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 منهج تدريبي، عناصر اللياقة البدنية ، ودقه الرمي.الكلمات المفتاحية : 

 

 

 مستخلص البحث
 

ي قيادة قوات الشرطة تصميم منهج تدريبي لتطوير عناصر اللياقة البدنية لمقاتلهدف البحث الى    

المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين  انأستخدم الباحثواالتحادية ،والتعرف على تأثيره لتطوير المقاتلين ،

تم تحديد مجتمع البحث مدرسة تدريب ، والمتكافئتين باالختبار العشوائي لمالءمته أهداف البحث وفرضياته 

( مقاتل وتم اختيار عينة البحث 052والبالغ عددهم )،بغداد  القوات الخاصة فرقة الرد السريع في محافظة

( من مجتمع 20حيث شكلت نسبة العينة )%( مقاتل من المراتب 02بالقرعة العشوائية الطبقية بواقع )

( مقاتل من غير عينة البحث 22( سنه مضافاً الى العينة االستطالعية بواقع )02-00وبأعمار من ) األصل

( وقسمت العينة باألرقام العشوائية على مجمــوعتين تجريبية وضابطة تقسم 0,5ية قدرها )وبنسبة مئو

للتدريبات الخاصة  أن    ، واستنتج الباحثان( مقاتالً لكل مجموعة وتـم التجانس والتكافؤ لعينة البحث25)

ً في تطوير القدرات البدنية والحركية اعدة بدنية متكاملة يساهم التخطيط السليم لبناء ق، وأن تأثيراً إيجابيا

ردود األفعال البدنية التي أظهرتها مجموعة البحث ، وبشكل فعال في تعزيز الكفاية القتالية للمقاتلين

األرتقاء بمستوى القدرات البدنية ، والتجريبية تعد مؤشراً فعاالً لتطوير مستوى األداء في التمارين التعبوية

إستخدام التدريبات الخاصة وأوصى ، عالة في تطوير المهارات القتاليةوالحركية للمقاتلين يساهم مساهمة ف

المقترحة لتدريب المقاتلين في القوات الخاصة وضرورة إدخالها ضمن المناهج التدريبية لجميع صنوف 

اإلهتمام بالتمرينات البدنية المستخدمة في دورات األساس والتطويرية إلعداد مقاتلي ،مع  المسلحة القوات

  .الشرطة االتحادية بصورة عامة والقوات الخاصة بصورة خاصة للتهيؤ ألي واجب
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Designing a training curriculum to develop physical fitness components and 

throwing accuracy For fighters command of the federal police forces 

prof.dr.  Juma Mohammed Awad Mansour Kazem Ali Al- 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences – 

Anbar University 

Abstract 

The aim of the research was to design a training curriculum to develop physical fitness 

components for fighters of the Federal Police Forces Command, and to know its impact on 

the development of fighters, and the two researchers used the experimental approach to 

design the equivalent groups by random testing for its suitability to the objectives and 

hypotheses of the research, and the researccommunity was identified as the Special Forces 

Training School Rapid Response Division in Baghdad governorate The number of (250) 

fighters was chosen, and the research sample was chosen by the random lottery of classes 

with (30) fighters from the ranks, where the sample percentage constituted (12%) from the 

community of origin and ages from (23-26) years, in addition to the exploratory sample by 

(10) fighters without The research sample, with a percentage of (2.5), and the sample was 

divided by random numbers into two experimental and control groups. (15) fighters were 

divided for each group, and the research sample was homogeneous and equal, and the two 

researchers concluded that the special exercises have a positive effect on the development 

of physical and motor abilities, and that proper planning for building a physical base An 

integrated program that contributes effectively to enhancing the combat competence of 

fighters, and the physical reactions demonstrated by the experimental research group are an 

effective indicator for developing the level of performance in The tactical exercises, and 

raising the level of physical and mobility abilities of fighters contribute effectively to the 

development of combat skills, and I recommend the use of the proposed special exercises 

to train fighters in the Special Forces and the need to include them in the training curricula 

of all types of the armed forces, with attention to physical exercises used in the basic and 

development courses to prepare Federal Police fighters In general, and special forces in 

particular, to prepare for any duty. 

Key words: training curriculum, elements of physical fitness, and throwing accuracy. 
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 االول الفصل

 :التعريف بالبحث  2

 : مقدمة البحث وأهميته 2-2

الرغم من التطور الهائل في األسلحة وإرتقاء األساليب القتالية في إدارة وتنفيذ المعارك والعمليات على 

المعقدة بإستخدام التكنولوجيا العالية مع دقة المعلومات اإلستخبارية من خالل وسائل اإلتصال والتجسس 

ً  بدنياً واإلنصات لألقمار الصناعية، يبقى التدريب العسكري العنصر األساس في إ عداد الجيش اعدادا

ً بكفاءة عالية, أذ تُعد  ً صحيحا ً علميا ً لكي يؤهله إلستخدام هذه األسلحة إستخداما ً و معنويا وعسكريا

العمليات الخاصة من العمليات القتالية المعقدة التي تحتاج الى مقاتلين مدربين تدريباً خاصاً من النواحي 

ليات بدقة وبمهارة عالية ألحراز االهداف في أثناء الحرب على البدنية والمهارية, إذ ينفذون العم

برزت أهمية التدريب البدني للمقاتلين الذي يُعنى بشكل مباشر في بناء القدرات البدنية ,االرهاب

أن  اللياقة البدنية عنصر في غاية األهمية ألي  مقاتل وفي أي صنف من صنوف ,والحركية العسكرية ،

ً صفات نفسية وأراديه القوات المسلحة فا لمقاتل فضالً عن القوة البدنية والسرعة والتحمل يربح ايضا

