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 امعة بنهاج -نين كلية التربية الرياضية للبب -* مدرس بقسم نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت 

 

ي 
 
ي باستخدام الوسط المائ مستوي اللياقة البدنية ودافعية اإلنجاز  عىل" تأثير برنامج تدريب 

ي المبارزة "  د/ مبارك محمد حامد محمد نوفل م. *                                                لالعب 

 -البحث: مقدمة ومشكلة 

من أجل تطوير رياضة المبارزة في مصر ولكي تلحق بالمستويات الرياضية العالمية ومن أجل 
تحقيق الرياضيين للميداليات في المحافل الدولية واألوليمبية فعلينا أن نقوم بإجراء البحوث والدراسات 

ات وإمكانيات بدنية كل ما يمتلكه المبارز من قدر  علىالتي تتناولها المبارزة بالبحث والتحليل للوقوف 
الرياضي العالمي ومحاولة  زاإلنجا إلىومهارية وخططية ونفسية وعقلية ومحاولة االرتقاء بها وصوال 

 وحتى االنتهاء من فترة المنافسات. ق والمحافظة عليه ألطول وقت ممكنالثبات في هذا المستوي من التفو 

جابر  محمددهب،  يوسفالسكري،  خيريةوحيُث أوضحت نتائج الدراسة التي قام بها كال من 
أن التدريب داخل الوسط المائي له فوائد بدنية وفسيولوجية متعددة، ومن فوائدها البدنية تنمية م( 2001)

بعض القدرات البدنية الخاصة، ومن فوائدها الفسيولوجية أيضًا انخفاض معدل ضربات القلب،  وتطوير
:  11تحسن الكفاءة الوظيفية ألجهزة الجسم المختلفة. )  الستهالك األكسجين، األقصىتحسن الحد 

21) 

أن استجابة أجهزة الجسم الحيوية للتدريب الرياضي ذات أهمية  مLamp (1994)ويري المب 
النظم الحيوية بممارسة  كفاءة رتأثخاصة للمدرب حيث يتم علي أساسها بناء وتوجيه البرامج التدريبية، وت

 ( 160:  35 النشاط البدني. )

ي تنمية عناصر اللياقة البدنية علي أهمية استخدام المقاومات ف م(2007) ويؤكد مفتي حماد
حيُث أثبتت الدراسات أن استخدام تدريبات المقاومات من خالل أسس تدريبية علمية يؤدي إلي رفع 

 ( 67:  29 ات. )اللياقة البدنية والعضلية والحركية بصورة خاصة كما يساعد علي الوقاية من اإلصاب

أنه يجب مراعاة التنوع في التدريبات  م(1976) جمال عابدين مع م(2010) إبراهيم نبيل ويتفق
المكونة للوحدة التدريبية حتي ال يشعر الالعب بالملل وبالتالي ينخفض مستوي أداءه عن المطلوب، 

 –الخاصة بها مثل حيُث يجب مراعاة أن يشتمل جزء اإلعداد علي بعض المهارات األساسية والعناصر 
 –سرعة االستجابة  –الجلد الدوري التنفسي  –الجلد العضلي  –ضبط المسافات  –التوافق  –السرعة 
 1ناصر االساسية. ) القوة المميزة بالسرعة المرونة وغيرها من الع –القوة العضلية  –التوازن  –التوافق 

 :43 ) 
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رياضة المبارزة من الرياضات التي تتميز بكثرة حركاتها أن  م(2013علي الزبيدي) رحيم ويذكر
الدفاعية والهجومية وتعتمد علي ما يبذله الالعب من قدرات بدنية ومهارية ومهاراتها األساسية المتنوعة 

تتميز في حجم االنفعاالت الكثيرة حيُث تزداد بازدياد وخططية ونفسية لتحقيق أفضل النتائج وأيضًا 
السلبية عند األهمية وخصوصًا في المراحل الحاسمة من المنافسة حيُث نعرف ما تسببه االنفعاالت 

النزال حيُث االنفعاالت ين من أضرار وخيمة عندما ال يتحقق الفوز في إحراز النقاط والفوز في الالعب
وسلوكه ودوافعه، فالدافعية تلعب دورًا مهمًا  لها بالغ األثر في حياة الالعب وترتبط بسمات شخصيته

غير األكثر أهمية الذي الحركية المختلفة كما أنها المتوبارزًا في تحديد مستوي أداء الرياضي للمهارات 
 ( 5:  12 الرياضي.   )يحرك سلوك 

أن الحركة في الماء مثل المشيييييييييييي أو الجري في الماء  مBolman (1994)ويشيييييييييييير بولمان 
الماء التي ال تتماثل درجتها مع تعتبر وسيييييييييلة للحركة الناتجة عن دفع الجسييييييييم ضييييييييد مقاومة كبيرة من 

القوة الناتجة عن األرض حيُث أنه في المشي يتحرك  األرض وبالتالي العمل عليالناتجة عن المقاومة 
عن الماء لذلك فالمقاومة في الماء أكبر بكثير عنها في  كثافتهالذي تقل الجسييييييييييم ضييييييييييد مقاومة الهواء 

 (252:  34 الهواء. )

ذو التأثير  الرئيسييييييييييييييييكون دائمًا العامل  البدنيأن اإلعداد  م(1998زكى حسنننننننننن )يذكر و 
، التكتيكينفس مسييييييييييييييتو  األداء  فينتيجيييية المبيييياراة، هييييذا لو أن الفرق جميعييييًا  فيالمؤثر  اإليجييييابي
 (49:  13 )    0والتكنيكى

( تختلف طبقًا للمسييييييييييييييتوي الرياضييييييييييييييي أو م2009) عالوي  محمدوحيث أن الدافعية كما يراها 
البدني أو الحركي للفرد، فدافعية الالعب الناشييييييييييييييع تختلف عن دافعية العب الدرجة األولي والتي قد 

 ( 236:  24تختلف بالتالي عن دافعية الالعب الدولي أو العالمي.  ) 

اعد الالعب رياضة المبارزة إحد  الرياضات األساسية التي تس (م2000مجدي فهيم )ويوضح 
الرياضي على تنمية الصفات البدنية والنفسية وإمداده بالطرق المناسبة واإلجراءات والوسائل المعرفية 
التي تعمل على التحكم في أفكاره وتعديل سلوكه للوصول إلى أفضل مستو ، كما يساعد في زيادة القدرة 

بالعبارات اإليجابية واالسترجاع العقلي على التصور العقلي من خالل الممارسة المنتظمة مع االستعانة 
 ( 101:  23الذي يؤدي بدوره إلى وضع تصور عقلي أفضل لألداء الجيد. ) 
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عباس  :نية والتي يتفق كاًل منيتصف بالعديد من الصفات البدوحيُث أن العب رياضة المبارزة 
 22هدايت، وآخرون ) وليلي  ( 28مختار سالم، تامر سالم )  ( 20السكري )  عمرو (15 الرملي )

 ،والقوة ،السرعةو  القدرة العضلية، أن هذه الصفات هي ( 27محيي الدين دسوقي، وآخرون )  (
 وان التوازن وسرعة االستجابة فهي صفات تنمي أثناء التدريب.، والتوافق ،الرشاقةو  ،والدقة ،والمرونة

أن الدافعية تعتبر من الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق  (م1991أنور الشرقاوي )ويري 
الهدف وذلك سواء في تحصيل المعلومات والمعارف أو في حل المشكالت إلي أخر جميع أساليب 

