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 انزعت نالعىب سَبظخ انزبَكىَذو ُذىنئخزجبس يقرتح دل
 محمد مجدى عماره د/                                                       

 ةمدرس بقسـ تدريب الرياضات الفردي
 جامعة حمواف ،الرياضيو لمبنيف كمية التربيو 

 مقدمة ومشكمة البحث
همحوظ خاصو بعد األخيره بشكؿ سريع و  األونو لقد تطورت رياضو التايكوندو فى

التعديبلت األخيره لمقانوف الدولى والذى يفرض عمى ههارسى ىذه الرياضيضروره تطوير األداء 
ىذه التعديبلت األهر الذى يجعؿ البحث فى كيفيو تطوير األداء  سايرههف جهيع النواحى له

وهعرفو هكونات ىذا التطوير أهر ىاـ وضرورى لموصوؿ ببلعب التايكوندو إلى أعمى 
 (2:  6الهستويات.)

ختبارات والهقاييس هف أىـ وسائؿ تقويـ هستوى البلعبيف عاهة سواء لموقوؼ وتعد اإل
نشطة التخصصية التى يهارسونيا أو بدنية العاهة والخاصة بالنسبة لؤلعمى هستوى قدراتيـ ال

فى تحديد و التدريبيو التعرؼ عمى هواطف القوة والضعِؼ وهدى تقدـ هستوى االفراد فى البراهج 
جتهاعية ة الحركية والجسهية والعقمية واإلوخصائصة هف الناحي الحالة الجسهية لبلعب وسهاتة

 (4:9داء الفنى "التكنيؾ" لبلعب.)وكذلؾ هستوى األ
فى هجاؿ التدريب الرياضى دورا إيجابيا فى تقدـ الهستوى سواء فى ويمعب التقويـ   

ف  والتقويـ عهمية هف شأنيا إصدار أحكاـ حوؿ نتائج هجاؿ الهستويات العميا أو هستوى الناشئي
 (45:42داء.)ضوء إعتبارات هحددة لهواصفات األ قياسات واختبارات هوضوعية فى

عبلوه عمى الهستوى الفني  ورياضو التايكوندو هف األلعاب النزاليو ذات الشده الهرتفعو
ة هف البلعب وذلؾ فى وقت تطمب قدرات خاصذي يهنافس والالالهرتفع والهتزاهف هع أداء 

البلىوائييالتى تتهيز بالشده  قصير حيث أف زهف الجولو دقيقتاف فيى هف األنشطو
فى الجسـ أثناء النشاط الرياضى تنقسـ الى جانبيف  البلىوائيو الهرتفعو،وعهميات إنتاج الطاقو

ث إعتهادٌا 42تى فى أقؿ زهف ههكف ح األوؿ قدره الىوائيو قصوى والتى يتـ فييا إنتاج الطاقو
 عمى نظاـ الفوسفات

والثاني ىو التحهؿ البلىوائى وتتهثؿ فى قدره العضبلت عمى القياـ بإنقباضات عضميو 
ؽ إعتهادٌا عمى نظاـ حاهض 4ث إلى 42بالحد األقصى ليا خبلؿ فتره زهنيو تتراوح هابيف 

 (429:4البلكتيؾ. )
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الشده  الهرتفعو سرعة حدوث البلىوائيو ذات  وهف الهعروؼ عف هثؿ ىذه األنشطو
والتى تشكؿ  والهتعاقبو القويو العضميو نتيجو تكرار عدد كبير هف اإلنقباضات التعب العضمى

ف األىهية الحقيقية لمتوافؽ العصبي العضمي تكهف في و ،والعضمى عبئا عمى  الجيازيف العصبى ا 
نسيابي وسرعة عالية إنقباضات عضمية هتتالية وبشكؿ إ كونو يعتهد بشكؿ أساسي عمى أداء

نسبيًا واف اغمب الهيارات األساسية في األلعاب الرياضية وخصوصًا رياضة التايكوندو تعتهد 
بشكؿ كبير عمى التوافؽ بيف الجيازيف العصبي و العضمي نظرا ألداء الهيارات بسرعو وقوه 

