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 () د/ دمحم السباعي عبد العزيز دنيا 

ي عامًا رياضة المبارزة تحتل مكانا بارزًا بين رياضات المنازالت عمي المستوي الدول
والمستوي المحمي بصفة خاصة لما تحققو ىذه الرياضة من المتعة والتشويق أثناء المشاىدة 
ولمكانتيا الرياضية بين األلعاب الرياضية األخري وذلك بسبب عمقيا التاريخي، فنجد من أجل ذلك 

النفسي  يتطمب توافر لدي مبارزي سيف المبارزة التفوق البدني والمياري والخططي واالستعداد
 والعقمي كي يصل إلي الفورمة الرياضية التي تؤىمو لممنافسة بأي بطولة محمية أو دولية.

فتظير مشكمة البحث في أن القدرات البدنية تيبط بشكل سريع خالل الفترة االنتقالية بعد         
بارزين الراحة انتياء الموسم الرياضي ومع انتياء المنافسات ونتيجة أن بعض المدربين يمنحون الم

السمبية والذي بدوره يؤثر عمي مسنوي القدرات البدنية لمبارزي سيف المبارزة مع بداية الموسم 
الجديد، ومع بداية فترة اإلعداد لمموسم الجديد وتكرار نفس األداء الماضي تجد بعض مبارزي سيف 

والتقميدي من الموسم السابق المبارزة يتأثر بحالة من الفتور من تكرار نفس أسموب التدريب المتبع 
مما دفع الباحث إلي استخدام التدريب من خالل المقاومة باستخدام االحبال المطاطية في فترة 
اإلعداد متوقعًا أن يحدث ذلك تقدمًا ممموسًا في مستوي المياقة البدنية والذي يؤثر بالتبعية عمي 

ي رياضة المبارزة، واستيدفت الدراسة التعرف الحالة النفسية ودافعية اإلنجاز نحو األداء والتميز ف
، نجاز لمبارزي سالح سيف المبارزةبرنامج تدريبي باستخدام المقاومة عمى دافعية اإل  عمي تأثير

واستخدم الباحث المنيج التجريبي باستخدام المجموعة الواحدة مع القياس القبمي والبعدي لمالئمتو 
اسة البحثية عمي مبارزي سالح سيف المبارزة بأكاديمية ليون لطبيعة ىذه الدراسة، واجريت ىذه الدر 

Lion Fencing  سنة. 71لممبارزة تحت 
وكــان مــن أىــم النتــائج ليــذه الدراســة أن البرنــامج التــدريبي المقتــرح باســتخدام المقاومــة  االحبــال  

ــائج ــأثير والنت ــا الت ــان لي ــات متنوعــة ومشــوقة ممــا ك ــي تمرين ــا اشــتممو عم ــة   وم ــي  المطاطي ــة عم اإليجابي
 مستوي المياقة البدنية ودافعية اإلنجاز خالل فترة اإلعداد لمبارزي سيف المبارزة.

من أجل تطوير رياضة المبارزة في مصر ولكي تمحق بالمستويات الرياضية العالمية ومن 
ينا أن نقوم بإجراء البحوث أجل تحقيق الرياضيين لمميداليات في المحافل الدولية واألوليمبية فعم

والدراسات التي تتناوليا المبارزة بالبحث والتحميل لموقوف عمي كل ما يمتمكو المبارز من قدرات 

                                                 

 الغربيةمحافظة أخصائي رياضي بمديرية الشباب والرياضة ب. 
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مكانيات بدنية وميارية وخططية ونفسية وعقمية ومحاولة االرتقاء بيا وصوال إلي اإلنجاز الرياضي  وا 
والمحافظة عميو ألطول وقت ممكن وحتى العالمي ومحاولة الثبات في ىذا المستوي من التفوق 

 االنتياء من فترة المنافسات.
م( عمي أىمية استخدام المقاومات في تنمية عناصر المياقة البدنية 7001ويؤكد مفتي حماد )

رفع المياقة ل حيُث أثبتت الدراسات أن استخدام تدريبات المقاومات من خالل أسس تدريبية عممية يؤدي
وحيُث أن استجابة أجيزة  والحركية بصورة خاصة كما يساعد عمي الوقاية من اإلصاباتالبدنية والعضمية 

الجسم الحيوية لمتدريب الرياضي ذات أىمية خاصة لممدرب حيث يتم عمي أساسيا بناء وتوجيو البرامج 
 .( 61:  71( )  761:  71)  الحيوية بممارسة النشاط البدني التدريبية، وتتأثر كفاءة النظم

م( أنو يجب مراعاة التنوع في 7716م( مع جمال عابدين )7070تفق إبراىيم نبيل )وي
التدريبات المكونة لموحدة التدريبية حتي ال يشعر الالعب بالممل وبالتالي ينخفض مستوي أداءه عن 
المطموب، حيُث يجب مراعاة أن يشتمل جزء اإلعداد عمي بعض الميارات األساسية والعناصر 

الجمد الدوري التنفسي  –الجمد العضمي  –ضبط المسافات  –التوافق  –السرعة  –مثل الخاصة بيا 
ونة وغيرىا القوة المميزة بالسرعة المر  –القوة العضمية  –التوازن  –التوافق  –سرعة االستجابة  –

 .(66:  7) من العناصر االساسية
واليجوميـة  الدفاعيـة اتيـا األساسـيةأن المبارزة من الرياضات التي تتميز بكثرة حركاتيا وميار  كما

وتعتمـد عمــي مــا يبذلــو الالعــب مــن قــدرات بدنيــة ومياريــة وخططيــة ونفســية لتحقيــق أفضــل النتــائج وأيضــًا 
تتميـــز فـــي حجـــم االنفعـــاالت الكثيـــرة حيـــُث تـــزداد بازديـــاد األىميـــة وخصوصـــًا فـــي المراحـــل الحاســـمة مـــن 

يتحقـق الفـوز فـي  عنـدما ال بية عنـد الالعبـين مـن أضـرارالمنافسة حيـُث نعـرف مـا تسـببو االنفعـاالت السـم
إحراز النقاط والفوز في النزال حيـُث االنفعـاالت ليـا بـالث األثـر فـي حيـاة الالعـب وتـرتبط بسـمات شخصـيتو 

