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                            المسكات النصلية في رياضة المبارزة علي مستوي االداء البدني و  S.A.Q)تدريبات الساكيو ) تاثير 

 شرين احمد يوسف   /أ.د                                                                          
 د/أمينة جمال السيدأ.م.                                                                        

 ورمي محسن علي ابو الن/د   .أ.م                                                                                    
 فاطمة علي علي احمد سالم  م.م/                                                                                    

 المقدمه ومشكله البحث:    

تعطي الدول المتقدمة اهتماما كبيرًا لقواها البشرية حيث أنها تعتبر أغنى وأثمن مصادر الثروة، كما          
كافة   في  األمثل  التوجيه  وتوجيهها  الثروة  هذه  استخدام  إلى حسن  وحضارتها  قوتها  وبناء  الدول  تقدم  يرجع 

األنشطة وعلى وجة الخصوص النشاط الرياضى، ويمثل البحث العلمي أهمية كبيرة في  المجاالت ومختلف  
تحقيق التقدم الحضاري والرقي البشري فى المجال الرياضى في العصر الحديث، ولقد أصبح من المألوف أن 

فى الجال    نالحظ عالقة إيجابية واضحة بين الدول التي حققت قدر كبير من التقدم العلمي والتقني، وتفوقها
 الرياضي ويتضح ذلك في  البطوالت العالمية واأللعاب االولمبية.

( في نتائج دراسته أنه كلما زاد االهتمام بالقاعدة العلمية والوسائل  م2012أيمن غنيم فتوح ) ويري          
حدث في السنين    التكنولوجية في العملية التدريبية كلما ارتفعت النتائج المرجوة  وتحقق الهدف المطلوب، وما

األخيرة من طفرة في المجال الرياضي سواء علي مستوي األداء في بعض الرياضات أو المستوي الرقمي في  
علي   لالعتماد  طبيعية  نتيجة  إال  هو  ما  األخيرة  العالمية  أو  األولمبية  البطوالت  في  سواء  أخري  رياضات 

 ( . 8:2رة تعد بمثابة أسرار بالنسبة للمدرب  )الوسائل العلمية واألجهزة الحديثة وفلسفات تدريبية مبتك 
بصفة خاصة وصول             المبارزة  وتدريب  بصفة عامة  الرياضي  التدريب  أهداف  أهم  من  ان  وحيث 

النواحي   الالعب إعدادا متكامال في كافة  الي اعلي مستوي و إعداد  النفسية،  الالعب  المهارية ،  )البدنية 
التدريب اصبح من الضروري علي المدرب أن يختاالفسيولوجية( البرامج  . ونظرا الختالف طرق وبرامج  ر 

التدريبية واألساليب التي تتالءم مع خصائص وأمكانيات العبيه والتي تعمل على تنمية القدرات البدنية لديهم  
 حيث تؤدي  الي تحسين مستوى إنجازاتهم. 

ومن التدريبات التي أصبحت في الفترة االخيرة شائعة االستخدام من قبل الرياضيين تدريبات الساكيو          
 (S.A.Q )  حيث يمارسها المبتدئين وذوي المستوى العالي، وهي تدريبات مثالية تتناسب مع جميع الرياضات

تغيير االتجاهات   القدرة على  الخاصة مثل  البدنية  اللياقة  بتطوير  سواء كانت جماعية أو فردية، الهتمامها 
ذهن وسرعة رد الفعل وجميعها  واالنتقال من التسارع للتباطؤ بشكل انسيابي، باإلضافة إلى التوقع وصفاء ال

 مفاتيح رئيسية لتحقيق التفوق الرياضي في أي رياضة. 
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)ويشير              وآخرون  حمزة  الساكيو    م(201٧عمرو صابر  تدريبات  استخدام  الممكن  من  أنه  إلى 
(S.A.Q  بشكل منفرد أي يتم التدريب على كل عنصر سواء كانت سرعة انتقالية أو رشاقة أوسرعة حركية )

منفردا عن اآلخر، وسوف تحقق النتائج المرجوة، لكن لو تم استخدامهم معا والتدريب عليهم بشكل متكامل  
رياضي ، وأشاروا أيضًا داخل الوحدة التدريبية اليومية فسوف تحقق نتائج أفضل في تحسين فنيات األداء ال

أصبحت من التدريبات شائعة االستخدام حديثًا في المجال الرياضي،    (  S.A.Q)  إلي أن تدريبات الساكيو
(  17:6وقد أثبتت فاعليتها في تحسين القدرات البدنية والحركية لالعبين في العديد من الفاعليات الرياضية )

.   
م( أن مصطح الساكيو  2٠11)  Mari Jovanovi,et al ماريو جوفانوفيتش وآخرون ويذكر         

S.A.Q)) ( مشتق من الحروف األولي لكل من السرعة اإلنتقاليةSpeed( الرشاقة ،)(Agility  والسرعة،
 Quicknes) ((11 :85. )الحركية ،

 
م( أن تييدريبات السيياكيو 2٠12) Palanisamy Velmuruganفيلمورجااان، الاينيسااام  ويضيييف        

ي حيييديث ينيييتج عنيييه تيييأثيرات متكاملييية للعدييييد مييين القيييدرات البدنيييية داخيييل برنيييامج تيييدريبي  واحيييد  نظيييام تيييدريب 
(432:13) 
 

م( إلى أن تدريبات الساكيو نظيام 2٠٠9) RemcoPolman ريمكو بولمان واخرون كما يشير             
التسييارع، والتوافييق بييين العييين واليييد، والقييدرة االنفجارييية، وسييرعة االسييتجابة تييدريبي متكامييل يهييدف إلييى تحسييين 

(494:12. ) 
رياضييه المبييارزه الحديثييه هييي احييدي مظيياهر النشيياط الرياضييي التييي لهييا اهييدافها الرياضيييه  تعتبيير            

تطييورات وصييلت بهييا الييي واالجتماعيييه والنفسيييه والتربويييه ،ولقييد نتجييت عيين المبييارزه القديمييه بعييد مرورهييا بعييده 
  (11:8)الوضع الحالي حيث تمارس وفق قوانين معينه وقواعد تنظيميه خاصه تحكم المنازله بين المتنافسين.