األسلحة  الستخدامتزيد من مقدرته على مقابلة ومواجهة ضغوط وصعوبات المعارك الحديثة وتؤهله 

في  وبالتالي فأن أي  تدريبات تصب في المجال البدني والحركي والقتالي تلعب دوراً بارزاً ,بالشكل األمثل

مفردات حياة المقاتل في القوات الخاصة كلها فهذه التدريبات تنظم وتضبط وتحقق األهداف المرسومة 

إن  هذه التدريبات يمكن أن تطور وتحسن مدى فاعلية مناهج اإلعداد البدني واألداء ,لكل حالة أو ظاهرة

وبذل  االندفاعز المقاتلين نحو العسكري وجدواها للقوات الخاصة، كما أن ها تُعد من الوسائل التي تحف

بمستواهم فضال عن خلق روح المنافسة بين الوحدات والمقاتلين  لالرتقاءالمزيد من الجهد والمثابرة 

ومدى تأهيلهم البدني وقابلياتهم في التغلب على متطلبات الظروف القتالية في أثناء المعركة وتطويرهم 

في تنفيذ األساليب  االستخباريةلقتالية والمعلومات بصوره مستمرة كون الخصم يطور إمكانياته ا

المستعملة لديه في العمليات اإلرهابية، لذا يجب أن يكون التطور بشكل مستمر ودقيق وبما يتناسب مع 

طبيعة الظروف في السلم والحرب والعمل على رفع القدرات البدنية والحركية والمهارات والكفاية 

سجم مع عمل القوات الخاصة للمساهمة في حمايه الوطن من أي  أعمال إرهابية القتالية للمقاتلين بحيث تن

من هنا تأتي أهمية ,بمقاتلينا الى المستوى األفضل والمتطور والمبني على األسس العلمية واالرتقاء

البحث والحاجة اليه في كونه يقدم تدريبات خاصة لمالءمة عمل وظروف ومطالب القوات الخاصة 

لكي يساهم في رفع مستواهم البدني والقتالي محاولة تحقيق هذه األهداف حفاظاً على الوطن وحاجاتها، 

 والشعب والمواطن والمقاتل نفسه.
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 مشكلة البحث: 2-1

في الشرطة األتحادية الواجبات ويخوضون المعارك في مناطق متنوعة  فرقة الرد السريع ينفذ مقاتلو 

هار وفي الحر الشديد أو البرد القارس وفي كل هذه الظروف وأجواء مناخية متناقضة وفي الليل أو الن

كغم( التي تستوجب منه العمل المستمر  02يحمل المقاتل التجهيزات العسكرية التي يصل وزنها الى )

وبظروف مختلفة، وهذا يتطلب إعداد تدريبات خاصة تواكب التطورات لدى العدو التي تتركز على 

كة والقتال في المناطق المبنية والمفتوحة ودقة الرمي وبالذات مسألة الصولة السريعة وقابلية الحر

الحصول على الفرصة األولى إلصابه العدو على رغم من الجهد المبذول ومشتتات اإلنتباه في المعركة 

فضالً عن مقدار الثقة بالنفس واإلرادة التي من الممكن جداً أن يكون سببها حالة جيدة من اللياقة البدنية 

ومن خالل خبرة الباحث كونه ضابط تدريب ,  والقدرة القتالية في زيادة معنويات أفراد القوات الخاصة

، عمليات بدني في الشرطة اإلتحادية وإشتراكه بأغلب معارك التحرير)عمليات تحرير صالح الدين

ضد تنظيم  ، عمليات تحرير تلعفر(عمليات تحرير الموصل تحرير الرمادي، عمليات تحرير الفلوجة،

 ات الخاصة ومدرسة تدريب القداعش اإلرهابي ومعايشته الميدانية, فضالً عن أجراءه أستبانهمع مقاتلي 

التي سبقت دورة عينة البحث وقبل نهاية مدة دورتهم ألجل التعرف  0222( لسنة 4الدورة التأهيلية )

بعض المقاتلين لديهم خلل في على رأيهم بمستوى التدريب البدني والعسكري الذي تلقوه, الحظ أن 

مستوى الل ياقة البدنية والمهارات القتالية، أذ أن األرتقاء بمستوى القدرات البدنية والحركية له تأثير 

فعال في تطوير المهارات والكفاية القتالية بشكل الذي يفوق قدرات العدو وأضعافه مما يعطي للمقاتل 

ك قرر الباحث أن يخوض في غمار هذا الغرض في مجريات أختصار الوقت والتقليل في الخسائر، لذل

ً لتطوير الجانب البدني الحركي ألفراد  مدرسة تدريب القوات البحث العلمي المذكور عنوانه آنفا

 في الشرطة االتحادية وتوافر معلومات ميدانية بدنية وقتالية. الخاصة

 

 البحث: هدفا 2-0

 .البدنية لمقاتلي قيادة قوات الشرطة االتحادية  منهج تدريبي لتطوير عناصر اللياقة تصميم -2

 .مقاتلي الشرطة االتحادية عناصر اللياقة البدنية لمنهج التدريبي لتطوير الالتعرف على تأثير  -0

 

 البحث: ضيتافر 2-4

 ةالتجريبيهناك فروق ذات دالل إحصائي بين االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث  -2

 ختبارات البعدية ابطة لصالح االوالض

ابطة والض ةالتجريبيهناك فروق ذات دالل إحصائي بين االختبارات البعدية لمجموعتي البحث  -0

 والصالح االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية.
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 :مجاالت البحث 2-5

في  الشرطة اإلتحادية  فرقة الرد السريع في القوات الخاصةمدرسة تدريب : المجال البشري 2-5-2

 بغداد.محافظة 

 . 2/0202/ 22الى22/0222/ 22 للمدة من :المجال الزماني 2-5-1

 .مقر فرقة الرد السريع  بغداد  :المجال المكاني 2-5-0

 

