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 :البحث ومشكلة الممدمة

 التدريبية والوسائل التقنيات إستخداـ إلى,  الرياضي المجاؿ في العممي البحث يسعى
 هذا,  واإلنجاز األداء مستوى  تطور أجل مف التدريب يبوأسال ووسائل وطرؽ  إمكانيات مع الحديثة

 مشتمالت تحميل خالؿ مف التطور هذا ركب لمسايرة الرياضي المجاؿ في المتخصصوف  دعا ما
 والضعف القوة مواطف عمى الوقوؼ أجل مف الجوانب بمختمف النهوض بهدؼ التدريبية العممية
 . العالمية الرياضية المستويات إلى وصولا 

 فػي او التدريب صالت في سواء التدريبات في هائل تطور األخيرة اآلونة في العالـ شهد دفق
 الػػػوتيرة نفػػػس عمػػػى التكػػػرار نتيجػػػة التدريبيػػػة بالوحػػػدة التجديػػػد الػػػي يهػػػدؼ والػػػذ ,  الرياضػػػية النػػػوادى
  مػػػػف كػػػػل يشػػػػير حيػػػػث ""S.A.Q تػػػػدريبات تسػػػػمى التػػػػدريبات مػػػػف نػػػػوع ظهػػػػرت حيػػػػث,  والشػػػػكل

 ""S.A.Qإلػػػى أف تػػػدريبات السػػػاكيو  م(7102نجرررال دريررربحي   يبي"ررر  ع ررر "   "عمرررحم ةمررر    

ظهرت مؤخرا في المجاؿ الرياضػي كمػا ثبتػت كفائتهػا فػي تطػوير القػدرات البدنيػة والحركيػة لالعبػيف 
فػػي العديػػد مػػف األنشػػطة الرياضػػية لمػػا لهػػا مػػف قػػدرة عمػػي محاكػػاة مواقػػف المعػػب المختمفػػة لمنشػػا  

تهػػدؼ لتطػػػوير السػػػرعة بونواعهػػا والمياقػػػة البدنيػػػة العامػػة وبالتػػػالي مسػػػتو  األداء الرياضػػي كمػػػا انهػػػا 
المهػػػار  لتميزهػػػا بالدنياميػػػة والمرونػػػة كمػػػا أنهػػػا تػػػؤد  كبرنػػػامل مسػػػتقل إلتصػػػافها بػػػاألداء المتكػػػرر 
والتسػارع وسػرعة تيييػر اإلتجػػاا ح والحركػات اإلنفجاريػة ح كمػػا تحقػئ نتػائل هائمػػة فػي تحسػيف فنيػػات 

اء المهار  عند التدريب عميها بشكل متكامل لذلؾ فهي تصل بالعبي المستويات العميا إلي قمة األد
األداء الرياضػػي ا الحافػػة الرياضػػية ت ومػػع تقنػػيف الشػػدات واألحمػػاؿ التدريبيػػة بشػػكل مناسػػب فتػػتالئـ 

 ت  11 – 9:  6مع المبتدئيف والناشئيف.ا 
أف م( Velmurugan& Palanisamy  7107 ""في ممحجرر ن   ال ينيمرر م  ويػػذكر

تعتبػػػػر مػػػػف األشػػػػكاؿ التدريبيػػػػة الحديثػػػػة فػػػػي المجػػػػاؿ الرياضػػػػي واف   ""S.A.Qتػػػػدريبات السػػػػاكيو 
الدراسػػات التػػي تناولػػت توثيراتهػػا البدنيػػة والفسػػيولوجية عمػػى الالعبػػيف الناشػػئيف والكبػػار اختمفػػت فػػي 

 ت 234: 18نتائجها وذلؾ إلى إختالؼ طريقة تناولها في المجاؿ الرياضي. ا

  المجموعات أداء مستوى على العنمودٌة بالمجموعات  "S.A.Q " تدرٌبات تأثٌر

 المالكمة لالعبً المهاري الداءا وفاعلٌة اللكمٌة

 جودة کامل دمحم دمحم أحمد/ د.م.أ 

  ةٌاضٌالر ةٌالترب ةٌکل       
 سوٌف بنً  جامعة     
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تعػػػد مػػػػف  " "S.A.Qإلػػػي أف تػػػػدريبات  م(Jeffreys   "7112"جيفررررح   هػػػذا وقػػػد أشػػػػار 
التمرينػػات والتػػدريبات التػػي تثيػػر التكيفػػات العصػػبية فػػي برمجتهػػا والػػتخما مػػف الحركػػات العشػػوائية  
والحركػػػات الزائػػػدة كمػػػا أنهػػػا تتماشػػػي وتحػػػاكي  ظػػػروؼ المباريػػػات المختمفػػػة  وذلػػػؾ بطريقػػػة التقػػػدـ 

لتػػػدريجي فػػػي مسػػػتويات السػػػرعة والرشػػػاقةح ممػػػا يعػػػزز األداء المهػػػار  لمرياضػػػة ويحسػػػف التحركػػػات ا
 ت  77:  11البطيئة  والسريعة. ا 

زيػػػد مػػػف قػػدرة الالعػػػب فػػػي ت ""S.A.Q ت إلػػػى أف تػػدريباتم7102"ذكرررس ةمرررن"   ويشػػير
اليػة ح أى أف السرعة وكذالؾ المقػدرة الخاصػة ببػذؿ أقصػى جهػد مػف خػالؿ حركػات ذات السػرعة الع

فػى الحقيقػة أمرهػا عبػارة عػف مجموعػة مػف المعالجػات أو  ""S.A.Q هذا الطريقة الخاصة بتػدريب
اإلبداعات اليدويػة وكػذا القػدرة عمػى السػتهالؿ الكبيػر الػذى ينصػب عمػى دورة اإلطالػة والتقصػير أو 

غ بػيف تػدريبات حأثنػاء إقامػة الجسػر لممػف الفػرا   Stretch - Shortening Cycleالتػى تعػرؼ بػػ 
 ت 43: 3المقاومة التقميدية مف جهة والحركات أو التحركات الوظيفية الخاصة . ا

بشكل كبير عمى نموذج األداء السميـ افنيات األداءت باإلضافة  ""S.A.Q وتركز تدريبات
إلى األنما  الحركية النفجارية في الرياضات التي تتطمب السرعة والرشاقة والسرعة التفاعمية 

 ت 11: 9تح ا11: 6كشر  أساسي لتحقيئ اإلنجاز الرياضي. ا
أنه مف  م(7102عمحم ةم   , نجال نمح دربين مببي"  عيب درمميع"  ويشير كل مف "

بشكل منفرد كي يتـ التدريب عمى كل عنصر سواء ""S.A.Qالممكف إستخداـ تدريبات الساكيو 
ية أو قدرة عضمية , منفردة عف الخر فسوؼ كانت سرعة انتقالية او رشاقة او سرعة استجابة حرك

 ت 11:  6تحقئ النتائل المرغوبة في تحسيف فنيات الداء الرياضي ا

 S.A.Q"" Speed Agility and أف تدريبات درال ةثهذا ومف خالؿ ماسبئ فيرى      

Quickness   مف التدريبات الحديثة والتى تتناسب مع متطمبات وطبيعة الداء في رياضة
مالكمة , حيث يعتمد فيها الداء شكل كبير عمى الرشاقة خاصة في التنويع بيف أوضاع المكـ ال

واشكاله مف حيث المكمات المستقيمة والمكمات القصيرة االمنحنيةت , وكذلؾ السرعة الحركية حيث 
نتقالية المكمات السريعة الخاطفة والتي يعتمد عميها الفوز واختطاؼ النقا  مف الخصـ , والسرعة ال

حيث الداء الخاطف المتنقل بيف طيات الدفاع والهجوـ , األمر الذ  دفع الباحث الي العتماد 
 إلرتباطها الكبير بالمتييرات األساسية في رياضة المالكمة. ""S.A.Qعمى تدريبات 

ت الراحة وفيما يرتبط بمتييرات التدريب عامة , يسعى الباحثيف الى معرفة توثير تييرات فترا       
-Moraكممتمبيم مآخحمن , -ممحد بيف المجموعات عمى مستوى األداء , حيث يذكر "
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Custodio et al 7102ت إلى أنه مف المتييرات التي تحظى بإهتماـ كبير مف الباحثيف هو م
 Clusterإدخاؿ فترات راحة بيف المجموعات والمعروفة تقميدياا باسـ التدريبات العنقودية 

Training  .  07 :722) 

