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 التنبوء بالقدرة اهلوائية والالهوائية لالعيب سالح السيف بداللة بعض املتغريات البدنية
 حممد عباس صفوت*

 قدمة ومشكلة البحثامل

لقد حظت التربية البدنية والرياضة خطوات واسعة نحو هذا التقدم والرقأي فأي العصأر الأذي نعيشأه 
، ويعتبأأأر تحقيأأأق المسأأأتويات العاليأأأأة مأأأن مظأأأاهر التقأأأأدم العلمأأأي للأأأدول التأأأأي تأأأدخل مجأأأال المنافسأأأأات 

لأأك إلأأى اعتمادهأأا علأأى األسأأاليب الرياضأأية العالميأأة واألوليمبيأأة كأأدليل علأأى رقيهأأا ، ويرجأأع السأأبب فأأي ذ
العلميأأأة فأأأي مجأأأاالت التربيأأأة البدنيأأأة والرياضأأأة والتأأأي فأأأي مقأأأدمتها التأأأدريب الرياضأأأي والقيأأأاس والتقأأأويم 

 (5:  4واإلدارة الرياضية مع دراسة الظواهر المختلفة التي ترتبط بالتطوير من أجل التقدم.)
دنية والرياضة من اجل الوصول بالمبأارزين إلأى وتأثرت رياضة المبارزة بالتطور العلمي للتربية الب

نفسأيًا بواسأطة المستويات العالية وتحقيأق اإلنجأازات العالميأة واألوليمبيأة مأن خأالل إعأدادهم فنيأًا وبأدنيًا و 
 كفاءة الوظيفية لألجهزة الحيوية.تحسين ال
 اهتمامأأاً ة تعتبأأر رياضأأة المبأأارزة مأأن األنشأأطة التأأي تتميأأز بطأأابع خأأاص حيأأث شأأهدت هأأذه اللعبأأو 

مركأأزًا متقأأدمًا بأأين  احتلأأتكبيأأرًا فأأي السأأنوات األخيأأرة لمأأا تتميأأز بأأه مأأن عنصأأري التشأأويق واإلثأأارة ، فلقأأد 
حيأأث تطأأورت تطأأورًا كبيأأرًا وسأأريعًا منأأذ ( أوليمبيأأًا ، عالميأأًا ، دوليأأًا ، محليأأاً )األلعأأاب التأأي يتنأأافس عليهأأا 

ونية ومن الطبيعأي  أن يتطلأب هأذا التطأور تطأورًا ممأاثاًل نشأتها حتى يومنا هذا من الناحية الفنية ، القان
 في التخطيط العلمي في مجال التدريب الرياضي.

التأأأدريب بشأأأكل سأأأليم فأأأإن النتيجأأأة هأأأي تطأأأوير المكونأأأات  نظأأأم وخطأأأط بأأأرامجوإذا مأأأا تأأأم تخطأأأيط 
 (12 : 2وجى.)البدنية للرياضي وبالتالي مستوى األداء الرياضي ، وبذلك تتحقق عملية التكيف الفسيول

م( أنأه أصأبحت نظأم إنتأاج الطاقأة وتنميتهأا هأي لغأة التأأدريب 1997)  أبأوالعال عبأد الفتأاح ويؤكأد 
بذل في الرياضي الحديث والمدخل المباشر لرفع مستوى األداء الرياضي دون إهدار الوقت والجهد الذي يد 

 (30:  1تخصصي. )اتجاهات تدريبية أخرى بعيدة كل البعد عن نوعية األداء الرياضي ال
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أنه في معظم األنشطة الرياضية يعمل إلى مBruce & Noble   (1986 )ونوبل ويشير  بروس 
النظأأامين الهأأوائي والالهأأوائي معأأًا ولكأأن ال يمنأأع أن يكأأون أحأأدهما هأأو السأأائد علأأى اآلخأأر حسأأب نأأوع 

 (11:  14النشاط الممارس. )
تعتمأد علأى كأال نظأامي إنتأاج الطاقأة الهأوائي  ويأرى الباحأث أن طبيعأة األداء فأي رياضأة المبأارزة

أداء  بينمأأأا فأأأي  تأأأوفير الطاقأأأةل يفأأأي حأأأد ذاتأأأه يعتمأأأد علأأأى النظأأأام الالهأأأوائ ي والالهأأأوائي فأأأاألداء المهأأأار 
حيأث أن  يالمباراة ككأل يعتمأد علأى النظأام الهأوائي، ولكأن العمأل السأائد هأو نظأام إنتأاج الطاقأة الالهأوائ

مية والدفاعية تحتاج إلى سرعة األداء وكذلك القوة العضلية التي تنطلق دفعأة طبيعة أداء المهارات الهجو 
واحدة بأقصى جهد في فترة زمنية وجيزة وبالتالي يجب أن يكون المبارز قادرًا علأى االسأتمرار فأي اللعأب 

 طوال مدة المنافسة بقوة وبسرعة.
تظمأأة بأأين أجهزتأأه المختلفأأة،  أن الجسأأم البشأأرى يعمأأل كوحأأدة بيولوجيأأة متكاملأأة بعالقأأات منكمأأا 

فأي عمل تقوم به أحد هأذه األجهأزة يأؤثر وتتأأثر بأه األجهأزة األخأرى، فبأذل الجهأد البأدني يأتم مأن خأالل 
العمل العصبي العضلي وبالتالي يصاحبه تغيرات كيميائية حيوية علأى مسأتوى الخاليأا واألنسأجة لتشأمل 

ء الحركأأأي  وتظهأأأر هأأأذه التغيأأأرات فأأأي صأأأورة اسأأأتجابات التغيأأأرات الهوائيأأأة إلنتأأأاج الطاقأأأة الالزمأأأة لأأأألدا
مختلفة توافقية بين أنشطة االجهزة المختلفة كالزيادة في حجم العضالت الهيكلية وتجويف وسمك عضلة 
القلأأب. وانخفأأاض معأأدل القلأأب وزيأأادة حجأأم الضأأربة والأأدفع القلبأأي وتغيأأرات فأأي خصأأائص الأأدم ونشأأاط 

ات الكفأأأأاءة الوظيفيأأأأة للأأأأرئتين، إضأأأأافة إلأأأأى التغيأأأأرات األخأأأأرى فأأأأي األنزيمأأأأات  كأأأأذا التغيأأأأرات فأأأأي متغيأأأأر 
مسأأتويات دهأأون الأأدم، والتغيأأرات المرتبطأأة باألنسأأجة الضأأامة وتأثيراتهأأا علأأى وظأأائف الكلأأى وحجأأم الأأدم 

 وأجهزة اإلخراج والجهاز العصبي والهرموني و يرها من األجهزة الحيوية األخرى.
 البأدني والراحأة النشأاط القلأب اثنأاء كفأاءة رفأع علأى تعمأل قننأةوالم المنتظمأة الرياضية والتدريبات

 البطين حجم القلب وحجم بزيادة المتمثلة القلب تكوين ووظيفة في تحدث التي التغيرات خالل من ايضا
 وكأذلك زيأادة حجأم الضأربة الواحأدة وزيأادة االيسأر البطأين جأدار سأمك فأي وزيأادة القلأب بعضلة االيسر
 و يرهأا  الراحأة، فأي القلأب وانخفاض عأدد ضأربات الدموية، االوعية وتوسع مطاطية ةوزياد الدم سريان
 . التدريبية لتلك البرامج القلب كنتيجة عمل على تطرأ التي التكيفات من