 

 الفصل الثاني

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -1

 :منهج البحث 0-2

 بلي والبعديذات االختبارين القن المتكافئتين أستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتي

 .لمالءمته أهداف البحث وفرضياته وكان التصميم التجريبي للبحث 

 

 مجتمع البحث وعينته: 0-0

تم تحديد مجتمع البحث مدرسة تدريب القوات الخاصة فرقة الرد السريع في محافظة بغداد المطار 

( مقاتل من 02وائية الطبقية بواقع )( مقاتل وتم اختيار عينة البحث بالقرعة العش052والبالغ عددهم )

ً الى 02-00وبأعمار من ) ( من مجتمع األصل20حيث شكلت نسبة العينة )%المراتب  ( سنه مضافا

( وقسمت العينة 0,5( مقاتل من غير عينة البحث وبنسبة مئوية قدرها )22العينة االستطالعية بواقع )

( مقاتالً لكل مجموعة وتـم التجانس 25طة تقسم )باألرقام العشوائية على مجمــوعتين تجريبية وضاب

 والتكافؤ لعينة البحث.

 :الوسائل واالدوات واألجهزة المستخدمة في البحث 0-0

 .الوسائل المستخدمة في البحث -أ

 القياس واألختبار. -اإلستبانة -المقابلة الشخصية. -المالحظة 

 .األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث -ب

(  222KisIoساعات توقيت يدوية نوع ) -(0( صينية الصنع عدد )Casioية نوع )كاميرا تصوير فيدو

 حاسوب محمول -شريط قماش لقياس الطول -جهاز قياس الوزن )كوري المنشأ( -2عدد صينية المنشأ

HP التجهيزات العسكرية )خوذه، درع، صفائح، بندقية  -صينيHS ،جعبة مخازن، مخازن عتاد ،

أقماع  -صالة أثقال بتجهيزات كاملة -2صافرات عدد  -من كل فقرة(02دد )مسدس، مخازن مسدس( ع

 سيارة أسعاف )شاش، ديتول، أكياس ثلج، مسكنات( -بورك أبيض -سم(02بالستيكية بإرتفاع )

 فضالً عن ميدان التدريب العنيف بكافة حواجزه وميدان الرمي وساحة تدريب ميدانية.
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 اإلجراءات الميدانية للبحث: 1-4

 حديد متغيرات البحث واإلختبارات الخاصة بها:ت1-4-2

 أوالً/ تحديد بعض القدرات البدنية والحركية للبحث وأختباراتها:

من أجل تحديد وإختيار بعض القدرات البدنية والحركية الخاصة بالمقاتلين قدمت إستمارة إستبانة 

 . ختباراتاألالمتغيرات و وتم تحديدمغلقة(  –)مفتوحة 

 :للبحث د المهارات القتاليةثانياً/ تحدي

أعتماداً على مسح المصادر المتوافرة ومساعدة السيد المشرف تم تقديم إستمارة إستبانة للخبراء    

والمتخصصين في الجانب العسكري, لغرض تحديد المهارات القتالية المالءمة للبحث، وبعد جمع 

بخصوص تحديد المهارات والكفاية  البيانات عمل الباحث على تحليل آراء الخبراء والمتخصصين

  .( 0القتالية  وذلك بإستخدام )كا

 

 :التجربة اإلستطالعية 1-5

إن إجراء التجربة هو إلستطالع الباحث على قدرة وصالحية ما يساعده في التجربة من ادوات         

راء وفريق عمل واختبارات, وهي عملية مهمة أوصى بها المختصون في البحث العلمي، وعند إج

التجربة االستطالعية يجب أن تتوافر فيها الشروط والظروف نفسها والتي تكون فيها التجربة الرئيسة 

, لذا أجرى الباحث التجربة اإلستطالعية يومي الثالثاء واالربعاء (1( )وذلك حتى يمكن األخذ بنتائجها

تلين وهم يمثلون جزءاً من ( مقا22, وتكونت عينة البحث اإلستطالعية من )22/0222/ 2و5الموافقان 

مجتمع البحث يحملون مواصفات هذا المجتمع, ولتطبيق االختبارات عليهم والحصول على معلومات 

 ميدانية مفيدة عند تطبيق التجربة الرئيسة وتدريب فريق العمل المساعد. 

واليوم الثاني وأجريت االختبارات على مدى يومين وكان اليوم األول )القدرات البدنية والحركية(   

 :تي آلا)المهارات والكفاية القتالية( وقد افاد الباحث التجربة االستطالعية 

 التأكد من صالحية األجهزة واألدوات وصالحيتها. - 2

  التعرف على الوقت الذي يستغرقه االختبار. - 0

 معرفة الصعوبات والسلبيات التي قد تواجه الباحث لغرض تالفيها مستقبالً. - 0

 مدى استعداد عينة البحث ألداء االختبارات.معرفة  - 4

 كفاية فريق العمل المساعد. - 5

 صالحية االختبارات للعينة. - 2

 قياس زمن وشدد وفترات الراحة للتمرينات. - 7

 

                                                

، 2274بيروت، دار النهضة العربية،  ،علم النفس والتربيةالقياس والتجريب واالختبارات في  :عبد الرحمن عيسوي(1(

 .55ص
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 األسس العلمية لالختبارات:  1-5-2

 اوالً: صدق االختبار:

، إذ أن  االختبار الصادق هو الذي يُعدُّ صدق اإلختبار من أهم األمور التي يجب أن يتحلى بها االختبار

ً بدالً منها أو باإلضافة إليها " , وقد اعتمد  (2)" يقيس بدقة الظاهرة الذي صمم لقياسها وال يقيس شيئا

الباحث الصدق الظاهري اذ تم عرض االختبارات على الخبراء والمتخصصين وتم المصادقة على 