فـي تحديـد مسـتوي الرياضـي لمميـارات الحركيـة المختمفـة  وبـارز ىـاموسموكو ودوافعو، فالدافعية تمعب دورًا 
وحيــث أن الدافعيــة تختمــف طبقــًا لممســتوي يــر األكثــر أىميــة الــذي يحــرك ســموك الرياضــي. كمــا أنيــا المتغ

الرياضــي أو البــدني أو الحركــي لمفــرد، فدافعيــة الالعــب الناشــ  تختمــف عــن العــب الدرجــة األولــي والتــي 
 .(1:  1) (766:  70) تختمف بالتالي عن دافعية الالعب الدولي

اد البــدني دائمــًا العامــل الرئيســي ذو التــأثير اإليجــابي أن اإلعــد م(7771زكــى حســن )ويــذكر 
 .(17:  1المؤثر في نتيجة المباراة، ىذا لو أن الفرق في نفس مستوى األداء التكتيكي، والتكنيكى) 

م( رياضة المبارزة إحدى الرياضات األساسية التي تساعد 7000ويوضح مجدي فييم )
مداده بالطرق المناسبة واإلجراءات والوسائل  الالعب الرياضي عمى تنمية الصفات البدنية والنفسية وا 

المعرفية التي تعمل عمى التحكم في أفكاره وتعديل سموكو لموصول إلى أفضل مستوى، كما يساعد 
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في زيادة القدرة عمى التصور العقمي من خالل الممارسة المنتظمة مع االستعانة بالعبارات اإليجابية 
 .(707:  7) ضع تصور عقمي أفضل لألداء الجيديؤدي بدوره إلى و واالسترجاع العقمي الذي 

وحيُث أن العب رياضة المبارزة يتصف بالعديد من الصفات البدنية والتي يتفق كاًل من: عباس 
( محيي الدين 1( وليمي ىدايت، وآخرون )77( مختار سالم، تامر سالم )1( عمرو السكري )6الرممي )

ه الصفات ىي القدرة العضمية، والسرعة، والقوة، والمرونة، والدقة، ( أن ىذ77دسوقي، وآخرون )
 والرشاقة، والتوافق، وان التوازن وسرعة االستجابة فيي صفات تنمي أثناء التدريب.

م( أن الدافعية تعتبر من الشروط األساسية التي يتوقف عمييا 7777ويري أنور الشرقاوي )
مومات والمعارف أو في حل المشكالت إلي أخر جميع تحقيق اليدف وذلك سواء في تحصيل المع

 (.716:  7) السموك التي تخضع لعوامل التدريبأساليب 
ولذلك تعد حركات القدمين من التقدم والتقيقر ثم الطعن من الميارات األساسية الفعالة في 

بمتطمبات األداء رياضة المبارزة والتي تتطمب من المياقة البدنية كي تساعد المبارزين عمي القيام 
الميارى والخططي بشكل ممتاز مع االستقرار النفسي واليقظة العقمية لدي المبارزين، ولقد الحظ 
الباحث انخفاض في مستوي المياقة البدنية لدي المبارزين في بعض البطوالت والمنافسات وذلك 

المبارزين نحو االستمرار في النخفاض مستوي المياقة البدنية لدييم والذي يؤثر بالتبعية عمي دافعية 
، األمر الذي دفع بالباحث إلي البحث م والذي يظير في نتائج المبارياتالنزال بالشكل المطموب مني

عن أفضل الوسائل واالساليب العممية الحديثة في التدريب والتي تسيم في تنمية وتحسين المتغيرات 
ية وحيُث أن باالطالع وجد الكثير من المراجع البدنية قيد البحث باستخدام مقاومة االحبال المطاط

والدراسات لم تستخدم االحبال المطاطية وتأثيره عمي دافعية االنجاز لدي المبارزين إال القميل منيا 
، (76)مصطفى فياض (، 6) دمحم صالح ،رائد عبد الجبارفي بعض الرياضات مثل دراسة كاًل من 

ة البدنية بين العبي منتخبات المبارزة والتي يساعدىا ومع وجود بعض الفوارق في مستوي المياق
عمي التفوق ولقد رأي الباحث أن أسموب التدريب باستخدام االحبال المطاطية سيكون لو تأثير كبير 
وفعال عمي تحسين القدرات البدنية وكذلك دافعية االنجاز لدي مبارزي سيف المبارزة مما يزيد قدرات 

 ة التدريبية وجوانبيا وفقًا لألسموب العممي السميم. المدربين عمي فيم العممي

ييدف ىذا البحث إلي تحسين القدرات البدنيو الخاصو و دافعيو اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزه 
 من خالل :

 تصميم برنامج تدريبي باستخدام تدريبات المقاومة  .7
 اصو لمبارزي سيف المبارزه تاثير تدريبات المقاومة عمي القدرات البدنيو الخ .7
  تاثير تدريبات االمقاومو عمي دافعيو اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزه .6
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية في بعض المتغيـرات البدنيـة  -
 لصالح القياسات البعدية.

القياسات القبميـة والبعديـة فـي دافعيـة اإلنجـاز لصـالح  توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات -
 القياسات البعدية.

ـــي ذو المجموعـــة الواحـــدة  ـــي باســـتخدام التصـــميم التجريب اســـتخدم الباحـــث المـــنيج التجريب
جراءاتو.  مستخدمًا القياسات القبمية البعدية، وذلك لمالئمتو ليدف البحث وا 

 
 سنة وتم اختيارىم بالطريقة العمدية. 76( مبارز تحت 77تكونت عينة البحث من عدد )

:  
حيـُث بمـث عـددىم  سـنة، 76يتمثل مجتمـع البحـث فـي العبـي أكاديميـة ليـون لممبـارزة تحـت 

راســـة ( مبـــارزين لمد1( مبـــارزين وىـــم عينـــة البحـــث األساســـية، و)70( مبـــارز مصـــنفين إلـــي )77)
 -( مبارزين لألسباب التالية:1االستطالعية، وقد استبعد الباحث )

 * مبارزان لحدوث اإلصابة وعدم استكمال البرنامج التدريبي.
* ثالثة مبارزين لعدم االنتظام في التدريب لتعارض توقيت تطبيق الوحدات التدريبية مع نظام 