 .(253 : 3 )لسلوك التي تخضع لعوامل التدريب.ا

في رياضة من المهارات األساسية الفعالة ثم الطعن حركات القدمين من التقدم والتقهقر ولذلك تعد 
 المهار  والتي تتطلب من اللياقة البدنية كي تساعد الالعب علي القيام بمتطلبات األداء المبارزة 
نفسي واليقظة العقلية لدي الالعب، ولقد الحظ الباحث انخفاض بشكل ممتاز مع االستقرار الوالخططي 

مستوي اللياقة  النخفاضوذلك ن في بعض البطوالت والمنافسات في مستوي اللياقة البدنية لدي الالعبي
، البدنية لديهم والذي يؤثر بالتبعية علي دافعية الالعبين نحو االستمرار في النزال بالشكل المطلوب منهم

الوسائل واالساليب العلمية الحديثة في التدريب والتي األمر الذي دفع بالباحث إلي البحث عن أفضل 
وحيُث أن المتغيرات البدنية قيد البحث باستخدام مقاومات الوسط المائي تسهم في تنمية وتحسين 

دافعية االنجاز لدي علي  وتأثيرهباالطالع وجد الكثير من المراجع والدراسات لم تستخدم الوسط المائي 
حاتننم (، 9) حسنام الدينن فنننناروق  كاًل من في بعض الرياضات مثل دراسة هاالالعبين إال القليل من

ارق و الفوجود بعض ومع  ،(2خليل ) إسالم (،11، وآخرون )ة السكنننرى يخير (، 7) ، وآخرون حسننننى
لقد رأي الباحث أن والتي يساعدها علي التفوق و  المبارزةمنتخبات توي اللياقة البدنية بين العبي في مس

وكذلك دافعية االنجاز  المائي سيكون له تأثير كبير وفعال علي تحسين القدرات البدنيةأسلوب التدريب 
عملية التدريبية وجوانبها وفقًا لألسلوب العلمي مما يزيد قدرات المدربين علي فهم اللدي العبي المبارزة 

  السليم.

فتظهر مشكلة البحث في أن القدرات البدنية تهبط بشكل سريع خالل الفترة االنتقالية بعد انتهاء         
الموسم الرياضي ومع انتهاء المنافسات ونتيجة أن بعض المدربين يمنحون الالعبين الراحة السلبية والذي 

ع بداية فترة اإلعداد للموسم بدوره يؤثر علي مسنوي القدرات البدنية لالعبين مع بداية الموسم الجديد، وم
الجديد وتكرار نفس األداء الماضي تجد بعض الالعبين يتأثر بحالة من الفتور من تكرار نفس أسلوب 
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التدريب المتبع والتقليدي من الموسم السابق مما دفع الباحث إلي استخدام التدريب من خالل وسط مائي 
لموسًا في مستوي اللياقة البدنية والذي يؤثر بالتبعية علي في فترة اإلعداد متوقعًا أن يحدث ذلك تقدمًا م

واستهدفت الدراسة التعرف علي ، الحالة النفسية ودافعية اإلنجاز نحو األداء والتميز في رياضة المبارزة
، ودافعية اإلنجاز لالعبي المبارزةتأثير برنامج تدريبي باستخدام الوسط المائي علي مستوي اللياقة البدنية 

عدي لمالئمته لطبيعة ستخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبوا
للمبارزة تحت  Lion Fencingالدراسة البحثية علي العبي أكاديمية ليون  هذه اجريت، و هذه الدراسة

علي مستوي اللياقة  التعرف علي تأثير برنامج تدريبي باستخدام الوسط المائي، وذلك بغرض سنة 17
 البدنية ودافعية اإلنجاز لالعبي المبارزة 

 -أهداف البحث: 

علي تأثير برنامج تدريبي باسييييتخدام الوسييييط المائي علي مسييييتوي اللياقة  يهدف هذا البحث إلي التعرف
 -:التعرف علي وذلك من خالل البدنية ودافعية اإلنجاز لالعبي المبارزة

 لالعبي المبارزة.تدريبي باستخدام الوسط المائي علي مستوي اللياقة البدنية البرنامج التأثير  -
 تدريبي باستخدام الوسط المائي علي مستوي دافعية اإلنجاز لالعبي المبارزةالبرنامج التأثير  -

 -فروض البحث: 

 البدنيةتوجد فروق دالة إحصييييييييييائيًا بين متوسييييييييييطات القياسييييييييييات القبلية والبعدية في بعض المتغيرات  -
 لصالح القياسات البعدية.

اإلنجاز لصيييييييييالح  يةوالبعدية في دافع توجد فروق دالة إحصيييييييييائيًا بين متوسيييييييييطات القياسيييييييييات القبلية -
 القياسات البعدية.
 -الدراسات السابقة:

مدخل بعنوان بدراسة  (:م2001) يوسف دهب، محمد جابر بريقع، ة إبراهيننننننننننننم السكننننننننننننننننننرى يخير  -
خارج وداخل الماء العميق لتقنين الكفاءة  الجري لوجية إللقاء الضيييييييييييييوء على تدريب لالسيييييييييييييتجابات البيو 

باسيييييييتخدام القياس  التجريبي باسيييييييتخدام مجموعة واحدة ، واسيييييييتخدمت المنهجالوظيفية للمرأة الرياضيييييييية
ذات دالليية معنوييية العبيييات، وكييانييت أهم النتيييائج وجود فروق  10القبلي والبعيييدي وكييانييت العينييية من 

 (11التدريب في الوسط المائي.   )لصالح 
دراسيية مقارنة لتأثير بم(: 2006عبدالباسننم محمد عبدالحليم، أفننرف عبدالعزيز أحمد ) قام كال من -

ومكونات اللياقة البدنية  التدريب علي الرمال والتدريب في الماء علي بعض المتغيرات الفسيييييييييييييييولوجية
التدريب جريبي لمجموعتين تجريبيتين، واستخدم أسلوب منهج التواستخدم الالخاصة لالعبي كرة القدم"، 

العيييب، وكيييانيييت أهم النتيييائج حيييدوث تحسيييييييييييييين في المتغيرات  28علي الرميييال، وكيييانيييت عينييية البحيييث 
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ولصييالح مجموعة التدريب  داخل الماء وعلي الرمال نتيجة التدريب ومكونات اللياقة البدنية الفسيييولوجية
 (16) بشكل خاص. وكان التحسن في تدريبات الماء ملحوظ في القدرة العضلية للرجلين في الماء،

تأثييير استخيييييدام التدرييييييب المائييييي عليييى تنميييية بدراسة بعنوان م(: 2006إسالم خليل عبدالقادر ) قام -
يرة يرة الطائي يي الكي ية لالعيبي ي يدرة العضليي ي جريبي باستخدام مجموعة واحدة باستخدام واستخدم المنهج الت ،القي
أن هناك تأثير إيجابي للتدريب  العب، وكانت أهم النتائج 20القياس القبلي والبعدي وكانت العينة من 

 (2القدرة العضلية للرجلين والجذع والذراعين.       )المائي في تنمية 
 

 -إجراءات البحث: 

 -منهج البحث:
مستخدمًا القياسات  باستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدةاستخدم الباحث المنهج التجريبي 

 .لمالئمته لهدف البحث وإجراءاته وذلك ،القبلية البعدية
 -:عينة البحث

 سنة وتم اختيارهم بالطريقة العمدية. 17تحت ناشع ( العب 19تكونت عينة البحث من عدد )
 للمبارزة Lion Fencing يتمثل مجتمع البحث في العبي أكاديمية ليون  -ة:األسنننننننناسننننننننيعينة البحث 

( العبين وهم عينة البحث األسيياسييية، 10( العبًا مصيينفين إلي )19حيُث بلغ عددهم ) سيينة، 17تحت 
 -لألسباب التالية:( العبين 5، وقد استبعد الباحث )( العبين للدراسة االستطالعية4و)