م( إلأأى أن تكيأأف القلأأب مأأع زيأأادة متطلبأأات 2004)   أسأأامة كامأأل راتأأب  وفأأى هأأذا الصأأدد يشأأير 
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إلأى  %40ربة القلب أي زيادة كمية الأدم المأدفوع فأي النبضأة مأن الجهد يتحقق من خالل زيادة حجم ض
من أقصى كمية الستهالك األكسجين وعندئذ فإن مستوى حجأم الأدم المأدفوع مأن القلأب فأي وحأدة  50%

 (225:  7الزمن يكون بسبب زيادة معدل النب  وليس كمية الدم المدفوع في كل نبضة.)
ي جسأم اإلنسأان، مأن خأالل ارتباطأه بعمأل األجهأزة الحيويأة وبذلك يعتبر القلب أحد أهم األجهزة فأ

األخأأرى، حيأأث يتأأولى توزيأأع الغأأذاء علأأى كأأل خاليأأا الجسأأم كمأأا يخلأأص الجسأأم مأأن ثأأاني اكسأأيد الكربأأون 
والنفايات الناتجة عن عمليات األكسدة، وينقل الهرمونات من الغدد الصماء إلأى مسأتقبالتها فأي الخاليأا، 

 (35:  8الجسم وعلى المستوى حمضنة الدم.) ويحافظ على درجة حرارة
كمأا أن عمليأة تقيأيم الحالأة التدريبيأة أو البرنأامج التأدريبي أمأر ضأروري علأى آي مسأتوى رياضأأي 
أو تأأأهيلي  أو عالجأأأي وضأأأمان  تناسأأأبه مأأأع  تحقيأأأق أهدافأأأه النوعيأأأة والتقأأأدم فأأأي تحقيأأأق هأأأذه األهأأأداف 

المة التقأأأدم فأأأي درجأأأة األحمأأأال البدنيأأأة التدريبيأأأة والتقأأأدم بأأأالتقييم السأأأليم للحمأأأل البأأأدني، والحكأأأم علأأأى سأأأ
بمسأأتوى الكفأأاءة البدنيأأة وبالقأأدرات الفسأأيولوجية والبيوكيميائيأأة وتحقيأأق أفضأأل تكيأأف فسأأيولوجي وظيفأأي 
 وأفضل ردود لألفعال اإليجابية التي تحدث في األجهزة الحيوية تحت تأثير المجهود الرياضي والبدني.

ث على أن نجاح العملية التدريبية وتحقيق أهدافها فأى وصأول الالعأب ألعلأى وتنعكس أهمية البح
المسأأأتويات الرياضأأأية فأأأأى النشأأأاط التخصصأأأأى أصأأأبح مؤشأأأر علأأأأى مأأأدى إدراك وفهأأأأم المأأأدرب لقأأأأدرات 
وإمكانيأأأات الالعبأأأين ومأأأدى قدرتأأأه علأأأى توظيأأأف المعلومأأأات المتأأأوفرة لأأأه فأأأي توجيأأأه األحمأأأال التدريبيأأأة 

 كيف المطلوب سواء خالل التدريبات أو المنافسات.المختلفة إلحداث الت
فمسأأأئولية التأأأدريب األولأأأى تقأأأع علأأأى كاهأأأل المأأأدرب الرياضأأأي تجأأأاه العبيأأأه، إذ أن بنأأأاء البرنأأأامج 
التدريبي لالعبين يجب أن يعتمأد علأى القيأاس والتقأويم وتحديأد المسأتوى ومراعأاة الفأروق الفرديأة ومأن ثأم 

 مستوى االنجاز.التنبؤ بالمستوى من أجل ارتفاع 
 أهداف البحث  

بداللة  ية للقدرة الهوائية والالهوائية لالعبي سالح السيفتنبؤ يهدف البحث إلى وضع معادالت 
لتقنأأين  دخلكمأأوبعأأ  المتغيأأرات البدنيأأة قيأأد البحأأث  معأأدل النأأب  وضأأغط الأأدم االنقباضأأي واالنبسأأاطي

 وذلك من خالل: األحمال التدريبية
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 الهوائية والالهوئية لالعبي سالح السيف.تقييم مستوى القدرة  .1
لالعبأأي  تحمأأل القأأوة المميأأزة بالسأأرعةو  تحمأأل القأأوةتقيأأيم مسأأتوى أداء السأأرعة وتحمأأل السأأرعة و  .2

 سالح السيف.
وضع مسأتويات معياريأة للقأدرة الهوائيأة والالهوائيأة والمتغيأرات البدنيأة قيأد البحأث لالعبأي سأالح  .3

 السيف.
والالهوائيأأأة بداللأأأة بعأأأ  المتغيأأأرات البدنيأأأة والقلبيأأأة قيأأأد البحأأأث لالعبأأأي التنبأأأوء بالقأأأدرة الهوائيأأأة  .4

 سالح السيف.
 تساؤالت البحث

 ؟القدرة الهوائية والالهوئية لالعبي سالح السيفما هو مستوى  .1
تحمأأل القأأوة وتحمأأل القأأوة المميأأزة بالسأأرعة لالعبأأي و مسأأتوى أداء السأأرعة وتحمأأل السأأرعة مأأا هأأو  .2

 ؟سالح السيف
معيارية للقدرة الهوائية والالهوائية والمتغيرات البدنية قيد البحث لالعبي سالح ستويات ما هي الم .3

 ؟السيف
بالقأأدرة الهوائيأأة والالهوائيأأة بداللأأة بعأأ  المتغيأأرات البدنيأأة والقلبيأأة قيأأد مأأا هأأى معأأادالت التنبأأؤ  .4

 ؟البحث لالعبي سالح السيف
 املصطلحات املستخدمة بالبحث

 اهلوائية القدرة -
 (229:  3قصى كمية أكسجين يستطيع الجسم استهالكها خالل وحدة زمنية معينة .) هي أ

 القدرة الالهوائية   -
 هأأأأأأأأأي القأأأأأأأأأدرة علأأأأأأأأأى انتأأأأأأأأأاج أقصأأأأأأأأأى طاقأأأأأأأأأة أو شأأأأأأأأأغل ممكأأأأأأأأأن بالنظأأأأأأأأأام الالهأأأأأأأأأوائي الفوسأأأأأأأأأفاتي 

 (163:  3)والالكتيكي . 
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  *املتغريات البدنية  -
السأأرعة وتحمأأل لمختأأارة والتأأي حأأددت فأأي هأأي مجموعأأة الصأأفات البدنيأأة الخاصأأة برياضأأة المبأأارزة ا

 .تحمل القوة وتحمل القوة المميزة بالسرعة لالعبي سالح السيفو السرعة 

 :الدراسات السابقة
( بعنوان  التنبؤ بالكفاءة البدنية 9)(2011)   " محمد صبحي عبد الحميد وأحمد عزبدراسة  .1

تقنين األحمال التدريبية  ، ويهدف هذا ومؤشر الطاقة بداللة األنماط المزاجية للمبارزين كمدخل ل
تقييم مستوى الكفاءة البدنية ومؤشر الطاقة لباراش واألنماط المزاجية للمبارزين، البحث إلى 

