعم الرياضي التدريب مجال في للعاملين عونا

 عناصر على الحجامة بتأثر تتعلق معلومات من استخلصه
 . خاص بشكل البدنية اللياقة
 البحث: مشكلة
 بخصوص العلمية االثار معرفة في البحث مشكلة تحددت
 المتغيرات بعض في الحجامة بعد معدة خاصة تمرينات

 40-35 بإعمار للرجال الصحية اللياقة ومكونات البيوكيميائية
 خليا نسبة على الحجامة اثر تناولت التي الدراسات ولقلة, سنة
 اتفاق وجود عدم عن فضل البدنية اللياقة وعناصر البيضاء الدم
 المزيد إلى الحاجة تولدت الموضوع هذا حول البحوث نتائج في
  قبل من التأثير هذا حول الدقيقة التعزيزية العلمية المعلومات من

 عملية أثناء في االعتبار بعين وأخذها منها للستفادة الباحثة
 البدنية الناحية من الحجامة تأثير على والوقوف التدريب تخطيط

 التأثيرات هذه حجم عن الدقيقة العلمية المعلومات تقديم بغية
 . الرياضي المجال في للعاملين عونا لتكون
 البحث: اهداف

 40-35 بإعمار للرجال الحجامة بعد خاصة تمرينات وضع-1
 .سنة

 بعض في الحجامة بعد الخاصة التمرينات تأثير على التعرف-2
 للرجال الصحية اللياقة ومكونات البيوكيميائية المتغيرات
 .سنة 40-35 بإعمار

 البحث: فروض
 والبعدي القبلي االختبارين بين معنوية داللة ذات فروق هناك-1

 البيوكيميائية المتغيرات بعض في التجريبية للمجموعة
 .سنة 40-35 بإعمار للرجال

 والبعدي القبلي االختبارين بين معنوية داللة ذات فروق هناك-2
 للرجال البدنية اللياقة مكونات في التجريبية للمجموعة
 .سنة 40-35 بأعمار

 البحث: مجاالت
 التربوية الكلية في الطلب من مجموعة :البشري المجال-1

 .واسط في المفتوحة
 ولغاية 15/11/2019 من الفترة :ألزماني المجال-2

15/2/2020  
. واسط في المفتوحة التربوية الكلية ساحة: المكاني المجال-3

 .الكوت في للبنات الجميلة الفنون معهد وقاعة ساحة
جراءاته البحث منهجية-2  :الميدانية وا 
 ذو التجريبي المنهج الباحثة استخدمت: البحث منهج 2-1

 . البحث وطبيعة لملءمته الواحدة التجريبية المجموعة
, ذكور( 10) على البحث عينة اشتملت: البحث عينة 2-2

 االستعداد لديهم وممن عمدية بطريقة اختيارهم تم وقد
 وفقا سنة( 40-35) بين أعمارهن وتتراوح الحجامة إلجراء
 المتغيرات في البحث عينة تجانس تم وقد الدراسة, لشروط
 ( .1) الجدول في موضح هو وكما, التالية

 عينة ان من التأكد لغرض :البحث عينة تجانس 2-3
 بعض في العينة تجانس يتم طبيعيا توزيعا تتوزع البحث

, الوزن, العمر) مثل البحث بموضوع المتعلقة المتغيرات
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 أفراد الن متحقق الجنس متغير في التجانس ان اذ( الطول 

 .الذكور من كلهم العينة
 البحث عينة إفراد تجانس يوضح( 1) الجدول

 المعالم اإلحصائية
 ع±  س   المتغيرات

 348.2 155.8  سم/  الطول
 2.091 53.5  كغم/  الوزن
  1.7645 38.3  سنة/  العمر

 إذ للمتغيرات والوسيط المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط
( 3+) بين محصورة االلتواء معامل قيم جميع أن النتائج أظهرت

 .البحث عينة افراد جميع تجانس على يدل مما
 في المستخدمة واألجهزة األدواتو  الوسائل 2-4

  البحث:
الشخصية,  )المقابلت البيانات: جمع وسائل 2-4-1

 كأداة والقياس االختبارات استخدام (, تم3انظر ملحق )
 (, المراجع4البحث, انظر ملحق ) في المعلومات لجميع

 .واألجنبية( العربية والمصادر
  :البحث في المستخدمة واألجهزة األدوات 2-4-2
 .Osaka نوع كهربائي االلكتروني والوزن الطول قياس جهاز-1
 .(10) البحث عينة عدد على حجامة معدات-2
 .حقن, قطن ,كحول, تعقيم ادوات-3
( 100-1) إلى الزمن تقيس يدوية الكترونية توقيت ساعة-4

 . Rhythm نيةثا
 .  ترم 50 بطول قياس شريط-5
 .كغم 2 زنة طبية كرة-6
 الفنون ومعهد, المفتوحة التربوية لكلية الرياضية الساحة-7

