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  ملخص

سنة ) 15(هدفت الدراسة للتعرف الى مستوى بعض القدرات التوافقية لدى العبي المنتخبات العربية للمبارزة فئة تحت 

بين مستوى القدرات التوافقية واالنجاز تبعا لمتغير الجنس، في العالقة  الفروقباإلضافة للتعرف إلى  وعالقتها باالنجاز، 

المشاركين في البطولة العربية ) 15(العب والعبة من العبي المنتخبات العربية تحت ) 40( الدراسة علىعينة  اشتملت

استخدمت الدراسة . ةالمنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسوتم استخدام  العمدية،طريقة ال، تم اختيارهم ب(2016)للبراعم 

الحركي الخلفي، تنطيط كرة  االتزانثانية، ) 15(لمدة  أماما خلفاالوثب ( مجموعة من االختبارات لقياس القدرات التوافقية

طعن دقة الث، ) 15(اختبار الوثب على رأس المثلث بالتبادل ،  التنس األرضي مع خطوة لألمام على مقعد سويدي مقلوب

 (SPSS)وبعد جمع البيانات تم استخدام البرنامج اإلحصائي  ).V(ختبار الصناديق الملونة، اختبار ، اعلى هدفمن خطوة 

وجود عالقة ارتباطية بين مستوى القدرات التوافقية واالنجاز في رياضة المبارزة أظهرت نتائج الدراسة و لتحليل النتائج،

 ،القة بين القدرات التوافقية واالنجاز يعزى لمتغير الجنسفي مستوى العوجود فروق ذات داللة إحصائية بينما لم تظهر 

وأوصى الباحثان ضرورة االهتمام بتنمية القدرات التوافقية لدى العبي المبارزة في سن مبكرة لما لها من اثر في تحقيق 

  .االنجاز في رياضة المبارزة

  القدرات التوافقية، المبارزة: الكلمات المفتاحية

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. 
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  مقدمة الدراسة

البدنية والمهارية  قدراتهاالرتقاء بضرورة  الرياضيتطلب من ي في أي رياضة المستويات العليا إلىالوصول  أن

 خصائصه رياضي نشاط لكل أنومن المعروف  .في محاولة اكيدة للتميزبصورة متكاملة  ستخدامهاوا والخططية والنفسية

 عن فضال للنشاط، الطبيعية والمحتويات بالمكونات الخصائص هذه وترتبط المتفردة عن غيره من االنشطة، النفسية

والتصور واالنتباه والقدرة على  دراكاإل مثل العقلية قدراتالو والخططية والمهارية حركيةال القدراتمن  متطلباته

   .االسترخاء

وفق قوانين وقواعد  تهامارسيتم محيث الحركية الخاصة، التي لها متطلباتها  رياضاتال منالمبارزة  رياضةوتعد 

تعد التوافقية التي  اتهي القدر الخاصة برياضة المبارزة من أهم المتطلباتو .بين المتبارزين بارياتتنظيمية تحكم الم

إن كما  .لدى الرياضي الحركية للخصوصيةوفقآ  مهارة إلىتختلف من مهارة  وهذه القدرات ، لألداء الجيد قاعدة األساسيةال

وسريعة أرجل وقويه  لالعب الجيد ال بد أن يمتلكاف، لين والذراعين في الهجوم والدفاعلرجل مميزالمبارزة تتطلب استخداماً 

تتطلب وهي التنفيذ الدقيق لحركات المبارزة ب تعلقت مهارات والقدراتوهذه ال بالمبارزةتعلقه الم الفنية مهاراتال إتقانو

  .)Hatem,2009,p237( توافقا كبيرا بين الرجلين والذراعين والعينين

 ,Meinel, Schnabel) و )(Schnabel.G, et.al, 2003, p164من الدراسات العلمية الحديثة مثل  عدد تفقوت

2007, p245), (Koch, 1997, p96) ،  القدرات البدنية، المرونة، القدرات التوافقية(مشتملة على أن القدرات الحركية (

على ما  يتوقف مستوى المهارات الرياضية بصفة عامةأن حيث  ،األداء المهاريتميز للوصول إلى  ساسيةاألتعتبر القاعدة 

في اآلونة األخيرة زاد انه و) Abu Dari,2014,p18(يذكر و. المهارةب المتعلقة لقدرات الحركيةايتمتع به الالعب من تلك 

األساسية التي يجب االهتمام  من الركائز تم اعتبارهاحيث  ،االهتمام بالقدرات التوافقية كأحد المتطلبات الرئيسية لإلنجاز

 رات التوافقية بمستوى جيد يساهمأشارت الدراسات أن امتالك القدمبكرة؛ حيث تنميتها في مراحل عمرية العمل على بها، و

االقتصاد في الجهد تعمل على  وبذات الوقت  زيادة جودة األداءوكذلك يساهم في تقليل زمن تعلم المهارات المختلفة  في

  . تلك المهارات واتقان ألداء

مستوى  ارتفاع أنكما , ةيالمهار النواحيلنجاح عمليات التعلم وتحسين  القاعدة األساسية بمثابة التوافقيةوتعد القدرات 

 فيانها اثبت فاعليتها  كما, الحركية المهارةتعلم و اكتساب  سرعة وجودة فييلعب دورا هاما  المختلفة التوافقيةالقدرات 



 

ان للقدرات  )Grosser M., et, al 2008, p88(يذكر  وفي هذا المجال   .الحركية المهارةلتعلم  المستخدمتقليل الزمن 

 ,Walf. D)( يشير بنفس السياقو . والمعقدة المركبة الحركيةالمهارات  وإتقانعلى سرعه تعلم  ايجابي أثيرت التوافقية

2008p77 منتعلم لمستوى جيد افتقار الم وان الحركيةالمهارات  وإتقانتعلم  فيدور هام  التوافقيةان للقدرات  إلى 

             .التي تشوب االداء الفنيةاء العديد من االخط ويظهرالصحيح لشكل با يداء المهاراال يفقده القدرة على التوافقيةلقدرات ا

 أداءهلدى المتعلم كلما ارتفع درجه مستوى  التوافقيةانه كلما ارتفعت درجه القدرات  )Majeed,2002p 45(ويذكر 

 ),(Juliuskasa,2005,p65)من يتفق كلو  العضالتوتطورت درجه التوافق بين  المهارياالداء  أخطاءوقلت  المهاري

Eleni Z, et,al 2012,p216)  ,),(Stanislaw,2005,p102,) (Teresa,2005,p231  هناك ارتباط بين  أن، على

حيث إن الفرد الذي لديه مستوى عال من هذه القدرات  ،القدرات التوافقية والجانب المهاري في مختلف األنشطة الرياضية

ارتفاع ويعتبر مدى ترابط القدرات التوافقية والبدنية والمهارية مؤشر على . داء المهارييمكنه تحقيق مستوى متطور من األ

بها وتنميتها بحيث تكون قاعدة أساسية لجميع  عتناءاال من المهملذلك  الذي وصل إليه الالعب، االداء الفنيمستوى 

  .ةالفعاليات الرياضية والتي أثبتت أهميتها في الكثير من الدراسات العلمي

  

 لقيامأعلى  الفنيةو النوعيةالقدرة على أنها المهارة الحركية  ه يمكن تفسيرإلى أن) p87 Khayoun, 2002( ذهبوي  

أو  الواجب الحركي تنفيذق يحقيضمن تبما بشكل كفؤ مالئم للسيطرة على الحركة وتناسقها ال االستخداموتعني عمل ما، ب