 اإلصابة وعدم استكمال البرنامج التدريبي.لحدوث * العبان 
التدريبية مع نظام الدراسييييييييية تطبيق الوحدات توقيت دم االنتظام في التدريب لتعارض * ثالثة العبين لع

 (1جدول )                             لهم.
 البحث توصيف مجتمع وعينة

 بعدون تالمس عينة البحث األساسية حجم العينة الكلية

19 
 االنتظاملعدم  لإلصابة االستطالعية التجريبية
10 4 2 3 

 -مواصفات وفروط اختيار عينة البحث:
 .سنة من البنين 17بحيث يكون تحت  تقارب العمر الزمني ألفراد العينة -
 الالعب من الوسط المائي.أن ال يخشي  -    تقارب العمر التدريبي ألفراد عينة البحث. -
 الصحية والوظيفية جيدة لدي جميع عينة البحث.أن تكون الحالة  -
 .ولم يتفاعل بشكل جيد باغيمصاب أو تعرض لإلصابة أو كثير اليتم استبعاد أي العب  -
 العينة من الالعبين الشباب الذكور. -  سنوات. 4العمر التدريبي ال يقل عن  -
 البرنامج بعد التعريف به.طبيق الرغبة الكاملة لدي عينة البحث نحو المشاركة في ت -
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 -ني للبحث:االمجال الزم
م وكيانيت التجربية 2014/  12/  16إلي   2014/  9/  15تم إجراء البحيث في الفترة الزمنيية من و 

 م.2014/  12/  8إلي   2014/  9/  29األساسية للبحث في الفترة من 
 -المجال الجغرافي للبحث:

سييييييييييينة، وحمام  17للمبارزة تحت  Lion Fencingديمية ليون العبي أكااجريت الدراسييييييييييية البحثية علي 
 السباحة بنادي شبين الكوم الرياضي حيُث  تم إجراء الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية.

 -تجانس عينة البحث:
 -عينة البحث في المتغيرات التالية:مجتمع و وقد قام الباحث بإيجاد التجانس بين أفراد 

 .السن –الوزن  –الطول متغيرات النمو :  -
 القوة المميزة بالسيييرعة - القدرة العضيييلية للرجلين -للذراعين القدرة العضيييلية) متغيرا القدرات البدنية:  -

التوافق  – الرشيييياقة - تركيز اإلنتباه –دقة وسييييرعة الطعن  – نيللرجل القوة المميزة بالسييييرعة - للذراعين
 .( التحمل للرجلين -للذراع المسلحة التحمل  – التوافق بين العينين والرجلين – ينبين العينين والذراع

 .من تصميم وإعداد الباحث -مقياس دافعية اإلنجاز: -
اإللتواء ألفراد مجتمع وعينة  وقد تم إجراء القياسييييييييات الخاصيييييييية بالتجانس وذلك بغرض إيجاد معامالت

للييدالليية علي تجييانس أفراد المجتمع مع المتغيرات وذلييك العبييًا قبييل بييدء خطوات التجربيية  14البحييث 
 (. 2 ، وكانت معامالت اإللتواء كما يوضحها جدول )السابق ذكرها والتي قد تؤثر في نتائج البحث

 ( 2جدول ) 
 14ن =         معامالت اإللتواء لمجتمع البحث في المتغيرات قيد البحث

وحدة  المتغيرات م
 القياس

المتوسم 
 الحسابي

حراف االن
معامل  الوسيم المعياري 

 اإللتواء
 0.112- 168.5 2.636 167.78 سم الطول 1

 0.317- 62 3.954 62.64 كجم الوزن 2

 0.592- 16.75 0.853 16.66 سنة السن 3

 0.2942 3.33 0.286 3.324 المتر القدرة العضلية للذراعين 4

 0.146- 84.5 2.344 84.43 سم القدرة العضلية للرجلين 5

 0 10 0.784 10 عدد القوة المميزة بالسرعة للذراعين 6

 0.146 3.415 0.262 3.435 المتر القوة المميزة بالسرعة للرجلين 7

 0.558- 7.77 0.260 7.655 ث دقة وسرعة الطعن 8

 0.274- 28.5 1.277 28.36 عدد تركيز اإلنتباه 9

 0.359 16.69 0.794 16.93 ث الرشاقة 10
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 0.211- 13 1.216 13.35 عدد بين العينين والذراعينالتوافق  11

 0.148 4.685 0.290 4.652 ث التوافق بين العينين والرجلين 12

 0.031- 47 2.607 46.78 عدد التحمل للذراع المسلحة 13

 0.542 31.5 1.736 31.64 عدد التحمل للرجلين 14

 0.976- 25 1.605 24.5 درجة دافع تأكيد الذات 15

 0.485 24 1.188 24.21 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 16

 0.095- 23 1.685 22.93 درجة دافع السعي نحو التفوق 17

 0.215 23 1.773 22.71 درجة دافع التمثيل األعلى 18

 0.305 22 1.292 21.86 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 19

 0.768 116 2.424 116.21 درجة للمقياس ككل دافعية اإلنجاز 20

( في متغيرات البحث مما 3-:  3( أن معامالت اإللتواء قد إنحصييييييييرت بين )  2يتضييييييييح من جدول )
 أن مجتمع البحث يعد مجتمعًا اعتداليًا متجانسًا في المتغيرات قيد الدراسة.يدل علي 
 -المستخدمة في البحث:االختبارات 

، دافعية اإلنجاز ( والتي إسييييييييييييييتقر الرأي عليها قام الباحث ) البدنية في ضييييييييييييييوء تحديد متغيرات البحث
تقيس متغيرات البحث والتي إجتمعت المراجع العلمية بتحديد مجموعة من االختبارات والمقاييس والتي 

 ( 3جدول )                            عليها.
 المستخدمة في البحثاالختبارات 

 اسم االختبار أو المقياس م
وحدة 

 القياس

الهدف من االختبار أو 

 المقياس

 القدرة العضلية للذراعين المتر كغم باليدين 3اختبار دفع الكرة الطبية  1

 القدرة العضلية للرجلين سم اختبار القدرة العضلية للرجلين 2

 عدد اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين 3
القوة المميزة بالسرعة 

 للذراعين

4 
القوة المميزة بالسرعة للتقدم بالوثب من اختبار 

 وضع االستعداد
 المتر

القوة المميزة بالسرعة 

 للرجلين

 دقة وسرعة الطعن ث اختبار دقة وسرعة الطعن 5

 تركيز اإلنتباه عدد اختبار تركيز االنتباه ألداء حركة الطعن بالمبارزة 6

 الرشاقة ث اختبار الرشاقة في المبارزة 7

 عدد رمي واستقبال الكراتاختبار  8
التوافق بين العينين 

 والذراعين

 ث اختبار الدوائر المرقمة 9
التوافق بين العينين 

 والرجلين

 التحمل للذراع المسلحة عدد حةاختبار تحمل قوة األداء للذراع المسل 10

 التحمل للرجلين عدد اختبار تحمل قوة األداء للرجلين 11

 مستوي الدافعية لإلنجاز درجة عية اإلنجازداف 12



 2015مبر ديس –جامعة بنها  –مجلة بحوث التربية البدنية والرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

- 8 - 
 

 :جمع البياناتاألدوات واألجهزة المستخدمة فى 
 جم"لقياس الوزن"ك ميزان طبييى: -2   تر لقياس طول الجسم "بالسنتيمتر"جهاز الرستامي -1
 0يياف: لحساب الزمن "بالثانية"ساعة إيق -4                     0شريط قييياس: "بالمتر" -3
 لوحة تسجيل لمسات. -7أسلحة مبارزة   -6  0كجم" 1.5كجم، 3كرة طبية "وزن  -5
 .واقي رأس -10            0أحبال مطاطة معايرة-9             0مبارزة شاخص -8
 .استمارات لجمع البيانات -12         أقماع. –ة )دمبلز بأوزان مختلفة( أثقال حيييير  -11
من  لالعبي المبارزة عينة البحث عن طريق مقياس دافعية اإلنجاز دافعية اإلنجاز مستوي  قياس -13

