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 ملخص البحث

 التايكواندو ( الحركية،القدرات  البدنية،ات القدر  التدريب، )وسائل :االفتتاحيةالكلمات 
 -هدف البحث الى :

 التعرف على القدرات البدنية والحركية لالعبي التايكواندو. .1
 اعداد برنامج تدريبي باستخدام وسائل التدريب الحديثة يتالئم وقدرات عينة البحث . .2
طوير بعض يثة في تالتعرف على تأثير البرنامج التدريبي باسةةتخدام وسةةةائل التدريب الحد .3

 القدرات البدنية والحركية لالعبي التايكواندو.
المنهج التجريبي لمالئمته في حل مشكلة البحث على عينة من العبي المدرسة التخصصية  استخدامتم     

 44( العبا وهم يشكلون نسبة ) 22( سنة والبالغ عددهم ) 14 –12بالتايكواندو فئة الشباب بأعمار )
ع البحث االصلي ، تم اختيارهم بالطريقة العمدية وتم التأكد من توزيعهم اعتداليا على منحنى ( من مجتم%

( العب لكل  11التوزيع الطبيعي لكاوس ثم توزيعهم عشوائيًا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع ) 
فق قدرات تدريبي على و مجموعة وتم التحقق من تكافؤ العينة في القدرات المبحوثة، وتم اعداد البرنامج ال

عينة البحث وتم توظيف وسائل التدريب الحديثة من واقيات ومضارب الكترونية ونفذ المنهج التدريبي في 
بواقع ثالث وحدات   2512  4  12وانتهى في يوم االربعاء الموافق  2512  1  21يوم السبت الموافق 

 ( الستخراج النتائج . SPSSقيبة االحصائية ) اسبوع، وتم استعمال الح 12تدريبية في االسبوع ولمدة 
 -وتم التوصل الى :

اسةتخدام وسائل التدريب الحديثة ضمن البرنامج التدريبي زادت في فاعلية اداء التمرينات  .1
 في البرنامج التدريبي .

 في تطوير القدرات البدنية والحركية لالعبي التايكواندو . البرنامج التدريبي ساهم .2
احثان بضةةةةةةةرورة االسةةةةةةةتفادة من البرنامج التدريبي المعد من قبلهم واالسةةةةةةةتفادة من وقد اوصةةةةةةةى الب

 الوسائل المستخدمة في تطوير قدرات الالعبين البدنية والحركية واعدادهم للبطوالت .  
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research goals :- 

1. Identify the physical and motor abilities of taekwondo players. 

2. Preparing a training program using modern training methods to suit the 

capabilities of the research sample. 

3. To recognize the impact of the training program using modern training methods 

in developing some physical and motor abilities of taekwondo players.  
The experimental method was used to solve the problem of research on a sample of 

the players of the Taekwondo specialized school in the age group (12-14 years), the 

number of (22) players, who make up (44%) of the original research community, The 

training program was prepared according to the abilities of the sample of the 

research. The modern training methods were used by electronic guardians and 

bidders. The curriculum was implemented and the curriculum was developed 

according to the abilities of the sample. Training On Saturday, the 21st / 1/2017 

ended on Wednesday, 12/4/2017 by three training units per week for 12 weeks, was 

the use of statistical bag (SPSS) to extract the results. 
It was reached: 

1. The use of modern training methods within the training program increased the 

effectiveness of the exercise performance in the training program. 

2. The training program contributed to developing the physical and motor abilities 

of Taekwondo players. 

The two researchers recommended the need to benefit from the training program 

prepared by them and to take advantage of the means used to develop the abilities of 

physical and motor players and prepare them for tournaments. 

 -المقدمة وأهمية البحث: 
تعد لعبة التايكوندو من االلعاب المتقدمة في ميدان االلعاب الرياضية الحديثة التي شغلت       

ي االعمار ف حيز كبير بين االلعاب الرياضية الفردية القتالية ولعبة )التايكواندو( لعبة قتالية تمارس
كافة الصغيرة والكبيرة وكال الجنسين وهي تخضع الى قوانين ونظام خاص بها الن ذلك يجعل 
الشخص الذي يمارس هذه اللعبة قادرًا على أداء المهارات بطريقه تمكنه من التقدم على المنافس 

رد  ه وسرعةويكون ذلك من خالل المواصفات التي يمتلكها الالعب من قوه ومرون المنافسةخالل 
الفعل فضاًل عن مواصفات جسميه خاصه كي يتمكن من أحراز مراكز متقدمة في المنافسة ولعبة 
التايكواندو تعتمد بالدرجة االولى على الرجل ولكنها التستغنى عن اليد ، فالمميزات التي تتميز بها 

كواندو تعتمد اليه والتايالرجل مثل الطول وقوتها جعل األعتماد عليها ضروريا في حسم المواقف القت
على عامل السرعه فالمبادره السريعه في الهجوم وعدم إتاحة الفرصه للمنافس للدفاع عن نفسه هي 
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مايميزها وتتطلب )التايكواندو( قدرًا كبيرًا من التدريب المتواصل فهي تجمع بين عناصر اللياقه 
 . ألرادةالبدنيه وعامل التكنيك والتكتيك فضاًل عن الشجاعة وقوة ا

ر والضرورية جدا لعملية التدريب المعاص المهمة المبادئيعد التنويع في وسائل التدريب من       
 في التدريب هو في الحقيقة أداء تمارين ونشاطات المستخدمة الحديثة المساعدةوالحديث فالوسائل 

ين مستوى يب لتحسبدنية مجهدة يعمد الرياضيون الى تنفيذها بصورة مستمرة خالل عملية التدر 
االنجازات الرياضية فيكون هناك وسائل مساعدة يستخدمها المدرب في عملية التدريب أثناء أداء 

مناهج  المتنوعة ، في الفنيةالكثير من التمارين والمهارات  استخدامالمهارات تعمل على كيفية 
 واستعمالين مثل هذه التمار  استعمالالتدريب المعدة لكل وحدة تدريبية جديدة فالفهم الجيد لكيفية 

الوسائل المساعدة الكثيرة المتوافرة في ترسانة المدرب مثل المضارب والحبال المطاطية والساللم 
البالستيكية والشواخص البشرية الموجودة في التدريب على شكل دمى أو هيكل بشري واستخدام 

لالعب الل الحساسات التي يرتديها االواقيات االلكترونية الحديثة والتي يتم تسجيل النقاط من خ
بالقدم ويتم تسجيل النقاط عن طريق الحاسوب الموجود أمام الحكام تعد من الوسائل الحديثة 