 ( .0صدقها واعتمدت بالبحث من خالل )كا

 ً  : ثبات االختبار:ثانيا

يعبر عن ثبات اإلختبار بأنه  " االختبار الذي يعطي النتيجة نفسها إذا أعيد أكثر من مره لنفس العينة 

 , ولحساب معامل الثبات أجرى الباحث طريقة )اإلختبار وإعادة االختبار(.(1)وتحت الظروف نفسها"

ان واإلتساق والموضوعية فيما وضع لقياسه لذا واإلختبار الثابت هو الذي له درجة عالية من الدقة واإلتق

انتهج الباحث ثبات اإلختبار بطريقة )اإلختبار وإعادة اإلختبار( وبفاصل زمني أسبوع واحد إذ اجريت 

وتم إعادة اإلختبار يومي  07/22/0222و02ي الثالثاء و األربعاء الموافقان اإلختبارات يوم

 اط بين اإلختبارين.وكانت نتيجة معامل اإلرتب 7/20/0222و2

  ثالثاً: موضوعية االختبار:

ا" مدى تحرر المحكم أو الفاحص لإلختبار من العوامل الذاتية "     تعرف موضوعية االختبار بأنه 
(2) ،

بين درجتي محكمين.  وإليجاد موضوعية اإلختبار استخدم الباحث معامل االرتباط البسيط )بيرسون(

 .وكانت معامل الموضوعية 

 

 توصيف االختبارات المستخدمة في البحث: 1-6

 أوالً. اختبارات القدرات البدنية والحركية المبحوثه:

 :(3)م( من البدء العالي 22عدو )اإلختبار األول: 

 : قياس السرعة. الغرض من األختبار -

 : ساعة توقيت، صافرة، أرض منبسطة.األدوات -

 ي. فضالً عن وجود مسجل وميقات 

: يقف المختبر خلف خط البداية، عند سماع اشارة البدء يقوم بالعدو إلى أن يتخطى خط وصف االختبار -

 النهاية. 

                                                

، القداهرة، دار الفكدر القيااس فاي التربياة الرياضاية وعلام الانفس الرياضايمحمد حسن عالوي، محمدد نصدر الددين:  (0)

 .055، ص0222العربي، 

 2222., مطابع التعليم العالي, , الموصل2, طاألسس التدريبية لفعاليات العاب القوىقاسم المندالوي )وآخرون(: (3(

 .222، ص0222،القاهرة، مركز الكتاب للنشر  ،2، طالقياس واالختبار في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات:  ((5

مترمن مسابقات السرعة لالتحاد الدولي بألعاب القوى للهواة, 222القانون الدولي بألعاب القوى: سباق مسافة  (2)

.27,ص0224
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 م(. 22: يسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه بالثواني وأجزاء الثواني في مسافة )التسجيل -

 ثانياً. إختبار المهارات القتالية:

الجانب االيطالي( في  _ه دورة قتالية دولية )دورة الكاربنيريمن خالل خبرة الباحث كونه ضابط ودخول

 أستخلص إختبارات المهارات القتالية: 5/0/0220مدرسة التدريب الخاص بتاريخ 

 التصويب والرمي بالسالح من وضع البروك على المستطيالت المتداخلة. اإلختبار االول:

 وضع البروك.  : دقة التصويب والرمي بالسالح منالغرض من االختبار

,التجهيزات العسكرية الكاملة، شاخص يرسم علية ثالثة مستطيالت متداخله، Hs: بندقية األدوات

 صافرة، فضالً عن مسجل ومروج.

: يهدف اإلختبار الى قياس دقة الرمي للمقاتل في الرمي والتصويب بعد مجهود بدني مواصفات األداء

 05ل التجهيزات العسكرية عدا السالح( باإلنطالق مسافة )عالي )وجود التعب( إذ يقوم المقاتل )يحم

متر( ويضع الثقل  7كغم( ثم يتجه نحو دائرة صغيرة القطر وتبعد ) 25متر( ثم يحمل ثقالً وزنة)

ً الى الدائرة الثانية التي تبعد عن األولى ) متر( ويقفز بداخلها  5بمنتصف هذا الدائرة، ثم يتجه ركضا

متر( ويضع الثقل 0يحمل ثقالَ ثم يتحرك الى الدائرة الثالثة التي تبعد عن الثانية ) بكلتا القدمين، بعدها

متر( , 0وسط الدائرة ثم ينطلق ركضاً الى الدائرة الرابعة ويقفز بداخلها بكلتا قدمية التي تبعد عن الثالثة )

ل متعرج وذلك لزيادة متر( وبشك 5ثم يحمل ثقالً ويتجه الى الدائرة الخامسة التي تبعد عن الرابعة )

ً إذ يبعد عن الهدف ) م( ثم يباشر المروج 05مستوى التعب ثم يتجه الى المكان المحدد للسالح ركضا

باإليعاز ألطالق النار بعد التأكد من تحوطات األمان ويقوم المختبر بتصويب السالح على المستطيالت 

 ثا(.22المتداخلة وله ثالثة اطالقات إلصابة الهدف لمدة )

 التسجيل:

  درجات للمختبر. 22إذا أصابت اإلطالقة المستطيل االول تحسب 

  درجات للمختبر.  2إذا أصابت االطالقة المستطيل الثاني تحسب 

  درجات للمختبر. 5إذا أصابت االطالقة المستطيل الثالث تحسب 

 ة.إذا أصابت االطالقة الخط الوسط بين مستطيلين فتحسب لصالح المستطيل األعلى درج 

 .إذا جاءت اإلطالقة خارج المستطيالت الثالثة تحسب صفر للمختبر 

 

