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 مقدمة ومشكمة البحث 
تعتبر رياضة التايكوندو من الرياضات النزالية التي تعتمد عمي ميارات الرجمين بشكل كبير حيث 

الركالت الييكل البنائى ليذه الرياضة وتمثل أىمية كبيره لدييا ، عمى العكس من رياضات الدفاع 
عن النفس األخرى التى يستخدم فييا الزراعين والرجمين فى الصد والركل بنسب متساوية ، وتتنوع 

ية تعتمد عمى الركالت فى رياضة التايكوندو من ركالت تركل فى اإلتجاه األمامى ، وركالت خمف
الي ان اتقان العب التايكوندو م(9107محمود طاهر المبودي )الدوران. وفي ىذا الصدد يشير 

لمميارات الحركية والوصول بيا إلي درجة األلية واإلتقان يوفر تركيز التفكير عند الالعب بين 
 د سعيدأحم( كما يذكر ٕٗٔ: ٓٔالبدائل المختمفة لمميارات الحركية أثناء المنافسة. )

ان االتقان التام لمميارات الحركية ىو اليدف النيائي لعممية األداء المياري  م(9113زهران)
أحمد سعيد كما يشير  ( 935:  9) حيث يتأسس عمية الوصول إلي أعمي المستويات الرياضية.

إلي أن الالعب يستطيع ان يحرز في البداية نجاح سريع في أداء الميارة  (9112زهران )
ركية عندما يقوم باإلستمرار في التدريب تحت ظروف ثابتة بقد اإلمكان ، مع مالحظة الح

دمحم ابراهيم المميجي ويذكر  ( ٕٓٔ:  ٔاستمرار تكرار الميارة الحركية ككل وكأجزاء. )
فى األنشطة الرياضية تعتبر من المجاالت  Motor Skillsأن الميارات الحركية  (9117)

دراستيا نظرًا لتعدد أشكاليا وأغراضيا وأسموب أدائيا، وبالتالى فيى  الواسعة من حيث أىمية
 ( ٔ:  ٛ)  تستوعب أكثر من نظرية.

وعمي الرغم من تعدد النظريات فى مجال التحكم والتعمم الحركى إال أن نظرية البرنامج الحركى 
لحركة فى ُتعد من أىم نظريات ا Open Loop Systemأو ما يعرف بنظام الدوائر المفتوحة 

مجال التحكم الحركى والتى أولت اىتمامًا كبيرًا بمشكمة السالسل الحركية "الجمل الحركية" التى 
فى مراحل  -تتطمب سرعة فائقة فى األداء وىى تؤمن بأن أية جممة حركية البد وأنيا تحتاج 

الحقة بجميع إلى االعتماد عمى التغذية ال -تعمميا كمفردات منفصمة ثم مجمعة بصورة متسمسمة 
 ( ٔ:  ٛأنواعيا، غير أنو من المالحع أن ىذا االعتماد يقل تدريجيًا مع تكرار األداء. ) 

 التايكوندو رياضة في للركالت حركي برنامج بناء خالل الزمن مؤشرات تتبع

 اللبودي طاهر محمود / د.م.ا 
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ويعتقد فريق من العمماء أنو عندما تقل الحاجة لمتغذية الالحقة البصرية والحس حركية فى تنفيذ 
وفى بعض الحاالت  ميارة حركية مركبة، فإن ىذه الميارة البد وأن تكون ممثمة مركزيًا فى المخ،

 Motorومثل ىذا التمثيل يطمق عميو البرنامج الحركى.  Spinal Cordفى الحبل الشوكى 
Program  وعند تنفيذ ىذا البرنامج يتم إرسال شحنات عصبية إلى العضالت المعنية طبقًا

بار أن لتوالى وتوقيت وقوة عمميا،كما ىو مسجل مسبقًا فى البرنامج الحركى، مع األخذ فى االعت
الشحنات العصبية ال تتأثر بمحصمة النتائج الناجمة عن التغذية الالحقة،كما تعتبر نظرية 

األسموب الذى يتم عن طريقو حفع وتخزين (Keele, 1968البرنامج الحركى من وجية نظر)
:  ٕٔالجمل الحركية باإلضافة إلى الميارات الحركية التى تتطمب سرعة تفوق سرعة اإلدراك)

ٚ٘) 
إلى أن التجارب قد أوضحت أن ىذه النظرية تصمح (Singer, 1980)  "سيجنر" شيروي

(  أربع ٜٛٛٔ) SCHMIDT( وقد حدد شميد  ٕٕ:  ٕ٘)  لمميارات الحركية المركبة والسريعة.
مصادر يتم عن طريقيا اختزان المؤدي لممعمومات وىي الظروف األولية التي سيتم عمى أساسيا 

والمصدر الثاني ىو المواصفات المحددة لالستجابة والذي يعني وجود  تنفيذ الواجب الحركي،
مخططات استجابة يمكن لممؤدي أن يختار منيا ما يتناسب مع الواجب الحركي المطموب تحقيقو 
حيث إن المؤدي عن طريق إدراكو لممسافة واالتجاه يمكنو إدخال تعديالت عمى البراتمج طبًقا لما 

ر الثالث نتائج االستجابة وىو عبارة عن معمومات تمثل درجة نجاح يتطمبو الموقف، والمصد
األداء بالنسبة لمناتج المرغوب تحقيقو وىذه المعمومات يمكن لممؤدي لمحصول عمييا عن طريق 
المعرفة بالنتائج إذا ما كانت معمومات واضحة وحاضرة عن طريق تدعيم ذاتي، والمصدر الرابع 

أداء الواجب الحركي بعد كل محاولة وتتمثل ىذه العواتب في  العواتب الحسية الناجمة عن
التغذية الراجعة من نظم الحواس البصرية والسمعية باإلضافة إلى التغذية الراجعة الداخمية 

أن  (9117دمحم ابراهيم المميجي )ويرى ( ٘، ٗ:  ٖٕالمتمثمة في الحاسة الحركية لألداء) 
التحكم الحركى بعد عمميات إدخال المعمومات والتى تمثل التقويم يأتى كمرحمة ىامة جدًا فى 

التعرف عمى الجممة الحركية ومراحل أدائيا وتسمسميا وفيم كيفية أدائيا، ثم مرحمة معالجة 
المعمومات وىى تمثل تخزين نموذج األداء الحركى المراد تعممو بالذاكرة الحركية، ثم المرحمة 

ابة الحركية المطموبة لتنفيذ األداء الحركى ، وعندما يكتمل الثالثة والتى تمثميا تشكيل االستج
التقويم تجرى عمميات إصدار الحكم عن صالحية أو تصحيح االستجابة والحاجة إلى إدخال 
تعديالت جديدة فى االستجابة التالية. وعممية تصحيح االستجابة تعتمد كمية عمى عمميات 

أن التحميالت الوصفية تعتبر  (0773بد المقصود )السيد عويشير (  ٕ:  ٛالتغذية الالحقة.) 
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اآلن بمثابة اإلمكانية الوحيدة المتاحة لممدرب لتحديد بروفيل المتطمبات الميكانيكية الخاصة 
 (  ٗ٘:  ٖبالنشاط الرياضى، والتى ُتعد األساس الجوىرى إلجراءات التقويم والتوجيو التى تميو.) 

ونو العب سابق ومدرب سابق  لرياضة التايكوندو بجانب ومن خالل خبرة الباحث الميدانية ك
متابعتة لمنافسات الكيروجي في رياضة التايكوندو الحع ان ىناك عدد ليس بالقميل من المدربين 
يعتمد عمي األداء بشكل منفرد  بعيدًا عن استخدام الجمل الحركية أثناء المباريات عمي الرغم من 

وىي محاولة بناء وىذا ما دفع الباحث إلي التوجو ليذه الدراسة   أىميتيا في مباريات "الكيروجي"
سمسمة حركية مركبة لركالت التايكوندو خالل برنامج حركى ليا فى الذاكرة الحركية حتي يتسني 
لالعب  أدائيا في أقل زمن وبأقصي سرعة فى مواقف المعب المختمفة دون خمل في التوازن ، 

زمن لمقاطع زمنية محددة لجممة الركل باإلضافة إلى كونيا وذلك من خالل تتبع مؤشرات ال
محاولة جادة لمتركيز عمى االعتماد عمى السالسل الحركية وأىميتيا القصوى فى إمكانية تسديد 
الالعب لمركالت خالل المباريات، وذلك باستخدام البرمجة الحركية لسمسمة حركية )جممة الركل( 

امج الحركى فى أن لكل حركة أو جممة حركية برنامج حركى انطالقًا من مفيوم نظرية البرن
خاص بيا يتحكم فى عمميات تنفيذ سير حركاتيا دون االعتماد كميًة عمى أى نوع من أنواع 
التغذية الالحقة. كما تعتبر ىذه الدراسة تقديم ألسموب جديد فى تدريب رياضة التايكوندو بعمل 

ركية( فى الذاكرة الحركية لالعبي الكيروجي يمكن برامج حركية متعددة )أكثر من سمسمة ح
اإلعتماد عمييا خالل المنافسات ، كما أنيا تعتبر تجريب لنظرية البرنامج الحركى فى رياضة 
التايكوندو. ومن خالل إطالع الباحث عمي البحوث والدراسات السابقة وفي حدود عمم الباحث لم 

لذاكرة الحركية لالعبي الكيروجي في رياضة يجد دراسة تناولت بناء برنامج حركي  في ا
التايكوندو عمي الرغم من أىميتيا في تحسين األداء المياري والخططي لالعبين وىذا ما دفع 

 الباحث إلجراء مثل ىذه الدراسة في رياضة التايكوندو.
 هدف البحث:

داء اب دوليو ييدف ىذا البحث إلى بناء برنامج حركى لجممة ركالت التايكوندو من خالل )"أ
تشاجي شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" ثم "نارا تشاجي شمال بالرأس" ثم "تي 

 تشاجي يمين بالجذع" ( من خالل ما يمى :
تتبع متغيرات الزمن )زمن الكمون، زمن أداء اب دوليو تشاجي شمال بالجذع ، زمن أداء  (1

نارا تشاجي شمال بالرأس ، زمن أداء تي تشاجي اب دوليو تشاجي يمين بالرأس، زمن أداء 
 يمين  بالجذع ، والزمن الكمى لألداء(.