جدًا التي دخلت حديثًا في المنافسات كل هذه الوسائل تمكن الالعب من تركيزه على  والمتطورة
المدرب من أعطاء كل ماهو حديث فهنا يكمن دور . الهدف بصورة صحيحة وتسجيل النقاط أصابة

 وجديد وما يتوفر لديه من خبرة ميدانية الى الالعب كي يحقق الفوز في المنافسة .
شهدت لعبة التايكواندو أثناء المدة االخيرة تقدما ملحوظًا في دول العالم وذلك من خالل        

ية العبين ويرجع ذلك الى عملمانشاهده اثناء النزاالت والمهارات الحركية التي تؤدى من قبل ال
التدريب التي تقدم من المدربين اوالكادر التدريبي الذي يشرف على عملية التدريب الذي أصبح 
لدية ثقافة علمية وميدانية تدريبية بوضع المناهج التدريبية الصحيحة والمقننة بطريقة علمية والذي 

 يب الحديثة، فضال عن وسائل التدريبيمكنه من ذلك هو كيفية أتقان المدرب الى طرائق التدر 
المستخدمة أثناء الوحدة التدريبية ومعرفة أستخدام االدوات في التمرين المخصص لها كذلك مواكبة 
المدربين على معرفة كل ماهو جديد في قانون اللعبة ودروس تدريبية علمية لالعبين وشرح 

ن ؤخرا في المنافسات الدولية وذلك متوضيحي الى أجهزة حساب النقاط الحديث والفذي استخدم م
خالل استعمال الواقيات االلكترونية الن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من المعرفة لدى الالعب في كيفية 
أستخدام الركل في االماكن الصحيحة التي يتم بواسطتها حساب النقاط ألن الواقية االلكترونية 

 ل الركل ومعرفة كيفية حساب النقاط وبدون بذلتحتاج الى امكانية من التكنيك يؤدية الالعب خال
 . جهد قدر كبير من الجهد خالل الركل
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أن أستخدام الواقيات االلكترونية والدمى البشرية)الشواخص( تساعد الالعب على أستخدام     
الركالت المؤثرة والمركزة أثناء المنافسة لتحقيق أكبر عدد ممكن كن النقاط أثناء المنازالت لغرض 

 .االنجازحقيق ت
هناك طرائق اساسية للتدريب تتحقق من جراء تقوية فاعلية حوافز المحيط لتعلم التكنيك      

الحركي مثل )الدوافع ،متطلبات التدريب، التدريب،المعلومات المفيدة للتكنيك ونوع الشروط (، 
ان التعلم ألمكفترتبط باهمية خطة التصرفات ،أي التطور الصحيح،وكذلك اقسام مسار الحركات 

السريع والدقيق للتكنيك الرياضي،ومن جهة ثانية استخدام التجارب الحركية السابقة وتناسبها مع 
الحركة الجديدة، لذا نالحظ ان تاقلم وانسجام التكنيك الرياضي الجديد يستند على تجارب حركية 

ب معرفة رياضي يتطلسبق ادئها واستخدمت خالل حياة الرياضي،وان مستلزمات تعلم التكنيك ال
المسار الحركي ألن هذه المعرفة من مراحل التعلم تعتمد على المقارنة بين المعلومات الخارجية 
وبين حواس الشعور الحركي والدقة ومركز التوازن، فكلما كانت المعرفه جيدة كلما زادت فاعليتها 

ة ساس اختيار الطرائق التعليميوذلك من جراء دقة المعلومات وتنفيذها خالل العمل الحركي ، اما ا
في التأقلم على التكتيك الرياضي فيتم عن طريق تحسن الحالة والرد عليها ،ولقد لوحظ ان )نظرية 
رد الفعل للعمليات الحركية( ، تعد االساس لبناء وتحسين المهارة الحركية ،ورغم ان رد الفعل الناتج 

ان هذه النظرية تنحصر في عملية التاقلم على من االجهزة العضوية على اية مثير يكون ماديا ،
رد الفعل فقط ،ومع انه ذي فائدة اال انه اليحقق تقييم النتائج ،لذا فهذا النقص يعد ثقال على تفسير 
المهارة وذلك كونها سلسلة لردود افعال مكررة ، وفي السنوات االخيرة تؤكد االبحاث بان اي عمل 

جاز عصبي ،وذلك بعد اكتمال المهمة االخبارية العصبية بنجاح حركي ينتهي في نهاية المطاف بان
في الجهاز العصبي وعند ذلك يمكن البدء بالعمل الثاني اما التطور المناسب لمستوى الرياضي 
وشروط الحركة فيلعبان دورا بارزا في تعلم وتحسين التكنيك الرياضي وبناء على ذلك فتعلم التكنيك 

اضية اعلية مد وثني مفصل الحوض مثال في تكنيك القفز العالي والعاب ريالسريع وتطويره يرتبط بف
اخرى والتعود على تكنيك رياضي ّاخر يفرض درجه معينة للدقة الحركية والقوة والسرعة ايضا لذا 
يتطلب استعمال وسائل خاصة لبناء حالة الرياضي المناسبة مع شروط الحركة قبل ان يكون 

ها وسيلة لخدمة الحالة الخاصة للرياضي لذلك يمكن ان نوضح كلما كان التدريب على الحركة نفس
تطوير تدريب الشروط الخاصة مشابهة في بنائه للحركة المراد تعلمها كلما زاد تعلم وتحسين 

 التكنيك الرياضي المناسب.
ءم وتكمن اهمية البحث من خالل وضع برامج تدريبية حديثة ومتطورة باستخدام وسائل مساعدة تتال

مع التطور الذي يحدث للرياضة العالمية الحديثة كي نتمكن من خالل هذه البرامج المتطورة 
 االرتقاء بالمستوى الفني لالعبين وانجازهم من خالل تطوير قدراتهم البدنية والحركية.
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 -البحث: مشكلة 
الية ياقة بدنية عان التايكواندو واحدة من األلعاب الرياضية التي تتطلب من ممارسيها ل        

ومهارات فنية وخططية متشعبة، وتخطيطا سليما باستخدام القواعد العلمية الصحيحة في علم 
  .التدريب الرياضي والعلوم األخرى المرتبطة

في مجال تدريب التايكواندو الحظا قلة اهتمام المدربين في استخدام  خبرة الباحثانومن خالل      
دة الحديثة على اختالف مستوياتهم واالعتماد على الوسائل التقليدية مما الوسائل التدريبية المساع

يؤثر سلبا في عملية اعداد الالعبين واالرتقاء بمستوياتهم وبما يوازي التقدم الحاصل اقليميا وعالميا 
وان استخدام وسائل التدريب الحديثة تتيح للمدرب وضع المناهج التدريبية الطموحة لتحقيق االنجاز 

لرياضي من خالل االرتقاء بالجوانب البدنية والحركية لالعبين والتي تنعكس ايجابيا في تادية ا
 متطلبات التايكواندو المهارية والفنية.