ت أف م7102ا .Gareth Nicholson et al مآخحمن  نيكمرممن  ج ح ث ذلؾ ويؤكد
أو تدريب إدراج فترات راحة قصيرة بيف مجموعات صييرة مف التكرارات سمي بالتدريب العنقود  

المجموعات العنقودية , وأف التمرينات المؤداا وفئ المجموعات العنقودية أظهرت السماح بالمحافظة 
ى سرعات وقدرة مخرجة اعمى خالؿ مجموعات متعددة مع انخفاض مستوى الجهاد اليضي . عم
 .ت187:   12ا 

ـت أف هناؾ طريقة لمواجهة 4116ا.Jonathan Oliver et al وآخزوى أولٍفز جىًاثاى ويشير
احة إنخفاض السرعة والقدرة المنتجة وهي إستخداـ المجموعات العنقودية والتي تتكوف مف فترات ر 

ت ثانية مف اإلستشفاء بيف 31: 11قصيرة بيف مجموعة مف التكرارات , ولقد تـ إفتراض أف ا
التكرارات تسمح بتجديد جزئي لمخازف فوسفات الكرياتيف وبالتالي تسهيل األستشفاء الكافي لمسماح 

 ت431:  11بزيادة جودة الحركة في التكرات الالحقة . ا 
اف هذة العممية مف تسهيل الستشفاء الكافي بيف المجموعات المكمية هنا  درال ةثهذا ويرى         

لمسماح بجودة المجموعة المكمية التالية هي أهـ مايحتاج إليه المالكـ في تنفيذ المجموعات المكمية 
 بكفاءة عالية أثناء التدريب والمنافسة .

 اتتركيب أف م(James Tufano et al.  7102 مآخحمن  تمف نم "جيم  ويرى 
 الحمل حجـ زيادة والقدرة ح السرعة عمى المحافظة بهدؼ تستخدـ أف يجب المجموعات العنقودية

 لمرياضىح الممحوظ الجهد تقديرات تقميل العمودىح الوثب أداء زيادة الوحدة التدريبيةح داخل الكمى
 وتقميل لحركىا األداء فى تقصير – اإلطالة لدورة الحاجة لمتمريف ح األداء الفنى عمى المحافظة
 ت816: 17المقاومة. ا  تمرينات خالؿ الحاد الدورى التنفسى والجهاد الضيط
 تحتػاج متييػرة حركيػة واجبػات بتنفيػذ الالعػب فيقػوـ المالكمة رياضة في أنه درال ةث ويرى  هذا
 والمنحنيػػػة المسػػػتقيمة المكمػػػات بػػػيف المركبػػػة المكميػػػة المجموعػػػات تنفيػػػذ أف كمػػػا,  لمرشػػػاقة لمتالكػػػه
 . العضمية والقدرة الحركية كالسرعة المختمفة البدنية العناصر تطوير يتطمب

 الخصػػائا مػػف مجموعػػة يكتسػػب اف يجػػب المالكػػـ اف الػػى( م7112  مةرر  مرر مس ويؤكػػد
 مػف وكػل والتحمػل والدقػة والتوافػئ التوازف  عمى ضمنا تحتوى  التي الرشاقة صفة مثل المركبة البدنية
 الحركيػة الواجبػات تنفيػذ فػي لممالكـ هاما دورا تمعب والتي,  به ويتوثر الخر في يؤثر الصفات تمؾ
 ت84:2.االمختمفة المكمية المجموعات تنفيذ اثناء
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هذا وقد لحع الباحث أثناء تحكيمه لمعديد مف بطولت المالكمة بمحافظة اليربية , أنه 
جموعات لكمية مستقيمة ومنحنية نادرا ما تـ تنفيذ المجموعات المكمية المركبة والتى تحتو  عمى م

اثناء المباريات , وبسؤاؿ أحد الالعبيف عف المالكميف عف سبب عدـ تنفيذ مجموعات لكمية مركبة 
لمخصـ عندما اتاحت لؾ الفرصة ذلؾ واكتفائكبالمكمات المنفردة والمزدوجة اشار الى صعوبة 

لى التطرؽ لهذة الظاهرة مف خالؿ تنفيذها واستنفاذها قدر كبير مف الطاقة , مما دفع الباحث ا
ت مدربيف عف طبيعة التدريبات التى تهدؼ الى تطوير المجموعات المكمية المركبة 6سؤاؿ عدد ا

واشاروا جميعهـ الى أنها تنحصر ما بيف أداء مجموعات لكمية عمى كفوؼ المكـ او مجموعات لكـ 
في كفوؼ المدرب نظراا لعدـ انفراد  تخيمية حرة أو عمى كيس المكـ , وقميال ما يستخدموا المكـ

التدريب بيف المدرب ولعب واحد فقد اثناء تدريبات المكـ في كفوؼ المدرب , مما دفع الباحث الى 
حضور احد التدريبات داخل ناد  الصيد بالمحمة الكبرى والتى تؤكد عمى عدـ وجود تدريبات 

الالعب لممجموعات المكمية المركبة مخصصة لتطوير مجموعات المكـ المركبة , كما أف اتقاف 
يتطمب امتالكه لمستوى عالى مف العناصر البدنية كالرشاقة كذلؾ السرعة في تنفيذ هذة المكمات 
اضافة الى توافر القدر الكافي مف الطاقة التى تساعدا فى تنفيذ المجموعات المكمية المركبة , ومف 

تؤكد عمى صدؽ وجود مشكمة في تنفيذ خالؿ العرض السابئ لمدراسة الستطالعية والتي 
ودورها الهاـ  S.A.Qالمجموعات المكمية المركبة , ومف خالؿ قراءات الباحث عف أهمية تدريبات 

في تحسيف المتييرات البدنية الهامة والمرتبطة بصورة مباشرة بالداء والدور الذ  تمعبة المجموعات 
صيرة بيف المجموعات تسمح بتوفير قدر كافي مف العنقودية بالتدريب , حيث توفير فترات راحة ق

الطاقة لتنفيذ المجموعة التالية , مما يحافع عمى المسار الحركي وشكل األداء وفاعميته , األمر 
بالمجموعات العنقودية عمى بعض  S.A.Qالذ  دفع الباحث لمتعرؼ عمى توثير تدريبات 
 .لدى المالكميف المركبة وفاعمية األداء المهار   المتييرات البدنية ومستوى اداء المجموعات المكمية

 هبف درالةث : 
 تاثرها عمى والتعرؼ بالمجموعات العنقودية S.A.Qتدريبات  إستخداـ إلي البحث يهدؼ

أداء المجموعات المكمية المركبة وفاعمية األداء المهار  لدى  ومستوى  البدنية المتييرات بعض في
 المالكميف .

 فحمض درالةث:
 المتييرات بعض في البعد  والقياس القبمي القياس متوسطي بيف إحصائياا  دالة فروؽ  جدتو  -1

 .البعد  القياس ولصالح الساسية البحث عينة لدى البدنية
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 أداء مستوى  في البعد  والقياس القبمي القياس متوسطي بيف إحصائياا  دالة فروؽ  توجد -2
 القياس ولصالح الساسية البحث عينة دىل المهار   األادء وفاعمية المكمية المجموعات

 .البعد 
 -: درالةث مصط ة ت
 :S.A.Qتذرٌثاخ 

 الحركٌة والسرعة والرشاقة اإلنتقالٌة السرعة تدرٌبات بٌن التناوب فٌه ٌتم تدرٌبً شكل هً

 (  22:  2. )  التدرٌبٌة الوحدة نفس فً

التنافسية مف خالؿ تجزئة السرعة  هي نظاـ تدريبي متكامل يهدؼ إلى محاكاا مواقف المعب      
 ت13: 6إلى ثالثة مكونات تفاعمية هي السرعة اإلنتقالية والرشاقة والسرعة الحركية. ا

 Cluster Trainig در"نقمبي درتبح  
هو النظاـ التدريبي الذ  يتـ التحكـ بفترات الراحه خالله وتقسيـ المجموعات إلى مجموعات      

  ,ت118 :11أصير مف التكرارات ا
  :درمحكال  در كمي  درمجممع ت
 المالكـ يؤديها والتيت والخطافية الصاعدةا  والمنحنية المستقيمة المكمات مف مجموعة هى

 تعريف. االحر التخيمي المكـ خالؿ مف أو المدرب كفوؼ أو المكـ كيس عمى أو المنافسة فى
 تإجرائي

 -دربحدم ت درمحتالط  :
 بهدؼ دراسة ت11امKeir Hansen et al. (3122 ) وآخزوى هاًسي "كٍز دراسة -0

 العداد فترة خالؿ القدرة تدريب تكيفات فى تحسيف عمى العنقودى التدريبالتعرف على تأثير 
 عدد عمى العينة واشتممت التجريبيح المنهل وكاف منهل الدراسة هو النخبة ح الرجبى اتحاد لالعبى