 تتبع متغيرات السرعة الحركية والتوازن الحركي قيد البحث خالل بناء البرنامج الحركي. (2
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 فروض البحث:
تشاجي يفترض الباحث اكتمال بناء البرنامج الحركى لجممة ركالت التايكوندو )أداء "اب دوليو 

شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" ثم "نارا تشاجي شمال بالرأس" ثم "تي تشاجي 
 يمين بالجذع"( استنادًا إلى:

 وجود فروق دالة إحصائيًا بين قياسات البحث المتتابعة فى حمقات الممارسة األولى، بينما  (1
فى متغيرات الزمن )زمن الكمون، زمن ال توجد فروق دالة فى حمقات الممارسة األخيرة وذلك 

أداء بيك تشاجي شمال ، زمن أداءاب دوليو تشاجي يمين، زمن أداء نارا تشاجي شمال ، 
 زمن أداء تي تشاجي يمين ، والزمن الكمى لألداء(. 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين قياسات البحث المتتابعة فى الثالث حمقات ممارسة األولى، (ٕ
د فروق دالة فى باقى الحمقات وذلك فى متغيرات السرعة الحركية والتوازن بينما ال توج

 . الحركي قيد البحث
 مصطمحات البحث:

 :حمقة الممارسة -0
 ( ٗ:  ٛىى الحمل الواقع عمى الالعب خالل اليوم التدريبى. ) 

 Open Loopsالدوائر المفتوحة  -ٕ
 نظم المدخالت المبرمجة،  إلى أنيا ُنظم تعتمد السيطرة فييا عمى Keleeيشير 

 نظرًا لعدم وجود نظم تسيطر عمى تعديل المخرجات وىذا ما تتبناه نظرية البرنامج
 ( ٘ٔٔ:  ٕٔالحركى. ) 

 Closed Loopsالدوائر المغمقة  -ٖ
 إلى أنيا ُنظم تعتمد عمى التنظيم الذاتى الذى يعمل عمى  Adamsيشير 

وىو يعتمد كمية عمى محتوى ومضمون تعويض أى انحراف قد حدث عما ىو مطموب . 
 ( ٕ٘:  ٗٔالتغذية الالحقة. ) 

 Knowledge of Performanceالمعرفة باألداء  -ٗ
 معمومات عن الخطأ أو التصور حدث خالل عممية تنفيذ البناء الحركي لميارة 

 ( ٕٕ:  ٘حركية. ) 
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 Knowledge of Resultsالمعرفة بالنتائج  -٘
بالخطأ فى األداء أو عن طريقيا فى أغمب األحيان يصل  مصدر لممعمومات الخاصة

 ( ٖٗ:  ٚالمتعمم إلى االستجابة الصحيحة. ) 
 Motor Programالبرنامج الحركى  -ٙ

تمثيل مركزى لسمسمة حركية يمكن فى حالة غياب األخطاء بدأىا وتنفيذىا بدون استثارة 
 ( ٖٕ:  ٘التغذية الحسية الالحقة. ) 

 :الدراسات السابقة
( بدراسة كان عنوانيا " تتبع مؤشرات الزمن خالل ٛ() ٜٕٓٓ" )" دمحمإبراهيم المميجيأجري  -ٔ

وكان اليدف من البحث بناء برنامج حركى لجممة المبارزة )التقدم بناء برنامج حركى لممبارزين" 
لمنيج مع فرد الذراع والطعن ثم الرجوع لوضع التحفز بدفاع أفقى ثم الطعن( واستخدم الباحث ا

، وكانت أىم النتائج العبين مبارزة ٛاشتممت عينة البحث األساسية عمى عدد ، و  شبو التجريبى
جممة المبارزة )التقدم مع فرد الذراع والطعن ثم الرجوع بدفاع أفقى ثم الطعن( أمكن برمجتيا فى 

 .ذاكرة عينة البحث استنادا إلى عدم وجود فروق دالة بين حمقات الممارسة األخيرة
(دراسة بعنوان "تتبع متغيرات بيوميكانيكية ٗم( )ٕ٘ٓٓ)حمادة عبد العزيز إبراهيم" أجري " -ٕ

مختارة خالل بناء برنامج حركى"، واستيدفت الدراسة التعرف عمى مراحل بناء برنامج حركى 
لجممة من المكمات من خالل تتبع وقياس بعض المتغيرات البيوميكانيكية، وقد استخدم الباحث 

منيج الوصفى، وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية وتمثمت فى العب واحد من مالكمى الوزن ال
كجم( وقد استخدم الباحث برنامج التحميل الحركى باستخدام الكمبيوتر، وأسفرت أىم ٗٚالمتوسط )

النتائج عن عدم وجود تطابق تام بين القياس الخامس والسادس فى جميع المتغيرات مما يشير 
ى تأكيد البرامج الحركية المعدلة، كما أن عدد تكرارات أداء جممة المكم المستخدمة والتى بمغ إل

تكرار موزعة بالتساوى عمى ست حمقات كان كافيًا إلحداث ثبات فى أغمب  ٖ٘ٓعددىا 
 المتغيرات مشيرًا إلى أن برمجتيا تمت بين القياسين الرابع والخامس.

 Fleishman, G. and Lim, C,.H م شونج هوك"فميش مان و ليأجري كل من " -ٖ
دراسة بعنوان "تأثير الممارسة الممتدة عمى زمن البرمجة زمن الحركة ونقل  (18) (1991)

االستجابات البسيطة الُمميزة لميدف". بيدف الكشف عن تأثير الممارسة الممتدة عمى تطوير 
ف، واختار الباحثان عمديًا ستة العبين برامج التحكم الحركى االستجابات البسيطة الُمميزة لميد

مميزين فى كرة اليد والسمة والبيسبول، وقد استخدم الباحثات التصوير السينمائى والتحميل 
الكينماتوجرافى كوسائل لجمع البيانات، واستخمصا أن زمن رد الفعل الكمى كان أسرع لتحسين 
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ة المعقدة، وقت الحركة لكمتا الحالتين اليدف األول فى كمتا التجربتين، ويدعم تأثير االستجاب
 تحسنت بشكل خطى بالممارسة، ويوحى ذلك بأن تطوير برامج التحكم الحركى ما زال يحدث.

( بدراسة كان Heuer, H. and Schmidt, R. (1988) (20) " هيوير و شميدت"أجري  -ٗ
وييدف البحث التعرف عمى  عنوانيا "نقل التعمم بين األنماط الحركية بالتوقيت النسبى المختمف".

نقل التعمم الحركى بأدلة مفيوم البرنامج الحركى فى توقيتات مختمفة لمتعمم الحركى، واختار 
سنة، واستخدم الباحثان  ٘.ٚٔالباحثان عمديًا عدد ثالثة العبين ناشئين متوسط أعمارىم 

مفيوم البرنامج الحركى التصوير السنيمائى والتحميل الكينماتوجرافى، وتوصل الباحثان إلى أن 
الُمعمم بأدلة توقيت نسبية ثابتة كانت واحدة تقريبًا، وذلًك لتوقع نقل مثالى من التدريب إلى نمط 

 .حركى ذو نقل أقل إلى نمط حركى آخر بتوقيت نسبى مختمف
( دراسة عنوانيا "تأثير اختيار Rose, Debra. J. (1988) (22) "روز دبرا" أجري  -٘

متشابية عمى تشكيل أساس عمميات البرمجة".  وييدف البحث إلى محاولة التعرف االستجابات ال
عمى طبيعة عمميات التخطيط األساسية التى توجو االختبارات بين الجمل الحركية البديمة التى 
تختمف فى التشابو وطول عامل االستجابة، واختار الباحث عمديًا عدد تسعة العبين ذو مستوى 

ضات مختمفة، واستخدم الباحث التصوير السنيمائى والتحميل الكينماتوجرافى، عاٍل من عدة ريا
وتوصل إلى وقت اختيار بين الجمل الحركية القادمة ُحدد بالعدد الكمى لعوامل االستجابة التى 
شكمت كل من الُجمل الحركية، وأن كل عوامل االستجابة فى الجمل الحركية ُتمّيز وُتخَطط قبل 

 ستجابة. تنفيذ عامل اال
( دراسة عنوانيا تأثير استخدام التسجيل 16) (Del Ray, P. 1971) "ديمي راي" أجري  -ٙ

المرئى عمى دقة أداء العبات السالح تحت الشروط البيئية المفتوحة والمغمقة. واختارت الباحثة 
 العبة مبتدئة فى سالح الشيش، ُقسموا إلى مجموعتين فى العدد، مارست المجموعة ٕٗعدد 

األولى واجبات حركية فى بيئة مغمقة، ومارست المجموعة الثانية واجبات حركية فى بيئة 
مفتوحة، وقد تم اختبار المجموعتين باستخدام الواجبات الحركية المفتوحة، واستخمصت الباحثة 
أن ممارسة الواجبات الحركية فى بيئة مغمقة كان أكثر استفادة فى المعرفة باألداء والمعرفة 

 نتائج من المجموعة األخرى. بال
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:  
 استخدم الباحث المنيج شبو التجريبى لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث.
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 عينة البحث:
بنادي الرواد الرياضي والمسجمين تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من ناشئي التايكوندو 

( ٕٔسنة والبالغ عددىم ) ٚٔالمرحمة السنية تحت فى  بسجالت االتحاد المصري لمتايكوندو
صدق التمايز ( العبين ألجراء الدراسة اإلستطالعية واجراء ٙناشئ حيث تم إستبعاد ) 

( ناشئين من الناشئين المتميزين ٙوبذلك أصبحت عينة البحث األساسية ) لالختبارات قيد البحث
والجدول التالى يوضح  ة لممواسم األخيرةوالحاصمين عمي المراكز األولي في بطوالت الجميوري

 توصيفًا إحصائيًا لعينة البحث األساسية فى المتغيرات قيد البحث.
 

