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 امللخص

الحم  حركمي والاياسمال الجسممية التمي تميمز المسمتويال المتباينمة ممن  اإلدراكمظماهر  أهممالبحث الحالي في تحديد  أهميةتكمن 
مبارزا من المشاركين في بطولة منتخبمال  36. شملل عينة البحث المبارزة الثالثة )الشيش وسيف المبارزة والسيف( أسلحةالمصنفين في 

محافظال العراق والذين حصلوا على المراكز السل األولى واألخيرة في كل سالح. شمملل اختبمارال اإلدراك الحم  حركمي قياسمال اإلحسما  
يط الوركين وطمول ومحميط الفخمذ وطمول ومحميط بتادير الاوة والزمن و المسافة. فيما شملل الاياسال الجسمية عرض الكتفين وعرض ومح

العضد وطول الذراع.بعد الحصول على معامل الثبال تم تطبيق التجربمة الرييسمة وتمم معالجمة البيانمال إحصماييا باسمتخدام الوسمط الحسمابي 
داللمة معنويمة فمي قياسمال اإلدراك واالنحراف المعياري واختبار ل لعينتين مستالتين والنسبة الميوية. أظهرل النتايج عدم وجود فروق ذال 

الحم  حركمي والاياسمال الجسمممية بمين المتفموقين وتيمر المتفمموقين فمي األسملحة الثالثمة للمبممارزة. لمذا اسمتنتجل الدراسمة ان اإلدراك الحمم  
وأخيمرا أوصمل الدراسمة حركي والاياسال الجسمية لي  من شمانهما التمييمز بمين المتفموقين وتيمر المتفموقين فمي األسملحة الثالثمة للمبمارزة. 

 ببعض التوصيال التي تناسب نتايج الدراسة.

Comparative Study of the Relationship of certain Proprioception's Aspects and 

Anthropometric Measurements to the Results of Superiors and non Superior at Iraqi 

States Competition for the three Fencing Weapon 

Assist.Prof.Dr. Shihab.A.HasanLectuer.Dr.Dhyaa.Z.Ibrahim 

The importance of this research liesin determining the most proprioception's aspects and 

anthropometric measurements which differentiate the various levels of classified fencers at the three 

fencing weapons, Foil, Epee and sabre.  

The sample included 36 fencers which they had the first and final sex positions for the three 

weapons in the Iraqi states competition of the fencing. The proprioception tests included the 

measurements of strength, time and distance sensations. The anthropometric measurements included 

width of the shoulders, width and circumference of the hips, length and circumference of the thigh, 

length and circumference of the lower arm and length of the arm. 

Having the stability coefficient, the main experiment was applied and the data were processed 

statistically by using the arithmetic mean, standard deviation, two independent "t" test and percentage. 

  2018 –( 68) –العدد  –( 21) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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The results found there were no significant differences in proprioception and anthropometric 

measurements between the superiors and non superiors for the three fencing weapon. 

So, the research included that the proprioception and anthropometric measurements could not 

differentiate between the superiors and non superiors for the three fencing weapon. Finally the research 

offered certain recommendations which are proper to the results. 

 ف بالبحثيالتعر -1
 البحث وأهميةالمادمة  1-1

لعبة المبارزة كونها من األلعاب التي تتطلب جهدا فرديا ومميزا وبناء جسميا خاص وسرعة ودقة في األداء  إن
يعد مكونًا مهمًا في تنمية تصور اذ  حركي –الحس  اإلدراكقدرا جيدا من ولهذا البد أن يمتلك العب المبارزة 

بمستوى جيد فذلك حركي  -الحس اإلدراكيمتلك الفرد مهارات الذاتية(  فعندما  إمكانياتهالجسم)قابلية الالعب في  تقدير 
يمكن الفرد حركي  -الحس واإلدراكتكون بمثابة مؤشر له. أخرىيدل على نمو الجهاز العصبي الذي ينعكس على جوانب 

الزمنية في العمل الرياضي من التمييز بين القدرات البدنية التي تتناسب مع قدراته، فضاًل عن ذلك فان تحديد العالقات 
، وهذا يعتمد على التنسيق الدقيق في تقلص العضالت اإلدراكوتناسق الحركات المختلفة يعدان من عمليات  ،الحركي

اذ تعد القياسات الجسمية من المتطلبات األساسية التي تعتمد عليها وارتخائها، مما يتطلب مواصفات جسمية مناسبة 
تعد من أبرز العوامل التي تحدد المهارة الرياضية ويتأسس عليها  انها إذمبارزة ،مختلف األلعاب الرياضية ومنها ال

 .(Mathews,1991, 72)الوصول إلى المستويات الرياضية العالية.
"وفييي حاليية تسييياوي جميييع العوامييل فيييان الفييرد الالئيييق تشييريحيًا يتفييوق عليييى الفييرد  ييير الالئيييق تشييريحيًا. ) شيييحاتة 

المبيارزة ، السييف سييف الثالثة )الشيي  ،  األسلحةالصحيح والدقيق ولو نسبيا في  األداءلذا فان  (.84، 1988، وآخرون
 حركيي ومواصيفات جسيمية مناسيبة-الحيس  اإلدراكالعربي( ال يمكن ان يتطور او يتحسن دون ان يتوفر مستوى جييد مين 

وم والدفاع. فان مقدرة الالعب عليى تحدييد وضيعه الهج في لحركاتلتلك ااستجابات للحركات و  أداء اللعبة من لما تتطلبه
سيرعة  إمكانييةفي المكان المناسب وسرعة ودقة هجومه او دفاعه يتطلب التطور وتوازن الحركية ودقتهيا لكيي تتييح لالعيب 

ومين هنيا  الفنيي. األداءمسيتوى ممكين مين  أفضيلالنواحي الفنية المعقدة للعبية المبيارزة وتأديتهيا بسيهولة ويسير وعليى  إتقان
 الجسمية في تحقيق التفوق في المباريات. القياسات حركي  و –الحس  اإلدراكدور التعرف على  البحث في  أهميةتبرز 

 مشكلة البحث 1-2
المختلفة  بأسلحتهاياضة المبارزة م العبي  ر المستويات ومنه أعلىإلى صول الالعبين و و  تحقيق االنجاز إنشك في  مأمن

لذا يتطلب من في لعبة المبارزة يتطلب سرعة حركة الجسم واجزائة وبصورة متكررة  واألداء .صفات خاصةامو  تتطلب
حركيا ب)المسافة ،الزمن ،القوة (  من خالل استثماره لمواصفاته الجسمية، لذا ارتئ الباحثان –العب المبارزة إدراكا حسيا 