 .للبنات الجميلة
 لآلثار الدقيق التحديد بهدف البحث: تجربة سير 2-5

 في الحجامة بعد خاصة تمرينات استخدام عن الناجمة
 الصحية اللياقة ومكونات البيوكيميائية المتغيرات بعض
 التجربة تضمنت الحجامة سنة 40-35 بإعمار للرجال

 : اآلتية والقياسات اإلجراءات
 تتم الذي اليوم في القياس هذا إجراء تم: الحجامة قبل القياس-1

 مستعملة وغير جديدة حجامة ادوات , )استخدامالحجامة به

 سيت فرد لكل  وكان الطبي بالكحول تطهيرها تم وقد
 .التجربة( في الستعماله به  خاص حجامة

 في القياس هذا إجراء تم, اسبوع( 12) الحجامة بعد القياس-2
 .  الحجامة اجراء من األول اليوم

 :االتية واالختبارات القياسات تضمنت وقد
 اجراء قبل البيضاء الدم خاليا عدد قياس 2-6

 لعدد( Chamber) يستعمل (:6ملحق ) الحجامة
 دم سحب يتم المجهر وبوساطة البيضاء الدم الكريات
 الخاص (Glacial) محلول من (400 مع 10m) بمقدار
 Low) عدسه بوساطة ويتم البيضاء الدم كريات بفحص

piwere.) 
 دقائق (3-2) المركزي الطرد جهاز في الدم عينة توضع-

 ,جيدا المحلول يخلط ثم الحمراء الدم كريات تحلل لضمان
 .البيضاء الدم كريات نسبة وتستخرج

من قبل , الكوت في الدولي المختبر في التحليلت اجريت وقد-
 .اهلل  عبد محمد مدرس مساعد

 الطول وقياس الوزن قياس: االختبار اسم 2-6-1
و)آخرون(،   هارون )بسام الوقوف من الكلي

1996 :77:) 
 .الطول و الوزن قياس :االختبار من الغرض-
 (.وأجزاؤه المتر/غرام الكيلو): القياس وحدة-
 .  معير ميتر رستا: المستخدمة األدوات-
 المختبر ملمسة نقطة إلى الرأس قمة من: التشريحية النقاط-

 . الجهاز قاعدة
 وفي الجهاز قاعدة فوق المختبر يقف :االختبار وصف-

 يأخذ أن المختبر من يطلب معتدل وضع في تماما, منتصفها
, الفقري العمود في انحناءات أي هناك تكون ال بحيث شهيقاً 
 له يسمح المفحوص رأس فوق األفقية اللوحة استقرار بعد

 .الطول و للوزن القراءة تأخذ ثم بالزفير,
 كما الثالث البدنية اللياقة عناصر اختبارات 2-6-2

 :يأتي
 القفز) الرجلين لعضالت االنفجارية القوة اختبار-1

 الحكيم، جواد سلوم علي) لسرجنت( العمودي
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 الخط بين راتتالسنتم بعدد ويقاس :(88-89: 2004 

 التي والعلمة الوقوف وضع من المختبر إليه يصل الذي
 .   سم( 1) ألقرب مقربة ألعلى الوثب نتيجة إليها يصل

 طريق عن للذراعين االنفجارية القوة قياس اختبار-2
 عبد مؤيدو  حمودات، بشير فائز) الطبية الكرة رمي
 طبية كرة برمي وتقاس: (169: 1987 وجاسم، اهلل
 تم وقد, بالسنتمتر ويقاس الجلوس وضع من كغم( 2) زنة

  :واالختبارات القياس حاالت جميع في يأتي ما مراعاة
, الهيموكلوبين نسبة )قياس الطبية الفحوصات بعض اجراء-1

 خلو تبين التي(, (ldl) الدهنية البروتينات, التراكمي السكر
 اي او المزمنة او المستعصية االمراض من العينة افراد

 .اخرى مرضية عوارض
 اجراء قبل صباحا الدراسة قيد واالختبارات القياسات إجراء تم-2

 .الحجامة
 موحدة والقياسات االختبارات إجراء قبل اإلحماء عملية كانت-3

 تقسيماتها حيث ومن التمارين من محتواها تسلسل حيث من
 اختبار بين دقائق( 15–10) من راحة فترة إعطاء تم الزمنية
 التربوية لكلية الرياضية الساحة في جميعها اجريت, وأخر

 .المفتوحة
 االختبارات إن :البدنية لالختبارات العلمية اأُلسس 2-7

 والوثوق وألجل للجميع ُمعتمدة اختبارات هي البدنية
 أهمها ومواصفات شروط فيها تتوافر أن يجب بصحتها

( والموضوعية والثبات بالصدق) المتمثلة العلمية المعاملت
 : كاآلتي ذلك من الباحثة وتحققت

 االختبار ارتباط يعني ال الصدق ان :االختبار صدق-1
 االختبار بين االرتباط يعني ولكنه الثبات في  كما بنفسه
 عن مستقلة بأنها تتميز التي الخارجية المحكات وبعض
: 2006رضوان,  الدين نصر محمد") القياس اداة او االختبار
177.) 

