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لالعبي  الهجومي اثر توجيه االحمال التدريبية علي بعض محددات النشاط الخططي
 اضة الكونغ فوـــــــــــــوي بريــــــــــــــــي االيقاع الحيـــــــــالساندا وفقا لنوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومشكلة البحث المقدمة

اصبحت عملية التـدري  الرياضـي فـي العصـر الحـديع تخضـط للتخطـيط العلمـي اال عـداد ال ـرد 
الرياضــي وتهــتد بــتدا الت اصــيل فــي جوانــ  االعــداد المختل ــة ســواأل كــا   لــ  يــرتبط با عـــداد 
البدني او المهارى او الخططي و ل  للوصول بال رد الرياضي الـي ال ورمـة الرياضـية التـي تتـي  

وهــ ا مــا تســعي اليــه دول العــالد المتقدمــة حيــع ا   ا  فــي المنافســات بمســتوي متميــ  لــه االشــتر 
 حقيقــة التــدري  المخطــط لــه بشــكل ســليد فــا  النتيجــة هــي تطــوير يعكــ ارت ــاع مســتوي االداأل 

 ( 3:8مستوي االعبي  للوصول الي افضل النتائج الرياضية.)

تعتبــر مــ  االســ  التــي  ةاالحمــال التدريبيــ(: ا  2005مبيياممي)    د ييو  ويشيييا مد يي       
يجــ  ا  يراعهــا المــدر  لضــما  تحقيــا مســتوي مــ  االنجــا  العــالي احيــع    االســتمرارية فــي 

المقننة بصورة فـــــــردية تخصصية ل ترة طويلة ا موسد تـدريبي كامـل دو   ةتن ي  االحمال التدريبي
ــــاع مســـتوي اال ـــي ارت ـــــــــــــ ـــ  يجـــ  انقطـــاع يـــيدي ال نجـــا  فـــي النشـــاط التخصصـــي الرياضـــي ا ل
ـــال التدريبيــ ـــاة اداأل الالعــ  لـــ حمـــ الســابقة  ةالمقننــة لبــل  وال تــتثير االحمــال التدريبيــ ةمراعـــــــــــــــ

الحاليــة ممـــا يشـــير علـــي ثبـــات   ةلضــما  ت اعـــل االثـــار الســـابقة مــط االثـــار االحمــــــــــــــال التدريبيـــ
 (22:3م  االحمال التدريبية.) ةناتجة لـثار المتراكمعملية التكيف ال

الــي ا  اســتخداد النشــاط الخططــي يعتبــر مــدخال (: 2011ويشيييا مد يي   د ييو  مبيياممي)  
جديــدا ومســتحدع لالرتقــاأل بةنتاجيــة الالعــ  و يـــادة فاعليــة ادائــه الخططــي خــالل مســـابقة 

الــي التقنــي  الموجــه لتطــوير  ةالتدريبيــالســاندا ويحتــاب تطبيــا هــ ا االســلو  داخــل البــرامج 
والمهاريــــة لـســـالي  المهاريــــة المكونـــة للنشـــاط الخططــــي مثـــل القــــوة  –المتطلبـــات البدنيـــة 

الممي ة بالسرعة اوتحمل القـوة وتحمـل االداأل ا وتحمـل السـرعة والرشـالة ا ثـد تقنـي  النشـاط 
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خـــالل التقســـيد ال منـــي  الخططـــي المن ـــ  ســـواأل مـــ  خـــالل التقســـيد المكـــاني فـــوا البســـاط او
 (14:5خالل  م  المباراة ال علي بالمسابقة.)

الي ا  االيقاع الحيوي م  العلود الحديثـة ( :2012ويشيا ميضا مد    د و  مباممي)        
في مجال التربية الرياضية والتدري  الرياضي ا حيع ك األة العمل لـفراد تختلف   ا مـا اديـت 

م  اليود وفي المجال الرياضي ا ل ا وج  علينا ا  نوصف اهمية  االعمال في اولات مختل ة
االيقــــاع الحيــــوي حيــــع ارت ــــاع النتــــائج الرياضــــية مــــ  حيــــع االرلــــاد ومســــتويات االداأل خــــالل 
البطوالت الدوليـة والـدورات االولمبيـة ت هـر لنـا الحاجـة حـول اسـتخداد البحـع العلمـي للوصـول 

لية طرا التدري  الرياضي واستحداع اتجاهات جديـد  الي احتياطي جديد للعمل علي رفط فاع
مرتبطة بطبيعة النشاط الرياضي التخصصي احيع تعتبـر هـ   االتجاهـات حجـر االسـا  فـي 

 (44:4تكوي  البطل الرياضي .)

( ويو يييه  مييي  1997ك يييا يشييييا كييي   ييين ويييبدل د يييا)ين و بيييو م  ييي  مد ييي         
وتعتمــــد هــــ   , م قييييان م  ييييا)ل  شييييا  ( من م )ظايييييس م  ييييا  ي ظهييييا   ييييل )هايييييس1995 

ـــــــة وهـــــــ ا  ـــــــة وعقلي ـــــــة وان عالي ـــــــة دورات بدني ـــــــي ا  االنســـــــا  يمـــــــر بثالث ـــــــة عل ـــــــدوراتالن ري  ال
 هي  الدوراتتتكرر بشكل ايقاعي منت د طول حياة ال رد امتداد م  ميالد  وه   

 يود 23ومدتها  physical cycle الدورة البدنية
 يود 28ومدتها  Emotional cycleالدورة االن عالية 

 (42 -32 -12:1)             يود    33ومدتها  lntallectual cycleالدورة العقلية 

(: و د ييييييي   بيييييي  م يييييياد ن 2015ك ييييييا يشيييييييا كيييييي   يييييين مي ييييييان اشييييييا    ييييييي         
ــــــــــر نســــــــــك( 1995يو ييييييييييه  ميييييييييي       (: و 2015  ــــــــــاع  يعــــــــــ  دوب ــــــــــه يوجــــــــــد ايق ان