 -البحث:أهداف 
 .التعرف على القدرات البدنية والحركية لالعبي التايكواندو -1
 . وقدرات عينة البحثيتالئم  مساعدة حديثةاعداد برنامج تدريبي باستخدام وسائل  -2
 التعرف على تأثير البرنامج التدريبي باستخدام الوسائل المساعدة في تطوير بعض القدرات  -3

 البدنية والحركية لالعبي التايكواندو.        
 -البحث:فرضيات 

 التوجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة – 1
 والتجريبية في القدرات البدنية والحركية عينة البحث .

التوجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات البعدية  بين المجموعتين الضابطة  -2
  والتجريبية في القدرات البدنية والحركية عينة البحث.

  -مجاالت البحث : 
المدرسة التخصصية للتايكوندو التابعة  المجال البشري: مجموعة من العبي -المجال البشري :

 .( العباً 22لوزارة الشباب والرياضة العراقية وبواقع )
 (. 2512 4 12( ولغاية ) 2512 1 21المجال الزماني: من المدة ) 

المجال المكاني: القاعة الداخلية لمدرسة التخصصية للتايكوندو التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
 العراقية.
جراءاته الميدانية:منهج ال  بحث وا 

 - منهجية البحث:
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مالئمته وطبيعة وذلك ل والتجريبية،تم استخدام المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين الضابطة     
 .البحثمشكلة 

مجتمع البحث بالطريقة العمدية وهم العبو المدرسة التخصصية للتايكواندو، وبلغ  وتم اختيار     
تم اختيار عينة منهم بالطريقة العشوائية بأسلوب القرعة الى مجموعتين  ( العباً 22مجتمع البحث )

( العب لكل مجموعه. ولغرض التحقق من تجانس العينة 11متكافئتين ضابطه وتجريبيه وبواقع )
 لكتلة(االتدريبي، الطول،  العمر، العمرلجأ الباحثان إلى استخراج معامل االلتواء في متغيرات )

وتم التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث  (3)±م ضمن التوزيع الطبيعي مابين وظهرت جميع القي
 في اختبارات قيد البحث لضمان خط الشروع الواحد بين المجموعتين. 

يبين تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات البدنية والحركية  (1جدول )  

 وتم اعتماد االختبارات االتية : 
 -اختبارات القدرات البدنية:

 الوثب العمودي من الثبات.
 الكرسي. ( كغم باليدين من وضع الجلوس على3اختبار رمي الكرة الطبية زنة )

 . اختبار القوة المميزة بالسرعة للذراعين
 اختبار القوة المميزة بالسرعة للرجلين.

 ت
 االختبار

 
وحدة 
 القياس

وعة التجريبيةالمجم المجموعة الضابطة  T 
 المحسوبة

 القيمة
 االحتمالية

الداللة 
 اإلحصائية

س- ع±   س-  ع±    

القوة االنفجارية  1
 للرجلين

 غير دال 0..1 1.10 1..3 0.10. 3.10 0.63. سم

القوة االنفجارية  .
 للذراعين

 غير دال 1..1 0..1 1.00 4.54 1.31 1..4 متر

القوة المميزة بالسرعة  3
نللذراعي  

 غير دال .1.4 1.01 .1.0 0.10 .1.4 .0.0 تكرار

القوة االنفجارية للرجل  4
 اليمين

 غير دال 1.05 1.10 00.. 0.11. .3.. 0.00. متر

القوة االنفجارية للرجل  5
 اليسار

 غير دال 0.28 1.10 1.86 29.47 1.42 28.69 متر

 غير دال 1.33 1.00 45.. .6.0 4.0. .5.0 درجة المرونة 6

 غير دال .1.4 .1.0 1.46 0.50. 1.00 0.15. ثانية الرشاقة 0

 غير دال 1.54 1.61 .1.1 0.63 1.60 0..0 ثانية التوازن 0
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 :اختبارات القدرات الحركية
  ( سم.05اختبار ثني الجذع من الوقوف على صندوق بارتفاع )

 اختبار بارو للرشاقة.
 اختبار وقوف الثبات.

 .  وثبات وموضوعية كما تم التحقق من الثقل العلمي لالختبارات من صدق
أجرى الباحثان االختبارات القبلية في الساعة العاشرة صباحا من يوم االحد الموافق     
اختبارات و ( في قاعة المركز الوطني للتايكواندو. وشملت اختبارات القدرات البدنية. 2512 1 10)

(، وبمساعدة فريق 2512 1  11الحركية الساعة العاشرة صباحا من يوم االثنين الموافق ) القدرات
 العمل المساعد.

وانتهى في يوم االربعاء الموافق  2512  1  21وتم اجراء التجربة الرئيسة في يوم السبت الموافق 
 وللتعريف بالمنهج التدريبي فقد اشتمل على ما يأتي: 2512  4  12
 في االسبوع )السبت، اسبوعا( وبواقع ثالث وحدات تدريبية 12تم بناء المنهج التدريبي لمدة )-1

 االثنين، االربعاء(.
 مدة البرنامج التدريبي باألشهر )ثالثة أشهر(.-2
 ( دقيقة.95-20تراوح زمن الوحدة التدريبية الكلي )-3
 دقيقة(. 24.10دقيقة( الى ) 13.40القسم الرئيس للوحدة التدريبية يتراوح من )-4
 -ج وفي قسمه الرئيس الى: تنوعت االساليب التدريبية المستعملة في المنه-0
 طريقة التدريب المرحلي )الفتري( منخفض الشدة.-أ
 طريقة التدريب المرحلي )الفتري( مرتفع الشدة.-ب
تنوعت الوسائل التي اعتمدها الباحثان في المنهج التدريبي أذ شملت على مضارب التدريب -1

ختلفة مع مطاطية )وكيتر( بأثقال مالصغيرة والكبيرة والشواخص البشرية البالستيكية والحبال ال
 موانع قفز صغيرة ومتوسطة فضاًلعن واقيات الصدر والرأس والكرات الطبية بأوزان مختلفة والعقلة.

