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هدفت الدراسة للتعرف الى مستوى بعض القدرات التوافقية لدى ﻻعبي المنتخبات العربية للمبارزة فئة تحت ) (15سنة
وعﻼقتها باﻻنجاز ،باﻹضافة للتعرف إلى الفروق في العﻼقة بين مستوى القدرات التوافقية واﻻنجاز تبعا لمتغير الجنس،
اشتملت عينة الدراسة على ) (40ﻻعب وﻻعبة من ﻻعبي المنتخبات العربية تحت ) (15المشاركين في البطولة العربية
للبراعم ) ،(2016تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وتم استخدام المنهج الوصفي لمﻼئمته لطبيعة الدراسة .استخدمت الدراسة
مجموعة من اﻻختبارات لقياس القدرات التوافقية )الوثب أماما خلفا لمدة ) (15ثانية ،اﻻتزان الحركي الخلفي ،تنطيط كرة
التنس اﻷرضي مع خطوة لﻸمام على مقعد سويدي مقلوب  ،اختبار الوثب على رأس المثلث بالتبادل ) (15ث ،دقة الطعن
من خطوة على هدف ،اختبار الصناديق الملونة ،اختبار ) .(Vوبعد جمع البيانات تم استخدام البرنامج اﻹحصائي )(SPSS
لتحليل النتائج ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عﻼقة ارتباطية بين مستوى القدرات التوافقية واﻻنجاز في رياضة المبارزة
بينما لم تظهر وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى الع ﻼقة بين القدرات التوافقية واﻻنجاز يعزى لمتغير الجنس،
وأوصى الباحثان ضرورة اﻻهتمام بتنمية القدرات التوافقية لدى ﻻعبي المبارزة في سن مبكرة لما لها من اثر في تحقيق
اﻻنجاز في رياضة المبارزة.
الكﻠمات المفتاحية :القدرات التوافقية ،المبارزة
Abstract
The study amid at identifying the level of some coordination abilities in the Arab national
teams for fencing under (15) years and their relation to achievement. In addition to the
differences in the relationship between the level of Coordination abilities and achievement
according to sex variable, the sample included (40) male and female fencers of the Arab
teams under (15) years Participants in the (2016) Arab Pomegranate Competition were
selected in a deliberate manner and the descriptive approach was used to suit the nature of the
study. The study used a set of tests to measure the coordination abilities (jump forward-

backward for 15 seconds, rear motor balance, tennis ball titration, step forward in reverse
Swedish seat, jump test on the top of the triangle alternately (15) seconds, colored boxes test
and V test). After the data collection, the statistical program (SPSS) was used to analyze the
results, the results of the study showed that there is a correlation between the level of
coordination abilities and achievement in the sport of fencing, while there were no statistically
significant differences in the level of the relationship between coordination abilities and
achievement due to gender variable. The researchers recommended the need to pay attention
to developing the coordination abilities of the fencers at an early age because of their impact
in achieving in fencing.
Key Words: Coordination abilities, fencing
مقدمة الدراﺳة
أن الوصول إلى المستويات العليا في أي رياضة يتطلب من الرياضي ضرورة اﻻرتقاء بقدراته البدنية والمهارية
والخططية والنفسية واستخدامها بصورة متكاملة في محاولة اكيدة للتميز .ومن المعروف أن لكل نشاط رياضي خصائصه
النفسية المتفردة عن غيره من اﻻنشطة ،وترتبط هذه الخصائص بالمكونات والمحتويات الطبيعية للنشاط ،فﻀﻼ عن
متطلباته من القدرات الحركية والمهارية والخططية والقدرات العقلية مثل اﻹدراك والتصور واﻻنتباه والقدرة على
اﻻسترخاء.
وتعد رياضة المبارزة من الرياضات التي لها متطلباتها الحركية الخاصة ،حيث يتم ممارستها وفق قوانين وقواعد
تنظيمية تحكم المباريات بين المتبارزين .ومن أهم المتطلبات الخاصة برياضة المبارزة هي القدرات التوافقية التي تعد
القاعدة اﻷساسية لﻸداء الجيد ،وهذه القدرات تختلف من مهارة إلى مهارة وفقآ للخصوصية الحركية لدى الرياضي .كما إن
المبارزة تتطلب استخداما ً مميز للرجلين والذراعين في الهجوم والدفاع ،فالﻼعب الجيد ﻻ بد أن يمتلك أرجل وقويه وسريعة
وإتقان المهارات الفنية المتعلقه بالمبارزة وهذه المهارات والقدرات تتعلق بالتنفيذ الدقيق لحركات المبارزة وهي تتطلب
توافقا كبيرا بين الرجلين والذراعين والعينين ).(Hatem,2009,p237
وتتفق عدد من الدراسات العلمية الحديثة مثل ) (Schnabel.G, et.al, 2003, p164و (Meinel, Schnabel,
) ، 2007, p245), (Koch, 1997, p96أن القدرات الحركية مشتملة على )القدرات البدنية ،المرونة ،القدرات التوافقية(
تعتبر القاعدة اﻷساسية للوصول إلى تميز اﻷداء المهاري ،حيث أن مستوى المهارات الرياضية بصفة عامة يتوقف على ما
يتمتع به الﻼعب من تلك القدرات الحركية المتعلقة بالمهارة .ويذكر ) (Abu Dari,2014,p18انه وفي اﻵونة اﻷخيرة زاد
اﻻهتمام بالقدرات التوافقية كأحد المتطلبات الرئيسية لﻺنجاز ،حيث تم اعتبارها من الركائز اﻷساسية التي يجب اﻻهتمام
بها ،والعمل على تنميتها في مراحل عمرية مبكرة؛ حيث أشارت الدراسات أن امتﻼك القدرات التوافقية بمستوى جيد يساهم
في تقليل زمن تعلم المهارات المختلفة وكذلك يساهم في زيادة جودة اﻷداء وبذات الوقت تعمل على اﻻقتصاد في الجهد
ﻷداء واتقان تلك المهارات .
وتعد القدرات التوافقية بمثابة القاعدة اﻷساسية لنجاح عمليات التعلم وتحسين النواحي المهارية ,كما أن ارتفاع مستوى
القدرات التوافقية المختلفة يلعب دورا هاما في سرعة وجودة تعلم و اكتساب المهارة الحركية ,كما انها اثبت فاعليتها في

تقليل الزمن المستخدم لتعلم المهارة الحركية .وفي هذا المجال يذكر ) (Grosser M., et, al 2008, p88ان للقدرات
التوافقية تأثير ايجابي على سرعه تعلم وإتقان المهارات الحركية المركبة والمعقدة .وبنفس السياق يشير ) (Walf. D,
 2008p77إلى ان للقدرات التوافقية دور هام في تعلم وإتقان المهارات الحركية وان افتقار المتعلم لمستوى جيد من
القدرات التوافقية يفقده القدرة على اﻻداء المهاري بالشكل الصحيح ويظهر العديد من اﻻخطاء الفنية التي تشوب اﻻداء.
ويذكر ) (Majeed,2002p 45انه كلما ارتفعت درجه القدرات التوافقية لدى المتعلم كلما ارتفع درجه مستوى أداءه
المهاري وقلت أخطاء اﻻداء المهاري وتطورت درجه التوافق بين العﻀﻼت ويتفق كل من ((Juliuskasa,2005,p65),
) ، (Teresa,2005,p231 ),(Stanislaw,2005,p102,) ,Eleni Z, et,al 2012,p216على أن هناك ارتباط بين
القدرات التوافقية والجانب المهاري في مختلف اﻷنشطة الرياضية ،حيث إن الفرد الذي لديه مستوى عال من هذه القدرات
يمكنه تحقيق مستوى متطور من اﻷداء المهاري .ويعتبر مدى ترابط القدرات التوافقية والبدنية والمهارية مؤشر على ارتفاع
مستوى اﻻداء الفني الذي وصل إليه الﻼعب ،لذلك من المهم اﻻعتناء بها وتنميتها بحيث تكون قاعدة أساسية لجميع
الفعاليات الرياضية والتي أثبتت أهميتها في الكثير من الدراسات العلمية.