 إعداد وتصميم الباحث.
 :لبحثل جراءات اإلداريةبعض اإل

   .المناسبة للعينة قيد البحثاستمارة استطالع رأ  الخبراء حول تحديد أهم االختبارات البدنية  -
 .للعينة قيد البحث استمارة تسجيل نتائج االختبارات البدنية -
 .استمارة تسجيل نتائج قياس دافعية االنجاز لدي العينة قيد البحث -
 تطبيق االختبارات وكمساعدين له أثناء تنفيذ البرنامج فيوذلك للمعاونة  ثنينإاستعان الباحث ب -

والتدريبات  ومنقذ سباحة وقد أحاطهم الباحث علمًا بأهداف البحث مبارزةمساعد تخصص  درسم
 0وكيفية االختبار والقياس لالعبين المستخدمة

 

 التقنين العلمي لإلختبارات والمقاييس المستخدمة في البحث.
امل الصدق ) صدق التمايز( لإلختبارات والمقاييس التي تقيس المتغيرات لحساب مع -معامل الصدق:

الباحث بتطبيقها علي العينة االستطالعية والبالغ قام  ية اإلنجاز( للعينة قيدالبحث، حيثُ دافعالبدنية و 
األعلي للمجموعة المميزة والربيع األدني بين الربيع  ( العبين، ثم إيجاد داللة الفروق 4)عددهم 

 ( 5( )  4)  -غير المميزة، ويوضح هذا من خالل الجدوالن التاليان:للمجموعة 
 ( 4جدول )  

 4البدنية قيد البحث    ن =  معامل صدق التمايز لإلختبارات
وحدة  المتغيرات م

 القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 قيمة ت

 ع س ع س

 2.982 0.175 3.17 0.222 3.23 المتر كغم باليدين 3اختبار دفع الكرة الطبية  1

 2.646 0.957 90.25 1.707 86 سم اختبار القدرة العضلية للرجلين 2

3 
اختبار القوة المميزة بالسرعة 

 للذراعين
 4 0.957 11.25 0.957 10 عدد

4 
اختبار القوة المميزة بالسرعة للتقدم 

 بالوثب من وضع االستعداد
 6.928 0.165 3.577 0.2127 3.495 المتر

 2.335 0.138 7.413 0.2765 7.51 ث اختبار دقة وسرعة الطعن 5

6 
حركة الطعن اختبار تركيز االنتباه ألداء 

 بالمبارزة
 5 0.816 30 0.957 29 عدد

 3.714 0.912 16.862 0.978 16.185 ث اختبار الرشاقة في المبارزة 7

 4 0.957 15.25 0.957 14.5 عدد اختبار رمي واستقبال الكرات 8

 3.22 0.176 4.535 0.341 4.99 ث اختبار الدوائر المرقمة 9



 2015مبر ديس –جامعة بنها  –مجلة بحوث التربية البدنية والرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين 

- 9 - 
 

10 
للذراع اختبار تحمل قوة األداء 

 حةالمسل
 4 1.154 48 1.291 47.5 عدد

 4 1.258 33.25 1.708 33 عدد اختبار تحمل قوة األداء للرجلين 11

 2.26=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
في  ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة4جدول )يتضح من 

االختبارات البدنية لصالح المجموعة المميزة مما يدل علي صدق اإلختبارات وقدرتها علي التمييز 
 ( 5جدول )           بين المجموعتين المختلفتين.

 4معامل صدق التمايز لدافعية اإلنجاز قيد البحث    ن = 
وحدة  المتغيرات م

 القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 قيمة ت

 ع س ع س

 5 1.291 25.5 0.957 25.25 درجة دافع تأكيد الذات 1

 2.5 1.414 26 1.414 24 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 2

 5 0.816 25 1.258 22.75 درجة دافع السعي نحو التفوق 3

 3.464 1.708 23.75 1.5 22.25 درجة دافع التمثيل األعلى 4

 3.464 0.577 23.5 0.957 21.25 درجة لإلنجازدافع الحاجة  5

 15.588 2.062 123.75 1 115.5 درجة للمقياس ككل دافعية اإلنجاز 6

 2.26=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
 -:معامل الثبات

المستخدمة في البحث استخدم االختبار ومن أجل أن يتحقق الباحث من ثبا االختبارات والقياسات 
( فقام الباحث بإجراء التطبيق األول لإلختبارات والمقاييس علي   Test – Retestوإعادة تطبيقة ) 
أيام بين التطبيقين ) االستطالعية ثم إعادة التطبيق لهذه االختبارات مرة ثانية بعد عشرة عينة البحث 

 (6جدول )                  .األول ، الثاني (
 4للمتغيرات البدنية )معامل الثبات(  ن= المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط

وحدة  المتغيرات م
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع س ع س االرتباط

 0.9248 0.146 3.62 0.2225 3.087 المتر كغم باليدين 3اختبار دفع الكرة الطبية  1

 0.239 0.816 87 1.7078 85.75 سم اختبار القدرة العضلية للرجلين 2

 0.852 0.816 11 0.9574 9.75 عدد اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين 3

4 
اختبار القوة المميزة بالسرعة للتقدم 

 بالوثب من وضع االستعداد
 0.856 0.189 3.655 0.2127 3.34 المتر

 0.896 0.1403 7.6325 0.2765 7.617 ث اختبار دقة وسرعة الطعن 5

6 
اختبار تركيز االنتباه ألداء حركة الطعن 

 بالمبارزة
 0.953 1.826 28 0.9574 28.25 عدد

 0.877 0.3777 17.747 0.9785 16.983 ث اختبار الرشاقة في المبارزة 7

 0.8528 0.8164 13 0.957 13.75 عدد اختبار رمي واستقبال الكرات 8

 0.9558 0.2224 4.3525 0.3413 4.7075 ث اختبار الدوائر المرقمة 9

 0.866 1.7078 46.75 2.986 47.25 عدد حةاختبار تحمل قوة األداء للذراع المسل 10

 0.923 2.062 33.75 1.7078 31.75 عدد اختبار تحمل قوة األداء للرجلين 11

 2.26=  0.05معنوية قيمة ت الجدولية عند مستوي 
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( أن معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبارات البدنية قد 6جدول )يتضح من 
يدل علي أن االختبارات البدنية المختارة ذات معامالت  ( مما 0.9558،  0.239بين )تراوحت ما 
 ( 7جدول )                   ثبات عالية.

 4دافعية اإلنجاز للعينة قيد البحث ن = معامل الثبات في 
وحدة  المتغيرات م

 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع س ع س االرتباط

 0.853 1.633 27 0.957 25.25 درجة دافع تأكيد الذات 1

 0.828 1.708 25.75 1.414 24 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 2

 0.927 0.5 25.75 1.258 22.75 درجة التفوقدافع السعي نحو  3

 0.926 1.5 24.75 1.5 22.25 درجة دافع التمثيل األعلى 4

 0.943 1.291 22.5 0.957 21.25 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 5

 0.827 2.217 125.75 1 115.5 درجة للمقياس ككل دافعية اإلنجاز 6

 2.26=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
 لتطبيق الثاني الختبار دافعية اإلنجاز( أن معامالت االرتباط بين التطبيق األول وا7جدول )يتضح من 

معامالت  مقياس دافعية اإلنجاز المختار ذا( مما يدل علي أن  0.943،  0.827قد تراوحت ما بين )
 ثبات عالية.