ة العالية لتأدية وبشكؿ هتزاهف أهاـ هنافس عبلوه عمى  الدقة و الرشاقة واإلنسيابية الحركي
 (8:8الواجب الحركي الهطموب)
ىو زهف الجولو في هباراة التايكوندو يخرج فييـ البلعب كؿ هالديو دوف  وخبلؿ دقيقتاف

والذى يؤثر سمباعمى توقؼ ويكوف العاهؿ األكبر لترجيح كفو العب عمى االخر ىو هقدار التعب
تدريب البلعب بشكؿ يجعمو يتغمب عمى والخططيو،فبلبد هف  أداء البلعب لمواجبات الهياريو

الهقدره  عمى  فى التعب الخاص بالتحهؿ البلىوائى ويعرؼ التعب العضمي عمي أنو "ىبوط وقتى
العاهمو  ف السبب الهباشر لمتعب يكهف داخؿ العضموأفى أداء العهؿ"  ويري البعض  اإلستهرار
الحتراؽ،وخاصة حاهض البلكتيؾ داء البدنى تتجهع داخؿ العضمو نواتج اثناء األأنو أحيث 

 ستنفاذ لمهواد البلزهوإوف والفوسفات الحاهضيو ،كهايحدث وثانى أكسيد الكرب وحاهض البيروفؾ
دينوزيف الفوسفات والجميكوجيف  أيضا  يحدث التعب  عند أ وثبلثى لمطاقو هثؿ الفسفوكرياتيف

إلى األلياؼ والذى يحدث العضميو  إنتقاؿ الجيد التأثيرى هف غشاء الميفو حدوث خمؿ فى
 (24: 8( )489:5العضمى .) هايسهى التعب العصبى

ويعد تطوير هستوى األداء البدني وتأخير ظيور التعب هف األهور الياهة التي يسعى 
كؿ هدرب لتحقيقيا ويحاوؿ كؿ العب الوصوؿ الييا، حيث أف ظيور التعب هشكمة فسيولوجية 

والهياريو،وبالتالى عدـ القدره عمى تنفيذ الهياـ  يف البدنيوتؤثر بصورة سمبية عمى قدرات البلعب
 (4:44نتيجو  لظيور التعب.) الخططيو الهتفؽ عمييا وضعؼ التركيز أثناء الهباراه

والهعهميو هثؿ إختبارات السمـ والخطوه  الهيدانيو وقد تعددت إختبارات الجيد البدنى
واليوائيو  وصوال إلي   البلىوائيو يرات القدرهوالعدو والدراجو والسير الهتحرؾ  هثؿ قياس هتغ

 ـ  وكاف بغرض قياس المياقو4925كارلسوف والذى صهـ عاـ  قياس هنحني التعب هثؿ إختبار
الفسيولوجيو لمقمب وأعتهدت هعظـ اإلختبارات عمى قياس النبض وضغط الدـ  أو أخذ عينات 

عادالت الهعقده إلخراج ناتج لمقياس هف الدـ لقياس بعض هتغيراتو عبلوه عمي الكثير هف اله
التى يصعب إيجادىا فى الهمعب وفى حدود عمـ الباحث فإنو ال يوجد حتى االف   وتعدد االجيزه
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بإختبارات هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو والذى يقيس هدى قدرة العب  هايسهي
ؽ )زهف الجولو( وهتى يشعر 4 البلىوائى حتى فى أداء الجيد البدنى التايكوندو عمى اإلستهرار

بالتعب الذى يعيقو عف هواصمة األداء  األهر الذى  شجع الباحث عمى الخوض فى ىذه الدراسو 
في هحاولو هنو لبناء إختبار لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو لتكوف أداه سيمو 

داءه ويستطيع أى هدرب وحديثو خاصو ببلعبى رياضة التايكوندو يهكف ألى العب تايكوندو أ
 تطبيقو.

