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  ٢٠٠٦ –) ٤٢( العدد –) ١٢( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة                     
  

نسب مساهمة السرعة الحركیة ومرونة بعض المفاصل في سرعة ودقة 
  الطعن بسالح الشیش

  ضیاء زكي ابراهیمم .د مكي محمود حسین الراوي                 م.م.أ
  

  ١٨/٧/٢٠٠٦: تاريخ قبول النشر   ؛    ٨/٥/٢٠٠٦: يخ تسليم البحث تار                        
  

  ملخص البحث
  :هدف البحث

 الطعــن ودقةســرعةفــي التعـرف علــى نــسبة مــساهمة الــسرعة الحركیــة ومرونــة بعــض المفاصــل  .١
  بسالح الشیش 

التوصل إلى معادلتین للتنبؤ بسرعة ودقة الطعـن مـن خـالل كـل مـن الـسرعة الحركیـة ومرونـة  .٢
  .المفاصلبعض 

  .ر لقیاس السرعة الحركیة لالعبي المبارزةاتصمیم اختب .٣
  : ما یلي انوافترض الباحث

  و دقـــةســـرعةفـــي كـــل مـــن الـــسرعة الحركیـــة ومرونـــة بعـــض المفاصـــل لوجـــود نـــسبة مـــساهمة  .١
  .الطعن بسالح الشیش 

یمكــن التوصــل الــى معــادلتي تنبــؤ لدقــة وســرعة الطعــن مــن خــالل كــل مــن الــسرعة الحركیــة  .٢
  .نة بعض المفاصل ومرو 

ـــة   وقـــد تنـــاول االطـــار النظـــري ســـرعة ودقـــة الطعـــن والـــسرعة الحركیـــة فـــضال عـــن المرون
 المـــنهج الوصـــفي لمالءمتـــه لطبیعـــة البحـــث، وقـــد شـــمل مجتمـــع البحـــث طـــالب اناســـتخدم الباحثـــ

 امـا عینـة البحـث) ١٠٧(المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل والبـالغ عـددهم 
  .من مجتمع البحث % ٦٤طالبا وتمثل نسبتهم ) ٦٩(فقد تكونت من 

 دقــة الطعــن و ثــم قیــاس مرونــة مفاصــل الجــسم و اختبــار لقیــاس ســرعةاناســتخدم الباحثــ
 اختبـارا لقیـاس الـسرعة الحركیـة اناالساسیة المشاركة فـي حركـة الطعـن فـضال عـن تـصمیم الباحثـ

  .لحركة الطعن 
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الوســـط الحــــسابي ، (ئیا باســـتخدام الوســـائل االحـــصائیة  معالجـــة البیانـــات احـــصاتو تمـــ
ـــاط البـــسیط ،  معامـــل االنحـــدار البـــسیط والمتعـــدد ، وقـــانون  ـــاري ، معامـــل االرتب االنحـــراف المعی

  : الى ما یأتي انوقد توصل الباحث) النسبة المساهمة
ل اظهـرت النتــائج وجــود تــسعة نمــاذج لنــسب مـساهمة الــسرعة الحركیــة ومرونــة بعــض المفاصــ .١

  . دقة الطعن بسالح الشیش و بداللة سرعة 
فــي ضــوء النمــاذج النهائیــة التــي مثلــت المــساهمة المعنویــة امكــن التوصــل الــى تــسع معــادالت  .٢

 بدقـة الطعـن بداللـة الـسرعة الحركیـة ومرونـة بعـض المفاصـل المـشاركة وتنبؤیة خاصة سرعة
  .بحركة الطعن بسالح الشیش 

اثبت صـالحیته لقیـاس الـسرعة الحركیـة لحركـة الطعـن فـي  انان االختبار الذي صممه الباحث .٣
العمـــل علـــى تنمیـــة الـــسرعة :  مـــا یـــأتي انســـالح الـــشیش وفـــي نهایـــة الدراســـة أوصـــى الباحثـــ

 المفاصـل التـي اظهـرت نـسبة مـساهمة والعمـل علـى تطویرهـا مـن اجـل  مرونـةالحركیة وكـذلك
میتهــا مــن خــالل مــساهمتها تقویــة العالقــة مــع ســرعة ودقــة الطعــن بــسالح الــشیش  وذلــك اله

 .الفعلیة المشاركة في حركة الطعن 

  
 

 
Contribution ratio of speed movment and flexibility 

of some joint in stabbing in foil 
 

Dr:Makee Mahmud                         Dhya Zaki Ibrahim 
University of Mousl - College of Sport Education 

 
Abstract                                          

 
The study aimed at the following: 
Be acquainted with the percentage contribution of motor speed and 
flexibility of certain body joints to the speed and accuracy of stabbing in 
foil. 
Setting predictive equations for the speed and accuracy of stabbing by 
means of motor speed in flexibility of certain body joints.                
Design atest to measure the speed motor in Fencing. 
The researcher had hypothesized the following: 
There is a contribution percentage between the motor speed and 
flexibility of certain body joints to speed and accuracy of foil stabbing. 
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There is ability to build two equations for prediction of speed and 
accuracy of stabbing by motor speed and flexibility of certain body joints. 
The theoretical chapter had dealt with the speed and accuracy of stabbing 
in addition to flexibility. The descriptive method  with correlation style 
was used since its convenient to the nature of study. 
The subjects of the study students from the third academic year in college 
of physical education – university of Mosul. Their total number are 107 . 
The samble of the study considered of 69 studdents they sepresnt 46% of 
the whole research. 
The tests, measurements, questionnaire, and personal interview were used 
as means to collect the data of study. the researcher had used a test to 
measure the speed and accuracy of stabbing, then a test to measure the 
flexibility of body joints, in addition to design a test to measure the speed 
in stabbing. 
The mean, standard deviation, Person correlation coefficient, correlation  
matrix, distribution percentage, and coefficient of simple and multiple 
regression were used to process the  data statistically.  
The researcher had concluded the following: 
The results revealed nine equations of contribution percentage for speed 
and accuracy of lunge in accordance with motor speed and flexibility of 
certain body joints participating in foil stabbing. 
In the light of final equations which represent the significant contribution, 
nine specific predictive equations had build in accuracy and speed of 
lunge in accordance with the motor speed and flexibility of certain body 
joints participating in foil stabbing.  