 وقد راعى الباحثان بعض األمور الهامة عند تصميم التمرينات أهمها: 
 .أن تكون األهداف الموضوعة لكل مجموعة واقعية ومالئمة لقابليات الالعبين-1
 أن تكون األحمال المقترحة مناسبة لقابليات الالعبين.-2
 أن تكون األحمال المقترحة محققة ألهداف المنهج والدراسة لكل فرد من عينة البحث.-3
 مرونة التمارين وقبولها للتطبيق العملي.-4
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 (1شكل )
 رنامج التدريبييوضح شدد التدريب المعتمدة في الب

وتم اجراء االختبارات البعدية على عينة البحث متضمنة الشروط واإلجراءات نفسها المتبعة     
في االختبارات القبلية وقد حرص الباحثان على تهيئة الظروف نفسها التي تم فيها اجراء االختبارات 

زة الالزمة للمحافظة على عدم والزمان والمكان واالدوات واالجه المساعد،القبلية من فريق العمل 
 11-10حدوث أي تغيير قد يؤثر على نتائج البحث وتم اجراء االختبارات في يوم السبت الموافق 

 4 2512. 
 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث: 3-11

  -ومنها استخرج ما يأتي:  Spssاستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 
 الوسط الحسابي. -1
 المعياري .  االنحراف-2
 معامل االختالف. -3
 النسبة المئوية. -4
 ( للعينات المتناظرة. Tاختبار )-0
 ( للعينات المستقلة .Tاختبار ) -1

 -النتائج: عرض وتحليل ومناقشة 
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القدرات البدنية والحركية للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي (.جدول )  

يتضح لنا من خالل الجدول وجود فروق ذات داللة معنوية بين بعض االختبارات القبلية والبعدية    
م ت للمجموعة الضابطة في القدرات البدنية والحركية قيد الدراسة الى التوزيع الصحيح للحمل إذ

االعتماد على األسس العلمية الصحيحة، وكذلك استخدام التدريبات الخاصة بالتايكوندو لالعبي 
 1( "برامج التدريب التي تتراوح ما بين Bob Knightالمجموعة الضابطة ويتفق هذا مع ما أكده )

بي تدري ( وحدات تدريبية أسبوعية هي كافية إلحداث تأثير 0 – 3أسابيع والتي تتم بواقع ) 1 –
، وهذا ما تطابق مع عمل الباحثان الن المجموعة الضابطة تدربت حالها حال (10)ملموس " 

المجموعة التجريبية من إذ الوقت وعدد الوحدات التدريبية وبالملعب نفسه ، إال أنها اختلفت فقط 
ات والتي ر بتطبيق المنهج التدريبي الذي طبق على المجموعة التجريبية والتي اثرت على بعض القد

 (2لم تظهر فرقا معنويا وكما موضح في الجدول )
 
 
 
 
 
 

                                                           
10- Bob Knight.Basketball, Master press Publishing, 1995.p24. 

 المعالجات االحصائية
اتالمتغير   

 وحدة
 القياس

س  
 قبلي

س  
 بعدي

 ع ف س  ف
(t) 

 المحسوبة
 نسبة
 الخطأ

 الداللة

.. 30.36 27.63 سم القوة االنفجارية للرجلين 72 .1 49 ..  دال 0.035 96
.06. 0.37 0.11 5.32 4.21 متر القوة االنفجارية للذراعين  دال 0.038 
القوة المميزة بالسرعة 

1 9.72 ثا للذراعين .1 36 .1 63 .1 68 ..  دال 0.046 24

القوة المميزة بالسرعة 
 غير دال 0.76 1.98 1.08 0.64 29.53 28.89 متر للرجلين للرجل اليمين

القوة المميزة بالسرعة 
 للرجلين للرجل اليسار

.. 0.46 0.06 30.75 28.69 متر  دال 0.049 45

6. 5.72 سم المرونة  دال 0.04 2.31 0.76 1.18 54
 غير دال 0.102 1.80 0.54 0.29 27.85 28.15 ثا الرشاقة
0. 7.27 ثا التوازن 27 2.10 .1  دال 0.32 2.58 09
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القدرات البدنية والحركية للمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي (3جدول )  

( نتائج المجموعة التجريبية قد حققت نتائج معنوية في اختبارات 3ل )يتضح لنا من الجدو     
القدرات الحركية والبدنية كافة، ويعزو الباحثان التطور الحاصل في متغير القوة االنفجارية للذراعين 
الى ان األدوات والوسائل المساعدة التي استخدمت والتمارين التي ركز عليها خالل المنهج التدريبي 

طبقه على افراد العينة قد اثرت في تطور المجاميع العضلية العاملة في حركات المد والثني الذي 
على المفاصل ذات العالقة بهذه الحركات بحيث يمكن ان يؤثر ذلك على زمني االنقباض واالنبساط 
ة يالعضلي باقل ما يمكن مما يضمن ذلك نقصانًا في زمن دفع الكرة الطبية ، والذي يعبر عن قابل

الفرد على بذل اعلى معدالت القوة االنفجارية ، وكذلك ادى إلى زيادة القوة العضلية االنفجارية 
واالستجابة السريعة إلنتاج قدرة عضلية على وفق نوع المقاومة المستخدمة واالرتقاء بها بشكل 

لتي انعكست ( واتدريجي ، وهذا يعني زيادة طاقتها الحركية المتمثل بزيادة ) االنقباض واالنبساط 
على زيادة مسافة الرمي الكرة ، إذ يرى بعض الباحثين ))ان األلياف العضلية لديها القدرة على 
انتاج قوة كبيرة على وفق نوع المقاومة التي تجابهها تلك األلياف ، وبذلك فان عدد الوحدات 

 (11)قة الحركية".الحركية العاملة سوف تزداد ، وتزداد تبعًا لذلك قدرتها على انتاج الطا

                                                           
تاثير وتطوير القوة الخاصة في االنجاز للمتسابقين في االركاض دين العراقي ، صريح عبد الكريم ونجم ال -11

 . 2111(، جامعة بغداد، مجلة كلية التربية الرياضية: )المتوسطة

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع ف س  ف س  بعدي س  قبلي
 المحسوبة

(t) 
 نسبة
 الخطأ

 الداللة

القوة االنفجارية 
 دال .0010 00.12 21.1 36.4 45.33 09.29 سم للرجلين

القوة االنفجارية 
 للذراعين

 دال 0251. 640.2 34.1 07.1 61.5 54.4 متر

القوة المميزة بالسرعة 
 للذراعين

 دال .0010 03.24 53.0 90.3 09.13 18.9 ثا

القوة المميزة بالسرعة 
 للرجلين للرجل اليمين

005 600.3 89.4 31.5 41.34 10.29 متر .1  دال 

القوة المميزة بالسرعة 
 دال 000.0 014.0 21.1 35.3 82.32 47.29 متر للرجلين للرجل اليسار