ــــــــــدورات الحيويــــــــــة والتــــــــــي  ــــــــــي نشــــــــــاط ال ــــــــــرد مــــــــــ  خــــــــــالل ن ريــــــــــة ال حيــــــــــوي يســــــــــيطر عل
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ـــــــــنن فـــــــــي مضـــــــــمونها علـــــــــي ا  االنســـــــــا  يخضـــــــــط فـــــــــي نشـــــــــاطه البـــــــــدني واالن عـــــــــالي  ت
 ( علي التوالي 8:19:27والعقلي لدورات ثالع تردها  )

ــــــــــدورة البدنيــــــــــة تســــــــــت را  -1 ــــــــــي القــــــــــوة والتوافــــــــــا والســــــــــرعة 23ال يومــــــــــا وهــــــــــي تــــــــــوثر عل
 مقاومة االمراض وو ائف االعضاأل التشريحيةو 

يومـــــــــــــا وتـــــــــــــتحكد فـــــــــــــي الصـــــــــــــحة العقليـــــــــــــة المـــــــــــــ اب  28الـــــــــــــدورة العقليـــــــــــــة وتســـــــــــــت را  -2
 واالحسا  بالسقوط والعاط ية واالبداع ال ني واستقبال الكالد

يومــا وتــتحكد فــي الــ اكرة واليق ــة والقــدرة علــي تلقــي المعلومــات  33الــدورة العقليــة تســت را  -3
 (44:12) -(54:9) -(65:7)                    ا  والتو يف المنطقي للمخ . الح   واالنتب

الي ا  االيقاع الحيوي لالعـ  البـد ا  يتوافـا ( : 2015يشيا  دي    ب  م اد ن  ك ا       
مــط توليـــت اداأل محتـــوي الجرعـــة االساســـية التدريبيــة بـــاليود التـــدريبي  و الوحـــدات المتعـــددة كمـــا 

(ا  هـــرا عنـــدما يمـــو  نمـــط 1 -10الوحـــدة االساســـية لالعـــ  فـــي ال تـــرة مـــا بـــي  )يقتـــرن تن يـــ  
( مسـاأل ا ا كـا  نمـط اللعـ  8-4)  الالع  صباحي بينما ين   ه ا المحتوي خالل ال ترة مـا بـي

(:  هرا وم  1-10مسائيا ل  ا  االنسا  يكو  اكثر لوة وحيوية خالل التوليتات اليومية م  )
وانه يج  علـي المـدربي  ا  يعملـوا علـي ا  يكـو  ولـت الجرعـات ثابتـا  ( : مساأل8-4الساعة )

ا  اخــتالل الن ــاد التــدريبي المتبــط ســوف يصــاحبه انخ ــاض فــي ك ــاألة العمــل عنــد الرياضــيي  
وي يـد مــ  اسـتعادة الشــ األ بعـد االحمــال التدريبيـة ا وا  الرياضــيي  الـ ي  يتــدربو  فـي اولــات مــا 

رة م  ك األة العمل خالل التوليتات اليوميـة فـي تلـ  السـاعات التـي بي  اليود ي هرو  اعلي مقد
 (58:9)                                                  يتدربو  فيها 
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 willik : وو يك(trime m & Morgan  1995  اييا)  اوجانيتفق ك   ن        

المنت مــة التــي تحـــدع الــي ا  معرفــة الت يــرات ( : phojips   1994  ي يييب ( 200  
داخــل الجســد وتشــمل الحــاالت االن عاليــة والعقليــة والبدنيــة والتــي تعــرف با يقــاع الحيــوي تســاعد 
علــي التخطــيط لـحمــال التدريبيــة بمــا يتناســ  مــط افضــل ال ــروف الســتيعابها كمــا يســاعد فــي 

 (49:33) -(126:14) -(33:13انجا  متطلبات برامج التدري  بك األة   )

رياضية الكونغ فـو سـاندا تعتبـر مـ  احـدي  ا :( 2016 و ح مشاه  دي   يشياك ا        
رياضــيات المنــا الت ال رديــة التــي تتميــ  بــالت ير الســريط والمســتمر لموالــف اللعــ  المختل ــة لكــل 
م  عملية الهجود والدفاع في الموالف التنافسيةا مما يتطل  ا هار الالع  ردود افعال متعـددة 

تتمثــــل فــــي اســــالي  الــــدفاع  والهجــــود با ضــــافة لتحركاتــــه المتعــــددة  ات االتجاهــــات ومتنوعــــة 
المختل ة والتي يوجه م  خاللها خطط اللع  مما يشير الي ضرورة تمتط الع  رياضية الكونـغ 

و ي يـة ا بدنيـة امهاريـة   ةفو ساندا بمستويات عالية م  مكونات الهيكل البنائي لحالتـه التدريبيـ
لتــــــي تشــــــير الــــــي لــــــدرة اجه تــــــه الحيويــــــة علــــــي التكيــــــف مــــــط متطلبــــــات المبــــــاراة ا خططيــــــة وا
 ( 45:11والمنافسة)
 الـدفاع رياضـيات مـ  فـو الكونـغ رياضـية ا : (2016 و ح مشياه  ديي   يشياك ا         

ــــوانبها جميـــط مـــ  بالتكامـــل تتميـــ  خاصـــة وامكانيـــة لــــــــــــــــــــــــــدرات تتطلـــ  التـــي الـــن   عـــ  )  جـــــــــ
 (14: 11)   الن سية – الخططية - المـــــــــــــــــــهارية– البدنية

تقسيد رياضية الكونغ فو الي :) االساسيات (: 2016ويشيا و ح مشاه  د ي           
 (35:11الساندا( ) –االسالي   –
ن ال بي  العبي   علي ا  الساندا وهي عبارة ع ( :2015ويؤك  وم    وطفل          