 ييدؼ ىذا البحث إلى :أىداؼ البحث: 
 تصهيـ إختبار لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو. -4
 وضع  درجات هعياريو لهنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو. -4

 انطبلقا هف اىداؼ البحث يضع الباحث الفروض التالية :فروض البحث :
لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو تتحقؽ فية الهعاهبلت االختبار الهقترح  -4

 العمهية .
يهكف إستخراج الدرجات الهعيارية النسبية لهنحنى التعب  لبلختباربإستخداـ الهعالجات  -4

 االحصائية.
 مصطمحات البحث:

هف  ب تهنعوبلعال يصؿ  إلييا التى التعبىو الدرجو هف منحنى التعب لالعبى التايكوندو: 
التايكوندو.)تعريؼ رياضة  عند خضوعو إلختبار هنحنى التعب لبلعبى اإلستهرار فى األداء

 إجرائى(
 اإلطار النظرى:

تعتبر ظاىرة التعب العضمى هف أىـ الهشكبلت التى تؤثر عمى هستوى أداء البلعب 
جد أنواع والتعب العضمى ظاىرة هتعددة األوجو فكها توجد أنواع هختمفة هف العهؿ العضمى تو 

ج عف العهؿ العضمى الثابت يختمؼ عف نوعية تهختمفة هف التعب العضمى، فالتعب العضمى النا
التعب العضمى الناتج عف العهؿ الهتحرؾ، وكذلؾ يختمؼ التعب حسب درجة إختبلؼ العهؿ 

 (54: 4دائة وكذلؾ فترات الراحة الهوجودة خبلؿ االداء.)أو أالعضمى وفترة دواهو 
ة التعب العضمي في أىهية إهكانيتيا عمى تطوير القابمية لمفرد الرياضي اذ وتكهف ظاىر 

هف الضروري أف يصؿ الحهؿ البدني في التدريب الى حدود التعب لكي يحدث تغيرات إيجابية 
في تكيؼ أجيزة الجسـ، ويعد ىذا التكيؼ العاهؿ الرئيسي في تطور القابمية خصوصا في 

التحهؿ، لذا فاف التدريب يجب أف يصؿ إلى حالة التعب وليس  الفعاليات التي ترتبط بتنهية
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ذا لـ يصؿ إلى إحداث التاثير  اإلنياؾ "االجياد" إلحداث التاثير الهرغوب فيو عمى األعضاء، وا 
الفعاؿ فإف ىذه التغيرات الوقتية تزوؿ بزواؿ أثر التدريب وال يحدث أي تطور،وىنا يحاوؿ الباحث 

 التطور لهعرفة تأثير التدريب عمى هستوى البلعب.إيجاد وسيمو لقياس ىذا 
وكها ذكر هف أف تطوير هستوى األداء البدني وتأخير ظيور التعب هف األهور الياهة 
التي يسعى كؿ هدرب لتحقيقيا ويحاوؿ كؿ العب الوصوؿ الييا، حيث أف ظيور التعب هشكمة 

والهياريو،وبالتالى عدـ القدره عمى  فسيولوجية تؤثر بصورة سمبية عمى قدرات البلعبيف البدنيو
ثناء الهباريات نتيجو  لضعؼ تركيز البلعبيف عند ظيور أ فيذ الهياـ الخططيو الهتفؽ عميياتن

 (4:44التعب.)
يعد التعب ظاىرة فسيولوجية عمى درجة عالية هف األىهية في حهاية االعضاء هف و 

الحاسهة بعدـ اإلستهرار في أداء الجيد تخطي حدود هقدرتيا الوظيفية ويكوف عبارة عف اإلشارة 
والوصوؿ إلى هرحمة اإلنياؾ والتي تؤدي إلى تحطيـ فرص اإلستشفاء والعودة إلى الحالة 
الطبيعية، إذ يؤدي اإلنياؾ إلى إنخفاض هستوى الحالة التدريبية لمفرد الرياضي وفي حاالت 

 (44:4).ليست قميمة إهكانيو حدوث هشاكؿ في الجياز الدوري والعصبي

 الدراسات السابقو:
(  بدراسو عنوانيا التعب العضمي )الهوضعي ( وأثره 4244" )قيس سعيد دايـقاـ " -0

بدقة التصويب والتوافؽ العصبي العضمي لدى ناشئي هنتخب هحافظة القادسية بكرة 
هدى ارتباط  التوافؽ العصبي العضمي بهيارة الدراسو إلى التعرؼ عمى  اليد،وىدفت
قبؿ وبعد أداء الجيد البدنى واثر التعب العضمي الهوضعي في التوافؽ  التصويب

