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 تأحُر تذرَباث سرعت االستجابت الحركُتعلً بعض المهاراث الهجىمُت 

 والتفكُر الخططً الهجىمٍ لذي العب َسالح سُف المبارزة

 ربيع فهمي  *د/ رشا
 :المقدمة ومشكمة البحث

ـاعدد لادرددتلرع سدددالعدددت إدددةلأعلددةللادـصددـ  يعددالادردداايبلادايالددتلادعلددرسالعلددةلألددهلعلعيددملعددتلأتددنلادع
ـيات ـايالددملادعرددااتةلررطلددبلعددتلععاالدددي العخرلددالاشسةددطملادايالددديملادععاالددمادايالدديمل ددتللادعلددر ،ل

ـأااءلحا يًالعادياًل  دالتدذهلادايالدم،ل عدالعليـأتلتذهلادقاااتلتتلادا ائتلادردتلرعرعدالل،قاااتلراسيملخاصمل
ـنلتددـلأتلادرقددانل ددتلدعرددملادعرددااتةلعدداررطلررحلدديتلع دداااتلعايدداةلعس ددالادع دداااتلادحا يددملاد  ـعيددمل دداد ج ج

ـادطايقملاألتنل ت ـالأرقداتلادرك يدالددءااءلادخططجادجيدالدلادا يتةلاأللاليمل لحصدـ لعلدةلادلعلداتلادردتلرقد
ـتلعتلأج لادـصـ لإدةلادسرائجلادر لططلد ا.خ للتادةلادك

ل

ـادردتليدرنلرسكيدذتالرةد  لعسدرظنلر للردااعجتلادإ ـااتللددايعمادراايريدملادعقسسدمل ادقداااتلـعسرظعدمل دتل حداثلرطدد
ـادع اايدددمل ـيقددداهلسجددداحللرصددد لاددددةلرحقيددددالأتددددااالادععليددددملـادخططيدددملدددداالادايالدددتادراسيدددمل دراايريدددم،ل

ـعلادسةاطلادععدااهلراساعجلادراايباد ل.رعاالادرقانلادذيليحققهلادالعبل تلس
ل

شلأتليخلدـلعدتللداعملاشلدرجارملادحا يددماأتلأيلسةداطلايالدتلشي داالن(لاددتل8665ـيةيالقالنلحلدتل 
ـخططيدمأدي الرركاـتلعتلسةاطلادةلإادحاجمل ـ العرطلراتل سيمل ـرظ دالاتعير دالد  لدعرمععيسمخالعلةل ،ل

ـن ـعيدملاد جدد ـجددد ادرحايال ددتلس ـعلدددةل ـنل دتلعدداالعددتلاشسةددطملادايالدديمل ـلدداعمل،لرددهلادعسددا ه ادددذيللدديق
ـتعسادحا دملأيلادداشلرجارملرعاال تعتلاددذيليسقلدتلعداريتلحداـثلرأس الاارراطلريتلتعتلاال عد لادحا دمل

ـاشسر اءلعتلاشااءلادحا دت ل(215:لل81. ادحا تل
ل

تل ـرذ ال اًللعتلل ـآخـا لاإلعااال إتدذاللـادعق لادجلنلراايبلتتلادعرااتةلايالمل(لأتن5222 رسارجرايل
ليلادخاصلادراست لشعبليحراج الادرتلـاألصارعلـاداجليتلادذااعيتلعلالتلخاصملادعلالتحلت
ـغملادخااعل تلادعرااتة لدرسكيذلادررااتل تلادعلرخانلرادلالحلادعي اسي يملدحا اتلأ لاللرطريال تلـادعاا
ـنلخطط ـدملاد ج ل(82:لل85 .لعسا لمعلةللادركـالدعحا

ـا لع ايل تـرركال اًللعتلس ـايملادقداااتلادراأتلادالعدبلاددذيلشليعرلد للعلدةلن(5225 لـآخـا سيددملادلدا
ـنلسحـلادخصنلدسةاطلععيتلدتل ـررطلبلادعردااتةللاعملاد ج يلرطيعلإرقاتلادع اااتلادحا يملد ذالادسةاط،ل

ـًشلأـرة ٍ لعكاجئلرأقصةلج الـل ـسيملر ةالتاالادعسا هلـص ـالثغاةلقاس لق لتعتلعسالظ 
ـأقصالطايالدرلجي لدعلم ـستلدلعسا هلعتلأقابل ـعليهلررلحلأتعيملإدةلاد االادقاس لاشلدرجارملاعمل،ل

ـسرائجلعرعيتة ـالجيال ل(8851:لل83 .ادحا يدملدلعرااتلدرحقالعلر
ل.جامعة أسيوط–كمية التربيه الرياضيه  –* مدرس تدريب رياضي مبارزة بقسم التدريب الرياضى وعموم الحركة 
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ن(لادددتلاسددهليقصددالرادلدداعملتسددال ددتلايالددملادعرددااتةللدداعملاشلددرجارمل5222ـيةدديالإرددااتينلسريدد ل 
ـررطلدبلادلداعملعدااًةلرداايرًالاائعدًالدرحلديس الرلدربلادحا يملرعالرة علهلعتللاعملاالادكعد لـلداعملحا يدمل

 (15:لل8رأثياتالاد ريال تلسرائجلادعراايات. 
 

لادل ااؤ اـي ـنلر دالادعردااتلر دااللن(8661 لععـا ـنلتةلادحا ملادردةليقد أتلادععسةلادحقيقةلدل ج
ـنلدعددهلادعسددا هل ددإذالس ل ـاحدداةللددعةلتجدد ـنلعا ددبلرلدديطلأعددالإكددذلرحا ددمل ل82 ذالرددنلرعدداةلحا دداتللددعةلتجدد

ل.(62:
ل

ـنلتددـلأتددنلةددتءلدلرلددجي ،للن(لأت5223 عددالياجألدداعملعرددااداحعت  ـنلاد جدد حيددثليـلددحلأتلاد جدد
ـادعسلقملدلسص لععل ـادجلا. لعرااةلعتلادحا اتلادعجععم ادعرحاة(ل ل(82:ل1األقاانل

ل

ـاًال ريدااًلل دتلأااءلادع داااتلألس دالعدتلرلعدبلادحا يملادصحيحمللاشلرجارملاعملـرايلادراحثملأتل ا
ـرخرلالادحاجملإدي العتلدعرملإددةلأخدااللرد لعدتلع دااةلإددةل ادقاااتلادراسيملادع عمل تل ثيالعتلاألدعابل

ـخصـصددديملادل ـحلدددبلعرطلرددداتل ـادع دددااةلادردددتليؤاي دددالادالعدددبأخددداال ـرظ دددالأتعير دددال دددتلعردددمل ايالدددمل،ل
ـاقلأاائ ادرعيتللادعرااتةل ـائ العلةلادعايالعتلاشلرجاراتلرادع ـاحر الادعراااةل ـادلايعمل تلظـا الادعرغياةل

ـقعملعدتلادعسدا ه هللديحراجلادالعدبلإددةللداعملالدرجارملحا يدملدلـصدـ لعليدـل،لادلايعملدعرغيااتلغيالعر
ـقالادرسا لدتل لداعملاألااءلادخططدةلادسدارجلعدتللداعملادرك يدال ـعيملررسالبلععلادع ادتلأ ل لع ااةلتج

ـيصدد لادعرددااتلد ددذهلادسريجددملرعددالععليددملادخ ـسيددمل ددتلأقدد لتعددتلعع ددتل ـعت(لدرلددج لدعلددهلقاس ططددةلاد جدد
ـعتلادرك يالادخططة ل.ادصحيحلاد ج

ل

ـادالعدددبل ثيدددالن(لأس5222ـيدددذ الادلدددياللددداعةل لللللللل ـيدددمل دددتلادعردددااتةل ـعيدددملحجدددالادتا األلددداديبلاد ج
ـشعدبلا ـنلادع درقتلغادردًالعداليحقدالأ لد لادسرائج، دعردااتةليرطلدبلادعتيدالعدتلادج دالد دةليصد لردهلإددةلاد ج

ـرحلدددتل ـادردددتلرطريعر دددالرددؤثالعلدددةلرحلدددتلاألااءل ـادخططيدددمل ـادع اايددمل ـاحتلادراسيدددمل ـال يدددادس أ لدد لعلدددر
ل(1:ل1ادرك يالادخططة. 

ل

ادرك يدددالادخططدددةلاددددذاليطلدددالعليدددهلاددددرعضل اددددذ اءللن(لأت8665ادصدددااليدددايلعكردددةلإردددااتينل ـ دددتلتدددذال
ل(551:ل82ادخططة(لعتلأتنلعرطلراتلاألااءلادايالتلادرسا لت. 