 ثبات معامل حساب يتم :البدنية االختبارات ثبات-2
عادة االختبار بطريقة البدنية االختبارات  طبقت إذ ,االختبار وا 
 الموافق االربعاء يوم في األول التطبيق ,الثلثة االختبارات

 أسبوع زمني وبفارق" صباحا( 9) الساعة 6/11/2019
 العينة على(.177 :2006رضوان,  الدين نصر محمد")واحد

 االختبارات تطبيق إعادة تم افراد (5) البالغة االستطلعية
 يوم في اي الظروف نفس وتحت نفسها المجموعة على

 في صباحا( 9) الساعة 12/11/2019 الموافق الثلثاء
 .الكوت في الجميلة الفنون معهد قاعة

  الى الموضوعية تشير :البدنية االختبارات موضوعية-3
 األجهزة نفس وباستخدام اكثر او شخصان قام اذا " انه

 مروان") متشابهة نتائج على الحصول وامكن, واإلجراءات
 من التحقق يتم إذ (.154: 1999, ابراهيم المجيد عبد

 العينة على االختبار إعادة من الثاني التطبيق في الموضوعية
 الُمحكمين نتائج ومعالجة الثبات حساب في االستطلعية

 (.البسيط بيرسون) االرتباط بمعامل االثنين
ختبارات االنتائج الصدق والثبات والموضوعية لقياسات و  يوضح( 1) الجدول

 دنيةالب

 أسم االختبار
 الموضوعية الثبات الصدق الظاهري

 (Sig) ع+ (Sig) ع+ % المتفقون

1 

قوة اختبار ال
االنفجارية 

لعضالت الرجلين 
 ()القفز العمودي
 لسرجنت:

9 100% 0.925 0.000 0.933 0.000 

2 

اختبار قياس 
القوة االنفجارية 
للذراعين عن 
 طريق رمي الكرة

 الطبية :

8 88.88% 0.892 0.000 0.900 0.000 

 ( .5) االستطالعية العينة عدد( 9) الخبراء عدد

 
 تجربة الباحثة أجرت: االستطالعية التجربة 2-8

 13/11/2019 الموافق األربعاء يوم في لىو اال استطلعية
 للبنات الجميلة الفنون معهد قاعة في العاشرة الساعة تمام
 مكونه عينة على المساعد العمل فريق بمساعدة, الكوت في
 من الهدف كان, البحث عينة خارج من, افراد( 5) من

 :أهمها النقاط بعض على للوقوف, االستطلعية التجربة
 واالختبارات القياسات ألجراء المناسب الوقت على التعرف-1

 .المطلوبة
 .المطلوبة القياسات أجراء تسلسل على التعرف-2
 .المستعملة واالدوات, االجهزة ودقة سلمة من التأكد-3
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 الباحثة تواجه قد التي والمعوقات, األخطاء بعض من اإلفادة-4 

 القبلية االختبارات في وتداركها, االستطلعية التجربة في
 . والبعدية

 قامت :الخاصة التمرينات واستراتيجيات محاور 2-9
 العام الهدف كان( 5 ملحق) خاصة تمرينات بإعداد الباحثة
 بعض على الخاصة التمرينات اثر على التعرف هو منها

 في الباحثة اعتمدت وقد الحجامة اجراء بعد المتغيرات
 البحث عينة قابليات على الخاصة التمرينات تصميم

 ذوي ومقابلة الشخصية والخبرة العلمية والمصادر والمراجع
 لعينة العام المستوى مراعية (3ملحق ) واالختصاص الخبرة
 المحاور ولتحديد, المتوافرة واإلمكانات, البحث

ملحق ) الخاصة التمرينات في اعتمدت التي واالستراتيجيات
2).  

 القبلي االختبار إجراء تم: القبلية االختبارات 2-10
 من عينة على 14/11/2019 يوم في البحث لمتغيرات
 :االتية النقاط الباحثة راعت وقد البحث

 المحدد الموعد في للختبارات الحضور على العينة افراد تنبيه-
 .واحدة لكل

 اجراء مكان الى العينة افراد لحضور خاصا جدوالً  اعداد تم-
 .الكوت في للبنات الجميلة الفنون معهد قاعة في االختبارات

 :الرئيسة التجربة 2-11
 الساعة 15/11/2019 الموافق الخميس يوم التجربة بدأت-1

 14/2/2020 الموافق, ةالجمع يوم وانتهت صباحا التاسعة
 .تدريبية من  وحدة أخر موعد إذ صباحا التاسعة الساعة