 دال 0.000 10.  75 98.0 18.3 90.9 72.6 سم المرونة
 دال 0141. 950.2 66.1 48.1 11.27 59.28 ثا الرشاقة
 دال .0010 130.8 14.2 27.5 90.12 63.7 ثا التوازن
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يعزو الباحثان الفرق المعنوي في القوة المميزة بالسرعة إلى الزيادة في كمية المقاومة المستخدمة     
في المنهج التدريبي ادت الى تطوير القوة المميزة بالسرعة والتي ترتبط ارتباط وثيق بتطور القوة 

 إذ ذكر "بأن القوة القصوى تمثل العضلية والقوة القصوى، حيث عزز عويس الجبالي هذا الرأي
جانبًا هامًا من جوانب تطوير القوة المميزة بالسرعة وتجدر االشارة هنا بان القدرة تدور حول رفع 

 (12)أثقال )أحمال( منخفضة بأقصى سرعة ممكنة )تدريبات الكرة الطبية مثال".
تخدام أجهزة باس مت ووظفتاستخديعزو الباحثان سبب الفرق المعنوي إلى ان التمرينات التي     

وأدوات مساعدة ضمن مفردات المنهج التدريبي والمدمجة باألداء المهاري المتميز بالطابع السريع 
واألداء الحركي العالي، إذ ان "القوة المميزة بالسرعة ترتبط بدرجة األداء المهاري فكلما ارتفعت 

ي والعضالت، وتحسن التوزيع الديناميك درجة األداء المهاري ارتفع مستوى التوافق بين األلياف
. كذلك فان تطوير القوة المميزة بالسرعة يعود أيضا إلى تطوير القوة االنفجارية (13)ل داء الحركي"

عن طريق التمرينات الخاصة المتناسبة مع شروط ومتطلبات المهارة وبتكرارات معينة، إذ ان 
معينة وانجازها بأقصى سرعة او اقصر وقت "عملية التغلب على مقاومة من خالل تأدية حركة 

إذ  (14) ممكن تحقق في خدمة القوة االنفجارية وبتكرار ذلك زادت فاعلية القوة المميزة بالسرعة "،
 ان القوة المميزة بالسرعة هي مجموعة عده قوى انفجارية.

تمطية وال ويعزو الباحثان في تطور المرونة لدى عينة البحث سبب ذلك بتمرينات اإلطالة    
ضمن مفردات المنهج المعد من قبل الباحثان وتستند على فكرة كون عملية اإلطالة الهادفة 
للعضالت تقود إلى زيادة ورفع مستوى األداء الحركي نتيجة تثبيت عمل المغازل العضلية وكذلك 

عال لتعمل على توافر طاقة العمل العضلي إلى أقصى قدر ممكن ويتفق هذا مع ما أكده )ابو ا
احمد( "فأن اإلطالة العضلية المسبقة   للعمل العضلي توفر لجسم الرياضي االرتخاء العصبي 

 (15)وتساعد على تحسين تكنيك التنفس واإلنسجام البدني".
المجموعة التجريبية في الرشاقة إلى تمارين المنهج المقترح أثرت بشكل  الباحثان تطوريعزو    

حركية جديدة ضمانا لزيادة الرصيد الحركي وتمكن الالعب من ايجابي بما تحويه من تمارين 
التغير وتنويع األداء الحركي في مختلف الظروف والرتباط تطوير هذه الصفة بالقوة الخاصة التي 
تم ذكرها إذ أن "زيادة وتطوير القوة القصوى تؤدي الى تطوير هذه الرشاقة ألنها عنصر هام في 

                                                           
 .315، ص1، ط1889، القاهرة: دار الفكر العربي،التدريب الرياضي والنظرية والتطبيقعويس الجبالي ،  -12
: ) مدينة نصر ، دار الفكر العربي  1،  طالتدريب الرياضي، األسس الفسيولوجية ،  ابو العال احمد عبد الفتاح- 13

 .113( ص 1881، 
 . 21، ص 1891اثيرصبري  ،عقيل الكاتب  التدريب الدائري الحديث ،مطبعة عالء بغداد  - 14
 .114صمصدر يسبق ذكره ، ابو العال احمد عبد الفتاح، - 15
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ون الجسم غير قادر على االداء بسرعة وتغيير االتجاه وهذا يؤدي تطويرها وفي حالة غيابها يك
 (16.)إلى التوافق الخاص وهو أساس الرشاقة"

وي  على البرنامج التدريبي ، اذ يحت التوازن اثرويعزو الباحثان تطور المجموعة التجريبية في     
تلفة هذا قد يعمل مجموعة من حركات التنقل من مكان إلى اخر وحركات تودي في اتجاهات مخ

على طلب دعم اكبر من الجهاز العصبي العضلي لتثبيت القدم والمحافظة على انتصاب القوام، 
 وهذا دليل على أن اي تغير في وضع القدم قد يؤثر في 
( "عند تعديل على Plisky et al.2..6نشاط الجهاز العصبي والعضلي ويتفق هذا مع ما أكده )

لحسية ليؤثر ايجابا في رصف القدم، والسيطرة على وضع خط مركز قدرة النهايات العصبية ا
 (17)الجاذبية داخل قاعدة االتزان ".

 نتائج المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية للقدرات البدنية والحركية (4جدول )

 (05.0دال نسبة خطاء اقل او تساوي )
                                                           

 .81ص مصدر سبق ذكره ، أبو العال احمد عبد الفتاح  -16
17 -Plisky, P.J., Rauh, M.J., Kaminski, T.W., Underwood, F.B.Star excursion 2006. 

Journal , balance test as a extremity injury in high school basketball players

, 36(12): 911of Orthopaedic and Sports Physical Therapy-919.predictor of  

lower 

 ت
 االختبار
 

 وحدة
 القياس

 T المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

 لقيمةا
Sig الداللة 

 ع±  -س ع±  -س

 دال 0.000 3.76 3.35 33.45 2.97 28.36 سم القوة االنفجارية للرجلين 1

 دال 0.000 78.3 35.3 45.33 97.2 36.28 متر القوة االنفجارية للذراعين .