العصبي العضمي وأداء هيارات التصويب وأستخدـ الباحث الهنيج الوصفي وعمى عينو 
العب هنتخب ناشئي هحافظة القادسية وكانت أىـ النتائج يؤثر التعب  42قواهيا 

ويب و التوافؽ العصبي العضمي )الهوضعي( سمبيًا في األداء الحركي لمتص
 (8.)العضمي

ـ( بدراسو عنوانيا تأثير التعب عمى رد 4248) FernandoDiefenthaelerقاـ -4    
الفعؿ لمركبلت الدائريو وزهف اإلستجابو وتأثير الضربات فى التايكوندو وىدفت الدراسو إلى 

بلت الدائرييمبلعبى التعرؼ عمى تأثير التعب عمى ردالفعؿ وزهف اإلستجابو وقوة تأثير الرك
العبيف وكانت أىـ  4رياضة التايكوندو وأستخدـ الباحث الهنيج الوصفى وعمى عينو قواهيا 

النتائج  ضعؼ قوة  تأثير الركؿ هع وجود بطىءفى زهف رد الفعؿ وزهف اإلستجابو لمركبلت 
 (42.)لبلعبى رياضة التايكوندو الدائريو



 

 

 ية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانكلالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com 

  

 

 و2102 َُبَش (2اجلضء ) 58انعذد            اجملهخ انعهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وعهىو انشَبظخ          
 

- 281 - 

تأثير حهؿ الهباراة عمى بعض هتغيرات عنوانيا  بدراسو( 4242" )بياء محمد تقيقاـ " -8
الدراسو إلى التعرؼ عمى تأثير حهؿ الهباراة في  التعب البايوكيهيائية لبلعبي كرة اليد،وىدفت

،حاهض البلكتيؾ( لدى العبي كرة اليد واستخدـ  CPK,، LDHالهتغيرات )ىرهوف الكورتيزوؿ
 نادي الشيداءعب كره يد هف ( ال42الباحث الهنيج الوصفي وعمى عينو قواهيا )

الهتغيرات )ىرهوف  تركيز جيد الهباراة يؤثر عمى هستوىالرياضى،وكانت أىـ النتائج أف 
،حاهض البلكتيؾ( بعد الشوط األوؿ وبعد الشوط الثاني لدى العبي  CPK, ، LDHالكورتيزوؿ
 (2)كرة اليد.

أثير التعب البلىوائى ـ( بدراسو عنوانيا ت4245)"  BożenaWojciechowskaقاـ "  -2
عمى السيطره عمى الوضع لبلعبى رياضة التايكوندو،وىدفتالدراسو إلى التعرؼ عمى تأثير التعب 

وأستخدـ الباحث الخاص بالنظاـ البلىوائي عمى التحكـ فى وضع الجسـ والقدره عمى التوازن
السمبي عمى ديناهيكية العب  وكانت أىـ النتائج  التأثير  44الهنيج الوصفى وعمى عينو قواهيا 

 (44با.)السيطرة عمى الجسـ وعدـ القدره عمي بقاء الجسـ هنتص
با ـ( بدراسو عنوانيا تأثير اإلحساس بالتعب 4244) "Cheong Ryew and other"قاـ  -5

ستقرار الوضع وأداء  وصعوبة أداء الهيارات الهركبيفى اليواء. عمى هكونات رد الفعؿ األرضىوا 
التعرؼ عمى تأثير اإلحساس  الدراسو إلى لبلعبى رياضة التايكوندو،وىدفت القفز العهودى

بالتعب عمى هكونات قوة رد الفعؿ األرضي،واستقرار الوضعية، وأداء القفز العهودي لبلعبى 
(  رجاؿ و 5العبيف ) 42رياضة التايكوندو وأستخدـ الباحث الهنيج الوصفى وعمى عينو قواهيا 

نتائج اإلنخفاض الهمحوظ فى أداء الوثب العهودى وبطيء رد الفعؿ ( إناث وكانت أىـ ال5)
 (44)وسيولو الترنح وعدـ إستقرارعمي األرض لبلعبى رياضة التايكوندو.