 إلى أدوا والتقميدى العنقودى التدريب مف كال نتائلال أهـ ومف جيدااح مدرب رجبى لعبت 18ا
 مقارنتها عند العنقودى التدريب لمجموعة ايجابى توثير وجود القصوىح القوة فى ممحوظة زيادة

  والسرعة الحركية. العضمية القدرة فى التقميدية بالمجموعة
ت 19تاـ4114" اzoranmilonovic , et al   محدن ميانمفيتش مآخحمن دراسة " -4

عمي الرشاقة لالعبي كرة القدـ ح وقد  "S.A.Qوهدفت هذا الدراسة لمتعرؼ عمى توثير تدريبات "
ت موهوب في كرة القدـ ح تـ تقسيمهـ 134استخدـ الباحث المنهل التجريبي عمي عينة قوامها ا

ت موهوب  ح وقد 66بالتساو  إلي مجموعتيف إحداهما تجريبية وأخر  ضابطة عدد كل منهـ ا
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أسفرت أهـ النتائل عمي وجود فروؽ دالة احصائيا بيف القياسات البعدية لممجموعتيف التجريبية 
 والضابطة في اختبارات الرشاقة بكرة وبدوف كرة لصالح القياسات البعدية لممجموعة التجريبية .

ت 18تام7107"اVelmurugan & palanisamy "في ممحج ن مال ينيم م دراسة  -3
وتدريبات البميومتريؾ عمي تحسيف  "S.A.Qراسة إلي التعرؼ توثير تدريبات "وهدفت هذا الد

السرعة اإلنتقالية لد  الطالب الجامعييف وقد استخدـ الباحث المنهل التجريبي عمي عينة بمغ 
رياضي جامعة كاباد  ح تـ تقسيمهـ بالتساو  إلي ثالث مجموعات المجموعة  31قوامها 

 11أسابيع ح والمجموعة الثانية  6ييف أدوا تدريبات الساكيو لمدة رياض 11التجريبية األولي 
رياضييف ح وقد  11أسابيع واألخر  ضابطة  6رياضييف قاموا بوداء تدريبات البميومترؾ لمدة 

أسفرت أهـ النتائل عمي وجود فروؽ دالة احصائيا بيف القياسات البعدية الثالثة في اختبارات 
 القياسات البعدية لممجموعة التجريبية األوليالسرعة النتقالية لصالح 

 دراسة ت13ـتا4118ا.Morales-Artacho et al مآخحمن  أحتشم ممدحري  " أجرى  -2
 السرعة ح المنتجة القدرة عمى التقميدى ضد العنقودى المقاومة تدريب توثيرات مف التحقئ استهدفت
ت 19ا عدد عمى البحث عينة واشتممت يحالتجريب المنهل الباحثوف  واستخدـ السفمىح لمطرؼ والقوة

التدريب  مجموعة فى المنتجة السرعة ح القمية القدرة فى كبيرة النتائل تحسنات أهـ ومف رياضىح
 التقميد .
 Akhil Samson and Padmakumar يياي مال بم كمم ح م مممن  "أخيل أجرى  -1

Pillai  مخرجات عمى التقميدى والتدريب العنقودى التدريب توثير لمقارنة دراسة ت16تام7102ا 
 واشتممت التجريبيح المنهل الباحثوف  واستخدـ الذكورح الترويحية الرياضة لممارسى العضمية القوة
 فى ممحوظ تحسف وجود :النتائل أهـ ومف ترويحيةح أنشطة ممارس ت34د اعمى عد البحث عينة
 كبيرة تحسناتوجود  القبمى ح بالقياس مقارنة البعدى القياس فى كال المجموعتيف فى العضمية القوة
 .التقميدى التدريب مع مقارنة العنقودى التدريب مجموعة فى العضمية القوة فى

 "S.A.Q "ت وهدفت الى التعرؼ عمى تاثير تدريبات 1ام(7102"عال ةمن  "  دراسة -6  
الدولي لرياضه عمي بعض المتييرات الفسيولوجيه لالعبات الكومتيه في ضوء تعديالت القانوف 

سنة , واستخدـ  41ت لعبات مف الكاراتية تحت 11الكاراتيه , واشتممت عينة البحث عمى ا
إيجابياا في تحسف   S.A.Qالباحث المنهل التجريبي وأسفرت النتائل أنه أثر إستخداـ تدريبات 

 في بعض المتييرات البدنية والفسيولوجية.
جحدلدت خط   : درالةث مد 
  : درالةث  معين منهج أميا 
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 منهج درالةث : 
 والبعد  القبمي القياس بإستخداـ واحدة تجريبية لمجموعة التجريبي المنهل الباحث إستخدـ     
 . البحث لطبيعة لمالئمته وذلؾ

مجتمع معين  درالةث :   
 مجتمع درالةث :   - أ

 محافظػػػة الكبػػػرى  بالمحمػػػة الرياضػػػي يولػػػو 43 بنػػاد  المالكمػػػة لعبػػػي عمػػػى البحػػػث مجتمػػػع اشػػتمل
 . ـ4141/ ـ4141 لموسـ لممالكمة المصرى  بالتحاد والمسجميف اليربية

 -عين  درالةث :  - ب

 يولو 43 ناد  مف الشباب المالكمة لعبي مف العمدية بالطريقة البحث عينة اختيار تـ
 داخل مف مالكـت 14ا بعدد الستعانة تمت كما,  مالكـت 12ا عددهـ والبالغ الكبرى  بالمحمة الرياضي
 مالكميفت 6ا مميزة إحداهما مجموعتيف الى تقسيمهـ تـ,  األساسية العينة وخارج البحث مجتمع
 . اإلستطالعية الدراسات إلجراء وذلؾ,  مالكميفت 6ا مميزة غير واألخرى 

 شحمط دختي ح عين  درالةث:

  ـ.4141ـ/4141أف يكوف الالعب مسجل بالتحاد المصر  لممالكمة بالموسـ الرياضي 
  سنوات . 2اف ل يقل العمر التدريبي لالعب عف 
 . أف يكوف المالكـ  ممتـز بالتدريب والموافقة عمى الشتراؾ بالبرنامل 

 (0  جبمل
 درنمم متغيحدت فس درالةث عين  رتج ن  دإلةص ئي  دربييت

  درتبح ي  مدر"مح( درم ن , درطمل,درمن 

 ـرالمتغٌــــــــ م
 وحدة
 المٌاس

 المتوسط
 الحسابً

 الوسٌط
 االنحراف
 المعٌاري

 االلتواء التفلطح

 0.15 0.31- 0.66 17.00 16.85 سم السن 8

 0.50 0.09- 4.35 168.00 168.78 سنة الطول 0

 0.51 0.15- 5.66 68.00 68.35 كجم الوزن 3

 0.26 1.12- 0.77 5.00 4.85 سنة التدرٌبى العمر 4

 اللتواء ومعامل والتفمطح المعيار   والنحراؼ والوسيط الحسابي المتوسطت  1ا جدوؿ يوضح
 ممات 3ا± بيف ما اللتواء معامل قيـ تراوحت حيث البيانات اعتدالية ويتضح البحث قيد لممتييرات
 . العتدالية غير التوزيعات عيوب مف البيانات خمو عمى مباشرة دللة يعطى

 :  در منس درمج ل

 مالكم41=ن
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 الدراسات عمل تـ حيثت ـ14/1/4141ا الموافئ الثالثاء يوـ مف لمدراسة الفعمية البداية كانت
 الجهزة سالمة مف لمتوكد وكذلؾ المختمفة القياس طرؽ  عمى المساعديف تدريب وكذلؾ الستطالعية

جراء  فقيفالموا والسبت الخميس يومي القبمي القياس تطبيئ تـ كما لالختبارات العممية المعامالت وا 
ت أسابيع8" االعنقودية بالمجموعات" S.A.Q"  تدريبات تطبيئ استيرؽ  كمات , ـ43,41/1/4141ا

"  لتدريبات"  تدريبية وحدة آخر كانت بينمات ـ42/1/4141ا الموافئ األحد يـو تدريبية وحدة أوؿ كانت
S.A.Q "البعد  القياس بيئتط تـ بينمات ـ18/3/4141ا الموافئ الخميس يوـ"  العنقودية بالمجموعات 
 احصائياا  ومعالجتها البيانات تجميع ثـ ومفت ـ43,41/3/4141ا الموافقيف والثالثاء األحد يومي