تكون لها الدور في تحقيق التفوق في  أنيمكن  حركي والقياسات الجسمية التي–الحس  اإلدراكمظاهر  أهملدراسة 
 الثالثة. األسلحةالمباريات وتميز العبي المبارزة في 
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 البحث ضيفر  3 -1
حركي في -في بعض المدركات الحس 2و ير المتفوقين 1هل هناك فروق ذات داللة معنوية بين المتفوقين 1-3-1

 المبارزة، السيف العربي( . األسلحة الثالثة )الشي ،سيف
هل هناك فروق ذات داللة معنوية بين المتفوقين و ير المتفوقين في القياسات الجسمية للفعاليات في األسلحة 1-3-2

 الثالثة )الشي ،سيف المبارزة، السيف العربي(                         
 البحث  هدفي 1-4
الثالثة  األسلحةحركي في -و ير المتفوقين في بعض المدركات الحس التعرف على الفروق بين المتفوقين  1-4-1
 سيف العربي(              ال شي ،سيف المبارزة،ال)
الثالثة  األسلحةالتعرف على الفروق بين المتفوقين و ير المتفوقين في القياسات الجسمية للفعاليات في  1-4-2

 )الشي ،سيف المبارزة، السيف العربي( 
 ثمجاالل البح  1-5
 العبي منتخبات محافظات العراق المجال البشري:1-5-1
 20/1/2013-14/7/2012:المجاأللزماني1-5-2
 .الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة دهوك األلعابصالة  المجال المكاني: 1-5-3
 النظري اإلطار 2-1
  حركي-االدراك الح  2-1-1

يعرف اإلحساس بأنه أبسط عملية نفسية إلنعكاس الخصائص المفردة لألشياء الخارجية وكذلك للحاالت الداخليية   
 للفييرد ، والتييى تنشييأ بسييبب التييأثير المباشيير لمييؤثرات عادييية علييى أعضيياء الحييواس المطابقيية واإلنسييان مييزود بأعضيياء مهيييأه

واألذن واألنيف واللسيان والجليد  لها من البيئة الخارجية عين طرييق العيينإلستقبال المؤثرات المختلفة التى تقع عليه إذ يستقب
، 2003شيحاته،وتنقل هذه األعضاء إحساس كل من البصر والسمع والشم والذوق واللمس واإلحسياس باليدفء والحيرارة . )

الحس المختلفة ويطلق اإلحساس على اإلدراك األولى للموضوعات التى نحس بها عندما يتأثر عضو من أعضاء (  127
، ولكن ليس لهذا اإلدراك تفسير كما أنه ليس محلاًل عقليًا وهذا يعنى تحول المثير إلى طاقية عصيبية كاإلحسياس بيالبرودة 

( ويتفق العديد مين العلمياء والمتخصصيين فيى  156، 2005الحاوي ،والدفء واإلحساس بالتذوق واأللوان واألصوات . ) 
م النفس فى تحديدهم لمضمون اإلحساس الحركى من حيث كونه اإلحسياس اليذى ينشيأ مين مجاالت فسيولوجيا الحركة وعل

تأثير مستقبالت حسية خاصة بالعضالت واألوتار والمفاصل ، تزود المراكز الحسية فى المخ بمعلومات عن مدى تقصير 
أوضياع ومفاصيل وأجيزاء الجسيم العضالت أو تطويلهيا ، ودرجية إنقباضيها أو إنبسياطها ، وسيرعة وقيوة الحركيات ، وت ييير 

بالنسبة لبعضها البعض ، وأخيرًا من الدقة المكانية الزمانية لسير الحركات . ويضيف هؤالء العلماء أن اإلحساس بالحركية 
هو " عملية معقدة نظرا إلستثارة بعض األعضاء الحسيية فيى وقيت واحيد ، حييث ال تحيدث الميؤثرات منفصيلة عين بعضيها 

ة مركبييية "إن اإلحسييياس الحركيييى والتيييوتر العضيييلى عبيييارة عييين عمليييية معقيييدة نظيييرا إلسيييتثارة بعيييض  بيييل تحيييدث دائميييا وحيييد

                                                           
 الالعبين الذين حققوا المراكز الست االولى في كل سالح من االسلحة الثالثة في البطولة1
 الثالثة في البطولة الالعبين الذين حققوا المراكز الست االخيرة في كل سالح من االسلحة2
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األعضاء الحسية المختلفية فيى وقيت واحيد . فعنيد القييام بيأداء مهيارة حركيية تيؤدى إسيتثارة للنهاييات العصيبية فيى األوتيار ، 
وشكل وسرعة الحركية . ويلعيب اإلحسياس الحركيى أما إستثارة األعضاء الحسية فى المفاصل فيؤدى إلى اإلحساس بإتجاه 

المختلفية ، وعلييى ذليك فييإن ت يييير  دورا هاميًا فييى عمليية التوافييق بالنسيبة للمهييارات المركبيية التيى تتطلييب التميييز بييين أجزائهييا
طبيعيييية اإلحسيييياس الحركييييى بالنسييييبة لمهييييارات معينييييه إعتيييياد عليهييييا الالعييييب  تييييؤثر فييييى درجيييية التوافييييق لهييييذه المهييييارة . ) 

( أن اإلحسيياس الحركييى يعنييى اإلحسيياس الييذى يعطينييا القييدرة 2005( ويييرى يحيييى السيييد الحيياوى ) 137 ،2003شييحاته،
على إدراك وضع الجسم وأعضاءه فى الفراغ ، لدرجة أنه يمكننا من معرفة مسببات الحركة بدون إستعمال حواسنا الخمس 

  -وبذلك فإنه يتحدد فى : 
 بالنسبة لكمية معروفة من الحركة . العضلي  تقدير كمية اإلنقباض - أ

 القدرة على اإلتزان .  - ب
 القدرة على القيام بتطابق وضع الجسم مع  رض الحركة .  - ت
 القدرة على الحركة مع تكيف وضع الجسم فى الفراغ .  - ث

 
ل الميؤثرة يعتبير اإلحسياس مين العواميحييث  الحركيي يعتمد أساسيًا عليى القيدرات البدنيية واإلحسياس الحركيأن نجاح األداء 

 الحركييباألوضاع الحركية السليمة . كما أن تحديد مت يرات اإلحسياس  االحتفاظعلى التحكم فى الحركات بدقة عالية مع 
 المجال الرياضى ألن ذلك يفيد فى إتقان المهارات الحركية . من أهم متطلبات التعلم لبعض المهارات الحركية فى

 (  160 -159، 2005الحاوي،)  
 اإلحسا  بالمسافة 1- 2-1-1

 عند ممارسة أى نوع من أنواع النشاط الحركى ، يتواجد الالعب فى أماكن متعددة 
كميا أن اإلحسياس البصيرى المقيارن  تحددها مسافات معينة تتطلب أداء حركييا معينيا يناسيب المكيان الموجيود فييه الالعيب.