  

   التعریف بالبحث-١
  :البحث المقدمة وأهمیة ١-١

ها في سبیل الوصول الى المستویات العلیا المبارزة واحدة من الریاضات التي شقت طریق
حیث تعد المبارزة بالسالح من أقدم األلعاب . من خالل االعتماد على األسس العلمیة الصحیحة 

المعروفـــة وهـــي اســـتخدام الـــسالح بطـــرق واســـالیب مختلفـــة اثنـــاء الهجـــوم والـــدفاع بـــین المتنافـــسین 
  .خاص بالسالحیحاول كل منهما ان یسجل اللمسات في حدود الهدف ال

حــــدة مــــن الریاضــــات التـــي یتطلــــب اســــلوب ادائهــــا المهـــاري ســــرعة الهجــــوم نحــــو اوهـــي و 
والمبـــارزة هـــي ریاضــة الهجـــوم والـــدفاع ولمـــس الخـــصم قبـــل أن "المنــافس بـــشكل مباغـــت ومفـــاجئ 

یلمسه اآلخر وأن عامل السرعة له أهمیة كبیرة یجـب ان یمتـاز بهـا المبـارز والمقـصود هنـا سـرعة 
كـن حتـى تمكنـه مـن ان یتمیـز علـى خـصمه بهـذه الـصفة سـواء فـي اداء ممركة في اقـل زمـن اداء الح

  ) ٢٣-٢٢ ، ١٩٧٦عابدین ،  (".الهجوم او الدفاع
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كما أن عامل السرعة یساعد المبارز فـي التحـرك الداء الحركـات الهجومیـة والدفاعیـة فـي 
ادر علــى التفكیــر أو التوقــع الملعــب وكمــا تعــد عــامال مهمــًا فــي اربــاك الخــصم ممــا یجعلــه غیــر قــ

الحركــي لــسالح الالعــب المهــاجم ، ومفاجــأة الخــصم بــأداء حركــات ســریعة وتــسجیل لمــسة علیــه ، 
  .وكما یجب أن تتسم الحركات بالدقة والتوقیت الجید لكي یكتب لها النجاح 

ان حركات العب المبارزة تعتمـد علـى المـدى الـذي تتحـرك فیـه مفاصـل الجـسم أو بعـض 
ویؤدي هذا المدى الدور االساسـي فـي تحقیـق نجـاح االداء وتحقیـق اللمـسة الـصحیحة عنـد أجزائه 

في قدرة المفاصـل المـشاركة فـي أداء حركـة أو " ومن هنا تبرز أهمیة المرونة .أداء حركة الطعن 
سلـــسلة حركیـــة والوصـــول الـــى المـــدى المناســـب الـــذي تتطلبـــه الحركـــة ولهـــا دور حاســـم فـــي االداء 

  ).lasazal,1982,187" (المهاري 
وكما یسهم التنبؤ في المجال الریاضـي عامـة والمبـارزة خاصـة مـساهمة فعالـة فـي وضـع 

  .التوقعات والتصورات حتى یلقى الضوء على مدى التقدم الحادث او المتوقع
السرعة الحركیة ومرونةبعض نسب مساهمةومن هنا تبرز أهمیة البحث في التعرف على 

  . على التنبؤ في سرعة ودقة الطعن بسالح الشیشمفاصل الجسم والمقدرة
                                                                       :البحث  مشكلة٢-١
ن أجـــل الحـــصول علـــى نتـــائج متقدمـــة ال بـــد لنـــا مـــن الوقـــوف عنـــد النقـــاط التـــي لـــم تالحـــظ مـــن مـــ

یمتلكهـا كـل العـب ومـن الممكـن تطویرهـا علـى المدربین والتي لهاأهمیـة فـي ریاضـةالمبارزة والتـي 
حیــث نالحــظ بــأن الــسرعة الحركیــة لــم تعــَط بالــشكل المتخــصص ،وفــق االســس العلمیــة الــصحیحة 
كما أن المرونــة تــستخدم ضــمن الجــزء الخــاص باالحمــاء فــي أي ،واعطاؤهــا بــصورة عامــة كــسرعة

بة المبارزة ومن ثم ستؤثر سلبا وحدة تدریبیة،وهي غیر كافیه لتطویر مثل هذه الصفة االساسیة لع
فـــي االداء، فقـــد یحتـــاج الالعـــب فـــي موقـــف مـــن مواقـــف اللعـــب الـــى أجـــزاء مـــن الملیمتـــر لتحقیـــق 

 علـى دراسـة هـذه المــشكلة انوكـذلك قلـة البحـوث فـي هــذا المجـال شـجعت الباحثـ.اللمـسة لـصالحه 
 مـستوى فعالیـة المبـارزة وتحدید أبعادها ووضع الحلول المناسبة لها من اجل المساعدة فـي تطـویر

.  
  : اهداف البحث ٣-١

دقة و ســـرعةفـــي التعـــرف علـــى نـــسبة مـــساهمة الـــسرعة الحركیـــة ومرونـــة بعـــض المفاصـــل  •
  .الطعن بسالح الشیش 

التوصــل إلــى معــادلتین للتنبــؤ بــسرعة ودقــة الطعــن مــن خــالل كــل مــن الــسرعة الحركیـــة  •
  .ومرونة بعض المفاصل

  .یة لالعبي المبارزةتصمیم اختبار لقیاس السرعة الحرك •
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  :  فروض البحث ٤-١
 ودقةسـرعةفـي وجود نسبة مساهمة بین كل من السرعة الحركیة ومرونة بعـض المفاصـل  •

  .الطعن بسالح الشیش 
دقة الطعن من خالل كل من السرعة الحركیـة  و سرعةبتنبؤ للیمكن التوصل الى معادلتي  •

  .ومرونة بعض المفاصل 
    مجاالت البحث٥-١
  .جامعة الموصل– طالب المرحلة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة :البشريجال  الم١-٥-١
  ٢١/٦/٢٠٠٣ ولغایة ٢/٣/٢٠٠٣للمدة من  : ألزماني المجال ٢-٥-١
 الفردیـة فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة األلعـاب قاعة المبارزة التابعة لفرع : المجال المكاني ٣-٥-١

  . جامعة الموصل–
  
  :ریة  الدراسات النظ١-٢
  : سرعة ودقة الطعن ١-١-٢
  : سرعة الطعن ١-١-١-٢

ـــدفاع بـــین متنافـــسین یحـــاول كـــل منهمـــا أن " ان ریاضـــة المبـــارزة هـــي ریاضـــة الهجـــوم وال
وعلى هدف محدد وخالل ) شیش ، سیف المبارزة ، سیف(یسجل لمسة على اآلخر بسالح معین 