نقيال عين محميد رشييد عبيد المطليب ، أن المبيارزة بجانيب أنهيا رياضيه  " يوسا  " شرين أحمادوتذكر          
بدنيه إال أنها ذهنيه وطالما أن الالعب استكمل لياقته البدنيه وتدرب على األوضياع األساسيية وأداء الحركيات 

ليى التفكيير المختلفة بحيث يتم أدائها بطريقه شبه آلية دون التركيز في التفكير فيهيا  فننيه بيذلك يمكنيه التفير  إ
 (26:4في تنفيذ الخطط وتغييرها وتعديلها ووضع الخطط المضادة تبعا لحركات منافسه )
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المسكات النصلية هي الحركة أو الحركات التي يستخدمها المبارز البعاد نصل المنافس الذي يهدد         
ام بالهجمة وتؤدي امام هدفه وفي نفس الوقت االحتفاظ بتالمس النصلين والسيطرة علي نصله من اجل القي

 ( 67:9) الهاالطة ( –الراالطة  –)ايلتفافية  المنافس الذي يحتفظ في اغلب االوقات بذراع مبسطه وأنوعها :

 -مشكلة الالحث :
ومن خالل قيام الباحثة بتدريس مقرر المبارزة بالكلية وايضا القراءات النظرية للمراجع واالطالع             

المهاري   المستوي  في  هناك قصور  ان  والمشابهه الحظت  المرتبطة  الدراسات  النصلية  علي  لدي  للمسكات 
  تدريباتها وابتكار في تنفيذ    طالبات تخصص المبارزة الفرقة الرابعة، ولما تتميز به تدريبات الساكيو من تنوع  

بل تحتوي علي   اتجاه واحد(  الخطية)في  بالحركات  تهتم فقط  الحتوائها علي اشكال حركية متعددة فهي ال 
الحركات الجانبية والحركات العمودية باإلضافة إلي الحركات العكسية أيضا والتي تتالئم مع متطلبات رياضة  

إيج توثر  أن  يمكن  انها  كما   ، الباحثة ضرورة  المبارزة  تري  و   ، المنتظم  التدريب  أثناء  المبارزين  ابيا علي 
التدريب من  النوع  هذا  علي  أستخدام  يعمل  )ات  البدنية  الصفات  وتحسين  الرشاقة،المرونة،الدقة، تنمية 

، لذلك رأت الباحثة  البدنيةالذي يؤدي إلي رفع كفاءة المبارز    التوافق،سرعة االستجابةالحركية ، قدرة عضلية(
هاري  الم  وتنمية المستوي علي تحسين    ايضادريبات الساكيو  اهمية القيام بدراسة علمية بهدف معرفة تأثير ت

لمسكات النصلية في المبارزة ، وحيث ان رياضة المبارزة من الرياضات التي تتطلب التغيير بين الهجوم  ل
تدريبات والدف تاثير  للتعرف علي  الدراسة  بأجراء هذه  الباحثة   لذا قامت  اع والتوافق واالنسجام في االداء ، 

 الساكيو علي المسكات النصلية في رياضة المبارزة. 
 الالحث هدف ثانيا 

الي   البحث  الساكيويهدف  تدريبات  من  مجموعة  االداء )    (S. A.Qوضع  مستوي  علي  تأثيرها    ومعرفة 
التوافق،سرعة االستجابةالحركية ، قدرة عضلية(البدني النصلية    و  )الرشاقة،المرونة،الدقة،  للمسكات  المهاري 

 )ايلتفافية ، الراالطه ، الهاالطة (وتشمل علي 
 -ثالثا فروض البحث :

التجريبية في مستوي   -1 للمجموعة  والبعدية  القبلية  القياسات  بين  دالة إحصائية   البدني   األداءتوجد فروق 
 للمسكات النصلية لصالح القياسات البعدية .  المهاري 

  البدني و توجد فروق دالة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة  في مستوي األداء -2
 المهاري للمسكات النصلية لصالح القياسات البعدية . 

القياسات   -3 البعدية لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة ( في مستوي  توجد فروق دالة إحصائية بين 
 المهاري للمسكات النصلية لصالح المجموعة التجريبية. البدني األداء
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 -مصطلحات الالحث :
                                   (  (S.A.Qتدريالات الساكيو :

السرعة   وتدريبات  الرشاقة  وتدريبات  االنتقالية  السرعة  تدريبات  بين  التناوب  فيه  يتم  تكاملي  تدريبي  شكل 
 ( .23:3الحركية في نفس الوحدة التدريبية.) 