والتنبوء بمستوى الكفاءة البدنية ومؤشر الطاقة لباراش بداللة األنماط المزاجية للمبارزين، 
لطبيعة الدراسة وذلك  على عينة من  واستخدم الباحثان المنهج الوصفي نظرًا لمالءمته
وبلع عددهم م 2010 – 2009موسم الرياضي المبارزين المسجلين باالتحاد المصري للمبارزة لل

مبارز، وكانت أهم النتائج هي التوصل إلى معادالت تنبؤ بالكفاءة البدنية بداللة األنماط  25
 بداللة األنماط المزاجية للمبارزين.المزاجية للمبارزين ايضًا التنبؤ بمؤشر الطاقة لباراش 

التنبوء بمستوى األداء المهارى من خالل ( بعنوان  13م()2009نعيم محمد فوزي " )دراسة    .2
زمن وتكرار األداء وبع  المتغيرات الفسيولوجية لالعبى سالح الشيش  ويهدف هذا البحث إلى 

وبع  المتغيرات الفسيولوجية  التنبؤ بمستوى األداء المهارى من خالل زمن وتكرار األداء
لالعبى سالح الشيش، استخدم الباحث المنهج الوصفى نظرًا لمناسبته لنوع وطبيعة البحث، 

سنة  20وذلك على عينة تم اختيارها بالطريقة العمدية من العبى المنتخب القومى لمرحلة 
م، 2008/2009لسالح الشيش والمسجلين بسجالت االتحاد المصرى للسالح للموسم الرياضى 

وكانت أهم النتائج هي التوصل إلى معادالت تنبؤية إليجاد زمن األداء لمهارات المبارزة 
 المختارة.

( بعنوان  دراسة 12)م(2006مصطفى سامى عميرة ، ياسر محفوظ الجوهرو " )دراسة    .3
على تقيمية للتنبوء بمستوى الحالة البدنية لالعبى بع  األنشطة الرياضية، بهدف التعرف 

                                                           

 تعريف إجرائي
*
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مستوى الحالة البدنية لالعبى كرة القدم والسباحة والمصارعة والجودو، الفروق بين األنشطة 
الرياضية األربعة فى المتغيرات قيد البحث، ووضع معادالت رياضية للتنبؤ بمستوى الحالة 
البدنية فى ضوء بع  المتغيرات الفسيولوجية والنفسية قيد البحث. واستخدم الباحثان المنهج 
 39الوصفى لمالءمته لطبيعة الدراسة الحالية، وذلك على عينة من االنشطة الرياضية بلغت 
 –العب، وكانت من أهم النتائج أنه مكن التنبؤ بزمن األداء بداللة قيمة وصف الحالة البدنية 

 .لألنشطة الرياضية قيد البحث. -فسيولوجيا –نفسيا، التنبؤ بزمن األداء بداللة متغيرات النب  
 :إجراءات البحث

 :منهج البحث
 استخدم الباحث المنهج الوصفي نظرًا لمالءمته لطبيعة الدراسة.

 :جمتمع البحث
 بنادى السالح المصرى. السيف تمثل مجتمع البحث فى العبى سالح

 :عينة البحث
 تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي سالح السيف بنادي السالح المصري والبالع

سنة وهم جميعًا مصنفين ضمن سأجالت االتحأاد المصأري للمبأارزة للموسأم  20العب تحت  15عددهم 
( يوضح التوصيف االحصائي لعينة البحث فى متغيرات )السن، 1م والجدول )2017م/2016الرياضي 

 الطول، الوزن، العمر التدريبي(.
 (1جندول )
 والعمر التدريبيالسن ، الطول ، والوزن ،  التوزيع االعتدالي ألفراد عينة البحث في متغيرات

 15ن = 
 معامل التفلطح معامل االلتواء ع± الوسيط س/ املتغريات

 0.474- 1.521 1.183 18.000 18.600 السن )سنة(

 0.444 0.084 4.274 173.400 173.520 الطول )سم(

 1.517 0.035- 12.526 71.000 70.853 الوزن )كجم(

 1.055- 0.832- 0.961 10.000 9.733 نة(العمر التدرييب )س

والعمر السن ، الطول ، والوزن ،  ( أن مدعاملي االلتواء والتفلطح لمتغيرات1يتضح من الجدول )
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 ( مما يدشير إلى اعتدالية عينة البحث في تلك المتغيرات.3)±التدريبي تنحصر بين 
 :وسائل وأدوات مجع البيانات

 :أواًل : وسائل مجع البيانات
 املالحظة: •

اعتمأأأد الباحأأأث علأأأى المالحظأأأة والتأأأي تعأأأد خطأأأوة أساسأأأية وأوليأأأة مأأأن خطأأأوات البحأأأث العلمأأأي، 
واسأأتعان الباحأأث بالمالحظأأة والتأأي تقأأوم علأأى تواجأأده الشخصأأي أثنأأاء فتأأرة التأأدريب والمنافسأأات لالعبأأي 

 عينة البحث. السيف
 :التحليل املرجعي •

 الرياضأأأي،وث العلميأأأة فأأأى مجأأأاالت التأأأدريب قأأام الباحأأأث بأأأاالطالع علأأأى بعأأأ  المراجأأأع والبحأأ
بيولوجيأأأا الرياضأأأة واإلحصأأأاء واإلختبأأأارات والمقأأأاييس المرتبطأأأة بموضأأأوع الدراسأأأة  الرياضأأأة،فسأأأيولوجيا 

 لتحديد متغيرات البحث.
 :استمارات تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث •

 العمر التدريبي(. /الوزن / الطول/السن/ )االسمفراد العينة أل الوصفيةبيانات تسجيل الاستمارة  -
 استمارة تسجيل نتائج القدرة الهوائية والالهوائية والمتغيرات البدنية قيد البحث. -

 :ثانيًا : أدوات مجع البيانات
 ميزان طبي رقمي. -
 لقياس الطول الكلى للجسم ألقرب سم.   Rest meterجهاز مقياس الطول رستاميتر -
 ثانية. 1/10مقدرًا بالثانية حتى  لقياس الزمن  Stop Watchساعة إيقاف  -

 :ثالثًا : القياسات واالختبارات
 (1مرفق ) قياسات القدرة اهلوائية والالهوائية -أ 
 (األكسجين كالحد األقصى الستهال اختبار قياس القدرة الهوائية ) −

ويتفق كل من  مBruce   (1973)بروستم قياس الحد األقصى الستهالك األكسجين بإختبار   
 "Baumgartner & Jacksonم( ، " بيومجننننارتنر وجاكسننننون 1994" )Adamsأدمننننس   
هأأأأأأو أحأأأأأأد أكثأأأأأأر  Bruceعلأأأأأأى أن إختبأأأأأأار بأأأأأأروس  مHeyward ( "1998)" هيننننننوارد ،  م(1995)
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از االختبارات شيوعًا وهو االختبار المعياري األقدم ، وبأالر م مأن أنأه يسأتخدم فأي أ أراض المتابعأة للجهأ
الأأأدوري إال أنأأأأه مأأأن الطأأأأرق والوسأأأأائل الشأأأائعة فأأأأي التوقأأأع والقيأأأأاس المباشأأأأر للحأأأد األقصأأأأى السأأأأتهالك 