الذي يظهر تفوقه على  الالعب الماهربان   )Laguna,2007, p 163(ذلك  ويؤكد ، بشكل نوعي مميز الهدف من الحركة

وهذا  . حتى لو كانت الظروف متغيرة ،هو الالعب الذي يتمكن من تنفيذ واجب حركي معين بنوعية أداء عالية اآلخرين 

جيد للحركة، وقيامه بجهد ن إجادة المهارات الحركية أمر ينتج عن تكوين المتعلم فكرة عامة وإدراك وفهم الشيء يؤكد إ

  .فضللى األإيؤدي الى تغيير سلوكه الحركي 

والمدرب من خاللها  الالعبقواعد العمل التدريبى التى يسعى  إلى أهم) Hassanein, 2006,p94(ويشير      

اقف األداء راز الميداليات حيث الرغبة فى التغلب على صعوبات موحتحقيق البطوالت وإوللوصول إلى اإلنجاز الرياضى 

احل رمنحى تطور الم تستند إلى   ، فثقافة اإلنجاز الرياضي تقوم على رؤية تطبيقية هادفةومحاوالت تحسين المستوى

وقواعد العمل التدريبى لتنمية القدرات  تعلم المهارات الحركيةمنظومة  وإلىبوسائط رفع القدرة االنجازية  ةً العمرية متبوع

تعلم المهارات الحركية الذي يستند إلى تطور المراحل وبهذا يمكن القول بأن   .الرياضينجاز لإلالتوافقية والبدنية كأساس 

األداء الحركي من خالل مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدريب والخبرة والتي في نمو القدرة على  أساسايعتمد  العمرية

  ).Boyce,2007, p 312( ريالفرد على األداء الحركي المها ةيرات في قابلييتقود إلى تغ

  

  

  مشكلة الدراسة

موال المدفوعة سداً اال ذهب الجهود المبذولة والت أنوال يريد  التميز إلىيسعى  )ادراة ومدربين(  الجميع أنال شك 

د الى توفير الجه كونه يهدفعملية اقتصادية  الجيد يعداالنتقاء ف ،لالعبيين المبني على اساس غير علمي جراء االختيار

المستوى بواالرتقاء  وتوجيهها نحو التطور االفراداضافة الى المساهمة العلمية في استثمار قدرات  ،والوقت والتكاليف



 

لذلك فان عملية  ، ومن ذوي االستعدادات والقدرات العاليةة المتميز ذوي الخامات التعرف المبكر على الالعبينوالرياضي 

يعتبر من  للتفوق في النشاط الرياضي فراداألنية والحركية التي يجب توفرها في تحديد المواصفات المورفولوجية والبد

،  والمواهب  االكتشاف المبكر لذوي االستعدادات والقدرات اولويات عملية االنتقاء الرياضي السليم الذي بدوره يساهم في

 إلىمستند اسلوب علمي على  باالعتمادبل في المستقبالنجاح  تي تعدالخامات ال أفضل ستخراج محاولة ا" واالنتقاء هو 

في رياضة المبارزة فقد  ينومن خالل خبرة الباحث. الحركيةالذهنية ومن حيث القياسات والقدرات البدنية و علمية مرجعيات

الختيار ا أهمية إلى األنظاروربطها باالنجاز في محاولة لتوجيه  )التوافقيةالقدرات (الحركية متطلبات اللتقييم بعض  اتوجه

تحت مميزة والتعرف على مدى تأثيرها على االنجاز لدى فئة البراعم في المبارزة  توافقيةيتميزون بقدرات  ألفرادالمبكر 

  .سنة )15(

  : أهمية الدراسة

ممثلة في المبارزة العربية  براعمقية لدى القدرات التوافبعض  ىمستو إلىالتعرف  في الدراسة الحاليةوتكمن أهمية 

لربط  ينمن الباحث ، في محاولةللفئات العمرية المشاركين في البطولة العربية سنة )15(تحت  براعمتخبات العربية للالمن

 المختارةالقدرات تحقيق االنجاز من ناحية وإظهار مواطن الضعف والقوة للفرق المشاركة في أبعاد هذه ب القدرات التوافقية

ويعتقد الباحثان أن تطوير القدرات التوافقية يمثل أحد الجوانب الهامة في . لمبارزةالقدرات المهمة لالعبي االتي تعد من و

عملية إعداد الرياضيين بدنياً ومهارياً وخططياً للدخول في المنافسات، وأن هذا النوع من التدريب ليس عشوائياً وإنما يسير 

 ير ضمن قواعدها لتحقيق األهداف المرجوة،ضمن مبادئ وشروط خاصة وضعت من قبل مختصين يجب االلتزام بها والس

لذلك , الالعبين إمكاناتيعطي مؤشرات واضحة للمدربين حول التوافقية ان دراسة نسب المــــــــــــــساهمة للقدرات و

البحث  أهميةوتكمن  .االنجاز في رياضة المبارزةمساهمتها في  ةونسب القدرات التوافقيةالباحثان دراسة العالقات بين  ارتئ

مكن المبارزة، مما يالعبي  لدى االنجازفي  تهاونسبة مساهمبالقدرات التوافقية المختلفة  في معرفة طبيعة العالقات الخاصة

  .المدربين من التخطــــــــــــــيط الجيد والمناسب ألهداف التدريـــب وبما يضمن تحقيق نتائج متميزة في المباريات

  :الدراسةأهداف 

  :إلىالتعرف ة هدفت الدراس

ي العالقة .1 ات بين مستوى بعض القدرات التوافقية واالنجاز لدى العب ة  والعب ات العربي ارزة للمنتخب المب

 .سنة )15(تحت فئة 

ة  .2 الفروق في العالقة بين مستوى بعض القدرات التوافقية واالنجاز لدى العبي المبارزة للمنتخبات العربي

  .تبعا لمتغير الجنس سنة )15(تحت فئة 

  تساؤالت الدراسة 

ات  .1 ارزة للمنتخب ي المب دى العب از ل ة واالنج د الدراس ة قي درات التوافقي توى الق ين مس ة ب هل توجد عالق

 .؟ سنة )15(تحت العربية فئة 

دى  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  .2 في العالقة بين مستوى القدرات التوافقية قيد الدراسة واالنجاز ل

 .تعزى لمتغير الجنس؟ سنة )15(تحت ات العربية فئة العبي المبارزة للمنتخب

  الدراسات السابقة



 

 اإلدراكبعض متغيرات  و العالقة بين تركيز االنتباهعلى التعرف  الىدراسة هدفت ) Maghayreh, 2018( أجرى

على دقة  وأثرها الرد البسيط أنواعالفروق بين  إلىالتعرف ،  و)المباشر وغير المباشر( الحس حركي ودقة الرد البسيط 

العب من ناشئي سالح الشيش في االتحاد  (12)، وقد تكونت عينة الدراسة من األردنفي  الشيش الرد لدى ناشئي سالح

حس حركي واختبار دقة الرد البسيط بعد الدفاع وكذلك تم قياس مستوى  اإلدراكاختبارات  إجراءللمبارزة، تم  األردني

بين مستوى تركيز االنتباه ودقة الرد  إحصائياالنتائج وجود معامل ارتباط دال  أظهرتنة،  وقد العي أفرادتركيز االنتباه لدى 

حس  اإلدراكبين متغيرات  إحصائياوجود معامل ارتباط دال  أظهرتبعد الدفاع البسيط المباشر والغير مباشر  كذلك  