جولتي  يسعي فيها االع  لل و  دو  الخسارة بتجميط اكبر  ةمتساوي  في الو   وتكو  المبارا
ويمك  لالع  فيها   -الرمي –اللكد  –عدد م  النقاط في  م  معي  ويستخدد في  ل  ) الركل 
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(د  8×8مس  المناف  م  اي ج أل م  جسمه وطرحه ارضا علي البساط علي ملع  مساحته )
وفقا للقواعد واالس  التي يحددها القانو  الخان بالرياضيةا وهنا  اماك  محددة لتسديد 

المة المهارات بتج األ محددة م  الجسد واماك  غير مصرن بالتسديد فيها ح ا ا علي س
   (28:10الالعبي )

والمتابعة المستمرة للمباريات والبطوالت المحلية   في مجال التدريم بادث     و ن     

,  ه ك ام س والجمهورية والدولية واطالع الباحع علي العديد م  الدراسات والمراجط التي اتيحت

( و ام س مي ان 9(,  2015( و ما س  د    ب  م اد ن  4(, 2012مد    د و  مباممي)  

( و ما س يو ه 10(,  2015( و ما س وم    وطفل  ب  م كاي)  7(,  2015اشا    ي  

وجد اهمية اهتماد المدربي  ( willik  2000  )14 (و ما س12( ,  1995 م    ل  

تن ي  الجان  و السليد غير مقن  او موجه بشكل يسم  لالعبي  بااللت اد با داأل الخططي 

الخططي المطلو  منهد اثناأل المباريات والبطوالت والمنافسات مما ينتج عنه  ضعف ولصور 

في تحقيا الهدف م   وال ي ينعك  علي لدرة الالع  في االداأل الخططي لدي العبي الساندا 

ه الباحع المباراة وهو الحصول علي اكبر عدد ممك  النقاط التي تتهله بال و  بالمباراة ل ا اتج

الي استخداد اتجاهات جديد  مرتبطة بطبيعة رياضة الكونغ فو ساندا والعمل علي رفط فعالية 

التدري  ع  طريا االيقاع الحيوي ال ي يساعد في تهيئة الالع  بدنيا لمواجهة  برنامج 

 .   متطلبات النشاط الرياضي والتقدد بالحالة التدريبية لالع  للوصول الي المستويات العالية

وفي حدود علد الباحع وما اطلط عليه م  ابحاع ودراسات  و ن     م  اض م  ابق , 
 ابقة ـــــــــــــــس
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اع والدراسات العلمية ــــــــــــــــــالتي تتطرا في ه ا المجال البحثي لد يجد الباحع اي م  االبح

توجه االحمــــــــــــــال التــــــــــــــــــــدريبية  علي محددات النشاط الخططي  المرجعية التي تتناول اثر

ه ا في حد  اته م   ا حيع كا لالعبي الساندا وفقا لنوعي االيقاع الحيوي برياضية الكونغ فو

ية ه   الدراسة في محاولة لالست ادة مما تقدمة االسالي  التدريب  جراألاحد الدوافط الحقيقية 

    االداأل الخططيالحديثة لالرتقاأل بالمستوي 
 أهمية البحث

 : االهمية العلمية
ـــة فـــي التـــدري  الرياضـــي مـــ  خـــالل اســـتخداد    -1 ـــديد احـــد االتجاهـــات الحديث  االيقـــاع الحيـــويتق

الووشــو  محــددات النشـاط الخططــي االيجابيــة فـي التــدري  علــي مسـتوي التـتثيراتواالسـت ادة مــ  
 . كونغ فو

توجيــه ن ــرة المــدربي  الــي اهميــة اســتخداد االيقــاع الحيــوي الــ ي يســاعد علــي التخطــيط العلمــي   -2
 لبرامج االعداد لتطوير الحالة المهارية والبدنية لمواجهة متطلبات النشاط الرياضي

 االهمية التطبيقية

التــدري  الرياضــي والوصــول الــي افضــل النتــائج الرياضــية مــ   برنــامجتطــوير رفــط فعاليــة  -1
 "ساندا" ارلاد ومستويات االداأل واستحداع اتجاهات جديد  مرتبطة بطبيعة رياضية الكونغ فو

بدنيـــة ومهاريــة  تســـاعدهد علــي معرفـــة مســتويات الالعبـــي    تتــوفر للمـــدربي  اختبــارا -2
ومرالبـــة تطـــوراتهد فـــي النشـــاط الخططـــي كـــ ل  تســـاعدهد فـــي عمليـــة االنتقـــاأل الرياضـــي الســـليد 

 للنتشي 
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وضـــط مـــاد  علميـــة بـــي  المـــدربي  لالســـتعانة بهـــا فـــي رفـــط تـــتثيرات التـــدري  الرياضـــي  -3
ـــدي لالعبـــي  واســـتمرارية تطـــوير  النشـــاط الخططـــي الخاصـــة بهـــدف ـــاأل بمســـتوي االداأل  ل االرتق

 الساند برياضية الكونغ فو  

 :هدف البحث

 م ا  ىيه ه م بدث م ت اه   
لالعبـي السـاندا  الهجـومي توجيه االحمال التـــــــــــــــــدريبية علي بعـض محــددات النشـاط الخططـي   -1

 .  وفقا لنوعي االيقـــــــــــاع الحيوي بريــــــــــــــاضية الكونغ فو

 :روض البحثف

ـــــة  ـــــا لالطـــــار والدراســـــات الن ري ـــــة الدراســـــة واالهـــــداف المحـــــددة وفق  امكـــــ  فـــــي حـــــدود عين
 :صياغة ال روض التالية

ــــــة احصــــــائيا بــــــي   -1 ــــــا توجــــــد فــــــروا دال ــــــيد القي ــــــي والبعــــــدي  ل ــــــالقبل محــــــددات النشــــــاط بعض ل