 (57،  56:  17()279:  16()140:  15)األكسجين.
 اختبار قياس القدرة الالهوائية )اختبار وينجات( −

تحديأد  ويستخدم االختبأار فأي   Second Wingate Test – 30اختبار الثالثين ثانية لوينجات
   Anaerobic Capacityوالسأأعة الالهوائيأأة    Anaerobic Powerكأأاًل مأأن القأأدرة الالهوائيأأة 

 (143 - 141: 10) 0.98إلى  0.95ولالختبار معامالت ثبات تتراوح من  للمختبر،
 (2مرفق )القياسات البدنية )قيد البحث(  -ب
تحمل القوة المميزة ث )30الطعن لمدة اختبار قياس مسافة وثبة السهم بعد أداء التقدم بالوثب و  −

 (بالسرعة للمبارزين

" أسننننامة عبنننند الننننرحمن" ث عأأأأن 30قيأأأأاس مسأأأأافة وثبأأأأة السأأأأهم بعأأأأد أداء التقأأأأدم والطعأأأأن لمأأأأدة 
( ولكأأن بعأأد تعأأديالت القأأانون 0.947( ومعامأأل ثبأأات )0.812، ولالختبأأار معامأأل صأأدق ) م(1999)

ختبار يتناسب مع العبي سالح الشيش وسيف المبارزة وال يتناسب مع العب السأيف األخيرة فان هذا اال
ألنه يعتبر خطأ قانوني لذلك تم تعديله ليتناسب مع العبي السيف مأع مراعأاة عأدم تقأاطع الأرجلين ولهأذا 

بمعامأأأل صأأأأدق  م(2005"أحمنننند عنننزب " )تأأأم تقنأأأين هأأأذا االختبأأأار ليتناسأأأأب مأأأع العبأأأي السأأأيف عأأأن 
  (5(،)6(.)0.992عامل ثبات )( وم0.984)
 (التحمل العضلياختبار قياس التحمل الخاص للعضالت العاملة في حركة التقدم والطعن ) −

اختبأأأار قيأأأاس التحمأأأل العضأأألي للعضأأأالت العاملأأأة فأأأي حركأأأة التقأأأدم والطعأأأن عأأأن   أسأأأامة عبأأأد 
 (6.)0.88معامل ثبات  ، 0.84م( ، ولالختبار معامل صدق 1999) الرحمن  

 (3مرفق )مجع البيانات ات استمار
 قام الباحث باستخدام استمارة لتسجيل البيانات الخاصة بعينة البحث وقد اشتملت على :

 استمارة بيانات خاصة بأفراد العينة ) االسم أ السن أ الطول أ الوزن(. -
 حث.استمارة جمع البيانات الخاصة باالختبارات والقياسات قيد الب -
 استمارة تحديد القدرة الهوائية. -
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 استمارة تحديد القدرة الالهوائية. -
 الدراسة االستطالعية:

يأوم السأبت الموافأق وذلأك فأى الفتأرة مأن  لتأدريب المسأاعدينقام الباحث بأإجراء دراسأة اسأتطالعية 
 م11/1/2017الموافق  األربعاءالي يوم م 7/1/2017

 :إلى هدف الدراسة
 والقياسات بشكلها النهائي.تحديد االختبارات  -
 تدريب المساعدين على تنفيذ القياسات واالختبارات. -
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة. -
 وقد أسفرت هذ  الدراسة عن النتائج التالية: 
 تم تحديد االختبارات والقياسات بشكلها النهائي. -
 كفاءة المساعدين لتنفيذ القياسات واالختبارات. -
 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة.تم  -

  صدق االختبارات البدنية قيد البحث
وإيجأأأاد الفأأأرق بأأأين المقارنأأأة الطرفيأأأة بأأأين الربيأأأع األدنأأأى والربيأأأع األعلأأأى حأأأث صأأأدق االباسأأأتخدم 
 .(العب مبارزة 12بلع عددهم )و  عينة التطبيق الالعبين

 ( 4جدول ) 
 ياري وقيمة ) ت ( وداللتها بين كل منالمتوسط الحسابي واالنحراف المع

 12ن =                    الربيع األدنى والربيع األعلى لالختبارات البدنية                                 

 المتأأأأأأغيرات
وحأدة 
 القياس

الفرق بين  األدنىالربيع  األعلىالربيع 
 المتوسطين

) ت (  قيمة
 المحسوبة

 3ن =  3ن = 

 ع± ⁄س ع± ⁄س

 *9.034 34.333 6.018 150.667 2.646 185.000 السنتيمرت القوة املميزة بالسرعة

 *8.927 33.667 6.128 134.667 2.517 168.333 السنتيمرت حتم  القوة املميزة بالسرعة

 *5.657 2.667 0.577 12.667 0.577 15.333 العدد حتم  السرعة

 *3.889 3.667 1.528 47.667 0.577 51.333 العدد حتم  القوة

 4ودرجة الحرية  2.776( =  0.05قيمة ) ت ( الجدوليه عند مستوى معنوية ) 
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الربيأأع ( بأأين 0.05( وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيا عنأأد مسأأتوى معنويأأة )  4يتضأأح مأأن الجأأدول ) 
رجأة عاليأة مأن الصأدق علأي د اتأن االختبار مما يدل على  البدنية اتفي االختبار  األدنى والربيع األعلى

 .اويصلح استخدامه اقيس ما وضع من أجلهتوبالتالي ولها قدرة على إظهار الفروق 
 ثبات االختبارات

بفاصأل زمنأي خمسأة إليجاد معامل ثبات االختبأار قأام الباحأث بتطبيأق االختبأار ثأم إعأادة تطبيقأه 
ل االرتبأاط بأين نتأائج التطبيأق األول معامل االرتبأاط البسأيط لبيرسأون إليجأاد معامأ الباحث استخدمأيام و 

 .والتطبيق الثاني
 ( 6جدول ) 

  بين نتائج التطبيقين األول والثاني لالختبارات البدنية قيد البحث االرتباطمعامل 
 12ن = 

 املتذذذذذذغريات
وحذدة 

 القياس

الفرق بني  التةبيق الثاني التةبيق األول

 املتوسةني
 " "قيمة  قيمة "ت"

 ع± ⁄س ع± ⁄س

 *0.980 1.558 1.333- 13.992 172.833 14.799 171.500 الثانية القوة املميزة بالسرعة

 *0.979 1.449 1.250- 14.457 156.583 14.631 155.333 الثانية حتم  القوة املميزة بالسرعة

 *0.947 1.000 0.083- 0.835 14.167 0.900 14.083 العدد حتم  السرعة

 *0.970 1.483 0.167- 1.603 49.750 1.564 49.583 العدد حتم  القوة

 11ودرجة حرية  2.201( = 0.05قيمة   ت   الجدولية عند )
 10ودرجة حرية  0.576( =  0.05الجدولية عند )    ر  قيمة 

وجأأود عأأدم وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين التطبيقأأين األول والثأأاني و  ( 6 الجنندول )يتضأأح مأأن 
بأين نتأائج التطبيقأين األول والثأاني )االختبأار وإعأادة (  0.05ند مستوى معنوية ) ًا عدال إحصائيارتباط 
  ا.علي درجة عالية من الثبات وبالتالي يسمح باستخدامه اتأن االختبار يدل على مما االختبار( 