3 
قوة مميزة بالسرعة 

 دال 0.000 4.24 1.81 13.09 1.12 10.36 ثا للذراعين

4 
المميزة بالسرعة القوة 

 دال 0.000 5.35 2.34 34.41 1.90 29.53 متر للرجلين للرجل اليمين

5 
القوة المميزة بالسرعة 
 دال 0.000 04.6 62.1 82.32 52.1 75.28 متر للرجلين للرجل اليسار

 دال 000.0 68.4 66.2 90.9 57.1 54.5 سم المرونة 6

 دال 0.051 2.08 0.70 27.11 0.96 27.85 ثا الرشاقة 0

 دال 0.000 5.93 1.57 12.90 2.05 8.27 ثا التوازن 0
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ويعزو الباحثان السبب في التطور الحاصل يعود الى فاعلية التمارين المستخدمة في المنهج 
ق األسس فالتدريبي لهذه المجموعة ، وكذلك الى تقنين الحمل التدريبي من شدة ،وحجم ،وكثافة ،و 

( ايضًا " اذ اشار الى ان 2552العلمية الصحيحة والجيدة ، وهذا ما يؤكده )وليد يحيى محمد 
استخدام برامج مصممة جيدا ومنفذة بطريقة تؤدي الى تطوير اال داء البدني، ويعد احد أسباب 

ود ت القوة لها مردوان االعتماد الطريقة التكرارية في اداء تمرينا (18)التفوق في المجال الرياضي "، 
ايجابي ، ومن خالل المنهج التدريبي الذي استخدمته هذه العينة على اداء التمرينات بقوة وسرعة 
عالية ، وفي اثناء اداء تمرينات القوة االنفجارية يجب ان يؤخذ بالحسبان الفروقات الفردية لالعبين 

( 2551ه ) محمد رضا ابراهيم من خالل القوة القصوى لكل تمرين ولكل العب ، وهذا ما يؤكد
بانه " اختبار القوة القصوى للرياضيين في محاولة واحدة لكل تمرين ، او اداء اكبر عدد من 
التكرارات في تمرين معين لتحديد القوة القصوى للعضةةةةةالت العاملة لكةةةةةةةل تمرين والتةةةي تمثل النسةةةبة 

 (19)". %100المئةةةوية لكل تمرين وهي 
ويعزو الباحثان الفرق المعنوي للمجموعة التجريبية في قدرة القوة االنفجارية إلى طبيعة    

وخصائص هذا االسلوب اذ نجد تدريبات تعمل على تحسن التوافق ما بين العضالت واألعصاب 
المغذية لها من زيادة عدد تردد االشارات العصبية للعضالت العاملة اذ يؤكد عالوي الى ان "يشمل 

توافق داخل العضلة عدد الوحدات العاملة ومعدل تردد االشارات العصبية وسرعتها والعالقة ال
 (20)الزمنية التبادلية بين عمل الوحدات الحركية".

يعزو الباحثان سبب هذا الفرق الى طريقة التدريب المستخدمة واحتوائهما على التمارين المختارة     
البحث والتي أسهمت على تحقيق هدف التدريب ، إذ ان  بصةورة علمية والمطبقة من قبل عينة

نما من خالل التدريب المنتظم  صفة القوة المميزة بالسرعة ال يتم تطويرها بصورة عفوية وتلقائية وا 
وباستخدام األثقال سواء أكانت بالكرات الطبية أم بوزن الجسم إذ يلعب مثل هذا التدريب إلى تنمية 

وة المميزة لقويؤكد هارا نقال عن محمد عثمان " أن عملية االرتقاء بمستوى االقوة المميزة بالسرعة، 
 (21)".بالسرعة تتطلب العمل باستخدام األثقال أو باستخدام ثقل وزن الجسم 

ور المهم إذ لعبت الد كبير،القفز بشكل  على تمارينكذلك تضمنت التمرينات المستخدمة        
يذكر و كون البرنامج التدريبي الذي يحوي على تمرينات القفز،  في تطوير القوة المميزة بالسرعة

                                                           
رسالة  ، برنامج تدريبي مقترح لتنمية المتطلبات البدنية الخاصة بالعبي الريشة الطائرةوليد يحيى محمد ،  -18

 .21، ص 2112ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ، القاهرة ، 
، بغداد : دار الكتب والوثائق ،  لرياضيالتطبيق الميداني لنظريات وطرق التدريب امحمد رضا إبراهيم ،  -19

 . 632، ص  2119
(، 2111)القاهرة، دار الفكر العربي،  2: ط فسيولوجيا التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي وابو العال فتاح ،  -20

 .12ص 
 .111(، ص 1891،  1،) الكويت ، دار القـلم ، ط التعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان ،  -21
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Dentin "  أن تمارين القفز المختلفة سواء كان بالقفز العمودي أو الوثب العريض فإنها تعمل على
 (22). "تعزيز القوة المميزة بالسرعة 

حسب  رىإذ أن كل فعالية رياضية تعتمد على مجاميع عضلية معينة تختلف من لعبة ألخ     
الرياضة التخصصية وكون رياضة التايكوندو من األلعاب التي تميز العبيها بقوة عضالت الذراعين 
والرجلين بشكل كبير لذلك وجب االهتمام بهذه المجاميع من خالل التكرار المنظم للتمارين والزيادة 

ولهذا  بالسرعة،مميزة قوة الالتدريجية للتكرارات اذ أثبتت طريقتي التدريب الفتري نجاحها في تنمية ال
فانه "من خالل إعادة التمارين البدنية خالل الوحدة التدريبية ولعدة مرات سوف يؤدي الى تطوير 

 (23) البدنية ".هذه الصفة 
كذلك يعزو الباحثان الفرق الذي حصل نتيجة طبيعة طريقتي التدريب )الفتري( وطريقة أداء     

بحث اذ كانت تؤدى التمارين بأقصى قوة واقصر وقت ممكن أي التمارين فيهما من قبل عينة ال
العمل على ربط القوة والسرعة معا كون صفة القوة المميزة بالسرعة تتطور من خالل التدريب على 
الربط بين القوة والسرعة ومن ثم الى زيادة القدرة التوافقية بين االثنين ، لذلك يرى الباحث أن األوزان 

لتمرينات المعطاة لالعبين سواء أكان لعضالت الذراعين أم الرجلين قد أسهمت التي دخلت ضمن ا
في تطوير تلك العضالت وكون عضالت الرجلين تشكل كتلة عضلية وتعد من اكبر عضالت 
الجسم نالحظ أن طريقة التدريب التكراري قد أثبتت قدرتها على تطوير عضالت الرجلين بصورة 

تري( تعتمد على الشدد المرتفعة والتكرار القليل وهذا ما تحتاجه اكبر من طريقة التدريب )الف
عضالت الرجلين نتيجة لكبر حجم العضالت وأيضا فأن القوة المميزة بالسرعة لها عالقة بالقوة 
القصوى وهاتان الصفتان تحتاج إلى شدد عالية في تطويرها لذا فأن التدريب التكراري يؤثر ايجابيا 

( "بأن تنمية القوة المميزة 1991المميزة بالسرعة ، ويذكر )عصام عبد الخالق  في تطوير صفة القوة
بالسرعة يتم أما بتطوير القوة القصوى او رفع التقلص العضلي ويجب ربط مكونات االثنين لرفع 

  (24)مستوى القوة المميزة بالسرعة".
ة المستخدمة في األداء يعزو الباحثان هذا الفرق المعنوي الى مساعدة األجهز فضال عن ذلك   

بمستوى واحد من القوة العضلية خالل جميع زوايا العمل العضلي نتيجة تغير المقاومة على مدى 

                                                           
22- . N.Y. Leisure press. 1984, P. 158.How To run FasterDentine, G,B.   