 ( التوصيف اإلحصائى لعينة البحث األساسية فى متغيرات النمو والقدرات البدنية ٔجدول )
 ٕٔن =                                                                          

 المتغيرات             
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 االلتواء الوسيط

مو
 الن

رات
تغي
م

 

 ٗ٘.ٓ ٓ٘.ٙٔ ٛٛ.ٔ ٖ٘.ٙٔ سنة العمر الزمنى
 ٜٛ.ٓ ٓ٘.ٓٚٔ ٘٘.ٗ ٕٔ.ٓٚٔ سم ارتفاع القامة

 ٙٙ.ٓ- ٓ٘.٘ٙ ٖٖ.ٗ ٖٓ.٘ٙ كيمو جرام الوزن 
 ٛٚ.ٓ ٓٓ.ٓٔ ٚ٘.ٔ ٙٗ.ٜ سنة العمر التدريبي

نية
لبد
ت ا

قدرا
ال

 
 -ٖٔ.ٓ ٓٓ.ٕ ٚٚ.ٕ ٜٛ.ٓ ثانية سرعة االستجابة الحركية

 ٕٓ.ٔ ٓٓ.ٕٔ ٘ٛ.ٕ ٘٘.ٙٔ عدد االسرعة الحركية لمرجل اليمني
 ٔٛ.ٔ ٓ٘.ٜ ٖٔ.ٕ ٙٔ.ٕٔ عدد االسرعة الحركية لمرجل اليسري 

 ٖٛ.ٓ- ٜٔ.ٕ ٗٔٓ.ٓ ٕٓ.ٕ متر القدرة العضمية لمرجمين
 ٜٜ.ٓ ٓ٘.ٛ ٖ٘.ٕ ٖ٘.ٚ ثانية الخاصة الرشاقة

 ٓ٘.ٓ ٓ٘.ٙ٘ ٙٛ.ٖ ٗٙ.ٙ٘ ثانية التوازن الحركي
 ٘ٛ.ٓ- ٓ٘.ٓٔ ٘ٔ.ٕ ٖٚ.ٓٔ سم مرونة الحوض

مما يشير  ٖ±( أن جميع قيم معامالت االلتواء قد انحصرت ما بين ٔيتضح من الجدول رقم )
 رات قيد البحث.إلى وقوع أفراد عينة البحث داخل المنحنى االعتدالى لممتغي

 أدوات جمع البيانات:
 قام الباحث بتحديد أدوات جمع البيانات وىى تحتوى عمى ثالثة أوجو:

 أدوات وأجيزة قياس: وىى عمى الترتيب: -ٔ
 .جياز رستامير لقياس الطول والوزن 
 .جياز لقياس سرعة االستجابة الحركية 
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إعطاء درجات تعبر بصدق عن الصفة وقد تم معايرة ىذه األجيزة لمتأكد من سالمتيا فى 
 المقاسة.

 (ٗ)اختبارات القدرات البدنية: مرفق  -ٕ
تم اختيار القدرات البدنية التالية لكونيا من أىم القدرات البدنية المرتبطة برياضة التايكوندو 

 وىي :
 اختبار سرعة االستجابة الحركية -
 ثواني ٓٔرة اختبار أداء )اب دوليو تشاجي( فى الجذع فى زمن قد -
 اختبار الوثب العريض من الثبات -
 إتجاىات. ٗشمال  في  –إختبار أداء ")اب دوليو تشاجي( بالجذع" يمين  -
 اختبار باس المعدل لمتوازن الحركي -
 اخبار مرونة مفصل الحوض -

 Flash 8 Videoكاميرا تصوير فيديو وجياز فيديو وجياز حاسب آلى مزود ببرنامج  -ٖ
Encoder . وىو برنامج لعرض ممفات الفيديو ، مزود بساعة تحسب الزمن بدقة متناىية حتى

من الثانية، مع إمكانية التحكم فى إيقاف الصورة فى المحظة المطموبة، خالل أداء جممة  ٔٓٓ.ٓ
التايكوندو )قيد البحث(. ولمتأكد من صدق وثبات اختبارات القدرات البدنية قيد البحث، تم حساب 

 العممية ليا عمى العينة االستطالعية. المعامالت
 أوال حساب الصدق 

لحساب الصدق إستخدم الباحث صدق التمايز بين مجموعتين إحداىما مميزة من مجتمع البحث 
 ٗٔ( العبين واألخرى غير مميزة من ناشئ نادى الرواد تحت ٙوخارج العينة األساسية وقواميا )

 يوضح ذلك . ( ناشئين والجدول التاليٙسنة وعددىا )
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( داللة الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة  فى االختبارات قيد ٕجدول )
           البحث             

 ٙ=  ٕ= ن ٔن                                                                                            

وحدة  المتغيرات
 سالقيا

قيمة  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
المتوسط  "ت"

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 *٘ٔ.ٖ ٛٛ.ٕ ٚٓ.ٔ ٓٛ.ٕ ٜٜ.ٓ ثانية سرعة االستجابة الحركية
 *ٜٓ.ٖ ٕٛ.ٕ ٖٔ.ٕٔ ٔٛ.ٕ ٓ٘.ٙٔ عدد االسرعة الحركية لمرجل اليمني

 *ٕٚ.ٗ ٛٓ.ٖ ٘ٙ.ٛ ٚٓ.ٕ ٛٓ.ٕٔ عدد لمرجل اليسري االسرعة الحركية 
 *ٓٛ.ٕ ٘٘.ٔ ٜٜ.ٔ ٜٛ.ٓ ٚٔ.ٕ متر القدرة العضمية لمرجمين

 *ٚٚ.ٕ ٓٗ.ٕ ٜٓ.ٜ ٖ٘.ٕ ٖٚ.ٚ ثانية الرشاقة الخاصة
 *ٗ٘.ٖ ٕٓ.ٗ ٜٔ.ٔ٘ ٚٛ.ٖ ٜ٘.ٙ٘ ثانية التوازن الحركي
 *ٙٛ.ٖ ٖٔ.ٕ ٙٓ.ٗٔ ٚٔ.ٕ ٓٗ.ٓٔ سم مرونة الحوض

 ٖٕ.ٕ=  ٘ٓ.ٓولية عند مستوى قيمة "ت" الجد *
بين المجموعتين المميزة   ٘ٓ.ٓ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ٕيتضح من الجدول رقم )

 وغير المميزة ولصالح المجموعة المميزة فى اإلختبارات البدنية قيد البحث مما يدل عمى صدق ىذه اإلختبارات.
 ثانيًا : حساب الثبات :

وذلك  (test-Retest)ثبات إستخدم الباحث طريقة تطبيق اإلختبار ثم إعادة تطبيقة لحساب ال
 ( أيام بين التطبيقين والجدول التالي يوضح ذلك .ٖبفاصل زمنى قدره )

                                    داللة الفروق بين التطبيقين األول والثانى فى اإلختبارات البدنية )قيد البحث( الثبات( ٖجدول )
 ٙن=                                                                                      

وحدة  المتغيرات
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
المتوسط  قيمة "ر"

 الحسابى
االنحراف 
 المعيارى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى 

 ٜٛ.ٓ ٙ٘.ٕ ٜٛ.ٓ ٓٛ.ٕ ٜٜ.ٓ ثانية سرعة االستجابة الحركية
 ٜٛ.ٓ ٜٚ.ٕ ٗ٘.ٙٔ ٔٛ.ٕ ٓ٘.ٙٔ عدد االسرعة الحركية لمرجل اليمني
 ٜٜ.ٓ ٜٙ.ٕ ٕ٘.ٕٔ ٚٓ.ٕ ٛٓ.ٕٔ عدد االسرعة الحركية لمرجل اليسري 

 ٜ٘.ٓ ٖٓ.ٔ ٜٔ.ٕ ٜٛ.ٓ ٚٔ.ٕ متر القدرة العضمية لمرجمين
 ٖٜ.ٓ ٖٖ.ٕ ٓٗ.ٚ ٖ٘.ٕ ٖٚ.ٚ ثانية الرشاقة الخاصة
 ٜٙ.ٓ ٗٛ.ٖ ٕٗ.٘٘ ٚٛ.ٖ ٜ٘.ٙ٘ ثانية التوازن الحركي
 ٜٛ.ٓ ٕ٘.ٕ ٖٔ.ٓٔ ٚٔ.ٕ ٓٗ.ٓٔ سم مرونة الحوض

 ٔٔٛ.ٓ=  ٘ٓ.ٓقيمة"ر" الجدولية عند مستوى 
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وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين التطبيق األول والثانى عند  (ٖيتضح من الجدول رقم )
 فى اإلختبارات البدنية قيد البحث مما يشير إلى ثبات تمك اإلختبارات. ٘ٓ.ٓة مستوى معنوي

 الدراسات االستطالعية : 
 الدراسة االستطالعية األولي:

لحساب  ٕٕٔٓ/ ٔ/ ٖٕقام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية األولي يوم السبت الموافق 
 صالحيتيا .المعامالت العممية لالختبارات المستخدمة والتأكد من 

 الدراسة االستطالعية الثانية:
عمى أحد طالب  ٕٕٔٓ/ ٔ/ ٕٙقام الباحث بإجراء دراسة استطالعية ثانية يوم الثالثاء الموافق 

 العينة االستطالعية وذلك بيدف :
 تحديد مكان وضع كاميرا الفيديو وزاوية التصوير . -
 التأكد من صالحية المكان الذى سيتم فيو التصوير . -
 تحديد أنسب وقت يصمح لمتصوير وفقًا لدرجة اإلضاءة المطموبة . -
 الكشف عن المشكالت التى قد تظير أثناء تصوير العينة األساسية . -

 التجربة األساسية لمبحث :
 تحديد جممة ركالت التايكوندو:       

ايكوندو ألكثر قام الباحث بتحديد جممة ركالت التايكوندو من خالل خبرتو فى تدريس مقرر الت
عام بجانب خبرتو في تدريب رياضة التايكوندو وكونو العب سابق ، حيث راعى أن  ٖٔمن 

تحتوى الجممة عمى أكثر الركالت استخداما في مباريات التايكوندو ، وقد راعى الباحث أن 
، تحتوى الجممة عمى ميارات بسيطة حتى يسيل برمجتيا وتخزينيا فى الذاكرة الحركية الطويمة

وبالتالى يمنح الالعب وقت كاف لمتركيز عمى سرعة األداء وتكوين البرنامج الحركى، وكان 
 تسمسل ىذه الجممة عمى النحو التالى:

أداء "نارا  -أداء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" –)أداء "اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" 
 أداء "تي تشاجي يمين بالجذع"( –تشاجي شمال بالرأس" 

 راءات التنفيذية لمبحث : اإلج
تمت اإلجراءات التنفيذية لمبحث والتى اشتممت عمى برنامج الممارسة اليومية بصالة المنازالت 
بنادي الرواد الرياضي بمدينة العاشر من رمضان حيث تم تنفيذ إجراءات الممارسة يوميًا ولمدة 

م إلى يوم األحد الموافق ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔ( أيام متتاليًا ، خالل الفترة من يوم األحد الموافق ٛ)
 م.ٕٕٔٓ/ٕ/ٚ
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 برنامج الممارسة : 
قام الباحث بشرح تسمسل جممة ركالت التايكوندو وبرنامج الممارسة لالعبين فى اليوم  -

األول وبعدىا مباشرة بدأ كل مفحوص بعمل إحماء ثم تنفيذ برنامج الممارسة الذى تكرر 
 عمى مدى أيام الممارسة.