 .لدي عينة البحع  لصال  القيا  البعدي  الهجومي بدو  استخداد االيقاع الحيوي

 النشاط محددات لبعض والبعدي القبلي القيا  ليد بي  احصائيا دالة فروا توجد -2
 . لصال  القيا  البعدي  البحع عينة لدي الحيوي االيقاع استخدادب الهجومي
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 :المصطلحات

 م ت اي مالد ا  -1

 يعـــرف حمـــل التـــدري  بانـــه المجهـــود البـــدني والعصـــبي الوالـــط علـــي جســـد ال ـــرد نتيجـــة المثيـــر
 (36:3.  الهادف للنشاط الرياضي الحركي

 ماليقاع م ديوي-2
االرت اع واالنخ اض   بانه التموجات التي تحدع في مستوي حالة اجه ة الجسد المختل ة ما بي

وال يقتصر علي مجرد الت يرات الحادثة في الو ائف ال سيولوجية فقط  نه يشمل كافة تكوينات 
 (104:7االنسا      )

 م هجو لم )شاط م  ططل -3

هو سلو  الالعـ  الهجـومي خـالل مجريـات  مـ  المبـاراة بهـدف الوصـول الـي الت ـوا الكمـي  
 علي المناف  )تعريف اجرائي(.

 

 مال  م    هجو) :-4

هــو ال تــرة ال منيــة التــي يقــود خاللهــا الالعــ  بــالتجه  مــ  خــالل تحركــات لــدمي  فــي  منــاطا 
الملعــــ  المتعــــددة بهــــدف محاولــــة فــــت  ث ــــر  للتن يــــ  الهجــــود والت ــــوا علــــي المنــــاف ) تعريــــف 

 اجرائي(.  
 
 م كو)غ  و:-5

 اداأل فـــي الجســـد اســـتخداد علـــي تعمــد التـــي الصـــينية الـــن   عــ  الـــدفاع رياضـــيات احـــدي هــي
 وال انـا  والـرم  كالسـيف اسـلحه واسـتخداد والخنا والكسر والطرن والركل كاللكد  لتالية حركات
 (.16:11) .المهارات الكتسا  والولت الجهد ب ل تعني كلمه وهي
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 :م  ا) م-6

هي مباراة بي  العبي  في ن   الو   ون   المرحلة يحاول كل م  منهد الت ل  علي منافسة داخل 
 (.22:10والطروحات )فيها اللكمات والركالت  وتستخدداطار القانو  

 
 

 الدراسات المرجعية :

 ومالج)بيس  م  اجع م  ابيس

 (maoai-huag liagya- doing  2006 ) 14 ام س :  -1

مهارات اللكد والركل والطرن لالعبي الساندا الصيني  ومشاكل : ك األة استخداد  )ومن م  ما س
 استخداد المهارات الدفاعية.

مهارات اللكد والركل والطرن لالعبي الساندا ك األة استخداد التعرف علي مدي م ه م  ما س : 
 .الصيني  ومشاكل استخداد المهارات الدفاعية

  الع  30ريبي حيع كانت العينة المنهج التجم  )هج م   ت  ) : 

 مم) م )تا ج :

مهارات اللكد والركل بالقدد ومهارات الطرن هي م تان نجان العبي ساندا اكدت نتائج الدراسة 
انه توجد مشكلة و هرت ه   المشكلة م  خالل المالح ة وتحليل وتطبيا االجراألات التكتيكية 

 في الساندا

 (2 (2014 ما س :مد     ي   ب  م د ي    -2
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تاثير استراتيجية البناأل الهجومي بهيكل الوحدة التدريبة علي فعالية محددات  )ومن م  ما س :

 .النشاط الخططي لالعبي مسابقة القتال ال علي الكوميته برياضية الكاراتيه

التعرف علي تاثير استراتيجية البناأل الهجومي بهيكل الوحدة التدريبة علي م ه م  ما س : 

 .محددات النشاط الخططي لالعبي مسابقة القتال ال علي الكوميته برياضية الكاراتيهفعالية 

المنهج التجريبي حيع تد اختيار العينة بالطريقة العمدية م  العبي م  )هج م   ت  ) : 
 العبي  . 10الكوميته م  منتخ  جامعة االسكندرية للكاراتيه والتي كا  لوامها 

 مم) م )تا ج : ا ي ل 

وي البرنامج التدريبي م  احمال تدريبية مقننة اثر بشكل معنوي وايجابي علي المتطلبات محت -
البدنية والمهارية  لـسالي  المستخدمة في االستراتيجية المقترحة الخاصة بالعبي مسابقة 

 القتال الكوميته برياضية الكاراتيه ليد الدراسة.

البرنامج اثر بشكل معنوي وايجابي علي الحمال التدريبية الموجهة م  خالل وحدات ا -

محددات النشاط الهجومي الخان بالعبي مسابقة القتال الكوميته برياضية الكاراتيه ليد 

 الدراسة.

  تد التوصل ال استمارة التحليل لمحددات النشاط الخططي لالعبي الكوميته برياضية الكاراتيه -

االحمال التدريبية الموجهة م  خالل وحدات البرنامج التدريبي اثر بشكل معنوي وايجابي  -

س  العبي مسابقة القتال الكوميته برياضية  – و  –علي استخداد المدخل الهجومي تاي 

 الكاراتيه ليد الدراسة
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يجابي االحمال التدريبية الموجهة م  خالل وحدات البرنامج التدريبي اثر بشكل معنوي وا -

س  العبي مسابقة القتال الكوميته برياضية –نو  –علي استخداد المدخل الهجومي سو 

 الكاراتيه ليد الدراسة

 (lou bing liuoumei 2014) 16 ما س  -3

: تتثير استخداد المهارات الهجومية التكتيكة علي الدفاع والهجمات المرتدة  )ومن م  ام س 
  لالعبي ساندا

علي تتثير استخداد المهارات الهجومية التكتيكة علي الدفاع  التعرفم ه م  ام س :
 والهجمات المرتدة لالعبي ساندا.