ويذهب ) (Khayoun, 2002 p87إلى أنه يمكن تفسير المهارة الحركية على أنها القدرة النوعية والفنية على ألقيام
بعمل ما ،وتعني اﻻستخدام المﻼئم للسيطرة على الحركة وتناسقها بشكل كفؤ بما يﻀمن تحقيق تنفيذ الواجب الحركي أو
الهدف من الحركة بشكل نوعي مميز ،ويؤكد ذلك ) (Laguna,2007, p 163بان الﻼعب الماهر الذي يظهر تفوقه على
اﻵخرين هو الﻼعب الذي يتمكن من تنفيذ واجب حركي معين بنوعية أداء عالية ،حتى لو كانت الظروف متغيرة  .وهذا
الشيء يؤكد إن إجادة المهارات الحركية أمر ينتج عن تكوين المتعلم فكرة عامة وإدراك وفهم جيد للحركة ،وقيامه بجهد
يؤدي الى تغيير سلوكه الحركي إلى اﻷفﻀل.
ويشير ) (Hassanein, 2006,p94إلى أهم قواعد العمل التدريبى التى يسعى الﻼعب والمدرب من خﻼلها
للوصول إلى اﻹنجاز الرياضى وتحقيق البطوﻻت وإحراز الميداليات حيث الرغبة فى التغلب على صعوبات مواقف اﻷداء
ومحاوﻻت تحسين المستوى ،فثقافة اﻹنجاز الرياضي تقوم على رؤية تطبيقية هادفة تستند إلى منحى تطور المراحل
العمرية متبوعةً بوسائط رفع القدرة اﻻنجازية وإلى منظومة تعلم المهارات الحركية وقواعد العمل التدريبى لتنمية القدرات
التوافقية والبدنية كأساس لﻺنجاز الرياضي .وبهذا يمكن القول بأن تعلم المهارات الحركية الذي يستند إلى تطور المراحل
العمرية يعتمد أساسا على نمو القدرة في اﻷداء الحركي من خﻼل مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب والخبرة والتي
تقود إلى تغييرات في قابلية الفرد على اﻷداء الحركي المهاري ).(Boyce,2007, p 312

مشكﻠة الدراﺳة
ﻻ شك أن الجميع ) ادراة ومدربين( يسعى إلى التميز وﻻ يريد أن تذهب الجهود المبذولة وﻻ اﻻموال المدفوعة سدا ً
جراء اﻻختيار المبني على اساس غير علمي لﻼعبيين ،فاﻻنتقاء الجيد يعد عملية اقتصادية كونه يهدف الى توفير الجهد
والوقت والتكاليف ،اضافة الى المساهمة العلمية في استثمار قدرات اﻻفراد وتوجيهها نحو التطور واﻻرتقاء بالمستوى

الرياضي والتعرف المبكر على الﻼعبين ذوي الخامات المتميزة ومن ذوي اﻻستعدادات والقدرات العالية ،لذلك فان عملية
تحديد المواصفات المورفولوجية والبدنية والحركية التي يجب توفرها في اﻷفراد للتفوق في النشاط الرياضي يعتبر من
اولويات عملية اﻻنتقاء الرياضي السليم الذي بدوره يساهم في اﻻكتشاف المبكر لذوي اﻻستعدادات والقدرات والمواهب ،
واﻻنتقاء هو " محاولة استخراج أفﻀل الخامات التي تعد بالنجاح في المستقبل باﻻعتماد على اسلوب علمي مستند إلى
مرجعيات علمية من حيث القياسات والقدرات البدنية والذهنية والحركية .ومن خﻼل خبرة الباحثين في رياضة المبارزة فقد
توجها لتقييم بعض المتطلبات الحركية )القدرات التوافقية( وربطها باﻻنجاز في محاولة لتوجيه اﻷنظار إلى أهمية اﻻختيار
المبكر ﻷفراد يتميزون بقدرات توافقية مميزة والتعرف على مدى تأثيرها على اﻻنجاز لدى فئة البراعم في المبارزة تحت
) (15سنة.
أهمية الدراﺳة:
وتكمن أهمية الدراسة الحالية في التعرف إلى مستوى بعض القدرات التوافقية لدى براعم المبارزة العربية ممثلة في
المنتخبات العربية للبراعم تحت ) (15سنة المشاركين في البطولة العربية للفئات العمرية ،في محاولة من الباحثين لربط
القدرات التوافقية بتحقيق اﻻنجاز من ناحية وإظهار مواطن الﻀعف والقوة للفرق المشاركة في أبعاد هذه القدرات المختارة
والتي تعد من القدرات المهمة لﻼعبي المبارزة .ويعتقد الباحثان أن تطوير القدرات التوافقية يمثل أحد الجوانب الهامة في
عملية إعداد الرياضيين بدنيا ً ومهاريا ً وخططيا ً للدخول في المنافسات ،وأن هذا النوع من التدريب ليس عشوائيا ً وإنما يسير
ضمن مبادئ وشروط خاصة وضعت من قبل مختصين يجب اﻻلتزام بها والسير ضمن قواعدها لتحقيق اﻷهداف المرجوة،
وان دراسة نسب المــــــــــــــساهمة للقدرات التوافقية يعطي مؤشرات واضحة للمدربين حول إمكانات الﻼعبين ,لذلك
ارتئ الباحثان دراسة العﻼقات بين القدرات التوافقية ونسبة مساهمتها في اﻻنجاز في رياضة المبارزة .وتكمن أهمية البحث
في معرفة طبيعة العﻼقات الخاصة بالقدرات التوافقية المختلفة ونسبة مساهمتها في اﻻنجاز لدى ﻻعبي المبارزة ،مما يمكن
المدربين من التخطــــــــــــــيط الجيد والمناسب ﻷهداف التدريـــب وبما يﻀمن تحقيق نتائج متميزة في المباريات.
أهداف الدراﺳة:
هدفت الدراسة التعرف إلى:
 .1العﻼقة بين مستوى بعض القدرات التوافقية واﻻنجاز لدى ﻻعب ي وﻻعب ات المب ارزة للمنتخب ات العربي ة
فئة تحت ) (15سنة.
 .2الفروق في العﻼقة بين مستوى بعض القدرات التوافقية واﻻنجاز لدى ﻻعبي المبارزة للمنتخبات العربي ة
فئة تحت ) (15سنة تبعا لمتغير الجنس.
تساؤﻻت الدراﺳة
 .1هل توجد عﻼق ة ب ين مس توى الق درات التوافقي ة قي د الدراس ة واﻻنج از ل دى ﻻعب ي المب ارزة للمنتخب ات
العربية فئة تحت ) (15سنة ؟.
 .2هل توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في العﻼقة بين مستوى القدرات التوافقية قيد الدراسة واﻻنجاز ل دى
ﻻعبي المبارزة للمنتخبات العربية فئة تحت ) (15سنة تعزى لمتغير الجنس؟.
الدراﺳات الساﺑقة