 -الدراسة االستطالعية:
 :بهدفوذلك  م25/9/2014م ألي 15/9/2014أجريت الدراسة االستطالعية من 

 0التعرف على الصعوبات التي يمكن أن تواجه الباحث أثناء تنفيذ البرنامج -
 0التحقق من مد  مالئمة محتو  البرنامج والوحدة التدريبية -
 وتحديد أنسب التمارين التي تالئم طبيعة األداء. 0التأكد من دقة إجراءات تنفيييذ البرنامييييج -
 0تحقيق عوامل األميييين والسالمييييية -     0تحديد مد  صالحية وكفاية األدوات المستخدميية -
 0تدريييييييييب المساعديييييييين -                0صياغة البرنامج في صورتييه النهائييييية -
 0باتالتعرف علي المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة والمتمثلة في صدق التمايز والث -

 (3التدريبي المقترح: مرفق ) برنامجال

من خالل تطبيق البرنامج التدريبي المبارزة  لالعبي إلنجازالبدني ودافعية ا مستوي الرفع بهدف 
 المقترح.

بعد اإلطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة أمكن الباحث أن  - البرنامج:أسس وضع 
  وهي:سوف يبنى عليها البرنامج  التييستخلص األسس 

 العامة:األسس  أوالً:

 والسالمة.توافر عوامل األمن  - البحث. فيمالئمة البرنامج للمرحلة السنية المشتركة  - -
 الدراسات.المجال للعديد من  فيوضعت  التياالستعانة ببعض البرامج  - -
 التدريب. فيتطبيق مبدأ االستمرارية  -             التدريب.حمل  فيمراعاة التدرج  - -
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 اليومية.تحديد واجبات وحده التدريب  -      التدريبي.الحمل  فيتطبيق مبدأ التدرج  - -
 والتهدئة.ذلك اإلحماء  فيمساهمة كافة محتويات وحده التدريب على تحقيق أهدافها بما  - -
 دقه.تحديد درجات الحمل وأسلوب تشكيله وأهدافه بكل  - -
 التدريبية.المراحل واألسابيع واأليام والوحدات  فيمراعاة التموج خالل البرنامج  - -

 الخاصة:األسس  ثانياً:

 الفرعية.تحديد األغراض  -        التدريبي.تحديد الهدف العام للبرنامج  -
 للبرنامج.اختيار التمرينات المناسبة  -
 .لتقوية وثبات عضالت المركزتمرينات  -                 تمرينات لإلحماء واإلطالة. -
 تمرينات للتهدئة واالسترخاء. -     البحث.تمرينات مشابهة لطبيعة األداء الفني للمهارات قيد  -
فترات الراحة( وفقًا لألسس العلمية  –الحجم  –التكرارات  –تطبيق متغيرات حمل التدريب )الشدة  -

 البحث وتشجيعهم على األداء الجيد.بث روح التنافس بين عينة  -     الرياضي.للتدريب 
 استخدام وسائل التقويم للتعرف على مد  تقدم البرنامج. -استخدام طرق ووسائل التدريب المناسبة. -
 كما حدد الباحث بعض المعايير للبرنامج منها: -
 مراعاة توافر مكان فسيح لتوفير عامل األمن والسالمة. -  التأكد من سالمة وصحة الالعبين. -

 األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ البرنامج. توافر -
 توفير اإلسعافات األولية الستخدامها عند الحاجة. -

مراعاة مبدأ الفروق الفردية لكل ناشع ولذا وضع البرنامج التدريبي المقترح بصورة فردية حيث يكون  -
 حمل التدريب مبنيا على اختبار الحد األقصى لألداء لكل ناشع في عينة البحث.

عدد الوحدات المطبقة  –م خالل تطبيق البرنامج التدريبي تثبيت كل من )زمن الوحدة التدريبية يت -
محتو  الجزء األساسي  –محتو  جزء اإلعداد البدني العام  –محتو  جزء اإلحماء  –خالل البرنامج 

 محتو  الجزء الختامي(. –

 في األسبوع.ن تدريبيتان ا( أسبوع بواقع وحدت12يستغرق تطبيق البرنامج ) -

 القبلي:القياس   البحث:تنفيذ قياسات 

وذلك يوم  وذلك خالل األسبوع األول من البرنامج لعينة البحثقام الباحث بإجراء القياس القبلي  -
  م.2014 /25/9

وذلك خالل الفترة  عينة البحثقام الباحث بتطبيق البرنامج المقترح على   المقترح:تنفيذ البرنامج 
  م.2014 /8/12ى وحت م2014 /29/9من

 م  2014 /11/12 وذلك يوم علي عينة البحثقام الباحث بإجراء القياس البعدي  البعدي:القياس 

  اإلحصائية:المعالجات 
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 Correlation معامل االرتباط - Mean الحسابيالمتوسط  -

 Skewness معامل االلتواء -  Std Deviation المعيارياالنحراف  -

  T” Test“ اختبار "ت" -  Ratio of Presenting نسبة التحسن -

 -وقد توصل الباحث إلي النتائج التالية: 
 :
ً
 عرض النتائج: أوال

، فقد تم عرض النتائج من خالل المعالجة اإلحصيييائية لبيانات البحث وفي ضيييوء القياسيييات المسيييتخدمة
 -وفقًا لترتيب أهداف البحث علي النحو التالي:

تدريبي باسنننننننتخدام الوسنننننننم المائي علي مسنننننننتوي اللياقة البدنية البرنامج الالتعرف علي تأثير  -1
 ( 8جدول )                       -لالعبي المبارزة:

 10داللة الفروق في المتغيرات البدنية بين القياسين القبلي والبعدي     ن = 
وحدة  المتغيرات م

 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة ت

بين الفرق 
 المتوسطين

نسبة 
 ع س ع س  ٪التحسن

 ٪11 0.378 3.758 0.232 3.796 0.259 3.418 المتر القدرة العضلية للذراعين 1

 ٪30 25.3 23.084 2.898 109.2 2.424 83.9 سم القدرة العضلية للرجلين 2

3 
القوة المميزة بالسرعة 

 للذراعين
 ٪26 2.6 7.004 0.675 12.7 0.738 10.1 عدد

4 
القوة المميزة بالسرعة 

 للرجلين
 ٪4 0.124 13.119 0.273 3.597 0.279 3.473 المتر

 ٪27 2.048 18.46 0.230 5.623 0.267 7.671 ث دقة وسرعة الطعن 5

 ٪32 9.1 28.94 1.779 37.5 1.429 28.4 عدد تركيز اإلنتباه 6

 ٪11 1.932 13.34 0.680 14.99 0.768 16.92 ث الرشاقة 7

 ٪ 30 4 18.97 1.135 17.2 1.316 13.2 عدد التوافق بين العين والذراع 8

 ٪26 1.207 14.978 0.232 3.423 0.284 4.63 ث التوافق بين العين والرجلين 9

 ٪23 10.8 10.71 3.687 57.4 2.591 46.6 عدد التحمل للذراع المسلحة 10

 ٪22 7.1 39.55 1.767 38.7 1.837 31.6 عدد التحمل للرجلين 11

 2.13=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
وجود فروق دالة إحصييييائيًا بين القياسييييين القبلي والبعدي في المتغيرات البدنية (  8)  يتضييييح من جدول

 للمجموعة العينة قيد البحث ولصالح القياس البعدي.
 النحو التالي: متغيرات البدنية كانت بالترتيب عليكما يتضح أن نسبة التحسن في ال