  الع 30المنهج التجريبي حيع كانت العينة م  )هج م   ت  ) : 

 مم) م )تا ج :

اثر البرنامج التدريبي تتثير واض  باستخداد المهارات الهجومية البسيطة والمركبة للكد والركل 
استخداد بعض المجموعات البسيطة للطرن علي المهارات الدفاعية ال ير متطورة او وايضا ب

التقليدية للكد والركل ا هرت المجموعة التجريبية ت وا واض  في فاعلية التنقيط علي 
المجموعة الضابطة في المهارات التكتيكية المركبة ا بينما كا  الت وا واض  للمجموعة 

 ارات المرتدة ضد الجمل التكتيكيةالضابطة في استخداد المه

 (7 (2015 ما س : مي ان اشا    ي    -4
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تــاثير اســتخداد منحنيــات االيقــاع الحيــوي الشــهري كموجــه لـحمــال التدريبيــة  )ييومن م  ام ييس:    
لـــي بعـــض محـــددات النشـــاط الهجـــومي لـــدي لالعبـــات مســـابقة القتـــال ال علـــي الكروجـــي برياضـــة 

 التايكوندو.
التعـــرف علـــي تــــاثير اســـتخداد منحنيـــات االيقــــاع الحيـــوي الشـــهري كموجــــه مييي ه م  ما ييييس :   

لـحمــال التدريبيــة علــي بعــض محــددات النشــاط الهجــومي لــدي لالعبــات مســابقة القتــال ال عــل 
 الكروجي  برياضة التايكوندو

 مجموعتي  –المنهج التجريبي م  )هج م   ت  ) :  
بالطريقة العمدية م  لالعبات مسابقة القتال ال علي "الكروجي" الدرجـة تد اختيار العينة م  ي)س : 

لالعبــه وتــد تقســيمهد عشــوائيا علــي مجمــوعتي  ا  6الثانيــة ولــد بلــغ العــدد الكلــي لعينــة البحــع 
لالعبـــة وطبـــا علـــيهد البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرن دو  اســـتخداد  3االولـــي بلـــغ عـــدد العينـــة بهـــا 

ل منحنيات االيقاع الحيوي لالعبه ا والمجموعة الثانية بلغ عـدد العينـة التوجيه لـحمال م  خال
لالعبـــه وطبـــا علـــيهد البرنـــامج التـــدريبي المقتـــرن باســـتخداد التوجيـــه لـحمـــال مـــ  خـــالل  3بهـــا 

 .منحنيات االيقاع الحيوي لالعبه
 مم) م )تا ج :

الحيــوي لتوجيــه احمــال  ا هــر محتــوي البرنــامج التــدريبي المقتــرن باســتخداد منحنيــات االيقــاع -
تدريبيــة خاصــة بــا داأل المهــارى اتــتثير ايجـــابي علــي لــيد التحســي  لــ م  مت يــرات تحركـــات 
القدمي  كمحدد للنشاط الهجومي لالعبات المجموعات االولي والثانية ا وكا  التحس  افضل 

 . لدي لالعبات المجموعة الثانية ع  االولي ليد البحع

التــدريبي المقتــرن باســتخداد منحنيــات االيقــاع الحيــوي لتوجيــه احمــال ا هــر محتــوي البرنــامج   -
تدريبيـــة خاصـــة بـــا داأل المهـــارى ا تـــتثير ايجـــابي علـــي لـــيد التحســـ  لمحـــددات فتـــرة االعـــداد 
للهجود كمحدد للنشاط الهجومي لالعبات المجموعة االولي والثانيـة ا وكانـت التحسـ  افضـل 

 الولي ليد الدارسةلدي لالعبات المجموعة الثانية ع  ا
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ا هر محتوي البرنامج التدريبي المقترن باستخداد منحنيات االيقاع الحيوي لتوجيه احمال  -

تتثير ايجابي علي ليد التحس  لمحددات فترة تن ي  الهجود  المهاريت تدريبية خاصة با داأل 

ضل لدي كمحدد للنشاط الهجومي لالعبات المجموعة االولي والثانية ا وكانت التحس  اف

 الدارسة. ليد االولي ع  الثانية المجموعةلالعبات  

 (9 ( 2015 ما س :  د    ب م اد ن   ل    -5

اثر توجيه احمال تدريبية مقترحة باستخداد االيقاع الحيوي علي بعض  )ومن م  ام س : 
 . محددات النشاط الهجومي لالعبي الن ال ال علي برياضية الكاراتيه

علي  اثر توجيه احمال تدريبية مقترحة باستخداد االيقاع الحيوي علي  التعرفم ه م  ام س: 
 . بعض محددات النشاط الهجومي لالعبي الن ال ال علي برياضية الكاراتيه

استخدد الباحع المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة  و تصميد م  )هج م   ت  ) : 
 المجموعة الواحدة القيا  القلبي والبعدي

: تد اختيار العينة بالطريقة العمدية م  العبي مسابقة الن ال ال علي "الكوميته منتخ   )س م  ي
الع  كل الع  يمثل  2سنة ا ولد بلغ العدد الكلي لعينة الدارسة  18مصر القومي تحت 

و   محدد وفقا  لمواد القانو  الدولي لرياضية الكاراتيه ا ثد تطبيا البرنامج المقترن دو  
د التوجيه لـحمال م  خالل منحنيات االيقاع الحيوي لالع  في ال تري االولي م  استخدا

( وحدة تدريبية اوتد التطبيا البرنامج التدريبي المقترن باستخداد التوجيه لـحمال 20التجربة )
( وحدة تدريبية 20م  خالل منحنيات االيقاع الحيوي لالع  خالل ال ترة الثانية م  البرنامج )