دقيقة لالعب الواحد فى اليوم  ٖ٘إلى  ٖٓالبرنامج اليومى لمممارسة من استغرق تنفيذ  -
 تكرارًا لجممة ركالت تايكوندو. ٓ٘وتضمن 

تم توزيع التكرارات إلى عشرة وحدات متساوية بواقع خمس تكرارات فى كل وحدة.  ومن  -
خر، ثانية راحة بينية بين كل تكرار وآ ٖٓأجل اإلقالل من عامل التعب منح الالعب 

 ثانية راحة بينية بين كل وحدة وأخرى.  ٓ٘ٔكما منح كل العب 
راعى الباحث أن يستغل فترة الراحة البينية بين كل وحدة وأخرى لالعب والتى مقدارىا  -

ثانية تقريبا أى دقيقتين ونصف فى تنفيذ العب آخر لوحدة ممارسة لحين انتياء  ٓ٘ٔ
 الالعب األول لفترة الراحة الخاصة بو. 

وقد تولى الباحث عممية بدء الالعب ألداء الوحدات المقررة وكذلك التكرارات داخل كل  -
 وحدة باإلضافة إلى توقيتات فترات الراحة البينية.

 مرة ىى عدد تكرارات الممارسة اليومية. ٓ٘تم تصوير كل العب عدد  -
لتالى مباشرة  تم عرض النتائج السابقة عمى أفراد العينة قبل البدء فى التصوير ا -

لتزويدىم بتغذية الحقة كمعرفة بالنتيجة متمثمة فى الزمن الذى أدوا فيو جممة ركالت 
التايكوندو فى القياس السابق، وكمعرفة باألداء عن طريق مشاىدتيم ألدائيم كنوع من 

 التعزيز.
رفة قام الباحث بقياس السرعة الحركية والتوازن الحركي في بداية كل حمقة تالية لمع -

 التطور الحادث في الحمقة السابقة .
 اإلعداد والتجهيز لمتصوير : 

قام الباحث بقياس زمن أداء مقاطع جممة التايكوندو موضوع البحث باستخدام برنامج الحاسب 
 اآللي متبعًا الخطوات التالية :

ية تم تصوير الجممة بكاميرا تصوير )كاميرا فيديو( ذات تردد ثالثون صورة فى الثان -
 الواحدة.

تم تثبيت الكاميرا المستخدمة خارج حدود منطقة المعب وعمى بعد مناسب من البساط  -
 بحيث تظير كل تفاصيل جممة الركالت منذ لحظة البداية وحتى المحظة األخيرة.
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تم تحديد كادر ثابت لمكاميرا بوضع عالمات إرشادية )بحدود معمومة( بالنسبة لبداية  -
 كية قيد البحث.أداء الجممة الحر 

تم وضع لمبة فى مجال رؤية المفحوص ليبدأ الحركة وأداء جممة الركالت بمجرد  -
إضاءتيا مباشرة، وكذلك لمبة أخرى فى مجال رؤية الكاميرا، حتى يمكن حساب زمن رد 
الفعل )زمن الكمون( وذلك من لحظة ظيور الضوء حتى بداية الكادر األول من بدء 

 جممة الركالت.
 اج البيانات:استخر 
الذى يقوم  Flash 8 Video Encoderتم معالجة الفيمم الناتج بواسطة برنامج  -

 بتحويمو إلى مجموعة من الصور الثابتة المتسمسمة باستخدام الحاسب اآللي.
تم معالجة الفيمم الناتج وتحميل وحساب أزمنة األداء يوميا عقب االنتياء من حمقات  -

 الممارسة اليومية.
ام الباحث بتتبع وحساب المتغيرات التالية: زمن الكمـون، زمن اداء ركمة "اب دوليو ق  -

تشاجي شمال بالجذع" ، زمن أداء ركمة "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس"، زمن اداء ركمة 
"نارا تشاجي شمال بالرأس" ، زمن اداء ركمة "تي تشاجي يمين بالجذع" ، "الزمن الكمى 

 لمجممة الحركية".
 ما قام الباحث بتتبع متغيرات السرعة الحركية والتوازن الحركي خالل البرنامج الحركي.ك -

 المعالجات اإلحصائية:
  إستعان الباحث ببرنامج التحميل اإلحصائىspss  لمعالجة نتائجة وذلك من خالل 

 
 المتوسط الحسابى -

 الوسيط   -

 االنحراف المعيارى  -
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 عرض ومناقشة النتائج:
 أواًل: عرض النتائج:

 ل التباين بين حمقات الممارسة فى المتغيرات قيد البحث       ( تحمي ٗجدول )         

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 الداللة "ف"

 ٗٓ.ٓ ٓٗ ٜٗٔ.ٓ داخل الحمقات دالة ٙ٘ٔ.ٗ ٘ٔٓ.ٓ ٚ ٛٓٔ.ٓ بين الحمقــــــات زمن الكمـون 
زمن اداء اب دوليو 

 ال بالجذعتشاجي شم
 ٓٔٓ.ٓ ٓٗ ٛٗٔ.ٓ داخل الحمقات دالة ٕٔٗ.ٖ ٕٔٓ.ٓ ٚ ٔٙٔ.ٓ بين الحمقــــــات

زمن اداء اب دوليو 
 تشاجي يمين بالرأس

 ٛٓٓ.ٓ ٓٗ ٕٚٔ.ٓ داخل الحمقات دالة ٕ٘ٔ.٘ ٖٗٓ.ٓ ٚ ٕٕٛ.ٓ بين الحمقــــــات
زمن اداء نارا تشاجي 

 شمال بالرأس
 ٘ٓٓ.ٓ ٓٗ ٔٛٓ.ٓ داخل الحمقات دالة ٕٖٓ.ٖ ٖٔٓ.ٓ ٚ ٔٛٓ.ٓ بين الحمقــــــات

زمن اداء تي تشاجي 
 يمين بالجذع

 ٙٓ.ٓ ٓٗ ٔٚٓ.ٓ داخل الحمقات دالة ٜٔٛ.ٕ ٓٔٓ.ٓ ٚ ٚ٘ٓ.ٓ بين الحمقــــــات

 ٔٚٓ.ٓ ٓٗ ٗٔ٘.ٔ داخل الحمقات دالة ٖٗ٘.ٛ ٔٛٙ.ٓ ٚ ٕٓٙ.ٗ بين الحمقــــــات الزمن الكمى لمجممة
الحركية لمرجل  السرعة

 اليمني
 ٙٛ.ٚ ٓٗ ٓ٘.ٖٗٔ داخل الحمقات دالة ٕٙ.ٖ ٕ٘.ٛٔ ٚ ٔٛ.ٕٚٔ بين الحمقــــــات

السرعة الحركية لمرجل 
 اليسري 

 ٓٙ.ٕ ٓٗ ٖٖ.ٗٓٔ داخل الحمقات دالة ٘ٙ.ٙ ٖٙ.ٚٔ ٚ ٛ٘.ٕٔٔ بين الحمقــــــات

 ٖ٘ٓ.ٓ ٓٗ ٜٖٛ.ٔ داخل الحمقات لةدا ٗٓ.ٗ ٔٗٔ.ٓ ٚ ٜٜٓ.ٓ بين الحمقــــــات التوازن الحركي
 ٕ٘.ٕ=  ٘ٓ.ٓقيمة "ف" الجدولية عند مستوى معنوية 

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين حمقات الممارسة فى المتغيرات قيد ٗيتضح من الجدول رقم ) 
لمتعرف عمى اتجاه ىذه L.S.D البحث ، وسوف يقوم الباحث بإجراء اختبار )أقل فرق معنوى( 

 الفروق.
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 ( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى زمن الكمون  3جدول ) 

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  في فروق المتوسطات بين كل حمقة  ٘يتضح من الجدول رقم ) 

تمييا فى زمن الكمون لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة والتى 
 الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الخامسة.
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 الحلقة الثامنة الحلقة السابعة الحلقة السادسة الحلقة الخامسة الحلقة الرابعة الحلقة الثالثة الحلقة الثانية الحلقة األولي

 زمن األداء بالثانية

 حمقات الممارسة
المتوسط 
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *٘ٛٔ.ٓ *ٗٛٔ.ٓ *ٚ٘ٔ.ٓ *ٖ٘ٔ.ٓ ٜٚٓ.ٓ ٘٘ٓ.ٓ ٖٔٓ.ٓ  ٛ٘ٗ.ٓ الحمقة األولــــــــى
 *ٗ٘ٔ.ٓ *ٖ٘ٔ.ٓ ٕٙٔ.ٓ ٕٕٔ.ٓ ٙٙٓ.ٓ ٕٗٓ.ٓ   ٕٚٗ.ٓ الحمقة الثانيــــــة
 ٖٓٔ.ٓ ٜٕٔ.ٓ ٕٓٔ.ٓ ٜٛٓ.ٓ ٕٗٓ.ٓ    ٖٓٗ.ٓ الحمقة الثــــالثـــة
 ٛٛٓ.ٓ ٚٛٓ.ٓ ٓٙٓ.ٓ ٙ٘ٓ.ٓ     ٖٔٙ.ٓ الحمقة الرابعــــــة
 ٕٖٓ.ٓ ٖٔٓ.ٓ ٗٓ.ٓ      ٖ٘ٓ.ٓ الحمقة الخامسة
 ٕٛٓ.ٓ ٕٚٓ.ٓ       ٖٔٓ.ٓ الحمقة السادسة
 ٔٓٓ.ٓ        ٕٗٚ.ٓ الحمقة الســابعة
         ٖٕٚ.ٓ الحمقة الثــــامنة
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 ن الكمون أثناء أداء السمسمة الحركية لجممة( يوضح منحنى التطور الديناميكى لزمٔشكل )
 ركالت التايكوندو قيد البحث