 .النتائل ومناقشة
 : درالشحى  درمج ل

 الرياضي يوليو 43 بناد  الشباب المالكميف مف األساسية البحث كعينة مالكـت 12ااختيار تـ
 الي بالضافة حتـ4141/ ـ4141ا موسـ لممالكمة المصرى  ادبالتح والمسجميف,  الكبرى  بالمحمة

 .األساسية العينة وخارج البحث مجتمع داخل مف,  استطالعية كعينة مالكـت 14ا
 : درمك ن  درمج ل

"  تدريبات تطبيئ, القبمي القياس,  اإلستطالعية الدراساتا  البحث إجراءات جميع تطبيئ تـ
S.A.Q "بالمحمة الرياضي يولو 43 بناد ت  البعد  القياس إجراء كذلؾو " العنقودية بالمجموعات 
 .الكبرى 

 :  ديمتطاعي  دربحدم ت 
 ـ14/1/4141 الموافئ الثالثاء يوـ مف الفترة وذلؾ األستطالعية الدراسات بإجراء الباحث قاـ

  بهدؼ وكانت ح ـ41/1/4141 الموافئ األربعاء يوـ الي
 الثالثاء يـو ذلؾ وتـ,  البحث في المستخدمة لجهزةوا الدوات صالحية مف التوكد -1

 .ـ14/1/4141
 التى الصعوبات عمى والتعرؼ المساعديف وتدريب والقياسات الختبارات إجراء أماكف تحديد -2

 .ـ14/1/4141 الثالثاء يوـ ذلؾ وتـ,  التطبيئ أثناء الباحث تواجه قد
 واليير المميزة المجموعتيف عمى تطالعيةاألس العينة عمى البحث قيد اإلختبارات تطبيئ -3

 يـو مف الفترة في ذلؾ وتـ أياـت 6ا زمني بفاصل اخرى  مرة اإلختبارات تطبيئ واعادة مميزة
 .ـ19/1/4141 الموافئ الثالثاء يوـ إلى ـ13/1/4141 الموافئ األربعاء

 األربعاء يوـ وذلؾ ميةالعم المعامالت مف لمتوكد إحصائياا  ومعالجتها الختبارات نتائل تفريغ -4
 .ـ41/1/4141 الموافئ
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 : دريي ن ت جمع ممم ئل أبمدت

 : األدواخ واألجهشج - أ

 أقماع وصافرة و ساعة إيقاؼ -2 جهاز الرستاميتر القياس الطوؿ والوزف  ت  -1
 حمبة مالكمة وقفازات لكـ -4 شريط قياس معاير لقياس المسافات. -3
 حواجز مقاسات مختمفة -6 كرات طبية وصناديئ خطو. -5
 "درال ةثجهاز المكـ "تصميـ  -8 الحباؿ المطاطة. -7
 أحباؿ وثب -11 اكياس ووسائد المكـ والكرة المرتدة. -9

 صالت اللياقت البذنيت ) الجيم ( أجهزة المقاوماث المختلفت ، والذامبلز ، والبار الحذيذي -11
 

 -:االختثاراخ الوستخذهح قٍذ الثحث - ب

 Keir Hansenوآخرزوى هاًسري كٍرز"كدراسةة السابقة الدراسات على الباحث اطالع حدود فً

et al. (3122م )محدن ميانرمفيتش مآخرحمن " ودراسةة ت11ا  zoranmilonovic , et al "
 "Velmurugan&palanisamy في ممحجرررررررررررر ن مال ينيمرررررررررررر م , ودراسػػػػػػػػػػػػة ت19ـتا4114ا
"إيهرر   عيررب درررحةمن, خ رررب  ودراسػػة  (7)م( 3127) " دمحم الصررا ة ودراسػػة, , ت18تام7107ا

 مػػػػػػف مجموعػػػػػػة الػػػػػػى توصػػػػػػل , , (2)م( 3122" دمحم تلضررررررن ) ودراسػػػػػػة,  ت0ام(7102مررررررام  
 إلستطالع,  الخبراء السادة مف مجموعة عمى بعرضها قاـ ثـ الدراسة بموضوع المرتبطة الختبارات

 السػػادة لموافقػة%ت 71ا بميػػت نسػبة حػثالبا وارتضػػى,  البحػث طبيعػػة مػع مناسػبتها مػػدى فػي الػرأ 
 ت. 4ا بجدوؿ يتضح كما,  البحث قيد الختبارات عمى الخبراء
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 ( 7جبمل  
 درنم  درممي  آلحدل درم ب  درخيحدل ع س دإلختال حدت دريبني  مممتمى دبدل 

 درمجممع ت در كمي  مف ع ي  ديبدل درمه حي 

 االختبار االختبارات م
 وحدة
 المٌاس

 بةنس
 الموافمة

2 

 

 الثذًٍح

 

%*21 متر رهً كزج طثٍح  

%*71 ثانيت 5X66الجزي الوكىكً   

%*21 تكرار ثًٌ وهذ الذراعٍي هي االًثطاح الوائل  

%*71 سم الىثة العوىدي هي الثثاخ  

%21 كجم قىج القثضح  

3 

 

الوجوىعاخ 

 اللكوٍح

جهاس 

 اللكن

%*01 لكمت تسذٌذ هجوىعاخ لكوٍح هتٌىعح   

 %*211 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هستقٍوح

 %*01 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هٌحٌٍح 

 %31 لكمت عذد اللكواخ الوسذدج على كٍس اللكن

4 
فاعلٍح األداء 

 الوهاري

 %*211 درجت ًسثح فاعلٍح االداء الوهاري 

 %51 درجت إستوارج هحكوٍي

 حيػػث البحػػث لطبيعػػة المناسػػبة الختبػػارات عمػػى الخبػػراء السػػادة آراءت 4ا جػػدوؿ مػػف يتضػػح
,  الباحػث وارتضػى%ت , 111% : 11ا بػيف مػا البحػث قيد الختبارات عمى الموافقة نسب تراوحت
 . فوكثر%ت 71ا بنسبة الختبارات عمى الخبراء السادة موافقة

 -درم" مات در" مي :
 : Validityصبق دإلختال حدت 

واألخرى  ت مالكميف6ا بيف مجموعتيف أحداهما مميزةقاـ الباحث بإستخداـ صدؽ التمايز 
ت مالكميف , مف نفس مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث , وتـ تطبيئ 6غير مميزة ا

ـ  وذلؾ 14/1/4141الختبارات عمى المجموعتيف ا المميزة , غير المميزة ت يوـ الثالثاء الموافئ 
الؿ التوكد وجود فروؽ دالة إحصائياا بيف لمتعرؼ عمى مدى صدؽ األختبارات قيد البحث مف خ

 ت. 3المجموعتيفا المميزة , غير المميزة ت كما يتضح مف جدوؿ ا 
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 ( 3 جبمل حقم  
  البدنٌة المتغٌراتبير  درفحمق يين درمجممع  درممي   مدرمجممع  غيح درممي   ف  

 قيب درالةث  المهاري ألداءا وفاعلٌة اللكمٌة امجموعات أداء ومستوى

  1.11قيمة ت  الجدولية عند مستوى معنوية     
ت انه توجد فروؽ ذات دللة احصائية بيف المجموعة المميزة والمجموعة 3يتضح مف جدوؿ ا

مية الداء المهار  قيد اليير مميزة  في بعض المتييرات البدنية ومستوى اداء المجموعات المكمية وفاع
ت , مما 1.11البحث حيث اف قيمة اتت المحسوبة أكبر مف قيمة اتت الجدولية عند مستو  معنوية ا

 يعطي دللة عمى صدؽ هذة الختبارات.
 : Reliability دإلختال ح ثال ت

 اإلختبارات تمؾ تطبيئ طريئ عف البحث قيد لالختبارات الثبات معامل بإيجاد الباحث قاـ
 كاف حيث التطبيقيف بيف زمني كفاصل أياـت 8ا بعد العينة نفس عمى أخرى  مرة تطبيقها إعاد ثـ

 الموافئ األربعاء يـو الثاني التطبيئ وكذلؾ ـ1/4141/ 14 الموافئ  الثالثاء يـو األوؿ التطبيئ
 معامل إليجاد النتائل عمى لبيرسوف  البسيط اإلرتبا  معامل تطبيئ ثـ ومف,  ـ4141/ 1/ 41

 . ذلؾ يوضحت  2ا  رقـ والجدوؿت , والثاني األوؿا التطبيقيف بيف اإلرتبا 

 
 
 
 

 

 المتغٌٌرات
 وحدة
 المٌاس

 لٌمة ممٌزة غٌر  مجموعة الممٌزة مجموعة
 ع± س ع± س ( ت) 