ل

ـاقالادعسا لم،لأتلن(لادت8664ألاعملااربل ـيةياللللللللل للاعملاشلرجاراتلادحا يملادصحيحمل تلع
ـاًالتاعدًا تلسةداطل ادكداا،لحيدثلأسدهل دتلـلدعلادايالدتلأتلرأرتلرعالععلياتلادرك يالادخططةلادرتلرلعدبلا

ـاةلع ااةلأـلع اااتلععيسملعرقسم،ل إتلذد ليحقال اصملدلرك يال تلاألللـبلادعالئدنل يلرحلال يذتسهلص
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ـقددال ـ ددتلذددد لرقدداينلادعددـتل ددتلأتليصددرحلأ ثاأدكددملرع ـارعددالاقرددااحلادردداائ لادعسالددرمل دلرغلددبلعلددةلعسا لددهل
ـيلاعالادالعبل تلرحليتلارخا ل(184:ل5ذلادقاااات. ادعسا لمل

ل

ـالدداالشعردةل5226ـيذ العاساتليـلال  ـاعلادرك يالاددذاليجدبلأتليطد ن(لأتلادرك يالادخططةلأحالأس
ـحلتلادرك يالعلةلاعرراالأتلادرك يالتـلسةاطلذتستليحاثللادعرااتةلسظاًالشعرعاالتذهلادلعرم علةلادعق ل

ـا لحياةلاإلسلات،ل عاليعالعتلأاقةلأسعاطلادرك يا.  ل(815:ل6ط
ل

ـعيددملأتل قددالرطاقددتلادراحثددملادددةللـعددتلخددال لعدداضلادكقددااتلادلددارقمل لعددترعددضلادع دداااتلادحا يددملاد ج
ـادحصدـ لعلدةل ـررحلدتل دتلدعردملادعردااتةل عدتلخالد داليع دتلةدتلاد جعداتل ادع اااتلادرتليجبلأتلررقتل

 لا ردددالقددداالعدددتللددداعملاددددذيليعرلدددـرادردددادتل دددأتلذدددد لقددداليحلدددنلادعرددداااةلدصدددادحلادالعدددبلادع ددداجنلل،دعلدددم
ـعتلجتءلعتلادقاااتلادعقليملدالعريتل عاليعالةاطًالتاعدًال ـيعالادرك يالادخططةلاد ج اشلرجارملادحا يم،ل
ـقدددا(لعدددتل ـيعدددالادحددد لادحا دددت لاألااءلادحا دددةلادعسالدددبلدلع ـاقدددالادلعدددبلادعخرلكدددمل دلسجددداحل دددتلععظدددنلع

ـادقارليددملاد ـ ددتلاألااءلادحا ددتلدددذد ليعددالادحدد لادحا ددتلادعساصددالادععقدداةلادرددتلرجعددعلادصددكملادك ايددمل راسيددمل
ـقددا(، لاشلددرجارمـر عتلأتعيددملادرحددثل ددتلأتللدداعملسريجددملدلحدد لادك ددايل ادرك يددالادخططددتلادعسالددبلدلع

تلاعدددرال لعاعدد لعددؤثال ددتلحلددنلسريجددملادعردداااة،ـلادحا يددملتددتلعددتلأتددنلعساصددالادركددـال ددتلأيلعردداااةلـل ا 
ـللعاديددملدداعملالددرجارملحا يدمللالعدباد ـقددالالرلداعاهل ددتللدداعملأااءلادع داااتللدد ـعيددملادعسالددرملدلع اد ج

لادرسا لت.
ل

ـشتلادرددتلةدداا لر ددالشعرددتللددالحللدديالادعرددااتةلرسدداايلادععدداايلـعددتلخددال لعرارعددملادراحثدد مدرعضلادرطدد
ـيالرعددضلادعراايدداتل82رحددتل  ـررصدد ـعددانلرحقيددالسرددائجلإيجاريددم،ل ـيلادالعردديتل ـجدداتلترددـطلعلددر (للددسمل

ـسيددملدالعرددتلادساايـل ررحليدد لتددذهلادعراايدداتلشحظمادراحثددملإلدداعملععظددنلادكدداصلادعراحددملدرلددجي لدعلددملقاس
ـعس دددال ةدددالأجدددتاءعتلتا دددملللاثسددداءل ـرلددديطملعدددتلخدددال لرعدددضلادثغدددااتلادردددتليقدددعل ي دددالادعسدددا ه،ل لددد لمل
ـراداغنلعددتلذددد لشليددرنلرلددجي لدعلددمعتلشعرددتللددالحللدديالادعرددااتةل ادررددااتلأـلادرحددا لأـل ةدد لتجعددم،

ـنلرلددديطل ادعلدددرقيعمل،لرسددد ـاءل اسدددتلتجددد ـعيدددمللددد ـاقدددالخططيدددهلتج اايلادععدددااي،لعدددتلطايدددالالدددرخاانلع
ـنلعا ددبلرالددرخاانلع دداارتل ادعاايددمل ـجددم(لررسالددبلعددعلل–ادعغيدداة،لع ددهلادعغيدداة،لادقاطعددم(لأـلتجدد ادعتا

ـعت. ـقالادخططتلاد ج لادع
ل

ععالادععااي،للادحا يملداالشعرتلرماشلرجا تللاعمللـرايلادراحثملأسهلقالي ـتلادلربلتـلرأخال رطء(
ـيعلدددةلليدددؤثاللدددلراًلقدددال ـرادرادتللددداعملادرك يدددالادخططدددتللاألااءلادع ددداايلعلدددر ـعيدددم ددددرعضلادع ددداااتلاد ج
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ـاج  نل تل ـاقالادرتلر ـاقالخططيملرسالبلادع ـعت،ل عالرايلادراحثملأيلًالعانلإعرال لادالعريتلرع اد ج
لررحليتخاصمللاايراتااالملتذهلادعة لملعتلخال لإعااالرلمدراحثاأتلادذاللادعراايات

ـعيم،علةلأتلرل نل تلرلاعملاشلرجارملادحا يمل ـيلاألااءلادع اايلدرعضلادع اااتلاد ج لحليتل علر
ـعت(لدالعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل  ـيلادرك يالادخططةلاد ج ل(للسم.82علر

ل

ـاللاعملاشلرجارملادحا يملدالعرتللالحلليالدعرااتةل ـدملعس الدالارقاءلرعلر ـرادرادتل  اةلادرحثلعحا
ـادرصاالادخططةل82رحتل  ـعيملادرتلرلاعاتنلعلةلحلتلادرك يال ـرحليتلرعضلادع اااتلاد ج (لسمل

ـاءل تلادرعايتلأـلادعسا لم،ل ـعيملادعخرلكملل ـاقالادلعبلاد ج جلتلاتعيملتذهل عتلخال لذد لر تلع
ـتير ـادرك ياللعلةادحا يمللاشلرجارمثيالراايراتللاعملأادااالملادحاديمل ـعيمل رعضلادع اااتلاد ج

ـعلةادخطط ل(.82شعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل دااللتاد ج
ل

 :أهداف البحث
ل-ي االتذالادرحثلدااالملرأثيالراايراتللاعملاشلرجارملادحا يملعتلخال لادرعاالعلة:ل
ـيللاعملاشلرجارملادحا يملدايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل ل-8 ل(.82علر
ـجددم(لل-5 ـادعتا ـعيددمل ادعلددرقيعم،لادعغيدداة،لع ددهلادعغيدداة،لادقاطعددم،لادعاايددمل ـيلرعددضلادع دداااتلاد ج علددر

ل(.82دايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل 
ـيلادرك يالادخططجلايلشعرتللالحلليالادعرااتةل-1لللللللل ل(.82رحتل علر

ل

 :فروض البحث
ـيللداعملاشلدرجارمل -1 ـادرعدايل دتلعلدر الذاتلاشددملإحصدائيملرديتلعرـلطارادقيالديتلادقرلدتل ـجال دـا ر

ل(.82ادحا يملدصادحلادقياهلادرعايلايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل 
ـادرعددايل ددتلعلددرـلل-2 الذاتلاشدددملإحصددائيملردديتلعرـلددطاتلااجدداتلادقيدداهلادقرلددتل ـجددال ددـا يلرعددضلر

ـجدم(لدصدادحلادقيداهل ـادعتا ـعيمل ادعلرقيعم،لادعغياة،لع هلادعغيداة،لادقاطعدم،لادعاايدمل ادع اااتلاد ج
ل(.82ادرعايلدايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل 

ـيادرك يالل-3 ـادرعدددايل يعلدددر الذاتلاشددددملإحصدددائيملرددديتلعرـلدددطاتلااجددداتلادقيددداهلادقرلدددتل ـجدددال دددـا ر
ل(.82دايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل لادخططةلدصادحلادقياهلادرعاي

ل

 :البحث مصطمحات
 الحركية: االستجابةسرعة 

ل(86. اقصالتعتل تادحا يملدعثيالععيتللاشلرجارميقصالر الادقااةلعلةل
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 :الخططىالتفكير 
ـنلر ددالادكدداالادايالددتلخددال ل8665يعا ددهلعكرددتلأرددااتينل لللللللل ن(لرأسددهلإحدداالادععليدداتلادعقليددملادرددةليقدد

ـال يه.  ـج ـقالادع ل(551:ل82إااا هلدلعالقاتلريتل ا ملادعساصالادعؤثاةل تلادع
 التفكير الخططي الهجومي:

ـ ًقالتـلععليملعقليم ـج ملشرخاذلقااالعسالبل تلأثساءلادعسا لاتل ـقاع ـعتللدلع ـا.اد ج ل(55 ادعة 
ل:الدراسات السابقة

ر داالادرعداالعلدةلردأثيالادعدؤثااتل(85ن(ل 5283 لŠtefanBalkóرداد ـلريكتلر اقانلااالمل-8للللللل
ـياتلعخرلكددددددددملدالعرددددددددتل ـادطعددددددددتلدعلدددددددر ادرصدددددددايملعلددددددددتللددددددداعملاشلددددددددرجارملادحا يددددددددمدع اارتلادلدددددددابل

ـالرخانلادراحثلادعس جلادـصكتلعلةل ـاع دال ادعرااتة، (لشعدبللدالحللديالعردااتةلردنلرقلديع نل15عيسدملق
ـعدددمل  ـعددداتلعددداال ددد لعجع ـعدددملعلدددتل81اددددتلثدددالثلعجع ـيل ددد لعجع ـرحر (لشعدددبللدددالحللددديالعردددااتة،

ـيللددداعمل ـأظ ددداتلأتدددنلادسردددائجلأتلعلدددر ـادعرردددائيت،ل ـيلعدددسخكضل ـيلادعدددادت،ذـلادعلدددر عردددااتيتلذـلادعلدددر
ـيلادعدسخكضلاشلرجارملادحا يملعاديملدالعرتللالحلليالا ـيلادعلدر ـقليلملدذ ـيلادعادتل دعرااتةلذـلادعلر

 ـرليئملجاًالدلعررائيت.
ل

ر االادرعاالعلةلادعالقملريتلادععا ملادخيطيمل(ل4(ل ن5222 ر العاا ل ال لقاعااالملل-5لللللللل
ـاع ال  ـالرخانلادراحثلادعس جلادـصكتلعلةلعيسملق (ل85ـادرصاالادخططةلعسالشعرةللالحلادةيش،ل