Jan Van in Genschennali Dorp Marten, F. Robert& Peter, A.Huijin& Geret:  - 23

, 1987, P. 339 .  Jumping, Medicines in Sport and Exercise 
، ص 1898اإلسكندرية، مطابع جريدة السفير،  ،التدريب الرياضي ـ نظريات ـ تطبيقعصام عبد الخالق ،  -24

142. 
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الحركة، كما عزز هذا الرأي ما ذكره أبو العال احمد عبد الفتاح بأن "التمرينات المستخدمة بواسطة 
 (25)فصل".األجهزة الخاصة توفر مقاومة مناسبة لكل زاوية من زوايا الم

إن متغيرات القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة والسرعة االنتقالية قد تأثرت بالتدريبات       
التي طبقت عليها باستخدام الحبال المطاطية وكرات الطبية  ، إذ  كان التدريب تحت هذه الظروف 

ع الخارجية على المجامي يشكل احد التقنيات التدريبية المساعدة التي تسلط نوعا من المقاومة
العضلية العاملة المختلفة للمساعدة في تحريك الجسم بشكل غير مألوف لتطوير السرعة واحداث 
زيادة في هذا التطوير ،اذ إن استخدام نسب قليلة من المقاومة مع حدود عالية للسرعة يعد األسلوب 

ل، اذ إن بنوع المهارة او سرعة الركاألفضل لتنمية السرعة اللحظية او السرعة الخاصة التي ترتبط 
استخدام هذا النوع من المقاومات )كتدريب الحبال المطاطية باتجاه الحركة( ساعد أيضا في  التأثير 
االيجابي على تنمية القوة الخاصة بنوع المهارة، واسهم في المساعدة على زيادة تعبئة وتحفيز 

ل العضلة العضلي داخ -زيادة توافقها العصبي األلياف العضلية للمشاركة في العمل العضلي، و 
 وبين مجموعة عضلية ومجموعة عضلية أخرى.  

ويعزو الباحثان الفرق المعنوي في المرونة الى إلى طبيعة التمرينات المستخدمة في المنهج        
ة عالتدريبي إذ استفادت العينة من أدت الحركات لمديات واسعة ضمن تدريبات المقاومات المتنو 

سواء مقاومة الجسم أو األدوات أو األثقال والتي تؤدي في الضغط إلى المديات الحركية في مفاصل 
الجسم، اذ عزز ريسان خريبط هذا الرأي "أن استخدام األثقال والكرات الطبية واألدوات واألثقال 

الباحثان ويعزو  (26)تضاعف كفاءة التمارين ألنها تساعد في مضاعفة سد الحركة في المفاصل"،
هذا الفرق إلى طبيعة التمرينات المستخدمة في المنهج التدريبي إذ استفادت العينة من أداء الحركات 
بمديات حركية واسعة ضمن تدريبات المقاومات المتنوعة، اذ ان ل دوات واألثقال تأثير ايجابي 

لتمارين ف كفاءة افي الضغط على المديات الحركية في مفاصل الجسم كما ان تلك األثقال تضاع
 ألنها تساعد في مضاعفة سرعة الحركة في المفصل.

وكان لتمارين التمطية في نهاية كل وحدة تدريبية إثر في الحصول على مطاطية العضالت     
المتوترة خالل الجهد البدني نتيجة للتمييز بين اإلحساس بالتوتر العضلي الكامل واالسترخاء العميق 

ا الرأي ما ذكره عصام حلمي و محمد جابر بريقع " بأن التدريب بالثقال يؤدي والكامل وقد عزز هذ
 (27)الى زيادة المرونة عندما يؤدى في المدى الكامل للحركة".

                                                           
القاهرة: دار الفكر العربي مدينة  التدريب الرياضي ))األسس الفسيولوجية((ابو العالء احمد عبد الفتاح ،  -25

 .132، ص1881نصر،
لطباعة وق ل، االردن:دار الشر النظريات العامة في التدريب الرياضي من الطفولة الى المراهقةريسان خريبط،  -26

 . 91، ص1889والنشر ، 
، اتجاهات اإلسكندرية ، مطابع القدري  التدريب الرياضي ، اسس ، مفاهيمعصام حلمي، محمد جابر بريقع :  -27

 .15، ص  1881، 
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ويعزو الباحثان سبب الفروق الحاصلة في اختبار الرشاقة إلى المنهاج التدريبي الذي تلقته       
 قد إثر ايجابيا في مكون الرشاقة.عينة البحث مما يعني أن التدريب الفتري 

اذ كان يعتقد سابقا أن الرشاقة هي صفة موروثة ولكن أكدت األبحاث جميعها التي أجريت      
أن "الرشاقة تتطور بالتمرين والتدريب وال نستطيع أن نفصل بين تطور الصفات والقابليات البدنية 

 (28)األخرى عن تطور صفة الرشاقة".
طورًا لصفة الرشاقة لالعبي مجموعة التجريبية، وذلك يرجع إلى التنويع في نالحظ هناك ت     

التمارين المستخدمة في المنهج المعد ، هذا ما يؤكده قاسم حسن ومنصور العنبكي "عند تنمية أو 
تطوير الرشاقة يجب دوام إضافة بعض التمارين والمهارات الحركية الجديدة اثناء عملية التدريب 

دة الرصيد الحركي كما يجب التغيير والتنويع في مختلف الظروف ألمكان خلق مواقف ضمانًا لزيا
كما جاء سبب تطور الرشاقة بسبب حاجة العبي تايكوندو الى القدرة على التحكم في ( 29)جديدة"،