 *3.11 1.63 2.11 1.11 1.66 متر رهً كزج طثٍح
 *7.13 1.98 29.16 4.11 21.33 ثانيت 5x66الجزي الوكىكً 

 *13.84 1.71 12.83 1.27 42.16 تكرار ثًٌ وهذ الذراعٍي هي االًثطاح الوائل
 *11.23 1.11 42.33 1.27 32.16 سم الىثة العوىدي هي الثثاخ

 *11.31 1.41 12.33 1.11 44.11 لكمت تسذٌذ هجوىعاخ لكوٍح هتٌىعح 
 *12.79 1.11 12.66 1.71 42.83 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هستقٍوح
 *2.1 1.89 13.11 1.36 11.66 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هٌحٌٍح 

 *6.67 1.11 1.32 1.18 1.94 درجة ًسثح فاعلٍح االداء الوهاري 

 2=7=ن0ن
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 ( 2 جبمل حقم  
  ومستوى البدنٌة المتغٌراتم" مل ديحتال ط يين درتطييق دألمل مدرتطييق درث ن  ف   

 قيب درالةث  المهاري األداء وفاعلٌة المركبة اللكمٌة المجموعات أداء

  1.11قيمة ارت الجدولية عند مستوى معنوية     
ت انه يوجد إرتبا  ذو دللة احصائية بيف التطبيئ األوؿ والتطبيئ 2يتضح مف جدوؿ ا

الثاني في اإلختبارات البدنية ومستوى أداء المجموعات المكمية وفاعمية الداء المهار   قيد البحث 
ت , مما 1.11قيمة ارت المحسوبة أكبر مف قيمة ارت الجدولية عند مستو  معنوية ا , حيث اف

 يعطي دللة عمى ثبات نتائل هذة الختبارات.

 درقي   درقي  :
حيث تـ إجراء القياس القبمى لعينة البحث األساسية , عمى مدى يوميف اليـو الوؿ 

ختبارات البدنية  قيد البحث , واليوـ الثاني ـت وفيه تـ تطبيئ ا4141/ 1/ 41"الخميس" الموافئ ا 
ـت تـ تطبيئ اختبارات مستوى أداء المجموعات المكمية اعمى 4141/ 43/1"السبت" الموافئ ا

 جهاز المكـ اللكترونيت وفاعمية األداء المهار  لممالكميف قيد البحث.
 يحن مج دركحم  فيت : 

الدراسات المرتبطة لتحديد طبيعة وشكل قاـ الباحث بعمل مسح مرجعي لممراجع العممية و 
 -التدريبات ومكونات الحمل وفترات التنفيذ المناسبة وفئ لالسس التية :

  تدريباتتشمل فترة "S.A.Q" "أسابيعت يتضمف كل  8شهريف بواقع ا" العنقودية بالمجموعات
 ؽ ت  . 91:  ؽ 71ت وحدات تدريبية زمف الوحدة التدريبية تتراوح ما بيف ا  2أسبوع ا 

 متغٌٌراتال
 وحدة
 المٌاس

 لٌمة الثانً لتطبٌك  األول التطبٌك
 ع± س ع± س ( ر) 

 *1.976 1.82 1.16 1.84 1.18 متر رهً كزج طثٍح
 *1.981 2.38 21.11 2.27 21.41 ثانيت 5x66الجزي الوكىكً 

 *1.991 2.11 19.41 1.11 19.11 تكرار ثًٌ وهذ الذراعٍي هي االًثطاح الوائل
 *1.988 1.18 49.16 1.34 49.41 سم عوىدي هي الثثاخالىثة ال

 *1.971 2.28 18.11 2.26 18.21 لكمت تسذٌذ هجوىعاخ لكوٍح هتٌىعح 
 *1.981 1.11 19.11 1.24 19.71 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هستقٍوح
 *1.896 1.28 12.41 1.77 12.33 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هٌحٌٍح 

 *1.983 1.31 1.623 1.33 1.634 جةدر ًسثح فاعلٍح االداء الوهاري 

 07ن=
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  تدريبات تدقبل تطبيئ "S.A.Q" "يكوف التركيز عمى األحماء الجيد  العنقودية بالمجموعات
 لمحماية مف اإلصابات.

  81طريقة التدريب المستخدمة فترى مرتفع الشدة واستخدـ الباحث شدة تدريب تراوحت ما بيف  :
اء التدريبات خالؿ أسابيع البرنامل % مف الشدة الئ صوى ومراعاة التدرج التاـ في شدة أد91

مجموعات ت مع تنفيذ اسموب التدريب  1:  3تمرينات ا  6تصاعديا حسب قدرات الفرد وتتضمف 
العنقود  كمجموعات تدريبية قصيرة بشدة عالية مع فترات راحة قصيرة تمكف المالكـ مف استرجاع 

 ريبية التالية.جزئي لمطاقة تمكنه مف تنفيذ الواجب الحركي لممجوعة التد
  8ت ثانيه وتراوحت التكرارات في األداء ما بيفا11:  11زمف أداء كل تمريف يتراوح ما بيف ا  :

ت ثانية وبيف كل دورة والتالية 81:  41ت تكرار وفترات راحة بينيه بيف كل تمريف واخر ما بيف ا14
 ت دقيقة  1.1ػ  3.1ا 

 ات إطالة لمحصوؿ عمى السترخاء بهدؼ العودة وفى نهاية الوحدة التدريبية تعطى تدريب
 بالعضالت لمحالة الطبيعية .

 "ال رمجممع ت در"نقمبي  " قيب درالةث: "S.A.Q" إجحدلدت تطييق  تبح ال ت
 "مف خالؿ الخطوات التالية: العنقودية بالمجموعات" "S.A.Q" تدريباتقاـ الباحث بتطبيئ 
 تةبيب درهبف :

 بعػػض لتحسػػيف البحػػث قيػػد العنقوديػػة بالمجموعػػات" "S.A.Q" تػػدريبات إسػػتخداـ يهػػدؼ
 لالعبػػػي المهػػػار   الداء وفاعميػػػة المكميػػػة المجموعػػػات اأداء مسػػػتوى  لرفػػػع وذلػػػؾ البدنيػػػة المتييػػػرات
 ت.البحث عينةا المالكمة

 :مهس حئيمي  أج دل ثاث إرس  العنقودية بالمجموعات" "S.A.Q" تدريبات فتح  تقميم متم
 الػػػى ـ42/1/4141 الموافػػػئ األحػػػد يػػػوـ مػػػف بدايػػػة أسػػػبوعيف عمػػػى ويشػػػمل :لدألم درقمرررم -

 بمقاومػػػػػات مصػػػػػحوبت الشػػػػػدة وعاليػػػػػة متوسػػػػػطة تػػػػػدريباتا ـ2/4/4141الموافػػػػػئ الخمػػػػػيس
 بإسػػػػتخداـ المكمػػػػات مػػػػف مجموعػػػػة وأداء%ت 71% : 61ا بػػػػيف مػػػػا تتػػػػراوح الشػػػػدة متدرجػػػػة
ت 31: 11ا مػػف زمنهػا يتػراوح انسػبي قصػيرة تدريبيػة لمجموعػات المكػـ اكيػاس وعمػى السػاتؾ
 عمػى كبيػر بشكل التركيز يتـ وهنا,  العنقودية المجموعات وفمسفة تتوافئ راحة وفترات ثانية
 . المختمفة الحركية المهارات لجميع الحركي المسار عمى والتركيز لمكمات الصحيح األداء

 الػػى ـ7/4/4141 فػػئالموا األحػػد يػػوـ مػػف بدايػػة أسػػابيع أربػػع عمػػى ويشػػمل: درثرر ن  درقمررم -
% 81ا بيف ما تتراوح وبشدة مكثف بشكل S.A.Q تدريبات ـ2/3/4141 الموافئ الخميس

 السػػػػرعة األساسػػػػية البدنيػػػػة العناصػػػػر تنميػػػػة ترتكزعمػػػػى حركيػػػػة واجبػػػػات كتنفيػػػػذ%ت , 91: 
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 المجموعػػات بػػيف قصػػيرة راحػػة فتػػرات تنفيػػذ مراعػػاة مػػع الحركيػػة والسػػرعة والرشػػاقة النتقاليػػة
 .التالي الحركي الواجب تنفيذ مف لممالكـ يسمح جزئي استشفاء عمى توكيداا 