دراك المهييارة وحا سيية البصيير تحتييل وظيفيية عظيميية األهمييية ضييمن أعضيياء بالمسييافة لييه أهمييية ايضييا فييى تييوازن الجسييم واو
اإلحسياس كييذلك تسيهم فييى إمكانيية عملييية اليتعلم وفاعلييية األداء حيييث أن إرتفياع نمييو اإلحسياس الحركييى مضيافًا إليييه تقيمييًا 

 ( 2003،45شحاته،) الحركات والمهارات بصفة عامة .  بصريًا للمسافة يرفع من دقه
 اإلحسا  بالزمن  2-1-1-2

يمثل اإلحساس بالزمن أهمية كبرى فى األداء الرياضى فعند إمتالك الالعب هذا اإلحسياس بصيورة جييدة يسيتطيع  
أن يحس بالزمن الذى تست رقة الحركات المتكررة والمتعاقبة والجمل الحركيية مميا يمكنيه مين دقية األداء الحركيى للمهيارة . 

 (  21 ،1981عالء واخرون،)
 اإلحسا  بالاوة 2-1-1-3

اإلحساس بالقوة من العوامل الهامة ، حيث تلعب دورًا حيويًا فى مستوى األداء الحركيى حييث يتطليب نجياح األداء  
قدره على التحكم فى إخراج كمية محددة من القوة  لتوجيه الجسم أثناء أداء المهارة طبقًا لمسارها الحركيى حتيى تيؤدى فيى 

 ( 23 ،1990ابو السعود،مثلى . ) شكلها الصحيح ويعرف هذا باإلحساس بالقوة ال
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 الاياسال الجسمية 2-1-2
أن القياسيييات الجسيييمية ذات أهميييية كبييييرة فيييي تقيييويم نميييو الفيييرد ، فيييالتعرف عليييى اليييوزن والطيييول فيييي المراحيييل السييينية         

تعيد إحيدى الوسيائل الهامية  المختلفة يعتبر أحد المؤشرات التيي تعبير عين حالية النميو عنيد األفيراد ، فالمقياييس االنثروبومتريية
فييي تقييييم نمييو األفييراد ، وفييي المجييال الرياضييي فقييد ثبييت ارتبيياط المقيياييس الجسييمية بالعديييد ميين القييدرات الحركييية والتفييوق فييي 

والطيول واليوزن ، كميا Grip strength األنشطة المختلفة . فقد أثبتت بعض البحوث أن هناك عالقة طردية بين قوة القبضة
ياضيييين فييي بعييض األلعيياب يتميييزون عيين أقييرانهم العيياديين فييي العديييد ميين المقيياييس الجسييمية كطييول الجييذع يضيييف أن الر 

حييث أن تيوافر هيذه  وأن لكل لعبة  متطلبات بدنية خاصة تميزها عين  يرهيا مين األلعياب، وعرض الكتفين وضيق الحوض،
اللعبيية وفنونهييا . ولقييد أصييبح ميين المهييم تييوافر  المتطلبييات لييدى الممارسييين يمكيين أن يعطييي فرصيية أكبيير السييتيعاب مهييارات

األجسام المناسبة كأحد الدعامات الهامة للوصول بالالعبين إليى أعليى المسيتويات الرياضيية الممكنية ، فالميدرب مهميا بل يت 
المختلفيية  مقدرتيه الفنيية ليين يسيتطيع أن يعييد بطياًل مين أي جسييم، ليذا فييإن السيعي لمعرفية السييمات البدنيية لأللعيياب والمسيابقات

للمييدربين لكونييه يسيياعدهم فييي اختيييار العناصيير الصييالحة التييي يمكيين أن تثميير فيهييا جهييودهم ، وبييذلك  أصييبح مهمييا بالنسييبة
 (. 38-37: 2003يتحقق االقتصاد في الجهد والوقت والمال )محمد صبحي حسانين 

أن المقيياييس  Kaslov  عيين كييازلوفنقييالً  1985ويبييين كمييال دروييي  ، وأبييو العييال عبييد الفتيياح ، ومحمييد صييبحي حسيينين   
الجسييمية تعتبيير ميين الخصييائص الفردييية ذات األهمييية والتييي تييرتبط بدرجيية كبيييرة بتحقيييق المسييتويات الرياضييية العالييية )عبييد 

 ( .20: 1985الفتاح، حسانين 
مليية وتطبيقيية أل يراض ع تيتم أنالقياسيات االنثروبومتريية2000كميا يبيين محميد حسين عيالوي و محميد نصير اليدين رضيوان 

ن دراسية جسيم اإلنسيان  وأن االهتمام بتلك القياسات الزال يمثل أهمية خاصة في الدراسات التي تهتم بتقويم النمو البدني ، واو
وأهمييية تناسييب أجزائييه كانييت ميين الموضييوعات األولييية التييي حظيييت باهتمييام علميياء القييياس فييي التربييية الرياضييية فييي العصيير 

 Bodyسيييلوب العلميييي اليييدقيق كميييا كانيييت تتركيييز حيييول نييياحيتين رئيسييييتين هميييا :حجيييم الجسيييم  الحيييديث وكانيييت تتسيييم باأل
size وتناسق أعضاء الجسمSymmetr (.72-2000:67)عالوي و رضوان 

يبحيييث فيييي قيييياس الجسيييم البشيييري ب يييرض التعيييرف عليييى مكوناتيييه المختلفييية،  ويتفيييق معظيييم العلمييياء عليييى أن االنثروبيييومتري 
وتوظيييف نتييائق القييياس لتحقيييق  رضييين أساسيييين همييا : تقييويم البنيياء الجسييمي والتعييرف علييى العوامييل البيئييية التييي يمكيين أن 

 (2:،1997، )حسن هذا البناء   تؤثر على 
الخصييييائص الفردييييية التييييي تييييرتبط بدرجيييية عالييييية بتحقيييييق  إلييييى أن القياسييييات الجسييييمية ميييين 2003ويشييييير عييييويس الجبييييالي

المسيييتويات الرياضيييية العالييييية، ألن لكيييل نشييياط رياضييييي متطلبيييات بدنيييية خاصيييية تمييييزه عييين  يييييره مييين األنشيييطة األخييييرى 
 ( 477: 2003)الجبالي

