
 
 علي الكفاءة الوظيفية للرئتني  (TAE – BO)"  تأثري إستخدام تدريبات التايبو  

 واحلد األقصي إلستهالك األكسوجني وبعض عناصر اللياقة البدنية 
 ومؤشر كتلة اجلسم لدي العيب  املبارزة  " 
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 ملخض البحث 
وضع و (  TAE – BO)إستخدام تدريبات التايبوتقديم منهجية جديدة معتمدة على  إستهدف هذا البحث  

من أجل تحسين الحد األقصي   TAE – BOالتي يطلق عليها تدريبات التايبو  مجموعة من التدريبات المقترحة  
إلستهالك األكسوجين وأثره علي الكفاءة الوظيفية للرئتين ومؤشر كتلة الجسم وكذلك بعض عناصر اللياقة 

المتغيرات البرنامج المقترح علي  تأثير -1 -وذلك بهدف التعرف علي :،  البدنية لدي العبي  المبارزة
معدل ضربات  -نسبة األكسجين الدم  –نسبة السكر في الدم  –قيد البحث مثل )ضغط الدم  الفسيولوجية

مؤشر كتلة الجسم(    –القلب ، الكفاءة الوظيفية للرئتين " السعة الحيوية " الحد األقصي إلستهالك األكسوجين  
الخاصة برياضة المبارزة مثل  المتغيرات البدنيةالبرنامج المقترح علي بعض  تأثير -2  لدي العبي المبارزة
القدرة  –الرشاقة  –التوافق  –سرعة إستجابة الذراع المسلحة  –اإلستجابة للطعن سرعة  –) سرعة رد الفعل 

ستخدام التصميم التجريبي لعينة تجريبية إالمنهج التجريبي ب الباحثإستخدم ، العضلية لعضالت الرجلين ( 
 المبارزة  العبيإختيار مجتمع وعينة البحث بالطريقة العمدية من    تم،  واحدة عن طريق القياسين القبلي والبعدي

( 4( العب ، وتم إستبعاد عدد)18، بمدينة السادس من أكتوبر ، بلغ  عدد العينة ) أكتوبر ( 6) بنادي 
 ( العب14العبين بعد أن رفضوا سحب عينات الدم لقياس مستوي السكر في الدم ، فأصبح مجتمع البحث )

 - 9 – 8يوم السبت الموافق ( أسابيع وخالل الفترة من 8الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي لمدة )، كما قام 
تدريبات   تضمنت، كما  م  2018  -  11  –  11م حتي نهاية تطبيق البرنامج التدريبي يوم األحد الموافق  2018
جميع أنواع التدريبات التي تخدم وفي نفس المسار الحركي للمهارات المختلفة في مجموعة متنوعة من  التايبو

طع الموسيقية إلثارة روح الحماس والتشويق بين الالعبين اقمكل ذلك مصحوب ببعض الرياضة المبارزة ، 
اس البعدي عن ، وأظهرت النتائج تحسن ملحوظ في نتائج القيوذلك لرفع درجة اللياقة البدنية والفسيولوجية لهم  

أن البرنامج كان له أثر واضح في اإلرتقاء بالقدرات البدنية والفسيولوجية وكذا مؤشر كتلة القياس القبلي حيث 
 تدريبات  ، كما أن  " من خالل نسب التحسن الموجودة بها في القياس البعدي عن القياس القبلي  BMIالجسم "  

ة والفسيولوجية المرتبطة بممارسة رياضة المبارزة كما تعمل تعمل علي تحسين بعض المتغيرات البدني التايبو
لدي العبي المبارزة حيث إحتل أعلي نسبة تحسن بمؤشر كتلة (  BM1 )علي تحسين مؤشر كتلة الجسم 

 ( .  %100.038بنسبة ) ( BFM1 ) مؤشر كتلة الدهون في الجسمالجسم هو 
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