 الػػػى ـ7/3/4141 الموافػػػئ األحػػػد يػػػوـ مػػػف بدايػػػة أسػػػبوعيف عمػػػى ويشػػػمل :درث ررررث درقمرررم -
 عمػػػى تشػػػمل تدريبيػػػة وحػػػدات عمػػػى الفتػػػرة هػػػذة واشػػػتممت ـ18/3/4141 الموافػػػئ الخمػػػيس
 أثنػػػاء لكميػػػة عنقوديػػػة جموعػػػاتم تنفيػػػذ عمػػػى التركيػػػز مػػػع خفيػػػف بشػػػكل S.A.Q تػػػدريبات
 المكميػػػة المجموعػػػات تنفيػػػذ عمػػػى التكيػػػف مػػػف منهػػػا المالكػػػـ يػػػتمكف مشػػػروطة لكػػػـ مباريػػػات
 . البحث قيد بالجولت المختمفة المكـ مواقف تييرات أثناء بفاعمية

 :دآلت  إرس درمقتحح درتبح ي  دريحن مج بدخل درتبح يي  درمةب  يتقميم درال ةث ق م
 .البدني واإلعداد اإلحماء :يبيدرتمه درج ل -
 .العنقودية بالمجموعات لكمية ومهارية S.A.Q تدريبات عمى ويشمل :درحئيم  درج ل -
 .الطبيعية لمحالة المالكميف لعودة تهدؼ خفيفة تدريبات عمى ويشمل: درخت م  درج ل -
 .البحث قيد العنقودية  S.A.Q لتدريباتت 1:4ا تدريبي حمل تشكيل عمى درال ةث إعتمد كما
 يكػػوف  عنػػدما المالكػػـ مقػػدرة أقصػػى مػػفت ٪71: 61ا المتوسػػط الحمػػل شػػدة تراوحػػت حيػػث -

 ت.ؽ/ف 169: 111ا بيف يتراوح نبضه معدؿ
 المالكػػـ مقػػدرة أقصػػى مػػفت ٪81: 71ت االشػػدة عػػاليا المخػػتمط الحمػػل شػػدة تراوحػػت كمػػا -

 ت.ؽ/ف 183: 169ا النبض معدؿ يكوف  عندما
 يكػػوف  عنػػدما لالعػػب مقػدرة أقصػػى مػػفت ٪111: 81ت ااألقصػػى حمػلالا شػػدة تراوحػػت كمػا -

 ت.ؽ/ف 412: 183ا فوؽ  النبض معدؿ
 عمػػػر أقػػػل أف بإعتبػػػارت كػػػارفونيفا معادلػػػة إسػػػتخداـ خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ حسػػػاب وتػػػـ
 وكػاف بالراحػة النػبض معػدؿ بقيػاس الباحث قاـ كما, عاـت 16ت ا البحث عينةا  لممالكميف
 .دقيقة/ ةنبضت 61ا النبض معدؿ متوسط

 تحتػػوى  أف المختمفػػة الفتػػرات خػػالؿ التدريبيػػة األحمػػاؿ تشػػكيل أثنػػاء البرنػػامل فػػي روعػػي وقػػد -
 ارتفػاع يميهػات 4, 1ا السػابيع في متوسطة وشدة كبيرة تدريبية أحجاـ عمى األولى األسابيع
 وفػػػػىت 6: 3ا مػػػػف األسػػػابيع فػػػػي األحجػػػاـ حسػػػػاب عمػػػى التدريبيػػػػة األحمػػػاؿ لشػػػػدة تػػػدريجي
 التػدريبات حجػـ وزيػادة, S.A.Q لتػديبات التدريبية الحماؿ شدة خفض تـت 8, 7ا وعاألسب

 لمقيػػػاس إسػػتعدادا,  البحػػث قيػػد العنقػػود  التػػػدريبي باألسػػموب المكميػػة لممجموعػػات المهاريػػة
 .البعد 
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 درقي   درال"بي:
 الوؿ اليػػػوـ يػػػوميف مػػػدى عمػػػى,  األساسػػػية البحػػػث لعينػػػة البعػػػد  القيػػػاس إجػػػراء تػػػـ حيػػػث

 الثػػاني واليػػوـ, البحػػث قيػػد  البدنيػػة الختبػػارات تطبيػػئ تػػـ وفيػػهت ـ4141/ 3/ 41ا  الموافػػئ" الحػػد"
 وفاعميػػة المكميػػة المجموعػػات اداء مسػػتوى  اختبػػارات تطبيػػئ تػػـت ـ4141/ 43/3ا الموافػػئ" الثالثػػاء"

 .البحث قيد المهار   الداء
 درم" رج ت دإلةص ئي :

تـ معالجة البيانات الخاـ اإلحصائية عف طريئ الحاسب األلى نظراا لطبيعة البحث التجريبية 
 ت وذلؾ لمحصوؿ عمى ما يمى:SPSSباستخداـ برنامل اإلحصاء ا

المتوسط الحسابي , الوسيط , النحراؼ المعيار , معامل اللتواء , معامل الرتبا  البسيط ارت  
 . :طي القيـ , نسبة التحسفلالختبارات الثبات , اختبار اتت الفروؽ لممقارنة بيف متوس

 -عحض درنت ئج :
 ( 2 جبمل حقم  

 بير  درفحمق يين درقي مين درقي   مدرال"بي ف 
 درمتغيحدت دريبني  قيب درالةث 

 1.11قيمة ت  الجدولية عند مستوى معنوية     
ت انه توجد فروؽ ذات دللة احصائية بيف القياس القبمي والقياس البعد  في 1ؿ ايتضح مف جدو 

 المتييرات البدنية قيد البحث , ولصالح القياس البعد  .

 المتغٌٌرات
 وحدة
 المٌاس

 لٌمة البعدي المٌاس المبلً المٌاس
 ع± س ع± س ( ت) 

 *16.84 1.342 1.71 1.371 2.78 متر رهً كزج طثٍح
 *7.46 2.69 23.81 6.41 28.73 ثانيت 5x66الجزي الوكىكً 

 *14.49 4.47 44.81 4.14 18.33 تكرار ثًٌ وهذ الذراعٍي هي االًثطاح الوائل
 *16.31 1.74 32.21 1.33 41.73 سم الىثة العوىدي هي الثثاخ

  02ن=
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 (0شكل  

 ةث ف درفحمق يين درقي مين درقي   درال"بي ربى عين  درال
  درمتغيحدت دريبني  قيب درالةث 

 ( 2 جبمل حقم  
بير  درفحمق يين درقي مين درقي   درال"بي ربى عين  درالةث ممتمى أبدل درمجممع ت در كمي  

 مف ع ي  دألبدل درمه حي قيب درالةث

 1.11عند مستوى معنوية ية قيمة ا تت الجدول    
ت انه توجد فروؽ ذات دللة احصائية بيف القياس القبمي والقياس 6يتضح مف جدوؿ ا

البعد   في مستوى اداء المجموعات المكمية المركبة وفاعمية الداء المهار  قيد البحث ولصالح 
 القياس البعد  .
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 القٌاس البعدي القٌاس القبلً

 المتغٌٌرات
 وحدة
 المٌاس

 لٌمة البعدي المٌاس المبلً المٌاس
 ع± س ع± س ( ت) 

 *1.28 4.13 43.13 3.11 18.21 لكمت تسذٌذ هجوىعاخ لكوٍح هتٌىعح 
 *8.22 1.16 41.13 1.12 41.66 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هستقٍوح
 *7.26 1.12 16.66 1.16 13.46 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هٌحٌٍح 
 *7.18 1.14 1.71 1.13 1.27 درجت فاعلٍح األداء الوهاري

 02ن=
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 (  7   شكل

 ف  درالةث عين  ربى درال"بي درقي   درقي مين يين درفحمق 
 درالةث قيب درمه حي  دألبدل مف ع ي  درمحكال  در كمي  درمجممع ت أبدل ممتمى  

 
( 2   حقم جبمل  

 أبدل مممتمى  دريبني  درمتغيحدت ال"ض ف  مدرال"بي درقي   درقي   يين درمئمي  درتةمن نم  
درالةث قيب درمه حي  دألبدل مف ع ي  در كمي  درمجممع ت  