                         الدراسة ليم.               
 (7جدول )

 توصيف مجتمع وعينة البحث
 المستبعدون  عينة البحث األساسية حجم العينة الكمية

77 
 لعدم االنتظام لإلصابة االستطالعية التجريبية
70 1 7 6 

 سنة من البنين. 76تقارب العمر الزمني ألفراد العينة بحيث يكون تحت  -
 سنوات.    1لعمر التدريبي ألفراد عينة البحث وأال يقل عن تقارب ا -
 أن تكون الحالة الصحية والوظيفية جيدة لدي جميع عينة البحث. -
 يتم استبعاد أي مبارز  مصاب أو تعرض لإلصابة أو كثير الغياب ولم يتفاعل بشكل جيد. -
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 العينة من المبارزين الشباب الذكور. -
 ينة البحث نحو المشاركة في تطبيق البرنامج بعد التعريف بو.الرغبة الكاممة لدي ع -

وكانـت  7071/  77/  71إلـي   7071/  7/  71وتم إجراء البحث في الفترة الزمنية من 
 .7071/  77/  77إلي   7071/  7/  77التجربة األساسية لمبحث في الفترة من 

 76لممبـارزة تحـت  Lion Fencingمبـارزين أكاديميـة ليـون ت الدراسـة البحثيـة عمـي اجريـ
 سنة بمحافظة الغربية ، حيُث تم إجراء الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية.

 -وقد قام الباحث بإيجاد التجانس بين أفراد مجتمع وعينة البحث في المتغيرات التالية:
 السن. –الوزن  –الطول ت النمو : متغيرا -
ــة:  - ــرات القــدرات البدني ــذراعينمتغي ــرجمين  -) القــدرة العضــمية لم ــزة  -القــدرة العضــمية لم القــوة الممي

الرشـاقة  -تركيز اإلنتبـاه  –دقة وسرعة الطعن  –القوة المميزة بالسرعة لمرجمين  -بالسرعة لمذراعين 
 -التحمـــل لمـــذراع المســـمحة  –وافـــق بــين العينـــين والـــرجمين الت –التوافــق بـــين العينـــين والـــذراعين  –

 وقد تم تحديدىا من خالل المسح المرجعي. التحمل لمرجمين (.
عداد الباحث. -مقياس دافعية اإلنجاز: -  من تصميم وا 

وقــد تــم إجــراء القياســات الخاصــة بالتجــانس وذلــك بغــرض إيجــاد معــامالت اإللتــواء ألفــراد مجتمــع 
مبارز قبل بدء خطوات التجربة وذلـك لمداللـة عمـي تجـانس أفـراد المجتمـع مـع المتغيـرات  71وعينة البحث 

 (.7ت اإللتواء كما يوضحيا جدول )السابق ذكرىا والتي قد تؤثر في نتائج البحث، وكانت معامال
 ( 7جدول ) 

 71معامالت اإللتواء لمجتمع البحث في المتغيرات قيد البحث        ن = 

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.777- 761.1 7.666 761.11 سم الطول 7
 0.671- 67 6.711 67.61 كجم الوزن  7
 0.177- 77.11 0.116 77.66 سنة السن 6
 0.7717 6.66 0.716 6.671 المتر القدرة العضمية لمذراعين 1
 0.716- 11.1 7.611 11.16 سم رجمينالقدرة العضمية لم 1
 0 70 0.111 70 عدد القوة المميزة بالسرعة لمذراعين 6
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 0.716 6.171 0.767 6.161 المتر القوة المميزة بالسرعة لمرجمين 1
 0.111- 1.11 0.760 1.611 ث دقة وسرعة الطعن 1
 0.711- 71.1 7.711 71.66 عدد تركيز اإلنتباه 7
 0.617 76.67 0.171 76.76 ث الرشاقة 70
 0.777- 76 7.776 76.61 عدد التوافق بين العينين والذراعين 77
 0.711 1.611 0.770 1.617 ث التوافق بين العينين والرجمين 77
 0.067- 11 7.601 16.11 عدد التحمل لمذراع المسمحة 76
 0.117 67.1 7.166 67.61 عدد التحمل لمرجمين 71
 0.716- 71 7.601 71.1 درجة اتدافع تأكيد الذ 71
 0.111 71 7.711 71.77 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 76
 0.071- 76 7.611 77.76 درجة دافع السعي نحو التفوق  71
 0.771 76 7.116 77.17 درجة دافع التمثيل األعمى 71
 0.601 77 7.777 77.16 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 77
 0.161 776 7.171 776.77 درجة لممقياس ككل جازدافعية اإلن 70

( في متغيرات البحث 6-:  6( أن معامالت اإللتواء قد إنحصرت بين ) +7يتضح من جدول )
 مما يدل عمي أن مجتمع البحث يعد مجتمعًا اعتداليًا متجانسًا في المتغيرات قيد الدراسة.

يـرات البحـث ) البدنيـة ، دافعيـة اإلنجـاز ( والتـي إسـتقر الـرأي عمييـا قـام في ضـوء تحديـد متغ
الباحث بتحديد مجموعة من االختبارات والمقاييس والتي تقيس متغيرات البحث والتي إجتمعـت 

              المراجع العممية عمييا.                        
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 ( 6جدول ) 
 االختبارات المستخدمة في البحث

 االختبار أو المقياس اسم م
وحدة 
 القياس

 اليدف من االختبار أو المقياس

 القدرة العضمية لمذراعين المتر كغم باليدين 6اختبار دفع الكرة الطبية  7
 القدرة العضمية لمرجمين سم اختبار القدرة العضمية لمرجمين 7
 عة لمذراعينالقوة المميزة بالسر  عدد اختبار القوة المميزة بالسرعة لمذراعين 6
 القوة المميزة بالسرعة لمرجمين المتر اختبار القوة المميزة بالسرعة لمتقدم بالوثب من وضع االستعداد 1
 دقة وسرعة الطعن ث اختبار دقة وسرعة الطعن 1
 تركيز اإلنتباه عدد اختبار تركيز االنتباه ألداء حركة الطعن بالمبارزة 6
 الرشاقة ث اختبار الرشاقة في المبارزة 1
 التوافق بين العينين والذراعين عدد اختبار رمي واستقبال الكرات 1
 التوافق بين العينين والرجمين ث اختبار الدوائر المرقمة 7
 التحمل لمذراع المسمحة عدد اختبار تحمل قوة األداء لمذراع المسمحة 70
 التحمل لمرجمين عدد اختبار تحمل قوة األداء لمرجمين 77
 مستوي الدافعية لإلنجاز درجة دافعية اإلنجاز 77