 في تدريبية وحدات( 3) بواقع أسبوع( 12) التجربة استغرقت-2
 بلغ اذ اشهر ثلثة لمدة (األربعاء األثنين,, السبت) األسبوع

 هي والتي, تدريبية وحدة( 36) الكلي التدريبية الوحدات عدد
 كل زمن, الدراسة بمؤشرات والتطورات التكيفات لحدوث كافية
 بين التمرينات شدة وتراوحت دقيقة( 45) تدريبية وحدة

 البرنامج أعداد في الباحثة استعملت%( 77-50%)
 التدريب بطريقة مقاومة وتمرينات, االؤكسجينية التمرينات

 الباحثة اضافت وهنا, الشدة متوسط إلى المنخفض الفتري
 اكتساب في اهمية لها لما وذلك واالطالة المرونة تمرينات
 استخدام الى اضافة التمارين اداء اثناء البدنية اللياقة

 باستخدام او الجسم وزن مستوى بين بالوحدة المنفذة التمرينات
 يشير اذ( 1990, احمد بسطويسي) دعوة من منطلقاً  االثقال

 لرفع هام اسلوب تعد( باألثقال) المطاولة التمرينات " ان الى
 القوة لتنمية اساسية ووسيلة للفرد الحيوية االجهزة كفاءة

 .(120-2: 1990يسطويسي احمد, )" العضلية
كل وحدة تدريبية وتمارين  االهتمام بعملية االحماء في بداية-3

التهدئة واالسترخاء في نهاية الوحدة التدريبية على ان يضاف 
زمنهما الى زمن الوحدة التدريبية, كذلك مراعاة قوانين الحمل 
المعروفة وبخاصة الزيادة المتدرجة والمستمرة في شدة 

 التدريب.
 رأت الباحثة ان تكون الراحة ايجابية.-4
ولى والثانية من األسبوع األول للَتكيف كانت الوحدتان األ-5

والنسجام بين إفراد العينة اذ يعرف التكيف بأنه "المجموع 
الكلي للتغيرات الوظيفية والتشريحية التي تحدث ألعضاء 

البرنامج التدريبي") (. ثم عند  وأجهزة الجسم نتيجة شدة
 الوحدة الثالثة البدء بالتدرج, أما مدد الراحة فكانت نصف زمن
( 1األداء أما مدد الراحة بين المجاميع فكانت تتراوح بين )

 دقيقة حسب شدة التمرين.
اعتمدت الباحثة على التدريب األوكسجين الذي تضمن -6

تمرينات شاملة لجميع أجزاء الجسم من اجل حدوث التغيرات 
البايوكيميائية اذ تعمل التمرينات االؤكسيجينية المنتظمة على 

البدنية واالرتقاء بالصحة, وتقليل المخاطر  " تحسين اللياقة
الناشئة عن الكثير من األمراض, والتأثيرات المستمدة من 

 الدين بهاء") التمرينات الهوائية هي الفوائد البدنية والوظيفية
 (.370: 1994سلمة, 

(, 5استعانت الباحثة بفريق العمل المساعد انظر ملحق )-7
 التمرينات, واألشراف على التجربةلغرض المتابعة كذلك شرح 

 .(55-54: 2000, وآخرون قنديل )محروس
 راعت الباحثة بعض النقاط التنظيمية:

تنبيه أفراد العينة على االلتزام بالحضور بالمواعيد المحددة عند -
 تطبيق تجربة البحث الرئيسة.

 تنبيه أفراد العينة على ارتداء ملبس رياضية مريحة.-
 على التجربة من االنتهاء بعدالبعدية:  االختبارات 2-12

 يوم البعدية االختبارات بأجراء الباحثة قامت البحث عينة
 وبالمكان الظروف وبنفس 15/2/2020الموافق  الجمعة
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 عرضها وتم إحصائيا عولجت البينات جمع وبعد, نفسه 

 الباب في موضح وكما, مناقشتها لغرض جداول في
 .الرابع

 الحقيبة باستخدام اإلحصائية المعالجات 2-13
الحسابي,  )الوسط: (spss 24)االحصائية 

 .المرتبطة( للعينات( ت)المعياري, اختبار  االنحراف
  :ومناقشتها النتائجوتحليل  عرض-3
 نهاية في القبلي االختبار نتائجوتحليل  عرض 3-1

 : الثالثة البدنية اللياقة لعناصر الحجامة
( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط يبين (2) جدول

 البحث لمجموعة والبعدية القبلية االختبارات بين المحسوبة
 التجريبية:
 المعالم اإلحصائية

 المتغيرات
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع±  س   ع±  س   المنسبة
 wbc 11.28 0.769 11.55 0.457 -1.727خاليا الدم البيضاء

 0.533 0.241 3.372 0.924 3.435 القوة االنفجارية للذراعين
 0.834 6.203 18.600 5.296 17.500 القوة االنفجارية للرجلين