 المتغٌٌرات م
 وحدة
 لٌاس

 البٌانات

 متوسط
 المبلً

 متوسط
 البعدي

 بٌن الفرق
 المتوسطات

 التحسن نسبة
% 

 41.49 1.97 1.71 2.78 متر رهً كزج طثٍح 4
 11.41 2.93 23.81 28.73 ثانيت 5x66الجزي الوكىكً  2
 42.38 2.27 44.81 18.33 تكرار ًٌ وهذ الذراعٍي هي االًثطاح الوائلث 2
 33.69 8.67 32.21 41.73 سم الىثة العوىدي هي الثثاخ 1
 47.88 1.13 43.13 18.21 لكمت تسذٌذ هجوىعاخ لكوٍح هتٌىعح  5
 43.17 2.87 41.13 41.66 لكمت هجوىعاخ لكوٍح هستقٍوح 6
متلك هجوىعاخ لكوٍح هٌحٌٍح  7  13.46 16.66 3.21 41.62 
 19.17 1.48 1.71 1.27 درجت فاعلٍح األداء الوهاري 8
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ت نسب التحسف بيف القياس القبمي البعد  في مستوى اداء 7يتضح مف جدوؿ ا
المجموعات المكمية وفاعمية الداء المهار  قيد البحث , وتراوحت نسب التحسف في جميع 

 % ت19.17% :   11.41ااإلختبارات مابيف
 

 
 

 
 ( 3   شكل

 أبدل مممتمى  دريبني  درمتغيحدت ال"ض ف  مدرال"بي درقي   درقي   يين درمئمي  درتةمن نم 
 درالةث قيب درمه حي  دألبدل مف ع ي  در كمي  درمجممع ت

 -من قش  درنت ئج :
ومف واقع البيانات والنتائل التي تـ التوصل اليها ومف خالؿ  ف  ضمل أهبدف مفحمض درالةث

 -معالجتها احصائيا , توصل الباحث الي مناقشة النتائل وتفسيرها عمي النحو التالي :
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رمً كرة 
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 55فً 4
 متر

ثنً ومد 
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من 
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 المائل

الوثب 
العمودي 
 من الثبات

تسدٌد 
مجموعات 

لكمٌة 
   متنوعة

مجموعات 
لكمٌة 
 مستقٌمة

مجموعات 
لكمٌة 
   منحنٌة

فاعلٌة 
األداء 
 المهاري

20.29 

11.25 

24.38 

33.69 
27.88 

23.57 25.64 

59.57 

20.29 
11.25 

24.38 

33.69 

27.88 23.57 

25.64 

59.57 

 رمً كرة طبٌة

 متر 55فً 4الجري المكوكً 

ثنً ومد الذراعٌن من االنبطاح 
 المائل

 الوثب العمودي من الثبات

   تسدٌد مجموعات لكمٌة متنوعة

 مجموعات لكمٌة مستقٌمة
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 من قش  درفحض ديمل:

ياس القبمي والقياس ت انه توجد فروؽ ذات دللة احصائية بيف الق1يتضح مف جدوؿ ا
البعد  ولصالح القياس البعد  في بعض المتييرات البدنية قيد البحث , حيث اف قيمة اتت 

ت ويتضح ذلؾ مف الشكل رقـ 1.11المحسوبة أكبر مف قيمة اتت الجدولية عند مستو  معنوية ا
بعد  في ت نسب التسحف المئوية بيف القياس القبمي وال3ت والشكل ا7ت, كما يظهر جدوؿ ا1ا

المتييرات البدنية ولصالح القياس البعد  , حيث بميت نسبة التحسف المئوية بيف القياس القبمي 
% ت , بينما بميت نسبة التحسف المئوية في 41149والقياس البعد  فى إختبار " دفع كرة طبية " ا

لثني ومد %ت , وبميت نسبة التحسف المئوية في إختبار "ا11.41إختبار "الجر  المكوكي" ا
%ت , وبميت نسبة التحسف المئوية في إختبار "الثني ومد 42.38الذراعيف مف اإلنبطاح المائل" ا
%ت ويعز  الباحث هذا التحسف والفروؽ ذات الدللة 33.69الذراعيف مف اإلنبطاح المائل" ا

" S.A.Q" الحصائية بيف القياسيف القبمي والبعد  ولصالح القياس البعد  الى استخداـ تدريبات
حيث تتصف باألداء السريع المفاجف والذ  يعتمد عمى الرشاقة في تيير األوضاع بإستخداـ أدوات 
مثل األقماع والحواجز وحباؿ الوثب والكرات الطبية والتي تهدؼ جميعها الى تطوير وتحسيف 

نجال دريبحي ,  " عمحم ةم   ,المتييرات البدنية األساسية والهامة لالداء المهار , وهذا ما أكدا 
تهدؼ لتطوير السرعة بونواعها والمياقة البدنية  "  "S.A.Q تدريباتأف  (6)(م3127) يبي"  ع  "

العامة وبالتالي مستو  األداء المهار  لتميزها بالدنيامية والمرونة كما أنها تؤد  كبرنامل مستقل 
 أهـ أف يرى  كما,  حركات اإلنفجاريةإلتصافها باألداء المتكرر والتسارع وسرعة تييير اإلتجاا ح وال

 ويحاكي يتماشى بوداء والرشاقة السرعة عنصر   عمى ترتكز أنها "S.A.Q" تدريبات يميز ما
" S.A.Qت إلي أف تدريبات "11ام(Jeffreys   "7112"جيفح   أكد عمى ذلؾ  وقد المباريات

ظروؼ المباريات المختمفة    تعد مف التدريبات التي تثير التكيفات العصبية حيث تتماشي وتحاكي
كما يعزو الباحث ايضاا هذا التحسف ,  وذلؾ بطريقة التقدـ التدريجي في مستويات السرعة والرشاقة

والفروؽ ذات الدللة الحصائية بيف القياسيف القبمي والبعد  ولصالح القياس البعد  في المتييرات 
مجموعات التدريبية الصييرة بإسموب المجموعات البدنية قيد البحث إلى تقنيف فترات الراحة بيف ال

العنقودية والتي تسمح لممالكـ مف اسعادة قدر كافي مف الطاقة الذ  يسمح له بوقصى أداء ممكف 
 ج ح ثفي المجموة التدريبية التالية بصورة مجموعات تدريبية عنقودية , وهذا ما أشار إليه "

ت أف إدراج فترات راحة قصيرة 12تام7102ا .Gareth Nicholson et al" مآخحمن  نيكمرممن 
أو تدريب المجموعات العنقودية , بيف مجموعات صييرة مف التكرارات سمي بالتدريب العنقود  

كما يؤكدوف عمى أهميتها في الحفاظ عمى مستوى عالى مف السرعة في األداء مع إنخفاض التعب 
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د اليضي , وتتفئ هذة النتائل مع ماتوصمت الناتل عف استنفاذ مخازف الطاقة أو ما يعرؼ باإلجها
 " ودراسة ,  ت11ا( م3122) .Keir Hansen et al وآخزوى هاًسي كٍز "اليه دراسة كل مف 

"  ودراسة,  ت 19ـتا4114" اzoranmilonovic , et al  محدن ميانمفيتش مآخحمن 
"  سةدراو  , ت18تام7107"اVelmurugan & palanisamy في ممحج ن مال ينيم م 

 م مممن  "أخيل, ودراسة ت13ـتا4118ا.Morales-Artacho et al مآخحمن  أحتشم ممدحري 
  ت16تام7102ا  Akhil Samson and Padmakumar Pillai يياي مال بم كمم ح

ومف خالؿ العرض السابئ وفي حدود اهداؼ البحث وفروضه ومف خالؿ عرض 
 بيف إحصائياا  دالة فروؽ  توجد"  ص ع   أنهمدرذى ين ومناقشة النتائل فقد تحقئ الفرض األوؿ

 الساسية البحث عينة لدى البدنية المتييرات بعض في البعد  والقياس القبمي القياس متوسطي
 ". البعد  القياس ولصالح

 من قش  درفحض درث ن  
ت انه توجد فروؽ ذات دللة احصائية بيف القياس القبمي والقياس البعد  6يتضح مف جدوؿ ا

لح القياس البعد  في مستوى اداء المجموعات المكمية وفاعمية األداء المهار  قيد البحث , ولصا
ت ويتضح 1.11حيث اف قيمة اتت المحسوبة أكبر مف قيمة اتت الجدولية عند مستو  معنوية ا

ت نسب التسحف المئوية بيف القياس 3ت والشكل ا7ت, كما يظهر جدوؿ ا4ذلؾ مف الشكل رقـ ا
بعد  في مستوى اداء المجموعات المكمية وفاعمية األداء المهار  قيد البحث ولصالح القبمي وال

القياس البعد  , حيث بميت نسبة التحسف المئوية بيف القياس القبمي والقياس البعد  فى إختبار " 
% ت , بينما بميت نسبة التحسف المئوية في إختبار "تسديد 1.28تسديد مجموعات لكمية متنوعة " ا

%ت , وبميت نسبة التحسف المئوية في إختبار "تسديد مجموعات 8.22جموعات لكمية مستقيمة" ام
%ت , هذا وبميت نسبة التحسف المئوية في إختبار "فاعمية األداء المهار " 7.26لكمية منحنية" ا