ـأظ اتلأتنلادسرائجلأتلادععا ملادخيطيملرلاعالعلةلش عرًالعتلشعرةلعسرخبلادرصاةلدلالحلادةيش،ل
ـالادرصا اتلادخيطيملداالادالعريتلرة  ل ريا ـيالعلر ل.رط

ل

ر االادرعاالعلةلرأثياللاعملاشلرجارملادحا يمل(2 ن(ل5288 ر الاحينلحلـلقاعااالملل-1لللللللل
ـيالحا اتلاشاج ل ـالرخانل تلرط ـاعلادا اعلدالعرتلادعرااتةلادةرابلرلالحلادةية ـرعضلأس ـادطعتل

ـاع ال  ـأظ اتلأتنل83ادراحثلادعس جلادرجايريعلةلعيسملق (لشعبلعتلشعرتللالحلادةيشلر ليملعيلات،
ـاعلادا اعلدالعرتلادعرااتةل ـرعضلأس ادسرائجرحلتللاعملاشلرجارملادحا يم،لحا اتلاشاج ،لادطعتل

ـعملادرجايريم.ادةرابلر للالحلادةيشلدصادحلادعجع
ل

(لر دداالادرعدداالعلددةلرددأثيالالددرااريجيملادرلدداؤ ل3ن(ل 5282ر ددالظددا السدداعـهل ااالددملقددانلل-1لللللللل
ـعتلدلطدددالبل دددتلk,w,lادددذارةل  ـيالادرك يدددالادخططددةلاد جددد ـرطددد ـعيدددم،ل (ل دددتلرعلدددنلرعدددضلادع دداااتلاد ج

ـالدددرخانلادراحدددثلادعدددس جل ـاع دددال ادعردددااتةلرلدددالحلادةددديشل (لطادردددًال82(لطادردددًال 12ادرجايردددةلعلدددةلعيسدددملق
ـعدددملادلدددارطملـ  ـأظ ددداتلأتدددنلادسردددائجلأتلشلدددرااريجيملادرلددداؤ ل82دلعجع ـعدددملادرجايريدددم،ل (لطادردددًالدلعجع
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ـادرك يالادخططدددةلk.w.lادددذارةل  ـعيدددم ـادطايقدددملادعررعددملردددأثيالإيجدددارةل ددتلرعلدددنلادطدددالبلدلع دداااتلاد ج (ل
ـعيكتلادعرااتة. لاد ج

ـيلياعت. .الل-2 ـادعتدةل l.r.williamsااالملقانلر ال (لر االعقااسمل58ن( 5228 لalmaslly w.a،ل
ـردددنلقيددداهلتعدددتلاالادكعددد ل ـادالعرددديتلادجددداال ـتعدددتلادحا دددملrtرددديتلادالعرددديتلادع ددداةل ـاجعدددادةلتعدددتلmt،ل ،ل

ـادجددداالرحدددتلثدددالثلعرغيدددااتلعدددتلعلدددا ملادحا دددمل طعدددتلrmtاشلدددرجارمل ـاداقدددملدددداالادالعرددديتلادع ددداةل ،ل
ـ اسددتلعيسدملادااالددملل-طعددتلعرـلددطل-قصديا ـيدد (،ل ـالددرخانلل1شعردديتلع داةلـل1طعدتلط شعردديتلجدداا،ل

ـرـصلتلادااالملادةلاتلادالعرديتلادع داةلالداعل دتل ـاللrmtk،لrtادراحثاتلادعس جلادـصكةل ـالعلدر ـاظ دا
ـقداللrtتلاداقملععلأسهلدنليرحقالصحملاش رااضلادذاليقـ لاتلتيااةلاشخرراااتلردؤاالاددةلتيدااةلعادةلع

لـجالاتلثراتلعادةلادسلالشلرجارملادعيسم.
ل

جـراءات البحث  -:طرق وا 
ـاحاةلعتلطايالادقياهلللللل ـعملاد الرخاعتلادراحثملادعس جلادرجايرةلرالرخاانل"ادرصعينلادرجايرةلدلعجع

لادرعاا".ادقرلةلـل
ل

 مجتمع وعينة البحث:
لمجتمع البحث:

ل(.82شعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل اةرع لعجرععلادرحثلعلةل

 عينة البحث:
العرددتللددالحللدديالادعرددااتةلرسدداايلادععدداايلخددال لعسلمرددنلاخريدداالعيسددملادرحددثلرادطايقددملادععايددلللللللل

ـعدااتنل 5285ل–نل5284ادعـلدنلادايالددتل  ج(8)جعلةاشلددرطالعيموتمممجرامرالجارتار مم ج(لشعددب،ل58(،ل
الددررعااتنلعددتلادعيسددملاأللالدديم،ل عددالرددنلالددررعاالشعردديتلدعددانلاسرظدداع نل ددتلادردداايبلأثسدداءلالع مم نجوتمممج

ل(لشعب.88ادرجارملاأللاليم،ل أصرحلعاالادعيسملاأللاليمل 
ل

 أسباب اختيارعينة البحث:
لن(.5285ل–نل5284جعيعلادالعريتلعلجليتلراشرحاالادعصايلدللالحلادعـلنلادايالتل ل-لللللللل
لجعيعلأ ااالادعيسملعسرظعيتل تلادععليملادراايريم.ل-لللللللل
ـشليتيالعتل 85شليق لادلتلدالعريتلعتل ل-للللللل ل(للسم.82(للسمل

 تجانس عينة البحث:
ل.(5( 8ادجااـ لاقنل ل تثلأجاتلادراحثملادرجاسهلدعيسملادرح
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 (1جدول )
 راف المعياري ومعامل االلتواء والتفمطح فيالمتوسط الحسابي واالنح

 (11لمعينة قيد البحث )ن= )السن، الطول، الوزن، العمر التدريبي(

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 االلتواء

 معامل
 التفمطح

 5.22- 5.00 0..5 11.21 سنة السن  1
 1.11- 5.50 1.00 181.21 سم الطول  1
 5.01- 5.50 1.01 00.85 كجم الوزن  0
 1.50- 5.10 5.20 1.01 سنة العمر التدريبي 5

 

 1.05ضعف الخطأ المعياريالتفمطح=                 1.01الخطأ المعياري لاللتواء= ضعف            
( ٟٚ٘ ألً ِٓ ضؼف 043.: 0.0.( أْ ل١ّح ِؼاًِ االٌرٛاء ذشاٚحد ِا ت١ٓ )1)٠رضح ِٓ ٔرائج جذٚي 

( ٟٚ٘ ألً ِٓ 1040-: 000.-اٌخطأ اٌّؼ١اسٞ ٌّؼاًِ االٌرٛاء، وّا ذشاٚحد ل١ّح ِؼاًِ اٌرفٍطح ِا ت١ٓ )

 0ضؼف اٌخطأ اٌّؼ١اسٞ ٌّؼاًِ اٌرفٍطح، ِّا ٠ش١ش إٌٝ اػرذا١ٌح ذٛص٠غ اٌؼ١ٕح فٟ اٌّرغ١شاخ ل١ذ اٌثحث

 (1جدول )
 راف المعياري ومعامل االلتواء والتفمطح في اختبار سرعة االستجابة المتوسط الحسابي واالنح

 (11لمعينة قيد البحث )ن=الحركية ومستوي األداء المهاري ومستوي التفكير الخطى الهجومي 

 االختبارات البدنية م
وحدة 
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 معامل
 لتواءاال 

 معامل
 التفمطح

1 

 )اختبار نيمسون(
 لقياس سرعة االستجابة الحركية

 

 .5.0- 5.01 5.52 1.10 ثانية يمين 

 5.11 5.01- 5.50 1.12 ثانية شمال

 5.22- 5.00 0..5 5.21 درجة المستقيمة ةالهجم 1
 .5.0- .5.0- 0..5 .0.1 درجة الهجمة المغيرة  0
 5.50- 5.11 5..5 5.01 درجة الهجمة عكس المغيرة  5
 5.50- 5.11 5..5 5.01 درجة الهجمة القاطعة 0
 5.51 5.50- 5.85 0.12 درجة الهجمة العددية 8
 1.50- 5.10 5.20 5.01 درجة الهجمة المزدوجة .
 5.21- 5.85 0.52 5.50. درجة الخطىالتفكير  2

 1.05ضعف الخطأ المعياريالتفمطح=                                1.15الخطأ المعياري لاللتواء= ضعف 
ـحتلعالريتل 5يرلحلعتلسرائجلجاـ ل  ـاءلراا ـتتلأق ل2.24:2.32-(لأتلقيعملععاع لاشدر ل(ل

ـحتلقيعملععاع لادركلطحلعالريتل  ـاء،ل عالراا ل(ل2.18:ل8.16-عتللعالادخطألادععياايلدععاع لاشدر
ـتيعلادعيسمل تل لاخررااـتتلأق لعتللعالادخطألادععياايلدععاع لادركلطح،لععاليةيالإدةلاعرااديملر

ـعيملادحا يملـللاشلرجارملاعمل ـيلاألااءلادع اايلدرعضلادع اااتلاد ج ل ادعلرقيعم،لادعغياة،لع هلعلر
ـجم(ل ـادعتا ـيلـلادعغياة،لادقاطعم،لادعاايمل ـعتللادرك ياعلر ل.قيالادرحثلدلعيسمادخطجاد ج
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 :المعمومات المستخدمة بالبحثوسائل جمع البياناتو 
 استخدمت الباحثة األدوات واألجهزة التالية لقياس متغيرات البحث:

 ١ِضاْ طثٟ ٌم١اط اٌٛصْ أللشب و١ٍٛ جشاَ ٍِحك تٗ سعرا١ِرش ٌم١اط ٚاٌطٛي أللشب عٕر١ّرش0 -