 ميزان طبــى: لقياس الوزن كجم  -7  جياز الرستاميتر لقياس طول الجسم  بالسنتيمتر   -7
 0 ساعة إيقــاف: لحساب الزمن  بالثانية -1                            0شريط قيــاس:  بالمتر  -6
 لوحة تسجيل لمسات. -1أسمحة مبارزة   -6                0كجم  7.1كجم، 6كرة طبية  وزن  -1
 قياس مستوي دافعية اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزة عينة البحث عن طريق مقياس دافعية اإلنجاز  -1

نتائج االختبارات  - ية المناسبةاستطالع رأى الخبراء حول تحديد أىم االختبارات البدن) استمارة  -
 نتائج قياس دافعية االنجاز لمعينة قيد البحث.   -البدنية 

استعان الباحث بإثنين وذلك لممعاونة في تطبيق االختبارات وكمساعدين لو أثناء تنفيذ البرنامج  -
 وىم مدربين معتمدين من االتحاد المصري لمسالح وقد أحاطيم الباحث عممًا بأىداف البحث

 والتدريبات المستخدمة وكيفية االختبار والقياس لممبارزين.
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لحساب معامل الصدق ) صدق التمايز( لإلختبارات والمقاييس التي تقيس المتغيرات البدنية 
حث بتطبيقيا عمي العينة االستطالعية والبالث ودافعية اإلنجاز( لمعينة قيدالبحث، حيُث قام البا

( مبارزين، ثم إيجاد داللة الفروق بين الربيع األعمي لممجموعة المميزة والربيع األدني 1عددىم )
 (1( )1) خالل الجدوالن التاليان: ىذا من لممجموعة غير المميزة، ويوضح

 ( 1جدول ) 
 1د البحث    ن = معامل صدق التمايز لإلختبارات البدنية قي

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
 قيمة ت

 ع س ع س
 7.717 0.711 6.71 0.777 6.76 المتر كغم باليدين 6اختبار دفع الكرة الطبية  7
 7.616 0.711 70.71 7.101 16 سم اختبار القدرة العضمية لمرجمين 7
 1 0.711 77.71 0.711 70 عدد ميزة بالسرعة لمذراعيناختبار القوة الم 6

1 
اختبار القوة المميزة بالسرعة لمتقدم 

 6.771 0.761 6.111 0.7771 6.171 المتر بالوثب من وضع االستعداد

 7.661 0.761 1.176 0.7161 1.17 ث اختبار دقة وسرعة الطعن 1

6 
اختبار تركيز االنتباه ألداء حركة الطعن 

 1 0.176 60 0.711 77 عدد زةبالمبار 

 6.171 0.777 76.167 0.711 76.711 ث اختبار الرشاقة في المبارزة 1
 1 0.711 71.71 0.711 71.1 عدد اختبار رمي واستقبال الكرات 1
 6.77 0.716 1.161 0.617 1.77 ث اختبار الدوائر المرقمة 7
 1 7.711 11 7.77 11.1 عدد اختبار تحمل قوة األداء لمذراع المسمحة 70
 1 7.711 66.71 7.101 66 عدد اختبار تحمل قوة األداء لمرجمين 77

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
( وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين المجموعـة المميـزة والمجموعـة غيـر المميـزة 1يتضح من جـدول )

ــزة ممــ ــة لصــالح المجموعــة الممي ــارات البدني ــي فــي االختب ــارات وقــدرتيا عم ــدل عمــي صــدق اإلختب ا ي
 .         التمييز بين المجموعتين المختمفتين
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 (1جدول )
 1معامل صدق التمايز لدافعية اإلنجاز قيد البحث    ن = 

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

المجموعة غير  المجموعة المميزة
 قيمة ت المميزة

 ع س ع س
 1 7.777 71.1 0.711 71.71 درجة دافع تأكيد الذات 7
 7.1 7.171 76 7.171 71 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 7
 1 0.176 71 7.711 77.11 درجة دافع السعي نحو التفوق  6
 6.161 7.101 76.11 7.1 77.71 درجة دافع التمثيل األعمى 1
 6.161 0.111 76.1 0.711 77.71 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 1
 71.111 7.067 776.11 7 771.1 درجة لممقياس ككل اإلنجازدافعية  6

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 

ومن أجل أن يتحقق الباحث من ثبا االختبـارات والقياسـات المسـتخدمة فـي البحـث اسـتخدم االختبـار 
عـادة تطبيقـة ) طبيـق األول لإلختبـارات والمقـاييس ( فقـام الباحـث بـإجراء الت  Test – Retestوا 

عمــي عينــة البحــث االســتطالعية ثــم إعــادة التطبيــق ليــذه االختبــارات مــرة ثانيــة بعــد عشــرة أيــام بــين 
 التطبيقين )األول ، الثاني (.                  

 (6جدول )
 1ت(  ن=المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط لممتغيرات البدنية )معامل الثبا

وحدة  المتغيرات م
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع س ع س االرتباط

 0.7711 0.716 6.67 0.7771 6.011 المتر كغم باليدين 6اختبار دفع الكرة الطبية  7
 0.767 0.176 11 7.1011 11.11 سم اختبار القدرة العضمية لمرجمين 7
 0.117 0.176 77 0.7111 7.11 عدد السرعة لمذراعيناختبار القوة المميزة ب 6

1 
اختبار القوة المميزة بالسرعة لمتقدم 

 0.116 0.717 6.611 0.7771 6.61 المتر بالوثب من وضع االستعداد

 0.176 0.7106 1.6671 0.7161 1.671 ث اختبار دقة وسرعة الطعن 1

6 
اختبار تركيز االنتباه ألداء حركة الطعن 

 0.716 7.176 71 0.7111 71.71 عدد زةبالمبار 



 م0202يناير    -  الرابعالعـدد   -مجلــة سوهاج لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0.111 0.6111 71.111 0.7111 76.716 ث اختبار الرشاقة في المبارزة 1
 0.1171 0.1761 76 0.711 76.11 عدد اختبار رمي واستقبال الكرات 1
 0.7111 0.7771 1.6171 0.6176 1.1011 ث اختبار الدوائر المرقمة 7
 0.166 7.1011 16.11 7.716 11.71 عدد ذراع المسمحةاختبار تحمل قوة األداء لم 70
 0.776 7.067 66.11 7.1011 67.11 عدد اختبار تحمل قوة األداء لمرجمين 77