%ت ويعز  الباحث هذا التحسف والفروؽ ذات الدللة الحصائية بيف القياسيف القبمي 7.18ا
بعد  ولصالح القياس البعد  الى استخداـ تطوير بعض المتييرات البدنية بإستخداـ تدريبات وال
"S.A.Q تتميز بانها تتشابه مع الداء المهار  وتساعد الالعب فى التخما مف الحركات "

العشوائية , خاصة في المالكمة نجد أف أفضل سبل تسديد مجموعات لكمية ناجحة هو اف تتصف 
داء السميـ الخالي مف الحركات الذائدة خاصة في مرحمة رجوع المكمات فكثيرا ما المكمات باأل

نالحع سقو  الذراع لمكمة بعد تسديدها لكثير مف المالكميف الناشئيف مما يؤثر سمباا عمى سالسة 
وتناغـ المجموعات المكمية سواء بالتدريب أو المنافسة , فهذة التدريبات تسهـ في تحسيف المسار 

جيفح   ركي لالداء المهار  وتتخما مف الحركات العشوائية المرتبطة به وهذا ما أكدا الح
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Jeffreys   "7112 )ت إلي أف تدريبات 11امS.A.Q" " تعد مف  التمرينات والتدريبات التي
تثير التكيفات العصبية في برمجتها والتخما مف الحركات العشوائية  والحركات الزائدة كما أنها 

 "S.A.Q" تدريبات استخداـ أف الباحث يرى  كما,  وتحاكي  ظروؼ المباريات المختمفةتتماشي 
 فترات يتخممها لممجموعات تكرار  مع صييرة بتكرارات اداء الى تهدؼ التى العنقودية بالمجموعات

 األداء شكل عمى التاثير دوف  عالى وأداء بكفاءة المكمية المجموعات تنفيذ مف المالكـ تساعد راحة
ويوضح ,  المكمات سرعة انخفاض أف حيث,  اليضي بإإلجهاد يعرؼ ما أو بالتعب لمشعور نتيجة
ت أف هناؾ طريقة 11ت ام7102ا.Jonathan Oliver et al وآخزوى أولٍفز جىًاثاى ذلؾ

لمواجهة إنخفاض السرعة والقدرة المنتجة وهي إستخداـ المجموعات العنقودية والتي تتكوف مف 
ت ثانية مف اإلستشفاء 31: 11صيرة بيف مجموعة مف التكرارات , ولقد تـ إفتراض أف افترات راحة ق

بيف التكرارات تسمح بتجديد جزئي لمخازف فوسفات الكرياتيف , لذلؾ فيرى الباحث أنها أفضل 
 وسيمة تدريبية لضماف فاعمية األداء المهار  لمكمات,

 Keir وآخزوى هاًسي كٍز " وتتفئ هذة النتائل مع ماتوصمت اليه دراسة كل مف

Hansen et al. (3122م )محدن ميانمفيتش مآخحمن  " ودراسة ,  ت11ا  

zoranmilonovic , et alفي ممحج ن مال ينيم م "  ودراسة,  ت 19ـتا4114" ا 
Velmurugan & palanisamyمآخحمن  أحتشم ممدحري "  دراسةو  , ت18تام7107"ا 

Morales-Artacho et al.يياي مال بم كمم ح م مممن  "أخيل, ودراسة ت13ـتا4118ا 
Akhil Samson and Padmakumar Pillai  ت16تام7102ا  

ومف خالؿ العرض السابئ وفي حدود اهداؼ البحث وفروضه ومف خالؿ عرض ومناقشة النتائل 
 القياس متوسطي بيف إحصائياا  دالة فروؽ  توجد"  مدرذى ينص ع   أنه فقد تحقئ الفرض الثاني

 عينة لدى المهار   األادء وفاعمية المكمية المجموعات أداء مستوى  في البعد  والقياس لقبميا
 ". البعد  القياس ولصالح الساسية البحث

 -ديمتنت ج ت :
 ممر  درنتر ئج متفمريح من قشر  خرال ممن درمتال"  مدإلجحدلدت درالةث من درهبف ةبمب ف 

 :درت ري  ديمتنت ج ت إرس درتمصل من درال ةث مكنت نت ئج من دإلةص ئي  درم" رج ت عنه أمفحت
 المتييػرات بعػض تحسػيف في يساعد العنقودية المجموعات بإسموب" S.A.Q" تدريبات إستخداـ إف -1

 %ت.33.69% : 11.41ا بيف ما تراوحت مئوية تحسف وبنسب البحث عينة لممالكميف البدنية
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 المجموعػػػات تحسػػػيف فػػػي يسػػػاعد العنقوديػػػة تالمجموعػػػا بإسػػػموب" S.A.Q" تػػػدريبات إسػػػتخداـ إف -4
 بػػػػيف مػػػػا تراوحػػػػت مئويػػػػة تحسػػػػف وبنسػػػػب البحػػػػث عينػػػػة لممالكمػػػػيف المهػػػػار   األداء وفاعميػػػػة المكميػػػػة

 %ت.19.17% : 43.17ا
 -درتمصي ت :

 در  درال ةث يمص  نت ئج من درال ةث إريه تمصل مم  درالةث مفحمض دهبدف ةبمب ف 
 -:ي   م 

 في رياضة المالكمة. العنقودية المجموعات بإسموب" S.A.Q" تدريباتاستخداـ  -1
لفاعميتها في األداء  العنقودية بالمجموعات التدريب ضرورة أف يستخدـ مدربي المالكمة -4

 المهار .
 العنقودية المجموعات بإسموب" S.A.Q" تدريباتإجراء المزيد مف الدراسات في استخداـ -3

 والسف, وكذلؾ في أنشطة رياضية أخرى.عمى عينات اخر  تختمف في الجنس 
 

 الوزاجـــــــع

 أوالً : الوزاجع العزتٍح :

 

ديهرر   عيررب درررحةمن إيررحدهيم أةمررب     -2
 م(7102 خ رب دمحم درص بق مامه 

فاعمية التدريب المتقاطع عمى بعض المتييرات البدنية والفسيولوجية  :
اب بمحافظة الشبومكونات الدـ وفاعمية األداء الهجومى لممالكميف 

المجمة العممية لعموـ وفنوف الرياضة كمية التربية الرياضية  الشرقية,
 بنات بالجزيرة جامعة حمواف .

فاعمية تدريبات الساكيو عمي الفصل الكهربائي لمبروتيف وبعض  : م(7102يبي"  ع   عيب درمميع    -3
جمة ـ حواجز ح م111المتييرات البدنية والمستو  الرقمي لناشف 

 عمـو الرياضة ح نظريات وتطبيقات .

أحد أساليب التدريبات الحديثة االسرعة  S.A.Qأسموب تدريب اؿ  : (7102 كررررررررررررر  مةمرب ةمن    -4
 سرعة النطالؽتح دار الكتاب الحديثح القاهرة. –الرشاقة  –

 م(7112م م  مة  ة فظ     -5

 

ح مكتبة شجرة الدر ح  4المدخل إلى المالكمة الحديثة ح   :
 المنصورة.
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 -ث ني ا : درمحدجع دألجنيي  :

عمي بعض المتييرات  "S.A.Q ": تاثير تدريبات الساكيو  : م( 7102عال ةمن  دمحم درق ض     -6
الفسيولوجيه لالعبات الكومتيه في ضوء تعديالت القانوف الدولي 
لرياضه الكاراتيه , المجمة العممية لمتربية البدنية وعموـ الرياضة , 

 الرياضية لمبنيف , جامعة حمواف . كمية التربية

عمررحم صرر يح ةمرر   نجال دريرربحى نررمح   -7
 (7102دربين  يبي"  عيب درمميع  

السرعة الحركية التفاعميةح  –تدريبات الساكيوح الرشاقة التفاعمية  :
 دار الفكر العربىح القاهرة.

قوة المكمة المستقيمة وفاعمية األداء  أثر تمرينات مقترحة في تطوير : م( 7102مةرمب درةم   درص ة     -7
المهار  لممالكميف الشباب " الفئة الخفيفة" , مجمة القادسية لعمـو 

 العراؽ. –التربية الرياضية 

توثير تدريب حمل المباراة عمى بعض المتييرات البدنية  : م( 7102دمحم  كح   ج ح ي ضم    -2
ء المهارى لدى ناشئي والفسيولوجية والشوارد الحرة وفاعمية الدا

المالكمة  , مجمة عموـ الرياضة , كمية التربية الرياضية , جامعة 
 المنيا.

 (7102نيفين ةمين مةممب    -0
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