سييام علييى أنييه أصييبح ميين المهييم  تييوافر األج 1995مييع محمييود عبييد الفتيياح عنييان  2003ويتفييق محمييد صييبحي حسييانين 
 المناسبة للوصول بالالعبين ألعلى المسيتويات الرياضيية، فالميدرب مهميا بل يت مقدرتيه الفنيية لين يسيتطيع أن يعيد بطياًل ال

 1995(،      )عنيييان38: 2003تتييوافر فيييه القياسييات الجسييمية المناسييبة لنيييوع النشيياط الرياضييي الييذي يمارسييه )حسييانين
:44. ) 
 روبومتريةًأس  إجراء الاياسال االنث 2-1-2-1

 بعض الشروط الخاصة بإجراء القياسات االنثروبومترية وتتمثل فيما يلي:Frank and Sillsفرانك وسيلزيحدد        
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 توحيد أوضاع القياس لألفراد. .1
 التحديد الدقيق للنقاط التشريحية للجسم . .2
 التأكد من دقة المقاييس واألدوات المستخدمة في القياس . .3
 (Frank and Sills, 1980, 25) اإلحصائية المناسبة عند معالجة البياناتاستخدام الطرق  .4

ذا 1984ويضيف أحمد خاطر وعلي فهمي ألبيك             ضرورة أن يكون القياس بدون مالبس ويسمح بارتداء مايوه ، واو
 تكرر القياس يجب أن يكون بنفس األدوات ويمكن االستدالل على النقاط التشريحية لجسم اإلنسان عن طريق :

 ارجي .البروزات العظمية في المناطق ال ائرة على سطح الجسم الخ .1
 االنثناءات الجلدية . .2
 بعض المناطق البارزة فوق الجلد . .3
بأصييابع اليييد علييى أميياكن اتصييال العظييام أو بروزاتهييا أو  كمييا يمكيين معرفيية النقيياط  ييير الظيياهرة جيييدًا بواسييطة التحسييس .4

مكيان ثابتيًا حتيى سطوحها، كما يمكن وضع عالمة على مكان هذه النقطة التشريحية  بواسيطة قليم ) فلومسيتر( ليكيون هيذا ال
 ( .  70: 1996يمكن إجراء عملية القياس بدقة )خاطر و البيك

لمييام تييام بييالطرق  2003ويشييير محمييد صييبحي حسييانين     ،إلييى أنييه يلييزم أن يكييون القييائمون بعملييية القييياس علييى دراييية واو
 والنواحي الفنية لعملية القياس مثل :

 ماكن القياس .المعرفة التامة بالنقاط التشريحية التي تحدد أ .1
 اإللمام التام باألوضاع التي يتخذها المختبر أثناء القياس . .2
 األجهزة المستعملة في القياس . اإللمام التام بطرق استخدام .3

 ويضيف أيضًا انه لكي تتمتع درجات القياس االنثروبومتري بالثبات فأنه يجب أن تراعي فيه النقاط التالية :
 تمامًا إال من مايوه رقيق ) ير سميك(. أن يتم القياس والمختبر عار   .1
 توحيد القائمون بالقياس . .2
ذا تطلييب األمير اسيتخدام أكثيير مين جهياز ففييي هيذه الحالية يجييب التأكيد ميين أن  .3 توحييد األجهيزة المسييتخدمة فيي القيياس، واو

 الجهازين يعطيان نفس النتائق .
 تجريب األجهزة المستخدمة في القياس للتأكد من صالحيتها . .4
 القيام بأي تدريبات رياضية قبل إجراء القياسات .عدم  .5
 عدم تناول وجبات  ذائية قبل إجراء القياسات. .6
إذا كانييت القياسييات تجييري علييى إنيياث بال ييات يجييب التأكييد ميين أنهيين لسيين فييي فتييرة الييدورة الشييهرية أثنيياء إجييراء القياسييات  .7

 ( .50-49: 2003)حسانين
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 الدراسال المشابهة 2-2
 ( 1990) نادية أبو السعود دراسة2-2-1

حركممى ومسممتود األداء فممى مممادة التعبيممر الحركممى لطالبممال كليممة التربيممة –"العالقممة بممين بعممض قممدرال اإلدراك الحسممى 
 " ، الرياضية بنال بالزقازيق

حركيييى ومسيييتوى األداء فيييى ميييادة التعبيييير –العالقييية بيييين بعيييض قييدرات اإلدراك الحسيييى  وتهييدف إليييى التعيييرف عليييى
سييتخدمت الباحثيية الميينهق الوصييفى، علييى عينيية قوامهييا ) الحركييى ( طالبيية ميين طالبييات كلييية التربييية الرياضييية بنييات 55، واو

التى تم التوصل إليها وجود عالقة ايجابية بين بعض قدرات اإلدارك الحسى حركى المختارة  بالزقازيق ، وكانت أهم النتائق
فوقيات و يير المتفوقيات فيى بعيض قيدرات اإلدراك الحسيى حركيى لصيالح ومستوى األداء ، وكذلك وجود فروق دالة بين المت

 داء فى التعبير الحركىالمتفوقات ، كما يوجد تفاوت بين نسب مساهمة مت يرات البحث المختارة فى تحديد مستوى األ
 ( 1999-)الصفار دراسة 2-2-2-

 "قيا  دقة وسرعة الطعن في رياضة المبارزة"
علييى تصييميم اختبييار لحركيية الطعيين بسييالح الشييي  فييي رياضيية المبييارزة يراعييي عنصييري الدقيية والسييرعة  هممدفل الدراسممة

ويعكييس المسييتوى الحقيقييي لالعييب او المييتعلم، ووضييع درجييات ومسييتويات معيارييية لهييذا االختبييار لطييالب السيينة الثالثيية فييي 
، وقييد اسييتخدم الباحييث االسييتبيان واالختبييار ( طالبييا149كلييية التربييية الرياضييية بجامعيية الموصييل، وشييملت عينيية البحييث )

المقترح الذي يرمي اليى "قيياس دقية وسيرعة الطعين بسيالح الشيي " والوسيائل االحصيائية والمعالجيات االحصيائية. وتوصيل 
الباحييث الييى ان االختبييار الييذي صييممه الباحييث قييد اثبييت صييالحيته لقييياس دقيية وسييرعة الطعيين فييي وقييت واحييد، واسييتنتاج 

 رية لالختبار المصمم في دقة وسرعة الطعن وكان مستوى ا لب العينة في المستوى المتوسط.مستويات معيا
 (1997دراسة ) عود يشو و عالوي() 2-2-3

 "نسبة مساهمة بعض الاياسال الجسمية وعناصر اللياقة البدنية في مستود االنجاز على أجهزة الجمناستك للناشيين"
التعرف على نسبة المساهمة المعنوية لعناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية في مستوى االنجاز  الدراسة الىهدفل 