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
( أن معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبارات البدنية 6يتضح من جدول )

( مما يدل عمي أن االختبارات البدنية المختارة ذات 0.7111، 0.767تراوحت ما بين ) قد
 ت عالية.الت ثبامعام

 ( 1جدول ) 
 1معامل الثبات في دافعية اإلنجاز لمعينة قيد البحث ن = 

وحدة  المتغيرات م
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع س ع س االرتباط

 0.116 7.666 71 0.711 71.71 درجة دافع تأكيد الذات 7
 0.171 7.101 71.11 7.171 71 درجة دافع المركز والدور االجتماعي 7
 0.771 0.1 71.11 7.711 77.11 درجة دافع السعي نحو التفوق  6
 0.776 7.1 71.11 7.1 77.71 درجة دافع التمثيل األعمى 1
 0.716 7.777 77.1 0.711 77.71 درجة زدافع الحاجة لإلنجا 1
 0.171 7.771 771.1 7 771.1 درجة لممقياس ككل دافعية اإلنجاز 6

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
معامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني الختبار ( أن 1يتضح من جدول )

( مما يدل عمي أن مقياس دافعية اإلنجاز 0.716، 0.171قد تراوحت ما بين )دافعية اإلنجاز 
 المختار ذا معامالت ثبات عالية.

 يدف:وذلك ب 71/7/7071ألي  71/7/7071أجريت الدراسة االستطالعية من 
 0التعرف عمى الصعوبات التي يمكن أن تواجو الباحث أثناء تنفيذ البرنامج -
 0التحقق من مدى مالئمة محتوى البرنامج والوحدة التدريبية -
 وتحديد أنسب التمارين التي تالئم طبيعة األداء. ،التأكد من دقة إجراءات تنفيــذ البرنامــــج -
      0دمــةتحديد مدى صالحية وكفاية األدوات المستخ -



   تأثير تدريبات المقاومة علي تحسين القدرات البدنية الخاصة ودافعية اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزة

 د/ محمد السباعي عبد العزيز دنيا                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0تحقيق عوامل األمــــن والسالمـــــة -
              0صياغة البرنامج في صورتــو النيائيــــة -
 0التعرف عمي المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة والمتمثمة في صدق التمايز والثبات -

المبارزة من خالل تطبيق البرنامج التدريبي  ييدف رفع مستوي دافعية اإلنجاز لمبارزي سيف
 المقترح.

 : 
بعد اإلطالع عمى المراجع العممية والدراسات السابقة أمكن الباحث أن يستخمص األسس التي 

  سوف يبنى عمييا البرنامج وىي:

 توافر عوامل األمن والسالمة. - مالئمة البرنامج لممرحمة السنية المشتركة في البحث. -
 االستعانة ببعض البرامج التي وضعت في المجال لمعديد من الدراسات. -
 مراعاة التدرج في حمل التدريب.              -
 تطبيق مبدأ االستمرارية في التدريب. -
 تطبيق مبدأ التدرج في الحمل التدريبي.      -
 .تحديد واجبات وحده التدريب اليومية -
 مساىمة كافة محتويات وحده التدريب عمى تحقيق أىدافيا بما في ذلك اإلحماء والتيدئة. -
 تحديد درجات الحمل وأسموب تشكيمو وأىدافو بكل دقو. -
 مراعاة التموج خالل البرنامج في المراحل واألسابيع واأليام والوحدات التدريبية. -

 برنامج التدريبي.       تحديد اليدف العام لم -
 تحديد األغراض الفرعية. -
 اختيار التمرينات المناسبة لمبرنامج. -
 تمرينات لإلحماء واإلطالة.                  -
 تمرينات لتقوية وثبات عضالت المركز. -
 .تمرينات مشابية لطبيعة األداء الفني لمميارات قيد البحث -
 تمرينات لمتيدئة واالسترخاء. -
فترات الراحة( وفقًا لألسس  –الحجم  –التكرارات  –يق متغيرات حمل التدريب )الشدة تطب -

 العممية لمتدريب الرياضي.    



 م0202يناير    -  الرابعالعـدد   -مجلــة سوهاج لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  
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 بث روح التنافس بين عينة البحث وتشجيعيم عمى األداء الجيد. -
 استخدام طرق ووسائل التدريب المناسبة. -
 استخدام وسائل التقويم لمتعرف عمى مدى تقدم البرنامج. -

 التأكد من سالمة وصحة المبارزين.  -
 مراعاة توافر مكان فسيح لتوفير عامل األمن والسالمة. -
 توافر األدوات واألجيزة الالزمة لتنفيذ البرنامج. -
 توفير اإلسعافات األولية الستخداميا عند الحاجة. -
اش  ولذا وضع البرنامج التدريبي المقترح بصورة فردية مراعاة مبدأ الفروق الفردية لكل ن -

 حيث يكون حمل التدريب مبنيا عمى اختبار الحد األقصى لألداء لكل ناش  في عينة البحث.
عدد الوحدات  –يتم خالل تطبيق البرنامج التدريبي تثبيت كل من )زمن الوحدة التدريبية  -

محتوى  –محتوى جزء اإلعداد البدني العام  –محتوى جزء اإلحماء  –المطبقة خالل البرنامج 
 محتوى الجزء الختامي(. –الجزء األساسي 

 ( أسبوع بواقع وحدتان تدريبيتان في األسبوع.77يستغرق تطبيق البرنامج ) -
 تنفيذ قياسات البحث:  القياس القبمي:

رنامج وذلك قام الباحث بإجراء القياس القبمي لعينة البحث وذلك خالل األسبوع األول من الب -
 . 7071/ 71/7يوم 