في دقة  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة  دتأوجمباشر، كما الغير رد بعد الدفاع البسيط المباشر وحركي  ودقة ال

الباحث بضرورة االهتمام بتدريب تركيز االنتباه   وأوصىالرد بعد الدفاع تعزى لنوع الرد ولصالح الرد البسيط المباشر، 

  .في تطوير مستوى المبارز فنيا أهميةحس حركي لما لها من  اإلدراككقدرة عقلية وكذلك متغيرات 

ة ) Bataineh and Oqaili, 2018( اجريو ة والحركي درات العقلي توى الق دراسة هدفت للتعرف إلى الفروق في مس

ة ) 6- 9( بعمر طالباتلدى  راد عين ة ألف درات الحركي ة والق درات العقلي ين الق ة ب سنوات، باإلضافة للتعرف إلى مدى العالق

ة ة العمري ر الفئ ا لمتغي ة تبع ة ال اشتملت. الدراس ىعين ةط) 300( عل ةالب وائية طبقي ة عش ارهم بطريق م اختي تخدام . ، ت م اس ت

ة  ة الدراس ه لطبيع ات لمالئمت لوب العالق في بأس نهج الوص تخدامالم م اس ض م وت اتبع ة دوردل كون اس  - بطاري وخ لقي ك

د) 15(الوثب جانبا لمدة (الحركية التي تحتوي على  لقدراتا دم واح ى ق وف عل ات، الوق دة ثانية، الوثب الطويل من الثب ة لم

توى  في اإحصائي دالةروق أظهرت نتائج الدراسة وجود ف. ثانية) 40(الجلوس الطويل لمدة ، ثني الجذع من واحدة دقيقة مس

ةوجود عالقة . سنوات) 9-8(القدرات العقلية وكذلك في مستوى القدرات الحركية لدى فئة اإلناث ولصالح الفئة العمرية   دال

ى (والقدرات الحركية في كل من اختبار بين القدرات العقلية  اإحصائي وف عل ات، الوق ن الثب ل م ب الطوي ا، الوث ب جانب الوث

دة دم واح ة ) ق ة العمري ة للفئ اث التابع ة اإلن دى عين ة ) 6.9-6(ل ود عالق نوات، وج ةس نن دال ائيا بي ة  إحص درات العقلي الق

ار  دة (والقدرات الحركية في اختب ا لم ب جانب ة اإلن ث) 15(الوث دى عين ة ل ة العمري ة للفئ نوات و 7.9-7) (اث التابع -8(س

  .سنوات) 8.9

ى  إلى لتعرفا بهدفدراسة باجراء ) (Simonek, 2012 كما قام ة عل توىأثر القدرات التوافقي ئي  المس اري لناش المه

م  )11-15(لفئة العمرية ا منناشئا ) 283( مكونة من المنهج الوصفي على عينة تم استخدامالجليد،  على هوكيال سنة، وقد ت

ئين ) 7(للتنبؤ بأداء العبي هوكي الجليد، حيث تم استخدام  إتباعهاتحليل القدرات التوافقية التي تم  ى الناش ة عل ايير حركي مع

وكي  ة به ق ومرتبط ن التواف تويات م ة مس ى خمس ة عل اط موزع يغة نق ى ص ائج عل ل النت م تحوي وبصورة فردية، وبعدها ت

ارالجليد بهدف الحصول على عال ل اختب دة لك ى . قة واح ة إل ائج الدراس ر أشارت نت ة ذات اث ود دالل ائيوج ن  إحص ل م لك

ر  ا األث درات له ا كق س حركي م ح ع الجس القدرة على التكيف مع األوضاع المختلفة، القدرة اإليقاعية، القدرة على تقدير وض

  . هوكي الجليدالمهاري األفضل لناشئي المستوى األكبر في 

لتعرف إلى العالقة بين الذكاء والقدرات الحركية لدى رياض األطفال ا بهدفدراسة ) Al-Ghurairi, 2010( وأجرت

طفال من روضة الغدير الحكومية في   (60)سنوات، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي على عينة بلغت  )6-4(بعمر 

ى جزأين صوري ولفظي بحيث تكون كل العراق، وقد تم تطبيق اختبار للذكاء الذي أحتوى عل- محافظة النجف األشرف

اختيارات وشملت ) 5(تطبيق اختبار القدرات الحركية صورة وعبارة لفظية وتم ايضا والذي تكون من  )45(جزء من 

. م) 30(م والعدو مسافة ) 12(الوثب األفقي من الثبات، االتزان على قدم واحدة، رمي كرة طبية، لقف كرة من مسافة (

  .راسة وجود عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء الصوري واللفظي وبعض القدرات الحركيةوأظهرت نتائج الد



 

لتعرف الى مستوى القدرات التوافقية على عينة اهدف باجراء دراسة ب) Bas, Woll & Worth, 2009( وقام كل من

 حيث تم تطبيقوصفي المسحي المنهج ال تم استخدام. سنة) 12-15(لفئة العمرية ضمن ا طالب وطالبة) 1050( مكونة من

، )ث) 15(الوثب جانبا لمدة ( ضد الزمنبطارية اختبار خاصة بالقدرات التوافقية اشتملت على التوافق لكامل الجسم 

ثانية ) 60(االتزان الثابت من خالل الوقوف على قدم واحدة لمدة (التوافق لكامل الجسم عند واجب حركي مميز بالدقة 

نتائج الدراسة ). باسرع وقتاالستجابة لمثير بصري ( مقرون بالزمنوتوافق العضالت الدقيقة ) تحركواالتزان الخلفي الم

ثانية، ) 15(بين الذكور وكذلك بين اإلناث في كل من االختبار الحركي الوثب جانبا لمدة  دالة احصائياوجود فروق أظهرت 

الح الفئة العمرية األكبر سنا، باالضافة الى وجود فروق ممكن ولص باسرع وقتاالتزان الثابت واالستجابة لمثير بصري 

وجود فروق معنوية بين . سنة) 14-15(بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث في جميع الفئات العمرية ما عدا الفئة  دالة

وجود فروق ذات الذكور وكذلك بين اإلناث في اختبار االتزان الخلفي المتحرك ولصالح الفئة العمرية األكبر سنا، كذلك 

  .ان الحركي الخلفي ولصالح اإلناثداللة احصائية بين الذكور واإلناث في اختبار االتز

القدرات الحركية لعالقة بين على التعرف الى اهدفت  والتي(Buck, Hillman & Castelli, 2008)  في دراسةو

المنهج الوصفي على عينة الباحثان ، استخدم اريكأمفي نوي ايل واليةسنة في ) 12(و) 7(والعقلية ألطفال الفئة العمرية 

، )والتحمل الهوائي القوة، المرونة، التوافق(على التي اشتملت كي بطارية االختبار الحرطبق تم توقد  تلميذا،  (74)بلغت 

نتائج الدراسة . (K-BITS)  لذكاءااختبار وكذلك  )كلمة - لون ولون - كلمة(بينما اشتمل اختبار القدرات العقلية على اختبار 

بين اختبار الذكاء وعنصر التحمل الهوائي، كما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة  ةة إحصائياللدذات وجود عالقة أظهرت 

ج أن متغير العمر واختبارات الذكاء ومستوى اللياقة ااستنتمما قاد الباحثين الى باقي مفردات االختبار الحركي، وبين الذكاء 