  1.83(= 1-10( = )1 –10) ( ودرجة حرية0.05 ≥قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ )

 ( عدم وجود فرق معنوي يبين االختبار2) ويتضح من الجدول
( و)القوة االنفجارية wbc) القبلي واالختبار البعدي في متغيرات
ت( ) إذ بلغت قيمة ,للذراعين والقوة االنفجارية للرجلين(

( 0.834, 0.533 ,1.307 ,1.727-المحتسبة على التوالي )
( 0.05 ≥وهي اقل من قيمة ت الجدولية عنـد نسبـة خطـأ )

 .(1.83) ( والبالغة1–10) ودرجة حرية
 مناقشة النتائج: 3-2

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلى أن االختبارات التي اختارتها 
الباحثة لم تكن عنيفة بدرجة كبيرة كذلك إن وقت االختبار كان 
قصيرا فاالختبارات الثلثة لم يتجاوز من الواحد عنها دقيقة او 

( دقيقة بين 15–10دقيقتين كحد أقصى مع وقت واحد من )
نلحظ من الجدول زيادة عدد كريات الدم و  اختبار وأخر,

البيضاء في االختبار البعدي, هذا يثبت ان الحجامة ادت الى 
تغيرات في نخاع العظم مما ادى الى تنشيطه ال نتاج كميات 

 " (2016, )حمزة الجبالي اكبر من خليا الدم البيضاء اذ ذكر
لمرغوب ان عملية الحجامة تذهب بالكريات الحمراء والدم غير ا

: 2016, حمزة الجبالي) " كرياته البيضاء جسمفيه وتبقي لل
كما ان الحجامة لها القدرة على تنظيم الجهاز المناعي  ,(55

الحجامة لها اثر عظيم في  " بينه )محمد امين شيخو( وهذا ما
تنظيم هذا الخط الدفاعي المهم االسرع اذ ان الحجامة تحافظ 

)محمد امين " والتستهلكها بدم الحجامةعلى الكريات البيضاء 
 .(44: شيخو

 اما بالنسبة لعناصر اللياقة الدنية فمن خلل مراجعة الجدول  
( فنجد ان هناك تحسن ويتفق هذا مع ما ذكرته بعض 2)

المصادر من" الحجامة تزيد من قدرة العضلت على التحمل 
كما أنها تزيد حيث أنها تنعش الدورة الدموية وتزيد من قدرة الرئة 

من التصريف اللمفاوي, وتساعد على المحافظة على الصحة 
خلل األنشطة الشاقة حيث تزيد من قدرات الجسم بشكل عام 
وتسبب خفة في الحركة وقدرة الجسم على التعافي من مشكلت 

صابات الرياضة  (,www.mediall1.com› Articles)" وا 
ة الرياضين فـي دورة وتشير معظم الدراسات واألبحاث ان مشارك

األلعاب األولمبية السابقة والذين ظهرت على أجسامهم آثارًا 
واعترفوا أنهم قاموا بعمل الحجامة لكي تقلل  للحجامة بوضوح "

من اإلجهاد أثناء الممارسات الرياضية ذلك الن الحجامة طريقة 
ايجابية إلنعاش الرياضيين واسترجاع حيويتهم كما أنها  "

فسيا و تزيل عنهم الضغوط كما تمتاز الحجامة بعدم تساعدهم  ن
 وجود أعراض جانبية كاألدوية والعقاقير في حالة التطبيق السليم

: 2002, علي محمد  طه الدين صفاء الجاف, نجم ")حمة
 نلحظ في الجدولف االنفجارية القوة لمتغير بالنسبة اما(, 210

تتأثر بالحجامة ( إن القوة االنفجارية لعضلت الساقين ال 2)
وترى الباحثة ان سبب ذلك ربما يكون بسبب  ,بصورة مباشرة

( بعدم Erdelyقصر البرنامج التدريبي, وهذا يتفق مع ما ذكره )
ظهور فروقا معنوية في القوة االنفجارية بعد الحجامة اذ يعتقد 

(Erdely بان الجهد القصير المدى يكون أقل احتمالية الن )
امة من جهة اخرى يمكن ان يكون سبب عدم يكون متأثرا بالحج

معنوية الفروق إلى ان العينة غير ممارسة للنشاط البدني بل هي 
خاملة, وغير ممارسة للنشاط البدني المنتظم وترى الباحثة بعد 
ما ذكر وبعد االطلع على المصادر والدراسات أن هذا االرتفاع 

لدى أفراد  لم يكن بالمستوى الذي يؤدي إلى  تغيرات  واضحة
عينة البحث الن الجهد البدني العالي هو الذي يؤدي إلى نتائج 

إن هذه  إذ ,واضحة في أثناء التدريب وهذا األمر مثبت عمليا
النتائج مطابقة لكثير من الدراسات والبحوث العلمية التي قام بها 
الباحثون وفي البحث الحالي لم تكن االختبارات التي أداها افراد 
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ي مستوى التدريب العالي الذي يؤدي إلى نتائج  واضحة العينة ف 