أجرى ) (Maghayreh, 2018دراسة هدفت الى التعرف على العﻼقة بين تركيز اﻻنتباه و بعض متغيرات اﻹدراك
الحس حركي ودقة الرد البسيط ) المباشر وغير المباشر( ،والتعرف إلى الفروق بين أنواع الرد البسيط وأثرها على دقة
الرد لدى ناشئي سﻼح الشيش في اﻷردن ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (12ﻻعب من ناشئي سﻼح الشيش في اﻻتحاد
اﻷردني للمبارزة ،تم إجراء اختبارات اﻹدراك حس حركي واختبار دقة الرد البسيط بعد الدفاع وكذلك تم قياس مستوى
تركيز اﻻنتباه لدى أفراد العينة ،وقد أظهرت النتائج وجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين مستوى تركيز اﻻنتباه ودقة الرد
بعد الدفاع البسيط المباشر والغير مباشر كذلك أظهرت وجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين متغيرات اﻹدراك حس
حركي ودقة الرد بعد الدفاع البسيط المباشر وغير المباشر ،كما أوجدت النتائج وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في دقة
الرد بعد الدفاع تعزى لنوع الرد ولصالح الرد البسيط المباشر ،وأوصى الباحث بﻀرورة اﻻهتمام بتدريب تركيز اﻻنتباه
كقدرة عقلية وكذلك متغيرات اﻹدراك حس حركي لما لها من أهمية في تطوير مستوى المبارز فنيا.
واجري ) (Bataineh and Oqaili, 2018دراسة هدفت للتعرف إلى الفروق في مس توى الق درات العقلي ة والحركي ة
لدى طالبات بعمر ) (6-9سنوات ،باﻹضافة للتعرف إلى مدى العﻼق ة ب ين الق درات العقلي ة والق درات الحركي ة ﻷف راد عين ة
الدراس ة تبع ا لمتغي ر الفئ ة العمري ة .اش تملت العين ة عل ى ) (300طالب ة ،ت م اختي ارهم بطريق ة عش وائية طبقي ة .ت م اس تخدام
الم نهج الوص في بأس لوب العﻼق ات لمﻼئمت ه لطبيع ة الدراس ة وت م اس تخدام بع ض مكون ات بطاري ة دوردل -ك وخ لقي اس
القدرات الحركية التي تحتوي على )الوثب جانبا لمدة ) (15ثانية ،الوثب الطويل من الثب ات ،الوق وف عل ى ق دم واح دة لم دة
دقيقة واحدة ،ثني الجذع من الجلوس الطويل لمدة ) (40ثانية .أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مس توى
القدرات العقلية وكذلك في مستوى القدرات الحركية لدى فئة اﻹناث ولصالح الفئة العمرية ) (8-9سنوات .وجود عﻼقة دال ة
إحصائيا بين القدرات العقلية والقدرات الحركية في كل من اختبار )الوث ب جانب ا ،الوث ب الطوي ل م ن الثب ات ،الوق وف عل ى
ق دم واح دة( ل دى عين ة اﻹن اث التابع ة للفئ ة العمري ة ) (6-6.9س نوات ،وج ود عﻼق ة دال ة إحص ائيا بي نن الق درات العقلي ة
والقدرات الحركية في اختب ار )الوث ب جانب ا لم دة ) (15ث ل دى عين ة اﻹن اث التابع ة للفئ ة العمري ة )  (7-7.9س نوات و)8-
 (8.9سنوات.
كما قام ) (Simonek, 2012باجراء دراسة بهدف التعرف إلى أثر القدرات التوافقي ة عل ى المس توى المه اري لناش ئي
الهوكي على الجليد ،تم استخدام المنهج الوصفي على عينة مكونة من ) (283ناشئا من الفئة العمرية ) (15-11سنة ،وقد ت م
تحليل القدرات التوافقية التي تم إتباعها للتنبؤ بأداء ﻻعبي هوكي الجليد ،حيث تم استخدام ) (7مع ايير حركي ة عل ى الناش ئين
وبصورة فردية ،وبعدها ت م تحوي ل النت ائج عل ى ص يغة نق اط موزع ة عل ى خمس ة مس تويات م ن التواف ق ومرتبط ة به وكي
الجليد بهدف الحصول على عﻼقة واح دة لك ل اختب ار .أش ارت نت ائج الدراس ة إل ى وج ود دﻻل ة ذات اث ر إحص ائي لك ل م ن
القدرة على التكيف مع اﻷوضاع المختلفة ،القدرة اﻹيقاعية ،القدرة على تقدير وض ع الجس م ح س حركي ا كق درات له ا اﻷث ر
اﻷكبر في المستوى المهاري اﻷفﻀل لناشئي هوكي الجليد.
وأجرت ) (Al-Ghurairi, 2010دراسة بهدف التعرف إلى العﻼقة بين الذكاء والقدرات الحركية لدى رياض اﻷطفال
بعمر ) (4-6سنوات ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عينة بلغت ) (60طفﻼ من روضة الغدير الحكومية في
محافظة النجف اﻷشرف-العراق ،وقد تم تطبيق اختبار للذكاء الذي أحتوى على جزأين صوري ولفظي بحيث تكون كل
جزء من ) (45تطبيق اختبار القدرات الحركية صورة وعبارة لفظية وتم ايﻀا والذي تكون من ) (5اختيارات وشملت
)الوثب اﻷفقي من الثبات ،اﻻتزان على قدم واحدة ،رمي كرة طبية ،لقف كرة من مسافة ) (12م والعدو مسافة ) (30م.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عﻼقة ارتباط معنوية بين الذكاء الصوري واللفظي وبعض القدرات الحركية.

وقام كل من ) (Bas, Woll & Worth, 2009باجراء دراسة بهدف التعرف الى مستوى القدرات التوافقية على عينة
مكونة من ) (1050طالب وطالبة ضمن الفئة العمرية ) (15-12سنة .تم استخدام المنهج الوصفي المسحي حيث تم تطبيق
بطارية اختبار خاصة بالقدرات التوافقية اشتملت على التوافق لكامل الجسم ضد الزمن )الوثب جانبا لمدة ) (15ث(،
التوافق لكامل الجسم عند واجب حركي مميز بالدقة )اﻻتزان الثابت من خﻼل الوقوف على قدم واحدة لمدة ) (60ثانية
واﻻتزان الخلفي المتحرك( وتوافق العﻀﻼت الدقيقة مقرون بالزمن )اﻻستجابة لمثير بصري باسرع وقت( .نتائج الدراسة
أظهرت وجود فروق دالة احصائيا بين الذكور وكذلك بين اﻹناث في كل من اﻻختبار الحركي الوثب جانبا لمدة ) (15ثانية،
اﻻتزان الثابت واﻻستجابة لمثير بصري باسرع وقت ممكن ولصالح الفئة العمرية اﻷكبر سنا ،باﻻضافة الى وجود فروق
دالة بين الذكور واﻹناث ولصالح اﻹناث في جميع الفئات العمرية ما عدا الفئة ) (15-14سنة .وجود فروق معنوية بين
الذكور وكذلك بين اﻹناث في اختبار اﻻتزان الخلفي المتحرك ولصالح الفئة العمرية اﻷكبر سنا ،كذلك وجود فروق ذات
دﻻلة احصائية بين الذكور واﻹناث في اختبار اﻻتزان الحركي الخلفي ولصالح اﻹناث.
وفي دراسة ) (Buck, Hillman & Castelli, 2008والتي هدفت الى التعرف على العﻼقة بين القدرات الحركية
والعقلية ﻷطفال الفئة العمرية ) (7و) (12سنة في وﻻية ايلنوي في أمريكا ،استخدم الباحثان المنهج الوصفي على عينة
بلغت ) (74تلميذا ،وقد تم تطبق بطارية اﻻختبار الحركي التي اشتملت على )القوة ،المرونة ،التوافق والتحمل الهوائي(،
بينما اشتمل اختبار القدرات العقلية على اختبار )كلمة -لون ولون -كلمة( وكذلك اختبار الذكاء) . (K-BITSنتائج الدراسة
أظهرت وجود عﻼقة ذات دﻻلة إحصائية بين اختبار الذكاء وعنصر التحمل الهوائي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود عﻼقة
بين الذكاء وباقي مفردات اﻻختبار الحركي ،مما قاد الباحثين الى استنتاج أن متغير العمر واختبارات الذكاء ومستوى اللياقة
جميعها عوامل تؤثر في تنمية القدرات العقلية.
وقامت كل من ) (Ibrahim, Magda and Abu Rehab, Abeer,2007باجراء دراسة بهدف بناء مستويات
معيارية للقدرات التوافقية لتﻼميذ الفئة العمرية ) (15-12سنة بمحافظة اﻹسكندرية ،تكونت العينة من ) (720طالبا تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية .استخدم المنهج الوصفي لمﻼئمته لطبيعة الدراسة من خﻼل تطبيق ) (6اختبارات
تقيس القدرات التوافقية المختلفة ،وقد اشتملت على تمرير الكرة على الحائط لمدة ) (30ثانية ،الحجل والوثب والدوران،
سرعة الركل بالقدم لمدة ) (30ثانية ،الوثب والتوازن فوق العﻼمات ودقة التحكم في دوران الذراع المفﻀلة على جهاز
الطرد الدوراني .توصلت الباحثتان الى بناء بطارية اختبار للقدرات التوافقية لطﻼب المرحلة اﻹعدادية ،وبناء مستويات
معيارية للقدرات التوافقية كنتيجة للدراسة.
وبهدف التعرف الى مدى تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام القدرات التوافقية لتحسين فاعلية اﻷداء المهاري
والخططي لناشئي المﻼكمة أجرى ) (Abdel Hakim, 2007دراسته التى استخدم فيها المنهج التجريبي على عينة تكونت
من ) (45مﻼكما ناشئا في مدينة أسيوط تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين) ،ضابطة وتجريبية
( .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق معنوية دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي في القدرات البدنية ،المهارية،
الفنية ،العقلية والتوافقية ولصالح القياس البعدي ،وكذلك الى وجود فروق ذات دﻻلة بين المجموعتين )الﻀابطة والتجريبية(
في جميع القدرات ولصالح المجموعة التجريبية ،واوصت الدراسة باعتماد البرنامج التدريبي المقترح لتطوير قدرات
المﻼكمين.