 :االختبارات القبلية 1-7

عمل الباحث على إجراء إختبار ألفراد عينة البحث للقدرات البدنية والحركية والمهارات والكفاية القتالية 

 م وبالتسلسل االتي: 22/22/0222-2المبحوثه يومي السبت واالحد  

 مساءاً. 4صباحاً.    : القدرات الحركية  7: القدرات البدنية اليوم األول

 مساءاً. 4صباحاً. : المهارات القتالية  7اليوم الثاني: الكفاية القتالية 
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 :تكافؤ مجموعة البحث 1-7-2

 .وفي أثناء نتائج االختبارات القبلية عمل الباحث على إستخراج تكافؤ مجموعتي البحث 

 (2.25( ومستوى داللة )05مقاتل( عند درجة حرية ) 02حجم العينة )

وبما أن  جميع النتائج لمستوى الداللة للقدرات البدنية والمهارات والكفاية القتالية المبحوثه كانت أكبر     

التجريبية ( وهذا يعني عدم وجود فروق معنوية مما يدل أن المجموعتين 2,25من مستوى داللة )

والضابطة متكافئتين، وهو مطلب ضروري جداً في المنهج التجريبي ليكون جميع أفراد العينة على خط 

 شروع واحد عند البدء بالتجربة الرئيسة.

 

 :التجربة الرئيسة  1-8

 إن  األسس التي أعتمد عليها الباحث في تطبيق التدريبات بنسب مختلفة تكون على الشكل االتي:

 وأستمرت لغاية يوم الخميس  22/22/0222السبت  الموافق  التدريبات الخاصة يوم بدء تنفيذ

 . 0202/ 22/2الموافق   

  تم تطبيق التدريبات الخاصة في مرحله اإلعداد البدني والقتالي )دوره تأهيل المقاتلين( وحتى إنتهاء

( وحدات 5( وحدات تدريبية في األسبوع مقسمة على )2اسابيع(  بواقع )5التجربة لمدة شهرين )

 4نين بالساعة )( يوم األث2ووحدة تدريبية واحدة لألثقال )، صباحاً(2للتدريبات البدنية بالساعة )

 ( وحده تدريبية أثناء مدة التجربة.45مساءاً( وكان مجموع الوحدات الكلية )

 د(. 22-52د( اما  زمن تدريبات االثقال كانت من ) 22-52زمن الوحدة التدريبية من )

 .تم تكرار بعض الوحدات التدريبية أثناء االسبوع بالبرنامج المعد 

 ت متنوعة تستهدف أجزاء مختلفة للجسم هدفها تطوير مكونات تضمنت الوحدات التدريبية تمرينا

 اللياقة العامة للمقاتلين.

 ( بفترات راحة 022م, 052م, 022م, 222م, 52م, 22م, 52استخدم الباحث المسافات القصيرة )م

 قصيرة.

 ثابتة بداية الوحدات التدريبية، وكانت تمرينات التهدئة في نهايتها ويمزج بين تمرينات المرونة ال

 والديناميكية.

 .إستخدم الباحث طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة والتدريب التكراري 

 . أستخدمت العينة الضابطة المنهاج المعد من قبل مدرسة تدريب القوات الخاصة 

 

 االختبارات البعدية: 1-9

ارات والكفاية القتالية أجرى الباحث بعد أن تم االنتهاء من تطبيق تمرينات القدرات البدنية والحركية والمه      

 2/ 20-22االختبارات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في يومي )السبت، االحد( الموافقان )

( وحاول الباحث أن تكون الظروف والشروط مشابهه لظروف وشروط اإلختبارات القبلية قدر اإلمكان 0222/
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فذت في االختبار القبلي من جانب أداء المقاتلين في كل اختبار من إختبارات وتم إتباع نفس تلك الخطوات التي ن

 القدرات البدنية والحركية والمهارات والكفاية القتالية.

 

 الوسائل اإلحصائية:  1-23

 ( لمعالجة البيانات وإستخراج النتائج.spssتمت االستعانة بالحقيبة االحصائية )

 

 

 الثثالفصل ال

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:  - 0

إلختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث للمجموعتين التجريبية عرض وتحليل نتائج ا 0-2

 والضابطة 

 

يبين الجدول المؤشرات اإلحصائية لنتائج اإلختبارات القبلية والبعدية لمتغيرات البحث التي خضع لها 

 أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة.

  :ألجل عرض التقديرات اإلحصائية)األنحراف المعياري( كان الوسط الحسابي في األختبار السرعة

( وألجل معرفة 2.52( وبأنحراف )7,75( وفي األختبار البعدي )2.22( وبأنحراف )5.02القبلي )

وتقابلها (4.20)( المحسوبة Tبطة وكانت قيمة )( للمجموعتين المرتTالفروق أستخدم الباحث أختبار )

ً معنوياً 2.25( وهي أقل من مستوى الداللة )2.22في مستوى المعنوية ) ( وهذا يعني أن هناك فرقا

 لصالح األختبار البعدي.