 .  خالل فترة االعداد لبل المنافسة و ل 
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 مم) م )تا ج : 

ا هر محتوي البرنامج التدريبي المقترن باستخداد االيقاع الحيوي لالع  لتوجيه احمال  -
تدريبي تتثير ايجابي علي ليد التحس  ل م  مت يرات تحركات القدمي  كمحدد للنشاط 

 الهجومي ليد الدراسة 

خالل ال تري الثانية ع  االولي م  التن ي  البرنامج   وكا  التحس  افضل لدي الالعبي 
% 78ا2% للمت ير الثالع 07ا0% المت ير الثاني 75ا2% المت ير االول 67ا6بقارا 

 للمت ير الرابط ع  التوالي 

ا هر محتوي البرنامج التدريبي المقترن باستخداد االيقاع الحيوي لالع  لتوجيه احمال   -
تدريبي المقترن تتثير ايجابي علي ليد التحس  للمت ير الخان بالج أل االول "اعداد الهجود م  

النشاط الهجومي لالعبي المجموعة ا وكا  التحس  افضل لدي العبي المجموعة  محددات
% للمت ير الثاني 55ا20% للمت ير االول 57ا4الثانية م  تن ي  البرنامج ب ارا خالل ال ترة 

 % للمت ير الرابط علي التوالي 60ا1% للمت ير الثالع 75ا10

ا هر محتوي البرنامج التدريبي المقترن باستخداد االيقاع الحيوي لالع  لتوجيه احمال تدريبي  
مت يرات الخان بالج أل الثاني "تن ي  الهجود م  المقترن تتثير ايجابي علي ليد التحس  لل

محددات النشاط الهجومي لالعبي المجموعة ا وكا  التحس  افضل لدي العبي المجموعة 
% المت ير الثاني 46ا28% المت ير االول 31ا2خالل ال ترة الثانية م  تن ي  البرنامج ب ارا 

 % للمت ير الخام  علي التوالي .56ا19% للمت ير الرابط 95ا13% للمت ير الثالع 41ا23

 (10 ( 2015 ما س وم    وطفل   ب  م كاي)    -6
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تاثير استخداد بعض الخرائط التكتيكية علي محددات النشاط الهجومي لدي العبي  )ومن : 
 مسابقة القتال ال علي ساندا برياضية الووشو كونغ فو 

التكتيكية علي محددات النشاط التعرف علي تاثير استخداد بعض الخرائط م ه م  ام س : 
 الهجومي لدي العبي مسابقة القتال ال علي ساندا برياضية الووشو كونغ فو

  العبي 10لمنهج التجريبي حيع تد اختيار العينة بطريقة العمدية الي م  )هج م   ت  ) : م

 مم) م )تا ج : 

ال عالية لبعض محددات  خرائط تكتيكية ومكونات هيكلهد المسهد في  يادة 2حيع تد استخالن 
النشاط الهجومي لالعبي مسابقة القتال ال علي الساندا علي المستوي الدولي والمحلي برياضية  

 الكونغ فو

 (6 ( 2016 ما س : مد    د و  مباممي) .   -7

اثر استخداد منحنيات االيقاع الحيوي لتوجيه االحمال التدريبية الخاصة باالرتكا   )ومن م  ام س: 
ك  كتسلو  تكتيكي ضد المناف  علي مستوي بعض محددات التصرف الهجومي المضاد المعا

 لالعبي الكوميته برياضة الكاراتيه .

التعرف علي  اثر استخداد منحنيات االيقاع الحيوي لتوجيه االحمال التدريبية م ه م  ام س : 
محددات التصرف الخاصة باالرتكا  المعاك  كتسلو  تكتيكي ضد المناف  علي مستوي بعض 

 . الهجومي المضاد لالعبي الكوميته برياضة الكاراتيه

: استخداد المنهج التجريبي بتجراأل القياسيي  القلبي  البعدي لمالئمته لطبيعة م  )هج م   ت  ) 
 ه   الدراسة
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فئة  -كجد 55تحت و     -الع  1تد اختيار العينة بالطريقة العمدية وتمثلت في م  ي)س : 
 .محاف ة االسكندرية –الشبا  مرك  شيا  سموحه 

 مم) م )تا ج :

وجود نسبة تحس  في ليد محددات التصرف الهجومي المضاد خالل التعامل باستخداد االرتكا    -1
ناطا اللع  ) وايا البساط ( حيع بلغ ه ا المعاك  لالع  ضد نمط المناف  الخططي خالل م

 % لالع  ليد الدراسة. 200% الي 150التحس  ما بي  

وجود نسبة تحس  في ليد محددات التصرف الهجومي المضادا مرحلة فعالية التن ي  للهجود  -2
 .% لالع  ليد الدراسة200% الي 100المضاد ا حيع بلغ ه ا التحسي  

 مجامءم  م بدث
   بدث )هج م

 استخدد البحع المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة 
 :  جاال  م  ام س

 : م  جا  م بشاي
م  العبي  sandaتد اختيار العينة بالطريقة العمدية م  العبي القتال ال علي الساندا  

 3كجد و 60الع  تحت و ا   3الع  م  فئة الشبا   6المستوي المحليا ويبلغ عددهد 
كجد ا وتد اختيار الو ني  حيع ا  الالعبي  يتمتعو  بمستوي عالي 67 الع  تحت و ا 

 م  تن ي  الخرائط التكتيكية التي تد ترشيدها بالدراسة .
 م  جا  م  كا)ل :

تد اجراألات القياسات القبلية والبعدية لالعبي مسابقة القتال ال علي الساندا ا المجموعة 
 الة توي البرنامج التدريبي بالصالمن  ة لمح

 : إ  م    وم  وو ا   ج ع بيا)ا  م  ام س
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 تد االعتماد في الدارسة علي ا دوات التالية:       
 السابقة. والدراسات المراجط تحليل 
 االستبيا . استمارات 