قام ) (Witkowski , 2005باجراء دراسة بهدف التعرف على خصائص القدرات التوافقية ﻻستخدامها كمعيار للتنبؤ
بﺈنجاز ﻻعبي كرة القدم ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ،وذلك بهدف التوصل إلى مجموعة من اﻻختبارات المركبة
لمجموعة الخصائص التوافقية المحددة التي يمكن استخدامها في عمليات انتقاء الناشئين أو الﻼعبين ذوي المستويات العليا،
وتحديد مدى قدرة اﻻختبارات على التنبؤ بمستوى خصائص القدرات التوافقية لدى الناشئين من ) ،(12-14وقد توصلت
هذه الدراسة إلى أن عناصر القدرات التوافقية لها دور هام في انتقاء الناشئين أو الﻼعبين ذوي المستويات العليا.
وبهدف التعرف إلى مستوى القدرات الحركية )القدرات البدنية والتوافقية( في المانيا اﻻتحادية قام المجمع العلمي
لﻸطباء اﻷلمان ) (WIAD, 2003بدراسة على عينة مكونة من ) (20. 000طالب وطالبة ضمن الفئة العمرية )(18-6
سنة من خﻼل استخدام بطارية ميونخ لللياقة البدنية والتي تكونت من )اختبار المرونة للجذع ،الوثب العريض من الثبات،
الدقة الحركية ،تنطيط الكرة ضمن وقت محدد ،السحب على العقلة( .وأظهرت نتائج الدراسة تدني جميع القدرات الحركية
الخاصة بالفئة العمرية ) (6-12سنة ،باﻻضافة الى وجود فروق بين الجنسين في جميع القدرات التوافقية وعنصر التحمل
الهوائي ولصالح الذكور التابعة للفئة العمرية ) (18-12سنة.
كما قام ) (Vladimir,2001باجراء دراسة بهدف تقييم القيمة التنبؤية لمجموعة من المؤشرات التي ترتبط بسبع
قدرات توافقية لدى الناشئين وذوي المستويات العليا وكان عدد المؤشرات  23مؤشرا ،تم استخدام المنهج الوصفي كمنهج
للدراسة ،وقد تكونت عينة الدراسة من) (26ﻻعبا من سن ) ( 16-19سنة المسجلون بمدرسة زابرز في بولندا ،وقد تم
تقييم كافة اختبارات البطارية باستخدام معامل اﻻرتباط سبيرمان وكذلك تم تقييم معامﻼت التنبؤ للمؤشرات الخاصة ال
) ،(23ومن أهم النتائج التي حصلت عليها الدراسة أن أعلى قيمة تنبؤية كانت على قدرة التكيف مع اﻷوضاع المختلفة ثم
قدرة الربط الحركي والقدرة اﻹيقاعية واﻻتزان الثابت والديناميكي ،بينما ظهر انخفاض في التنبؤ في سرعة رد الفعل ،و
أقل قيمة كانت على قدرة الوضع المكاني.
محددات الدراﺳة
المحدد الزمﻨي :البطولة المبارزة العربية الثالثة للبراعم  /عمان  2016/8/26ولغاية 2016/8/29م.
المحدد المكاني :صالة اﻻتحاد اﻻردني للمبارزة  /عمان /المدينة الرياضية.
المح دد البش ري :مب ارزو س بع منتخب ات عربي ة للمب ارزة فئ ة تح ت ) (15س نة المش اركون ف ي
البطولة العربية الثالثة للبراعم في عمان /اﻻردن .2016
مصطﻠحات الدراﺳة:
القدرات التوافقية :مجموعة من القدرات الحركية التي تؤثر بعمليات تنظيم وتنسيق الحركة وتعطي أداء عاما وبشكل
ثابت ،وتتيح للرياضي سرعة اكتساب وإتقان وتثبيت اﻷداء الحركي بأعلى كفاءة وبأقل جهد(Hirts, 2011, p136).
ويؤكد ) (Meinel & Schnabel, 2007, p238أن اﻹنجاز الرياضي ﻻ يمكن أن يحدد من خﻼل قدرة توافقية
واحدة ،وإنما من خﻼل مجموعة من القدرات التوافقية تربطهم عﻼقة باﻹنجاز الرياضي ،وقد ميز مكونات القدرات التوافقية
بما يلي:


القدرة عﻠى تقدير الوضع :القدرة على السيطرة وتحديد حركة الجسم في المكان والزمان نسبة إلى

اﻷشياء المحيطة(Meinel & Schnabel, 2007, p238) .



القدرة عﻠى التوازن :هي قدرة الرياضي في المحافظة على وضع كامل جسمه بوضع معين ،أو استعادة
توازن جسمه بأسرع ما يمكن بعد اضطراب طرأ على توازنه )2011,p201

Schnabel,
&( Harre , Krug



القدرة عﻠى الرﺑط الحركي :هي قدرة الرياضي على ربط المهارات الحركية والفنية المختلفة مع بعﻀها

البعض بشكل مباشر أو بشكل متتال(AbuDari,2014,p6 ).


القدرة عﻠى اﻹيقاع الحركي :هي قدرة الفرد على اﻷداء الحركي بترتيب زمني إيقاعي لﻸوامر العصبية

بين بسط وقبض ،شد وارتخاء العﻀﻼت العاملة على اﻷجزاء المتحركة من الجسمMeinel & Schnabel, ) .
(2007p 238


القدرة عﻠى ﺑذل الجهد المﻨاﺳب ﺑدقة :هي قدرة الرياضي على التحكم بأدائه الحركي بدرجة عالية من

الدقة ،وذلك بانتاج الطاقة )القوة( المناسبة لتحقيق الهدف المنشود ،حسب ما يقتﻀي الموقف.
)(Amawi,2015,p15


القدرة عﻠى التكيف مع اﻷوضاع المتغيرة :هي قدرة الرياضي على تغير التصرف الذي بدء به إلى

تصرف جديد بما يتناسب مع المثير أو الموقف الجديد(AbuDari,2014,p6) .