 7071/ 77/7قام الباحث بتطبيق البرنامج المقترح عمى عينة البحث وذلك خالل الفترة من  
 . 7071/ 1/77وحتى 

   7071/ 77/77قام الباحث بإجراء القياس البعدي عمي عينة البحث وذلك يوم  

 نسبة التحسن- معامل االرتباط - المتوسط الحسابي -
 اختبار  ت  - معامل االلتواء - االنحراف المعياري  -

ــم  مــن خــالل المعالجــة اإلحصــائية لبيانــات البحــث وفــي ضــوء القياســات المســتخدمة، فقــد ت
 ب أىداف البحث عمي النحو التالي:رتيعرض النتائج وفقًا لت

التعرف عمي تـأثير البرنـامج التـدريبي باسـتخدام المقاومـة  االحبـال المطاطيـة  عمـي مسـتوي  -7
                      بدنية لالعبي المبارزة:مياقة الال



   تأثير تدريبات المقاومة علي تحسين القدرات البدنية الخاصة ودافعية اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزة

 د/ محمد السباعي عبد العزيز دنيا                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 1جدول ) 
 70 داللة الفروق في المتغيرات البدنية بين القياسين القبمي والبعدي     ن =

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
الفرق بين  قيمة ت

 المتوسطين
نسبة 
 ع س ع س التحسن٪

 ٪77 0.611 6.111 0.767 6.176 0.717 6.171 المتر القدرة العضمية لمذراعين 7
 ٪60 71.6 76.011 7.171 707.7 7.171 16.7 سم القدرة العضمية لمرجمين 7

6 
القوة المميزة بالسرعة 

 ٪76 7.6 1.001 0.611 77.1 0.161 70.7 عدد لمذراعين

القوة المميزة بالسرعة  1
 ٪1 0.771 76.777 0.716 6.171 0.717 6.116 المتر لمرجمين

 ٪71 7.011 71.16 0.760 1.676 0.761 1.617 ث دقة وسرعة الطعن 1
 ٪67 7.7 71.71 7.117 61.1 7.177 71.1 عدد تركيز اإلنتباه 6
 ٪77 7.767 76.61 0.610 71.77 0.161 76.77 ث الرشاقة 1

التوافق بين العين  1
 ٪ 60 1 71.71 7.761 71.7 7.676 76.7 عدد والذراع

التوافق بين العين  7
 ٪76 7.701 71.711 0.767 6.176 0.711 1.66 ث والرجمين

 ٪76 70.1 70.17 6.611 11.1 7.177 16.6 عدد التحمل لمذراع المسمحة 70
 ٪77 1.7 67.11 7.161 61.1 7.161 67.6 عدد التحمل لمرجمين 77

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
( وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا بـــين القياســـين القبمـــي والبعـــدي فـــي  1يتضـــح مـــن جـــدول ) 

 بعدي.المتغيرات البدنية لممجموعة العينة قيد البحث ولصالح القياس ال
 كما يتضح أن نسبة التحسن في المتغيرات البدنية كانت بالترتيب عمي النحو التالي:

ــاه  ــز اإلنتب ــرجمين67تركي ــدرة العضــمية لم ــين العــين و 60 ٪، الق ــذراع ٪، التوافــق ب ــة  60ال ٪، دق
ــن  ــذراعين ٪، ال71وســرعة الطع ــزة بالســرعة لم ــوة الممي ــرجمين ٪76ق ــين العــين وال  ٪،76، التوافــق ب
٪، الرشـــاقة 77٪، القـــدرة العضــمية لمـــذراعين 77٪، التحمــل لمـــرجمين  76المســـمحة التحمــل لمـــذراع 

 ٪.1٪، القوة المميزة بالسرعة لمرجمين 77
التعرف عمي تأثير البرنامج التدريبي باسـتخدام المقاومـة  االحبـال المطاطيـة  عمـي مسـتوي  -7

           .دافعية اإلنجاز لالعبي المبارزة
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 (7جدول )
 70داللة الفروق في دافعية اإلنجاز بين القياسين القبمي والبعدي     ن =                  

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة ت

الفرق بين 
 المتوسطين

نسبة 
 ع س ع س التحسن٪ 

 ٪77 6 7.617 7.611 71.7 7.117 71.7 درجة دافع تأكيد الذات 7

7 
دافع المركز والدور 

 ٪77 7.6 6.111 7.777 76.7 7.717 71.6 درجة االجتماعي

6 
دافع السعي نحو 

 ٪77 1.7 1.616 7.610 71.7 7.111 76 درجة التفوق 

 ٪76 7.7 1.117 7.116 71.1 7.777 77.7 درجة دافع التمثيل األعمى 1
 ٪71 6.7 1 7.161 71.6 7.610 77.7 درجة دافع الحاجة لإلنجاز 1

 دافعية اإلنجاز 6
 لممقياس ككل

 ٪71 76.6 70.601 1.071 766.7 7.171 776.1 درجة

 0.2.=  0.0.قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية 
( وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين القياســان القبمــي والبعــدي فــي مســتوي 7يتضــح مــن جــدول )

يتضــح أن نســبة التحســن فــي مســتوي دافعيــة اإلنجــاز حيــُث دافعيــة اإلنجــاز ولصــالح القيــاس البعــدي كمــا 
٪، دافعيــة اإلنجــاز لممقيــاس ككــل  71٪، دافــع الحاجــة لإلنجــاز  77بمغــت فــي دافــع الســعي نحــو التفــوق 

 ٪. 77٪، دافع المركز والدور االجتماعي  77٪، دافع تأكيد الذات  76٪، دافع التمثيل األعمى  71
 

ــي مناقشــة الن ــي ضــوء المعالجــات اإلحصــائية الســابقة توصــل الباحــث إل ــات وف ــع البيان ــائج مــن واق ت
 وتفسيرىا عمي النحو التالي:

التعرف عمي تأثير البرنامج التدريبي باستخدام المقاومة  االحبال المطاطية  عمي مسـتوي  -7
 ة لالعبي المبارزة ويتضح ما يمي:المياقة البدني
( والخاصة بدراسة الفروق بين القياسات القبمية والبعديـة فـي 1ل عرض النتائج لجدول )من خال 