 : Prise de ferالمسكات النصلية 
وتثبيته في اتجاه  هي الحركات التحضرية للهجوم والتي يستخدمها المبارز بغرض تقيد حركة نصل المنافس  

معين مع السيطرة التامة  والكاملة عليه وتتم عادة تلك المسكات علي نصل الذراع المفرودة من المنافس او  
 ( 2٠3:1في طريقها للفرد.)
 الدراسات الساالقة:

" التعرف التي تهدف الي: (10)(201٧) Alok Kumar, Sophie Titusالوك كمر وصالح تتز -1
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو   علي أداء السباحة"  S.A.Qعلي تأثير تدريبات الساكيو  

واشارت أهم   ( سنة17  -12ح سرعة مرحلة عمرية ) ( سبا21قوامها ) المجموعتين التجريبية والضابطة من
ن البدء وزمن السباق،  كان لها اثر ودور واضح في تطوير زم  S.A.Qالنتائج على ان تدريبات الساكيو 

 باإلضافة إلى تطوير الرشاقة والقوه االنفجارية. 
التي تهدف الي التعرف علي تأثير  م( 2020(")٧فاتن ابو السعود امام شاهين " وعبير ممدوح عيس  )-2

م عدو للفرقه االولي " واستخدمت 1٠٠تدريبات الساكيو علي عناصر اللياقه البدنيه الخاصه بسباق 
الباحثة المنهج التجريبي ذو المجموعتين التجريبيه والضابطة من طالبات الفرقه االولي بكلية التربيه  

واشارت اهم النتائج الى فاعلية استخدام البرنامج باستخدام تدريبات الساكيو    طالبه 2٠الرياضيه بنات بواقع 
S.A.Q   علي تحسن بعض عناصر اللياقه البدنيه في سباقات العدو) السرعه االنتقاليه والقدره العضليه

علي تحسن  S.A.Qوالرشاقه( ، واظهرت ايضا فاعلية استخدام البرنامج باستخدام تدريبات الساكيو  
 ستوي الرقمي  لعينة البحث.الم

 
 مدى ايستفادة من الدراسات الساالقة: 

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة فى تحديد اهداف البحث وصياغة جوانب المشكلة وفروضها       
 وتحليل جوانبها واتباع االسلوب االحصائى المناسب للبحث واالدوات التى نستخدمها.
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 :اجراءات الالحث
 لالحث:  منهج ا 

تحقيقا ألهداف البحث وفروضه إستخدمت الباحثة المنهج التجريبى نظرا لمالئمته لطبيعة البحث            
التجريبى التصميم  والبعدية    ذوا  ذو  القبلية  القياسات  بتطبيق  واألخرى ضابطة  تجريبية  إحداهما  لمجموعتين 

 للمجموعتين. 

 ثانيًا: مجتمع وعينة الالحث 
الرابعة (بكلية             )الفرقة  المبارزة  العمدية من طالبات تخصص  بالطريقة  البحث  تم اختيار عينة  لقد 

ال للعام  الزقازيق  جامعة  بنات  الرياضية  )التربية  )2٠22-م  2٠21دراسى  عددهم  والبالغ  طالبة)  7٠م(    )
( عددهم  البحث  مجتمع  من  عشوائية  عينة  باختيار  الباحثة  الدراسة 1٠قامت  إلجراء  وذلك  طالبات   )

يجاد المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة فى البحث، وتم اختيار عينة البحث بالطريقة   االستطالعية وا 
البحث  مجتمع  من  )  العمدية  قوامها  بلغ  تجريبية، 6٠وقد  احداهما  مجموعتان  إلى  تقسيمهن  تم  طالبه،،   )

 ( يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث. 1( طالبه(. وجدول )3٠واألخرى ضابطة بالتساوي كل منها )
 : وقد اختارت الباحثة هذه العينة لالسباب التالية

 متخصصات في مقرر المبارزة )سالح الشيش(.  جميع الطالبات -1

 مهارات االعداد للهجوم )قيد البحث( ضمن المنهج المقرر علي الفرقة الرابعة )تخصص المبارزة(.-2

ويؤكد -3 البحث  عينة  افراد  بين  التشتت  يقلل  مما  والتدريب  الزمني  العمر  في  متقاربات  الطالبات  جميع 

 التجانس. 

 لجميع طالبات البحث .تقوم الباحثة بالتدريس -4
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                               (               1جدول )                                            
 لمجتمع الالحث فى المتوسط الحسابى والوسيط اينحراف المعيارى ومعامل اإللتواء 

 (  ٧0قيد الالحث "النمو، ايختالارات البدنية، األداء المهاري )ن= المتغيرات 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط  
اينحراف   الوسيط الحسابى 

 معامل ايلتواء  المعيارى 

متغيرات  
 النمو 

 0.٧6 4.5٧ 163.00 163.41 سم الطول 
 0.04 6.2٧ 66.00 65.24 كجم الوزن 
 1.12 0.82 21.00 21.63 سنة السن
االمتغيرات 
 البدنية 

 0.33 1.6٧ 1٧.50 1٧.63 سم القدرة العضلية للرجلين 
 0.61 0.48 1.00 1.36 ث سرعة ايستجاالة الحركية للحركة اينالساطية 

 1.05 0.45 1.00 1.2٧ درجة الدقة
 0.22 1.39 10.50 10.60 ث التوافق 
 0.01- 1.81 55.00 54.54 ث الرشاقة
 0.23 1.9٧ 51.00 51.50 سم للرجلينالمرونة 