 الدراسة األساسية:
 والمبأأارزات رزينالمبأأاقأأام الباحأأث بقيأأاس وحسأأاب المتغيأأرات قيأأد البحأأث لجميأأع أفأأراد العينأأة مأأن 

ومن ثم  الثالث القياسات متوسط أخذ ثم القياسات لكل واخر قياس كل اسبوعين بين بفاصل مرات ثالث
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الأي  م14/1/2017يأوم السأبت الموافأق استنتاج المعادالت التنبؤية موضوع الدراسة وذلك في الفترة مأن 
 بي بالمعادي.وتمت القياسات بالمركز االوليمم 9/3/2017الموافق  الخميسيوم 

 املعاجلة اإلحصائية:

 اإلصدار العاشر لمعالجة البيانات من خالل األساليب اإلحصائية التالية: SPSSاستخدم الباحث برنامج 

 االنحراف المعياري  .2 المتوسط الحسابي .1
 معامل االلتواء .4 التفلطحمعامل  .3
 تحليل االنحدار الخطى البسيط .6 تحليل التباين .5

 للتحقق من معنوية النتائج. 0.05وى الداللة عند مستوى وقد ارتضى الباحث بمست

 عرض و مناقشة النتائج

 القدرة الهوائية والالهوئية لالعبي سالح السيف؟أواًل : التعرف على مستوو 
 (6جدول )

 والالهوئية الهوائية القدرة التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في متغيري 
 15ن = 

 وحدة القياس املتغريات
توسط امل

 احلسابي
 الوسيط

االحنراف 
 املعياري

 التفلطح االلتواء

 1.259- 0.383 2.697 29.310 29.654 لرت/ق اهلوائية القد ة

 2.459 0.234- 44.567 576.000 572.520 الوات ال هوئية القد ة

 الهوائيأأأة ( التوصأأأيف اإلحصأأأائي ألفأأأراد عينأأأة البحأأأث فأأأي متغيأأأري  القأأأدرة6) مأأأن الجأأأدوليتضأأأح 
مما يشير  3± لالهوئية  قيد الدراسة ، كما يتضح من نفس الجدول أن معامل االلتواء ينحصر ما بين وا

 إلى إعتدالية الالعبين في هذه المتغيرات.

وتحمل السنرعة وتحمنل القنوة وتحمنل والقوة المميزة بالسرعة مستوو أداء السرعة ثانيًا : التعرف على 
 السيف؟ القوة المميزة بالسرعة لالعبي سالح
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 (6جدول )
 والالهوئية الهوائية القدرة التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في متغيري 

 15ن = 

 وحدة القياس املتغريات
املتوسط 
 احلسابي

 الوسيط
االحنراف 

 املعياري
 التفلطح االلتواء

 0.195- 1.397- 13.456 179.000 172.733 السنتيمرت بالسرعة املميزة القوة

 0.163- 1.441- 13.325 163.000 156.600 السنتيمرت قوة املميزة بالسرعةحتم  ال

 1.132- 1.001 0.799 14.000 14.267 العدد السرعة حتم 

 1.157- 0.899- 1.113 50.000 49.667 العدد القوة حتم 

( التوصأأأيف اإلحصأأأائي ألفأأأراد عينأأأة البحأأأث فأأأي المتغيأأأرات البدنيأأأة  قيأأأد 6) مأأأن الجأأأدوليتضأأأح 
ممأأا يشأير إلأأى إعتداليأأة  3± اسأة، كمأأا يتضأح مأأن نفأأس الجأدول أن معامأأل االلتأواء ينحصأأر مأأا بأين الدر 

 الالعبين في هذه المتغيرات.

المسننتويات معياريننة للقنندرة الهوائيننة والالهوائيننة والمتغيننرات البدنيننة قينند البحننث ثالثننًا : التعننرف علننى 
 لالعبي سالح السيف؟

 اشتقاق المعايير :
 باستخدام المدعادلة التالية: Z.Scoreلدرجات المعيارية تم استخراج ا

 
 
 

 )س( = الدرجة الخام. )ذ( = الدرجة المعيارية. حيث :
 )ع( = االنحراف المعياري للعينة. )م( = المتوسط الحسابي للعينة. 

 ( للأأأأأأأأأأأتخلص مأأأأأأأأأأأن اإلشأأأأأأأأأأأارة والكسأأأأأأأأأأأور T.Score( إلأأأأأأأأأأأى )Zثأأأأأأأأأأأم تأأأأأأأأأأأم بعأأأأأأأأأأأد ذلأأأأأأأأأأأك تحويأأأأأأأأأأأل قأأأأأأأأأأأيم )
 دلة التالية : باستخدام المدعا
 (68،  67:  11.. حيث : )ت( = الدرجة التائية.)     50+  10× )ت( = ذ 

 والجداول التالية توضح اشتقاق المعايير للقياسات المستخدمة.

 )ذ( =
م -س   

 ع
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 (8دول )جن
 الدرجات الخام والمعيارية للقدرة الهوائية

 15ن= 

 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م

 الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

1 25.45 34.42 22 27.55 42.20 43 29.65 49.99 64 31.75 57.77 

2 25.55 34.79 23 27.65 42.57 44 29.75 50.36 65 31.85 58.14 

3 25.65 35.16 24 27.75 42.94 45 29.85 50.73 66 31.95 58.51 

4 25.75 35.53 25 27.85 43.31 46 29.95 51.10 67 32.05 58.88 

5 25.85 35.90 26 27.95 43.68 47 30.05 51.47 68 32.15 59.25 

6 25.95 36.27 27 28.05 44.05 48 30.15 51.84 69 32.25 59.62 

7 26.05 36.64 28 28.15 44.42 49 30.25 52.21 70 32.35 59.99 

8 26.15 37.01 29 28.25 44.80 50 30.35 52.58 71 32.45 60.37 

9 26.25 37.38 30 28.35 45.17 51 30.45 52.95 72 32.55 60.74 

10 26.35 37.75 31 28.45 45.54 52 30.55 53.32 73 32.65 61.11 

11 26.45 38.12 32 28.55 45.91 53 30.65 53.69 74 32.75 61.48 

12 26.55 38.49 33 28.65 46.28 54 30.75 54.06 75 32.85 61.85 

13 26.65 38.86 34 28.75 46.65 55 30.85 54.43 76 32.95 62.22 

14 26.75 39.23 35 28.85 47.02 56 30.95 54.80 77 33.05 62.59 

15 26.85 39.61 36 28.95 47.39 57 31.05 55.18 78 33.15 62.96 

16 26.95 39.98 37 29.05 47.76 58 31.15 55.55 79 33.25 63.33 

17 27.05 40.35 38 29.15 48.13 59 31.25 55.92 80 33.35 63.70 

18 27.15 40.72 39 29.25 48.50 60 31.35 56.29 81 33.45 64.07 

19 27.25 41.09 40 29.35 48.87 61 31.45 56.66    

20 27.35 41.46 41 29.45 49.24 62 31.55 57.03    

21 27.45 41.83 42 29.55 49.61 63 31.65 57.40    

 (8دول )جن
 الدرجات الخام والمعيارية للقدرة الالهوائية

 15ن= 

 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م

 الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

1 502.200 34.22 21 562.200 47.68 41 622.200 61.15 64 682.200 74.61 

2 505.200 34.89 22 565.200 48.36 42 625.200 61.82 65 685.200 75.28 

3 508.200 35.57 23 568.200 49.03 43 628.200 62.49 66 688.200 75.96 

4 511.200 36.24 24 571.200 49.70 44 631.200 63.17 67 691.200 76.63 

5 514.200 36.91 25 574.200 50.38 45 634.200 63.84 68 694.200 77.30 

6 517.200 37.59 26 577.200 51.05 46 637.200 64.51    

7 520.200 38.26 27 580.200 51.72 47 640.200 65.19    

8 523.200 38.93 28 583.200 52.40 48 643.200 65.86    

9 526.200 39.61 29 586.200 53.07 49 646.200 66.53    
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 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م