  .ثر في تنمية القدرات العقليةجميعها عوامل تؤ

مستويات  بناء هدفبدراسة باجراء ) Ibrahim, Magda and Abu Rehab, Abeer,2007( وقامت كل من

تم  طالبا) 720( منعينة ، تكونت السنة بمحافظة اإلسكندرية) 12-15(معيارية للقدرات التوافقية لتالميذ الفئة العمرية 

اختبارات ) 6(من خالل تطبيق  لمالئمته لطبيعة الدراسة المنهج الوصفي استخدم. طبقيةاختيارهم بالطريقة العشوائية ال

ثانية، الحجل والوثب والدوران، ) 30(اشتملت على تمرير الكرة على الحائط لمدة المختلفة، وقد القدرات التوافقية  تقيس

ة التحكم في دوران الذراع المفضلة على جهاز ثانية، الوثب والتوازن فوق العالمات ودق) 30(سرعة الركل بالقدم لمدة 

بناء بطارية اختبار للقدرات التوافقية لطالب المرحلة اإلعدادية، وبناء مستويات الى توصلت الباحثتان . الطرد الدوراني

  . كنتيجة للدراسة معيارية للقدرات التوافقية

درات التوافقية لتحسين فاعلية األداء المهاري لتعرف الى مدى تأثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام القاهدف وب

تكونت المنهج التجريبي على عينة  فيهااستخدم ته التى دراس) Abdel Hakim, 2007(والخططي لناشئي المالكمة أجرى 

ية تجريبوضابطة (، مجموعتينتم تقسيمهم إلى  وقدناشئا في مدينة أسيوط تم اختيارهم بالطريقة العمدية، مالكما ) 45( من

بين القياسين القبلي والبعدي في القدرات البدنية، المهارية،  اإحصائي معنوية دالةأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق وقد . )

) الضابطة والتجريبية(وكذلك الى وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين  ،الفنية، العقلية والتوافقية ولصالح القياس البعدي

المقترح لتطوير قدرات واوصت الدراسة باعتماد البرنامج التدريبي  المجموعة التجريبية،في جميع القدرات ولصالح 

  . المالكمين



 

دراسة بهدف التعرف على خصائص القدرات التوافقية الستخدامها كمعيار للتنبؤ اجراء ب )(Witkowski , 2005قام 

لى مجموعة من االختبارات المركبة إبهدف التوصل وذلك ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، نجاز العبي كرة القدمإب

، لمجموعة الخصائص التوافقية المحددة التي يمكن استخدامها في عمليات انتقاء الناشئين أو الالعبين ذوي المستويات العليا

توصلت  وقد ،)(14-12وتحديد مدى قدرة االختبارات على التنبؤ بمستوى خصائص القدرات التوافقية لدى الناشئين من 

  .لى أن عناصر القدرات التوافقية لها دور هام في انتقاء الناشئين أو الالعبين ذوي المستويات العلياإهذه الدراسة 

قام المجمع العلمي في المانيا االتحادية ) القدرات البدنية والتوافقية(مستوى القدرات الحركية  إلىلتعرف ا وبهدف

) 6-18(لفئة العمرية ا ضمن طالب وطالبة) 000 .20( مكونة من على عينة ةبدراس) WIAD, 2003(لألطباء األلمان 

من الثبات،  عريضلجذع، الوثب اللمرونة اختبار ال(تكونت من والتي سنة من خالل استخدام بطارية ميونخ لللياقة البدنية 

سة تدني جميع القدرات الحركية أظهرت نتائج الدراو). على العقلة سحب، الوقت محددالدقة الحركية، تنطيط الكرة ضمن 

حمل تسنة، باالضافة الى وجود فروق بين الجنسين في جميع القدرات التوافقية وعنصر ال) 12-6(الخاصة بالفئة العمرية 

  .سنة) 12-18(الهوائي ولصالح الذكور التابعة للفئة العمرية 

بسبع مجموعة من المؤشرات التي ترتبط ية لتقييم القيمة التنبؤ هدفباجراء دراسة ب)  (Vladimir,2001كما قام 

كمنهج  المنهج الوصفي تم استخدام، امؤشر 23وكان عدد المؤشرات  قدرات توافقية لدى الناشئين وذوي المستويات العليا

وقد تم ، بولندافي سنة المسجلون بمدرسة زابرز )  19-16(العبا من سن  )26(من الدراسة ةعين وقد تكونت ، للدراسة

ال معامالت التنبؤ للمؤشرات الخاصة وكذلك تم تقييم  معامل االرتباط سبيرمان باستخدامم كافة اختبارات البطارية تقيي

ثم وضاع المختلفة على قدرة التكيف مع األكانت أن أعلى قيمة تنبؤية  التي حصلت عليها الدراسة ومن أهم النتائج ،)23(

تزان الثابت والديناميكي، بينما ظهر انخفاض في التنبؤ في سرعة رد الفعل، و قدرة الربط الحركي والقدرة اإليقاعية واال

  .كانت على قدرة الوضع المكاني ةقل قيمأ

  الدراسة  حدداتم

  .م29/8/2016ولغاية 2016  /26/8عمان  /للبراعم  ثالثةالعربية ال المبارزة البطولة :الزمني حددالم

  .المدينة الرياضية /عمان / للمبارزةاالردني االتحاد صالة  :المكاني حددالم

ددالم ري ح ارزو :البش بع مب ة  س ارزة فئ ة للمب ات عربي ت منتخب نة )15(تح ي  س اركون ف المش

  .2016 االردن/ في عمان الثالثة للبراعمالبطولة العربية 

  :مصطلحات الدراسة

تنسيق الحركة وتعطي أداء عاما وبشكل الحركية التي تؤثر بعمليات تنظيم ومجموعة من القدرات  :القدرات التوافقية 

 (Hirts, 2011, p136).داء الحركي بأعلى كفاءة وبأقل جهدتقان وتثبيت األإللرياضي سرعة اكتساب و ثابت، وتتيح

أن اإلنجاز الرياضي ال يمكن أن يحدد من خالل قدرة توافقية  )Meinel & Schnabel, 2007, p238(ويؤكد 

مكونات القدرات التوافقية وقد ميز  ،عة من القدرات التوافقية تربطهم عالقة باإلنجاز الرياضيواحدة، وإنما من خالل مجمو

  :بما يلي

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

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



 

  أو استعادة ، قدرة الرياضي في المحافظة على وضع كامل جسمه بوضع معين هي :التوازنالقدرة على

                   ,p201)  Schnabel,2011 توازن جسمه بأسرع ما يمكن بعد اضطراب طرأ على توازنه

&Harre , Krug (  

 مع بعضها  لفةوالفنية المختهي قدرة الرياضي على ربط المهارات الحركية : القدرة على الربط الحركي

  )AbuDari,2014,p6.( متتالالبعض بشكل مباشر أو بشكل 

 هي قدرة الفرد على األداء الحركي بترتيب زمني إيقاعي لألوامر العصبية  :القدرة على اإليقاع الحركي

 ,Meinel & Schnabel(. بين بسط وقبض، شد وارتخاء العضالت العاملة على األجزاء المتحركة من الجسم

2007p 238(  

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

. ما يقتضي الموقف حسبالمناسبة لتحقيق الهدف المنشود، ) القوة(الدقة، وذلك بانتاج الطاقة 

)Amawi,2015,p15( 

 إلىتغير التصرف الذي بدء به  ضي علىهي قدرة الريا :يف مع األوضاع المتغيرةالقدرة على التك 