في تغير نسب خليا الدم البيضاء بصورة كبيرة, كذلك ُتعزى 
هذه العلقة ربما إلى التكوين الفسيولوجي للجسم فلكل فرد من 

وهذا ما ذهب اليه  ,افراد العينة له خصائصه وقدراته الفسيولوجية
( 2000 ,ل عبـد الفتـاحكل من )محمد حسن علوي وأبـو العـ

هناك دائما توجد فروق فردية بين األفراد في تحملهم ألداء  بأن "
حمل التدريب وقد يكون حمل التدريب ملئما ألحد اللعبين 
بينما يؤدي نفس هذا الحمل إلى تأثيرات سلبية لدى العب 

–27, 2000)محمد حسن علوي وأبـو العـل عبـد الفتـاح آخر"
فان تشكيل حمل التدريب يجب أن يتم في ضوء ولذلك  ,(31

هذه الفروق وبناءا على هذه العوامل الكثيرة المرتبطة بها مثل 
 حالة الصحية, الحالة التدريبية.العمر الزمني, العمر التدريبي, ال

 عام بشكل يظهر الحجامة تأثير أن نستنتج ذكر ما كل وبعد
 المستوى على سلبي تأثير له ليس البدنية األنشطة ممارسة مع

 الحجامة استخدام فان العكس وعلى الصحي وكذلك البدني
 والخمول اآلالم إزالة في يساعد والرياضية البدنية االنشطة خلل
 .الفرد  بها يمر التي والتعب

 الخاتمة:-4
 ولقد توصلت الباحثة الى االستنتاجات التالية:

خليا الدم ان الحجامة كان لها تأثير ايجابي على زيادة -1
 البيضاء.

لم تظهر نتائج البحث تغير واضح على القوة االنفجارية -2
 للذراعين.

 فيما اوصت الباحثة باالتي:
ضرورة زيادة الوعي حول الحجامة من خلل المعلومات -1

الخاصة بالتأثيرات االيجابية  للحجامة على ممارسة النشاط 
 البدني. 

تأثير الحجامة على متغيرات  ضرورة إجراء دراسة حول-2
 كيميائية وبدنية اخرى.بايو 

ضرورة اطلع المدربين على نتائج البحوث المتعلقة بهذا -3 
 الموضوع للستفادة منها.

خضوع الجميع إلى فحوص طبية  قبل وبعد استخدام -4
 الحجامة.

 

 المصادر:
 وبعض للكليتين الوظيفي العمل على والباردة الحارة األجواء تأثير عباس؛ سمير بان [1]

 كلية دكتوراه، )اطروحة الطويلة: المسافات ركض لممارسي الدم متغيرات
 .(2004 البصرة، جامعة الرياضية، التربية

عمان، مؤسسة ومكتبة وائل للنسخ ) :1، طلرياضة والصحةا ؛بسام هارون  وآخرون [2]
 .(1996السريع، 

 .(1994 ،العربي الفكر )القاهرة، دار :الرياضة فسيولوجياسالمة؛  الدين بهاء [3]

 اليد: بكرة البدنية اللياقة عناصر ببعض الجسيمة القياسات بعض عالوي؛ عالقة ثيالم [4]
الموصل،  جامعة الرياضية، التربية كلية منشورة، غير ماجستير )رسالة
1990). 

 ،: )اربيلوالتدريب الرياضي الطبعلي؛  محمد  طه الدين صفاء الجاف، نجم حمة [5]
 .210( ص2002 ،مطبعة الدين صالح جامعة مطبعة

 .55ص ،2016 ،العجيب الدواء ذلك الحجامةالجبالي؛  حمزة [6]

بغداد، : )االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي؛ علي سلوم جواد الحكيم [7]
 .(2004مطبعة الطيف، 

 .(1983 )القاهرة، :1ط ،الرياضة فسيولوجيا مبادئ الوهاب؛ عبد فاروق [8]

مديرية دار الكتب ، الموصل) :كرة السلة؛ مؤيد عبد هللا وجاسموفائز بشير حمودات،  [9]
 .(1987 للطباعة والنشر،

المعارف للطباعة )االسكندرية،  :أساسيات التمرينات البدنية؛ آخرونومحروس قنديل  [11]
 .(2000 ،والنشر

 ،العجيب الدواء العشرين القرن معجزة شيخو؛ امين محمد [11]
www.amin_sheikho.com 

 :1ط ،المدخل الى القياس في التربية  البدنية والرياضية؛ محمد نصر الدين رضوان [12]
 .(2006القاهرة، مركز الكتاب للنشر، )

االسس العلمية والطرق االحصائية لالختبارات والقياس في  ؛مروان عبد المجيد ابراهيم [13]
 .(1999عمان، دار الفكر، ) :1التربية الرياضية، ط

 .(1990القاهرة، دار الفكر العربي، ) :اسس ونظريات التدريب د؛يسطويسي احم [14]

[15] Williams & Wilkins Publishers: A manual of laboratory and 
diagnostic Tests, 7th edition, France, 2003 

[16] www.mediall1.com› Articles 

 
 المالحق

 ( يوضح أسماء السادة المختصين الذين أجرت الباحثة معهم1ملحق )
 مقابلت شخصية مرتبة على وفق اللقب العلمي.