بدراسو عنوانيا تعب عضبلت الجياز ـand othersChun-Nien Chen(4244)قاـ  -4
،وىدفتالدراسو التايكوندو الكوريو كميوى هستوى التنفسى بعد هحاكاه لهباراة التايكوندو لمبلعبيف عم

إلى التعرؼ عمى هدى التعب التى تصؿ إليو عضبلت الجياز التنفسى بعد هبارة التايكوندو 
( إناث هف كمية 2( ذكور)8العبيف ) 8وأستخدـ الباحث الهنيج الوصفى وعمى عينو قواهيا 

التنفس بشكؿ كبير وسريع  التايكوندو وكانت أىـ النتائج حدوث إرىاؽ شديد  لمجياز التنفسى و 
يؤثر عمى نتائج  هها نظرا لوجود ديف أكسجينى كبير  وىبوط هستوى األداء بعد الهباراه

 (48)الهنافسات.
 إجراءات البحث:

 إستخدـ الباحث الهنيج الوصفى لهبلئهتو لطبيعة ىذه الدراسو ولتحقيؽ أىدافيا.المنيج: 
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التايكوندو هف  تيرو عشوائيا هف العبى رياضة( العب أخ94إشتهمت عينة البحث عمى )العينو:
( يهثموف 4249-4246الهسجميف باإلتحاد الهصرى لمتايكوندو لمهوسـ) الدرجو األولى العبى

هدرسة  -(العب42صيد القطاهيو) -(العب44صيد الدقى) -(العب44أنديو )الزىور)
تخب جاهعو هن -( العبيف42الشهس) -(العبيف 42والهقاولوف) -(العب 44الهوىوبيف)

(العب،تـ تطبيؽ اإلختبار داخؿ صاالت األنديو 44الهنتخب القوهي) -(العب 42حمواف)
/  44/42ـ  إلى يوـ الهوافؽ 4246/ 44/42الهذكوره خبلؿ أسبوعاف هف يوـ الجهعو الهوافؽ  

 ـ.4246
 94توصيؼ عينة البحث ف =  ( 4جدوؿ ) 

 معامؿ االلتواء االنحراؼ المعياري الوسيط المتوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات
 2.458 2.698 46.222 46.248 سنة السف
 -2.284 2.924 484.522 485.226 سـ  الطوؿ
 -2.268 6.698 82.222 84.845 كجـ الوزف

 -2.482 4.245 42.222 42.224 سنة العهر التدريبي

اهؿ االلتواء لهتغيرات تشير نتائج الجدوؿ إلى الهتوسط الحسابي واالنحراؼ الهعياري وهع 
النهو لمهجهوعتيف، كها يتضح تجانس افراد العينة في ىذه الهتغيرات حيث تراوح هعاهؿ االلتواء 

 (. 8)± بيف 
 أدوات جمع البيانات:

 الهراجع العمهيو والدراسات السابقو إستخداـ تـالمراجع العمميو والدراسات السابقو: - أ
برياضة التايكوندو خاصة وهعرفة كيؼ  لحصر بالتعب عاهو واإلختبارات الخاصو

 تناوؿ الباحثيف هوضوع التعب لمرياضييف عاهة ولبلعبى التايكوندو خاصة   
هصدات  –ساعة ايقاؼ  –شريط قياس  –صافره  –)همعب تايكوندو األدوات واألجيزه:  - ب

 تدريب أحجاـ هختمفو(.
مى الساده الخبراء فى رياضة إستبياف لعرضيا ع : قاـ الباحث بإعداد إستهارةاإلستبياف  -ج

( عمى أف يكوف الخبير هف الحاصميف عمى درجة 4( خبراء )هرفؽ5التايكوندو وعددىـ )
إلبداء رأييـ حوؿ والرياضو تخصص تايكوندو عمى األقؿ  البدنيو التربيو الدكتوراه فى

 .هناسبة ىذا اإلختبار لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضو التايكوندو
اإلختبار هدى قدرة  يقيس،وختبار هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندوإ: اإلختبار -د