یعة ، ولغرض تسجیل لمسة على وقت معین ومحدد ، وهذه الریاضة بطبیعتها تتطلب حركات سر 
الالعب الخصم یتطلب القیام بـالهجوم أو الـرد علـى الهجـوم الـذي قـام بـه الخـصم وهـذا الـرد یجـب 

  ".أن یتسم بالدقة والسرعة والتوقیت الجید لكي یكتب له النجاح 
  )٢٨، ١٩٨٨نصیف ، وآخران ، (

حركة وسـرعة فـي التنقـل علـى ان اللعب الحدیث لالعب المبارزة یتطلب من الالعب سرعة في ال
مـن مكـان الـى آخـر للـتخلص مـن الخـصم أو ارباكـه عـن طریـق سـرعة الهجـوم ) PIST(الملعب 

المباغــت والمفــاجىء حیــث أن حركــات العــب المبــارزة تتــسم بــسرعة االنقــضاض علــى الخــصم ، 
ة إذ یـشاهد تعد من العوامل الحاسمة التي تـؤثر بـشكل مباشـرة فـي نتیجـة المبـارا" لذا فان السرعة 

الكثیر من المواقف الهجومیة والدفاعیة طول المبـاراة یكـون لعامـل الـسرعة فیهـا الحـد الفـصل فـي 
  ) .٢٥ ، ١٩٨٩الحیالي ، " (ابراز أحد الالعبین عن غیره 
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    دقة الطعن ٢-١-١-٢
( بأنها قدرة الفرد على السیطرة على الحركات االرادیة لتحقیـق هـدف معـین " تعرف الدقة 

158  ،Larry,1981 " ( كمــا تعبــر عــن قابلیــة الفــرد فــي الــسیطرة علــى التوافــق الحركــي المعقــد
  ".وتعني أیضًا تقلیل االنحرافات أو الفارق الى أقصى ما یمكن عن االداء االمثل 

   )٦٨-٦٧، ١٩٨٦التكریتي والحجار ، ( 
الح الــشیش وهــذا یــدل علــى تــصغیر مــسار الــدوائر فــي عملیــة التهــویش أثنــاء الهجــوم بــس

وذلك من أجل اختراق الخصم ودقـة التـصویب علـى صـدریة الالعـب الخـصم ، كمـا تتوقـف نتـائج 
  .العدد من الفعالیات الریاضیة على عنصر الدقة ومنها المبارزة 

وتتمیز الدقة بالطابع المركب نظرًا الرتباطها الدقیق بكل من الصفات الجسمیة من جهـة "
  )٢٠٩ ، ١٩٩٩الصفار ، " (ة اخرى وصفات االداء المهاري من جه

وعند تعلم أي حركة من حركات المبارزة یالحظ أن مهارة االداء تسبق السرعة حیـث تعـد 
   )١٩٤ ، ١٩٧٩الرملي ، ".( الدقة مفتاحًا للسرعة التي تأتي بالتدریب المتواصل 

مهـاري وكلما ارتفعت درجة دقة التصویب دل ذلك على ارتفاع مـستوى االداء الحركـي وال"
   ) ٣٢ ، ١٩٨٤عابدین ، ".( للمبارز 

  : السرعة الحركیة ٢-١-٢
ــــسرعة الخاصــــة بالمبــــارزة فهــــي ان  ــــسرعة كبیــــرة لمــــا تتطلبــــه " ال المقــــدرة علــــى االداء وب

   )٦٦، ١٩٩٤علي وآخران ، " .( المنافسة او اللقاءات التي یشترك فیها الریاضي 
ى حـــد كبیـــر علـــى ســـرعة الحركـــة نحـــو ان طبیعـــة االداء الحركـــي فـــي المبـــارزة تعتمـــد الـــ

   )٢٨ ، ١٩٨٩یعقوب ، .(الخصم بشكل مفاجئ ومباغت 
فمــــصطلح الــــسرعة الحركیــــة نتیجــــة االســــتجابة العــــضلیة الــــسریعة والتبــــادل بــــین حــــالتي "

االنقبــاض و  االنبــساط العــضلي أثنــاء عمــل مــا یتطلــب ســرعة خاصــة مناســبة تنــسجم فیهــا حركــة 
  ).٣٣ ، ١٩٩٨ ، حسین"(أطراف الجسم مع بعضها
 الــــسرعة الحركیــــة بأنهــــا قابلیــــة المبــــارز علــــى االداء الحركــــي لمختلــــف انویعــــرف الباحثــــ

ومن الضروري جدًا أن یتمیز العب المبارزة بالسرعة الحركیة للـذراع " ممكن ل زمن المواقف وبأق
سبق حركــة المـسلحة للقیـام بحركــات الـدفاع والهجـوم بالــذراع المـسلحة مــن مـسافات مختلفـة ألنهــا تـ

   ) ٣٢، ٢٠٠٢الصفار، ".( الرجل القائدة عند الطعن أو التقدم لالمام بخطوة أو أكثر 
ان العـــب المبـــارزة یجـــب أن یمتـــاز بـــسرعة أداء الحركـــة وذلـــك مـــن أجـــل أن یـــتمكن مـــن 
خـــصمه ســـواء فـــي الهجـــوم أو فـــي الـــدفاع أو مـــن خـــالل ســـرعة االســـتفادة مـــن أخطـــاء المنـــافس 

  .واستثمارها لصالحه 
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 ٢٥٩

  : المرونة ٣ -١-٢
  تعد المرونة أحد الصفات البدنیة التي تؤثر في ممارسة االنشطة الریاضیة فهي 

قدرة الفرد علـى تحریـك جـسمه أو أجـزاء جـسمه ضـمن مـدى واسـع مـن الحركـة دون شـد " 
  ).Jaek Barry، 1979 ، 31" (مجهد ، أو حدوث اصابة في العضلة أو المفصل 

د تبعًا لنوع المفصل الذي تعمل علیه وان قدرة المفصل على ان اتجاه ومدى الحركة تحد"
الوصــول الــى أقــصى مــدى لــه تتوقــف علــى مطاطیــة العــضالت العاملــة علیــه ، أي أن العــضالت 

  ".تحدث الحركة داخل الحدود التي یسمح بها المفصل 
  )٧٦ ، ١٩٩٧حسنین وعبد الحمید ، (