االختبارات البدنيـة قيـد البحـث ومـن خـالل اليـدف األول لمبحـث يتضـح وجـود داللـة فـروق بـين نتـائج 
تبـاه القياسان القبمي والبعدي في االختبارات البدنية وحُث أن نسبة التحسن بمغـت فـي صـفة تركيـز اإلن

 71٪، ودقة وسرعة الطعـن  60٪، والتوافق بين العين والذراع  60٪، والقدرة العضمية لمرجمين  67
ــذراعين  ــزة بالســرعة لم ــوة الممي ــرجمين  ٪، 76٪، والق ــين وال ــين الع ــق ب ــذراع 76والتواف ــل لم ٪، والتحم

٪، والقــوة 77 قة٪، والرشــا77٪، والقــدرة العضــمية لمــذراعين  77٪، والتحمــل لمــرجمين  76المســمحة 
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ــرجمين  ــزة بالســرعة لم ــي 1الممي ــة إل ٪ ويرجــع الباحــث التحســن فــي العناصــر أو صــفات المياقــة البدني
البرنامج التدريبي باستخدام االحبال المطاطية وتأثيرىا اإليجابي عمي الصفات البدنية لالعبـي المبـارزة 

 .العينة قيد البحث 
البدنيــة قيــد البحــث يرجــع إلــي العــبء والمجيــود وحيــُث يــري الباحــث أن التحســن فــي الصــفات 

البــدني المضــاف النــاتج عــن مقاومــة االحبــال المطاطيــة لجســم الالعــب والــذي يعــد حمــل ينبغــي عمــي 
الالعب التغمب عميو واالسـتمرار فـي األداء بصـورة ممتـازة فـي التمرينـات المشـابية لطبيعـة األداء فـي 

بية التقميدية وخاصة في فتـرة اإلعـداد وحـدىا أصـبحت التكفـي رياضة المبارزة وحيُث أن البرامج التدري
ــي  ــر ف ــوع والتغيي ــد مــن التن ــدريب والب ــي وســائل وأســاليب الت ــوجي ف ــدم العممــي والتكنول وال تواكــب التق
أساليب إعداد وتدريب الالعبـين لممنافسـات وبمـا يتماشـي وطبيعـة األداء فـي نـوع النشـاط التخصصـي 

ام مقاومات مختمفة مثل التدريب عمـي مقاومـة الرمـال والمرتفعـات لزيـادة فمذلك يجب التنوع في أستخد
كفاءة الالعب البدنية والفسـيولوجية ممـا يقمـل الضـغط البـدني والعقمـي والنفسـي فـي االنشـغال بالتعـب 
ــي الكفــاءة العامــة )  ــذي يــؤثر بالتبعيــة عم الــذي يــؤثر عمــي مســتوي أداء الالعــب فــي المنافســات وال

 ضية ( لالعب.الفورمة الريا
فمما سبق عرضـة مـن نتـائج ومـن التعميـق السـابق عمييـا يتضـح أنـو قـد تحقـق صـحة الفـرض األول 

توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطات القياسـات القبميـة والبعديـة   لمبحث والذي يـنص عمـي أنـو 
  .في بعض المتغيرات البدنية لصالح القياسات البعدية 

رنامج التدريبي باستخدام المقاومة  االحبال المطاطيـة  عمـي مسـتوي دافعيـة التعرف عمي تأثير الب -7
 اإلنجاز لالعبي المبارزة.

( والخاصــة بدراســة الفــروق والقياســات القبميــة والبعديــة 7ومــن خــالل العــرض الســابق لنتــائج جــدول) 
تــأثير ف عمــي لمعينــة قيــد البحــث فــي دافعيــة اإلنجــاز ومــن خــالل اليــدف الثــاني والــذي يــنص عمــي التعــر 

البرنــامج التــدريبي باســتخدام المقاومــة  االحبــال المطاطيــة  عمــي مســتوي دافعيــة اإلنجــاز لالعبــي المبــارزة  
وحيــُث أنــو يتضــح مــن الجــدول الخــاص باخنبــار داللــة الفــروق بــين نتــائج القياســان القبمــي والبعــدي فــي 

٪، 77ق فــي دافــع الســعي نحــو التفــو دافعيــة اإلنجــاز سن نســبة التحســن فــي دافعيــة اإلنجــاز حيــُث بمغــت
٪، ودافــع 76٪، ودافــع التمثيــل األعمــى 71٪، ودافعيــة اإلنجــاز لممقيــاس ككــل 71ودافـع الحاجــة لإلنجــاز 

 ٪.77دافع المركز والدور االجتماعي ٪، و 77تأكيد الذات 
ــامج ال ــي اســتخدام البرن ــد البحــث إل ــة قي ــدي العين ــدريبي ويعــزو الباحــث ىــذا التحســن الممحــون ل ت

باستخدام التدريبات بمقاومة  االحبال المطاطية  حيُث تحسن المسـتوي فـي دافـع السـعي نحـو التفـوق 
٪ ، وىذا الدافع يعد من األىمية نحو تفوق العبـي المبـارزة فـي المنافسـات ويعـزو الباحـث 77بنسبة 

قميـدي والــذي ىـذا التحسـن إلـي مـدي حـرص الالعبـين عمـي حضـور التـدريبات والخـروج مـن القمـب الت
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بدوره يؤثر عمي المتغيرات النفسية لالعبين ومنيا دافعيتيم لإلنجاز وخاصة دافع السعي نحو التفـوق 
 ومدي اإلصرار لدي الالعبين.

عمييـا ومناقشـتيا وتفسـيرىا يكـون قـد تحقـق اليـدف الثـاني وأمكـن ومما سبق عرضو مـن نتـائج والتعميـق 
  توجـد فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـطات ذي يـنص عمـي أنـو التحقق من صحة الفـرض الثـاني لمبحـث والـ

 القياسات القبمية والبعدية في دافعية اإلنجاز لصالح القياسات البعدية  .