القدرة عﻠى ﺑذل الجهد المﻨاﺳب :هي قدرة الرياضي على التحكم بأدائه الحركي بدرجة عالية من الدقة،

وذلك بﺈنتاج الطاقة )القوة( المناسبة لتحقيق الهدف المنشود .حسب ما يقتﻀي الموقف(AbuDari,2014,p7) .
إجراءات الدراﺳة
مﻨهج الدراﺳة :استخدم الباحث المنهج الوصفي لمﻼءمته طبيعة الدراسة.
مجتمع الدراﺳة :تكون مجتم ع الدراس ة م ن ﻻعب ي المب ارزة الب راعم فئ ة تح ت ) (15س نة ف ي اتح ادات المب ارزة
العربية.
عيﻨة الدراﺳة :تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية التي تكون أفرادها من جمي ع ﻻعب ي وﻻعب ات س بع منتخب ات
عربي ة للمب ارزة لفئ ة الب راعم تح ت ) (15س نة وع ددهم )  (52ﻻعب ا ً وﻻعب ة م ن ) اﻷردن ،اﻻم ارات ،قط ر ،فلس طين،
البحرين ،لبنان ،تونس ( المشاركين في البطولة العربية الخامسة عشر للمب ارزة بالس يف الت ي إقيم ت ف ي عم ان م ن ت اريخ
2016/8/26

ولغاي ة  ،2016/8/29ت م اس تثناء ع دد) (12ﻻعب ا وﻻعب ة ال ذين اجري ت عل يهم اختب ارات معام ل الثب ات

ﻻختبارات الدراسة.
جدول ) (1عيﻨة الدراﺳة
الجنس

الذكور
المتوسط

اﻻنح
المعياري

اﻻناث
راف

المتوسط

اﻻنحراف المعياري

العمر

14.64

1.56

14.03

0.88

الطول

172.04

5.43

161.06

4.35

الكتلة

58.44

7.51

46.65

4.40

أدوات الدراﺳة :
اختبارات القدرات الحركية ):ملحق (1
بعد اﻻطﻼع على مجموعة من الدراسات ذات العﻼقة )Simonek, ، (AbuDari,2014) ،(Amawi,2015,p15
) (2012تم اختيار مجموعة من اﻻختبارات وقام الباحثان بعمل تعديﻼت على بعﻀها لتتناسب مع رياضة المبارزة ثم تم
عرضها على عدد من الخبراء في علم التدريب الرياضي و تدريب رياضة المبارزة ،وتم اختيار سبع اختبارات بناء على
استشارة الخبراء ) ملحق .(2
ثبات اختبارات الدراﺳة:
قام الباحثان بايجاد معام ل الثب ات ﻻدوات الدراس ة )اختب ارات الق درات التوافقي ة( بطريق ة اﻻختب ار وإع ادة اﻻختب ـار )
 ( Test – Retestعل ى عين ة مكون ة م ن ) (12ﻻعب ين وﻻعب ات م ن ﻻعب ي وﻻعب ات المنتخب ات العربي ة المش اركة ف ي
البطولة الذين تم استبعادهم من عينة الدراسة .ثم أعيد تطبيق المقياس مرة ثانية على العينة نفسها بعد ثﻼث ة أي ام م ن التطبي ق
اﻻول وتحت الشروط والظروف نفسها ،وتم إيج اد معام ل اﻻرتب اط ب ين نت ائج القي اس ف ي التطبيق ين ،والج دول رق م ) ( 2
ويوضح ذلك.

القدرة التوافقية

معامل

اﻻختبار

الثبات
1

القدرة على تقدير الوضع

الوثب اماما خلفا ) (15ث

*0.84

2

القدرة على التوازن

اﻹتزان الحركي الخلفي.

*0.92

3
-

القدرة على الربط الحركي

تنطيط كرة اتنس اﻻرضي مع خطوة
لﻼمام على مقعد سويدي مقلوب.

*0.86

4

القدرة على اﻹيقاع الحركي

-

اختبار الوثب على راس المثلث

*0.82

بالتبادل ) (15ث
5

-

القدرة على بذل الجهد المناسب

دقة الطعن من خطوة على هدف.

*0.83

بدقة
6

-

القدرة على التكيف مع اﻷوضاع

اختبار الصناديق الملونة

*0.85

المتغيرة
7

القدرة على اﻻستجابة السريعة

اختبار V

*0.82

جدول رقم ) ( 2يوضح ثبات المقايس واﻻختبارات المستخدمة في الدراسة
* دال عند مستوى )(0.05
صدق ادوات الدراﺳة )اﻻختبارات والمقايس( :
للتاكد من صدق اﻻختبارات المستخدمة في الدراسة فقد تم عرضها على مجموعة من المختصيين في المجال الرياض ي
والقياس والتقويم وتدريب رياضة المبارزة وقد تم اعتماد اﻻختبارات والمقاييس بعد توافق اكثر من  %80من الخبراء عل ى
صدق اﻻداة .ملحق)(2
متغيرات الدراﺳة:
 المتغير المستقل :مستوى بعض القدرات التوافقية. المتغي ر الت ابع  :اﻻنج از ف ي البطول ة العربي ة الثالث ة للب راعم عم ان م ن ت اريخ  2016/8/26ولغاي ة2016/8/29م.

قياﺳات الدراﺳة
تم اجراء قياسات الدراسة العملية في مبنى اﻻتحاد اﻻردني للمبارزة ،حيث التقى احد الباحثان بفرق المنتخبات العربي ة
عينة الدراسة ك ٍل على حدة بعد التنسيق مع مدربيهم  ،حيث تم اجراء اﻻختبارات العملية )اختبارات القدرات التوافقية(.

عرض الﻨتائج ومﻨاقشتها

ولﻼجابة على التساؤل اﻻول والذي ينص على "هل توجد عﻼقة بين مس توى الق درات التوافقي ة قي د الدراس ة واﻻنج از
لدى ﻻعبي المبارزة للمنتخبات العربية فئة تحت ) ( 15سنة ؟"
فقد تم ايجاد معامل اﻻرتباط بين القدرات التوافقية واﻻنجاز )الترتيب في البطولة( للذكور ولﻼناث كﻼ على حدا وكذلك
تم ايجاد مستوى اﻻرتباط للعينة ككل والجدول رقم ) (3يبين ذلك
جدول ) (3قيم مﻌامﻼت اﻻرتباط ﺑين القدرات التوافقية واﻻنجاز لدى افراد عيﻨة الدراﺳة
اﻻنجاز
القدرات
التوافقية

الذكور

اﻻناث

الكﻠي

ن= 22

ن= 18

ن= 40

مﻌ ام

مستو

ل اﻻرتباط ى الدﻻلة

مس

مﻌ ام
ل اﻻرتباط ت

مﻌ ام

مس تو

وى ل اﻻرتباط ى الدﻻلة

الدﻻلة
القدرة عﻠى تقدير الوضع

0.855

القدرة عﻠى التوازن

0.817

القدرة عﻠى الرﺑط الحركي

0.852

القدرة عﻠى اﻹيقاع الحركي

0.847

القدرة عﻠى ﺑذل الجهد
المﻨاﺳب ﺑدقة
القدرة عﻠى التكيف مع
اﻷوضاع المتغيرة
القدرة عﻠى اﻻﺳتجاﺑة
السريﻌة

0.868
0.825
0.819

0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0

0.858
0.840
0.871
0.824
0.875
-0.840
0.834

0.0
*00
0.0
*19
0.0
*00
0.0
*00
0.0
*00
0.0
*00
0.0
*00

0.834
0.815
0.841
0.813
0.830
0.814
0.817

0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0
0.00
*0

*دال احصائيا عند مستوى الدﻻلة )(0.05 ≥ α
شكل ) (1يوضح مستوى اﻻرتباط بين القدرات التوافقية واﻻنجاز لدى عينة الدراسة الذكور واﻻناث والكلي