 الكلية والجامعة اللقب العلمي االسم ت
 جامعة بغداد/كلية التربية االساسية أستاذ دكتور د.نبيل عبد الوهاب العزاوي 1
 جامعة بغداد/كلية التربية االساسية أستاذ دكتور رافع الكبيسي.د 2

 أستاذ دكتور د.شاكر محمود الشيخلي 3
جامعة /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 بغداد

 استاذ دكتور د.عباس علي عذاب 4
جامعة /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 بغداد
 الجامعة التكنولوجيا مدرس دكتور د.هدى محمود 5
 مديرية تربية الرصافة الثالثة مدرس دكتور د.عمار خالد 6
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 البدنية اللياقة اختبارات يوضح مواصفات (2) الملحق 

  العمودي القفز اختبار: االختبار اسم :األول االختبار
 القفز في للرجلين العضلية القدرة قياس :االختبار من الهدف

-88 :2004 الحكيم, جواد سلوم )علي لألعلى العمودي
89). 
 :الالزمة األدوات

 عرضها األسود باللون مدهونة( سبورة) الخشب من لوحة-
 خطوط عليها وترسم متر,( 1.5) وطولها متر( 0.5)

 . سم( 2) واألخر خط كل بين والمسافة األبيض باللون
 .  متر( 3.60) األرض عن ارتفاعه يقل ال أملس حائط-
 لمسح القماش من قطعة جير, مسحوق أو طباشير قطع-

 .  بها يقوم محاولة كل قراءة بعد الجير علمات
 تثبت الخشب من مدرجة بقطعة السبورة عن االستغناء يمكن-

 .  الحائط على
 : األداء وصف

 بالجانب للوحة مواجها يقف ثم الطباشير بقطعة المختبر يمسك-
 علمة ويحدد يمكن ما ألقصى عاليا الذراع وبمد

 .  بالطباشير
 تكون بحيث , بالجانب للوحة مواجها ذلك بعد المختبر يقف-

 .  األرض على القدمان
 لألمام ثني مع لألسفل الذراعين بمرجحة ذلك بعد المختبر يقوم-

 .  القائمة الزاوية وضع إلى الركبتين وثني واألسفل
 بالقفز معا بالقدمين والدفع الركبتين بمد ذلك بعد المختبر يقوم-

 للوصول وألعلى لألمام بقوة الذراعين مرجحة مع لألعلى
 علمة بوضع يقوم حيث ممكن ارتفاع أقصى إلى بهما

 يصل نقطة أعلى في الحائط أو اللوحة على بالطباشير
 .  إليها
 الخط بين السنتمترات عدد هي المختبر درجة :الدرجات حساب

 يصل التي العلمة الوقوف وضع من إليه يصل الذي
 .  سم( 1) ألقرب مقربة لألعلى الوثب نتيجة إليها
(  2) زنة طبية كرة رمي اختبار: االختبار اسم :الثاني االختبار

  وجاسم, اهلل عبد ومؤيد حمودات, بشير )فائز كغم
1987: 179) . 

 .  للذراعين االنفجارية القوة قياس :االختبار من الهدف

 كرسي, ,صغير حبل ,(2) زنة طبية كرة :المستخدمة األدوات
 . قياس شريط
 بالكرة ممسكا كرسي على المختبر يجلس :األداء مواصفات

 أن ويجب الرأس فوق الكرة تكون بحيث باليدين الطبية
 حول حبل ويوضع الكرسي لظهر ملصقا الجذع يكون
 وبطريقة الحبل نهايتي زميله يمسك بحيث المختبر صدر
 أثناء األمام إلى المختبر حركة منع لغرض وذلك محكمة
 رمي على الحركة تقتصر حتى وذلك باليدين الكرة رمي
 . فقط باليدين الكرة

 على الكرة سقوط نقطة وبين األمامية الحافة بين المسافة تحسب
 المحاولة له تحسب محاوالت ثلث المختبر ويؤدي األرض

 األفضل.
 