التعرف على نسبت المساهمة العامة لعناصر اللياقة البدنية والقياسات الجسمية في  للناشئين. على أجهزة الجمناستك
( ناشئا يمثلون بعض أندية العراق من الذين 27حث )مستوى االنجاز على أجهزة الجمناستك للناشئين، وشملت عينة الب

سنة(. 12-11والذين تتراوح أعمارهم بين) يتمتعون بخصوصية االستمرار في التدريب والمشاركة في البطوالت الرسمية،
مية كال وتضمنت القياسات الجس وأستخدم الباحثان القياسات الجسمية وعناصر اللياقة البدنية كونها وسائل لجمع البيانات،

محيط الورك(،فيما شملت االختبارات البدنية ما  محيط الصدر، طول الذراع ،طول الرجل، طول الجسم، من)وزن الجسم،
رمي الكرة الطبية .الوثب العريض من الثبات .السحب على العقلة .الجلوس من وضع الوقوف .اختبار العقرب  بأتي:

لنتائق أهمها: تأثير عناصر اللياقة البدنية بصورة عامة أكثر من متر .وقد اظهر الدراسة بعض ا25.الركض مسافة 
السرعة االنتقالية أهم العناصر مساهمة في مستوى  القياسات  الجسمية بالنسبة لمستوى االنجاز على األجهزة الجمناستك.

اصر المساهمة في محيط الصدر و مطاولة القوة المتحركة أهم العن االنجاز في الحركات األرضية وبصورة معنوية.
 مستوى االنجاز على جهاز حصان المقابض وبصورة معنوية.

 البحث  إجراءال -3
 لطبيعة البحث. لمالمته الدراسة المسحية  بأسلوبتم استخدام المنهق الوصفي : منهق البحث 3-1
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وتحدد البحث بالعبي من الالعبين المشاركين في بطولة المحافظات  عمديه: تم اختيار عينة مجتمع البحث وعينته3-2
منتخبات محافظات العراق بالمبارزة )المشاركة في بطولة كاس العراق لمنتخبات المحافظات للمبارزة( وهي منتخبات ) 

في  أقيمتهوك(والتي د ،نينوى  ،السليمانية  ،اربيل  ،كركوك  ،ديالى  ،كربالء  ،المثنى  ،ميسان  ،البصرة  ،ب داد 
وقد  ألعمدي باألسلوبفقد اختيرت  العينة أما مبارزا (72( والبالغ عددهم )17/7/2012ي14محافظة دهوك للفترة من )

تم  إذ%( 50اي بنسبة ) السيف العربي ( المبارزة، سيف الثالثة )سالح الشي ، األسلحة( العبا في 36بلغ عددهم )
من  كل سالح في األخيرة ستةوالالعبين الذين حققوا المراتب ال األولى ستةالذين حققوا المراتب ال ( العبا12)اراختي

 الثالثة في البطولة. األسلحة
 المستخدمة  واألدوال األجهزة 3-3

(، استمارة تسجيل نتائق 2،ساعة توقيت عدد ) األعراضجهاز داينوميتر)قوة القبضة( ، بلوفميتر لقياس  )شريط قياس،
 االختبارات والقياسات (

ل رض الوصول الى القياسات الجسمية كان البد من االستعانة بمجموعة من القياسات  الاياسال الجسمية: 3-4
يل محتوى تم تحل إذالنظري  اإلطارالجسمية ) االنتروبومترية ( وللحصول على هذه القياسات اعتمد الباحثان على 

ومنها )خاطر  مع مراعاة خصوصية العب المبارزة التي تناولت القياسات الجسمية واألدبياتالعلمية  المصادر
( و 31-30، 1999، ( و)فاضل وحيدر386 -293، 1996، يناحسنو  و)عبد الفتاح(1996،85،والبيك

 اآلتيةاذ اتفقت المصادر على القياسات ( 2002،152،( و) النعيمي41، 2000،( و)عالوي168-14، 1999،)ابراهيم
 ،محيط الفخذ ،طول الفخذ ،طول العضد، محيط الصدر ،طول الطرف السفلي ،الطول من الجلوس ،الطول،: )الوزن 

 طول الذراع (  ،محيط الوركين ،عرض الوركين ،عرض الكتفين 
 :القياسات الجسمية راعى الباحثان ان تتم تحت الشروط االتية إجراءوعند 

جراء ،القياس بتوقيت يومي واحد إجراء)  ،القياس نفسها أدواتواستعمال ، القياس بطريقة موحدة من حيث تسلسل القياس واو
جراء  قصير(  سروالترتدي العينة ان و ، للجسم األيمنالقياس على الجانب  واو

الطول الكلي ،طول الجذع مع  عرض الوركين، محيط الوركين، طول الفخذ، الوزن، )عرض الكتفين،وشملت القياسات
 ، محيط الفخذ، طول الذراع، محيط العضد، طول العضدالسفلى، محيط الصدر األطراف، طول الرأس

 حركي -الح  اإلدراكاختبارال 
، ( و)علي476، 1996، ركي تم مراجعة بعض المصادر العلمية ومنها)خاطر والبيكح -للوصول الى اختبارات الحس

من خالل  الخبراء(ومن ثم عرضها على بعض السادة 109، 2007، ( و)عبد الحق28، 990، ( و)السعود30، 1993
 :  اآلتيةالمقابلة الشفوية تم التوصل الى االختبارات 

 

                                                           
 أسماء السادة الخبراء 
 أ.د جاسم محمد الرومي/تعلم حركي/  كلية التربية الرياضية جامعة الموصل-1
 أ.دثيالم يون  عالوي / قيا  وتاويم  / كلية التربية الرياضية جامعة الموصل -2
 امعة الموصلأ.د احمد عبد الغني الدباغ/ فسلجة تدريب / كلية التربية الرياضية ج -3
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 تادير الاوةب اإلحسا مم اختبار 
 0بتادير الاوة اإلحسا بار:م قيا  م هدف االخت

  0لقياس قوة القبضة جهاز الداينموميتر :المستخدمة األدواتي 
 )ك م (  :ي وحدة القياس

قوة ممكنة للقبضة )تمنح ثالث محاوالت  أقصىي تفاصيل االختبار:ي يطلب من المختبر وهو ينظر الى الجهاز ان يسجل 
 .وأخرىني قدره  دقيقة واحدة بين محاولة بفاصل زم أفضلهايسجل 

ة ثم يمنح كل مختبر ثالث محاوالت تدريبية يحاول فيها ان لقوة القبضة لكل مختبر  األقصى%(من الحد 50يحدد ) ثم 
 ثم يمنح ثالثة محاوالت تجريبية بدون استخدام البصر )ارتداء النظارة ال0للقوة األقصى%( من الحد 50يصل الى )