 0.10 0.٧4 ٧.00 ٧.4٧ سم المرونة للذراعين 
 1.08 0.33 1.0 1.0٧ درجة ايلتفافية  المسكات النصلية

 0.1٧ 0.4٧ 1.50 1.46 درجة الهاالطة 
 0.61- 0.45 2.0 1.65 درجة الراالطة 

 أدوات جمع البيانات: 
 : خدمه في البحث وتمثلت فيما يلي المستقامت الباحثه بتحديد الوسائل 

 األدوات واألجهزة العلميه . -1
 اإلستمارات والمقابالت الشخصية.  -2
 اإلختبارات.  -3
 قياس مستوى األداء المهارى. -4

         األدوات واألجهزة العلميه المستخدمه  فى قياسات الالحث:
       )سم(جهاز الرستاميتر لقياس الطول. -1
  )كجم( لقياس الوزن.ميزان طبى معاير  -2
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 اإلستمارات والمقابالت الشخصية: -
 ( 11مرفق )استمارة أسماء السادة الخبراء في مجال المبارزة . -1
استمارة استطالع رأي الخبراء لتحديد مدة البرنامج وزمن الجزء الرئيسي وعدد مرات التدريب اسبوعيا   -2

 (. 3. مرفق )
اهم عناصر اللياقة البدنية و االختبارات الخاصة بها مرفق    استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد   - -3

  . االهمية النسبية لتحديد أهم االختبارات البدنية(2)

 االختبارات البدنية في رياضة المبارزة: -

 اختبار التقدم خطوة بالوثبة السريعة لقياس القدرة العضلية للرجلين -

 االنبساطية لقياس سرعة االستجابة الحركية اختبار سرعة االستجابة الحركية للحركة -

 اختبار قياس دقة الذراع لقياس الدقة -

 ئر المرقمة عشوائيا لقياس التوافق ااختبار الدو-

 اختبار التقدم والتقهقر مختلف االبعاد لقياس الرشاقة -

 اختبار فتحة البرجل لقياس المرونة للرجلين -

   (4مرفق)  لوقوف لقياس مرونة الذراعين اختبار تحريك الذراعين جانبا وخلفا من ا-
   األداء المهارى:

الفرا       المبارزة  رياضة  في  المهارى  االداء  مستوى  بتقييم  الباحثة  لجنة  قامت  عن طريق  البحث  عينة  د 
التدريس  مكونة هيئة  اعضاء  االستاذة  الزقازيق    من  بجامعة  للبنات  الرياضية  التربية  بكلية  المبارزة  بشعبة 

( والبعدي من  القبلي  القياس  الدرجة في كل من  اللجنة  االستمارة  5وحددت  لكل هجمة وذلك في  ( درجات 
   (4مرفق)

 الدراسة ايستطالعية: 
( 2٠21/  10  /16( الي )10/2٠21  /10)  قامت الباحثة بأجراء الدراسة االستطالعية في الفترة من      

البحث  1٠علي عينة قوامها ) البحث وخارج عينة  العشوائية من مجتمع  بالطريقة  تم اختيارهن  ( طالبات، 
التعرف  ذ و ، األساسية بهدف  مالئمة  لك  المقترح    مدى  التدريبي  البرنامج  لتطبيق  المناسب  تحديد و الوقت 

جراء امدي مالئمة التدريبات المقترحة للعينه   الثبات(. –لمعامالت العلمية )الصدق وا 
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 املعامالت العلمية للمتغريات )قيد البحث(: 

  البدنية:املتغريات  -اوال:
 الصدق:   -

تييييم إيجيييياد صييييدق االختبييييارات البدنييييية عيييين طريييييق صييييدق التكييييوين الفرضييييى باسييييتخدام الفييييروق بييييين 
 ( يوضح ذلك.6األدنى والجدول ) والربيعاألعلى  الربيعالجماعات بين 

 
 ( 2) جدول

 ( 10=ن )               الالحث قيد  البدنية للمتغيراتمعامل الصدق                      
 الربيع األعلى  الربيع األدنى  المتغيرات 

 قيمة "ت" 
 ع م ع م

 15.00 0.96 19.75 0.82 16.00 القدرة العضلية للرجلين 

 7.00 0.63 2.13 0.50 1.25 سرعة االستجابة الحركية للحركة االنبساطية 

 4.33 0.41 2.00 0.55 1.19 الدقة

 7.00 0.50 11.25 0.58 9.50 التوافق 

 9.00 0.82 55.00 0.96 52.75 الرشاقة 

 15.00 0.96 53.25 0.58 49.52 المرونة للرجلين

 12.12 0.24 8.19 0.38 7.31 المرونة للذراعين

 (1.833( = )٠.٠5عند مستوى )قيمة "ت" الجدولية 
 الربييعاألعليى و  الربيعبين  (٠.٠5 عند مستوى )( وجود فروق دالة إحصائياً 2يتضح من جدول رقم )

مما يدل على صدق االختبارات فيي قيياس ، األعلى الربيعاألدنى فى االختبارات البدنية قيد البحث وفى اتجاه 
 ما وضعت من أجله.