مكانياتو وظروف إجرائ  و ونتائجو استنتج الباحث ما يمى:فى حدود خصائص البحث وأىدافو وا 
 االحبــال المطاطيــة  والتــي تــم تطبيقيــا واتضــح منيــا وجــود  تــأثير التــدريبات باســتخدام المقاومــة -7

فروق ذات داللة إحصائية بين القياسان القبمي والبعدي في المتغيرات البدنيـة قيـد البحـث وكانـت 
 بالترتيب التالي: 
٪، دقــة 60٪، التوافــق بــين العــين والــذراع 60٪، القــدرة العضــمية لمــرجمين 67تركيــز اإلنتبــاه 

٪، 76رجمين ، التوافــق بــين العــين والــ٪76قــوة المميــزة بالســرعة لمــذراعين ٪، ال 71 وســرعة الطعــن
٪، 77٪، الرشـاقة77٪، القدرة العضـمية لمـذراعين 77٪، التحمل لمرجمين 76المسمحة التحمل لمذراع 

 ٪.1القوة المميزة بالسرعة لمرجمين 
ل المطاطيـة  والتـي تـم تطبيقيـا واتضـح منيـا تأثير استخدام التدريبات باسـتخدام المقاومـة  االحبـا -7

وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعـدي وذلـك فـي مسـتوي دافعيـة اإلنجـاز 
لالعبــي المبــارزة كمــا يتضــح أن نســبة التحســن فــي محــاور دافعيــة اإلنجــاز وفــي المقيــاس ككــل 

 كانت كالتالي:
٪، 71كــل ٪، دافعيــة اإلنجــاز لممقيــاس ك71اجــة لإلنجــاز ٪، دافــع الح 77دافــع الســعي نحــو التفــوق 

 ٪.77دافع المركز والدور االجتماعي ٪، 77٪، دافع تأكيد الذات 76دافع التمثيل األعمى 

فــــى حــــدود خصــــائص عينــــة البحــــث والمــــنيج المســــتخدم واإلمكانــــات المتــــوفرة والمعالجــــات 
 اإلحصائية يوصى الباحث باستى :

ىتمام بوضع تدريبات المقاومة  االحبال المطاطية  فى برامج تـدريب المبـارزة حيـث أنيـا ذات فاعميـة اال -7
 عالية وترتبط ارتباط وثيق برياضة الخماسي الحديث ولما تحققة من نتائج متميزة.

اختيـــار تـــدريبات المقاومـــة  االحبـــال المطاطيـــة  المناســـبة لطبيعـــة النشـــاط فـــي رياضـــة المبـــارزة  -7
 سمحة الثالثة.باأل



   تأثير تدريبات المقاومة علي تحسين القدرات البدنية الخاصة ودافعية اإلنجاز لمبارزي سيف المبارزة

 د/ محمد السباعي عبد العزيز دنيا                                                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  
 

66 
 

ــي النــواحي الفســيولوجية والنفســية  -6 إجــراء دراســة مشــابية فــى ضــوء نتــائج الدراســة الحاليــة عم
 لالعبي المبارزة.

إجــراء دراســة مشــابية فــى ضــوء نتــائج الدراســة الحاليــة عمــى تنميــة الميــارات الحركيــة باســتخدام  -1
 0المقاومة  االحبال المطاطية  لألنشطة المختمفة
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 د/ دمحم السباعي عبد العزيز دنيا
 باب والرياضة بالغربيةأخصائي رياضي بمديرية الش

تحسـين القـدرات البدنيـو الخاصـو و دافعيـو اإلنجـاز لمبـارزي سـيف إلـى  البحث الحاليييدف 
، أكاديميــة ليــون بمدينــة طنطــابســنة  76العبــي ســيف المبــارزة تحــت أجريــت الدراســو عمــى المبارزه.

ــي ذو المجموعــة و  ــي باســتخدام التصــميم التجريب الواحــدة مســتخدمًا اســتخدم الباحــث المــنيج التجريب
 كعينـو ين( العبـ1عـدد ) و اساسـيو ين كعينـو( العبـ70)قواميـا  عينـةعمـى  القياسات القبمية البعديـة

تحسين القدرات البدنيو الخاصو و دافعيـو اإلنجـاز ، وتم اعداد البرنامج التدريبي المقترح لاالستطالعية
وكــذلك اختبــارات لقيــاس  لقــدرات البدنيــةا، واســتخدم الباحــث اختبــارات لقيـاس  لمبـارزي ســيف المبــارزه

. وكانت من أىم النتائج التي توصمت إلييـا الدراسـة :أن البرنـامج التـدريبي المقتـرح قـد دافعية اإلنجاز
مســتوي دافعيــة اإلنجــاز عمــى  باســتخدام المقاومــة  االحبــال المطاطيــة  والتــي تــم تطبيقيــاأثــر ايجابيــًا 

ىتمـام بوضــع تـدريبات المقاومــة  االحبـال المطاطيــة  فـى بــرامج اال، ويوصـي الباحــث لالعبـي المبــارزة 
تــدريب المبــارزة حيــث أنيــا ذات فاعميــة عاليــة وتــرتبط ارتبــاط وثيــق برياضــة الخماســي الحــديث ولمــا 

اختيـار تـدريبات المقاومـة  االحبـال المطاطيـة  المناسـبة لطبيعـة النشـاط فـي  ،تحققة من نتائج متميـزة
 محة الثالثة.رياضة المبارزة باألس
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Abstract 
"The effect of resistance training on improving special 

physical abilities and achievement motivation for epee 

youth player  "  

 
Dr. Mohamed El Sebaey Abdel Aziz Donia, 
 a sports specialist in the Directorate of Youth and Sports in Gharbia 

 
The current research aims to improve the specific physical abilities 

and achievement motivation of epee youth player. The study was 

conducted on of epee youth player under 13 years at the Lion Academy in 

Tanta, and the researcher used the experimental approach using the 

experimental design of one group using the dimensional tribal 

measurements on a sample of (10) players As a basic sample and (4) 

players as an exploratory sample, the proposed training program has 

been prepared to improve private physical abilities and achievement 

motivation for of epee youth player, and the researcher used tests to 

measure physical abilities as well as tests to measure achievement 

motivation. Among the most important findings of the study: that the 

proposed training program has positively affected the use of "rubber 

cords" resistance, which has been applied at the level of achievement for 

fencing players, and the researcher recommends that attention be paid to 

developing resistance training "rubber cords" in fencing training 

programs as they are effective High and closely related to the sport of 

modern pentathlon, and the outstanding results achieved, the choice of 

resistance training "rubber cords" appropriate to the nature of activity in 

the sport of fencing with the three weapons. 

 