 الدرجة 
 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

الدرجة 
 املعيارية

 م
 الدرجة 

 اخلام

الدرجة 
 املعيارية

10 529.200 40.28 30 589.200 53.74 50 649.200 67.21    

11 532.200 40.95 31 592.200 54.42 51 652.200 67.88    

12 535.200 41.63 32 595.200 55.09 52 655.200 68.55    

13 538.200 42.30 33 598.200 55.76 53 658.200 69.22    

14 541.200 42.97 34 601.200 56.44 54 661.200 69.90    

15 544.200 43.65 35 604.200 57.11 55 664.200 70.57    

16 547.200 44.32 36 607.200 57.78 56 667.200 71.24    

17 550.200 44.99 37 610.200 58.45 57 670.200 71.92    

18 553.200 45.66 38 613.200 59.13 58 673.200 72.59    

19 556.200 46.34 39 616.200 59.80 59 676.200 73.26    

20 559.200 47.01 40 619.200 60.47 60 679.200 73.94    

 (8دول )نج
 الدرجات الخام والمعيارية للقوة المميزة بالسرعة

 15ن= 

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م الدرجة املعيارية

 الدرجة 
 اخلام

 م الدرجة املعيارية
 الدرجة 

 اخلام
 ملعياريةالدرجة ا

1 145 29.39 16 160 40.54 31 175 51.68 

2 146 30.13 17 161 41.28 32 176 52.43 

3 147 30.88 18 162 42.02 33 177 53.17 

4 148 31.62 19 163 42.77 34 178 53.91 

5 149 32.36 20 164 43.51 35 179 54.66 

6 150 33.11 21 165 44.25 36 180 55.40 

7 151 33.85 22 166 45.00 37 181 56.14 

8 152 34.59 23 167 45.74 38 182 56.89 

9 153 35.34 24 168 46.48 39 183 57.63 

10 154 36.08 25 169 47.23 40 184 58.37 

11 155 36.82 26 170 47.97 41 185 59.12 

12 156 37.56 27 171 48.71 42 186 59.86 

13 157 38.31 28 172 49.46 43 187 60.60 

14 158 39.05 29 173 50.20    

15 159 39.79 30 174 50.94    
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 (8دول )جن
 الدرجات الخام والمعيارية لتحمل القوة المميزة بالسرعة

 15ن= 

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م الدرجة املعيارية

 الدرجة 
 اخلام

 م الدرجة املعيارية
 الدرجة 

 اخلام
 الدرجة املعيارية

1 129.00 29.29 16 144.00 40.54 31 159.00 51.80 

2 130.00 30.04 17 145.00 41.29 32 160.00 52.55 

3 131.00 30.79 18 146.00 42.04 33 161.00 53.30 

4 132.00 31.54 19 147.00 42.80 34 162.00 54.05 

5 133.00 32.29 20 148.00 43.55 35 163.00 54.80 

6 134.00 33.04 21 149.00 44.30 36 164.00 55.55 

7 135.00 33.79 22 150.00 45.05 37 165.00 56.30 

8 136.00 34.54 23 151.00 45.80 38 166.00 57.05 

9 137.00 35.29 24 152.00 46.55 39 167.00 57.81 

10 138.00 36.04 25 153.00 47.30 40 168.00 58.56 

11 139.00 36.79 26 154.00 48.05 41 169.00 59.31 

12 140.00 37.54 27 155.00 48.80 42 170.00 60.06 

13 141.00 38.29 28 156.00 49.55 43 171.00 60.81 

14 142.00 39.04 29 157.00 50.30    

15 143.00 39.79 30 158.00 51.05    

 (8دول )جن
 الدرجات الخام والمعيارية لتحمل السرعة

 15ن=                                                         

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م الدرجة املعيارية

 الدرجة 
 اخلام

 الدرجة املعيارية

1 13.100 35.39 16 14.600 54.17 

2 13.2 36.65 17 14.7 55.42 

3 13.3 37.90 18 14.8 56.68 

4 13.400 39.15 19 14.900 57.93 

5 13.5 40.40 20 15 59.18 

6 13.6 41.65    

7 13.700 42.91    

8 13.8 44.16    

9 13.9 45.41    

10 14.000 46.66    

11 14.1 47.91    

12 14.2 49.17    

13 14.300 50.42    

14 14.4 51.67    

15 14.5 52.92    
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 (8دول )جن
 الدرجات الخام والمعيارية لتحمل القوة

 15ن=                                                           

 م
 الدرجة 

 اخلام
 م الدرجة املعيارية

 الدرجة 
 اخلام

 الدرجة املعيارية

1 48.100 35.92 16 49.600 49.40 

2 48.2 36.82 17 49.7 50.30 

3 48.3 37.72 18 49.8 51.20 

4 48.400 38.62 19 49.900 52.10 

5 48.5 39.51 20 50 53.00 

6 48.6 40.41 21 50.1 53.89 

7 48.700 41.31 22 50.200 54.79 

8 48.8 42.21 23 50.3 55.69 

9 48.9 43.11 24 50.4 56.59 

10 49.000 44.01 25 50.500 57.49 

11 49.1 44.91 26 50.6 58.39 

12 49.2 45.81 27 50.7 59.29 

13 49.300 46.70 28 50.800 60.19 

14 49.4 47.60 29 50.9 61.08 

15 49.5 48.50 30 51 61.98 

 (14جدول )
 مسطرة التقييم النهائي للدرجات الخام لمتغيرات القدرة الهوائية والالهوائية 

 وبعا المتغيرات البدنية قيد البحث للمبارزين

الدرجة 
 املعيارية

 الدرجة اخلام

 القوة املميزة بالسرعة القدرة الالهوائية القدرة اهلوائية
حتمل القوة املميزة 

 عةبالسر
 حتمل القوة حتمل السرعة

10  >3340  >45  >186  >170  >14.9  >46 

9 3241 - 3340 45 183 - 186 167 - 170 14.8- 14.9 50.7 – 50.9 

8 3151 - 3240 44 179- 182 163 - 166 14.6- 14.7 50.4 – 50.6 

7 3061 - 3150 43 175- 178 159 - 162 14.4- 14.5 50.1 – 50.3 

6 2971 - 3060 41 - 42 170- 174 154 - 158 14.2- 14.3 49.8 - 50 

5 2881 - 2970 40 166- 169 150 - 153 14- 14.1 49.5 – 49.7 

4 2891 - 2880 39 162- 165 146 - 149 13.8- 13.9 49.2 – 49.4 

3 2701 - 2790 37 - 38 157- 161 141 - 145 13.6- 13.7 48.9 – 49.1 

2 2611 - 2700 36 153– 156 137 - 140 13.4- 13.5 48.6 – 48.8 

1 2530 - 2610 35 149 – 152 133 - 136 13.2- 13.3 48.3 – 48.5 

0 2530 > 35 > 149 > 133 > 13.2> 48.3> 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   322 