 أعٍحح ع١ف ِثاسصج0 -تذي ِثاسصج0                     -        

 حاًِ ٌٍىا١ِشا0 –وا١ِشا ٌٍرص٠ٛش0                -        

 ِصات١ح وٙشتائ١ح ٍِٛٔح )أحّش، أصفش، أخضش( –صفاسج0                         -        

 صات١ح0أعالن وٙشتائ١ح ِٛصٍح تّصذس وٙشتائٟ إلضاءج اٌّ -        

 حاًِ ٌرثث١د اٌّصات١ح ػ0ٗ١ٍ -        

 شٛاخص أٚ ألّاع0 -عاػح إ٠ماف0                   -       

 ألال0َ –ششائظ الصمح0                  -      

 االستماراث المستخذمت فٍ البحج:
حٌٍؼ١ٕح ل١ذ اعرّاسج ذغج١ً ل١اعاخ ػ١ٕح اٌثحث فٟ ِرغ١شاخ إٌّٛٚاخرثاس عشػح االعرجاتح اٌحشو١ -

 (10اٌثحثّشفك)

 (20اعرّاسج ذم١١ُ ِغرٛٞ االداءٌٍّٙاساخ اٌٙج١ِٛحٌٍؼ١ٕح ل١ذ اٌثحثّشفك) -
 

 الختباراث المستخذمت فٍ البحج:ا

 الختبار البذنٍ: ا -

 َ(1..2)ِحّذ ٔصش اٌذ٠ٓ  (ِحّذ ػالٚٞ،3)اخرثاس ١ٍٔغْٛ(ٌم١اط عشػح االعرجاتح اٌحشو١ح ِشفك)
 

 المهاري:مستىي األداء  -

ذُ ل١اط ِغرٜٛ األداء اٌّٙاسٜ ٌثؼض اٌّٙاساخ اٌٙج١ِٛح )اٌّغرم١ّح، اٌّغ١شج، ػىظ اٌّغ١شج، اٌماطؼح، 

( دسجاخ ٚأخز اٌّرٛعظ اٌحغاتٟ ٌذسجاخ .1اٌؼذد٠ح، اٌّضدٚجح( ػٓ طش٠ك ذم١١ُ وً ِٙاسج ِٓ )

اٌمث١ٍح ٚاٌثؼذ٠ح ٚذم١١ُ وً ِٙاسج ٚفك اٌّحى١ّٓ، ٚذُ ذم١١ُ األداء ػٓ طش٠ك اٌرص٠ٛش اٌف١ذ٠ٛ ٌالخرثاساخ 

 (40( ِحى١ّٓ ِشفك )3اعرّاسج أػذخ ٌزٌه ٚػشضٙا ػٍٝ )
 

 (:5اختبار لقُاش المستىٌ الخططً الهجىمٍ للمبارز مرفق ) -

( ِٛلفاً وً ِٛلف ٠حرٛٞ ػٍٟ عؤاي ٠طٍة ِٓ اٌّخرثش اإلجاتح ػٓ طش٠ك .٠3رضّٓ االخرثاس ) 

تذائً حغة اٌّٛلف اٌز١٠شاٖ ِٕاعثاً ِٓ ٚجٙح ٔظشٖ، ٚرٌه تٛضغ ػالِح اخرثاس اٌثذ٠ً إٌّاعة ِٓ ػذج 

( فٟ اٌّىاْ إٌّاعة ح١ث ٠رُ جّغ دسجاخ اإلجاتح ػٍٝ وً عؤاي ِٚجّٛع اٌذسجاخ ٠ذي ػٍٝ دسجح )

( دسجح .3( دسجح ٚاٌحذ األدٔٝ ٌٗ )113اٌزواء اٌخططٝ اٌٙجِٟٛ ٌىً الػة، ٚاٌحذ األػٍٝ ٌالخرثاس )

(6 :156- 164)0 
ل

ج:الدراسة االستطالعية
مجحتىج ومجارثالثالجارموافقج8/8/2017 ومجارثالثالجارموافقجأارتجار احث جاردراس جاالستطالع  جفيج

لخارججارع ن جارماتمعجاألصليجومننفسجمنججالع  نج)8(علىجع ن جقوامهاجمج22/8/2017
ج:وذركج هدفجماج ليرل حثجاألساس  ج
ج.واألاهزةجارمستخدم جو طاقاتجارتسا لجألدواتاجصالح  جوةفا  -1جججججججج
ج.مجوتث  تجارةام راجرلتصو رارتتةدجمنجة ف  جاستخدا-2جججججججج
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ج.رلتط  قجعلىجع ن جار حثج(لاعملاشلرجارملادحا يم)جارتتةدجمنجمالمم جمحتونجتدر  اتج-3جججججججج
ج.و ماج تناستجمعجع ن جار حثجعلم  وفيًاجرلمرااعجارج(راح ج،تةرار،جشدة)جتين نجحملجارتدر تج-4جججججججج
ـعت.ل-2لللللللل ـادكقااتلادخاصملراخرراالادرك يالادخططةلاد ج ـحلادرعليعاتل لـل
ـحلعالريتل ل-3لللللللل ـقتلادعلرغاالدلعقياليتلراا ج(لاقيقم.52ل-82اد
ج.)6(ارمساعد نجمرفقجرقمتدر تجج-7جججججججج
ج.ار حثجرارالجارمعامالتجارعلم  جرالخت اراتجق دج-8جججججججج

 المعامالت العممية:
 الصدق:
ـرلغلعااتال لللللللل (لشعريتلعتلساايل5الرخاعتلادراحثملصاالادرعايتلعلةلعيسملغيالععيتةل

ـرنلالررعااتن ـعتلسكهلعجرععلادرحثلدلعيسملاأللاليمل ـالرخاعتل(ارع ن جاالستطالع  )ادععااي،ل ،ل
ـدملادلارقمل(لشعريتلعتلساا5ادراحثملأيلًالعيسملععيتةلعااتال  يلادصيا،لدرحقيق نلعاا تلعرعيتةل تلادرط

ـجاـ    (ليـلحلذد .1رادسلرملدالعرتلادععاايلإليجاال صاالادرعايت(لدلعرغيااتلقيالادرحثل
 (0جدول )

 في اختبار سرعة االستجابة الحركية داللة الفروق بين المجموعتين المميزة والغير المميزة 
 (2ن=)لمعينة قيد البحث ومستوي األداء المهاري ومستوي التفكير الخططىالهجومي 

 االختبارات البدنية م
وحدة 
القيا
 س

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة 
قيمة "ت" 
 المحسوبة

معامل 
الصدق 
 الذاتي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
 )اختبار نيمسون(

 الحركيةاالستجابةلقياس سرعة 
 5.08 *10.85 5.52 1.10 .5.5 5..1 ثانية يمين 
 .5.2 *.11.1 .5.5 1.18 .5.5 2..1 ثانية شمال

 5.28 *0.00 5.20 5.22 5.20 2.22 درجة المستقيمة ةالهجم 1
 5.01 *15.51 5.20 0.10 5.85 0.10 درجة الهجمة المغيرة  0
 5.01 *15.02 8..5 0.55 8..5 0.55 درجة الهجمة عكس المغيرة  5
 5.20 *11.02 1..5 0..5 8..5 0.05 درجة الهجمة القاطعة  0
 5.28 *10.50 5.85 0.10 5.01 0.80 درجة الهجمة العددية 8
 5.05 *2.20 5..5 5.80 5.20 2.10 درجة الهجمة المزدوجة .
 5.01 *10.15 .0.5 80.02 0.58 0..155 درجة الخططىالتفكير  2

 1.50=  5.50قيمة ت عند مستوى 
ل  لسرائجلجاـ  لعت ل1يرلح لريت لإحصائيًا لاادم ا ل ـا ـا ـج ـغيال( ل لادععيتة ـعريت ـلطارقيالاتلادعجع عر

ـعيمـلادحا يمللاشلرجارم تلاخررااللاعملادععيتةل ـيلاألااءلادع اايلدرعضلادع اااتلاد ج  ادعلرقيعم،لعلر
ـجم(ل ـادعتا ـيلـلادعغياة،لع هلادعغياة،لادقاطعم،لادعاايمل ـعتلادرك يالعلر دلعيسملقيالادرحثلادخططجاد ج
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لدصادحل لادععيتة ـعم ـحتحيثلادعجع ـرملراا لادعحل ل"ت" لريت لقيعم ل5.52عا ل51.82: ـتتلأ رالعتل(،
ـأس الصادحملدعال ـديم،لععاليا لعلةلصاالاشخررااات،ل لـلعرعتلأجله.قيعر الادجا

ل

 الثبات:
عاارهل  ـا  ـعلعلدةلTest and Retestرنلحلابلثراتلعرغيااتلادرحثلرالرخاانلطايقملاشخرراال (لرعالألر

ـسملعتل  (ليـلدحل1ـجداـ ل (جارع نم جاالسمتطالع  )(لشعريتلعدتلخدااجلعيسدملادرحدثلاأللالديمل5عيسملع 
لذد .