 ألجل عرض التقديرات  :التصويب والرمي بالسالح من وضع البروك على المستطيالت المتداخلة

( 2.72( وبأنحراف )5.24المعياري( كان الوسط الحسابي في األختبار القبلي )اإلحصائية)األنحراف 

( T( وألجل معرفة الفروق أستخدم الباحث أختبار )2.20( وبأنحراف )2.24وفي األختبار البعدي )
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( وهي أقل من 2.22( المحسوبة وتقابلها في مستوى المعنوية )Tللمجموعتين المرتبطة وكانت قيمة )

 ( وهذا يعني أن هناك فرقاً معنوياً لصالح األختبار البعدي.2.25لة )مستوى الدال

 

( نتائج االختبارات القبلية والبعدية الخاصة القدرات البدنية والحركية المبحوثه 0-4تبين من الجدول )

اإلختبار البعدي للعينة التجريبية  للمجموعتين )الضابطة والتجريبية( ظهور فروق معنوية ولصالح

( بين إختباري المجموعة التجريبية والضابطة )القبلي 2.22ولجميع اإلختبارات وبمستوى معنوية )

 والبعدي( ولصالح اإلختبار البعدي وكما يأتي:

 

 مناقشة االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث: 0-1

 قدرات البدنية والحركية المبحوثه:أوالً: مناقشة فروق نتائج إختبارات ال

يعزو الباحث أسباب معنوية الفروق في هذه الصفة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية والى  السرعة: -

التدريبات الخاصة المعدة من قبل الباحث والمنهاج التدريبي المعد من قبل اللواء واللذان طبقا على 

لتطور في السرعة كان متوافق مع مستوى المتدربين ومالئمة المجموعتين التجريبية والضابطة, وأن  ا

مع مقدرتهم البدنية وهذا التالؤم أدى الى إستثمار افضل لكل مقاتل على حدة ومن ثم الحصول على 

أقصى امكانية من كل فرد منهم، كما أن  التدريبات أكدت على تطوير السرعة من خالل مفرداته التي 

يادة السرعة وبالتكرارات المالءمة والراحة المناسبة وهذا ما اكده )احمد تضمنت تمرينات أدت الى ز

ناجي محمود( الذي اشار الى " أن  كل فرد يمكن ان يتدرب ليركض أسرع ولن يتم ذلك إال بواسطة 

, وان وجود (1)اعداد تمرينات خاصة مقننة تمكن من زيادة سرعته القصوى ضمن حدود قدراته الكافية "

                                                

ناجي محمود: تأثير بعض االساليب في تحسين السرعة القصوى، أطروحة دكتوراه غير منشورة، التربية البدنية  (أحمد (7

 .02، ص2225جامعة بغداد،  -وعلوم الرياضة 
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معنوية ناتج من تأثير تلك التدريبات والمنهاج الذي كان يعتمد على العالقة الصحيحة بين الشدة الفروق ال

 والحجم والتكرار.

( نقلها 2222والبد أن  نبين ان اإلعداد البدني العام والخاص يرفع من مستوى تحسين السرعة )بومبا , 

ة الرياضي على أداء تمرين أو مهارة عنه محمد رضا المدامغه " بينما تعزى السرعة الخاصة الى قدر

 .(1)بسرعة معينة، والتي عادة ما تكون سريعة جداً"

إذ ان تنمية السرعة تتأثر بعدة عوامل " حالة التدريب العامة ووضع العضالت المرتخي وقوة اإلرادة 

 .(2)خالل إنجاز العمل الحركي والظروف الخارجية التي ترافق إنجازها"

 تبارات المهارات القتالية:ثانياً: مناقشة اخ

لتعليل أسباب معنوية الفروق في هذه اإلختبارات )التصويب والرمي من وضع البروك على 

المستطيالت المتداخلة و التصويب والرمي من المشي على الدوائر المتداخلة( فيعزوها الباحث 

اللذان طبقا على ن قبل اللواء والمنهاج التدريبي المعد مالىالتدريبات الخاصة المعدة من قبل الباحث 

يؤكد الباحث أن  وقت التصويب وثم وفي إختبار المهارات القتالية, المجموعتين التجريبية والضابطة 

الرمي يتحدد باإللتزام الدقيق بقواعد التصويب "إنتصاب البندقية ,إغماض العين الغير مستعملة ,انظر 

 ".(3)ومتساوية مع كتفيها ومنطلقة على نقطة التصويبالى الهدف واجعل الشعيرة في منتصف الفريضة 

وعليه فأن  عملية تحقيق التصويب والتسديد الصحيح يعتمد على مستوى الل ياقة البدنية وبالذات المسك 

الصحيح والمناسب للبندقية والثبات وضبط النفس ومقدار التركيز ودقة سحب الزناد وتعويد المقاتل على 

ة متكررة في أثناء الوحدات التدريبية زاد لديهم الدقة في الرمي لذلك نالحظ أن  التصويب والرمي بصور

الوسط الحسابي لدرجة التصويب والرمي في االختبارات القبلية كان اعلى مع قيمة اقل في عدد 

اإلصابات , بينما كان الوسط الحسابي لوقت التصويب والرمي في اإلختبارات البعدية اقل مع حدوث 

عنوي في التصويب والرمي لإلختبارات البعدية , وهذا يعني التطور الواضح للياقة البدنية تطور م

 وتطور طريقة التنفس في أثناء الرمي وتوظيف هذا التطور في مهارة التصويب.

أما  بالنسبة الى عملية التركيز وهو مطلب هام جداً وضروري في أثناء الرمي  والتي تطورت بفعل 

والتدريبات الخاصة، ومن خالل تأخير ظهور التعب واالعياء عند بي المعد من قبل اللواء المنهاج التدري

األداء تحت حمل ثقل التجهيزات العسكرية بالرمي في اإلختبارات البعدية هذا مما ساعد على تطوير 

 .(4)سرعة الرمي وتحقيق الدقة في اإلصابات عند الرمي."

 

 :موعتي البحثمناقشة االختبارات البعدية لمج 0-0

( أن  هناك فروق معنوية في نتائج كل االختبارات البعدية للقدرات البدنية 0-4يتبين من الجدول ) 

 والمهارات والكفاية القتالية ولصالح المجموعة التجريبية.