دقة وسيييييييييرعة ، ٪ 30 التوافق بين العين والذراع، ٪ 30 القدرة العضيييييييييلية للرجلين، ٪ 32تركيز اإلنتباه 
التحمل للذراع ، ٪ 26 التوافق بين العين والرجلين، ٪ 26 القوة المميزة بالسرعة للذراعين، ٪ 27 الطعن
القوة المميزة ، ٪11   الرشاقة، ٪11 للذراعينالقدرة العضلية ، ٪ 22 التحمل للرجلين، ٪ 23 المسلحة

 .٪4 بالسرعة للرجلين
تدريبي باسننننننتخدام الوسننننننم المائي علي مسننننننتوي دافعية اإلنجاز البرنامج الالتعرف علي تأثير  -2

 ( 9جدول )                                المبارزة.لالعبي 
 10بين القياسين القبلي والبعدي     ن =  دافعية اإلنجازداللة الفروق في 
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وحدة  المتغيرات م
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة ت

الفرق بين 
 المتوسطين

نسبة 
 ع س ع س  ٪التحسن

 ٪12 3 2.689 2.347 27.2 1.751 24.2 درجة دافع تأكيد الذات 1

 ٪11 2.6 3.788 1.912 26.9 1.159 24.3 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 2

 ٪21 4.9 7.653 1.370 27.9 1.885 23 درجة دافع السعي نحو التفوق 3

 ٪13 2.9 5.749 1.476 25.8 1.912 22.9 درجة دافع التمثيل األعلى 4

 ٪14 3.2 4 1.567 25.3 1.370 22.1 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 5

 ٪14 16.6 20.607 4.095 133.1 2.798 116.5 درجة للمقياس ككل دافعية اإلنجاز 6

 2.13=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
القبلي والبعدي في مسييييييييتوي دافعية  نا( وجود فروق دالة إحصييييييييائيًا بين القياسيييييييي9يتضييييييييح من جدول )

بلغت حيُث في مسيييتوي دافعية اإلنجاز اإلنجاز ولصيييالح القياس البعدي كما يتضيييح أن نسيييبة التحسييين 
 14 دافعية اإلنجاز للمقياس ككل، ٪ 14 دافع الحاجة لإلنجاز، ٪ 21 دافع السيييييييييييييعي نحو التفوق في 
 .٪ 11 دافع المركز والدور االجتماعي، ٪ 12 دافع تأكيد الذات، ٪ 13 دافع التمثيل األعلى، ٪

 -وتفسيرها: ثانيًا: مناقشة النتائج
إلي مناقشة النتائج وتفسيرها من واقع البيانات وفي ضوء المعالجات اإلحصائية السابقة توصل الباحث 

 -علي النحو التالي:
التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي باسنننننننتخدام الوسنننننننم المائي علي مسنننننننتوي اللياقة البدنية  -1

 -لالعبي المبارزة ويتضح ما يلي:
القبلية والبعدية في ( والخاصيييييييييية بدراسيييييييييية الفروق بين القياسييييييييييات  8من خالل عرض النتائج لجدول ) 

وجود داللة فروق بين نتائج يتضييييييييييييييح االختبيارات البيدنيية قييد البحيث ومن خالل الهيدف األول للبحيث 
ز اإلنتباه تركيفي صييييفة وحُث أن نسييييبة التحسيييين بلغت القياسييييان القبلي والبعدي في االختبارات البدنية 

 27 دقة وسييييييييرعة الطعن، و ٪ 30 التوافق بين العين والذراع، و ٪ 30 القدرة العضييييييييلية للرجلين، و ٪ 32
 التحمل للذراع المسلحة، و ٪ 26 التوافق بين العين والرجلين، و ٪ 26 القوة المميزة بالسرعة للذراعين، و ٪
القوة المميزة ، و ٪11   الرشيييييييييييييياقةو ، ٪11 القدرة العضييييييييييييييلية للذراعين، و ٪ 22 التحمل للرجلين، و ٪ 23

البرنامج ويرجع الباحث التحسييييييييين في العناصييييييييير أو صيييييييييفات اللياقة البدنية إلي  ٪4 بالسيييييييييرعة للرجلين
الصيييييييييفات البدنية لالعبي المبارزة العينة قيد التدريبي باسيييييييييتخدام الوسيييييييييط المائي وتأثيره اإليجابي علي 

خيرية السكرى ومحمد الدراسات التى قام بها كل من يتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتائج وحيُث البحث 
والتى تشييير إلى أن تمرينات الوسييط المائى لها فوائد كثيرة ومتعددة ليسييت  (10)م( 1999جابر بريقع)

 0للجسمللعالج والتأهيل ولكنها تحقق اللياقة الكاملة والشاملة 
أنه  (11) م(2001السننكرى وآخرون)خيرية يؤكد ذلك ما أوضيييحته نتائج الدراسييية التى قامت بها كما 

،  التحمل(-المرونة-رعةالس-ضمن فوائد التدريب المائى رفع مستو  بعض القدرات الحركية مثل )القوة
وحيُث أشييييارت النتائج إلي تحسيييين عناصيييير ، (19)م(2005عصنننام الدين محمد عبدالرازق )ودراسيييية 

 اللياقة البدنية قيد البحث. باقي عناصرالعضلية بشكل كبير نسبيا عن السرعة القصوي وعنصر القدرة 
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القصييوي والقدرة أن تنمية الصييفات البدنية كالسييرعة  (17) م(2009) عبدالرحمن إبراهيم راغبويذكر 
العضييلية والقوة العضييلية عن طريق تدريبات الماء لهم دور كبير في االرتقاء وتحسييين المسييتوي الرقمي 

عبدالباسننم محمد عبدالحليم وأفننرف  التي قام بها كاًل مندراسيية الوتتفق الدراسيية الحالية مع ، لالعبين
في أن التدريب داخل الوسيييط المائي حقق نتائج أفضيييل من التدريب ( 16) م(2006عبدالعزيز أحمد )

الجمننل جمننال عبنند الحليم  كميييا يتفق البييياحيييث مع ميييا ذكره لفييية،خيييارجييية في المتغيرات البيييدنيييية المخت
الوسييييييييييط المائي هي من أسيييييييييياليب التدريبات الحديثة والشييييييييييائعة في الوقت  بأن تريبات (6) م(2004)

اللياقة البدنية المائية هي أحد أشييكال التدريب المفضييلة وهي ال تحتاج إلي الحاضيير حيُث تعد تدريبات 
وأن أي شييخص لديه الرغبة في ممارسيية التدريب المائييمكنه أن يجد المكان المناسييب مهارات السييباحة 

 .يبات اللياقة البدنية المائيةألداء تدر 
العبء والمجهود البدني وحيُث يري الباحث أن التحسيييييييييييييين في الصييييييييييييييفات البدنية قيد البحث يرجع إلي 

المضيييييييييييياف الناتج عن مقاومة الماء لجسييييييييييييم الالعب والذي يعد حمل ينبغي علي الالعب التغلب عليه 
لطبيعة األداء في رياضيييية المبارزة وحيُث  واالسييييتمرار في األداء بصييييورة ممتازة في التمرينات المشييييابهة

وخاصيييية في فترة اإلعداد وحدها أصييييبحت التكفي وال تواكب التقدم العلمي أن البرامج التدريبية التقليدية 
والتكنولوجي في وسييييائل وأسيييياليب التدريب والبد من التنوع والتغيير في أسيييياليب إعداد وتدريب الالعبين 

فلذلك يجب التنوع في أسييييتخدام  ة األداء في نوع النشيييياط التخصييييصيييييللمنافسييييات وبما يتماشييييي وطبيع
لزيادة كفاءة الالعب البدنية والفسيولوجية مقاومات مختلفة مثل التدريب علي مقاومة الرمال والمرتفعات 