 (5جدول )
 في اختبار سرعة االستجابة الحركية  معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

 (2)ن=لمعينة قيد البحث ومستوي االداء المهاري ومستوي التفكير الخططى الهجومي 

 االختبارات البدنية م
وحدة 
 القياس

 إعادة التطبيق  التطبيق األول
قيمة "ر" 
 المحسوبة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
 )اختبار نيمسون( 

 لقياس سرعة االستجابة الحركية

ل*2.65ل2.25ل5.51ل2.25 5.52 ثاسيم يمين 
ل*2.43ل2.26ل5.51ل2.24ل5.53 ثاسيم شمال

ل*2.42ل8.24ل1.22ل2.51ل1.55لااجم المستقيمة ةالهجم 1
ل*2.55ل2.51ل1.55ل2.56ل2.52لااجم الهجمة المغيرة  0
ل*2.52ل2.56ل2.52ل2.43ل2.22لااجم الهجمة عكس المغيرة  5
ل*2.52ل2.43ل1.22ل2.48ل1.42لااجم الهجمة القاطعة 0
ل*2.41ل2.31ل1.55ل2.31ل2.81لااجم الهجمة العددية 8
ل*2.58ل8.24ل1.22ل2.41ل1.31لااجم الهجمة المزدوجة .
ل*2.52ل5.55ل42.52ل1.24ل36.15لااجم الخططىالتفكير  2

 1..5=  5.50قيمة ر عند مستوى 
عااةلادرطريق1 يرلحلعتلادجاـ ل ـا  كتل(أتلتسا لععاع لاارراطلاا لإحصائيالريتلادرطريالاألـ ل

ـعيملـللاعملاشلرجارملادحا يملاخرراال ـيلاألااءلادع اايلدرعضلادع اااتلاد ج  ادعلرقيعم،لادعغياة،لعلر
ـجم(ل ـادعتا ـيلـلع هلادعغياة،لادقاطعم،لادعاايمل ـعتلادرك يالعلر ععاليا لدلعيسملقيالادرحثلادخططجاد ج

ـحلععاع لاشارراطلعالريتل  ـتـلأ رالعتلقيعمل"ا"ل2.65:ل2.42علةلثراتلرل لاشخررااات،لحيثلراا (ل
ـال  ـديملعسالعلر ل(.2.2ادجا

 

 :البرنامج هدف
لي االادراساعجلإدة:لل

ل(.82ادحا يملدايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل لاشلرجارمرحليتللاعمل -
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ـيلرحليتلل- ـعيملعلر ل ادعلرقيعم،لادعغياة،لع هلادعغياة،لادقاطعم،لادعاايملرعضلادع اااتلاد ج
ـجم(ل ل(.82دايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل ـادعتا

ـيلرحليتلل- ـعتلدايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل لادخطةادرك يالعلر  (.82اد ج
 معايير البرنامج التدريبي:

لاعال- ل ت لرحاات ـادرت ل لادايالت لدلراايب لادعلعيم لادعراائ لعلة لادراساعج ـا لعحر ـقيتلااخرياا لادر ا
ـادااحم.ل تادصحيحلدر ااالحع لادراايب،لادرااجل ـائعملريتلادحع ل لتيااةلادحع ،لادع

ـعم.لل- لأتليرسالبلادراساعجلادراايرتلععلاألتااالادعـل
ـيارهلعتلراايراتلدلعاحلملادلسيملدلعيسملادعخرااة.لل- ـعحر لعالئعملادراساعجل
ـقارليرهلدلرعاي .لل- ـسملادراساعجل لعا
ل.لادحا يملاشلرجارملاعمللحليتاشلركااةلعتلادااالاتلادعاررطملادرتلقاعتلررصعينلرااعجلراايريملدرل-
ـة.لل- ـالرادكائاةلادعاج ـاشسرظانل تلععاالملادراساعجلحرةليع  اشلرعااايمل
ـجيل- ـأسلر الألدرة ي لااجملادحع لهالرخاانلادطايقملادرع   ااالعيسملادرحث.،لإذلرعالأ ل لادطاال

ـجيملدلراساعجل اإلحعاءل - ـد ـادكلي  ادخران(ل–ادجتءلادائيلتلل–عااعاةلاأللهلادراايريمل
 

  والتوزيع الزمنى لمبرنامج:المحتوى 
 إعداد البرنامج التدريبي:

ـاتل ـيمل تلتذهلادااالم،لدذال قالاترعتلادراحثملررـليحلخط يعررالادراساعجلادراايرتلتـلحجالادتا
ـارهلادس ائيملدلرطريال عالتـلعـلحل تلادسقاطل ـادعااح لادرتلعالر الحرةليص لإدةلص رساءلادراساعجل

ل-ادراديم:
ـاألجسريملل- ـقااةلادراحثم.لللللللللل تدقالقاعتلادراحثملرعلحلعاجعتلدل ربلادعاريمل ـال لحا
ـادااالاتلادعاررطملرعرغيااتلادرحث.للثل-  نلإجااءلعلحلدلرحـثل
ــلعلراايراتللاعمللععاايادعقارلملادةخصيملدلعااريتلرساايلادل- رادقاتاةلدرسليال
ل(.82دالعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل ادحا يمللعتلادراساعجلادعانللاشلرجارم

 محددات البرنامج التدريبي:
لراساعجل ـا ال(4عا ا ادحا يملاشلرجارمراايرارلاعملقاعتلادراحثملررسكيذ لادلرتلادع ـن /ل5/6 تلي

ـا ال5284 لادع لاألارعاء ـن لحرةلي ل 52/82/5284ن لدعاة لعت 5ن ـير ـت ل لعرصلم لألاريع ـحاةل51( ل )
ـاقعل  ـع(ل1راايريملر ـتتلأيانلادلرتللحرةلشيرنلإج االادج اتلادعصرتلدالعريتلـحااتلراايريمل تلاأللر

لاألارعاء.لل-اإلثسيتلل–
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 وقد اعتمدت الباحثة عند تطبيق البرنامج:
ـادحجن(لخال لراساعجلرحايالعسحسياتلادحل-للللللل للاعماشلرجارملادحا يمراايراتلع ل ادةاةل

ـدت،لاأللاليملادثاسيملريسادعاحلمللاليألريتعاحلةلرقلينلادراساعجلإدل- لعلة األلاليملاأل
ـادت ل.لادر

لرعايساتلل- لادثاسيملادحا يملاشلرجارملاعملإعااا لاأللاليم ـدت، (.لادرتلررلعتلادعاحلمل األلاليملاأل
 (5عا ا 

ـادلالعم. - ـاع لاألعتل  عااعاةلع
ـادر ائم اعااالرعايساتلخاصملر ن(لعا اللعااعاة - ـاعالاإلحعاءل ل(.6 ق
الادكاايم. -  عااعاةلعراألادكـا
ـاإلاتاالادةايا.ل -  عانلإعطاءلرعايساتللاعماشلرجارملادحا يم تلحادملاإلحلاهلرادرعبل
ـاإلطادماشل - ـسمل  .دعانلحاـثلإصاراتلترعانلررعايساتلادعا
ل.العريتعالر الاديعااعاةلادعاحلملادراايريملادرتل -
ـراتل  -  ادرااجلررعايساتللاعماشلرجارملادحا يملدءااءلحرتلرص لإدتلعااعاةلادرااجل تلادصع

 (لأثساءلادراساعج.اادقصـلادلاعم
ـعيملادرليطملادتلراساعجلعااعاةلادرااجل تلراايراتلل- لاعملاشلرجارملادحا يملدءااءلعتلادع اااتلاد ج

لع لخططت لرك يا لرلراعت لرسا ليم ـاقا لع للعت ــلع ا ل لادعا رم، ـعيم لاد ج ـاقالادع ااات لادع ت
ـعتلعا ب( ـعتلرليطلتج ـاقالادصعرمل تج  .ادل لملادتلادع

لل- لرسلرم ـادخططة، لادع اايل لريتلاإلعااا لادحا يم لاشلرجارم لراايراتللاعم %لع اايل تل822اعج
ـيق لحرةلرص لادتلسلرمل  ـادع هلرادسلرملدإلعااالادخططةل2راايملادراساعجل %(ل تلس ايملادراساعج،ل

ـي2يراألرسلرمل  ـذد ل تل راةلادعسا لملدلعـلنلادايالتل822سر تلرسلرمل %(ل %(ل تلس ايملادراساعج،ل
لن(.ل5285ن/5284 

 استخدمت الباحثة الوسائل اآلتية:االستجابةوعند تطوير وتحسين القدرة عمى سرعة 
ـاقالثاررملعرلطمل-لللللل  .ادراايبلرالرخاانلع
ـاقالععيسملعركالعلي ا.ل-لل لادراايبلرالرخاانلع
ـاقالغيالعركالعلي ا.ل-لل لادراايبلرالرخاانلع
ـرر الععالررطلر ادعسا لاتل-لل ـاقالعخرلكملرتيال تلااجملصع   .ادراايبلرالرخاانلع
ـاقالادحقيقيملادرتلرحاثل تلادعسا لات.ل-لل لادراايبلرالرخاانلادع

 عاركعلادةاةلرالرخاانلأللـبلادراايبلاداائاي.لاطايقملادراايبلادكرال -
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ل - لخال  لعت لاداائايلر ـت لادراايب لأللـب لااخ  لعااللادااحملتيااةاألحعا  لتيااة لعع اإليجاريم
لريتلادرعايسات.لادر اااات
ـاةل - ـعيملعررعًالااجملادحع لادرتليرنلرحاياتال تلغلـتلادرة ي لادعانلدلا ـاةلادحع لادي رة ي لا

ل.عسخكض(ل8عاركعل:8 اد ليم(لعررعًالادرة ي ل لمادكراي
ـعاتل تل 1:5(لرعايساتل تل 3ررلعتل لاداائاة -  (لر اااات.3:1(لعجع

 لتحديد األحمال التدريبية تمت اإلجراءات التالية:
   لرعايتل تلادراساعجلادراايرت.أـلتعتلتلاعاالادر اااللعلةرنلرحايالةاةلادراساعجلرساءًالل-ل
ـعيتل عراألادر يا(لخال ل راةلرسكيذلمرراعلعراألإجااءلادقيالاتلادريسيمل ادرررعيإل-  (ل  لألر

 %(للللل822 ةادراساعجلدلعاتلاقملرحايالادجاعاتلادراايريملادعسالرملعتلخال لرحايالادحالاألقص
ـاءلدلتعتلأـلادر ااااتلد تليرنلرحايالادةاةلادعسالرملادخاصمل(82العرتللالحلليالادعرااتةلرحتل د ل

ـحاةلراايريم. لر  ل
ـادحجن(لدلراساعجلادراايرتلرحايالعسحل-ل ل(.8ادعانلة  لاقنل سياتلادحع ل ادةاةل

(ل5 ادحا يملاشلرجارمدراايراتللاعملراساعجلاد(لأثساءل راةلرسكيذلادخططة–عااال ادع اايشـدرحايالتعتلا
ـحلابلعايلت:  ألاريعليجبلرحايال

ـعلادراايرتل ل-للل  (لاقيقمل632لاعمل=ل ل(83%(ل=ل 822رحايالادحالاألقصتلدحجنلأللر

ل.(للسه82رحتل لمادلسيدلعاحلمل
ـادخططجكتلة ال لررعرال_لارحايالادحالاألقصتلدحجنلادراساعجلادعانلرادل-للل قيقمدإلعااالادع اايل

ـرا ـجاقيقمل2625(=ل8(لألاريعلرادة  لاقنل 5عتلخال لحلابلحجنل (أ  ر  تلادحع لل عراألادرع
ـحاةادراايرت( لعاا÷لادتعتلاد لتلدلراساعجلادعانادراايريملااخ لادراساعجلادعانل=لل،لأذتلعرـلطلتعتلاد

ـحااتلادراايريملدلراساعجلادعان ـاقعل ل15÷لاقيقملل2625=لاد ـعل3ـحاةلراايريملر لـحااتلراايريمدءلر
لاقيقم.لل851ألاريعللراساعجلادعان(ل=لل5×لااخ لادراساعجلادعانل
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 (1شكل رقم )
 والحجم(منحنيات الحمل )الشدة 

ا
جم
لح

شدة 
ال

 

 الشـدة ٪ 0. 5. 25 0. 20 25 05 0.