 الثالات -
قيد البحث عن طريق تطبيق االختبارات وا عادة  البدنية  لالختبارات قامت الباحثة بنيجاد معامل الثبات    

 ( يوضح ذلك.2معامل االرتباط والجدول )لحساب ، وذلك ى اسبوع بفاصل زمن ،Test-Retestتطبيقها 
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 ( 3جدول )
 (   10)ن=       قيد الالحث البدنية األول والتطبيق الثانى للقدراتمعامل ايرتالاط بين التطبيق    

معامل   إعادة التطبيق   التطبيق   االختبارات 

 ع م ع م االرتباط 

 0.745 1.61 17.68 1.54 17.55 العضلية للرجلين  القدرة

 0.689 0.40 1.40 0.44 1.35 سرعة االستجابة الحركية للحركة االنبساطية 

 0.664 0.48 1.39 0.45 1.32 الدقة

 0.816 1.42 10.32 1.36 10.54 التوافق 

 0.774 2.04 54.00 2.16 54.10 الرشاقة 

 0.723 1.97 51.28 2.08 51.36 للرجلين المرونة

 0.683 0.75 7.61 0.80 7.50 المرونة للذراعين

 ٠.632 = 8ودرجة حرية  (٠.٠5عند مستوى )قيمة "ر" الجدولية 
ممييا يييدل ، (٠.٠5)( أن قيميية معييامالت االرتبيياط داليية إحصييائيًا عنييد مسييتوى 3يتضييح ميين الجييدول )

 .االختبارات ثبات على 

 المهارية )قيد الالحث(:  للمتغيراتثانيا 
باستخدام  الصدق:  - الفرضى  التكوين  البحث عن طريق صدق  قيد  المهارى  إيجاد صدق مستوى األداء  تم 

 ( يوضح ذلك.4األدنى والجدول ) والربيعاألعلى  الربيعالفروق بين الجماعات بين 
 ( 4جدول )

 (    10معامل الصدق لمستوى األداء المهارى للمهارات قيد الالحث        )ن=   
وحدة  المهارات

 القياس
قيمة   الربيع األعلى الربيع األدنى

 ع م ع م "ت"

 المسكات النصلية
 4.9٠ ٠.24 1.31 ٠.38 ٠.81 درجة ايلتفافية 
 4.33 ٠.5٠ 1.75 ٠.13 ٠.94 درجة الهاالطة
 8.67 ٠.13 1.94 ٠.24 1.31 درجة الراالطة

 1.833= ( ٠.٠5قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )
بييين الربيييع األعلييى والربيييع  (٠.٠5)( وجييود فييروق داليية إحصييائيا عنييد مسييتوى 4يتضييح ميين الجييدول )

األدنى فى مستوى األداء المهارى للمهارات قيد البحث وفى اتجياه الربييع األعليى، مميا ييدل عليى أن المهيارات 
 على درجة مقبولة من الصدق.

 



 

 

10 

 

 معامل الثالات:
عيين طريييق تطبيييق االختبييار ثييم لمسييتوى األداء المهييارى للمهييارات قيييد البحييث تييم إيجيياد معامييل الثبييات 

 وذلك لحساب معامل االرتباط. Test-Retestإعادة تطبيقه 
 ( 5جدول )

 معامل ايرتالاط بين التطبيق األول والثانى لمستوى األداء المهارى للمهارات قيد الالحث
 ( 10)ن =  

وحدة  المهارات
 القياس

معامل   إعادة التطبيق التطبيق 
 ع م ع م ايرتالاط 

 المسكات النصلية
 0.68 0.30 1.04 0.32 1.06 درجة ايلتفافية 
 0.69 0.46 1.45 0.41 1.40 درجة الهاالطة
 0.٧4 0.52 1.54 0.49 1.58 درجة الراالطة

 ٠.632=  ٠.٠5  ومستوى  8عند درجة حرية  قيمة )ر( الجدولية عند 
مميا ييدل عليى  (٠.٠5)( أن قيمية معاميل االرتبياط دالية إحصيائيا عنيد مسيتوى 5الجيدول )يتضح من  

 .على درجة مقبولة من الثبات أن مستوى األداء المهارى للمهارات قيد البحث 
 (:  S,A,Qخامسًا: البرنامج المقترح الاستخدام تدريالات الساكيو )

الفترة الكلية للبرنامج وعدد الوحدات التدربية في  الخبراءفي تحديد قامت الباحثة بتصميم استمارة استطالع راي 
 ( يوضح ذلك:                    4االسبوع وزمن كل وحدة تدريبية والجدول رقم )

 ( 6جدول رقم)
 طالقا يراءالخبراءالتوزيع الزمن  للبرنامج التدريب  

 رأي السادة الخبراء  محتوى البرنامج            م
 ( اسابيع 8) الفترة الكلية للبرنامج  1
 ( وحدة2) الوحدات اليومية خالل ايسبوع 2
 دقيقة  9٠ زمن الوحدة اليومية  3

 :  الهدف من البرنامج
 في رياضة المبارزة .  المسكات النصلية ( علي  S, A, Qالتعرف علي تاثير تدريبات الساكيو)
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 أسس وضع البرنامج: 
 اجله. أن يحقق الهدف الذي وضع من  -1
 مراعاة المرحلة السنية المخصصة لها ومستوي القدرات والفروق الفردية.  -2
 مراعاة تناسب البرنامج مع زمن وعدد وحدات التدريب.  -3
 مراعاة التدرج بالتدريبات من السهل الي الصعب ومن البسيط الي المركب. -4
 مراعاة االستمرارية في تنفيذ البرنامج دون انقطاع.   -5
 الوحدة التدريبية.   مراعاة تنوع مكونات  -6
 التركيز علي االداء االمثل للمهارات قيد البحث مع مراعا’ عوامل األمن والسالمة. -7
 مناسبه وقت ومكان التدريب. -8
 التدرج في زيادة الحمل وتوصية األحمال التدريبية وفق األسلوب التدريبي. -9

  مرونة البرنامج وقبوله للتعديل.  -1٠

البرنامج المقترح واالطالع علي العديد من األبحاث والمراجع استطاعت الباحثة تصميم  طبقا للهدف من       
 البرنامج المقترح . 