 
 بالجذع" ( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى زمن اداء "اب دوليو تشاجي شمال ٙجدول ) 

حمقات 
 الممارسة

المتوسط 
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 سةالخام

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٜٜٔ.ٓ *ٜٛٔ.ٓ *ٓٛٔ.ٓ *ٕ٘ٔ.ٓ ٓٛٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ ٕٕٓ.ٓ  ٘ٙ٘.ٓ الحمقة األولــى
 *ٚٚٔ.ٓ *ٙٚٔ.ٓ *ٛ٘ٔ.ٓ ٖٓٔ.ٓ ٛ٘ٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ   ٖٗ٘.ٓ الحمقة الثانيــــــة
 ٚٗٔ.ٓ ٙٗٔ.ٓ ٕٛٔ.ٓ ٓٓٔ.ٓ ٕٛٓ.ٓ    ٖٔ٘.ٓ الحمقة الثــــالثـــة

 ٜٔٔ.ٓ ٛٔٔ.ٓ ٓٓٔ.ٓ ٗ٘ٓ.ٓ     ٘ٛٗ.ٓ الرابعــــــة الحمقة
 ٚٗٓ.ٓ ٙٗٓ.ٓ ٕٛٓ.ٓ      ٖٔٗ.ٓ الحمقة الخامسة
 ٜٔٓ.ٓ ٛٔٓ.ٓ       ٖ٘ٛ.ٓ الحمقة السادسة
 ٔٓٓ.ٓ        ٖٚٙ.ٓ الحمقة الســابعة
         ٖٙٙ.ٓ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  في فرق المتوسطات بين كل حمقة ٙالجدول رقم )يتضح من 

، فى حين بدأ ظيور فروق دالة  بالجذع" "اب دوليو تشاجي شمالاداء والتى تمييا فى زمن 
إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الخامسة، حيث 

 واضحا حتى الحمقة األخيرة. استمر ظيور الفروق 

 
( يوضح منحنى التطور الديناميكى لزمن اداء اب دوليو تشاجي شمال بالجذع أثناء أداء السمسمة الحركية ٕشكل )

 لجممة  ركالت التايكوندو قيد البحث
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 الحلقة الثامنة الحلقة السابعة الحلقة السادسة الحلقة الخامسة الحلقة الرابعة الحلقة الثالثة الحلقة الثانية الحلقة األولي

 زمن األداء بالثانية
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 بالرأس"  زمن اداء "اب دوليو تشاجي يمينالفروق بين حمقات الممارسة فى ( داللة  ٚجدول ) 

المتوسط  حمقات الممارسة
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٕٕ٘.ٓ *ٕٕٗ.ٓ *ٖٕٔ.ٓ *ٖٕٓ.ٓ *٘ٙٔ.ٓ ٚٓٔ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ  ٚٛٚ.ٓ الحمقة األولــــــــى
 *ٕٓٓ.ٓ *ٜٜٔ.ٓ *ٛٛٔ.ٓ *ٛٚٔ.ٓ *ٓٗٔ.ٓ ٕٛٓ.ٓ   ٕٙٚ.ٓ الحمقة الثانيــــــة
 ٛٔٔ.ٓ ٚٔٔ.ٓ ٙٓٔ.ٓ ٜٙٓ.ٓ ٛ٘ٓ.ٓ    ٓٛٙ.ٓ الحمقة الثــــالثـــة
 ٓٙٓ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ ٛٗٓ.ٓ ٖٛٓ.ٓ     ٕٕٙ.ٓ الحمقة الرابعــــــة
 ٕٕٓ.ٓ ٕٔٓ.ٓ ٓٔٓ.ٓ      ٗٛ٘.ٓ الحمقة الخامسة
 ٕٔٓ.ٓ ٔٔٓ.ٓ       ٗٚ٘.ٓ الحمقة السادسة
 ٔٓٓ.ٓ        ٖٙ٘.ٓ الحمقة الســابعة
         ٕٙ٘.ٓ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة  ٚيتضح من الجدول رقم ) 
التى تمييا فى زمن أداء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس"، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا و 

بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الرابعة، حيث استمر ظيور 
 الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة.

 
( يوضح منحنى التطور الديناميكى لزمن اداء اب دوليو تشاجي يمين بالرأس أثناء أداء السمسمة الحركية ٖشكل )

 لجممة  ركالت التايكوندو قيد البحث
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 الحلقة الثامنة الحلقة السابعة الحلقة السادسة الحلقة الخامسة الحلقة الرابعة الحلقة الثالثة الحلقة الثانية الحلقة األولي

 زمن األداء بالثانية
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 ( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى زمن اداء "نارا تشاجي شمال بالرأس"  ٛجدول )  

المتوسط  ارسةحمقات المم
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٖٗٔ.ٓ *ٖٖٔ.ٓ *ٛٔٔ.ٓ ٛٓٔ.ٓ ٔٛٓ.ٓ ٙٗٓ.ٓ ٗٔٓ.ٓ  ٖٓٚ.ٓ الحمقة األولـــى
 *ٕٓٔ.ٓ *ٜٔٔ.ٓ ٗٓٔ.ٓ ٜٗٓ.ٓ ٚٙٓ.ٓ ٕٖٓ.ٓ   ٙٔٚ.ٓ الحمقة الثانيــــــة
 ٛٛٓ.ٓ ٚٛٓ.ٓ ٕٚٓ.ٓ ٕٙٓ.ٓ ٖ٘ٓ.ٓ    ٗٛٙ.ٓ الحمقة الثــــالثـــة
 ٖ٘ٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ ٖٚٓ.ٓ ٕٚٓ.ٓ     ٜٗٙ.ٓ الحمقة الرابعــــــة
 ٕٙٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ ٓٔٓ.ٓ      ٕٕٙ.ٓ الحمقة الخامسة
 ٙٔٓ.ٓ ٘ٔٓ.ٓ       ٕٔٙ.ٓ الحمقة السادسة
 ٔٓٓ.ٓ        ٜٚ٘.ٓ الحمقة الســابعة
         ٜٙ٘.ٓ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة ٛيتضح من الجدول رقم ) 
والتى تمييا فى زمن اداء نارا تشاجي شمال بالرأس ، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين 
حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة السادسة، حيث استمر ظيور 

 الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة.

 
الرأس أثناء أداء السمسمة الحركية لجممة ( يوضح منحنى التطور الديناميكى لزمن اداء نارا تشاجي شمال بٗشكل )

 ركالت التايكوندو قيد البحث
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 زمن األداء بالثانية
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 ( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى زمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع"ٜجدول )

المتوسط  حمقات الممارسة
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 لسادسةا

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٔٔٔ.ٓ *ٓٔٔ.ٓ *٘ٓٔ.ٓ *٘ٓٔ.ٓ ٓٛٓ.ٓ ٙٗٓ.ٓ ٖٕٓ.ٓ  ٚٙٙ.ٓ الحمقة األولــــــــى
 ٛٛٓ.ٓ ٚٛٓ.ٓ ٕٛٓ.ٓ ٕٛٓ.ٓ ٚ٘ٓ.ٓ ٖٕٓ.ٓ   ٗٗٙ.ٓ الحمقة الثانيــــــة
 ٘ٙٓ.ٓ ٗٙٓ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ ٜ٘ٓ.ٓ ٖٗٓ.ٓ    ٕٔٙ.ٓ الحمقة الثــــالثـــة

 ٖٔٓ.ٓ ٖٓٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ     ٚٛ٘.ٓ ـــــةالحمقة الرابعـ
 ٙٓٓ.ٓ ٘ٓٓ.ٓ ٓٓٓ.ٓ      ٕٙ٘.ٓ الحمقة الخامسة
 ٙٓٓ.ٓ ٘ٓٓ.ٓ       ٕٙ٘.ٓ الحمقة السادسة
 ٔٓٓ.ٓ        ٚ٘٘.ٓ الحمقة الســابعة
         ٙ٘٘.ٓ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة  ٜقم ) يتضح من الجدول ر 

، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين  زمن اداء تي تشاجي يمين بالجذعوالتى تمييا فى 
حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الخامسة، حيث استمر ظيور 

 قة األخيرة.الفروق واضحا حتى الحم

 
( يوضح منحنى التطور الديناميكى لزمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع" أثناء أداء السمسمة الحركية لجممة ٘شكل )

 ركالت التايكوندو قيد البحث
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 لجممة ركالت التايكوندو  مارسة فى الزمن الكمى( داللة الفروق بين حمقات المٓٔجدول )

المتوسط  حمقات الممارسة
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٜٕٓ.ٔ *ٕٕٓ.ٔ *ٜٓٚ.ٓ *ٜ٘ٔ.ٓ *ٜٓٚ.ٓ ٜٔٗ.ٓ ٕ٘ٔ.ٓ  ٓٔٛ.ٕ الحمقة األولــــــــى
 *ٜٗٓ.ٓ *ٜٚٛ.ٓ *٘ٗٛ.ٓ *ٜٓٚ.ٓ *ٗٛ٘.ٓ ٖٙٙ.ٓ   ٘ٛٙ.ٕ الحمقة الثانيــــــة
 *ٖٛ٘.ٓ *ٖٔ٘.ٓ ٜٚٗ.ٓ ٕٗٗ.ٓ ٕٛٔ.ٓ    ٜٖٔ.ٕ الحمقة الثــــالثـــة
 ٕٖٓ.ٓ ٖٖٔ.ٓ ٕٔٙ.ٓ ٕٙٓ.ٓ     ٔٓٔ.ٕ الحمقة الرابعــــــة
 ٗٔٔ.ٓ ٚٓٔ.ٓ ٘٘ٓ.ٓ      ٜ٘ٛ.ٔ الحمقة الخامسة
 ٜ٘ٓ.ٓ ٕ٘ٓ.ٓ       ٓٗٛ.ٔ الحمقة السادسة
 ٚٓٓ.ٓ        ٛٛٚ.ٔ الحمقة الســابعة
         ٔٛٚ.ٔ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة ٓٔيتضح من الجدول رقم )
قيد البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة  ركالت التايكوندوالكمى لجممة  والتى تمييا فى الزمن

إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الرابعة، حيث استمر 
 ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة.