 الحجـم ٪ 20 20 25 25 0. 0. 5. 5.
 األسابيع 1 1 0 5 0 8 . 2

 أقصى 011        

ب ٪
دري
 الت
مل
 ح
في
جم 

والح
دة 
لش
ا

 

        59 
        51 

 اقل من األقصى
      × × 59 

    
 

×    51 
 مرتفع

  × ×     59 

× ×       51 
 59         متوسط

        51 
 91         منخفض 99        

01  0 
 

 األشـهـر

(لألاريعل5ـدحلابلادحجنلاد لتلدكراةلرسكيذلراايراتللاعملاشلرجارملادحا يملااخ لادراساعجلادعانل ل-
ـحاةل ـاقعل ل51×لادراايريملااخ لادراساعجلادعانلراداقائا=لعرـلطلاد ـحااتلراايريملدرسكيذلل1ـحاةلراايريملر

ل.5643=ل51×لالل851ألاريع(ل=لل5×لراايراتللاعملاشلرجارملادحا يمل
ـرا(ادخططة–ع اايتعتل اًللعتلاإلعااال ادللحسابـل-ل راـتلتعتلاشحعاءلل(لدة ايل لررعرال_لأ  ر
ـتعتلادر ائمل 82  ـحاةلراايريمل=ل51×ل (لاقائال82(ل=ل 2(لاقائال لاقيقم،لل132(ل

ـادخططةلدراايراتللاعمل5383=لل5643العتل132ـطاحل اقيقملادتعتلادكعلجلءعااالادع اايل
ـادجاـ ل  ل(ليـلحلذد .2اشلرجارملادحا يم.

 (0جدول )
 ( أسابيع لشهري )سبتمبر وُأكتوبر(2خالل ) (الخططى–توزيع نسب وأزمنة األعداد)المهاري 

 نسب األعداد   م 
 

 نوع األعداد

النسب 
المئوية 
)%( 

الكمي زمن ال
(2) 

 أسابيع بالدقائق

 الشهور
 

 نوع االعداد

الكمي زمن ال شهر ُأكتوبر شهر سبتمبر
(2) 

 أسابيع بالدقائق
 الزمن  )%(

 بالدقائق
 الزمن  )%(

 بالدقائق

 1100582 101515 %15 1555505 %25 األعداد المهاري 1100582 % 52 األعداد المهاري 1
 1085501 1522518 %25 1.1558 %15لالخططىاألعداد 1085501ل% 01لالخططىاألعداد 1
 1818 1000555 11.8585 المجموع 1818 % 155 المجموع 0
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 األساسية: بحثخطوات تنفيذ ال
 :القبمية القياسات
لل ـن لي ل ت لادقرليم لادقيالات لإجااء للادلرترن ـا ا للن53/5/5284ادع ـن لي لحرت ـا الادثالثاء ادع

ـ استلرادراريبلادرادت.56/5/5284 لنل
ل

 :(المهارية - البدنية -الخططىة) القياسات
ـنللمادراحثلتقاع ـا الادلرتلرإجااءلادقيالاتلادقرليمي ـذد لدلعرغ53/5/5284ادع يالادخططجقيالع

ـعتلدلعرااتة شعرتلليالادعرااتة(ادرحث ـيلادرك يالادخططتلاد ج ،لثنلقاعتلادراحثملرإجااءلاخرراالعلر
ـا الهلادقرليالادقيا ـنلاألحالادع ن، عال54/5/5284خررااللاعملاشلرجارملادحا يملقيالادرحثكتلي

ـعيمل ادعلرقيعم،لادعغياة،لع لادعغياة،لادقاعرأيلًالرإجااءلادقيالاتلادع اايم قاطعم،لادعاايم،لاد ج
ـجم(ل ـا الادعتا ـنلاألثسيتلادع ـا ال55/5/5284قيالادرحثكتلي ـنلادثالثاءادع ر قينل،لـلن56/5/5284نلحريي

دلرقيينلادذارتلدللااةلادخرااءلادعرخصصيتل تلل(لرخلع5 تلالرعااةلرقيينلعـلحلرادعا ال تذهلادع اااتل
 .(1ايالملادعرااتةلعـلحلرعا ال 

ل

 :البرنامج تطبيق
ـذد ل تلادكراةل( تلصادمللاعملاشلرجارملادحا يملرطريالادراساعجل راايراتلرن ساايلادععاايلرادقاتاة،ل

ـنلادلادتعسيملعت ـا الرتلي ـنلاأللادتنل6/6/5284ادع ل.ن8/88/5284ارعاءلي
ل

 :البعدية القياسات
ـنللمادراحثرقاع ـا ادلررررطريالادقيالاتلادرعايملرسكهلادرللل لدلقيالاتلادقرليمل تلي نل1/88/5284اادع
ـنلادلةحر ـذد رأ4/88/5284ثالثاءلي ـنلادلجااءلادقيالاتلادرعايملدلعرغيالادخططةن، للرت تلي

ـا ا ـنلاألثنليلي الادقياهلادرعايلشخررااللاعملاشلرجارملادحا يمنل1/88/5284ادع حال تلي
ـا ا ـنلاإل،ثنلقياهلادعرغيااتلن2/88/5284ادع ـا السيتثادع اايمل تلادكراةلعسي ـنللن3/88/5284ادع حريي

ـا ال ل.ن4/88/5284ادثالثاءلادع
ل

 المعالجات اإلحصائية:
ـتتل ادرا ضلادرحثل ل:دتالرخاعتلادراحثملاأللاديبلاإلحصائيملادعسالرملدرحقيال ـا

ـاءلل-ععاع لادركلطحلل-ادـليطل–اشسحااالادععياايل- ادعرـلطلادحلارت ـيمل-ععاع لاشدر لادسلرملادعئ
لاخرراا"ت"(–اشارراطععاع لل-



 

- 738 - 
 

 الحركُتعلً بعض المهاراث الهجىمُت والتفكُر الخططً الهجىمٍ لذي العب َسالح سُف المبارزةتأحُر تذرَباث سرعت االستجابت 

 م8102 -للنصف األول لألبحاث العلمُت -المجلذ الخانٍ –جامعت السقازَق  -كلُت التربُت الرَاضُت للبناث –مجلت بحىث التربُت الشاملت 

 

 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: -
  -عرض وتفسير ومناقشة الفرض األول: -

 (8جدول )
 في القياسين القبمي والبعدي  متوسطاتالفروق بين 

 (11)ن=قيد البحثالحركية  االستجابةسرعة )اختبار نيمسون( لقياس 

 االختبارات البدنية م
وحدة 
 القياس

 إعادة التطبيق  التطبيق األول
 نسبة التحسن

قيمة "ت" 
 المتوسط المحسوبة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

1 
 اختبار نيمسون لقياس
 سرعة االستجابة الحركية

 *11.51 15.01 5.52 .1.2 5.52 1.10 ثانية يمين 
 *11.00 10.21 5.50 1.05 5.50 1.12 ثانية شمال

 1.10=  5.50قيمة ت عند مستوى 
الاادددملإحصددائيًالردديتل3يرلددحلعددتلسرددائجلجدداـ ل  ـال ددـا ـجدد ـادرعددايللعرـلددطات(ل ادقيالدديتلادقرلددتل
ـرمللرلغددتلقيعددمحيددثل،ادحا يددملقيددالادرحثلاشلددرجارملدداعملدصددادحلعرـلددطلادقيدداهلادرعددايكتل "ت"لادعحلددد

ـحتلعالريتلرحلتلـرسلبل(ل88.21 (،ل88.25  ل%(.85.55 ،ل%(52.15 راا
 

ادرعايلعلةلادقياهلادقرلتل تلاخرراالسيللـتلدقياهللاعمللرعتيلادراحثملتذالادرحلتل تلادقياهدذال
ـادرخطيطلاريع(لأل5دعاةل لعلعياًللمادعقسسلراايراتللاعملاشلرجارملادحا يمرأثيالاشلرجارملادحا يم،لادةل ،ل

ع لعلتلرحليتللاعملاشلرجارملادحا يمدالعرتلادرتلرعـرقسيتلاألحعا لادراايريمللـلعلادراايراتادجيالد
ـادراايريمدعيسملادرحثلالحلليالادعرااتة، ل.رأللـبلعلعتلعسالبلدلعاحلملادلسيمل

 

ـيلشعرتللالحلليالادعرااتةلراايراتادـركلالادراحثملذد لرأتل لادرتلـلعتلرعع لعلتلرحليتلعلر
ستلعلةلرعايساتلدرعلادع اااتل تللاعملاشلرجارملادحا يم،لحيثلاس الرلعل(للسم84رحتل 