يو هف ؽ وهعرفة هستوى التعب الذى يظير عم4فى األداء حتى  العب التايكوندو عمى اإلستهرار
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ر وتحديد هاىو الهستوى الذى توقؼ عنده البلعب حتى إنتياء خبلؿ عبور هستويات اإلختبا
 ؽ .4اؿ
 هصدة تدريب4عدد  -ـ 6هساحو همعب تايكوندو -إيقاؼ ساعو األدوات:  -
 يقؼ الهختبر أهاـ هصدة التدريب هتخذا وضع اإلستعداد )كروجى اإلجراءات:  -

 جوهبى(.
دليوتشاجى بالقدـ  بأداء هيارة هوهتنج يقـو البلعب البدأ شارهإعند سهاع األداء:  -

ت عمى جانب وعند اإلنتياء يقوـ البلعب تكرارا 42 )الضربو االهاهيو الدائريو(الخمفيو اليهنى
تكرارات  42بالقدـ  اليسرى بعدد  بالجرى بأقصى سرعو ناحية الجانب األخر ألداء نفس الهياره

لعبور الهستوى الذي يميو  ثـ يكرر األداء بنفس الطريقو والذى يعبر عف  عبور الهستوى األوؿ
 ؽ. 4إنتياء وىكذا حتى 

هستوى الذى توقؼ عنده هضافا إليو عدد التكرارات لمبلعب ال يحتسبالتسجيؿ: -
 .عدـ عبور الهستوى فى حالة عبور أو

 +ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ+

 مالحظات: -
 وره  كاهبلالهستوى البد هف عب إلحتساب-0
 ؽ ويؤدى دوف توقؼ وبدوف راحو.4االختبار هدتو -4

 لإلختبار: المعامالت العمميو
 إستخدـ الباحث صدؽ التهايز لحساب صدؽ اإلختبار.صدؽ االختبار: أوال:

حتى 44/42/4246وتـ تطبيؽ اإلختبار عمى عينو البحث الجهعو الهوافؽ
 ـ.44/42/4246الجهعو

 ختبار منحنى التعب.إل الربيعي األعمى والربيعي األدنى داللو الفروؽ بيف (4جدوؿ )

 المتغيرات
 72الربيعي األعمى     ف=  72الربيعي األدنى     ف= 

الفرؽ بيف 
 المتوسطيف

 قيمة " ت "
 المتوسط الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 االنحراؼ المعياري الحسابي

 44.854* 8.948 2.652 8.685 2.242 8.956 المستوى 
 48.884* 62.445 44.824 448.688 48.686 68.426 مجموع التكرارات

 4.28ىى  2.25*قيهة " ت " الجدولية عند هستوى هعنوية 
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 تشير نتائج الجدوؿ إلى أنو توجد فروؽ دالو إحصائيًا بيف الربيعي األدنى والربيعي 
 إختبار هنحنى التعب. األعمى في اختبار هنحنى التعب قيد البحث ، هها يدؿ عمى صدؽ

إستخدـ الباحث طريقو إعاده اإلختبار لحساب ثبات اإلختباروتـ إعادة :االختبار ثانيا:ثبات
وبفارؽ 48/44/4246ـ حتى الجهعو الهوافؽ4246/ 44/  9اإلختبار فى يـو الجهعو الهوافؽ

 زهنى أسبوع هف إنتياء التطبيؽ األوؿ.
 94ف = ختبار هنحنى التعب األوؿ والتطبيؽ الثانى الهعاهؿ االرتباط بيف التطبيؽ  (8جدوؿ )

 المتغيرات
 التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ

 معامؿ االرتباط
 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي

 2.942* 4.285 5.986 4.524 5.986 المستوى
 2.996* 84.846 446.292 88.824 448.956 مجموع التكرارات

  2.425ىى 2.25قيهة " ر " الجدولية عند هستوى هعنوية *
تشير نتائج الجدوؿ إلى أنو توجد عبلقة ارتباطية دالو إحصائيًا بيف التطبيؽ األوؿ  

:  2.942( دقيقة حيُث تراوح هعاهؿ االرتباط هابيف )4والتطبيؽ الثانىفي اختبار هنحنى التعب )
 اختبار هنحنى التعب. ت( ، هها يدؿ عمى ثبا2.996