 مكونات الوحدة التدريبية اليومية: 
   ق.  (15  اإلحماء ) -أ 

 ( ق.7٠الجزء الرئيسي )  -ب 
 ( ق. 5التهدئة ) -ج 
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 نموذج لوحدة تدريبية  

 الاستخدام تدريالات )الساكيو(البرنامج التدريبى المقترح 

 دقيقة  90:  الزمن       األسبوع ايول:الوحدة ايول  

 الهدف العام:التدريب عل  مهارة ايلتفافية للمسكات النصلية 

أجزاء 
 المجموعات  التكرار الشدة  التدريالات المستخدمة  الوحدة 

فترة 
الراحة 
بين 
 التكرارات 

الراحة فترة 
بين 

 المجموعات 
 الزمن

التهيئة 
 البدنية 

تمييييييييرين -(   16تمييييييييرين )  -( 16تمييييييييرين  )-
(17) 
 (17تمرين)-(    18تمرين)- 

أقل 
من  
5٠ % 

 ق 15 - - - -

الجزء 
 الرئيسى 

 

      ( دقيقة  35) :تدريبات الساكيو

 ق 7٠

 (139تمرين)-(          46تمرين ) -
 (14٠تمرين)-(            47تمرين)-
 (141تمرين)-(            48تمرين)-
 (142تمرين)-(            49تمرين )-
 (143تمرين)-(             5٠تمرين)-

8٠  -  
9٠   %

 

 ق 3 - 3 5

     ( دقيقة  35) :المهاريةتدريبات ال
-(  1٠5تميييييييييييييييييييييييرين )-(  113تميييييييييييييييييييييييرين )-

 (87تمرين)
 (95تمرين)-(  99تمرين)-(   1٠3تمرين)-

 ق 2 ث 45 3 8

 (152تمرين)-(    151تمرين )- الختام 

 ق 5 - - - - - 
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 عرض ومناقشة النتائج
  أوًي: عرض النتائج:

 ( ٧جدول )
 ديلة الفروق بين متوسط  القياسين القبلى والالعدى للمجموعة التجريبية 

 (30فى المتغيرات قيد الالحث                )ن =                             

 متغيرات الالحث 
متوسط 
القياس 
 القبل 

متوسط 
القياس 
 الالعدي 

 قيمة "ت"  ع ف م ف 
معدل  
 ٪ التغير

مستوي  
ايداء 
 المهلري 

 286.2٧ 3٧.15 0.43 2.92 3.94 1.02 ايلتفافية  المسكات النصلية
 1٧9.٧2 23.95 0.59 2.5٧ 4.00 1.43 الهاالطة
 158.08 23.32 0.62 2.64 4.31 1.6٧ الراالطة

 1.699( = 0.05عند مستوى )قيمة "ت" الجدولية    
( بيين متوسيط القياسيين القبليى ٠.٠5(، أنيه توجيد فيروق دالية إحصيائيًا عنيد مسيتوى )7يتضح من جدول رقم )

 التجريبية فى مستوي األداء المهاري" قيد البحث فى اتجاه القياس البعدى.والبعدى للمجموعة 
 ( 8جدول )

 ديلة الفروق بين متوسط  القياسين القبلى والالعدى للمجموعة الضاالطة 
 (30فى المتغيرات قيد الالحث                     )ن =                              

 متغيرات الالحث 
متوسط 
القياس 
 القبل 

متوسط 
القياس 
 الالعدي 

 قيمة "ت"  ع ف م ف 
معدل  
 ٪ التغير

مستوي  
ايداء 
 المهاري 

 14.04 3.35 0.29 0.16 1.30 1.14 ايلتفافية  المسكات النصلية
 12.42 3.٧2 0.2٧ 0.19 1.٧2 1.53 الهاالطة
 15.19 3.99 0.33 0.24 1.82 1.58 الراالطة

 1.699( = 0.05عند مستوى )قيمة "ت" الجدولية 
( بين متوسط القياسين القبلى  ٠.٠5(، أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) 8يتضح من جدول رقم ) 

 فى اتجاه القياس البعدى.والبعدى للمجموعة الضابطة فى مستوي األداء المهاري" قيد البحث 
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 ( 9دول )ج
 ث ديلة الفروق بين القياسات الالعدية للمجموعتين التجريبية والضاالطة فى المتغيرات قيد الالح

 ( 30=  2=ن1)ن

 متغيرات الالحث 
الفرق بين   المجموعة الضاالطة  المجموعة التجريبية 

 المتوسطين 
 قيمة 
 ع م ع م )ت(

مستوي  
ايداء 
 المهاري 

المسكات 
 النصلية

 33.35 2.64 0.36 1.30 0.25 3.94 ايلتفافية 
 2٧.01 2.28 0.40 1.٧2 0.29 4.00 الهاالطة
 23.62 2.49 0.33 1.82 0.39 4.31 الراالطة

 ( 2.01( = )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى  )
مستوي  ( وجود فروق دالة احصائيًا بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى  9يتضح من جدول رقم )