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

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

  )AbuDari,2014,p7( .تضي الموقفما يق حسب. المناسبة لتحقيق الهدف المنشود) القوة(وذلك بإنتاج الطاقة 

  إجراءات الدراسة 

 .استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته طبيعة الدراسة: منهج الدراسة

ارزة  :مجتمع الدراسة ي المب ن العب ع الدراسة م ة تكون مجتم راعم فئ ت الب نة )15(تح ي  س ارزة ف ادات المب اتح

 .العربية

ات تم اختيار عينة الدراسة  :عينة الدراسة ي والعب ع العب بعبالطريقة العمدية التي تكون أفرادها من جمي ات  س منتخب

ارزة  ة للمب راعم عربي ة الب ت لفئ نة )15(تح ددهم  س ن ) 52( وع ة م اً والعب اراتاألردن، اال( العب طين، م ر، فلس ، قط

يف الت)  ، لبنان، تونسالبحرين ارزة بالس اريخ المشاركين في البطولة العربية الخامسة عشر للمب ن ت ان م ي عم ت ف ي إقيم

ة 2016  /26/8 دد29/8/2016ولغاي تثناء ع م اس ات ) 12(، ت ل الثب ارات معام يهم اختب ت عل ذين اجري ة ال ا والعب العب

  .الختبارات الدراسة

  عينة الدراسة )1(جدول 

  االناث  الذكور  الجنس

راف   المتوسط   االنح

  المعياري

  االنحراف المعياري  المتوسط



 

  0.88  14.03  1.56  14.64  العمر

  4.35  161.06  5.43  172.04  الطول

  4.40  46.65  7.51  58.44  كتلةال

  

     :أدوات الدراسة 

  )1ملحق :( اختبارات القدرات الحركية

 ,Amawi,2015,p15(، )AbuDari,2014 ( ،Simonek( ذات العالقةبعد االطالع على مجموعة من الدراسات 

تم ات وقام الباحثان بعمل تعديالت على بعضها لتتناسب مع رياضة المبارزة ثم تم اختيار مجموعة من االختبار) (2012

اختبارات بناء على  سبعاختيار ، وتم تدريب رياضة المبارزة علم التدريب الرياضي و عدد من الخبراء فيعرضها على 

  .)2 ملحق( ة الخبراء استشار

  :اختبارات الدراسةثبات 

ل الث انقام الباحث ات البايجاد معام ة(دوات الدراسة ب درات التوافقي ارات الق ة )اختب ار بطريق ادة االختبو االختب ( ار ـإع

Test – Retest (  ن ة م ة مكون ى عين ي  )(12عل اركة ف ة المش ات العربي ات المنتخب ي والعب ن العب ات م ين والعب العب

ق ثم أعيد تطبيق المقياس مرة ثا. البطولة الذين تم استبعادهم من عينة الدراسة ن التطبي ام م ة أي نية على العينة نفسها بعد ثالث

ين ي التطبيق اس ف ائج القي ين نت اط ب ل االرتب اد معام م و  ،االول وتحت الشروط والظروف نفسها، وتم إيج دول رق  ) 2( الج

  .ذلك ويوضح

  

معامل   االختبار  القدرة التوافقية  

  الثبات

1

 -  

  *0.84  ث) 15(الوثب اماما خلفا   القدرة على تقدير الوضع

2

 -  

  *0.92  .اإلتزان الحركي الخلفي  التوازنالقدرة على 

3

 -  

تنس االرضي مع خطوة تنطيط كرة ا  القدرة على الربط الحركي

  .لالمام على مقعد سويدي مقلوب

0.86*  



 

   ايس واالختبارات المستخدمة في الدراسةمقاليوضح ثبات  ) 2(جدول رقم 

  )0.05(دال عند مستوى * 

  ) :االختبارات والمقايس(صدق ادوات الدراسة 

للتاكد من صدق االختبارات المستخدمة في الدراسة فقد تم عرضها على مجموعة من المختصيين في المجال الرياضي 

ى% 80وقد تم اعتماد االختبارات والمقاييس بعد توافق اكثر من وتدريب رياضة المبارزة والقياس والتقويم   من الخبراء عل

  )2(ملحق. صدق االداة

             :متغيرات الدراسة

  .بعض القدرات التوافقية مستوى: المتغير المستقل - 

ابع  -  ر الت ة : المتغي ة العربي ي البطول از ف راعماالنج ة للب اريخ  الثالث ن ت ان م ة  26/8/2016عم ولغاي
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 قياسات الدراسة 

ة ب  انالباحثاحد د االردني للمبارزة، حيث التقى تم اجراء قياسات الدراسة العملية في مبنى االتحا فرق المنتخبات العربي

    .)اختبارات القدرات التوافقية(تم اجراء االختبارات العملية حيث ،  بعد التنسيق مع مدربيهم عينة الدراسة كٍل على حدة

  

    

  

 عرض النتائج ومناقشتها 

4

 -  

اختبار الوثب على راس المثلث   القدرة على اإليقاع الحركي

  ث) 15(بالتبادل 

0.82*  

5

 -  

 د المناسبالقدرة على بذل الجه

  بدقة 

  *0.83  .على هدفطعن من خطوة دقة ال

6

 -  

القدرة على التكيف مع األوضاع 

  المتغيرة

  *0.85  اختبار الصناديق الملونة

7

 -  

  *V 0.82اختبار   االستجابة السريعةالقدرة على 



 

ة واالنجاز  د عالقةهل توج" والذي ينص على ولولالجابة على التساؤل اال د الدراس ة قي درات التوافقي بين مستوى الق

  "سنة ؟(15 ) لدى العبي المبارزة للمنتخبات العربية فئة تحت 

للذكور ولالناث كال على حدا وكذلك ) الترتيب في البطولة(فقد تم ايجاد معامل االرتباط بين القدرات التوافقية واالنجاز 

  يبين ذلك) 3(نة ككل والجدول رقم تم ايجاد مستوى االرتباط للعي

  عينة الدراسة   افراد معامالت االرتباط بين القدرات التوافقية واالنجاز لدى قيم  )3(جدول 

  االنجاز            

  القدرات

  التوافقية

  الذكور

  22= ن

  االناث

  18= ن

  الكلي

  40= ن

ام مع

  ل االرتباط

مستو

  ى الداللة

ام مع

  ل االرتباط

مس

وى  ت

  الداللة

ام مع

  ل االرتباط

تو مس

  ى الداللة

-   القدرة على تقدير الوضع

0.855  

0.00

0*  

 -

0.858  

0.0

00*  

 -

0.834   

0.00

0*  

 -   التوازنالقدرة على 

0.817 

0.00

0*  

 -

0.840  

0.0

19*  

 - 

0.815 

0.00

0*  

-   القدرة على الربط الحركي

0.852  

0.00

0*  

 -

0.871  

0.0

00*  

 -

0.841  

0.00

0*  

-   ركيالقدرة على اإليقاع الح

0.847  

0.00

0*  

 -

0.824  

0.0

00*  

 -

0.813  

0.00

0*  

القدرة على بذل الجهد 

  بدقة المناسب

 -

0.868  

0.00

0*  

 -

0.875  

0.0

00*  

 -

0.830   

0.00

0*  

القدرة على التكيف مع 

  األوضاع المتغيرة

 -

0.825  

0.00

0*  

 - -

0.840 

0.0

00*  

 -

0.814    

0.00

0*  

االستجابة القدرة على 

  السريعة

 -

0.819  

0.00

0*  

 - 

0.834   

0.0

00*  

 -

0.817  

0.00

0*  

  )α ≥ 0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة *

  يوضح مستوى االرتباط بين القدرات التوافقية واالنجاز لدى عينة الدراسة الذكور واالناث والكلي) 1(شكل 