تتحــرك فیــه مفاصــل الجــسم أو بعــض اجزائــه ان حركــات العــب المبــارزة تعتمــد علــى المــدى الــذي 
ویــؤدي هــذا المــدى الــدور االساســي فــي تحقیــق نجــاح االداء وتحقیــق اللمــسة الــصحیحة عنــد أداء 

حیــث تــساعد المرونــة علــى البــساطة واالنــسیابیةوالتوافق فــي االداء لحركــي مــایؤدي "حركــة الطعــن،
لمناسـب ا لالطـو  مـل العـضالت فـياتساع مدىالحركة في مفاصل الجسم الى اتاحة الفرصة كـي تع

  )٢٥٢ ، ١٩٩٧حسام الدین وآخرون،("لالنقباض ومن ثم سوف یسمح بانتاج قوة أكبر
هناك فرق كبیر في التمرینات المستخدمة في االحماء والتهدئة والتمرینـات المـستخدمة " و

ث التخطـیط في اطار برنامج لتنمیة المرونة ، فبرنامج تنمیة المرونـة هـو برنـامج مـدروس مـن حیـ
الجید له وتدرج المستوى االنتظام ویعتمد على مجموعة من التمرینات التي تـستهدف زیـادة المـدى 
الحركـي للمفـصل أو مجموعــة مـن المفاصـل خــالل مـدة زمنیـة محــددة ، أمـا التمرینـات المــستخدمة 

بهـدف تهیئـة في االحماء والتهدئة وٕان تشابهت فهي تؤدى بطریقة حرة قبل أو بعد االداء المهاري 
العضالت للعمـل سـواًء كـان ذلـك مـن حیـث رفـع درجـة حرارتهـا أو تغییـر لزوجتهـا اسـتعدادًا للعمـل 

  ".العضلي وتجنبًا لتعرض ألي اصابات محتملة 
  )٢٤٧ -١٩٩٧،٢٤٦حسام الدین وآخرون (

ومـــن هنـــا تبـــرز أهمیـــة المرونـــة فـــي قـــدرة المفاصـــل المـــشاركة فـــي أداء حركـــة أو سلـــسلة 
صول الـى المـدى المناسـب الـذي تتطلبـه الحركـة ، ولهـا دور حاسـم فـي االداء المهـاري حركیة والو 

  . في ریاضة المبارزة السیماو 
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 ٢٦٠

  :  الدراسات السابقة ٢-٢
  : م ١٩٩٩ دراسة الرومي  ١-٢-٢
العالقة ونسبة مساهمة بعض الصفات البدنیة والقیاسات الجـسمیة وامكانیـة التنبـؤ بهمـا فـي "

  "متر موانع للمبتدئین ) ١١٠( وتحقیق المستوى الرقمي في ركض درجة التعلم
  : هدف الدراسة التعرف على -
العالقة بین الصفات البدنیة والقیاسات الجسمیة وبین درجة تعلم وتحقیـق المـستوى الرقمـي فـي  .١

  .متر موانع للمبتدئین ) ١١٠(ركض 
ة فــي تعلــم وتحقیــق المــستوى نــسبة مــساهمة وتحدیــد بعــض الــصفات البدنیــة والقیاســات الجــسمی .٢

  .متر موانع للمبتدئین ) ١١٠(الرقمي في ركض 
ـــتعلم وبالمـــستوى الرقمـــي فـــي ركـــض  .٣ ـــر للمبتـــدئین ) ١١٠(وضـــع عالمـــات للتنبـــؤ بدرجـــة ال مت

  .بوساطة بعض الصفات البدنیة والقیاسات الجسمیة 
/ تربیـــة الریاضـــیة طالبـــًا فـــي الـــسنة الدراســـیة الثانیـــة فـــي كلیـــة ال) ٢٠(وقـــد شـــملت عینـــة البحـــث 

جامعة الموصل ، وقد تم استخدام ثمانیة اختبارات لقیاس  الـصفات البدنیـة كمـا تـم اجـراء بعـض 
  :القیاسات الجسمیة ، ومن خالل معالجة البیانات احصائیا تم التوصل الى االستنتاجات اآلتیة 

ة الــتعلم وبــین وجــود عالقــة معنویــة إیجابیــة وســلبیة بــین بعــض مــن الــصفات البدنیــة وبــین درجــ .١
وجود عالقة غیر معنویة بـین القیاسـات الجـسمیة وبـین كـل مـن درجـة الـتعلم .المستوى الرقمي 
  .والمستوى الرقمي 

وجود نسبة مساهمة معنویة للصفات البدنیة في المستوى الرقمي وفي درجة التعلم تم التوصـل  .٢
  .مستوى الرقمي معادالت تنبؤیة بال) ٦(معادالت تنبؤیة بدرجة التعلم و) ٨(الى 

 .لم یتم التوصل الى أي معادلة تنبؤیة بوساطة القیاسات الجسمیة  .٣

  : م ٢٠٠١ دراسة الحمداني  ٢-٢-٢
فاعلیة المستویین البدني والمهاري في تحدیـد كفـاءة االداء لالعبـي كـرة الـسلة وحـسب مراكـز "

  )"عالقة، مساهمة ، تنبؤ( اللعب 
   : هدف الدراسة التعرف على-
االختبــارات البدنیــة ، االختبــارات المهاریــة ، وكفـــاءة ( متغیــرات الدراســة      الرتبــاط بــین عالقــة ا .١

  .وحسب مراكز اللعب ) االداء 
  .نسبة مساهمة االختبارات البدنیة والمهاریة في كفاءة االداء وحسب مراكز اللعب  .٢
المهاریــــة مجتمعــــة ایجــــاد معــــادالت تنبــــؤ بمــــستوى كفــــاءة االداء وبداللــــة االختبــــارات البدنیــــة و  .٣

  .وبداللة كلیهما كل على انفراد وحسب مراكز اللعب 
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 ٢٦١

ــًا یمثلــون االندیــة االربعــة المقدمــة بكــرة الــسلة للموســم الریاضــي ) ٤٥(شــملت عینــة البحــث  العب
وقـــــد تـــــم تطبیـــــق )الكـــــرخ ، الـــــدفاع الجـــــوي ،الـــــشرطة ،و زاخـــــو ( وهـــــي          )٢٠٠٠ – ١٩٩٩(

علــیهم فــي ثــالث وحــدات تدریبیــة لكــل فریــق ، ومــن خــالل معالجــة االختبــارات البدنیــة والمهاریــة 
  :البیانات احصائیا تم التوصل الى االستنتاجات اآلتیة

