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 الرسالة عمى خمسة فصول : تاشتمم

: وشمل عمى المقدمة وأهمية البحث التي  في الفصل األول )التعريف بالبحث ( ةالباحث توقد تناول 

مع األصحاء ر المجاالت المهمة في دمج المعاق يعتبر اكب تطرقت فيها عمى تأثير الجانب الرياضي الذي

والمحافظة عمى جسمه صحيا وبدنيا وبيان انه قادر عمى تحقيق االنجازات الرياضية المختمفة أسوة باألصحاء 

في تطوير  بعض القدرات البدنية تمرينات تساعد  ةالباحث ت، وقد اقترحن خالل الممارسة والتدريب الصحيحينم

 تدريبيتين مساعدتين أخرى . وسيمتين باستخدام جهاز تدريبي مصنع واألداء المهاري الهجومي و 

الهجومي لدى المهاري األداء سرعتهما و  الذراعين و ًا في قوةتمخصت في إن هناك ضعف :أما مشكمة البحث

 .  عمى الكراسي في نادي البصرة العبي المبارزة



 وهدف البحث إلى :    

 ريالمهااألداء و القدرات البدنية الخاصة  بعض لتطويرصنع جهاز تدريبي مع بعض الوسائل المساعدة  -1

 سالح الشيش عمى الكراسي.لالعبي  الهجومي

 

المساعدة جهاز المصنع والوسائل التدريبية ة ومهارية هجومية باستخدام الوضع تمرينات بدنية مقترح -2

 لالعبي المبارزة عمى الكراسي.

ة لممجموعتين الضابطة والتجريبية لتطوير لتعرف عمى الفروقات بين نتائج االختبارات القبمية والبعديا -3

 القدرات البدنية الخاصة واألداء المهاري الهجومي لالعبي المبارزة عمى الكراسي بسالح الشيش .بعض 

 لتعرف عمى الفروقات بين نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لتطوير بعضا -4

 عمى الكراسي. المبارزةلالعبي  الهجومي يالمهار األداء و القدرات البدنية   

 والتي شممت موضوعات :إلى الدراسات النظرية والدراسات السابقةوتطرقت الباحثة وفي الفصل الثاني    

ياضة المعاقين ورياضة المبارزة والقدرات البدنية والتمرينات المتمثمة بر موضوع البحث  توضيحية تخص

  . والوسائل التدريبية

جراءاته الميدانيةإما الفصل الثالث       المنهج  ةالباحث تإذ استخدم :الذي احتوى عمى منهجية البحث وا 

 العينة بالطريقة العمدية المتمثمة بالعبي المبارزة عمى  يعة المشكمة البحثية ، اختيرتمته طبءالتجريبي لمال

 خضعت العينة لتمرينات مقترحة تساعد في  قين ، وقدلشيش في نادي البصرة لرياضة المعو الكراسي بسالح ا

واألداء المهاري الهجومية في رياضة المبارزة عمى الكراسي التي تم تطبيقها  القدرات البدنيةبعض  تطوير

 باستخدام الجهاز المصنع وبعض الوسائل التدريبية.



 .  وحممت و نوقشت النتائج  تعرض : الفصل الرابعوفي     

 إلى أهم االستنتاجات ومنها : وعمى ضوء نتائج الفصل الرابع توصمت الباحثة سوفي الفصل الخام   

لمهاري بما يناسب ضرورية في رفع المستوى البدني وامساعدة  ةتصنيع جهاز تدريبي و وسائل تدريبي -1

 .جة العوقوفق طبيعة أجسامهم نتي عمى قين كونها تساعدهمالفئة المتدربة وخصوصا فئة المعا

قد أحدثت تطورًا في بعض القدرات البدنية التمرينات البدنية المقترحة باستخدام الجهاز التدريبي المصنع  -2

 لالعبي المبارزة عمى الكراسي بسالح الشيش.واألداء المهاري الهجومي 

 

 اءالخاصة برياضة المبارزة  وخصوصا باستخدام الجهاز المصنع تعمل عمى تطوير األدإن التمرينات  -3

 تطويرها . شكال مختمفة عمى وفق المهارة المطموبفي إ المهاري الهجومي وتوجيهه

 :وأوصت الباحثة بما يأتي  

 .المتدربة لرفع المستوى البدني والمهاري بما يناسب الفئة  يةضرورة صناعة األجهزة والوسائل التدريب -1

القدرات البدنية الخاصة  لتطوير بعض المصنعترحة باستخدام الجهاز التدريبي اعتماد التمرينات المق -2

 المبارزة عمى الكراسي بسالح الشيش. واألداء المهاري الهجومي في

جهاز المصنع لكونها تعمل عمى التأكيد عمى التمرينات الخاصة برياضة المبارزة  وخصوصا عمى ال -3

 رها .تطوي عمى وفق المهارة المطموب في إشكال مختمفة تطوير األداء وتوجيه

 



 