تـ عرض إختبار هنحنى التعب لبلعبى التايكوندو عمى هجهوعو  :ثالثا: الموضوعيو
إلبداء رأييـ حوؿ هناسبة ىذا اإلختبار لقياس هنحنى التعب لبلعبى ( 4)هرفؽ هف الخبراء

 %.422الهوافقو عميو بنسبة وجائت رياضو التايكوندو
 وبإتضاحلهعاهبلت العمهيو الصدؽ والثبات تحقؽ ات( 8وجدوؿ) (4يتضح هف خبلؿ جدوؿ)و 

االختبار الهقترح لقياس أف "الهوضوعيو يكوف قد تحقؽ الفرض األوؿ الذى ينص عمى 
 ".هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو تتحقؽ فية الهعاهبلت العمهية

 الدرجات المعيارية : -
 التعب. ختبار منحنىالدرجات المعيارية لمستويات ا (2) جدوؿ

 الوئٌُتت الذرج Z Score T Score وحدة القياس الدرجة الخاـ

 4 48.954 -8.422 ت 4
 4 42.225 -4.555 ت 4
 8 82.982 -4.928 ت 8
 2 88.242 -4.456 ت 2
 5 28.948 -2.429 ت 5
 4 52.224 2.222 ت 4
 8 54.694 2.469 ت 8
 6 48.864 4.886 ت 6
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 9 49.682 4.968 ت 9
 42 84.842 4.484 ت 42

( إلى الدرجات الخاـ والهتوسط الحسابى واالنحراؼ الهعيارى 2تشير نتائج الجدوؿ ) 
 . اختبار هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندووالدرجات الهعيارية لهستويات 

 ختبار هنحنى التعبالدرجات الهعيارية لهجهوع تكرارات ا (5) جدوؿ
 
 

 ختبار هنحنى التعبالدرجات الهعيارية لهجهوع تكرارات ا (5جدوؿ)

 الوئٌُتت الذرج Z Score T Score الدرجة الخاـ

22 4.442- 48.924 2.24 
24 4.562- 42.496 2.44 
24 4.554- 42.295 2.49 
28 4.544- 42.894 2.45 
22 -4.294 45.266 2.84 
25 4.244- 45.865 2.88 
24 4.284- 45.464 2.28 
28 4.224- 45.986 2.52 
26 4.888- 44.485 2.54 
29 4.828- 44.584 2.44 
52 4.848- 44.646 2.46 
54 4.468- 48.445 2.85 
54 4.452- 48.244 2.64 
58 4.442- 48.859 2.68 
52 4.492- 46.255 2.98 
55 4.445- 46.854 2.99 
54 4.485- 46.429 4.24 
58 4.425- 46.925 4.44 
56 4.284- 49.424 4.46 
59 4.224- 49.589 4.42 
42 4.244- 49.684 4.82 
44 4.968- 82.484 4.88 
44 4.958- 82.249 4.28 
48 4.948- 82.844 4.29 
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 الدرجة المئنية Z Score T Score الدرجة الخاـ

42 4.696- 84.244 4.55 
45 4.646- 84.849 4.44 
44 4.686- 84.444 4.46 
48 4.629- 84.948 4.82 
46 4.889- 84.429 4.62 
49 4.829- 84.524 4.64 
82 4.842- 84.628 4.98 
84 4.492- 88.422 4.99 
84 4.442- 88.894 4.25 
88 4.484- 88.498 4.44 
82 4.424- 88.992 4.48 
85 4.584- 82.464 4.42 
84 4.524- 82.568 4.82 
88 4.544- 82.662 4.84 
86 4.264- 85.488 4.24 
89 4.258- 85.288 4.26 
62 4.248- 85.882 4.55 
64 4.898- 84.248 4.44 
64 4.842- 84.848 4.48 
68 4.882- 84.442 4.88 
62 4.822- 84.958 4.62 
65 4.485- 88.452 4.64 
64 4.425- 88.552 4.94 
68 4.445- 88.628 4.96 
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 ختبار هنحنى التعبالدرجات الهعيارية لهجهوع تكرارات ا (5) جدوؿتابع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والدرجات يارىالدرجات الخاـ والهتوسط الحسابىواإلنحرافالهع( إلى 5تشير نتائج الجدوؿ ) 
قد اختبار هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو وبذلؾ يكوف لهجهوع تكرارات الهعيارية 