خاصة يرتدي النظارة ال إنثم يطلب من المختبر  0خاصة باالختبار( حيث تكون محاولة بالبصر والتي تليها بدون بصر
 باالختبار
 بتادير الزمن:م  ر اإلحسا م اختبا

 0بتقدير الزمن اإلحساسي هدف االختبار:ي قياس 
 0المستخدمة:يساعة توقيت الكترونية األدواتي 

 0الثانية:ي وحدة القياس
ثانية(ويكرر ذلك 30عند الزمن )وايقافها ي تفاصيل االختبار:ي يطلب من المختبر مسك ساعة التوقيت ويطلب منه تش يلها 

 0 إلىساعةاإليقافاالختبار دون النظر  أداءعدة مرات لكل زمن ويطلب من المختبر بعد ذلك 
يقافهايثم ي طي العينين بقطعة من القما  حتى يمنع الرؤية ويطلب منه تش يل الساعة   ثانية( 30لزمن )اعند  واو

وعند التوقف في  أواإليجاب(محاوالت ويحسب درجة تشتت الزمن عند كل محاولة بالسالب 3يعطى لكل زمن ) :ي التسجيل
 0تمام الوقت يمنح صفر 

 :مالحظال  يتم مراعاة ما يلي
 0باليد اليمنى  اإليقافييجلس المختبر ويمسك ساعة 1
يقافاليد المشترك في تش يل  أصابعيتحديد وتوحيد 2  0العينة  افرادالساعة لجميع  واو
 

 بتادير المسافة                                 اإلحسا م اختبار 
 0يتقدير المسافة  ي هدف االختبار:

 0شريط قياس ، طباشير  :االختبار أدواتي 
يقف 0)خط البداية ( والخط الثاني مترا  واحدا  األول، المسافة بين الخط  األرضيرسم خطان على  :األداءي طريقة 
ثا( وبعد ذلك تعصب عيناه 3المسافة بين الخطين لمدة ثالث ثواني ) إلىللنظر  هعلى خط البداية ويعطى فرص الالعب

 0يلمس بعقبيه الخط الثاني )خط النهاية ( اماماللوثب  إيعازثم يعطى 0
حركي -الحس اإلدراكفي التقدير والتي تدل على ضعف في  كخطأالنهاية تحتسب المسافة التي تبعد عن خط  :ي التسجيل
 بالمسافة 
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 التجربة االستطالعية والتدريب الميداني  م
رو بالطريقة ين من منتخب محافظة نينوىاختي(العب3(على عينة مؤلفة من )1/7/2012هذه التجربة بتاريخ ) أجريت

ومدى  األجهزةواألدواتومدى كفاءة ، وتنظيم سير العمل واالختبارات والقياسات إدارةالعشوائية البسيطة وكان الهدف منها )
 تفاعل واستجابة المختبرين (

 ثبال االختبارال:م إجراءال
(العبين من منتخب محافظة نينوى وكان الهدف من هذه التجربة 6(على عينة قوامها)3/7/2012في يوم ) أجريت

عادة)االختبار  االختبار بطريقةثبات  األولإليجادالحصول على التطبيق  من تطبيق االختبارات تم  أسبوعاالختبار(وبعد  واو
(على افراد العينة السابقة نفسها للحصول على التطبيق الثاني بعينة استخراج معامل 10/7/2012تطبيقها بتاريخ ) إعادة

( يبين الوصف  1للقياس االول والجدول )  الثبات وقد  روعي قدر المستطاع توحيد ظروف القياس بحيث تكون مشابهة 
 والثاني ومعامل الثبات حيث اتضح ان االختبارات المرشحة قد حققت معامالت ثبات مناسبة    األولللقياسين  اإلحصائي

 (1الجدول )
 حركي –الختبارال االدراك الح   والصدق الذاتي الوصف االحصايي ومعامل الثبال

 

 وحمدة االختبارال ل
 الاميا 

معامل  الايا  الثاني الايا  األول
 ثبال

الصدق 
 ع -  ع -  الذاتي

 0.88 0.78 1.21106 0.3333 0.98319 0.1667 سم اإلحسا  بالمسافة 1
 0.92 0.85 0.63246 0.000 0.75277 0.1667 ثا اإلحسا  بالزمن 2
 0.94 0.89 1.47196 0.1667 1.67332 0.000 ك م اإلحسا  بالاوة 3

 
 األساسيةم التجربة 

 (17/7/2012ي14بدأ العمل بالتجربة الرئيسية للفترة من) 
 

 اإلحصاييةم الوسايل 
 ي الوسط الحسابي.1
 ي االنحراف المعياري.2
 للعينات المستقلة. )ت(ي اختبار3
 المئوية. ةي النسب4
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 عرض النتايج ومناقشتها -4
 عرض النتايج 1 -4
 Eppeالمبارزة  سيف سالحعرض نتايج 1-1 -4

حركي لدد  -(يمثل الفروق في الاياسال الجسمية واختيارال االدراك الح 2جدول )                               
 المتفوقين والغير المتفوقين

 tقيمة  ال ير متفوقين المتفوقين المت يرات ت
 المحسوبة

 المعنوية
 ع      ± -س ع± -س

  ير معنوي 0.266 11.771143 69.1667 9.83362 65.5000 الوزن 1
  ير معنوي 0.545 6.02218 174.6667 9.47453 177.1667 الطول 2
  ير معنوي 0.733 5.26941 89.1667 7.87401 92 الطول من الجلوس 3
  ير معنوي 0.390 2.48328 97.1667 5.77639 96.1667 طول الطرف السفلي 4
  ير معنوي 1.312 8.45577 88.5000 3.14113 83.6667 محيط الصدر 5
  ير معنوي 0.842 4.88535 31.6667 2.13698 29.8333 طول العضد 6
  ير معنوي 1.505 1.72240 26.1667 1.72240 26.1667 محيط العضد 7
  ير معنوي 1.256 2.99444 47.1667 5.40370 44 طول الفخذ 8
  ير معنوي 0.602 6.76511 52.8333 4.53505 50.8333 محيط الفخذ 9

  ير معنوي 0.838 3.18852 40.1667 1.21106 41.3333 عرض الكتفين 10
  ير معنوي 0.466 1.03280 31.6667 1.41421 32 عرض الوركين 11
  ير معنوي 0.311 10.01332 90.3333 6.24233 88.8333 محيط الوركين 12
  ير معنوي 0.057 2.42212 76.6667 6.73548 76.8333 طول الذراع 13
  ير معنوي 0.001 1.94079 0.8333- 0.75277 0.8333- مسافة-االدراك الحس حركي 14
  ير معنوي 1.611 2.58844 0.5000 1.03280 1.3333- القوة-االدراك الحس حركي 15
  ير معنوي 1.371 1.87083 0.5000- 2.31661 1.1667 الزمن-االدراك الحس حركي 16