 
 ( يوضح منحنى التطور الديناميكى لمزمن الكمى لجممة ركالت التايكوندو قيد البحثٙشكل )
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( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى اختبار السرعة الحركية لمرجل اليمني  في  ٔٔجدول )  
 ( ثوانيٓٔزمن )

 حمقات الممارسة
المتوسط 
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 انيةالث

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٓ٘ٚ.ٕ *ٓ٘ٚ.ٕ *ٓٓ٘.ٕ ٓٓٙ.ٔ ٖٓ٘.ٔ ٕٓٛ.ٓ ٓٓٗ.ٓ  ٓٛ.ٙٔ الحمقة األولــــــــى
 *ٖٓ٘.ٕ *ٖٓ٘.ٕ *ٓٓٔ.ٕ ٕٓٓ.ٔ ٜٓ٘.ٓ ٕٓٗ.ٓ   ٕٓ.ٚٔ الحمقة الثانيــــــة

 *ٖٜٓ.ٔ *ٖٜٓ.ٔ ٓٛٙ.ٔ ٓٛٚ.ٓ ٖٓ٘.ٓ    ٕٙ.ٚٔ ثـــةالحمقة الثــــال
 ٓٓٗ.ٔ ٓٓٗ.ٔ ٓ٘ٔ.ٓ ٕٓ٘.ٓ     ٘ٔ.ٛٔ الحمقة الرابعــــــة
 ٓ٘ٔ.ٔ ٓ٘ٔ.ٔ ٜٓٓ.ٓ      ٓٗ.ٛٔ الحمقة الخامسة
 ٕٓ٘.ٓ ٕٓ٘.ٓ       ٖٓ.ٜٔ الحمقة السادسة
 ٓٓٓ.ٓ        ٘٘.ٜٔ الحمقة الســابعة
         ٘٘.ٜٔ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "

اختبار ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تمييا فى ٔٔيتضح من الجدول رقم ) 
، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة  السرعة الحركية لمرجل اليمني

حمقة السادسة، حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من ال
 الحمقة األخيرة.

 
  ( ثوانيٓٔ( يوضح منحنى التطور الديناميكى إلختبار السرعة الحركية لمرجل اليمني قيد البحث في زمن)ٚشكل )
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لة الفروق بين حمقات الممارسة فى اختبار السرعة الحركية لمرجل اليسري في ( دال  ٕٔجدول )  
 ( ثوانيٓٔزمن )

 حمقات الممارسة
المتوسط 
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

الحمقة 
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٜٓٚ.ٕ *ٜٓٙ.ٕ *ٖٓٛ.ٕ *ٖٓٓ.ٕ ٖٓٙ.ٔ ٖٓٔ.ٔ ٓٛٗ.ٓ  ٚ٘.ٕٔ ىالحمقة األولــــــــ
 *ٜٓٗ.ٕ *ٓٛٗ.ٕ *ٜٓٓ.ٔ ٓ٘٘.ٔ ٓ٘ٔ.ٔ ٓ٘ٙ.ٓ   ٘ٓ.ٖٔ الحمقة الثانيــــــة
 ٓٗٛ.ٔ ٖٓٛ.ٔ ٕٓ٘.ٔ ٜٓٓ.ٓ ٓٓ٘.ٓ    ٓٚ.ٖٔ الحمقة الثــــالثـــة
 ٖٓٗ.ٔ ٖٖٓ.ٔ ٓ٘ٚ.ٓ ٓٓٗ.ٓ     ٕٓ.ٗٔ الحمقة الرابعــــــة
 ٜٓٗ.ٓ ٖٜٓ.ٓ ٖٓ٘.ٓ      ٓٙ.ٗٔ ةالحمقة الخامس

 ٜٓ٘.ٓ ٓٛ٘.ٓ       ٜ٘.ٗٔ الحمقة السادسة
 ٓٔٓ.ٓ        ٖ٘.٘ٔ الحمقة الســابعة
         ٗ٘.٘ٔ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDقيمة "
مييا فى اختبار ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تٕٔيتضح من الجدول رقم )

( ثواني، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين ٓٔالسرعة الحركية لمرجل اليسري في زمن )
حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة السادسة، حيث استمر ظيور 

 الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة.

 
 ( يوضح منحنى التطور الديناميكى إلختبار السرعة الحركية لمرجل االيسري قيد البحثٛشكل )
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 ( داللة الفروق بين حمقات الممارسة فى اختبار التوازن الحركي  ٖٔجدول )   

المتوسط  حمقات الممارسة
 الحسابى

الحمقة 
 األولى

الحمقة 
 الثانية

حمقة ال
 الثالثة

الحمقة 
 الرابعة

الحمقة 
 الخامسة

الحمقة 
 السادسة

الحمقة 
 السابعة

الحمقة 
 الثامنة

 *ٓٔٚ.ٕ *ٓٓٚ.ٕ *ٕٖٓ.ٕ *ٓ٘ٛ.ٔ ٕٓ٘.ٔ ٓ٘ٛ.ٓ ٜٖٓ.ٓ  ٘ٓ.ٚ٘ الحمقة األولــــــــى
 *ٖٓٗ.ٕ *ٖٖٓ.ٕ *ٜٓ٘.ٔ ٓٛٗ.ٔ ٓٛٛ.ٓ ٓٛٗ.ٓ   ٕٗ.ٚ٘ الحمقة الثانيــــــة
 *ٓٙٛ.ٔ *ٓ٘ٛ.ٔ ٓٚٗ.ٔ ٓٓٓ.ٔ ٓٓٗ.ٓ    ٜٓ.ٚ٘ الحمقة الثــــالثـــة
 ٓٙٗ.ٔ ٓ٘ٗ.ٔ ٓٚٓ.ٔ ٓٓٙ.ٓ     ٖٓ.ٛ٘ الحمقة الرابعــــــة
 ٓٙٛ.ٓ ٓ٘ٛ.ٓ ٓٚٗ.ٓ      ٜٓ.ٛ٘ الحمقة الخامسة
 ٜٖٓ.ٓ ٖٓٛ.ٓ       ٖٚ.ٜ٘ الحمقة السادسة
 ٓٔٓ.ٓ        ٘ٚ.ٜ٘ الحمقة الســابعة
         ٙٚ.ٜ٘ الحمقة الثــــامنة

   ٘ٓ.ٓ" دالة عند مستوى معنوية > LSDمة "قي

اختبار ( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تمييا فى ٖٔيتضح من الجدول رقم )
، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات التوازن الحركي

 مر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة.، حيث استلخامسةالممارسة، بداية من الحمقة ا

 
 ( يوضح منحنى التطور الديناميكى إلختبار التوازن الحركي قيد البحثٜشكل )
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يرات المقاطع الزمنية ( الزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى لعينة البحث فى متغٗٔجدول )
 لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث

 الزمن المفقود الحمقة األخيرة الحمقة األولــــــــى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة التايكوندو

 ٘ٛٔ.ٓ ٖٕٚ.ٓ ٛ٘ٗ.ٓ زمن الكمــــــــــــــــــــــــون 
 ٜٕٛ.ٓ ٖٙٙ.ٓ ٘ٙ٘.ٓ زمن أداء اب دوليو تشاجي شمال بالجذع
 ٕٕ٘.ٓ ٕٙ٘.ٓ ٚٛٚ.ٓ زمن أداء اب دوليو تشاجي يمين بالرأس
 ٖٗٔ.ٓ ٜٙ٘.ٓ ٖٓٚ.ٓ زمن أداء نارا تشاجي شمال بالرأس
 ٔٔٔ.ٓ ٙ٘٘.ٓ ٚٙٙ.ٓ زمن أداء تي تشاجي يمين بالجذع
 ٜٕٓ.ٔ ٔٛٚ.ٔ ٓٔٛ.ٕ الزمن الكمى لجممة ركالت التايكوندو

يعبر عن مدى التقدم الذى حدث فى سرعة ( أن الزمن المفقود والذى ٗٔيتضح من الجدول رقم )
ثانية إلى  ٔٔٔ.ٓأداء المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث انحصر ما بين 

ثانية، حيث كان زمن  أداء "تي تشاجي يمين بالجذع" ىو أكثر المقاطع الزمنية تطورا،  ٜٕٛ.ٓ
 يميو زمن أداء "نارا تشاجي شمال بالرأس" .

 
قيد  ( يوضح الزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندوٓٔشكل )   

 البحث
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 مناقشة النتائج :
الجية وجود فروق دالة إحصائيًا بين  ( والخاص بتحميل التباين أحاديٗأظيرت نتئج الجدول رقم )

حمقات الممارسة فى المتغيرات قيد البحث ، حيث كانت قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قمية )ف( 
) زمن الكمون، زمن أداء اب دوليو تشاجي الجدولية في متغيرات  السمسة الحركية والمتمثمة في 

، زمن أداء نارا تشاجي شمال بالرأس ، شمال بالجذع ، زمن أداء اب دوليو تشاجي يمين بالرأس 
كما كانت قيمة )ف( المحسوبة أكبر من  زمن أداء تي تشاجي يمين بالجذع ، الزمن الكمى لألداء(

قمية )ف( الجدولية في المتغيرات البدنية قيد البحث ولمتعرف عمي ىذه الفروق قام الباحث بإجراء 
( ٘اه ىذه الفروق. بالنظر إلي الجدول رقم )لمتعرف عمى اتج  L.S.Dاختبار )أقل فرق معنوى(

( الخاص بزمن الكمون أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  في فرق ٔوالشكل رقم )
المتوسطات بين كل حمقة والتى تمييا فى زمن الكمون لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة 

الممارسة، بداية من الحمقة الخامسة، حيث  إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات
استمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين 
القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين 

وبالنظر  ى فى الذاكرة الطويمة لالعب.وىذا ما يعزيو الباحث إلى تثبيت البرنامج الحركاألخيرتين 
( الخاص بالزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى لعينة ٓٔ( والشكل رقم )ٗٔإلي الجدول رقم )

البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث اظيرت النتائج أن زمن 
( بفاقد زمني قدره ٖٕٚ.ٓن الحمقة األخيرة )( وزم٘ٛٗ.ٓالحمقة األولي من زمن الكمون كانت )

( بين الحمقتين ويعزي الباحث الفارق الواضح بين الحمقتين في زمن الكمون إلي البرنامج ٘ٛٔ.ٓ)
الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث والذي أستمر إلي ثماني حمقات ، وبالنظر إلي الجدول 