يهكف إستخراج الدرجات الهعيارية النسبية لهنحنى "أف تحقؽ الفرض الثانى الذي ينص عمى
 ."التعب  لبلختباربإستخداـ الهعالجات اإلحصائية

 الدرجة المئنية Z Score T Score الدرجة الخاـ

66 4.464- 86.422 8.22 
69 4.454- 86.222 8.44 
92 4.444- 86.888 8.48 
94 4.298- 89.282 8.48 
94 4.248- 89.884 8.49 
98 4.288- 89.448 8.85 
92 4.226- 89.942 8.24 
95 2.986- 22.444 8.26 
94 2.926- 22.548 8.52 
98 2.949- 22.642 8.42 
96 2.669- 24.444 8.44 
99 2.659- 24.226 8.88 
422 2.682- 24.822 8.89 
424 2.622- 24.224 8.65 
424 2.882- 24.496 8.94 
428 2.824- 24.595 8.96 
422 2.844- 24.694 2.22 
425 2.464- 28.466 2.42 
424 2.454- 28.265 2.44 
428 2.444- 28.864 2.44 
426 2.594- 22.286 2.49 
429 2.548- 22.885 2.85 
442 2.588- 22.484 2.24 
444 2.528- 22.946 2.28 
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 نتائج البحث:
ر الهقترح هف خبلؿ حساب هعاهبلتو العمهيو هف الصدؽ والثبات تقنيف اإلختبا أهكف -0

 والهوضوعيو وأصبح صالحا لئلستخداـ لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو.
 يهكف الحكـ عمى أداء البلعب هف خبلؿ هقارنة أدائو بالدرجيالهعياريو .-4
ييالهقابمو لؤلداء عمى إختبار يهكف تقويـ هستوى التعب لمبلعب هف خبلؿ الدرجيالهعيار  -8

 هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو.
 اإلستخالصات والتوصيات:

 أوال:االستخالصات:
 إختبار لقياس هنحنى التعب لبلعبى رياضة التايكوندو.وتقنيف تـ التوصؿ إلى تصهيـ  -4
هنحنى التعب لبلعبى رياضة  تـ التوصؿ إلى وضع  درجات هعياريو إلختبار -4

 التايكوندو.
 ثانيا: التوصيات:

ىذا اإلختبار كأساس لمعهمييالتدريبيو وتطبيقو قبؿ وبعد أى براهج تدريبيو عوضا  وضع -0
البعيده عف خصوصيو رياضو التايكوندو وتوفيرا لموقت والجيد  عف العديد هف اإلختبارات

 .اإلختباراتىذه الهصاحب لتطبيؽ الكثير هف 
لبلعبى رياضة التايكوندو خاصة الهستويات  س لعهمية اإلنتقاءىذا اإلختبار كأسا وضع -7

رياضة  العميا لها يتهتع بو هف خصوصيو تجعمو هناسبا لمقياس والتنبؤ بهستوى العبى
 التايكوندو.
 قائمو المراجع:

 ـ( : بيولوجيا الرياضو وصحو الرياضى ، دار الفكر العربى .4998) أبو العال عبدالفتاح -4
 .القاىرة االستشفاء في الهجاؿ الرياضي ، دار الفكر العربي (:0000 أحمد عبد الفتاح)أبو العال -4
ـ( : فسيولوجيا الرياضة ، نظريات وتطبيقات ، دار الفكر 4228) أحمد نصر الديف سيد -8

 العربى،القاىره.
لبلعبي كرة  ( تأثير حهؿ الهباراة عمى بعض هتغيرات التعب البايوكيهيائية4242)بياء محمد تقي  -2
 اليد

 4242، 8، الهجمػد5هجمة عمـو التربية الرياضية، العػدد 
ـ( : فسيولوجيا الرياضو )التطبيقات( ، 4225)زكيو أحمد فتحى ، محمود عبد الحافظ النجار  -5

 الطبعو األولى ، القاىره .
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 .( راحة الرياضي ،هنشاة الهعارؼ باالسكندرية4992) عمي البيؾ واخروف -4
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