 

  

ة المختلف) 3(ظهر الجدول ي درات التوافقي ين الق ارزة  ةقيم معامل االرتباط ومستوى الداللة ب ي رياضة المب از ف واالنج

ع  ي جمي لدى عينة الدراسة كال على حدا وكذلك للعينة مجتمعة، حيث يظهر ان جميع معامل االرتباط عالي ودالة احصائيا ف

اط  ل االرتب غ معام ث بل ى مستوى حي ي اعل - (القدرات التوافقية ففي الذكور جاءت القدرة على الدقة وبذل الجهد المناسب ف

ة ) 0.816- (ما كانت القدرة على التوازن هي اقل قيمة لدى الذكور بواقع في) 0.868 ى قيم ي ، بينما لالناث كانت اعل ي ف ه

اما بالنسبة للعينة ككل ). 0.824- ( االيقاع الحركيلقدرة لواقل قيمة كانت  )0.871- (حيث كانت  الربط الحركيالقدرة على 

ربط ) 0.815- (، القدرة على التوازن )0.834- (تقدير الوضع القدرة على التالي فقد جاءت القيم على النحو  ى ال ، القدرة عل

ي )0.841- (الحركي  اع الحرك ى االيق درة عل ى الدق)0.813- (، الق درة عل ـ، الق ذل الجــــــــ ـة وب ، )0.830- (هد المناسب ـ

ة  ) 0.817- ( االستجابة السريعةالقدرة على ، )0.814- ( القدرة على التكيف مع األوضاع المتغيرة تويات الدالل وجميع مس

ع االنجاز جدر االشارة الى ان مستوى االرتو .للكافة القدرات التوافقية) 0.000(للعينة كاملة هي  درات م ع الق ي جمي تباط ف

ثال  ى م از اعل ى مستوى انج رقم دل عل ل ال كانت سالبة وهذا يرجع الى ان االنجاز هو الترتيب في البطولة مما يعني كلما ق

  .لذا فان مستوى االرتباط بين القدرات التوافقية واالنجاز جاء سالبا) 16(افضل من المركز ) 1(لمركز االول ا

ان هذه المستويات من االرتباط تبين ان االنجاز مرتبط بشكل واضح مع القدرات التوافقية المختلفة وللجنسين على حد 

في ان القدرات التوافقية تلعب دورا اساسيا في ) Bataineh, Oqaili, 2018,p17l(سواء وهذا يتفق مع ما ذهب اليه 

 ممارسة االنشطة الحركية المختلفة وتعد حجر االساس الذي يبدأ منه الفرد لالنطالق نحو الممارسة ثم التفوق واالنجاز، 

عمل ما،  على إنجاز تعني القدرة الفنية والنوعيةإلى أن المهارة الحركية ) Khayoun, 2002, p89(يؤكد ما طرحهو كماو

اإلستخدام األكثر مالئمة للسيطرة على الحركة وتناسقها بما يحقق إنجاز الواجب الحركي، أو تحقيق الهدف من وتعني 

هو الالعب الذي و هو الذي يظهر تفوقه على اآلخرين  الالعب الماهربان   )Laguna,2007,p 166(،  ويتفق مع الحركة

وبالتوقيت المناسب دون تأخير، وهذا  حتى لو كانت الظروف متغيرة ،عين بنوعية أداء عاليةيتمكن من تنفيذ واجب حركي م

، وقيامه بجهد يؤدي الى من قبل الالعب ن إجادة المهارات الحركية أمر ينتج عن إدراك وفهم جيد للحركةالشيء يؤكد إ

ية محكومة بمسارات حركية معينة تعتمد على فرياضة المبارزة هي رياضة فردية مهار، فضللى األإتغيير سلوكه الحركي 

وربط المهارات الحركية بعضها ببعض، توافق ، فهي تحتاج إلى بشكل متوافق مع متطلبات االنجاز الحركي الدقيقالربط 

بطريقة ديناميكية، حيث يعمل ذلك على تدعيم المسار العصبي الذي يساعد على  المهارية جملةالأداء المهارة أو  يتمحتى 

وهذه النتيجة تتفق . األداء الصحيح، ويهيء العقل الستقبال المهارة وتالفي الوقوع في الخطأ مما يؤدي إلى تطوير مستواها



 

والتي  )Majeed,2002,p45(و   )Abdel Hakim,2007, p231(و  )(Simonek, 2012,p319مع نتيجة دراسة 

الفرد كلما ارتفع مستوى االداء وقلت االخطاء المهارية وتطورت اشارت الى انه كلما ارتفعت درجه القدرات التوافقيه لدى 

,  (Eleni Z, et,al 2012,p216 ),(Juliuskasa,2005,p65) كلمع يتفق درجه التوافق بين العضالت، و 

),(Stanislaw,2005,p102,) (Teresa,2005,p231  على ان هناك ارتباط بين القدرات التوافقية والجانب المهاري ،

ن الفرد إحيث ؛ الرياضية ةنشطالجانب المهاري في مختلف األوالقدرات التوافقية بين ارتباط  ان هناك علىختلف األنشفي م

حيث اظهرت نتائجها ان هنالك  الذي لديه مستوى عال من هذه القدرات يمكنه تحقيق مستوى متطور من األداء المهاري

 , Witkowskiكما واتفقت مع نتيجة دراسة   .توى المهاري للرياضيينارتباط وثيق بين مستوى القدرات التوافقية والمس

2005, p84)(  وتميز مستوى لى أن عناصر القدرات التوافقية لها دور هام في انتقاء الناشئين إتوصلت هذه الدراسة  حيث

  .الالعبين ذوي المستويات العليا االداء المهاري لدى

ة " نص علىوالذي ي ثانيولالجابة على التساؤل ال درات التوافقي توى الق ة احصائية في مس روق ذات دالل هل توجد ف

  "سنة تعزى لمتغير الجنس؟(15) قيد الدراسة لدى العبي المبارزة للمنتخبات العربية فئة تحت 

م ايج م ت اث ث ذكور ولالن ة لل ة تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات التوافقية قيد الدراس اد دالل

  .يبين ذلك) 4(بينهما والجدول الفروق 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات التوافقية قيد الدراسة للذكور ولالناث والفروق بينهما ) 4(جدول 

  الجنس

  القدرات

  التوافقية 

    االناث  الذكور

و المت

  سط 

ح االن

راف 

  المعياري

و المت

  سط 

ح االن

راف 

  المعياري

يم ق

  "ت"ة 

ت مس

وى 

  الداللة

32.2  القدرة على تقدير الوضع

7  

5.33  31.8

2  

7.21  0.

550  

0.3

64  

30.9  التوازنالقدرة على 

1  

7.57  32.0

6  

3.96  0.

592  

1.1

3  

32.5  القدرة على الربط الحركي

5  

5.06  31.6

7  

4.88  0.

554  

0.8

14  

28.8  القدرة على اإليقاع الحركي

2  

7.34  25.8

9  

5.42  0.

962  

0.5

76  

بذل الجهد و الدقة رة علىالقد

  المناسب

8.14  2.05  7.83  1.88  0.