                                                

 .547, ص0225، بغداد, التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي (محمد رضا المدامغه:5(

 .2272، ترجمة طارق الناصري، بغداد، مطبعة الشعب,ية التدريب الرياضينظر ( تاديوس بولتوفسكي. 2 (
 .2252(، بغداد: المطابع العسكرية,0, كراسة رقم )0البندقية االلية كالشنكوف. طمديرية المشاة، –وزارة الدفاع )01(

 .2254غداد, . بغداد، مطبعة جامعة بمكونات الصفات الحركيةقاسم حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار. )11(
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إذ أظهرت هذه المجموعة تفوقاً ملحوظاً في القدرات البدنية والحركية كافة ، ويعزو الباحث تلك الفروق 

لى التدريبات الخاصة المستخدمة التي وضعت على وفق اسس علمية صحيحة منسجمة مع القدرات ا

البدنية لمقاتلي لواء القوات الخاصة، فضالً عن أن  التمرينات كانت بعيدة عن النمطية والروتين المعتاد في 

قاتلين لتطبيق التدريبات، المنهج المستخدم في اللواء وهذا أسهم في زيادة ورفع التشويق والحافز لدى الم

أذ كانت هناك عملية تنويع في اختيار ووضع التدريبات المتنوعة التي طبقت في أثناء مدة التجربة, مع 

مراعاة توزيع الحمل وتدرجه وعرض التمرينات وتطبيقها واعتماد مبدأ المنافسة والتشويق, فضالً عن أن  

تطوير مستوى المقاتلين فقد حرص الباحث على أختيارها بما تغيير أجواء التدريب كان له دوراً هاماً في 

يتناسب مع قدراتهم وكذلك مع الوقت الممنوح وآلية العمل المناسب وتطبيقها بصورة جيدة، وهذه 

رات البدنية )السرعة( وكما التدريبات كانت متنوعة في الوحدة الواحدة واستهدفت بشكل خاص بعض القد

ن  التنوع في إعطاء تمارين الرياضة في الوحدة الواحدة يجنب االرتباك الفكري ) كمال جميل ( " أيرى  

ويعمل على زيادة الرغبة في التدريب كما يكسب الخبرة في تنوع األداء ويؤدي إلى إكتساب صفات 

 (.1)وقدرات بدنية متنوعة أيضاً " 

إلى قدرات بدنية متناسبة معه ، كما تم  إن  للقدرات البدنية عالقة وثيقة بنوع األداء المطلوب ولذلك تحتاج

االخذ بنظر االعتبار التدرج في وضع التدريبات وتطبيقها من السهل إلى الصعب وهذه من األمور الرئيسة 

في عملية وضع وتطبيق التدريبات وتوظيفها بشكل صحيح للحصول على نتائج جيدة إذ يذكر ) باسل عبد 

في عمليات بناء القابليات البدنية وتطويرها والقدرات الحركية عند  المهدي(" أن مبدأ التدرج  المستخدم

 .(2)الرياضي يرتبط بشكل وثيق مع مبدأ التدرج في الصعوبة"

ويؤكد ذلك ) قاسم حسن حسين ( أنَّ عملية التدريب هي" تلك العملية المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد 

الزمة ألداء عمل معين أو بلوغ هدف محدد، فضالً عن أنه منهج معرفة أو مهارة أو قدرة أو أفكاراً و آراء 

لتحقيق أهداف تنظيمية والتكيف مع العمل وما يقدم للفرد من معلومات معينة أو مهارات أو اتجاهات ذهنية 

وهنا نلحظ الفروق الكبيرة التي اسهمت بها  ،(3)الزمة في وجهة النظر التنظيمية لتحقيق أهداف المؤسسة"

بات المقترحة التي وضعها الباحث إذ " يقاس نجاح البرامج التدريبية بمدى التقدم الذي يحققه التدري

الرياضي لنوع النشاط الممارس من خالل المستوى المهاري والبدني وهذا يعتمد على التكيف الذي يحققه 

 .(4)الفرد من البرنامج التدريبي الذي طبقه" 

دقة الرمي وهذا ناتج من تأثير التدريبات الخاصة التي طورت كاًل وظهرت الفروق المعنوية الواضحة في 

من دقة وسرعة الرمي إذ يشير )محمد سعيد طه( "الى أن  تطور سرعة الرمي وزيادة عدد اإلصابات تظهر 

                                                

، 0222،عمددان ، دار المطبوعددات للنشــــــددـر ، التدددريب الرياضددي للقددرن الحددادي والعشددرينكمددال جميددل الربضددي : )13(

 .207ص

، بغددداد، ب م، 0، طمفدداهيم وموضددوعات مختددارة فددي علددم التدددريب الرياضددي والعلددوم المسدداعدةباسددل عبددد المهدددي: )14(

 .02، ص0222
 .275، ص2225: عمان، دار الفكر للطباعة،وسوعة الرياضية والبدنية الشاملةالم( قاسم حسن حسين: 52)

معتز يونس ذنون الطائي: أثدر برندامجين تددريبين بأسدلوبي التمدارين المركبدة وتمدارين اللعدب فدي بعدض الصدفات البدنيدة (16)

 .22، ص0222والمهارية بكرة القدم، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصول، 
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في امكانية معالجة االهداف المعادية بصورة عاجلة ألنه  ليس من المتوقع أن تظهر تلك األهداف بأوقات 

 .(1)يلة"زمنية طو

أثرها في تطوير التي قد أثبتت ويعزو الباحث الفروق المعنوية في ميدان التدريب العنيف الى التدريبات الخاصة

القدرات البدنية والحركية للمقاتلين والتي أستثمرت بشكل فعال في رفع اإلمكانيات والقدرات القتالية للمقاتلين 

وكثيرة ومختلفة بين القفز والوثب والعدو السريع والزحف والتسلق  في أداء إختباراً شديداً وذو حواجز متعددة

وهذه كلها تحتاج الى قدرات بدنية وحركية وقتالية عالية فكان لتطور القدرات البدنية والحركية دور كبير في 

  .هذا التطور المعنوي للمجموعة التجريبية

 

 

 رابعالفصل ال

 اإلستنتاجات والتوصيات:-4

 االستنتاجات:  4-2

 للتدريبات الخاصة تأثيراً إيجابياً في تطوير القدرات البدنية والحركية. أن   .2

 التخطيط السليم لبناء قاعدة بدنية متكاملة يساهم بشكل فعال في تعزيز الكفاية القتالية للمقاتلين. .0

األداء أن  ردود األفعال البدنية التي أظهرتها مجموعة البحدث التجريبيدة تعدد مؤشدراً فعداالً لتطدوير مسدتوى  .0

 في التمارين التعبوية.