وجود ارتباط معنوي بـین كفـاءة االداء للعینـة وكـل مـن القـوة الممیـزة بالـسرعة اوالتوافـق ، والقـوة  .١
  .ي والتنفسي االنفجاریة ، ومطاولة القوة ، والمطاولة العامة للجهازین الدور 

وجود ارتباط معنوي بین كفاءة االداء وبعض الصفات المهاریة وهي دقـة التمریـرة والهـدف مـن  .٢
  .ثا ، والتهدیف االمامي والتهدیف الجانبي ) ٣٠(تحت السلة 

وجـــود ارتبـــاط معنـــوي بـــین كفـــاءة االداء لالعبـــي مركـــز المـــوزع وبعـــض مـــن الـــصفات البدنیـــة  .٣
  .والمهاریة 

ـــائج خ .٤ ـــة والمهاریـــة أظهـــرت النت مـــسة نمـــاذج لنـــسبة المـــساهمة تـــداخلت فیهـــا االختبـــارات البدنی
  .ارتفعت فیها بشكل متدرج المساهمة المعنویة في كفاءة االداء لعینة البحث 

كفاءة االداء لالعبي كرة السلة بداللة االختبارات البدنیـة والمهاریـة لعینـة البحـث بمعادلة التنبؤ  .٥
 . 

 
   اجراءات البحث-٣ 

  : منهج البحث١-٣
 ان المـنهج اذ المنهج الوصفي وذلك لمالءمته في تحقیق أهداف البحـث اناستخدم الباحث

" اســلوب یعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظــاهرة كمــا توجــد فــي الواقــع ویهــتم بدراســتها"الوصــفي هــو 
  ) .١٨٣ ، ١٩٨٨عبیدات وآخرون ، (

  : مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣
لطریقة العمدیة حیث تمثلت بطالب المرحلة الثالثة لكلیـة التربیـة تم اختیار عینة البحث با

وبعــد اســتبعاد الطلبــة الــذین لــم یــؤدوا أو ) ١٠٧(جامعــة الموصــل حیــث بلــغ عــددهم فــي الریاضــیة 
الستطالعیة والبالغ ااالختبارات والمستوفین والمرقنة قیودهم للسنوات السابقة وعینة التجربة  یكملوا

من مجتمع %) ٦٤.٤٨(طالبًا والذین یمثلون ) ٦٩(اصبح عدد عینة البحث وعلیه ) ٣٨(عددهم 
  .البحث 

  
  
  

  : وسائل جمع البیانات ٣-٣
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 ٢٦٢

 ادوات متعــددة كوســائل یمكــن أن تــصل بــه الــى البیانــات المطلوبــة وقــد اناســتخدم الباحثــ
 تــــضمنت االختبــــارات والمقــــاییس واالســــتبیان والمقابلــــة الشخــــصیة ، وفیمــــا یلــــي وصــــف الوســــائل

  .المستخدمة في البحث 
  . استبیان مرونة بعض مفاصل الجسم وسرعة ودقة الطعن ١-٣-٣

لغــرض تحدیــد ) ٢(علــى مجموعــة مــن الخبــراء الملحــق ) ١(تــم عــرض اســتبیان الملحــق   
المفاصل المشاركة في حركة الطعن فضًال عن تحدید اختبار سرعة ودقة الطعن والتي تتالئم مـع 

جمــع اســتمارات االســتبیان تــم االتفــاق علــى القیاســات اآلتیــة ، وفیمــا موضــوع عینــة البحــث  وبعــد 
  . یلي وصف لطریقة القیاس مع الشرح 

  : طریقة اجراء قیاسات المرونة ١-١-٣-٣
بنجاح وهي كمـا ) المرونة(هناك شروط اساسیة لتنفیذ قیاسات مدى الحركة في المفاصل 

  :یأتي 
  .اداء المقیاس بطریق موحدة  •
  . في توقیت یومي موحد اجراء القیاس •
  .التحدید الدقیق للنقاط التشریحیة  •
  )٦٧ ، ١٩٧٦خاطر والبیك ، (        .التسجیل الدقیق للقیاس  •

  شروط اجراء القیاسات 
تم اجراء جمیع القیاسـات فـي قاعـة المبـارزة التابعـة لفـرع االلعـاب الفردیـة التـابع لكلیـة  •

  .جامعة الموصل /التربیة الریاضیة 
   .)*( وفریق العملان جمیع مفردات القیاس من قبل الباحثتم شرح وعرض •
  .قبل تنفیذ القیاسات تم اعطاء فرصة كافیة لالعبین لغرض اجراء االحماء  •
تم تسجیل النتائج طبقًا للشروط والمواصفات المحددة لكل قیاس في استمارات اعـدت  •

  .لهذا الغرض 
نــوع ) Flexometer(سومیتر الیابانیــة بــصنع جهــاز الفلكــ) OGAWA(وقــد قامــت شــركة 

)OS 9704 ( والذي یهدف الـى قیـاس مرونـة مفاصـل الجـسم االساسـیة ، والـذي یتـألف مـن قـرص
وباالمكــان تنظــیم هــذا .لالشــارة الــى الزوایــا فــضال عــن ســاقین معــدنیین تمتــدان مــن وســط القــرص 

                                           
  :فریق العمل) *(

  الموصل جامعة –كلیة التربیة الریاضیة         عمار محمد خلیل . م.م. ١
   جامعة الموصل–وحدة الریاضة الجامعیة       عصام محمد عبد الرضا . م.م. ٢
   جامعة الموصل–وحدة الریاضة الجامعیة         محمد سعد حنتوش. م.م. ٣
  جامعة الموصل-كلیة التربیة الریاضیة    )             طالب دراسات علیا (محمد سهیل.  ٤
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 ٢٦٣

 انتمده الباحثـالقرص المدرج ووضعه عند مستوى معین یكون فیه المؤشر باتجاه الصفر والذي اع
  .في جمیع قیاساته لمرونة المفاصل المشاركة في حركة الطعن

   Haud  joint:مفصل رسغ الید  •
  االنثناء االمامي أو ثني رسغ الید للداخل. أ

  االنثناء الخلفي أو ثني رسغ الید للخارج . ب
  Elbow Joint:  مفصل المرفق  •

  :الثني في مفصل المرفق . أ
  :مرفق المد في مفصل ال. ب

   Shoulder Jointمفصل الكتف  •
  رفع الذراع الممدودة باتجاه االمام. أ

  خفض الذراع الممدودة باتجاه الخلف . ب
  الثني والمد   Hip Joint) : الفخذ(مفصل الورك  •
  الثني والمد        Knee Joint: مفصل الركبة  •
  )ogawa 7-16(الثني والمد  foot Joint)  الكاحل(مفصل رسغ القدم  •