 2.23( الجدولية  =t(، قيمة )10، ودرجة حرية ) 0.05 ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
حركي لدى المتفوقين وال ير -(الذي يمثل الفروق في القياسات الجسمية واختيارات االدراك الحس  2من الجدول) 

المتفوقين دلت النتائق على عدم وجود فروق معنوية بين المتفوقين وال ير المتفوقين في كافة القياسات الجسمية 
،ودرجة حرية 0.05 >المحتسبة اقل من القيمة الجدولية عند نسبة خطا  tواالختبارات الحس ي حركية ، وذلك الن قيمة 

(10 ) 
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 FOilعرض نتايج سالح الشيش  4-1-2
في سالح  حركي لدى المتفوقين وال ير المتفوقين-الحس اإلدراكيمثل الفروق في القياسات الجسمية واختبارات  (3جدول)

 الشي 
 tقيمة  ال ير متفوقين المتفوقين  المت يرات ت

 المحسوبة
 المعنوية 

 ع      ± -س ع± -س

  ير معنوي 0.139 9.28799 69.3333 11.39152 70.1667 الوزن 1
  ير معنوي 0.213 7.25029 176.8333 6.28225 177.6667 الطول 2
  ير معنوي 0.647 5.31664 89.6667 4.46094 91.5000 الطول من الجلوس 3
  ير معنوي 1.648 3.32666 100.3333 5.51362 96 طول الطرف السفلي 4
  ير معنوي 0.825 4.76095 86.6667 4.32435 84.5000 محيط الصدر 5
  ير معنوي 0.849 2.22860 30.8333 1.83485 29.8333 طول العضد 6
  ير معنوي 0.536 2.16795 27.500 2.13698 26.8333 محيط العضد 7
 معنوي ير  1.897 3.76386 50.1667  64.6667 طول الفخذ 8
  ير معنوي 0.419 2.85774 52.1667 3.94968 53.000 محيط الفخذ 9

  ير معنوي 0.001 4.02078 41.1667 1.16905 41.1667 عرض الكتفين 10
  ير معنوي 0.483 1.94079 32.8333 1.63299 32.3333 عرض الوركين 11
  ير معنوي 0.429 2.11534 91.8333 6.86052 90.3333 محيط الوركين 12
  ير معنوي 0.643 2.13698 77.1667 3.89872 76 طول الذراع 13
  ير معنوي 0.402 1.86190 0.3333- 0.81650 0.6667 مسافة-االدراك الحس حركي 14
  ير معنوي 0.720 2.04124 0.1667 1.96638 0.6667- القوة-االدراك الحس حركي 15
  ير معنوي 0.281 1.37840 0.5000 2.56255 0.8333 الزمن-االدراك الحس حركي 16

 2.23(، قيمة )ل( الجدولية  =10، ودرجة حرية ) 0.05 ≥عند نسبة خطأ  * معنوي
حركي لدى المتفوقين وال ير  -ارات االدراك الحسالفروق في القياسات الجسمية واختب(الذي يمثل  3من الجدول)  

المتفوقين دلت النتائق على عدم وجود فروق معنوية بين المتفوقين وال ير المتفوقين في كافة القياسات الجسمية 
،ودرجة حرية 0.05 >واالختبارات الحس ي حركية ، وذلك الن قيمة المحتسبة اقل من القيمة الجدولية عند نسبة خطا 

(10). 
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 :Saberسالح السيف العربي  عرض نتايج 4-1-3
حركي لدى المتفوقين وال ير المتفوقين في سالح  -الحس اإلدراك( يمثل الفروق في القياسات الجسمية واختبارات 4جدول)

 السيف العربي
 tقيمة  ال ير متفوقين المتفوقين  المت يرات ت

 المحسوبة
 المعنوية 

 ع      ± -س ع± -س
  ير معنوي 0.492 10.47696 70.8333 8.13429 68.1667 الوزن 1
  ير معنوي 0.276 3.34664 181 8.22192 180 الطول 2
  ير معنوي 0.001 2.65832 94.3333 5.92171 94.3333 الطول من الجلوس 3
  ير معنوي 0.001 5.31664 95.6667 5.78504 956667 طول الطرف السفلي 4
  ير معنوي 1.852 4.71876 87.6667 4.63321 82.6667 محيط الصدر 5
  ير معنوي 0.273 2.16025 30.6667 2.06559 30.3333 طول العضد 6
  ير معنوي 1.052 1.47196 26.8333 1.26491 26 محيط العضد 7
  ير معنوي 1.219 4.36654 48.6667 2.48328 46.1667 طول الفخذ 8
  ير معنوي 0.901 3.18852 52.8333 4.40076 50.8333 محيط الفخذ 9

  ير معنوي 0.759 2.13698 43.1667 1.63299 42.3333 عرض الكتفين 10
  ير معنوي 0.535 1.72240 33.1667 1.50555 32.6667 عرض الوركين 11
  ير معنوي 0.261 3.86052 91.3333 3.78153 90.5000 محيط الوركين 12
  ير معنوي 0.071 1.03280 77.6667 5.68331 77.5000 طول الذراع 13
  ير معنوي 0.443 2.48328 0.1667- 1.21106 0.6667- مسافة-االدراك الحس حركي 14
  ير معنوي 0.546 2.33809 0.3333 1.86190 0.3333- القوة-االدراك الحس حركي 15
  ير معنوي 0.944 2.48328 0.8333 0.75277 0.1667- الزمن-االدراك الحس حركي 16

 2.23( الجدولية  =t(، قيمة )10، ودرجة حرية ) 0.05 ≥معنوي عند نسبة خطأ * 
حركي لدى المتفوقين وال ير  -الحس اإلدراكارات الفروق في القياسات الجسمية واختب(الذي يمثل  4من الجدول)  

كافة القياسات الجسمية المتفوقين دلت النتائق على عدم وجود فروق معنوية بين المتفوقين وال ير المتفوقين في 
 (10،درجة حرية) 0.05>واالختبارات الحس ي حركية ، وذلك الن قيمة المحتسبة اقل من القيمة الجدولية عند نسبة خطا

 

 مناقشة النتايج 4-2

حركي  -معنوية في القياسات الجسمية واالدراك الحسفروق ذات داللة لقد تبين من خالل التحليل االحصائي عدم وجود 
. وال تتفق نتائق الدراسة الحالية مع دراسة نادية ابو السعود في التمييز او الفروق بين )المسافة ي القوة ي الزمن (لكل من 