بالتعب الذي يؤثر علي مسييييتوي أداء الالعب  مما يقلل الضييييغط البدني والعقلي والنفسييييي في االنشييييغال
 لالعب. ( ت والذي يؤثر بالتبعية علي الكفاءة العامة ) الفورمة الرياضيةفي المنافسا

فمما سبق عرضة من نتائج ومن التعليق السابق عليها يتضح أنه قد تحقق صحة الفرض األول للبحث 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات القبلية والبعدية في بعض " ذي ينص علي أنه وال

 ."المتغيرات البدنية لصالح القياسات البعدية 
التعرف علي تأثير البرنامج التدريبي باسننننننتخدام الوسننننننم المائي علي مسننننننتوي دافعية اإلنجاز  -2

 المبارزة.لالعبي 
للعينة  القبلية والبعدية اصيية بدراسيية الفروق والقياسيياتالخو  (9)ولئج جدومن خالل العرض السييابق لنتا

تأثير البرنامج  التعرف علي في دافعية اإلنجاز ومن خالل الهدف الثاني والذي ينص عليقيد البحث 
" وحيُث أنه يتضييييح من التدريبي باسييييتخدام الوسييييط المائي علي مسييييتوي دافعية اإلنجاز لالعبي المبارزة

آلن نسيييبة داللة الفروق بين نتائج القياسيييان القبلي والبعدي في دافعية اإلنجاز  الجدول الخاص باخنبار
 14 دافع الحاجة لإلنجازو ، ٪ 21 دافع السعي نحو التفوق حيُث بلغت في التحسن في دافعية اإلنجاز 

، ٪ 12 دافع تييأكيييد الييذاتو ، ٪ 13 دافع التمثيييل األعلىو ، ٪ 14 دافعييية اإلنجيياز للمقييياس ككييلو ، ٪
 .٪ 11 فع المركز والدور االجتماعيداو 
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تخدام التدريبي باسيييييي إلي اسييييييتخدام البرنامج قيد البحثة ينويعزو الباحث هذا التحسيييييين الملحوظ لدي الع
وهذا  ،٪ 21 بنسبة دافع السعي نحو التفوق سن المستوي في بمقاومة الوسط المائي حيُث تح التدريبات

ويعزو الباحث هذا التحسييييين إلي مدي  تفوق العبي المبارزة في المنافسيييييات والدافع يعد من األهمية نح
حرص الالعبين علي حضيييييييييور التدريبات والخروج من القلب التقليدي والذي بدوره يؤثر علي المتغيرات 

 .لدي الالعبين دافعيتهم لإلنجاز وخاصة دافع السعي نحو التفوق النفسية لالعبين ومنها 
، مفتي  (14) م(2009سننامي حامد السننيد بسننيوني )ما توصيييل إليه كال من حيُث يتفق الباحث مع 

ئي علي الماكالوسييييييييييييييط في أنه يجب الحرص عند التدريب بمقاومات  (29) م(2000إبراهيم حماد )
علي األداء الفني والذي يبعد عن التركيز الزائد وجود الدافعية واألثارة والمتعة في األداء ويكون التدريب 

 عضالت.العلي بناء 
عليها ومناقشيييتها وتفسييييرها يكون قد تحقق الهدف الثاني وأمكن والتعلي  عرضننم من نتائج ومما سننب  

توجد فروق دالة إحصنننننننننائيًا بين  "التحقق من صييييييييييييييحة الفرض الثاني للبحث والذي ينص علي أنه 
 متوسطات القياسات القبلية والبعدية في دافعية اإلنجاز لصالح القياسات البعدية ".

  -:االستنتاجات
 -:فى حدود خصائص البحث وأهدافه وإمكانياته وظروف إجرائه ونتائجه استنتج الباحث ما يلى

ذات داللة والتي تم تطبيقها واتضيييييييييح منها وجود فروق تأثير التدريبات باسيييييييييتخدام الوسيييييييييط المائي  -1
 : كانت بالترتيب التاليإحصائية بين القياسان القبلي والبعدي في المتغيرات البدنية قيد البحث و 

دقة وسيييييييييرعة ، ٪ 30 التوافق بين العين والذراع، ٪ 30 القدرة العضيييييييييلية للرجلين، ٪ 32تركيز اإلنتباه 
التحمل للذراع ، ٪ 26 التوافق بين العين والرجلين، ٪ 26 القوة المميزة بالسرعة للذراعين، ٪ 27 الطعن
القوة المميزة ، ٪11   الرشاقة، ٪11 العضلية للذراعينالقدرة ، ٪ 22 التحمل للرجلين، ٪ 23 المسلحة

 .٪4 بالسرعة للرجلين
تدريبات باسيييتخدام الوسيييط المائي والتي تم تطبيقها واتضيييح منها وجود فروق ذات تأثير اسيييتخدام ال -2

لالعبي المبارزة كما  داللة إحصيييييييييائيًا بين القياسيييييييييين القبلي والبعدي وذلك في مسيييييييييتوي دافعية اإلنجاز
 ضح أن نسبة التحسن في محاور دافعية اإلنجاز وفي المقياس ككل كانت كالتالي:يت

، ٪ 14 دافعية اإلنجاز للمقياس ككل، ٪ 14 دافع الحاجة لإلنجاز، ٪ 21 دافع السيييييييييييييعي نحو التفوق 
 .٪ 11 دافع المركز والدور االجتماعي، ٪ 12 دافع تأكيد الذات، ٪ 13 دافع التمثيل األعلى

 -التوصيات:
حدود خصييائص عينة البحث والمنهج المسييتخدم واإلمكانات المتوفرة والمعالجات اإلحصييائية  فى

 يوصى الباحث باآلتى :
مبارزة حيث أنها ذات فاعلية عالية ى فى برامج تدريب الاالهتمام بوضيييييييييييييع تدريبات الوسيييييييييييييط المائ -1

 ة.وترتبط ارتباط وثيق برياضة الخماسي الحديث ولما تحققة من نتائج متميز 
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 .في رياضة المبارزة باألسلحة الثالثةاختيار تدريبات الوسط المائى المناسبة لطبيعة النشاط  -2
 والنفسية.علي النواحي الفسيولوجية  إجراء دراسة مشابهة فى ضوء نتائج الدراسة الحالية -3
ضييييوء نتائج الدراسيييية الحالية على تنمية المهارات الحركية داخل الوسييييط  إجراء دراسيييية مشييييابهة فى -4

 0المائى لألنشطة المختلفة
 المراجع

 -أواًل: المراجع العربية:
 ، القاهرة.GMSأساسيات تدريب المبارزة، مؤسسة م(: 2010إبراهيم نبيل عبدالعزيز ) -1

التدرييييييييييييييييب المائييييييييييييي عليييييييييى تنميييييييييية القيييييييييدرة تأثييييييير استخيييييييييييييييدام م(: 2006إسالم خليل عبدالقادر ) -2
 ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة بنها.العضليييية لالعيبييي الكييرة الطائييرة

التعليم نظريات وتطبيقات، الطابعة الرابعة، مكتبة األنجلو (: 1991أنور محمد الشرقاوي ) -3
 المصرية، القاهرة.

 ، القاهرة.دار الفكر العربي ،سس ونظريات التدريب الرياضيأ م(:1999)حمدأبسطويسي  -4

المحددات األساسية الختبار الناشئين في رياضة  م(:1997الخاقاني) بيان علي عبد علي -5

 .جامعة بغداد، الرياضية ةالتربيدكتوراه، كلية  رسالةالمبارزة ، 

التمرينات المائية واللياقة، مؤسييسيية الجمل للطباعة واألعالن، م(: 2004جمال عبدالحليم الجمل ) –6
 طنطا.