ب دوليو تشاجي شمال بالجذع" أظيرت النتائج عدم ( الخاص بزمن اداء "إ( والشكل رقم )ٙرقم )
وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة والتى تمييا فى زمن اداء "اب دوليو 
تشاجي شمال بالجذع" لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة 

لحمقة الخامسة، حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من ا
الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين القياسات فى حمقات الممارسة بين كل 

وىذا ما يعزيو الباحث إلى تثبيت قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين األخيرتين. 
( ٓٔ( والشكل رقم )ٗٔوبالنظر إلي الجدول رقم ) لالعب. البرنامج الحركى فى الذاكرة الطويمة

الخاص بالزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى لعينة البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية 
لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث اظيرت النتائج أن زمن الحمقة األولي من زمن اداء "اب دوليو 



 

757 
 م2027 أغسطس –( 7) العدد –( 066) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

( بفاقد زمني قدره ٖٙٙ.ٓ( وزمن الحمقة األخيرة )٘ٙ٘.ٓتشاجي شمال بالجذع"  كانت )
( ويعزي الباحث الفارق الواضح بين الحمقتين األولي واألخيرة  في زمن "اداء اب دوليو ٜٕٛ.ٓ)

تشاجي شمال بالجذع"  إلي البرنامج الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث والذي أستمر إلي 
( الخاص بزمن "اداء اب دوليو ٖ( والشكل رقم )ٚقم )ثماني حمقات ، وبالنظر إلي الجدول ر 

تشاجي يمين بالرأس" أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  في فرق المتوسطات بين كل 
حمقة والتى تمييا فى زمن اداء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور 

ة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة الرابعة، فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارس
حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين 
القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين 

وبالنظر  تثبيت البرنامج الحركى فى الذاكرة الطويمة لالعب. وىذا ما يعزيو الباحث إلىاألخيرتين. 
( الخاص بالزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى لعينة ٓٔ( والشكل رقم )ٗٔإلي الجدول رقم )

البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث اظيرت النتائج أن زمن 
( وزمن الحمقة األخيرة ٚٛٚ.ٓاء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" كانت )الحمقة األولي من زمن اد

( ويعزي الباحث الفارق الواضح بين الحمقتين األولي واألخيرة  ٕٕ٘.ٓ( بفاقد زمني قدره )ٕٙ٘.ٓ)
في زمن اداء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" إلي البرنامج الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة 

( الخاص ٗ( والشكل رقم )ٛإلي ثماني حمقات ، وبالنظر إلي الجدول رقم ) البحث والذي أستمر
بزمن اداء "نارا تشاجي شمال بالرأس" أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  في فرق 
المتوسطات بين كل حمقة والتى تمييا فى زمن اداء "نارا تشاجي شمال بالرأس" لعينة البحث، فى 

دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من  حين بدأ ظيور فروق 
الحمقة السادسة، حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب 
مدى التطابق بين القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح 

وىذا ما يعزيو الباحث إلى تثبيت البرنامج الحركى فى الذاكرة الطويمة يرتين. فى الحمقتين األخ
( الخاص بالزمن المفقود خالل بناء ٓٔ( والشكل رقم )ٗٔوبالنظر إلي الجدول رقم )لالعب. 

البرنامج الحركى لعينة البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث 
( ٖٓٚ.ٓأن زمن الحمقة األولي من زمن "اداء نارا تشاجي شمال بالرأس" كانت ) اظيرت النتائج

( ويعزي الباحث الفارق الواضح بين ٖٗٔ.ٓ( بفاقد زمني قدره )ٜٙ٘.ٓوزمن الحمقة األخيرة )
الحمقتين األولي واألخيرة  في زمن اداء "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" إلي البرنامج الحركي الذي 

( والشكل ٜعمي عينة البحث والذي أستمر إلي ثماني حمقات. وبالنظر إلي الجدول رقم ) تم تطبيقة
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( الخاص بزمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع" أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة ٘رقم )
إحصائيًا  في فرق المتوسطات بين كل حمقة والتى تمييا فى زمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع" 

، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات لعينة البحث
الممارسة، بداية من الحمقة الخامسة، حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما 
بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، 

وىذا ما يعزيو الباحث إلى تثبيت البرنامج الحركى فى بوضوح فى الحمقتين األخيرتين. والذى ظير 
( الخاص بالزمن المفقود ٓٔ( والشكل رقم )ٗٔوبالنظر إلي الجدول رقم ) الذاكرة الطويمة لالعب.

يد خالل بناء البرنامج الحركى لعينة البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو ق
البحث اظيرت النتائج أن زمن الحمقة األولي من زمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع" كانت 

( ويعزي الباحث الفارق ٔٔٔ.ٓ( بفاقد زمني قدره )ٙ٘٘.ٓ( وزمن الحمقة األخيرة )ٚٙٙ.ٓ)
الواضح بين الحمقتين األولي واألخيرة  في زمن اداء "تي تشاجي يمين بالجذع" إلي البرنامج 

 الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث والذي أستمر إلي ثماني حمقات.الحركي 
( الخاص بالزمن الكمى "لجممة ركالت التايكوندو" ٙ( والشكل رقم )ٓٔوبالنظر إلي الجدول رقم )

أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فرق المتوسطات بين كل حمقة والتى تمييا فى 
التايكوندو لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين الزمن الكمى لجممة ركالت 

حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة االرابعة، حيث استمر ظيور الفروق 
واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين القياسات فى حمقات 

وىذا ما يعزيو سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين األخيرتين.  الممارسة بين كل قياس
( ٗٔوبالنظر إلي الجدول رقم )الباحث إلى تثبيت البرنامج الحركى فى الذاكرة الطويمة لالعب. 

( الخاص بالزمن المفقود خالل بناء البرنامج الحركى لعينة البحث  فى متغيرات ٓٔوالشكل رقم )
لجممة ركالت التايكوندو قيد البحث اظيرت النتائج أن زمن الحمقة األولي من المقاطع الزمنية 

بفاقد زمني ( ٔٛٚ.ٔ( وزمن الحمقة األخيرة )ٓٔٛ.ٕالزمن الكمى لجممة ركالت التايكوندو كانت )
ويعزي الباحث الفارق الواضح بين الحمقتين األولي واألخيرة في الزمن الكمى لجممة ( ٜٕٓ.ٔقدره )

تايكوندو إلي البرنامج الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث والذي أستمر إلي ثماني ركالت ال
حمقات. كما يتضح أيضا من نتائج تمك الجداول أن ثمانى حمقات كانت كافية لتثبيت البرنامج 

إلي  (6( )9117دمحم إبراهيم المميجي)الحركى لدى عينة البحث. وىذا مايتفق مع مأظيرتو نتائج 
البرنامج الحركي الخاص بجممة المبارزة عند العبي المستوي المرتفع بعد ثماني حمقات وما  ثبات

إلي  عدم وجود تطابق تام بين القياس  (2( )9113حمادة عبد العزيز إبراهيم )أظيرتو نتائج 
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ث ويعزى الباح الخامس والسادس فى جميع المتغيرات مما يشير إلى تأكيد البرامج الحركية المعدلة،
تحسن مؤشرات الزمن لجممة ركالت التاياكوندو موضوع البحث وثباتيا بعد ثماني حمقات ممارسة 
فقط وىي مدة قصيرة إلي البرنامج الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث بشكل مستمر وبعدد 

ية في كافي من التكرارات كما أن المستوى الفنى العالي لعينة البحث أسرع من برمجة الجممة الحرك
الذاكرة ويري الباحث أن المستوي الفني لو تأثير واضح عمى تعمم الميارات الحركية والتحكم فييا 
فى رياضة االتايكوندو نظرًا الحتياج العبييا لمستوى عاٍل جدا من السرعة الحركية حيث يشير كل 

اء العبي إلي ضرورة توافر عاممي القوة والسرعة في أد Duk Sung (0761) ديوك سانج من 
 (ٙ،  ٘:  ٚٔالتايكوندو في جميع الحركات اليجومية والدفاعية. ) 

إلى أن السرعة الحركية من الصفات التي تميز العبي  (9112أحمد سعيد زهران )ويشير 
التايكوندو أصحاب المستوي العالي ، كماأن السرعة الحركية الناجحة أثناء األداء تتوقف عمى 

داء الميارة ، كما تتوقف نتائج الالعبين في مباريات التايكوندو عمي سرعة إختيار التوقيت السميم أل
 (ٔ:ٕٛٔأدائيم لمميارات المختمفة وأصابتيم لميدف سواء في منطقة البطن أو الوجو لممنافس)

كما ان فارق السرعة كان واضحا منذ البداية فى السمسمة الحركة اليجومية موضوع البحث والتى 
اتيا والتى تعتمد بشكل أساسى عمى سرعة األداء والميارة الفائقة فى التنفيذ خاصة تتميز بتنوع حرك

نظرية بافموف من حركات الرجمين ومدى توافقيا مع حركات الذراعين لخمق التوازن الفعال، وحسب 
Pavlov ( 9112نقال عن عمى جالل الدين)( فى تطور القدرات الحركية حيث أن ٕٓٙ:  ٙ) م

ما تتميز بو من مستوي عالي نظرا لوجود مخزون فني لدييم قد تنامى عندىم عينة البحث ول
التمييز المنتظم لقدراتيم الحركية أثناء أداء السمسمة الحركية موضوع البحث وأصبحت حركاتيم 
تدريجيا أكثر انضباطا، واختفى التوتر العضمى الذى كان يؤثر عمى سرعة األداء، مما بقى ثابتا 

 -خاصة فى نياية التدريب  -كما ارتبط أدائيم بالتتابع السريع والصحيح والدقيق بدرجة كافية، 
لعمميتى التنبيو والكف العصبى الذى يميز األداء الميارى الفائق، وىذا ما يفسر تثبيت البرنامج 

 Gary Kamenمن جارى كامين الحركى لدييم فى وقت أقل. وفى ىذا الصدد يشير كل 
 & ,Anne Shumwayوأّنا شمواى ومارجورى ولالكوت،  (ٜٕ٘-ٕٛ٘:  ٜٔ) م(9110)