ويعزو الباحثان ذلك الى اختالف مستوى العينة اذ كان مستوى العينة في دراسة ابو  مستوى المتفوقين و ير المتفوقين.
بية الرياضية وهن من الممارسات لالداء ولسن متخصصات في االداء كما هو الحال السعود بنات طالبات في كلية التر 

 في عينة الدراسة الحالية.
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ان جميع الالعبين هم العبي منتخبات محافظة اي العبي مستويات عليا وجميع  النتيجة في الدراسة الىويعزو الباحثان  
انه عندما تم انتقاءهم كالعبي مبارزة البد ان من اختارهم راعى الالعبين يتمتعون بمواصفات جسمية متشابهة نسبيا اذا 

المواصفات الجسمية. اذ ان الوصول الى البطولة وتحقيق األرقام والمستويات العالمية في مختلف األنشطة الرياضية 
به للوصول به إلى يرتبط بسلسلة متصلة ومتكاملة من اإلجراءات المبنية على أسس علمية الختيار الالعب وتعليمه وتدري

الى انه ونتيجة الخبرة قد تنامى  باإلضافةمستوى البطولة ونوع النشاط الرياضي الممارس ومنها المواصفات الجسمية 
حركي لديهم ، اما سبب التفوق فيعزو الباحثان ذلك الى عوامل اخرى كمهارات الالعب واللياقة الحركية  -االدراك الحس

 تأثيرعلى مستوى االنجاز كان اكبر من  تأثيرهاوالتي اثبتت دراسة عوديشو وعالوي ان  دنيةالصفات الب وكذلكوالنفسية 
)الدقة ، االستجابة الحركية ، التوازن ، ثابت ، ( وتعد الصفات البدنية 84، 1997القياسات الجسمية)عوديشو وعالوي، 

وزن واالنسياب الحركي للعبة المبارزة ومن التي تلعب دورا كبيرا في النقل وال األساسيةمتحرك(هي من المواصفات 
العضلي والذي يستلزم درجة عالية من القدرة التوافقية المقترنة بالدقة ، فان االرتباط العصبي للتفوق  األساسيةالمكونات 

ت اي وتحسين اداء المهارة ، وكما يعزو الباحثان ذلك الى ان ا لب حرككبين هذه الصفات يعد اساس في التصرف الحر 
دقة الطعن على رد فعل الالعب على الخصم وهذه السرعة والدقة في الطعن تتطلب توازن المهارات في المنافسة تعتمد 

)عابدين  "" ان هذه الصفات تعد مشتركة في انتاج دقة المهارة ويؤكد عابدين ثابت وفي بعض االحيان متحرك 
117،1974) 

 االستنتاجال والتوصيال -5

 االستنتاجال 5-1

حركي )بداللة القوة والمسافة والزمن( ليس من شانها التمييز  –ان القياسات الجسمية ومظاهر االدراك الحس  5-1-1
 بين المتفوقين و ير المتفوقين في سالح الشي .

 حركي )بداللة القوة والمسافة والزمن( ليس من شانها التمييز بين –ان القياسات الجسمية ومظاهر االدراك الحس  -5-1
 .المبارزةسيف في سالح  المتفوقين و ير المتفوقين

حركي )بداللة القوة والمسافة والزمن( ليس من شانها التمييز بين  –ان القياسات الجسمية ومظاهر االدراك الحس -5-1
 .في سالح السيف العربيالمتفوقين و ير المتفوقين 

 التوصيال:5-2
 في لعبة المبارزة ةوالتكنيكيعلى الجوانب التكتيكية  التأكيد 5-2-1
 .  ضرورة اجراء بحوث مماثلة لمهارات لعبة المبارزة 5-2-2
 ضرورة اجراء بحوث مشابهة لفعاليات رياضية اخرى 5-2-3
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 :المصادر العربية واألجنبية

 ، كلية التربية الرياضية، القاهرة .     4( : التدريب الرياضي )النظرية والتطبيق(، ط2003ألجبالي ،عويس )  .1
 المرحلةلبعض تالميذ  بالمسافةنمو اإلحساس البصرى المقارن  ديناميكية دراسةجمال محمد عالء وأخرون :  .2

بنين ، جامعة  الرياضية  التربية، كلية  الثاني العلمي( سنه ، مجلة دراسات وبحوث ، المؤتمر 12 -8) االبتدائية
 .1981حلوان ، 

، دار الفكييير العربيييي، 5، طوالتقيييويم فيييي التربيييية البدنيييية والرياضييييةالقيييياس ( : 2003حسيييانين ،محميييد صيييبحي )  .3
 القاهرة.

، الطبعيية الرابعيية ،دار الكتيياب  القييياس فييي المجييال الرياضييي(: 1996خيياطر ،أحمييد محمييد، ألبيييك ،علييي فهمييي )  .4
 الحديث ، القاهرة.

 الفكر العربي ، القاهرة.، دار 1(: القياسات الجسمية واالداء الحركي ، ط1988شحاته ، محمد واخران ) .5
 (: تدريب الجمباز المعاصر ، دار الفكر العربى ، القاهره2003شحاته، محمد إبراهيم ) .6
دقيية وسييرعة الطعيين فييي رياضيية المبييارز، مجليية الرافييدين للعلييوم الرياضييية، المجلييد  (1999الصييفار، زييياد يييونس: ) .7

 الخامس، العدد الرابع عشر، الموصل.
 ( اصول المبارزة والتدريب، دار المعارف بمصر، القاهرة.1974يد: )عابدين، جمال عبد الحم .8
فسييييولوجيا ومورفولوجييييا الرياضيييي وطيييرق ( : 1997عبيييد الفتييياح ،أبيييو العيييال أحميييد و حسيييانين، محميييد صيييبحي )  .9

 ،الطبعة األولى دار الفكر العربي، القاهرة . القياس للتقويم
(: القيييياس فيييي التربيييية الرياضيييية وعليييم الييينفس 2000عيييالوي ، محميييد حسييين ورضيييوان ، محميييد نصييير اليييدين ) .10

 الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
 –التطبيييييق –سيييييكولوجية التربييييية البدنييييية والرياضييييية )النظرييييية ( : 1995عنييييان، محمييييود عبييييد الفتيييياح )  .11

 ، دار الفكر العربي، القاهرة .التجريب(
ك الحس حركى ومستوى األداء فى مادة التعبير الحركى بين بعض قدرات اإلدرا العالقةناديه أبو السعود :  .12

للبنات ، جامعة  الرياضية التربيةر ، كلبة يللبنات بالزقازيق ، رسالة ماجست الرياضية التربيةلطالبات كلبة 
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