 عليهم عرضت الذين المختصين و الخبراء السادة يوضح أسماء( 3)ملحق 
 علقة لها التي البدنية االختبارات ترشيح لغرض استبيان استمارة
 .العلمي اللقب وفق على مرتبة بالبحث

 الكلية والجامعة اللقب العلمي االسم ت
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية الرياضية أستاذ دكتور عباس فاضلد. 1
 الجامعة المستنصرية/كلية التربية الرياضية أستاذ دكتور حسن هادي عطيةد. 2

 الجامعة المستنصرية/الرياضيةكلية التربية  استاذ دكتور اخالص حسين دحام 3

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية الرياضية مدرس دكتور احمد حسن ياس 4

طبيب مفاصل م. سمير خليل الجنابيد. 5
 وتأهيل طبي

 هيئة التعليم التقني/المعهد التقني الطبي

د.عالء عبد الكريم  6
 عناد

طبيب مفاصل م.
 وتأهيل طبي

 مستشفى الكرامة في الكوت
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  والمختصين الخبراء السادة آراء استطلع يوضح استمارة (4) ملحق
 استطالع استمارة

 المتغيرات بعض في الحجامة بعد خاصة تمرينات اثر)
 40-35 بإعمار للرجال الصحية اللياقة ومكونات البيوكيميائية

 وتقويمها المعدة التمرينات على االطلع حضراتكم من (.سنة
 لن ستقدم التي المعلومات أن علماً  المتوخاة األهداف لتحقيق
 . العلمي البحث األغراض تستخدم

 طريقة االداء الوضع االبتدائي هدف التمرين ت

 مرونة واطالة 1
ثني  )وضع االستلقاء(
 احدى الرجلين .

مسك احد الفخذين بالذراعين وسحب -
الرجل باتجاه الصدر .يعاد التمرين على 

 االخرى.الرجل 

 )وضع التربض( مرونة واطالة 2
مد الرجلين الى الجانبين بالتعاقب  مع  -

 محاولة ضغط الورك ببطئ للسفل  .

 مرونة واطالة 3
على  )الجلوس(,معتدال

الذراعين خلف  كرسي,
 الراس.

ثني الجذع للجانبين, ويعاد التمرين 
 بالتعاقب.

 )جلوس طويل( مرونة واطالة 4
الذراعين اماما  لمحاولة ثني الجذع ومد 

مسك نهاية االمشاط ثم العودة للوضع 
 االبتدائي.

 مرونة واطالة 5
رجل  )نصف البروك(,

 اليسار اماما.
ثني الجذع اماما مع الضغط البسيط على 

 الركبة.

 )الجلوس الطويل(, مرونة واطالة 6
 الذراعين بجانب الجسم

رفع الرجل وثنيها متقاطعا مع الرجل 
 وسحبها الى الصدر.االخرى 

7 
 العضلة تقوية

 االلوية الوسطى
)االنبطاح الجانبي( 
 االرتكاز على المرفق.

رفع الرجل  وخفضها جانبا ويكرر التمرين 
 على الرجل االخرى .

العضلة  تقوية 8
 االليوية الكبرى

 مد الرجلين خلفا بالتعاقب )البروك المتوازي(

9 
تقوية العضلة 
االلوية  واوتار 

 المابض

والذراعين  )االستلقاء(
 جانبا.

ثني الرجلين مع محاولة رفع الورك عن 
 االرض.

10 

مرونة العمود 
واطالة الفقري 
 العضلت

 الناصبة للجذع

الرجلين  )االستلقاء(
 مثنية.

تقاطع الذراعين امام الصدر, فتل الجذع 
 للجانبين

 )الوقوف( مرونة واطالة 11
ودفع الورك مع ميل  تقوس  الظهر ببطئ

وانزالق اليدين حتى  الراس للوراء,
 تتجاوز االليتين الى االسفل ثم رفعهما.

 )البروك( واطالة مرونة 12
الذراعين متقاطعة على الركبة وثني 

,يعاد التمرين على   لألمامالجذع 
 الرجل االخرى.

 والتقدير الشكر فائق مع
 الباحثة

 
 

 المساعد العمل فريق اسماء يوضح (5)ملحق 
 مكان العمل التخصص االسم الثالثي ت

 عصام عبد الكاظم 1
رئيس تقنين علج 

 طبيعي
 المعاقين في الكوت تأهيلمركز 

 علي نوري كعيد 2
رئيس تقنين علج 

 المعاقين في الكوت تأهيلمركز  طبيعي

تحليلت  مختبر. م.م. حسن هادي خلف. 3
 مرضية

المعاقين في  تأهيلمختبر مركز 
 الكوت

 كرار محمد عباس 4
تحليلت  مختبر. م.م.

 مرضية.
المعاقين في  تأهيلمختبر مركز 

 الكوت
 المعاقين في الكوت تأهيلمركز  مصور شعاعي اخلص سعدون يونس 5

 
 ( يوضح اسماء الخبراء6ملحق )

 مكان العمل الصفة االسم الثالثي ت
 مدير مستشفى الكرامة التعليمي   الطبيب االستشاري د. خالد عبد العباس القريشي 1
 كلية الطب/جامعة واسط الطبيب االستشاري عالء العابد د. 2
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