تأثير استخدام  (:م2001)عنادل محمنند عبدالمنعننننم، كريننم منننننراد محمنند حاتننم حسننننى محمنند، -7
بعض تدريبات الوسييط المائى لتطوير القدرات الحركية لمهارة التصييويب فى كرة اليد، المؤتمر العلمى 

والثورة  التكنولوجيضييييييييييييييوء التطور  فياسييييييييييييييتراتيجييات انتقياء وإعيداد المواهيب الريياضيييييييييييييييية  ،ليدور  ا
 .المعلوماتية، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة اإلسكندرية

تصييييييييييييييميم وتقنين اختبيييار تركيز االنتبييياه عنيييد أداء حركييية الطعن م(: 2010حننازم علي غننازي ) -8
 التربية الرياضية، جامعة القادسية، العراق.بالمبارزة، رسالة ماجستير، كلية 

ناروق  -9 ن ن ن نن ف تأثير استخدام األوزان الخفيفة فى الوسط المائى على تطوير (: م1997) حسنام الدي
بعض القدرات البدنية والمسيييييييييتو  المهار  فى السيييييييييباحة، رسيييييييييالة ماجسيييييييييتير غير منشيييييييييورة، جامعة 

 .المنصورة
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لياقة، -عالج-تمرينات الماء، تأهيل(: م1999) حمند جابننر بريقننننعم، خيرية إبراهينننم السكننرى  -10
 .منشأة المعارف، اإلسكندرية، 1ط
مدخل لالستجابات  (:م2001) يوسف دهب، محمد جابر بريقع، ة إبراهيننننننننم السكننننننننننننرى يخير  -11

خارج وداخل الماء العميق لتقنين الكفاءة الوظيفية للمرأة  الجري البيولوجية إللقاء الضيييييوء على تدريب 
للرياضيييية والعولمة"، المجلد الثالث، كلية التربية الرياضييييية للبنين،  الدولي العلميالرياضييييية، "المؤتمر 

 . القاهرة، جامعة حلوان
نجاز مستوي االستجابة االنفعالية وعالقتها بدافعية اال: م(2013رحيم حلو علي الزبيدي) -12

، مجلة الرياضة المعاصرة، المجلد الثاني عشر، العدد التاسع الرياضي لالعبي المبارزة المتقدمين
 .العراق عشر، جامعة بغداد،

الكرة الطائرة اسيييييييتراتيجية تدريبات الدفاع والهجوم، منشيييييييأة (:م1998زكي محمد محمد حسنننننن ) -13
 .المعارف، اإلسكندرية

تأثير برنامج تمرينات باسييييييتخدام بعض المقومات علي فعالية م(: 2009سننننامي حامد السننننيد ) –14
األداء المهاري لناشييييييييئي كرة اليد، رسييييييييالة ماجسييييييييتير غير منشييييييييورة، كلية التربية الرياضييييييييية، جامعة 

 المنصورة.
 المبارزة "سالح الشيش"، دار الفكر العربي، القاهرة.م(: 1993عباس عبدالفتاح الرملي ) -15

دراسييية مقارنة لتأثير التدريب م(: 2006بدالحليم، أفننرف عبدالعزيز أحمد )عبدالباسننم محمد ع –16
علي الرمال والتدريب في الماء علي بعض المتغيرات الفسيييييييولوجية ومكونات اللياقة البدنية الخاصيييييية 

 العدد السادس، المنصورة. –لالعبي كرة القدم، المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضة 
برنامج تدريبي باسييييييييييييييتخدام الوسييييييييييييييط المائي لتنمية القوة م(: 2009عبدالرحمن إبراهيم راغب ) -17

العضييلية وتأثيره علي مسييتوي الضييربات األسيياسييية للناشييئين في رياضيية التنس، رسييالة ماجسييتير غير 
 منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

بار لقياس الرشييييييياقة في رياضييييييية المبارزة ، تصيييييييميم اخت م( :2007عبدالهادي حميد التميمي ) -18
 ، كلية التربية الرياضية، جامعة ديالي، العراق. 1مجلة علوم الرياضة، العدد 

المائي علي  الوسييييييييييطأثر اسييييييييييتخدام التدريبات في م(: 2005عصننننننام الدين محمد عبدالرازق ) -19
غير منشيييورة، كلية التربية  بعض عناصييير اللياقة البدنية الخاصييية لالعبي كرة القدم، رسيييالة ماجسيييتير

 الرياضية، جامعة طنطا.
 دليل المبارز، دار عالم المعرفة، القاهرة.م(: 1993عمرو حنفي السكري ) -20
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تأثير التدريبات على الرمل في تطوير تحمل )سرعة  م(:2009مطر المالكي ) فاطمة عبد مالح -21
 العراق. مجلة البصرة، ، ديسمبر،43العددلمبارزة، لعبي منتخب شباب البصرة الل(وقوة األداء

كلية المبارزة في سييالح الشيييش، مذكرة غير منشييورة،  م(:1999ليلي توفي  هدايت، وآخرون ) -22
 . القاهرة، ، جامعة حلواناتالتربية الرياضية للبن

أثر تنمية التصور العقلي علي حالة قلق المنافسة وعالقتهما ( : 2000مجدي محمود فهيم ) -23
 بمستوي األداء للمبارزين، رسالة دكتوراه، غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.

مدخل في علم النفس الرياضي، الطابعة السابعة، مركز الكتاب  (:2009محمد حسن عالوي ) -24
 للنشر، القاهرة.

، دار  "األداء الحركى إختبارات :م(2001) محمد حسننننن عالوى ،محمد نصننننر الدين رضننننوان -25
 .الفكر العربى ، القاهرة

، دار 4ط القياس والتقويم فى التربية البدنية والرياضييييييييية، :م(2001) محمد صنننننبحى حسنننننانين -26
  .الفكر العربى ، القاهرة

لدين دسنننننننننوقي، وآخرون ) -27 المبييارزة اراء تعليمييية وتطبيقييية، المركز العربي  م(:2001محيي ا
 للنشر، الزقازيق.

 فن المبارزة للناشئين، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان.م(: 1995مختار سالم، وتامر سالم ) -28

أسييييييييييييييس تنمية القوة العضييييييييييييييلية بالمقومات لألطفال في المرحلة م(: 2000مفتي إبراهيم حماد ) –29
 االبتدائية واإلعدادية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

أسيييييييييييييس تنمية القوي العضيييييييييييييلية بالمقومات ألطفال في المرحلة  م(:2007مفتي إبراهيم حماد ) -30
 االبتدائية واإلعدادية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

نسييييييييب مسيييييييياهمة السييييييييرعة الحركية م(: 2006مكي محمود حين الراوي، ضنننننياء زكي ابراهيم ) -31
الرياضييييييية، ومرونة بعض المفاصييييييل في سييييييرعة ودقة الطعن بسييييييالح الشيييييييش، مجلة الرافدين للعلوم 

 ، كلية التربية الرياضية التربية الرياضية، جامعة الموصل، العراق.42، العدد 12المجلد 
منهج تدريبي مقترح بالمقاومات المتغيرة على وفق بعض  م(:2009رضا الحداد ) نور حاتم -32

الخاصة لدقه وسرعه حركه الطعن  البدنيةالمؤشرات البايوكينماتيكيه وتأثيرها في بعض القدرات 
 .بغداد ةجامعالتربية الرياضية،  ةكلي رسالة ماجستير،، بالمبارزة
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القدرة التوافقية والقدرة العضلية للرجلين وعالقتهما بمستوي  م(:2011نور حاتم رضا الحداد ) -33

، كلية التربية 10 ، المجلد14الهجمات المركبة في سالح الشيش، المجلة الرياضية المعاصرة، العدد 

 الرياضية، جامعة بغداد.
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