 (المهارية -البدنية) االختبارات. 
 (المهارية – البدنية) التقييمية اختبارات. 
 القيا . في المستخدمة واالجه ة ا دوات 

 م بيا)ا : ج ع و ا  
  ايقاف ساعة stop wach 

  وتسجيل تقيد استمارة 
  فيديو تصوير كاميرا 

  عرض شاشة 
  ولد تد استخداد ما يلي:

 بساط -                                 ساندا ملع   -    
 اسنا  والي -                                 الرا  والي  -    
 المدر  ل ا   -                               الصدر والي  -   
 للساا والي -                               خصيتي  والي -  

 :واالختبارات الخاصة بالقدرات المهارية

 . اختبار القوة الممي ة بالسرعة  للكمة المستقيمة 
  لالختبار في  التقييد : اكبر عدد م  التكرار الصحي  في ال م  المحدد والمقن

 ع(10)
 هاختبار القوة الممي ة بالسرعة للكمة الخطافي. 

 ( 10التقييدا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في)ع 
 . اختبار القوة الممي ة بالسرعة للركلة االمامية 
 ع(10بار في )التقييدا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالخت 
 .اختبار القوة الممي ة بالسرعة للركلة النصف دائرية 
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 ( 10التقييد ا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في )ع 
 اختبار تحمل السرعة للكمة المستقيمة . 
  ع(20)التقييد :اكبر عدد م  التكرار الصحي  في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في 
 .اختبار تحمل السرعة للكمة الخطافية 
 ( 20التقييد :اكبر عدد م  التكرار الصحي  في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في)ع 
  اختبار تحمل السرعة للركلة االمامية 
 ( 25التقييدا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في)ع 

  كلة النصف دائرية .اختبار تحمل السرعة للر 
 ( 25التقييد ا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في )ع 
 . اختبار تحمل القوة للكمة المستقيمة 
 ( 45التقييد :اكبر عدد م  التكرار الصحي  في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في)ع 
 . اختبار تحمل القوة للكمة الخطافية 
 ع(45:اكبر عدد م  التكرار الصحي  في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في ) التقييد 
 . اختبار تحمل القوة للركلة االمامية 
 ( 45التقييدا اكبر عدد م  التكرار الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في)ع 
 . اختبار تحمل القوة للركلة النصف دائرية 

 ع45الصحي   في ال م  المحدد والمقن  لالختبار في )التقييد ا اكبر عدد م  التكرار 
 م تجابس مال ا يس

    علي   2020/ 1/ 5الي    2019/ 10/ 2طبقت التجربة االساسية خالل ال ترة م
 االعبي  ليد الدراسة وتد تو يط ال ترة ال منية للتجريبية علي مرحلتي  

  بية ا باستخداد ميشرات ونمط وحدة تدري 36المرحلة االولي : تد تطبيا التجربة علي
 االيقاع الحيوي لالع  لتوجيه االحمال التدريبية

  لمحددات النشاط الخططي لالع   2019/ 10/ 2 –القيا  القبلي 
   وحدة تدريبية  36تن ي  التجريبية 
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   2019/  11/ 12الي       2019/  3/10م   
  2019/  11/  15القيا  البعدي  
  علي تدريبات تخيلية يقود بها الالع  لتثبيت المستوي للنشاط تحتوي  –فترة انتقالية

ا  2019/ 12/  3الي   2019/ 11/  16الهجومي واست رلت تل  المرحلة في ال ترة م  
 وحدات تدريبية با سبوع بهدف الح ا  علي المستوي 3بولط 

  ونمط  وحدة تدريبية ا بدو  استخداد ميشرات 36المرحلة الثانية : وهي تطبيا عدد
 االيقاع الحيوي الالع  لتوجيه االحمال التدريبية 

   لمحددات النشاط الهجومي لالع   2019/ 12/ 5القيا  القبلي م 
  2020/ 1/  7الي    2019/  12/ 6وحدة تدريبية م   36تد تن ي  التجريبية في  
    2020/  1/ 9القيا  البعدي  

  اض وتف يا م )تا ج 
 مألو :)تا ج م تباا م فاض  (  

ال توج   اوض  م س إدوا يًا بين  تو طل م قيا  م قب ل وم ب  ي : )ص م فاض

  د  م  م )شاط م هجو ل ب ون م ت  م) مإليقاع م ديوي   ي ال بل م  ا)  باياضيس 

 .م كو)غ  و

 الحيوي ا يقاع بدو  الهجومي النشاط لمحددات (: نتائج اختبار ال رض ا ول  1جدول)  
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 القيا  المت ير
الوسط 

 الحسابي
 ال را

 نتائج اختبار

Paired Sample T Test   
 الداللة

ليمة 

 االختبار

درجات 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

محددات النشاط 

الهجومي بدو  

 ا يقاع الحيوي

  9.2 31.1 القبلي

في صال  

القيا  

 البعدي

 دال 0.000 11 7.1-
 40.3 البعدي

يتض  م  الجدول السابا    متوسط القيا  البعدي لمحددات النشاط الهجومي بدو      
 ي في صال  القيا  البعديا وال را فرا  9.2ا يقاع الحيوي  كبر م  القبلي بمقدار
 .7.1- ماد ليمة اختبار "ت" البال ة  0.05معنوي حيع مستوي المعنوية  لل م  

 إدوا ياً   م س  اوض توج د ولبول ال رض البديل بتنه وبناأل عليه يتد رفض فرض العد   
 مإليقاع م ت  م) ب ون م هجو ل م )شاط   د  م  وم ب  ي م قب ل م قيا   تو طل بين

  و. م كو)غ باياضس م  ا)  ال بل   ي م ديوي
 
 م  ا)ل( )تا ج م تباا م فاض  
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م قب ل وم ب  ي توج   اوض  م س إدوا يًا بين  تو طل  م قيا  نن ال رض: ال 