يظهر الجدول ) (3قيم معامل اﻻرتباط ومستوى الدﻻلة ب ين الق درات التوافقي ة المختلف ة واﻻنج از ف ي رياض ة المب ارزة
لدى عينة الدراسة كﻼ على حدا وكذلك للعينة مجتمعة ،حيث يظهر ان جميع معامل اﻻرتباط عالي ودالة احصائيا ف ي جمي ع
القدرات التوافقية ففي الذكور جاءت القدرة على الدقة وبذل الجهد المناسب ف ي اعل ى مس توى حي ث بل غ معام ل اﻻرتب اط )-
 (0.868فيما كانت القدرة على التوازن هي اقل قيمة لدى الذكور بواقع ) ،(0.816 -بينما لﻼناث كانت اعل ى قيم ة ه ي ف ي
القدرة على الربط الحركي حيث كانت ) (0.871-واقل قيمة كانت للقدرة اﻻيقاع الحركي ) .(0.824-اما بالنسبة للعينة ككل
فقد جاءت القيم على النحو التالي القدرة على تقدير الوضع ) ،(0.834-القدرة على التوازن ) ،(0.815 -القدرة عل ى ال ربط
الحركي ) ،(0.841-الق درة عل ى اﻻيق اع الحرك ي ) ،(0.813-الق درة عل ى الدقــــــــ ـة وب ذل الجـ ـهد المناس ب )،(0.830-
القدرة على التكيف مع اﻷوضاع المتغيرة ) ،(0.814-القدرة عﻠى اﻻﺳتجاﺑة السريﻌة ) (0.817-وجميع مس تويات الدﻻل ة
للعينة كاملة هي ) (0.000للكافة القدرات التوافقية .وتجدر اﻻشارة الى ان مستوى اﻻرتباط ف ي جمي ع الق درات م ع اﻻنج از
كانت سالبة وهذا يرجع الى ان اﻻنجاز هو الترتيب في البطولة مما يعني كلما ق ل ال رقم دل عل ى مس توى انج از اعل ى م ثﻼ
المركز اﻻول ) (1افﻀل من المركز ) (16لذا فان مستوى اﻻرتباط بين القدرات التوافقية واﻻنجاز جاء سالبا.
ان هذه المستويات من اﻻرتباط تبين ان اﻻنجاز مرتبط بشكل واضح مع القدرات التوافقية المختلفة وللجنسين على حد
سواء وهذا يتفق مع ما ذهب اليه ) (Bataineh, Oqaili, 2018,p17lفي ان القدرات التوافقية تلعب دورا اساسيا في
ممارسة اﻻنشطة الحركية المختلفة وتعد حجر اﻻساس الذي يبدأ منه الفرد لﻼنطﻼق نحو الممارسة ثم التفوق واﻻنجاز،
وكما ويؤكد ما طرحه) (Khayoun, 2002, p89إلى أن المهارة الحركية تعني القدرة الفنية والنوعية على إنجاز عمل ما،
وتعني اﻹستخدام اﻷكثر مﻼئمة للسيطرة على الحركة وتناسقها بما يحقق إنجاز الواجب الحركي ،أو تحقيق الهدف من
الحركة ،ويتفق مع ) (Laguna,2007,p 166بان الﻼعب الماهر هو الذي يظهر تفوقه على اﻵخرين وهو الﻼعب الذي
يتمكن من تنفيذ واجب حركي معين بنوعية أداء عالية ،حتى لو كانت الظروف متغيرة وبالتوقيت المناسب دون تأخير ،وهذا
الشيء يؤكد إن إجادة المهارات الحركية أمر ينتج عن إدراك وفهم جيد للحركة من قبل الﻼعب ،وقيامه بجهد يؤدي الى
تغيير سلوكه الحركي إلى اﻷفﻀل ،فرياضة المبارزة هي رياضة فردية مهارية محكومة بمسارات حركية معينة تعتمد على
الربط الحركي الدقيق بشكل متوافق مع متطلبات اﻻنجاز ،فهي تحتاج إلى توافق وربط المهارات الحركية بعﻀها ببعض،
حتى يتم أداء المهارة أو الجملة المهارية بطريقة ديناميكية ،حيث يعمل ذلك على تدعيم المسار العصبي الذي يساعد على
اﻷداء الصحيح ،ويهيء العقل ﻻستقبال المهارة وتﻼفي الوقوع في الخطأ مما يؤدي إلى تطوير مستواها .وهذه النتيجة تتفق

مع نتيجة دراسة ) (Simonek, 2012,p319و ) (Abdel Hakim,2007, p231و ) (Majeed,2002,p45والتي
اشارت الى انه كلما ارتفعت درجه القدرات التوافقيه لدى الفرد كلما ارتفع مستوى اﻻداء وقلت اﻻخطاء المهارية وتطورت
درجه التوافق بين العﻀﻼت ،و يتفق مع كل

),(Juliuskasa,2005,p65),( Eleni Z, et,al 2012,p216

) ، (Teresa,2005,p231 ),(Stanislaw,2005,p102,على ان هناك ارتباط بين القدرات التوافقية والجانب المهاري
في مختلف اﻷنشعلى ان هناك ارتباط بين القدرات التوافقية والجانب المهاري في مختلف اﻷنشطة الرياضية؛ حيث إن الفرد
الذي لديه مستوى عال من هذه القدرات يمكنه تحقيق مستوى متطور من اﻷداء المهاري حيث اظهرت نتائجها ان هنالك
ارتباط وثيق بين مستوى القدرات التوافقية والمستوى المهاري للرياضيين .كما واتفقت مع نتيجة دراسة Witkowski ,
) (2005, p84حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن عناصر القدرات التوافقية لها دور هام في انتقاء الناشئين وتميز مستوى
اﻻداء المهاري لدى الﻼعبين ذوي المستويات العليا.
ولﻼجابة على التساؤل الثاني والذي ينص على" هل توجد ف روق ذات دﻻل ة احص ائية ف ي مس توى الق درات التوافقي ة
قيد الدراﺳة لدى ﻻعبي المبارزة لﻠمﻨتﺨبات الﻌرﺑية فئة تحت ) (15ﺳﻨة تﻌزى لمتغير الجﻨس؟"
تم ايجاد المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للقدرات التوافقية قيد الدراس ة لل ذكور ولﻼن اث ث م ت م ايج اد دﻻل ة
الفروق بينهما والجدول ) (4يبين ذلك.
جدول ) (4المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للقدرات التوافقية قيد الدراسة للذكور ولﻼناث والفروق بينهما
الجﻨس

الذكور

القدرات
التوافقية

المت و
ﺳط

اﻻناث
اﻻن ح

راف

المت و
ﺳط

راف

المﻌياري
32.2

القدرة عﻠى تقدير الوضع

القدرة عﻠى التوازن

31.6

28.8

7.34

4.88

25.8

5.42

8.14

7.83

64
1.1
3

0.

0.8
14

0.
962

1.88

0.3

0.

554

9
2.05

0.

592

7

2

المﻨاﺳب

3.96

وى
الدﻻلة

550
32.0

5.06

5

القدرة عﻠى الدقة وﺑذل الجهد

7.21

6
32.5

القدرة عﻠى اﻹيقاع الحركي

31.8

7.57

1
القدرة عﻠى الرﺑط الحركي

ة "ت"

2
30.9

ق يم

المﻌياري

5.33

7

اﻻن ح

مس ت

0.5
76

0.
481

0.6
69

القدرة عﻠى التكيف مع

3.45

0.46

3.52

0.54

اﻷوضاع المتغيرة
القدرة عﻠى اﻻﺳتجاﺑة

0.
734

1.33

السريﻌة

0.11

1.36

0.21

0.4
62

0.
650

0.2
23

*دال احصائيا عند مستوى الدﻻلة )(0.05 ≥ α
شكل ) (2المتوسطات الحسابية لقيم مستويات القدرات التوافقية لعينة الدراسة الذكور واﻻناث