لًال ـادععاةلإعاااًالعاـا ـعيم،ل ـاقالادخططيماد ج ـعيم،ل عالاس الرلعستلأيلًالعلجرعايساتلدرعضلادع اد ج
ـ الاألللـبل–رالرخاانلـلائ لاعنلدرحلتلاشلرجارملادحا يمل ادصكااةل ـسم(ل لاإللاءةلادعل

لأتعيملادرحثل تلأتللاعملاشلرجارملادحا يملتتـر عتلادعلعتلادذيليرسالبلععلتذهلادعاحلملادلسيم،
ـعاع لعؤثال تلحلنلسريجملادعراااة ل.عتلأتنلعساصالادركـال تلأيلعراااةل

ل

ليذ ال لادصاا لأسه8661 تلعراهلاداعلـ تلتذا لراسيملعاديمللن( يجبلأتليرعيتلادعرااتلرلياقم
ل(13:ل5يات. ع رلرًالعس اللاعملاشلرجارملادحا يملدرأثياتالعلتلسرائجلادعراال
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ـاشلرجارملد الرادحا ملـل ـالاإلةااةلادلععيملأـلادرصايمل لاعملاشلرجارملرعستلادكراةلادتعسيملدظ 
ـتعتلرسكيذلادحا مل لاعملاشسطالالدرسكيذلادحا م ـعلتعتلاالادكع ل ل(52(. ـتتلعجع

ل

أتنلادسرائجرحلتللـأظ اتن(5222 قانلر العاا ل ال لادريـرركالسرائجلتذالادرحثلععلادااالملللللللل
ل(لألاريع.5لاعملاشلرجارملادحا يملسريجملرأثيالراايراتللاعملاشلرجارملادحا يملادعقسسملدعاةل 

ل(ل884:لل4 
ل

ـاددذيليةديالإددة الذاتلاشددملإحصدائيملرديتلعرـلدطاتلادقيالديتلـتذالعاليحقالادكاضلاألـ ل ـجدال دـا
ـادرعايل تللاعملاشلرجارملادحا يملدصادحل ادقياهلادرعايلدايلشعرتللدالحللديالادعردااتةلادقرلتل

ل(.82رحتل 
  -:ثانيعرض وتفسير ومناقشة الفرض ال -

 (.جدول )
 بعض المهاراتمستوي فيالفروق بين متوسطات درجات القياسين القبمي والبعدي 

 (11)ن=الهجومية )المستقيمة، المغيرة، عكس المغيرة، القاطعة، العددية والمزدوجة( قيد البحث

 االختبار م
وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن

قيمة ت 
 ع م ع م المحسوبة

 *22.. 85.10 5..5 01.. 0..5 5.21 درجة المستقيمة  ةالهجم 1
 *11.20 08.05 5.80 .2.1 0..5 .0.1 درجة الهجمة المغيرة  1
 *.1.. 85.21 1.11 2.50 5..5 5.01 درجة الهجمة عكس المغيرة  0
 *11.01 1.11. 5.01 2.50 5..5 5.01 درجة الهجمة القاطعة  5
 *11.. .0..5 1.11 85.. 5.85 0.12 درجة الهجمة العددية 0
 *2.28 00.10 1.50 8.85 5.20 5.01 درجة الهجمة المزدوجة 8

 1.10=  5.50قيمة ت عند مستوى 
الااددددملإحصدددائياًل4يرلدددحلعدددتلسردددائجلجددداـ ل  ـال دددـا ـجددد ادقيالددديتلادقرلدددتلارااجاتلرددديتلعرـلدددطل(ل

ـعيددمل ادعلددرقيعمدصددادحلعرـلددطلادقيدداهلادرعددايـادرعددايل ل،ع ددهلادعغيدداة،لادعغيدداةل،كتلرعددضلادع دداااتلاد ج
ـجم(ل،ادقاطعم ـادعتا ـحتحيثل،لادعاايمل ـرمللراا رحلتلـرسلبل(ل55.25:ل4.84 عالريتلقيعمل"ت"لادعحل

ـحتلعالريتل ل.(%45.55:ل%12.86 راا
(ل5دعداةل لعلعيداًللمادعقسسدلرداايراتللداعملاشلدرجارملادحا يدمردأثيالادةلادراحثملتدذالادرحلدسلرعتيدذال

هلعلدددرقًالاددددذيليخلددعلدءلدددلـبلادعلعدددتلل،اريعألدد ـادرخطدديطلادجيدددالادعدداـا ـاشسرظدددانل ددتلععليدددملادرددداايبل
لـعااعاتلادعرطلراتلادخاصملرادعاحلملادلسيم.

ل
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ـركلددالادراحثددملذددد لرعددايلادرددأثيالاإليجددارتلدردداايراتلادلدداعملادحا يددملعلددتلشعرددتللددالحللددياللللللللل
ـعددايل84ادعرددااتةلرحددتل  ـعيددمل(للددسم،ل ل،ع ددهلادعغيدداة،لادعغيدداةل، ادعلددرقيعمإرقدداس نلدددرعضلادع دداااتلاد ج

ـجم(ل،ادقاطعم ـادعتا ـحتلسلبلادرحلدتلعدالرديتللادعاايمل ـر عدتلأتعيدملل(%45.55:ل%12.86 حيثلراا
ل.ادرحثل تلاعرال لادالعريتللاعملالرجارملحا يملجياةللـالرلاعاهل تللاعملأااءلادع ااات

ـيدمل دتل5222ـ تلتذالادصااليةيالادلياللاعتل  ـعيملرعرردالحجدالادتا ن(لادتلأتلاأللاديبلاد ج
ـنلادعرقتلغادرًالعاليحقالأ ل لادسرائج.ل  ـادالعبل ثيالاد ج ل(1:ل1ادعرااتةل

ل

ل ل عا ل5223 لاسامة عبد الرحمنيذ ا لتااتلع ااان( ل لعا لرعاظعتللتلادعرااتأسه ل لعا ـخراره
ـسرائجهلخال لادعراايات ل(ل182:لل1.ل  اعليملأااءهل

ل

ـأظ دددداتلأتددددنل،ن(5282قددددانلر ددددالظددددا السدددداعـهل ـرركددددالسرددددائجلتددددذالادرحددددثلعددددعلادااالددددملادرددددتل
ـعيددملسريجددملرددأثيالردداايراتللدداعملاشلددرجارملادحا يددملادعقسسددملدعدداةل  (ل5ادسرائجرحلددتلرعددضلادع دداااتلاد ج

ـاقدددعل  ـد س عدددالاخرلكدددال دددتلادعيسدددمل دددرنلرطريدددالرددداايراتللددداعمل1ألددداريعلر ـعل ـحدددااتلراايريدددملخدددال لاأللدددر (ل
حلةدديشلادعردااتةلأعدالتدذالادرحددثلعلدةلشعردتللداللن(5282ظددا السداعـهل اشلدرجارملادحا يدمل دتلااالدمل

ل(812:ل3. لادحادتل رنلرطريق العلةلشعرتللالحلليالادعرااتة
ل

الذاتلاشددددملإحصدددائيملرددديتلعرـلدددطاتلـاددددذيليةددديالإددددةلثددداستـتدددذالعددداليحقدددالادكددداضلاد ـال دددـا ـجددد
ـعيددددمل ادعلددددرقيعم،لادعغيدددداة،لع ددددهل ـيلرعددددضلادع دددداااتلاد ج ـادرعددددايل ددددتلعلددددر ااجارادقيدددداهلادقرلددددتل

ـجددم(لدصددادحلادقيدداهلادرعددايلدددايلشعرددتللددالحللدديالادعرددااتةلرحددتلادعغيددال ـادعتا ة،لادقاطعددم،لادعاايم
ل(.82 

  -:ثالثعرض وتفسير ومناقشة الفرض ال -
 (2جدول )

 درجات بين متوسطات داللة الفروق
 (11)ن=قيد البحثالخططىالتفكير مستوي القبمي والبعدي في ينالقياس

وحدة  االختبار م
 القياس

نسبة  القياس البعدي القبمي القياس
 التحسن

قيمة ت 
 ع م ع م المحسوبة

 *...0 01.55 8.52 01.21 0.52 5.50. درجة الخططىالتفكير  1
 1.10=  5.50قيمة ت عند مستوى 
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ل5يرلحلعتلسرائجلجاـ ل  الاادملإحصائيًا ل ـا ـا ـج ل ـادرعايل( ريتلعرـلطاتلااجاتلادقياليتلادقرلتل
ل لدصادح لادرعاي لادقياه لعرـلط ل ت ـي لعلر ـعيادرك يا لاد ج لادرحثادخططة لقيا لحيث ل"ت"لرلغت قيعم

ـرمل  ل%(.18(،ل عالرلغتلسلرملادرحلتل 6.44ادعحل
ل

لادقياهدذا ل ت لادرحلت لتذا لادراحثم للرعتي ل ت لادقرلت لادقياه لعلة لادرعاي ـي لعلر ادخططةلادرك يا
ـعي ليالدالعبللالحلاريعل(لأل5دعاةل لعلعياًللمادعقسسلادحا يمراايراتللاعملاشلرجارملرأثياللإدةاد ج

لرحتل  للسم82ادعرااتة لد( لادجيا ـادرخطيط ل لادراايرات، لرأللـبلعلعتللرطريا لادراايريم لاألحعا  ـرقسيت
ـادراايريملدعيسملادرحث ل.عسالبلدلعاحلملادلسيمل

ل

ـعتلادتلإسهلجتءلعتل ـيلادرك يالادخططجاد ج ـساتلادحادملـركلالادراحثملرحلتلعلر ادرساءلادعر اع لدع 
ـاشلرعااالادسكلت،لإذلإتلادقاااتلادخططيمل ـادك ايل ـأسهلذـلعالقملعرراادملععلاإلعاااادع اايل ادراايريمل
ررعلالإدةلحال ريالرأتعيمللاعملاشلرجارملادحا يملرادسلرملدرسكيذلاأل  االادخططيملادعخرلكمل تلادعرااتةل

ـاةلرطيئملدتليجايلسكعًا،لأذالأتلألتلاألعااالادخططةلع عال ا ـعلةلألهلعلعيملإذالطرالرص لًال تلعاـا
ـادرغلبلعليم،لدذالللغيابلادلاعمل تلاسجاتهليجع لادخصنليسررهلدهلديأخذلتـلاإلجااءات ادا اعيملإل ةادهل

ـعيمل لتج لحا ات ـأااء ل لادخصن لد جعات لادحا يم لاشلرجارم للاعم لعلة لقاااًا لادعراات لي ـت لإت يجب
لعتلادرك يالسقاطلدصادحه،لـرلجي  ـا ـعلر لررطلبلقااااتلعتلادالعبل لادعرااتة لايالم لأتلطريعم  عا

ل ادالعبلادذاليرعرعل ـاقالادلعبلادعرغياة، لادقااااتلدلرصاال ةلع لارخاذ لعت لادخططةلدرع سه ـادذ اء
ـاقا ـادللينلدلع ـنلراألااءلادخططةلادعسالبل ـيق ـعيمليلرطيعلادرصاال ـاج هللرأرقاتلادع اااتلاد ج ادرةلر

ل ةلادعلعب.
 