 األرتقاء بمستوى القدرات البدنية والحركية للمقاتلين يساهم مساهمة فعالة في تطوير المهارات القتالية. .4

 هنالك تفوق معنوي للتدريبات الخاصة على المنهاج التدريب البدني المعد من قبل لواء القوات الخاصة. .5

 

 التوصيات: 4-1

المقترحددة لتدددريب المقدداتلين فددي القددوات الخاصددة وضددرورة إدخالهددا ضددمن إسددتخدام التدددريبات الخاصددة  .2

 المناهج التدريبية لجميع صنوف القوات المسلحة.

ضدرورة اإلهتمدام بالتمرينددات البدنيدة المسدتخدمة فددي دورات األسداس والتطويريدة إلعددداد مقداتلي الشددرطة  .0

 .واجب. االتحادية بصورة عامة والقوات الخاصة بصورة خاصة للتهيؤ ألي

إن  التدريب التعبوي يجب أن ال يمارس أال  بعد أن يصل المقاتل الى مستوى لياقة بدنية عالية حتى يستطيع  .0

 تحمل مصاعب وشدة األداء وأستيعاب التمرين بشكل جيد.

                                                

طة: أثر برنامج مقترح لتطوير اللياقة البدنية للمشاة في المعركة: رسالة ماجستير جامعة بغداد/ كلية التربيدة  محمد سعيد )17(

.200ص.2255الرياضية 
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ضددرورة اجددراء دراسددات تقويميددة للمندداهج المسددتخدمة فددي المؤسسددات التدريبيددة لكافددة دورات الشددرطة  .4

 االتحادية.

هؤالء المقاتلين وايصالهم الى مستوى من راء بحوث ميدانية مشابهة في هذا المجال لإلفادة قدر االمكان إج .5

 عاٍل من الكفاية القتالية.

 

 

 المصادر

، )بغدداد، مطبعدة وزارة 2ط كراسة فصيل المشااة فاي المعركاة،دائرة التدريب–رئاسة اركان الجيش  -2

 ..2252الدفاع، 

، بيروت، دار النهضة لقياس والتجريب واالختبارات في علم النفس والتربيةا :عبد الرحمن عيسوي -0

 .2274العربية، 

، بيروت،   دار النهضة القياس والتجريب واالختبارات في علم النفس والتربيةعبد الرحمن عيسوي: -0   

 .،2274العربية، 

 ،لاام الاانفس الرياضاايالقياااس فااي التربيااة الرياضااية وعمحمددد حسددن عددالوي، محمددد نصددر الدددين: -4

 .0222القاهرة، دار الفكر العربي، 

, الموصدل, مطدابع التعلديم 2, طاألسس التدريبياة لفعالياات العااب القاوىقاسم المندالوي )وآخرون(:  -5

 2222.العالي, 

القدداهرة، مركددز الكتدداب للنشددر  ،2، طالقياااس واالختبااار فااي التربيااة الرياضاايةليلددى السدديد فرحددات:  -2

،0222. 

متددرمن مسددابقات السددرعة لالتحدداد الدددولي بألعدداب 222القددانون الدددولي بألعدداب القددوى: سددباق مسددافة  -57

 .0224القوى للهواة, 

أحمددد ندداجي محمددود: تددأثير بعددض االسدداليب فددي تحسددين السددرعة القصددوى، أطروحددة دكتددوراه غيددر  -5

 .2225جامعة بغداد،  -منشورة، التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 .547, ص0225، بغداد, التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيرضا المدامغه: محمد -9

، ترجمددددة طددددارق الناصددددري، بغددددداد، مطبعددددة نظريااااة التاااادريب الرياضااااي:تدددداديوس بولتوفسددددكي -10

 .2272الشعب,

المطددابع (، بغددداد: 0, كراسددة رقددم )0. طالبندقيااة االليااة كالفاانكو مديريددة المشدداة، –وزارة الدددفاع  -22

 .2252العسكرية,

. بغدداد، مطبعدة جامعدة بغدداد, مكونات الصافات الحركياةقاسم حسن حسين وقيس ناجي عبد الجبار. -20

2254. 
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،عمدددان ، دار المطبوعدددات  التااادريب الرياضاااي للقااارو الحاااادي والعشااارينكمدددال جميدددل الربضدددي : -13

 .0222للنشـــــــر ،

، 0، طختارة في علم التادريب الرياضاي والعلاوم المسااعدةمفاهيم وموضوعات مباسل عبد المهدي: -14

 .0222بغداد، ب م، 

 .2225: عمان، دار الفكر للطباعة،الموسوعة الرياضية والبدنية الشاملةقاسم حسن حسين:  -25

معتز يونس ذنون الطائي: أثر برنامجين تدريبين بأسدلوبي التمدارين المركبدة وتمدارين اللعدب فدي بعدض  -22

 .22، ص0222لبدنية والمهارية بكرة القدم، أطروحة دكتوراه، جامعة الموصول، الصفات ا

محمددد سددعيد طددة: أثددر برنددامج مقتددرح لتطددوير اللياقددة البدنيددة للمشدداة فددي المعركددة: رسددالة ماجسددتير  -27

 .2255جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية 

 