يظهر الجدول ) (4المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات لقيم القدرات التوافقية لعينة الدراسة وكذلك يظهر قيم "ت" لدﻻلة
الفروق بين المتوسطات ويتبين من القيم انه ﻻ يوجد فروق ذات دﻻلة احصائية بين متوسطات القيم لجميع القدرات التوافقي ة
ب ين ال ذكور واﻻن اث اف راد العين ة حي ث ج اءت الق يم كالت الي :الق درة عل ى تق دير الوض ع ) ،(0.550الق درة عل ى الت وازن
) ،(0.592الق درة عل ى ال ربط الحرك ي ) ،(0.554الق درة عل ى اﻹيق اع الحرك ي ) ،(0.926الق درة عل ى الدق ة وب ذل الجه د
المناسب ) ،(0.481القدرة عل ى التكي ف م ع اﻷوض اع المتغي رة )،(0.734الق درة عل ى اﻻس تجابة الس ريعة ) (0.650وه ي
جميعها اعلى من قيمة "ت" اللجدولية بالتالي لم يكن هنالك دﻻلة احصائية بين المتوسطات تعزى لمتغير الجنس.
تظهر النتائج ع دم وج ود ف روق ذات دﻻل ة احص ائية ب ين متوس طات ق يم الق درات التوافقي ة ب ين ال ذكور واﻻن اث عين ة
الدراسة وهذا يختلف مع نتيج ة دراس ة) (Bas, Woll & Worth, 2009,p233) (Amawi,2015,p68واللت ان اش ارتا
الى وجود فروق ذات دﻻلة احصائية في مستوى بعض القدرات التوافقية بين الذكور واﻻناث دون عمر ال ) (15سنة ولكن
اذا م ا ت م مقارن ة المتوس طات ظاهري ا نج د ان معظ م الق يم تش ير ال ى تف وق ال ذكور وه ذا يتف ق نوع ا م ا م ع )
 (Starosta&Hirtz,1989نقﻼ عن ) (Amawi,2015,p18حيث يذكر ان التصنيف يش ير ال ى ان الف روق ب ين الجنس ين
في الفئة العمرية ) (12-15يكون في بع ض الق درات التوافقي ة لص الح ال ذكور وف ي بعﻀ ها اﻻخ ر لﻼن اث وه ي دائم ا للفئ ة
اﻻكبر اي اﻻقرب لعم ر ) (15س نة حي ث ان الق درات التوافقي ة ف ي ه ذه المرحل ة العمري ة تم ر بمرحل ة تراج ع وتتس م بع دم
اﻻس تقرار نتيج ة ﻻف راز هرمون ات النم و والهرمون ات الجنس ية اﻻم ر ال ذي ي ؤدي ال ى توق ف مؤق ت ف ي تط ور الق درات

التوافقية ) .(Roth&Winter,2002,p 40وفي توضيح اكثر من خﻼل تحليل بيانات العينة حيث ان العين ة ه م م ن ﻻعب ي
وﻻعبات المنتخبات العربية للمبارزة ومتوسط اعمارهم كان للذكور ) (14.64س نة ولﻼن اث ) (14.03اي ان متوس ط عم ر
الذكور اكبر بالتالي قد يكون منطقيا ان تكون الفروق الظاهرية لصالح العمر اﻻكبر ،وتتفق نتائج الدراسة الحالي ة م ع نت ائج
دراسة ) (Amawi,2015, p68في عدم وجود فروق ذات دﻻلة احصائية في القدرات التوافقي ة ب ين ال ذكور واﻻن اث للفئ ة
العمرية ) (14-14.9وتختلف نتيجة الدراس ة الحالي ة م ع نتيج ة دراس ة ) (Bas, Woll & Worth, 2009والت ي اش ارت
الى وجود فروق ذات دﻻل ة احص ائية ف ي ق درات اﻻت زان الخلف ي والق درة عل ى اﻻيق اع الحرك ي ولص الح اﻻن اث حي ث ل م
تظهر نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا في اي من القدرات التوافقية السبعة ،على الرغم م ن وج ود ف روق ظاهري ة
في المتوسطات ولكنها وفي معظمها لصالح الذكور عدا الق درة عل ى اﻻت زان فق د كان ت الف روق الظاهري ة ف ي المتوس طات
لصالح اﻻناث ويعزي الباحثان هذا اﻻختﻼف الى طبيعة العينة والذين هم ف ي الدراس ة الحالي ة م ن الرياض يين ال ذين يمثل ون
منتخبات بﻼدهم ضمن ه ذه الفئ ة تح ت ) (15س نة بالت الي ق د يك ون ال ذكور ق د تط ورت ق دراتهم التوافقي ة نتيج ة الت دريبات
الخاص ة برياض ة المب ارزة والت ي تحت وي العدي د م ن الت دريبات التوافقي ة مم ا يس هم ف ي تنظ يم المس ارات العص بية لﻼعب ين
ويساهم بشكل افﻀل لتحسين قدراتهم التوافقية .وكذلك يمكن ان يعزى اﻻختﻼف الى اختﻼف طبيعة اﻻختب ارات المس تخدمة
في الدراسة.

اﻻﺳتﻨتاجات
في ضوء نت ائج الدراﺳ ة الحالي ة وف ي ح دود الﻌيﻨ ة واﻻختب ارات المس تﺨدمة فق د توص ل الباحث ان ال ى اﻻﺳ تﻨتاجات
التالية:
 -1ارتفاع مستوى القدرات التوافقية المختلفة يلعب دورا رئيسيا في اﻻنجاز لدى ﻻعبي المبارزة تحت ) (15سنة.
 -2ﻻ يوجد فروق دالة احصائيا في القدرات التوافقية بين الجنسين في الفئة العمرية تحت ) (15سنة
 -3تفوق الذكور في جميع القدرات التوافقية عند اﻻقتراب من عمر ) (15سنة.
التوصيات
في ضوء الﻨتائج واﻻﺳتﻨتاجات يوصي الباحثان ﺑما يﻠي:
 -1ضرورة اﻻهتمام بتنمية القدرات التوافقية لدى ﻻعبي المبارزة في سن مبكرة لما لها من اثر ف ي تحقي ق اﻻنج از
في  -رياضة المبارزة.
 -2استخدام اﻻختبارات التي تقيس القدرات التوافقية كاحدى معايير اﻻختيار لرياضة المبارزة.
 -3اجراء دراسات على فئات اخرى اصغر سنا.
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المﻼحق
مﻠحق رقم )(1
وصف عﻨاصر اختبارات القدرات التوافقية المستﺨدمة في الدراﺳة.

اﻻختبار اﻻول :اﻹتزان الحركي الﺨﻠفي
ﺑﻨاء اﻻختبار :أرضية مستوية خالية من المعيقات.
الهدف من اﻻختبار :قياس كل من القدرة على اﻻتزان والقدرة التوافقية عند اداء واجب حركي مميز بالدقة لكامل
الجسم ،التوجيه الحركي ،اﻻدراك الحس حركي والقدرة على التركيز.
اﻻدوات المستﺨدمة :ثﻼثة عوارض خشبية بطول ) (3م وارتفاع ) (5سم كل عارضة خشبية ،بحيث تكون مختلفة
العرض ) (5, 6.5, 8سم ،لوحة خشبية مربعة الشكل ) (40سم بارتفاع ) (5سم عن أرضية الملعب.
وصف اﻷداء :يقف الفرد المختبر على اللوحة الخشبية مربعة الشكل بوضعية اﻻستعداد في المبارزة ) (On guardثم
البدء بالتحرك خلفا كما في رياضة المبارزة دون أن يلمس اﻷرض باحدى قدميه ،ﻻ يتم احتساب الخطوة اﻷولى على
العارضة ،وانما يتم احتساب عدد النقاط بعد الخطوة اﻷولى.
طريقة التسجيل :يتم احتساب عدد الخطوات التي قام بها المختبر على العارضة الخشبية حتى يفقد اتزانه ،بحيث يعطى
كل مختبر محاولتين لكل عارضة خشبية ويتم احتساب عدد النقاط بعدد الخطوات على أن ﻻ تزيد عن ) (8نقاط لكل
عارضة خشبية .أعلى نقطة يستطيع الفرد المختبر الحصول عليها ) (48نقطة )المجموع الكلي للنقاط(.