  :الحركیة استبیان اختبار السرعة ٢-٣-٣
 علــــى المــــصادر والدراســــات المتعلقــــة باالختبــــارات الخاصــــة انمــــن خــــالل اطــــالع الباحثــــ

بالــسرعة الحركیــة وجــد بــأن هــذه االختبــارات ال تمثــل العالقــة الحقیقیــة فــي حالــة ارتباطهــا بــسرعة 
قیاس الـسرعة الحركیـة یتـضمن حركـة  تصمیم اختبار لانودقة الطعن في المبارزة لذا ارتأى الباحث

اذ ان "جمیــع اجــزاء الجــسم فــضال عــن ان االختبــار مــشابه لحركــة الالعــب فــي فعالیــة المبــارزة ، 
احــدى االســس العلمیــة التــي یجــب مالحظتهــا عنــد اختیــار االختبــار هــي مــشابهة فقــرات االختبــار 

  ) .١٤٤ ، ١٩٨١الطالب والسامرائي ، " (للمهارات الحقیقیة في اللعب
  : وفیما یلي وصف الختبار السرعة الحركیة 

  ) مقترح( اختبارالسرعة الحركیة لحركة الطعن لالعبي المبارزة ١-٢-٣-٣
  .قیاس السرعة الحركیة لحركة الطعن :  هدف االختبار -

  :  شروط تطبیق االختبار -
) مؤقـتال(واآلخـر ) مـدیر االختبـار(یتطلب تطبیق االختبار وجود اربعـة اشـخاص أحـدهم 

   .)*(واالخیر مقیم الداء حركة الطعن الصحیحة) مسجل لعدد مرات اللمسة الصحیحة(واآلخر

  : االجهزة واالدوات -
  .سم ) ٢٠(هدف جداري مرسوم علیه دائرة واحدة بقطر  •

                                           
ماجـستیر تربیـة /احمـد عبـد الغنـي الـدباغ الـسید حة من قبل المتخصص تم تقییم أداء حركة الطعن الصحی) *(

  .مدرس مادة المبارزة / ریاضیة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٦٤

  .استمارة تسجیل  •
  .ساعة توقیت  •

  : العالمات -
  :  خط االستعداد وخط الطعن -

امـام الهـدف ) التحفـز(أخذ المختبر وضـع االسـتعداد یعد أن ترسم هذه الخطوط بقطعة طباشیر ب
الجداري ویمد ذراعه المستخدمة بحیث یالمس ابهامه الهدف ، ثم یمد المختبر ساقه الخلفیة حتى 

  .یصل الى وضع الطعن 
سـم ، بعـد ذلـك ) ٢٠(وهنا یقوم مدیر االختبار بتحدید خط الطعن وذلك برسم خـط طولـه 

القـــدم الخلفیـــة وینقـــل الرجـــل االمامیـــة الـــى الخلـــف حتـــى یـــصل الـــى وضـــع یقـــوم المختبـــر بتثبیـــت 
وهنــا یحــدد مــدیر االختبــار خــط االســتعداد الخــاص بالقــدم االمامیــة وذلــك برســم خــط . االســتعداد 

  ) .٣(الملحقوكما هو موضح في . سم ) ٢٠(طوله 

  : وصف االختبار -
توضـع عالمـة علـى االرض لتحدیـد یقف المختبر في وضع االستعداد امام الهدف الجـداري ، و  - 

موضــع القــدمین فــي وضــع االســتعداد بحیــث یــستطیع المختبــر لمــس الهــدف باالبهــام بعــد أداء 
حركة الطعن والتي حددت من قبل مدیر االختبار فضًال عن خط الطعن الخاص بهذا المختبر 

  .الذي یكون مستعدًا الداء االختبار 
ة قبــضة ســالح الــشیش ویكــون اللمــس باالبهــام تكــون االصــابع مــضمومة بوضــع مــشابه لمــسك - 

  .على الهدف الجداري 
عندما یسمع المختبر اشارة البدء یقوم المختبـر بـأداء اكبـر عـدد ممكـن مـن اللمـسات الـصحیحة  - 

المتتالیة خالل عشر ثـوان وباقـصى سـرعة ممكنـة مـع مالحظـة لمـس االبهـام للهـدف حیـث تعـد 
  .م الى الهدف الجداري اللمسة ملغاة في حالة عدم وصول االبها

  .یجب على المختبر أن یثبت قدمه الخلفیة في أثناء االداء  - 
 كــل أداء خــط الطعــن عنــد إلــى مــن خــط االســتعداد األمامیــةیجــب علــى المختبــر أن ینقــل قدمــه  - 

  .طعنة ثم العودة الى خط االستعداد 
  . وضع االنثناء إلىیجب على المختبر أن یعید ذراعه المستخدمة  - 
  . محاولة أفضلعب محاولتان وتؤخذ یعطى لال - 

  : طریقة التسجیل -
  .ثانیة ) ١٠(عدد مرات اللمس الصحیحة للهدف خالل 
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 ٢٦٥

  : العلمیة الختبار السرعة الحركیة األسس ٢-٢-٣-٣
ان یقـــیس االختبـــار الـــصفة المـــراد قیاســـها او دراســـتها او "المقـــصود بـــصدق االختبـــار :ال   صدق . أ

علـى ) ٣( بعرض استمارة االستبیان الملحـق انفقد قام الباحث) ١٤ ، ١٩٩٩ ، إبراهیم"(تشخیصها
بعد أن حددت مواصفات االختبار بشكل دقیق قبل عرضـها ) ٤(مجموعة من المختصین الملحق 

علـیهم ، وقـد اتفقــوا علـى صــالحیة االختبـار لقیــاس الـسرعة الحركیــة لالعـب المبــارزة وبـذلك یكــون 
یمكـن الحكــم علـى هـذا االختبـار ویــصلح " تبـار حیـث انـه الباحـث قـد اوجـد الـصدق الظــاهري لالخ

 الــصدق ا قــد أوجــدانعلمــًا ان الباحثــ) ٢٧ ، ١٩٩٩بــاهي ، " (لالســتخدام فــي االختبــارات البدنیــة 
  .صدق االختبار یدل على   مما) ٠.٨٧(الذاتي لالختبار والبالغ قیمته 