Marjorie, H. Woollacott (9110)دوارد هولى( ، ٕ٘: ٘ٔ) م  ,Scott  سكوت باور وا 
K., Powers and Edward; T. Howley (0772)إلى أن   (ٖٛٔ-ٖٚٔ:  ٕٗ) م

ى حد كبير فى نقل العمميات المستمرة فى النياد البصرى )المنطقة البصرية فى المخ( تفيد إل
المعمومة عن طريق المسارات العصبية المتوازية إلى القشرة المخية، وأن ىذه المسارات تتصف 
باألليو إلختزاليا الزمن أثناء العمميات المستمرة فى النياد البصرى وأثناء إرسال المعمومات 
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ـُمْخَتَصر أو الـُمْخَتَزل( خالل المتالحقة لألجزاء المختمفة لمقشرة المخية. كما أن الزمن المفقود )ال
بناء البرنامج الحركى لعينة البحث فى متغيرات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو قيد 
البحث، توضح أن أكثر المقاطع الزمنية تطورًا كانت " زمن أداء اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" 

بالرأس"   أداء "اب دوليو تشاجي يمين ( ثانية، يميو " زمنٜٕٛ.ٓحيث حقق فاقد زمنى مقداره)
( ثانية، ويعزي الباحث تحسن ىذه المقاطع الزمنية بشكل أكبر عن المقاطع الزمنية ٕٕ٘.ٓوحقق) 

األخري إلي وجودىا في بداية السمسمة الحركية حيث أكتسب الالعب السرعة التزايدية الالزمة بداية 
ي ركمتي "اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" و "اب من رؤية المثير مرورًا بزمن الكمون وصوال إل

دوليو تشاجي يمين بالرأس" كما ان التشابة الحركي في األداء الفني لمركمتين عمي الرغم من 
أختالف مناطق تسديدىما سواء في منطقة الجذع أو الرأس كان لو دور كبيرا في تثبيت الركمتين 

سبق فإن الباحث يرى أن أزمنة المقاطع الزمنية لمسمسة أوال في الذاكرة الحركية عند الالعبين. مما 
الحركية موضوع البحث )جممة ركالت التايكوندو( والتى تحمل فى طياتيا التوقيت الحركى أمكن 
إلى حٍد كبير برمجتيا فيما بين الحمقتين السابعة والثامنة غير أن عممية ترتيب دخوليا فى الذاكرة 

ظرية البرنامج الحركى قد بدأ أوال بزمن أداء "تي تشاجي يمين بالجذع" ليتم تمثيميا مركزيا طبقا لن
يميو زمن أداء "نارا تشاجي شمال بالرأس"  ويعنى ىذا أنو كمما قل الزمن إلى الحد الذى يمكن لمفرد 

وبذلك يتحقق الفرض األول لمبحث والذي ينص التحكم فيو والسيطرة عميو زاد احتمال برمجتو أواًل. 
د فروق دالة إحصائيًا بين قياسات البحث المتتابعة فى حمقات الممارسة األولى، بينما ال وجو  عمي

توجد فروق دالة فى حمقات الممارسة األخيرة وذلك فى متغيرات )زمن الكمون، زمن أداء اب دوليو 
تشاجي شمال بالجذع ، زمن أداء اب دوليو تشاجي يمين بالرأس، زمن أداء نارا تشاجي شمال 

 رأس ، زمن أداء تي تشاجي يمين بالجذع ، الزمن الكمى لألداء(.بال
أما بالنسبة لممتغيرات البدنية قيد البحث المتمثمة في السرعة الحركية لمرجل اليمني والسرعة الحركية 
لمرجل اليسري والتوازن الحركي والذي اعتمد عمييم الباحث خالل تطبيق البرنامج الحركي أظيرت 

( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تمييا ٚ( والشكل رقم )ٔٔقم )نتائج الجدول ر 
( ثواني لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور ٓٔفى اختبار السرعة الحركية لمرجل اليمني في زمن )

فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة السادسة، 
ستمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين حيث ا

القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين 
( ثواني كان ٓٔوبالنظر إلي الحمقة األولي نجد أن متوسط الركالت فى زمن )األخيرتين. 

( ركمة، كما أظيرت نتائج الجدول رقم ٘٘.ٜٔا كانت الحمقة السابعة والثامنة )( ركمة فيمٓٛ.ٙٔ)
( عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تمييا فى اختبار السرعة ٛ( والشكل رقم )ٕٔ)
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ثواني لعينة البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا ( ٓٔالحركية لمرجل اليسري في زمن )
الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، بداية من الحمقة السادسة، حيث استمر ظيور  بين حمقة

الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا اقتراب مدى التطابق بين القياسات فى حمقات 
الممارسة بين كل قياس سابق والحق، والذى ظير بوضوح فى الحمقتين األخيرتين. وبالنظر إلي 

( ركمة فيما كانت الحمقة ٚ٘.ٕٔ( ثواني كان )ٓٔقة األولي نجد أن متوسط الركالت فى زمن )الحم
( والشكل ٖٔ( ركمة. كما أظيرت نتائج الجدول رقم )ٗ٘.٘ٔ( والحمقة الثامنة )ٖ٘.٘ٔالسابعة )

ينة (  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل حمقة والتى تمييا فى اختبار التوازن الحركي لعٜرقم )
البحث، فى حين بدأ ظيور فروق دالة إحصائيًا بين حمقة الممارسة األولى وباقى حمقات الممارسة، 
بداية من الحمقة الخامسة، حيث استمر ظيور الفروق واضحا حتى الحمقة األخيرة. كما بدا واضحًا 

الذى ظير اقتراب مدى التطابق بين القياسات فى حمقات الممارسة بين كل قياس سابق والحق، و 
بوضوح فى الحمقتين األخيرتين. وبالنظر إلي الحمقة األولي نجد أن متوسط اختبار التوازن الحركي 

( ثانية ويعزي ٖٚ.ٜ٘( والحمقة الثامنة )ٜٓ.ٛ٘( ثانية فيما كانت الحمقة السابعة )٘ٓ.ٚ٘كان )
بعة والثامنة إلي البرنامج الباحث تحسن المتغيرات البدنية قيد البحث وثباتيا فيما بين الحمقتين السا

الحركي الذي تم تطبيقة عمي عينة البحث والذي كان ليا المردود اإليجابي في تحسن المتغيرات قيد 
إن النتائج المسجمة فى الجداول البحث والمرتبطة بالسرعة والزمن والتوازن ، كما 

ظ فى الزمن الكمي (، تؤكد النتائج السابقة وتعضدىا فنجد تطور ممحو ٖٔ(،)ٕٔ(،)ٔٔ(،)ٓٔ)
لجممة ركالت التايكوندو )السمسمة الحركية موضوع البحث( ، كما نجد تطور ممحوظ فى كل من 
 اختبارى السرعة الحركية والتوازن الحركي. وبذلك يتحقق الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمي

سة األولى، بينما ال وجود فروق دالة إحصائيًا بين قياسات البحث المتتابعة فى الثالث حمقات ممار 
 توجد فروق دالة فى باقى الحمقات وذلك فى متغيرات السرعة الحركية والتوازن الحركي قيد البحث.

 اإلستنتاجات والتوصيات 
 أواًل اإلستنتاجات :

من واقع البيانات وفى حدود عينة البحث ودقة وسائل القياس، وفى ضوء العرض السابق لنتائج 
 تتنتاج ما يمى :البحث أمكن لمباحث اس

جممة ركالت التياكوندو)"اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس"  -ٔ
ثم "نارا تشاجي شمال بالرأس" ثم "تي تشاجي يمين بالجذع"( أمكن برمجتيا فى ذاكرة عينة البحث 

 استنادا إلى عدم وجود فروق دالة بين حمقات الممارسة األخيرة.
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برمجة جممة ركالت التايكوندو )"اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي  يمكن -ٕ
يمين بالرأس" ثم "نارا تشاجي شمال بالرأس" ثم "تي تشاجي يمين بالجذع"( لمستويات مختمفة من 

 الالعبين.
تشاجي الحكم عمى سرعة برمجة مفردات المقاطع الزمنية لجممة ركالت التايكوندو )"اب دوليو  -ٖ

شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" ثم "نارا تشاجي شمال بالرأس" ثم "تي تشاجي 
 يمين بالجذع"( يعتمد عمى طول أو قصر الفترة الزمنية ليذه المفردات.

عممية ترتيب دخول أزمنة المقاطع الزمنية لمسمسة الحركية موضوع البحث )جممة ركالت  -ٗ
اكرة ليتم تمثيميا مركزيا طبقا لنظرية البرنامج الحركى قد بدأ أوال بزمن أداء "اب التايكوندو( فى الذ

دوليو تشاجي شمال بالجذع "، الذى اشترك معو فى مرحمة تالية زمن أداء "اب دوليو تشاجي يمين 
 بالرأس".

 .المستوى الميارى يحدد عدد حمقات الممارسة عند برمجة جمل حركية لالعبي التايكوندو  -٘
 عدد ثماني حمقات كان كافيًا لتثبيت البرنامج الحركي في ذاكرة عينة البحث -ٙ

 ثانيًا التوصيات:
يوصى الباحث المدربين باستخدام ىذا األسموب عند تعميم أو تدريب العبي التايكوندو عمى  -ٔ

 جمل حركية جديدة. 
مى جممة ركالت التايكوندو يوصى الباحث بتطبيق نظرية البرنامج الحركى الذى ثبت نجاحيا ع -ٕ

)"اب دوليو تشاجي شمال بالجذع" ثم "اب دوليو تشاجي يمين بالرأس" ثم "نارا تشاجي شمال 
 بالرأس" ثم "تي تشاجي يمين بالجذع"( عمى جمل وسالسل حركية أخرى في رياضة التايكوندو.

ية عند الشروع فى يوصى الباحث بتتبع متغيرات أخرى ميكانيكية أو فسيولوجية أو سيكولوج -ٖ
 برمجة جمل حركية فى رياضة التايكوندو.

يوصي الباحث بتطبيق نظرية البرنامج الحركي عمي عينات أخري مختمفة العمر والمستوي  -ٗ
 الفني.  

يوصى الباحث بتطبيق نظرية البرنامج الحركى عمى جمل حركية فى أنشطة أخرى غير  -٘
  ة فائقة.التايكوندو خاصة التى تتطمب سرعة حركي
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