481  

0.6

69  



 

القدرة على التكيف مع 

  األوضاع المتغيرة

3.45  0.46  3.52  0.54  0.

734  

0.4

62  

االستجابة القدرة على 

  السريعة

1.33  0.11  1.36  0.21  0.

650  

0.2

23  

  )α ≥ 0.05(دال احصائيا عند مستوى الداللة *

  طات الحسابية لقيم مستويات القدرات التوافقية لعينة الدراسة الذكور واالناثالمتوس) 2(شكل   

  

لداللة " ت"لقيم القدرات التوافقية لعينة الدراسة وكذلك يظهر قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات  )4(يظهر الجدول 

ة  ويتبين من القيم انه ال يوجد فروق ذات داللة احصائيةالفروق بين المتوسطات  بين متوسطات القيم لجميع القدرات التوافقي

الي يم كالت اءت الق ث ج ة حي راد العين اث اف ذكور واالن ين ال ى: ب درة عل ع  الق دير الوض ى  ،)0.550(تق درة عل وازنالق  الت

ي ،)0.592( ربط الحرك ى ال درة عل ي ،)0.554( الق اع الحرك ى اإليق درة عل ى ،)0.926( الق درة عل ة الق د و الدق ذل الجه ب

رة ،)0.481( لمناسبا ع األوضاع المتغي ف م ى التكي ى ،)0.734( القدرة عل درة عل ريعة الق تجابة الس وهي  )0.650(االس

    . اللجدولية بالتالي لم يكن هنالك داللة احصائية بين المتوسطات تعزى لمتغير الجنس" ت"جميعها اعلى من قيمة 

ين  ائية ب ة احص روق ذات دالل ود ف دم وج ة تظهر النتائج ع اث عين ذكور واالن ين ال ة ب درات التوافقي يم الق طات ق متوس

ة دراسة الدراسة ارتا  )Amawi,2015,p68( )Bas, Woll & Worth, 2009,p233(وهذا يختلف مع نتيج ان اش واللت

 ولكن سنة) 15(الى وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى بعض القدرات التوافقية بين الذكور واالناث دون عمر ال 

ذكور  وق ال ى تف ير ال يم تش م الق د ان معظ ا نج طات ظاهري ة المتوس م مقارن ا ت ع  اذا م ا م ا م ق نوع ذا يتف ( وه

Starosta&Hirtz,1989 ( نقال عن)Amawi,2015,p18 (ين  ذكرحيث ي ين الجنس روق ب ى ان الف ان التصنيف يشير ال

الح ) 15-12(في الفئة العمرية  ة لص درات التوافقي ض الق ة يكون في بع ا للفئ ي دائم اث وه ر لالن ها االخ ي بعض ذكور وف ال

ر  نة )15(االكبر اي االقرب لعم دم  س م بع ع وتتس ة تراج ر بمرحل ة تم ة العمري ذه المرحل ي ه ة ف درات التوافقي ث ان الق حي

درات  ور الق ي تط ت ف ف مؤق ى توق ؤدي ال ذي ي ر ال ية االم ات الجنس و والهرمون ات النم راز هرمون ة الف تقرار نتيج االس



 

ي  ).Roth&Winter,2002,p 40(لتوافقية ا م من العب ة ه وفي توضيح اكثر من خالل تحليل بيانات العينة حيث ان العين

اث ) 14.64(للذكور والعبات المنتخبات العربية للمبارزة ومتوسط اعمارهم كان  ر ) 14.03(سنة ولالن ط عم اي ان متوس

ائج ق الظاهرية لصالح العمر االكبر،  الذكور اكبر بالتالي قد يكون منطقيا ان تكون الفرو ع نت ة م وتتفق نتائج الدراسة الحالي

ة ) Amawi,2015, p68(دراسة  اث للفئ ذكور واالن ين ال ة ب في عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في القدرات التوافقي

ة)  14.9-14(العمرية  ة دراسة  وتختلف نتيجة الدراسة الحالي ع نتيج ارت ) Bas, Woll & Worth, 2009(م ي اش والت

اث  الح االن ي ولص اع الحرك ى االيق درة عل ي والق زان الخلف درات االت ي ق ائية ف ة احص ث  الى وجود فروق ذات دالل م حي ل

ة  دالة احصائيا في اي من القدرات التوافقية السبعة،وجود فروق  نتائج الدراسة  ظهرت روق ظاهري ود ف على الرغم من وج

طات  وفي  ولكنها في المتوسطات ي المتوس ة ف روق الظاهري ت الف د كان زان فق ى االت درة عل معظمها لصالح الذكور عدا الق

ون لصالح االناث  ذين يمثل يين ال ن الرياض ة م ي الدراسة الحالي ويعزي الباحثان هذا االختالف الى طبيعة العينة والذين هم ف

ت  ة تح ذه الفئ ذ) 15(منتخبات بالدهم ضمن ه ون ال د يك الي ق دريبات سنة بالت ة نتيجة الت دراتهم التوافقي ورت ق د تط كور ق

ين  يم المسارات العصبية لالعب ي تنظ هم ف ا يس ة مم دريبات التوافقي د من الت وي العدي ي تحت ارزة والت ة برياضة المب الخاص

ارات ال .ويساهم بشكل افضل لتحسين قدراتهم التوافقية مستخدمة وكذلك يمكن ان يعزى االختالف الى اختالف طبيعة االختب

  . في الدراسة

  

  االستنتاجات

ة  ائج الدراسة الحالي تخدمة في ضوء نت ارات المس ة واالختب ي حدود العين تنتاجات وف ى االس ان ال ل الباحث د توص فق

  :التالية

  .سنة) 15(تحت ارتفاع مستوى القدرات التوافقية المختلفة يلعب دورا رئيسيا في االنجاز لدى العبي المبارزة  - 1

  سنة ) 15(تحت جد فروق دالة احصائيا في القدرات التوافقية بين الجنسين في الفئة العمرية ال يو - 2

  .سنة) 15(تفوق الذكور في جميع القدرات التوافقية عند االقتراب من عمر  - 3

  التوصيات

  :ما يلييوصي الباحثان بفي ضوء النتائج واالستنتاجات 

ق االنجاز ضرورة االهتمام بتنمية القدرات التوافق - 1 ي تحقي ية لدى العبي المبارزة في سن مبكرة لما لها من اثر ف

  .رياضة المبارزة - في 

  .استخدام االختبارات التي تقيس القدرات التوافقية كاحدى معايير االختيار لرياضة المبارزة - 2

   .اجراء دراسات على فئات اخرى اصغر سنا - 3
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  المالحق

  )1(ملحق رقم 

  . القدرات التوافقية المستخدمة في الدراسة اتوصف عناصر اختبار

  

  اإلتزان الحركي الخلفي: ار االولاالختب

  . أرضية مستوية خالية من المعيقات: بناء االختبار

قياس كل من القدرة على االتزان والقدرة التوافقية عند اداء واجب حركي مميز بالدقة لكامل  :الهدف من االختبار

  . الجسم، التوجيه الحركي، االدراك الحس حركي والقدرة على التركيز

، بحيث تكون مختلفة كل عارضة خشبيةسم ) 5(م وارتفاع  )3(ثالثة عوارض خشبية بطول  :لمستخدمةاالدوات ا

  . سم عن أرضية الملعب) 5(سم بارتفاع ) 40(سم، لوحة خشبية مربعة الشكل ) 8 ,6.5 ,5(العرض 