انــه لــو اعیــد تطبیــق االختبــار " بــه  بایجــاد ثبــات االختبــار والــذي یقــصد انقــام الباحثــ:الثب  ات . ب
 اذ)٧٠ ، ١٩٩٩ابــــراهیم ، " (علـــى االفــــراد انفــــسهم فانــــه یعطــــي النتــــائج نفــــسها أو نتــــائج مقاربــــة 

 اســــلوب اعــــادة االختبــــار لحــــساب معامــــل الثبــــات ، فقــــد طبــــق االختبــــار علــــى اناســــتخدم الباحثــــ
یق االختبـار علـى نفـس  وتم اعادة تطب٢/٣/٢٠٠٣في ) ١٣(مجموعة من الطالب البالغ عددهم 

 بحــساب معامــل االرتبــاط بــین نتــائج ان ومــن ثــم قــام الباحثــ٨/٣/٢٠٠٣العینــة بعــد ســتة ایــام فــي 
وهذا یـدل علـى ان االختبـار یتمتـع بدرجـة ) ٠.٧٧(االختبار للمرة االولى والثانیة فوجد انه یساوي 

  )١( في الجدول بینعالیة من الثبات ، وكما م
  )١(الجدول 

   الختبار وٕاعادة اختبار السرعة الحركیة لعینة الثباتاإلحصائیةلم  المعابینی
   االختبارإعادة  األولىاختبار للمرة 

  اإلحصائیةالمعالم 
  ع±  س    ع±  س  

  قیمة معامل االرتباط

  ٠.٧٧  ٠.٧٥  ١٠.٦١  ٠.٧٤  ١٠.٤٦  مرة/السرعة الحركیة 
  
   الموضوعیة-ج

 بحــساب معامــل االرتبــاط بــین نتــائج انلغــرض التأكــد مــن موضــوعیة االختبــار قــام الباحثــ
بأنهـــا درجـــة االتفـــاق أو االتـــساق بـــین ممتحنـــین قامـــا "   حیـــث تعـــرف الموضـــوعیة )*(الممتحنـــون

 معامــــل ت قیمــــةفكانــــ ) ١٥٥ ،١٩٩٩ابــــراهیم ،" (باختبــــار العینــــة نفــــسها فــــي أداء مهــــارة معینــــة 
  .وهو مؤشر على موضوعیة االختبار 1=االرتباط 

                                           
  : الممتحنون (*) 

  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /مدرس مادة المبارزة     احمد عبد الغني طه . م. ١
  جامعة الموصل/اضیة كلیة التربیة الری/مدرب العاب ریاضیة            ضیاء زكي ابراهیم . ٢
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 ٢٦٦

  : الطعن بسالح الشیش  و دقةعة اختبار سر ٣-٣-٣
  ) ٢١٢ -١٩٩٩،٢١١ ،الصفار.(الطعن بسالح الشیش دقة و لقیاس سرعة:  هدف االختبار -
  : االجهزة واالدوات المستخدمة ٤-٣
  .سم ) ٢٠(هدف جداري مرسوم علیه دائرة واحدة بقطر  - 
  .جهاز فلوكسومیتر ، یاباني الصنع لقیاس مرونة مفاصل الجسم  - 
ــأ -  ســم وقطــر ) ٥(دوائــر متحــدة المركــز مــع دائــرة مركزیــة قطرهــا ) ١٠(لف مــن هــدف دائــري یت

  .سم ) ٥٠(سم للدائرة التي تلیها وهكذا حتى الدائرة االخیرة التي یكون قطرها ) ١٠(
  .سالح الشیش ، واحد ذو مقبض أیمن وآخر ذو مقبض أیسر فرنسي - 
  . حاسبة یدویة یابانیة ، استمارة تسجیل ، ساعة توقیت یابانیة  - 

  : التجربة االستطالعیة ٥-٣
 التجربــة ان واجــرى الباحثــ٤/٦/٢٠٠٣ بــاجراء التجربــة االســتطالعیة بتــاریخ انقــام الباحثــ

  طالب مـن المرحلـة الثالثـة تـم اختیـارهم بالطریقـة العـشوائیة مـن مجتمـع البحـث  وكـان )١٠(على
 معرفــة انكــن للباحثــالغــرض مــن هــذه التجربــة هــو مــن أجــل ســالمة االجــراءات االساســیة التــي یم

  :السلبیات التي مر بها المختبرون وتجاوزها في االختبار القادم وكذلك للتعرف على ما یأتي 
  .معرفة الوقت الالزم لتنفیذ االختبارات  •
   .انالتعرف على الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث •
  . العمل التعرف على حجم فریق العمل المساعد وفهمهم لطرق القیاس وطریقة •
  .التأكد من صالحیة االجهزة واالدوات التي ستستخدم في التجربة الرئیسة  •

  :  التجربة النهائیة ٦-٣
 انبعــد اســتكمال كــل االجــراءات الالزمــة والتأكــد مــن االســس العلمیــة لالختبــار قــام الباحثــ

یــة للمــدة وبــصحبة فریــق العمــل بتطبیــق تجربــة البحــث االساســیة ، حیــث تــم اجــراء التجربــة النهائ
  : وتضمنت التجربة ما یأتي وحسب ورودها ٢١/٦/٢٠٠٣ ولغایة ٧/٦/٢٠٠٣من ابتداًء 

  .قیاس السرعة الحركیة  - 
  .قیاس مرونة بعض المفاصل المشاركة في حركة الطعن بسالح الشیش  - 
 .قیاس سرعة ودقة الطعن بسالح الشیش  - 

  
  
  
  : المعالجات االحصائیة ٧-٣

 .معامل االرتباط البسیط .عیاري االنحراف الم.الوسط الحسابي  •
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 ٢٦٧

  )٢١٧-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي ، العبیدي ، (                                             
  ).٦٥ ، ١٩٨٧الراوي ، (. معامل االنحدار البسیط والمتعدد  •
برنـــامج جـــاهز فـــي (لقـــد تـــم اســـتخدام هـــذا القـــانون وهـــو : R2قـــانون معامـــل التحدیـــد  •

ـــي ـــات احـــصائیة إ) الحاســـوب اآلل ـــد ســـوف یراعـــي اســـتخدام عملی ذ أن معامـــل التحدی
متعددة ویستخرج المتغیرات المستقلة المساهمة والمـؤثرة فعـًال فـي المتغیـر التـابع وهـذا 