 في اتجاه المجموعة التجريبية. األداء المهاري" قيد البحث 
 :ثانيًا: مناقشة النتائج

من              جدوليتضح  )(٧)نتائج  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  متوسط  0.05أنه  بين   )
المهاري" األداء  مستوي  فى  التجريبية  للمجموعة  والالعدى  القبلى  القياس    القياسين  اتجاه  فى  البحث  قيد 

حيث يشير إلى أنه من   (  6م( )  2٠17عمرو صابر حمزة وآخرون )  البعدى، وتتفق هذة النتائج مع دراسة "
بشكل منفرد أي يتم التدريب على كل عنصر سواء كانت سرعة    S.A.Qلممكن استخدام تدريبات الساكيو  ا

منفردا عن اآلخر، وسوف تحقق النتائج المرجوة، لكن لو تم استخدامهم معا   انتقالية أو رشاقة أوسرعة حركية
ن  والتدريب عليهم تحقق  اليومية فسوف  التدريبية  الوحدة  داخل  متكامل  فنيات  بشكل  تحسين  تائج أفضل في 

أصبحت من التدريبات شائعة االستخدام    S.A.Qاألداء الرياضي ،  وأشاروا أيضًا إلي أن تدريبات الساكيو  
حديثًا في المجال الرياضي، وقد أثبتت فاعليتها في تحسين القدرات البدنية والحركية لالعبين في العديد من  

الرياضية    ان  ،الفاعليات  )علي  الساكيو  السرعة   S, A, Qتدريبات  عناصر  ايجابياعلي  تاثيرا  تؤثر   )
والمرونة والرشاقة والقدرات البدنية ومستوي االداء وحدوث تحسن  في مستوي االداء المهاري ، وتعزو الباحثة  

البعدي القياس  اتجاه  في  التجريبية  للمجموعة  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  إحصائيه  دالة  فروق  الي   وجود 
( ،حيث انه قد حدث تقدم ملحوظ في المتغيرات البدنية والمهارية )قيد البحث (   S, A, Qتدريبات  الساكيو )

للمجموعة التجريبية ، كما حدث تقدم ملحوظ في تطوير القوة لعضالت الرجلين والظهر وتنمية تحمل القوة  
اثرت تاثير فعال علي مستوي الطالبات في ( قد   S, A, Qللذراعين ومما الشك فيه ان تدريبات  الساكيو )

 المغيرات البدنيه  مما ادي تحسن في مستوي االداء المهاري .
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توجد فروق دالة إحصائية بين القياسات  وبذلك يتضح صحة الفرض ايول والذي ينص عل  أنه          
األداء مستوي  ف   التجريبية  للمجموعة  والالعدية  و  القبلية  النصلية  للالمهاري    البدن   لصالح مسكات 

 القياسات الالعدية .
 

         ( رقم  جدول  من  )  (8يتضح  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  متوسط  0.05أنه  بين   )
األداء الضاالطة فى مستوي  للمجموعة  والالعدى  القبلى  اتجاه    المهاري"  البدن  و   القياسين  البحث فى  قيد 

" فاتن ابو السعود امام شاهين وعبير ممدوح عيسي دراسة   القياس البعدي، وتتفق هذة النتائج مع دراسة كال
)7(م )2٠2٠) الساكيو  تدريبات  ان  علي  الدراسات  هذه  اكدت  ورد   S, A, Q(حيث  الرشاقة  تؤثر علي   )

البعدية القياسات  لمجموعتي البحث لصالح المجموعة الضابطة  ،    الفعل  ووجود فروق دالة احصائيا بين 
وتعزو الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات البدنية والمهارية  
التدريب  متغير السلوب  استجابة كل  الي  تبعا  البعدي  القياس  اتجاه  في  الضابطة  بالمجموعة  البحث(  )قيد 

ومما الشك   )قيد التقليدي  والمهارية  البدنية  المتغيرات  في  الطالبات  مستوي  علي  اثر  التقليدي  االسلوب  ان 
البحث ( مما ادي الي تحسن االداء المهاري وايضا االسلوب التقليدي في التدريب يعطي نتائج ايجابية ولكن  

 بنسبة أقل من المجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث.
وبذلك يتضح صحة الفرض الثان  والذي ينص عل  توجد فروق دالة إحصائية بين القياسات           

األداء مستوي  ف   الضاالطة   للمجموعة  والالعدية  و  القبلية  النصلية  المهاري    البدن   لصالح  للمسكات 
 القياسات الالعدية .

 
( وجود فروق دالة احصائيًا بين مجموعتى الالحث التجريبية والضاالطة  9يتضح من جدول رقم )         

وتتفق هذه النتائج مع دراسة  ،    في اتجاه المجموعة التجريبيةقيد البحث    "والبدن   مستوي األداء المهاري فى  
  ( 201٧)  Alok Kumar, Sophie Titusالوك كمر وصالح تتز    (،5()2٠21كال وشيماءمحمد فهمي )

(1٠)  ( الساكيو  تدريبات  ان  علي  الدراسات  هذه  اكدت  علي   S, A, Qحيث  ايجابيا  تاثيير  لها  كان   )
 ,S, Aالمتغيرات البدنية  والفسيولوجية والمستوي الرقمي واالداءات الخططية الدفاعية ، وان تدريبات الساكيو)

Q  وتعزو الباحثة هذا التقدم الذي ( ادت الي تفوق المجموعة التجريبية في متغير السرعة والرشاقة والتوازن.
كان له تاثير للمجموعة التجريبية اكثر من البرنامج التقليدي الذي تم تنفيذه علي المجموعة الضابطة ،حيث  