 

( مسأأطرة التقيأأيم النهأأائي للأأدرجات الخأأام لمتغيأأرات القأأدرة الهوائيأأة والالهوائيأأة 14يوضأأح الجأأدول )
يأأد البحأأث للمبأأارزين ومأأن خأأالل مأأا سأأبق اسأأتطاع الباحأأث أن يضأأع معيأأارًا وبعأأ  المتغيأأرات البدنيأأة ق

للمأأأدرب مأأأن خاللأأأه يسأأأتطيع أن يحأأأدد بأأأه مسأأأتوى القأأأدرة الهوائيأأأة والالهوائيأأأة وبعأأأ  المتغيأأأرات البدنيأأأة 
 لالعبين في كل متغير علي حدة للوقوف علي حالة الالعب إن كانت متوسطة أو جيدة أو ممتازة.

معادالت التنبؤ بالقدرة الهوائية والالهوائية بداللة بعا المتغيرات البدنية والقلبينة على رابعًا : التعرف 
 قيد البحث لالعبي سالح السيف؟

 بالقدرة اهلوائية للمبارزين بداللة املتغريات البدنية قيد البحثالتنبؤ  -أ
 (  جدول )

 للمبارزين قيد البحث المتغيرات البدنية بداللة للقدرة الهوائيةاالنحدار الخطي البسيط 
 متغري اخلطوات

معامل 
 االرتباط

 د.ح
معامل 

 االحندار

 نسبة
 اخلطأ

Beta املقدار الثابت قيمة ف قيمة ت 
نسبة 

 املساهمة

 3.207 35.009 0.431 0.656- 0.179- 0.048 0.031- 13 0.179 القوة املميزة بالسرعة املرحلة األوىل

 الثانيةاملرحلة 
 رعةالقوة املميزة بالس

0.263 12 
-0.038 0.050 -0.219 -0.770 

0.447 17.518 6.931 
 0.693 0.197 0.545 0.378 حتمل القوة

 املرحلة الثالثة

 القوة املميزة بالسرعة

0.308 11 

-0.017 0.065 -0.095 -0.259 

 0.394 0.126 0.613 0.241 حتمل القوة 9.468 30.219 0.383

 0.555- 0.205- 1.249 0.693- حتمل السرعة

 الرابعةاملرحلة 

 القوة املميزة بالسرعة

0.426 10 

3.299 3.229 18.818 1.022 

0.553 -24.356 18.108 
 0.285 0.091 0.615 0.175 حتمل القوة

 0.398- 0.149- 1.259 0.502- حتمل السرعة

 1.027- 18.939- 3.217 3.304- حتمل القوة املميزة بالسرعة

تحمأل القأوة ،  بداللأة القأوة المميأزة بالسأرعة بالقأدرة الهوائيأةفي ضأوء البيانأات السأابقة يمكأن التنبأؤ 
 تحمل القوة.،  تحمل السرعة،  المميزة بالسرعة

 حيث أمكن التوصل للمعادالت اآلتية:
 ( القوة المميزة بالسرعة×   0.031- (+  35.009=  القدرة الهوائية -
 (تحمل القوة×  0.378( + )القوة المميزة بالسرعة×  0.038- (+  17.518=  رة الهوائيةالقد -
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+  (تحمأل القأوة×  0.241( + )القأوة المميأزة بالسأرعة×  0.017- (+  30.219=  القدرة الهوائيأة -
 (تحمل السرعة×  0.693- (
+  (تحمأل القأوة×  0.175( + )القأوة المميأزة بالسأرعة×  3.299 (+  24.356-=  القدرة الهوائيأة -

 (تحمل القوة المميزة بالسرعة× 3.304-( + )تحمل السرعة×  0.502- (
 بالقدرة اهلوائية للمبارزين بداللة املتغريات البدنية قيد البحثالتنبؤ  -ب

 (  جدول )
 للمبارزين المتغيرات البدنية قيد البحث بداللة للقدرة الالهوائيةاالنحدار الخطي البسيط 

 تغريم اخلطوات
معامل 

 االرتباط
 د.ح

معامل 
 االحندار

 نسبة
 اخلطأ

Beta املقدار الثابت قيمة ف قيمة ت 
نسبة 

 املساهمة

 18.102 362.340 2.873 1.695 0.425 0.727 1.232 13 0.425 القوة املميزة بالسرعة املرحلة األوىل

 الثانيةاملرحلة 
 القوة املميزة بالسرعة

0.747 12 
0.866 0.568 0.299 1.524 

7.552 -556.166 55.727 
 3.193 0.626 6.210 19.832 حتمل القوة

 املرحلة الثالثة

 القوة املميزة بالسرعة

0.757 11 

1.154 0.731 0.398 1.578 

 2.595 0.569 6.946 18.022 حتمل القوة 57.369 387.353- 4.934

 0.651- 0.165- 14.155 9.214- حتمل السرعة

 الرابعةاملرحلة 

 القوة املميزة بالسرعة

0.772 10 

28.970 37.476 10.001 0.773 

3.688 
-

845.131 
59.596 

 2.449 0.552 7.132 17.464 حتمل القوة

 0.521- 0.136- 14.614 7.607- حتمل السرعة

 0.742- 9.615- 37.328 27.712- حتمل القوة املميزة بالسرعة

تحمأل القأوة ،  بداللة القوة المميزة بالسأرعة بالقدرة الالهوائيةالبيانات السابقة يمكن التنبؤ  في ضوء
 تحمل القوة.،  تحمل السرعة،  المميزة بالسرعة

 حيث أمكن التوصل للمعادالت اآلتية:

o  = القوة المميزة بالسرعة×   1.232 (+  362.340القدرة الهوائية ) 
o  = تحمل القوة×  19.832( + )القوة المميزة بالسرعة×  0.866 (+  556.166-القدرة الهوائية) 
o  = تحمل القوة×  18.022( + )القوة المميزة بالسرعة×  1.154 (+  387.353-القدرة الهوائية + )) 

 (تحمل السرعة×  9.214-
o  = قوةتحمل ال×  17.464( + )القوة المميزة بالسرعة×  28.970 (+  845.131-القدرة الهوائية + )) 

 (تحمل القوة المميزة بالسرعة×  27.712-( + )تحمل السرعة×  7.607-
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 االستنتاجات
فى ضوء النتائج التى أستطاع الباحث الحصول عليها بعد إجراء هذه الدراسأة علأى المتغيأرات قيأد 

 البحث وفى حدود عينة البحث ودقة وسائل القياس أمكن استخالص ما يلى:
،  حتم  السرعة،  حتم  القوة،  للمبا زي  بداللة القوة املميزة بالسرعة اهلوائية بالقد ةميك  التنبوء  -

 حتم  القوة املميزة بالسرعة باستخدام املعادالت التالية:

 ( القوة المميزة بالسرعة×   0.031- (+  35.009=  القدرة الهوائية .1
 (تحمل القوة×  0.378+ ) (القوة المميزة بالسرعة×  0.038- (+  17.518=  القدرة الهوائية .2
- (+  (تحمل القوة×  0.241( + )القوة المميزة بالسرعة×  0.017- (+  30.219=  القدرة الهوائية .3

 (تحمل السرعة×  0.693
- (+  (تحمل القوة×  0.175( + )القوة المميزة بالسرعة×  3.299 (+  24.356-=  القدرة الهوائية .4

 (حمل القوة المميزة بالسرعةت× 3.304-( + )تحمل السرعة×  0.502
حتمذذ  ،  حتمذذ  القذذوة ،  للمبذذا زي  بداللذذة القذذوة املميذذزة بالسذذرعة     بالقذذد ة ال هوائيذذة ميكذذ  التنبذذوء   -

 حتم  القوة املميزة بالسرعة باستخدام املعادالت التالية:،  السرعة

 ( القوة المميزة بالسرعة×   1.232 (+  362.340=  القدرة الهوائية .1
 (تحمل القوة×  19.832( + )القوة المميزة بالسرعة×  0.866 (+  556.166-=  ائيةالقدرة الهو  .2
 (+  (تحمل القوة×  18.022( + )القوة المميزة بالسرعة×  1.154 (+  387.353-=  القدرة الهوائية .3

 (تحمل السرعة×  9.214-
 (+  (تحمل القوة×  17.464( + )القوة المميزة بالسرعة×  28.970 (+  845.131-=  القدرة الهوائية .4

 (تحمل القوة المميزة بالسرعة×  27.712-( + )تحمل السرعة×  7.607-
 التوصيات

 فى ضوء ما تقدم م  استنتاجات يوصي الباحث مبا يلى:

اسذذتخدام املعذذادالت التنبقيذذة قيذذد الد اسذذة كمذذدخ  لتقذذنني األلذذال التد يبيذذة ل عذذ  سذذ          -1

 السيف.

نفسذذية( مذذ  خذذ ل    –ل هوائيذذة مذذ  اتاهذذات )تلفذذة )فسذذيولوجية     تقيذذيم القذذد ة اهلوائيذذة وا   -2

 املختلفة. ساستخدام االختبا ات واملقايي
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اجراء القياسات قيد الد اسة قب  وأثناء و بعد املوسم الرياضي للتعرف على مدى تذثثري الذمامج    -3

 التد يبية املوضوعة على احلالة التد يبية ل عبني.

 مراح  سنية )تلفة.اجراء د اسات مشابهة على  -4

 قائمة املراجع
 أواًل : املراجع العربية

، دا   األسس الفسذيولوجية  -التد يب الرياضى  م(:1997أبو الع  ألد عبد الفتا  ) -1

 .، القاهرة الفكر العربى

 ، دا  الفكذذر العربذذى ، االستشذذفاء يف اجملذذال الرياضذذى  م(:1999أبذذو العذذ  ألذذد عبذذد الفتذذا  )  -2

 .القاهرة

فسذذيولوجيا اللياقذذة م(: 1993لعذذ  ألذذد عبذذد الفتذذا  ، ألذذد نصذذر الذذدي  سذذيد )  أبذذو ا -3

 دا  الفكر العربي ، القاهرة.،  البدنية

: فسذيولوجيا ومو فولوجيذا    ( م1997) أبو العالال عبالد الفتالاح ، محمالد صالبحي حسالنين  -4

 ، دا  الفكر العربي ، القاهرة ،. الرياضي وطرق القياس والتقويم

تذذثثري برنذذامج إستشذذفائى علذذى بعذذض املذذتغريات    م(:2005د عذذز  )ألذذد إبذذراهيم ألذذ  -5

 والفسيولوجية لدى الع  املبا زة ،  سالة دكتو اه غري منشو ة ، كلية الرتبية الرياضية البدنية

  بالسادات ، جامعة املنوفية.

ت تثثري اخت ف الوسط التد ي  على فاعلية األداء حلركا م(:1999أسامه عبد الرل  على ) -6

 سنه ،  سالة دكتو اه غري منشو ة ، جامعة االسكند يه. 17الرجلني للمبا زي  الناشئني حتت 

مذدخ  ملواجهذة الضذغوط    - النشاط البدنى واالسرتخاء م(:2004كام   اتب ) أسامة -7

 وحتسني نوعية احلياة ، دا  الفكر العربي ، القاهرة.

اضذذة واألداء البذذدني )الكتذذات  فسذذيولوجيا الري م(:2000الذذدي  إبذذراهيم سذذ مه )  بهذذاء -8

 دا  الفكر العربي ، القاهرة. الدم(،
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التنبذذق بالكفذذاءة  (: م2011حممذذد صذذبحي عبذذد احلميذذد، ألذذد إبذذراهيم ألذذد عذذز  )      -9

البدنية ومقشر الةاقة بداللذة األاذاط املزاجيذة للمبذا زي  كمذدخ  لتقذنني األلذال التد يبيذة،         

، كليذة الرتبيذة الرياضذية للبذنني، جامعذة حلذوان، العذدد         ةاجمللة العلمية للرتبية البدنية والرياضذ 

 الثاني والستون )جز ثاني(.

، مركذز الكتذا     طذرق قيذاس اجلهذد البذدني يف الرياضذة      م(:1998حممد نصر الذدي   ضذوان )   -10

 للنشر ، القاهرة.

، مركذذز الكتذذا   املعذذام ت العلميذذة بذذني الناريذذة والتةبيذذق    م(:1999مصذذةفي حسذذني بذذاهي)   -11

 للنشر.

: د اسذة تقيميذة للتنبذوء مبسذتوى     م(2006سذامى عمذرية ، ياسذر حمفذوو اجلذوهرى )      مصةفى -12

، اجمللذذذة العلميذذذة لعلذذذوم الرتبيذذذة الرياضذذذية احلالذذذة البدنيذذذة ل عبذذذى بعذذذض األنشذذذةة الرياضذذذية،  

 العددالتاسع، كلية الرتبية الرياضية، جامعة طنةا.

ا ى م  خ ل زم  وتكرا  األداء وبعض التنبوء مبستوى األداء املهم(: 2009حممد فوزي ) نعيم -13

، جامعذذة لذذة ثذذورت الرتبيذذة الرياضذذية للبذذنني املذذتغريات الفسذذيولوجية ل عبذذى سذذ   الشذذي ، جم 

 الزقازيق.

 ثانيًا : املراجع األجنبية
 

14- Gene M. Adams 1994: Exercise Physiology Laboratory, Manual, 

2nd Ed, Wm. C. Brown Co, U.S.A. 

15- Bruce, J., Nobil 1986: physiology of exercise and sports. tines mirror 

/ Mosby collage publishing , st Louis Toronto, Santa, dara 

16- Ted A. Baumgartner & Andrew S. Jackson 1995: Measurement for 

Evaluation in physical education and Exercise Science, 

Houghton Mifflin Co, U.S.A. 

17- Vivian H. Heyward, PhD 1998: Advanced Fitness Assessment & 

Exercise Prescription, 3rd ed. Burgess publishing Co, U.S.A. 

 