ثم  )On guard(مبارزة بوضعية االستعداد في اليقف الفرد المختبر على اللوحة الخشبية مربعة الشكل  :وصف األداء

دون أن يلمس األرض باحدى قدميه، ال يتم احتساب الخطوة األولى على كما في رياضة المبارزة البدء بالتحرك خلفا 

 . العارضة، وانما يتم احتساب عدد النقاط بعد الخطوة األولى

شبية حتى يفقد اتزانه، بحيث يعطى يتم احتساب عدد الخطوات التي قام بها المختبر على العارضة الخ :طريقة التسجيل

نقاط لكل ) 8(كل مختبر محاولتين لكل عارضة خشبية ويتم احتساب عدد النقاط بعدد الخطوات على أن ال تزيد عن 

  ). المجموع الكلي للنقاط(نقطة ) 48(أعلى نقطة يستطيع الفرد المختبر الحصول عليها . عارضة خشبية

  

  ثانية (15)لمدة  لفااماما خالوثب : االختبار الثاني

  . القدرة على النقل أو الربط الحركيوزمن ضغط التحت لكامل أجزاء الجسم قياس كل من التوافق  :الهدف من االختبار

  . سم، ساعة توقيت) 50(حبل بطول  :االدوات المستخدمة

وبأقصى سرعة  اماما خلفالحبل الحبل الممدود ويقوم بالوثب بكلتا قدميه معا من فوق ا اماميقف المختبر  :وصف االداء

وعند قيام المختبر . ثانية (15)لمدة  اماما خلفاوانما ينبغي على المختبر االستمرار بالوثب بكلتا قدميه ، ممكنه دون لمسه

  .ولكن ال يتم احتساب الوثبة اثناء االختبار بالوثب على قدم واحدة او التوقف لفترة قصيرة ال يتم قطع االختبار

  . يحسب عدد مرات لمس كلتا القدمين لالرض بدون لمس الحبل  :تسجيلطريقة ال

فوق مقعد سويدي  االستعداد بالمبارزةمن وضعية  اماميةتنس االرضي مع اخذ خطوة تنطيط كرة ا: االختبار الثالث

  مقلوب

  . ع الحركيكل من القدرة على التكيف مع األوضاع المختلفة والقدرة على االيقا قياس :الهدف من االختبار



 

  . وساعة توقيت تنس ارضيمقعد سويدي، ثالث كرات :األدوات المستخدمة

القدمين  المسافة بين على المقعد السويدي المقلوب بحيث تكون وقفة االستعداد في المبارزةيقف المختبر  :وصف األداء

ويمسكها باليد ثم يأخذ  على األرض، ، ثم يقوم بتنطيط الكرةمثنية بشكل متعامد على القدمينباتساع الحوض والركبتين 

  . وعند فقدانه للكرة، يتم اعطاءه كرة أخرى بسرعةلالمام خطوة واحدة 

خالل الفترة الزمنية  لالماممتبوعة بخطوة  يتم احتساب عدد المرات التي لمست بها الكرة األرض: طريقة التسجيل

  . واخذ خطوة  مسك للكرة ثانية، وال تحتسب التكرارات التي لم يتبعها) 30(المعطاة 

  

  على هدفطعن من خطوة اختبار دقة ال: االختبار الرابع

  :بناء االختبار

المعدنية الخاصة بسالح الفلورية ويتم الباس صدرية يرتدي ال)  الصدر والبطن(يتم وضع مجسم دمية للجزء العلوي 

لكل ثقب في المناطق االربعة الرئيسية ) سم  7.5(المجسم فانيلة قماشية فوق الصديري المعدني وبها اربع ثقوب بقطر 

وتشبك مع   ). )السابع والثامن( والجزء السفلي الخارجي والداخلي )السادس والرابع(الجزء العلوي الخارجي والداخلي،(

  .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 الالعب مالبس ومهمات المبارزة الكهربائية الخاصة به

 .من قبل الالعب الهجوم عليها المطلوب تنفيذتحة الف –وقبل كل هجوم سيقوم به   –يحدد الفاحص لالعب 

  

تقدير وضع الجسم و كذلك الدقة )التوجيه الحركي(قياس كل من القدرة على بذل الجهد المناسب  :الهدف من االختبار

  . حس حركيا

يلة فان) صديري معدني خاص بسالح الفلورية(فست الفلورية المعدني ) شاخص تدريبي(دمية :االدوات المستخدمه

  . سم توضع فوق الصديري المعدني 7.5قماشية بها اربع فتحات بقطر 

تتناسب مع طول الالعب يقوم الالعب ) مارش فوند(مقابل الشاخط بمسافة خطوة وطعن يقف المختبر : وصف األداء

محاوالت بواقع  8 يعطى المختبر بعمل تقدم بخطوة ثم طعن،  - من قبل الفاحص - بعد تحديد الفتحة التي سيستهدفها مسبقا 

  . والمحاولة الخطاء صفر 2.5محاولتان لكل فتحة تعطى كل محاولة صحيحة 

  الثمانيةيتم تسجيل مجموع النقاط لجميع المحاوالت : طريقة التسجيل

 قياس االستجابة السريعة  : االختبار السادس )1

 Vاختبار : اسم االختبار

  قياس سرعة رد الفعل : الغرض من االختبار



 

  . ، ساعة توقيت، صافرةأقماع: ت المستخدمةاألدوا

  :مواصفات االداء

م يقوم الالعب بعد سماع الصافرة ورؤية اإلشارة من 6من منتصف خط طوله  م3من وضع االنبطاح على بعد 

  .المدرب الذي يتواجد أمام الالعب  باالنطالق للمس القمع الذي يشير إليه المدرب

  :طريقة التسجيل

  .إليهن من انطالق الصافرة حتى لمس القمع المشار يبدأ احتساب الزم

  .يسمح لالعب بمحاولتين تسجل أفضلهما

  : القدرة على التكيف مع األوضاع المختلفة: االختبار السابع

  الملونةالصناديق : اسم االختبار

  .قياس القدرة على التكيف مع األوضاع المختلفة: الغرض من االختبار

  .، متر قياس، صافرة، ساعة توقيت5يق ملونه عدد صناد: المستخدمة األدوات

  :مواصفات االداء

من وضع الوقوف وعند سماع الصافرة ولون الصندوق يقوم الالعب بالجري لألمام باتجاه الصندوق المحدد ولمسه  

قوم الالعب بالجري يعطى  إيعازا جديدا بلون آخر ، فيعود إلى نقطة البداية، ومن ثم يبمجرد وصول الالعب ،  بكلتا اليدين

للمس الصندوق اآلخر، عندها يعطى الالعب إيعازا بلون آخر ،فيعود إلى نقطة البداية، ومن ثم يقوم الالعب بالجري للمس 

، يشترط ان يتم تحديد ترتيب الوان الصناديق الصندوق األخير بكلتا اليدين أيضا، ويتجه إلى نقطة البداية لينهي االختبار

   .مسبقا

  .األخيرالصندوق  وصول لغايةصافرة البدء  لحظة أطالقمن : لتسجيلطريقة ا

  .ين، وتحسب لالعب النتيجة األفضليعطى الالعب محاولت

  )2(ملحق 

  اسماء السادة الخبراء والمختصين 

   االسم  الرتبة العلمية والتخصص  جهة العمل

د علي ابو .ا  مدرب المنتخب االردني للمبارزة/ استاذ دكتور  االردن/ جامعة مؤتة

  زمع
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