تعدد وضعية جسمه بسرعة ودقة سواء في االرض أو الهواء أي يتكيف مع المواقف المتعددة 
ا أشار إليه ريسان خريبط ومؤيد عبد اهلل " إن صفة الرشاقة عند العبي تتضمن الجديدة، وهذا م

القدرة على إتقان الحركات من جهة والقدرة على االنتقال والتصرف في النشاط الحركي وتغيير في 
كما ان الرشاقة تساعد الالعب تايكوندو  (30)وضعية الجسم حسب متطلبات النشاط من جهة أخرى"،

ارة بتغيير االتجاه ومواقف اللعب اثناء النزال والتي تتيح له نجاحاً في الركالت الهجومية في إتقان مه
السريعة وكذلك حصد النقاط، ولهذا عمد الباحثان في التركيز على التمرينات التي تطور الرشاقة 

 لالعبي خدمة ل داء المهاري المطلوب منه. 
تزان إلى أن المنهج التدريبي اذ يركز على تمرينات ويعزو الباحثان ظهور فرق معنوي في اال     

التوافق بشكل مباشر مما أدى إلى تطور تلك القدرة ويعزز هذا الرأي ما ذكره هاره من آن " وسائل 
جراءات بناء قابليات االتزان يجب آن تكون متنوعة ويفهم من فاعلية التدريب لمثير معين، وان  وا 

فضاًل عن  (31)التزان يتم حينما توضع مثيرات جديدة باستمرار"،لرفع المستمر لمستوى قابليات ا
يعزو الباحثان هذا الفرق إلى استخدام تمرينات حرة متنوعة والتي ساعدت في تطوير قدرة التوازن 
والتي اشتملت على تطوير قوة األجزاء التي يستند عليها الجسم والتي تشكل قاعدة االتزان فضال 

ل التي تكون محور ارتكاز الحركة المتزنة ، ويعزز هذا الرأي ما ذكره عن تطوير مرونة المفاص

                                                           
 . 14، ص2111، عمان، دار األوائل للنشر، نظريات التعلم والتطور الحركيمحجوب، وجيه،  -28
(، 1899،) بغداد، مطابع التعليم، اللياقة البدنية وطرق تحقيقهال العنبكي: قاسم حسن حسين، منصور جمي -29

 .  212ص
، )الموصل،مطابع جامعة الموصل تدريبات السرعة والرشاقة بكرة السلةريسان خريبط مجيد، مؤيد عبد هللا:  -30

 .12(، ص1881،  
 . 241.، ص8881، جامعة بغداد، مطابع التعليم العالي، 1: طاصول التدريبهارة:  -31
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)وديع ياسين، ياسين طه محمد علي( بأن "التوازن يعتمد اعتمادا كبيرا على القوة وباألخص )مطاولة 
 (32)القوة والمرونة( في كثير من حاالت التوازن الثابت" .

 نبعد عرض النتائج ومناقشتها، استنتج الباحثا     
ظهور فروق معنوية في القدرات البدنية لالعبين من عينة البحث في المجموعتين الضابطة  -1

 والتجريبية ولم تظهر فروق في القوة الميزة للرجلين عند المجموعة الضابطة
ظهور فروق معنوية في القدرات الحركية لالعبين من عينة البحث في المجموعتين الضابطة  -2

 ء الرشاقة عند المجموعة الضابطةوالتجريبية باستثنا
ظهور فروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية في القدرات البدنية والحركية والمهارية في  -3

 االختبارات البعدية .
التمرينات المعدة بأستخدام وسائل التدريب الحديثة ساهمت في احداث التطور في القدرات  -4

 للمجموعة التجريبية .
نامج التدريبي بالطريقة المرحلية ) الفترية ( المنخفضة والمرتفعة الشدة في تطوير نجاح البر  -0

 قدرات الالعبين من عينة البحث في القدرات البدنية والحركية .
 -واوصى الباحثان :   
االعتماد على المنهاج التدريبي الخاص بالتمرينات والوسائل المستخدمة عند تدريب القدرات -1

 صة ومستوى اداء لالعبين التايكواندو.البدنية الخا
ضرورة أن تكون المنهاج التدريبي الخاص بتمرينات والوسائل المستخدمة بطريقة تشبه األداء -2

 المهاري ليشمل ذلك تدريب العضالت العاملة بالمهارة.
ة يينبغي أن يكون المنهاج التدريبي الخاص بتمرينات والوسائل المستخدمة بثالث وحدات تدريب-3

 في األسبوع التدريبي.
ينبغي تجهيز قاعات التدريب بالمستلزمات الخاصة بتمرينات التايكوندو، لما تحققه من مردود -4

 إيجابي في التطور البدني والحركي.
إجراء دراسات مشابهة على عينات اخرى وفي ألعاب رياضية أخرى ممكن أن ينسجم معها -0

 .والحركية فيهات البدنية تمرينات التايكوندو في تطوير القدرا
 
 
 

                                                           
، 1892: مديرية الكتب والنشر،األعداد البدني للنساء جامعة الموصلوديع ياسين، ياسين طه محمد علي: -32

 .29ص
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 ( .1992دار الفكر العربي، 
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  اتجاهات مفاهيم، اسس، الرياضي،التدريب  بريقع:عصام حلمي، محمد جابر، 

 .1992 القدري،مطابع  اإلسكندرية،
  :اإلسكندرية، مطابع جريدة التدريب الرياضي ة نظريات ة تطبيقعصام عبد الخالق ،

 .1919السفير، 
  1991، القاهرة: دار الفكر العربي،التدريب الرياضي والنظرية والتطبيق لجبالي.اعويس ،
 .1ط
  :ع التعليم، ، مطاباللياقة البدنية وطرق تحقيقهاقاسم حسن حسين، منصور جميل العنبكي

 .  1911بغداد، 
  القاهرة، دار  2: ط فسيولوجيا التدريب الرياضي فتاح،محمد حسن عالوي وابو العال(

 (.2555العربي،  الفكر
  .ار الكتب ، بغداد: دالتطبيق الميداني لنظريات وطرق التدريب الرياضيمحمد رضا إبراهيم

 .2551والوثائق، 
  :1912، 1، الكويت، دار القةلم، طالتعلم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان. 
  :1999، جامعة بغداد، مطابع التعليم العالي، 1: طاصول التدريبهارة. 
 2551، عمان، دار األوائل للنشر، نظريات التعلم والتطور الحركيوب، وجيه، محج. 
  :كتب : مديرية الاألعداد البدني للنساء جامعة الموصلوديع ياسين، ياسين طه محمد علي

 والنشر.
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