( الساكيو  تدريبات  الباحثة   S, A, Qان  قبل  البدنية من  المتغيرات  لتنمية  تدريبات  اشتملت علي  المتبعة   )
  –القدرة العضلية  –التوافق    –التوازن    –الرشاقة    –المرونة    –صر )السرعة  والذي ادي بدوره علي تنمية عنا
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الدقة ( مما ادي الي تحسن وتطوير االداء المهاري ، حيث ان هذه الطريقة اكثر امانا من الطريقة التقليدية  
لتالي تحسنت بصورة عالية بسهولة ودقة واتزان ، وباالمسكات النصلية  مما ادي الي قدرة الطالبات علي أداء  

نواتج  االداء المهاري للمجموعة التجريبية قيد البحث بصورة جيدة ،وترجع الباحثة ذلك التحسن الي استخدام  
 ( . S, A, Qتدريبات الساكيو )

بين           احصائية  ديلة  ذات  فروق  توجد  أنه  عل   ينص  والذي  الثالث  الفرض  يتضح صحة  وبذلك 
الال لمجموعت   الالعدية  والضاالطةالقياسات  التجريبية  األداء  حث  و  ف  مستوي  للمسكات المهاري    البدن  

 لصالح المجموعة التجريبية . النصلية 
 ايستنتاجات والتوصيات: 

 أوًي: ايستنتاجات: 
  البدني و   حدوث تحسن في مستوي االداء(  أدي الي  S.A.Qالتدريب بأستخدام تدريبات الساكيو ) -1

 المهاري 
 نصلية لدي طالبات تخصص المبارزة.للمسكات ال 
2- ( الساكيو  تدريبات  استخدمت   التي  التجريبية  المجموعة  طالبات  S.A.Qطالبات  علي  تفوقت   )

 المهاري للمسكات النصلية.  البدني و المجموعة الضابطة  في المستوي 

 ثانيا التوصيات: 

 ,Sالمبارزة باستخدام تدريبات الساكيو )ضرورة أهتمام العاملين في التربية الرياضية وخاصة في رياضة   -1
A, Q   .في التدريب علي المسكات النصلية ) 

2- ( الساكيو  تدريبات  استخدام   تخصص   S, A, Qضرورة  طالبات  لدي  البدني  االداء  مستوي  لرفع   )
 المبارزة.  

 المبارزة. استخدام البرنامج التدريبى المقترح لما له من تأثير إيجابي على رشاقة رد الفعل لطالبات  -3
( مما يساعد علي رفع مستوي  S, A, Qالساكيو )عقد دورات تدريبية لتوعية المدربين بأهمية تدريبات   -4

 االنجاز في رياضة المبارزة .
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 لمراجع:ا
 أوًي: المراجع العربية: 
األصيدقاء المبيادي األساسيية فيي المبيارزة )سيالح الشييع( مطبعية دار (:2006سامة عبدالرحمن عل  )أ -1

 بالمنصورة.
الوسائل التكنولوجية    تالف تفاعل التدريب العقلي وبعض " تأثير اخ  م(:2012أيمن محمد فتوح غنيم) -2

فييي رد الفعييل الثيياني لييدي العبييي سيييف المبييارزة، رسييالة دكتييوراه   غييير منشييورة، كلييية التربييية الرياضييية، 
 .جامعة طنطا

فاعليييية تيييدريبات السييياكيوعلي الفصيييل الكهربيييائي للبيييروتين وبعيييض (:2011بديعاااة علااا  عباااد الساااميع ) -3
م حواجز،مجليية علييوم الرياضيية نظريييات وتطبيقييات ،كلييية 1٠٠المتغيييرات البدنييية والمسييتوي الرقمييي لناشيي  
 التربية الرياضية للبنات، جامعة االسكندرية.

تنميييية بعيييض القيييدرات التوافقييييه وعالقتهيييا بمسيييتوي االداء للهجيييوم :   م ( 2٠٠1) شااايرين احماااد يوسااا   -4
  نات ، جامعة الزقازيق .المركب لرياضة المبارزه ، رسالة دكتوراه غير منشوره ، كلية التربيه الرياضيه للب

فاعلية تدريبات الساكيوعلي بعض القدرات التوافقيية الخاصية والمسيتوي   م( :2021شيماء محمد فهم  ) -5
 كلية التربيه الرياضيه للبنات ، جامعة الزقازيق .الرقمي في مسابقة رمي الرمح،رسالة ماجستير، 

 التفاعلية ،دار الفكر العربي، القاهرة . :تدريبات الساكيوالرشاقة (201٧عمرو صابر حمزة، واخرون) -6
تييأثير تييدريبات السيياكيو علييي عناصيير اللياقييه البدنيييه الخاصييه بسييباق م (: 2020)فاااتن ابااو السااعود امااام -٧

م للفرقيييه االوليييي ، المجليييه العلمييييه لعليييوم وفنيييون الرياضيييه ، كليييية التربييييه الرياضييييه للبنيييات ، جامعييية 1٠٠
 .حلوان

 دار المشرق للطباعه  والتطبيق، : المبارزه بين النظريه(2010واخرون)فتنات جبريل  -8
المبيارزة فيي سيالح الشييع ،مبيادي المبارزة،ميذكرة غيير منشيورة ،كليية التربيية مرفت محمد رشاد واخارون: -9

 الرياضية للبنات ،جامعة الزقازيق.
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