 .  د  م  م )شاط م هجو ل  ع مإليقاع م ديوي   ي ال بل م  ا)  باياضيس م كو)غ  و

 الحيوي ا يقاع مط الهجومي النشاط لمحددات (: نتائج اختبار ال رض الرابط 2جدول)   

 القيا  المت ير
الوسط 

 الحسابي
 ال را

 نتائج اختبار

Paired Sample T Test   
 الداللة

ليمة 

 االختبار

درجات 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

محددات النشاط الهجومي 

 مط ا يقاع الحيوي

 9.1 32.1 القبلي

في صال  

 القيا  البعدي

 دال 0.000 11 6.9-
 41.2 البعدي

مط  الهجومي النشاط لمحددات يتض  م  الجدول السابا    متوسط القيا  البعدي    

 ي في صال  القيا  البعديا  9.1الحيوي  كبر م  القبلي بمقدار ا يقاع استخداد برنامج

- ماد ليمة اختبار "ت" البال ة  0.05وال را فرا معنوي حيع مستوي المعنوية  لل م  

6.9. 

توج   اوض  م س إدوا يًا وبناأل عليه يتد رفض فرض العدد ولبول ال رض البديل بتنه    

وم ب  ي   د  م  م )شاط م هجو ل  ع مإليقاع م ديوي بين  تو طل م قيا  م قب ل 

   ي ال بل م  ا)  باياضيس م كو)غ  و.
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  )اقشس م )تا ج 
  م فاوض  )اقشس )تا ج 

 محددات لبعض والبعدي القبلي القيا  ليد بي  احصائيا دالة فروا ودوجحيع يتض   ل  
 يبلغ لصال  القيا  البعدي  البحع عينة لدي الحيوي االيقاعبدو  تاثير   الهجومي النشاط

 31.7الحيوي في القيا  القبلي  ا يقاع متوسط المهارات الهجومية لقيد الالعبي  بدو 
بانحراف 40.3ا ولد ارت ط ه ا المتوسط بعد تطبيا البرنامج ليصب 14.4بانحراف معياري  

 .17.6معياري 

الحيوي  استخداد برنامج تاثير ا يقاع يبلغ متوسط المهارات الهجومية لقيد الالعبي  مطبينما 
ا ولد ارت ط ه ا المتوسط بعد تطبيا البرنامج 14.5بانحراف معياري  32.1في القيا  القبلي 

 .18بانحراف معياري  41.2ليصب  

الالعبي  ككل الخاصة  حيع تتراون النسبة المئوية لمعدل تحسي  المهارات الهجومية  لقيد
% ا بينما تتراون النسبة المئوية لمعدل  5ا27بدو  ا يقاع الحيوي بتتثير استخداد البرنامج

% ب را  يادة لصال  29التحسي  الخان بتتثير استخداد البرنامج مط ا يقاع الحيوي 
 %.1.5استخداد البرنامج مط ا يقاع الحيوي يبلغ 

 موال : مال ت)تاجا  

الحيوي ومع استخدام تاثير االيقاع الحيوي  البرنامج بدون اإليقاع أن هناك تأثير لمنحنيات  -

وتبين أن فروق ، قيم  محددات النشاط الهجومي  على لتوجيه احمال تدريبي تتثير ايجابي

لصال  االيقاع  النسب المئوية لمعدالت التحسن الخاصة بقيم محددات النشاط الهجومي  
 الحيوي.

ر مت ام  خان بترشيد خصائن كما ا  تتثيرات استخداد االيقاع الحيوي مط تاثي     -
االحمال التدريبية التي ساهمت في التتثير االيجابي الستراتيجية الالع  في االعداد النشاط 

تدر  عليها م  خالل المحطات التدريبية  ةالهجومي   خالل المباريات وتل  االستراتيجي
الوحدة التدريبية ا  م  يالمقننة بصور  فردية وفقا لموالف اللع  و ل  خالل الج أل الرئيس
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با ضافة الي تو يط الحمل التدريبي م  خالل مسارات االيقاع الحيوي بخصوصية وفردية ا 
ولد انعك   ل  علي معدالت االستش األ الميلت لـجه ة الحيوية لالع  ا ويرجط  ل  الي 

لتتثير طبيعة التدريبات الخاصة بها خالل البرنامج والتي خطط لها االستخداد المتساوي ل
الي  ةعلي اختيار الالع   وضاع االعداد النشاط الهجومي المتاحة ادائه بالمباراة با ضاف

تطبيا خصائن طريقة التدري  ال تري با سلو  المتوا ي مط التخصصية في اختيار 
التمرينات المشابهة لطبيعة االداأل المهاري داخل المباريات  وال ردية في التقني  والتن ي  لها 
بالمحطات التدريبية بالوحدة التدريبية ا لد انعك   ل  علي نسبة تحسي  وتنمية المهارات 

 مية في نسبة  التتثير الي ميشرات االيقاع والنمط الحيوي لالع  في التنمية  الهجو 

  ا)يا  م توويا  

االسترشاد بمحتوي الهيكل البنائي المكو  للبرنامج التدريبي المقترن باستخداد منحنيات  -
دفاعي   –االيقاع الحيوي لتوجيه االحمال التدريبية علي محددات النشاط الخططي هجومي 

 العبي مسابقة الساندا برياضة الكونغ فو لدي 

تن ي  لدي  –االهتماد بالخطط البحثية الموجهة لتنمية محددات النشاط الخططي اعداد  -
 العبي الساندا برياضة الكونغ فو 

توجيه ن رة المدربي  الي اهمية استخداد االيقاع الحيوي ال ي يساعد علي التخطيط العلمي  -
 حالة المهارية والبدنية لمواجهة متطلبات النشاط الرياضيلبرامج االعداد لتطوير ال
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