ـجلال أتلادعرااتلراـتلع اااتلعقليملجياةلدتلي ـتلعرااتللن(Kogler 8661ـتذاليركالععلعالذ اهل 
لادراسيمل لرجاسبلقاااره ـادذاليعرل لع اااتلعقليملعاديم ـادع اايم، ل لادراسيم ساجحلرغضلادسظالعتلقاااره

ل(15:ل17ـادع اايمللـالي ـتلذـل اعلجملأااءلعاديم. 
ل

ـالاددذتسةلدالعدبللن(8664 عاليةديالألداعملااردبل  اددتلأتلععليداتلادرك يدالادخططدةلرعرعدالعلدةلادرصد
ـاةلع دددااةلأـلع دددداااتلععيسددددمل عدددداليع سددددهلأتل حيدددثلأسددددهل ددددتلـلددددعلادايالدددتلأتليلرحلددددال ددددتلذتسددددهلصدددد
ـقددالععدديت،ل عسدداعاليلرحلددالادالعددب ـاسكعدداشتلردداررطلرع ـاةلادذتسيددملعةدداعال ليلرحلددالعددعلتددذهلادصدد
ـقدددالادعسا لدددمل دددإتلذدددد ليحقددال اصدددملدلرك يدددال دددتلاأللدددلـبلادعالئدددنلدلرغلدددبلعلدددةل ـالادذتسيدددمل دددتلع ادصدد
ـقددالادعسا لددمل ـ ددتلذدد ليددرنلرقدداينلادعدـتلد ددتليصدرحلأ ثددالأدكدملرع ـارعددالاقردااحلادردداائ لادعسالدرمل عسا لده،ل
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ـاش ـعددتلثددنلارخدداذلادقددااااتلادعسالددبل لددرجاراتلادصددحيحمل ددتلـيلدداعالادالعددبل ددتلرحلدديتلرا يددتلاشسرردداهل
ـاقالادعسا لم.  ل(184:ل5ع

ـيهلادجردددادةل  ـادردددتليجدددبلأتل5221ـيددداالعددد ـادعرددداائلادخططجدددم،ل ـاةلإدعدددانلادالعدددبلراأللدددهل ن(للدددا
ـاللداعملادرك يدالشرخداذل ي رلر العتلعاارهل تلأثساءل راةلاإلعدااالادخططدة،لرحيدثليدسع هلذدد لعلدةلرطد

ـاقددالادعسا  ـالادددذاليؤايددهلادرك يددال ددتلسةدداطلادقددااااتلادعسالددرمل ددتلعخرلددالع ـذددد لسظدداًالألتعيددملادددا لددم،ل
ـالرجاراره.  ل(822:ل88ادالعبل

ل

ـ اسددتلعددتلأتددنلن5282ادددتلقددانلر ددالظددا السدداعـهل ااالددملـرركدالسرددائجلتددذالادرحددثلعددعلسرددائجلاد (ل
ـادراساعجلادعلرخان ـد تل اتلاشخرالالريس نل تلادعيسمل ـيلادرك ياادخططة،ل :ل3 لسرائج نلتتلرحلتلعلر

ل(813
ل

الذاتلاشدملإحصائيملريتلعرـلطاتـادذيليةيالإدةلثادثـتذالعاليحقالادكاضلاد ـال ـا لـج
ـعيلصادحلادقياهلادرعايلدايلشعرت ـيادرك يالادخططةلاد ج ـادرعايكتلعلر لااجاتلادقياهلادقرلتل

ل(.82لالحليكادعرااتةلرحت 
 :االستنتاجات والتوصيات -
 االستنتاجات: -

لرنلعالهلدسرائجلادرحثلادحادتلالرسرجتلادراحثملادرادت:عتلخال لعال 
أتلراايراتللاعملاشلرجارملادحا يملأاتلادتلرحلسلاعملاشلرجارملادحا يملدالعرتللالحلليالل-8

ـحتل82ادعرااتةلرحتل  ـراا ل.%(52.15%:ل85.55عتل رحلتلسلبلاد(ل
لعلرل-2 ل ت لادرحلت لادت لأات لادحا يم لاشلرجارم للاعم لراايرات ـعيملأت لاد ج لادع ااات لرعض ـي

ـجم(لدالعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل ـادعتا  ادعلرقيعم،لادعغياة،لع هلادعغياة،لادقاطعم،لادعاايمل
ـحتل82  ـراا ل.(%45.55:ل%12.86 عترحلتلسلبلاد(ل

ـعتلدصادحلج-3 ـيلادرك يالادخططةلاد ج أتلراايراتللاعملاشلرجارملادحا يملأاتلادتلادرحلتل تلعلر
ـرلغتلسلرملادرحلت 82ادرعايلدايلشعرتللالحلليالادعرااتةلرحتل لادقياه ل%(.18(ل
 التوصيات:

ـعالرنلادرـص لإديهلعتلسرائجلرـصةلادراحثملرعاليلة: لهل ـ ـا ـءلأتااالادرحثل ل تلل
ـشعرتللالعردتللدالحللديالادعردااتةآخاي دتلعااحد للدسيملللاعملاشلدرجارملادحا يدمالرخاانلراايراتلل-8

ـادةيش(ل ـادةيش(.لـشعراتلالحتل ادليال لاألللحملادثالثمل ليالادعرااتة،لادليال
لدلعرااتيت.رعضلادع اااتل ادا اعيم(للةعلللاعملاشلرجارملادحا يمالرخاانلراايراتلل-5
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ل.دلعرااتيترعضلادع اااتل األلاليم(للةعللاعملاشلرجارملادحا يمالرخاانلراايراتلل-1
ـاءلاالاتلادععاثلمل تلادايالاتلإجااءلعتيالعتلادال-1 لادجعاعيملأـلادكاايم.اآلخايلل

ـعتلعتلقر لعاارتلايالملادعرااتةلدععا ملااجات-2للللللل لالرخاانلاخرراالادرك يالادخططةلاد ج
ـياتلشعري نلادخططيم. لـعلر

ل

 قائمة المراجـــــــــــــــــــــــــع 
ل-:المراجع العربيةاواًل: 

 .ادلسةلاد رابلعا تلادقاتاة،ل،لممبارزة الفنية االسس(:لن5222 ادعتيتلعرالسري لارااتين -1

لتادعارلادك الااال،5طل،(التطبيقات -المفاهيم) الرياضي النفس عمم(:لن8664 لااربل اع لألاعم -2
 .ادقاتاةلدلطراعم،

لن5223 لعلتلاداحعتلعرالألاعم -3 لااال،يالثان الجزء( الشيش) المبارزة في االساسية المبادئ(:
ـاةلاألصاقاء،  .ادعسص

ل"ن5222 لادايتلصالحللاعتلادليا -4  مستوى عمى وتأثيرها الهجومي التوقيت استراتيجية تأثير(:
ـااه،لالادمل،"المبارزة العبى لدى اإلنجاز ـاة،لغيالا ر ل.طسطالجاععملاداياليم،لادراريمل ليملعسة

 الحركية في تطوير حركات الطعن وبعضتأثير تمرينات سرعة االستجابة (:ل"5288 لاحينلحلـلعلتل-2
لادراريملادراسيم،لادعجلالاداارع،أنواع الدفاع لالعب المبارزة الشباب سالح شيش" ـن ادعاالل،لعجلملعل

ـنلادايالم،لجاععملعيلات،لادعااا. ـعل لاداارع،ل ليملادراريملادراسيمل
تعمم بعض المهارات  في( K.W.lتأثير استراتيجية الجدول الذاتى )"ن(:ل5282ظا الساعـهلخلال ل-3

لاداياليم،لالهجومية وتطوير التفكير الخططى لطالب المبارزة لسالح الشيش" لادراريم ـن لعل لعجلم ،
ـنلادايالم،لجاععملعيلات،لادعااا. ـعل  ادعجلالادثاعت،لادعاالادخاعه،ل ليملادراريملادراسيمل

،لسالح الشيش" فيلتصرف الخططى المعرفة الخططىة وعالقتها با"ن(:ل5222عاا ل ال لعلةل ل-4
ِجٍح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح، اٌّجٍذ اٌشاتغ ػشش، اٌؼذد اٌثأٝ، و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح، جاِؼح اٌثصشج، 

 اٌؼشاق0

ل،لااالادك الادعارة،لادقاتاة.بسالح الشيش -المبارزةن(:ل8661 لتعراهلعرالادكراحلاداعلل-5
ـنل ل-6 ـادطراعم،ل5،لطمهارات التفكيرتنمية ن(:ل5226عاساتليـلالادعر ـتيعل ـادر ،لااالادعلياةلدلسةال

لععات،لاألاات.
لادل ايل ل-82 لااالادععااا،لادقاتاة.لدليل المبارزة،ن(:ل8661ععـا
ـيهلادجرادةل-88 لادقاتاة.ل،،ااالادك الادعارة1،لطالتدريب الرياضي/ النظرية والتطبيقن(:ل5221 لع
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