اﻻختبار الثاني :الوثب اماما خﻠفا لمدة ) (15ثانية
الهدف من اﻻختبار :قياس كل من التوافق لكامل أجزاء الجسم تحت ضغط الزمن والقدرة على النقل أو الربط الحركي.
اﻻدوات المستﺨدمة :حبل بطول ) (50سم ،ساعة توقيت.
وصف اﻻداء :يقف المختبر امام الحبل الممدود ويقوم بالوثب بكلتا قدميه معا من فوق الحبل اماما خلفا وبأقصى سرعة
ممكنه دون لمسه ،وانما ينبغي على المختبر اﻻستمرار بالوثب بكلتا قدميه اماما خلفا لمدة ) (15ثانية .وعند قيام المختبر
اثناء اﻻختبار بالوثب على قدم واحدة او التوقف لفترة قصيرة ﻻ يتم قطع اﻻختبار ولكن ﻻ يتم احتساب الوثبة.
طريقة التسجيل :يحسب عدد مرات لمس كلتا القدمين لﻼرض بدون لمس الحبل .
اﻻختبار الثالث :تﻨطيط كرة اتﻨس اﻻرضي مع اخذ خطوة امامية من وضﻌية اﻻﺳتﻌداد ﺑالمبارزة فوق مقﻌد ﺳويدي
مقﻠوب
الهدف من اﻻختبار :قياس كل من القدرة على التكيف مع اﻷوضاع المختلفة والقدرة على اﻻيقاع الحركي.

اﻷدوات المستﺨدمة:مقعد سويدي ،ثﻼث كرات تنس ارضي وساعة توقيت.
وصف اﻷداء :يقف المختبر وقفة اﻻستعداد في المبارزة على المقعد السويدي المقلوب بحيث تكون المسافة بين القدمين
باتساع الحوض والركبتين مثنية بشكل متعامد على القدمين ،ثم يقوم بتنطيط الكرة على اﻷرض ،ويمسكها باليد ثم يأخذ
خطوة واحدة لﻼمام وعند فقدانه للكرة ،يتم اعطاءه كرة أخرى بسرعة.
طريقة التسجيل :يتم احتساب عدد المرات التي لمست بها الكرة اﻷرض متبوعة بخطوة لﻼمام خﻼل الفترة الزمنية
المعطاة ) (30ثانية ،وﻻ تحتسب التكرارات التي لم يتبعها مسك للكرة واخذ خطوة .

اﻻختبار الراﺑع :اختبار دقة الطﻌن من خطوة عﻠى هدف
ﺑﻨاء اﻻختبار:
يتم وضع مجسم دمية للجزء العلوي )الصدر والبطن( يرتدي الصدرية المعدنية الخاصة بسﻼح الفلورية ويتم الباس
المجسم فانيلة قماشية فوق الصديري المعدني وبها اربع ثقوب بقطر ) 7.5سم ( لكل ثقب في المناطق اﻻربعة الرئيسية
)الجزء العلوي الخارجي والداخلي)،السادس والرابع( والجزء السفلي الخارجي والداخلي )السابع والثامن( ( .وتشبك مع
الجهاز الكهربائي حتى يتم تسجيل النقاط الصحيحة التي تلمس الصديري المعدني في منطقة الفتحات المحددة فقط .
يتم احتساب اللمسة صحيحة إذا سجلت داخل تلك الفتحات فقط حيث سيسجل الجهاز الكهربائي لمسة صحيحة عند
تسجيلها داخل الفتحة ولمسة خطأ عند تسجيلها خارج الفتحة.
يرتدي الﻼعب مﻼبس ومهمات المبارزة الكهربائية الخاصة به.
يحدد الفاحص لﻼعب – وقبل كل هجوم سيقوم به – الفتحة المطلوب تنفيذ الهجوم عليها من قبل الﻼعب.

الهدف من اﻻختبار :قياس كل من القدرة على بذل الجهد المناسب )التوجيه الحركي( كذلك الدقة وتقدير وضع الجسم
حس حركيا.
اﻻدوات المستﺨدمه:دمية )شاخص تدريبي( فست الفلورية المعدني )صديري معدني خاص بسﻼح الفلورية( فانيلة
قماشية بها اربع فتحات بقطر  7.5سم توضع فوق الصديري المعدني.
وصف اﻷداء :يقف المختبر مقابل الشاخط بمسافة خطوة وطعن )مارش فوند( تتناسب مع طول الﻼعب يقوم الﻼعب
بعد تحديد الفتحة التي سيستهدفها مسبقا  -من قبل الفاحص -بعمل تقدم بخطوة ثم طعن ،يعطى المختبر  8محاوﻻت بواقع
محاولتان لكل فتحة تعطى كل محاولة صحيحة  2.5والمحاولة الخطاء صفر.
طريقة التسجيل :يتم تسجيل مجموع النقاط لجميع المحاوﻻت الثمانية
 (1اﻻختبار السادس :قياس اﻻﺳتجاﺑة السريﻌة
اسم اﻻختبار :اختبار V
الغرض من اﻻختبار :قياس سرعة رد الفعل

اﻷدوات المستخدمة :أقماع ،ساعة توقيت ،صافرة.
مواصفات اﻻداء:
من وضع اﻻنبطاح على بعد 3م من منتصف خط طوله 6م يقوم الﻼعب بعد سماع الصافرة ورؤية اﻹشارة من
المدرب الذي يتواجد أمام الﻼعب باﻻنطﻼق للمس القمع الذي يشير إليه المدرب.
طريقة التسجيل:
يبدأ احتساب الزمن من انطﻼق الصافرة حتى لمس القمع المشار إليه.
يسمح لﻼعب بمحاولتين تسجل أفﻀلهما.
اﻻختبار الساﺑع :القدرة عﻠى التكيف مع اﻷوضاع المﺨتﻠفة:
اﺳم اﻻختبار :الصناديق الملونة
الغرض من اﻻختبار :قياس القدرة على التكيف مع اﻷوضاع المختلفة.
اﻷدوات المستﺨدمة :صناديق ملونه عدد  ،5متر قياس ،صافرة ،ساعة توقيت.
مواصفات اﻻداء:
من وضع الوقوف وعند سماع الصافرة ولون الصندوق يقوم الﻼعب بالجري لﻸمام باتجاه الصندوق المحدد ولمسه
بكلتا اليدين  ،بمجرد وصول الﻼعب يعطى إيعازا جديدا بلون آخر  ،فيعود إلى نقطة البداية ،ومن ثم يقوم الﻼعب بالجري
للمس الصندوق اﻵخر ،عندها يعطى الﻼعب إيعازا بلون آخر ،فيعود إلى نقطة البداية ،ومن ثم يقوم الﻼعب بالجري للمس
الصندوق اﻷخير بكلتا اليدين أيﻀا ،ويتجه إلى نقطة البداية لينهي اﻻختبار ،يشترط ان يتم تحديد ترتيب الوان الصناديق
مسبقا.
طريقة التسجيل :من لحظة أطﻼق صافرة البدء لغاية وصول الصندوق اﻷخير.
يعطى الﻼعب محاولتين ،وتحسب لﻼعب النتيجة اﻷفﻀل.
مﻠحق )(2
اﺳماء السادة الﺨبراء والمﺨتصين
اﻻﺳم
1
-

استاذ دكتور /مدرب المنتخب اﻻردني للمبارزة

جامعة مؤتة /اﻻردن

زمع
2

-

ا.د علي ابو

الرتبة الﻌﻠمية والتﺨصﺺ

جهة الﻌمل

د .تيسير
المنسي

استاذ مشارك تدريب رياضي

الجامعة اﻻردنية /اﻻردن

3
-

استاذ مساعد /تعلم حركي وحكم دولي في المبارزة

الراوي
4

-

د.بﻼل
رحال

5
-

دكتوراة تربية رياضية ومستشار فني /اﻻتحاد

اﻻتحاد الكويتي للمبارزة/

الكويتي للمبارزة
د.علي

استاذ مشارك تدريب رياضي

الكويت
الجامعة الهاشمية /اﻻردن

النوايسة
6

-

د.عﻼء

جامعة بغداد /العراق

د.اياد مكناي

دكتوراة تربية رياضية ومحاضر في البرنامج
الوطني ﻻعداد المدربين

اللجنة اﻻولمبية اﻻردنية/
اﻻردن