  .یسهل العملیة على القائمین بعملیة االختبار
  ) السرعة الحركیة(س × ) المعامل(ب ) + مقدار ثابت(أ = سرعة ودقة الطعن 

  )٢ ن س  – ٢مج س) / ( ى س  ص  –مج س ص  = (ب) المعامل(
   ب ص  –س  = أ ) مقدار ثابت(
  
  عرض النتائج ومناقشتها-٤
  : عرض النتائج ١-٤
  : عرض نتائج االختبارات والقیاسات الخاصة بمتغیرات البحث ١-١-٤

  )٢(الجدول 
   األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحثبینی

  االنحراف المعیاري  وسط الحسابيال  المتغیرات  ت
  ١٠.٣٦   درجة٦٢.٤٩  دقة وسرعة الطعن   ١
  ٥.١٧١   درجة٨٧.٨١  دقة الطعن   ٢
  ٠.٧٢   ثانیة١٥.٦٣  سرعة الطعن   ٣
  ٠.٨٩   مرة١٠.٢٨  السرعة الحركیة   ٤
  ٥.٢١  ١١٣.٣٦ْ  )للداخل(مرونة مفصل رسغ الید المسلحة   ٥
  ٥.٢٠  ١١٣.٥٤ْ  )للخارج(مرونة مفصل رسغ الید المسلحة   ٦
  ٣.٣٧  ٣٤.٨١ْ  )ثني(مرونة مفصل المرفق للذراع المسلحة   ٧
  ٠.٧٤  ١٨٠.٤٦ْ  )مد(مرونة مفصل المرفق للذراع المسلحة   ٨
  ٥.٢١  ١١٤.٥٤ْ  )للداخل(مرونة مفصل رسغ الید السائبة   ٩

  ٥.٠٦  ١١٤.٤٩٩ْ  )لخارج(مرونة مفصل رسغ الید السائبة   ١٠
  ٣.٢٧  ٣٣.٥٨ْ  )ثني(ع السائبة مرونة مفصل المرفق للذرا  ١١
  ٠.٧٤  ١٨٠.٤٦ْ  )مد(مرونة مفصل المرفق للذراع السائبة   ١٢
  ١.٦٦  ٧١.٤٦ْ  )ثني(مرونة مفصل الكاحل للرجل االمامیة   ١٣
  ٢.١٩  ١٥٩.٢٩ْ  )مد(مرونة مفصل الكاحل للرجل االمامیة   ١٤
  ٢.٦٠  ٣٥.٣٢ْ  )ثني(مرونة مفصل الركبة للرجل االمامیة   ١٥
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 ٢٦٨

  ٠.٥١  ١٨٠.٣٦ْ  )مد(ة مفصل الركبة للرجل االمامیة مرون  ١٦
  ١.٥٦  ٧١.٣٦ْ  )ثني(مرونة مفصل الكاحل للرجل الخلفیة   ١٧
  ٢.٢٣  ١٥٨.٣٥ْ  )مد(مرونة مفصل الكاحل للرجل الخلفیة   ١٨
  ٢.٦١  ٣٤.٥٩ْ  )ثني(مرونة مفصل الركبة للرجل الخلفیة   ١٩
  ٠.٥٢  ١٨٠.٣٨ْ  )مد(مرونة مفصل الركبة للرجل الخلفیة   ٢٠
  ٢.٨١  ٢١١.٣٦ْ  )مد(مرونة مفصل الورك للرجل األمامیة   ٢١
  ٢.٤٥  ٥١.٧٥ْ  )ثني(مرونة مفصل الورك للرجل األمامیة   ٢٢
  ٢.٠٨  ١٨١.٨٤ْ  )رفع ، امامي(مرونة مفصل الكتف للذراع المسلحة    ٢٣
  ٣.٦٥  ٥٤.١٧ْ  )خفض، خلفي (مرونة مفصل الكتف للذراع المسلحة  ٢٤
  ٢.٧٤  ٢١٠.٥٧ْ  )مد(ورك للرجل الخلفیة مرونة مفصل ال  ٢٥
  ٢.٩٠  ٥١.٧٢ْ  )ثني(مرونة مفصل الورك للرجل الخلفیة   ٢٦
  ١.٧١  ١٨١.٢٨ْ  )رفع امامي(مرونة مفصل الكتف للذراع السائبة   ٢٧
  ٣.٠٢  ٥٢.٦١ْ  )خفض خلفي(مرونة مفصل الكتف للذراع السائبة   ٢٨

  
  
  )٣(الجدول

  حركیة ومرونة بعض مفاصل الجسم االساسیة مع یبین معامالت االرتباط في السرعة ال
  .دقة وسرعة الطعن 

  مستوى الدالة  معامل االرتباط  االختبارات والقیاسات  ت

  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٣٧٧  السرعة الحركیة  ١
  غیر دال  ٠.٠٤٣-  )للداخل(مرونة مفصل رسغ الید المسلحة  ٢
   دالغیر  ٠.٠٤٩  )للخارج(مرونة مفصل رسغ الید المسلحة  ٣
  غیر دال  ٠.١١٣  )ثني(مرونة مفصل المرفق للذراع المسلحة  ٤
  غیر دال  ٠.٠٤١  )مد(مرونة مفصل المرفق للذراع المسلحة   ٥
  غیر دال  ٠.٠٠٦-  )للداخل(مرونة مفصل رسغ الید السائبة   ٦
  غیر دال  ٠.٠٠٣-  )للخارج(مرونة مفصل رسغ الید السائبة   ٧
  غیر دال  ٠.١٥٥  )ثني(ائبة مرونة مفصل المرفق للذراع الس  ٨
  غیر دال  ٠.٠٤١  )مد(مرونة مفصل المرفق للذراع السائبة   ٩

  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٨٣  )ثني(مرونة مفصل الكاحل للرجل األمامیة   ١٠
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٣٠٥-  )مد(مرونة مفصل الكاحل للرجل األمامیة   ١١
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٦١  )ثني(مرونة مفصل الكاحل للرجل الخلفیة   ١٢
  غیر دال  ٠.١٧٤-  )مد(مرونة مفصل الكاحل للرجل الخلفیة   ١٣
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٥٤  )مد(مرونة مفصل الورك للرجل االمامیة   ١٤
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 ٢٦٩

  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٦٩  )ثني(مرونة مفصل الورك للرجل االمامیة   ١٥
  غیر دال  ٠.٠٥٧  ) اماميرفع(مرونة مفصل الكتف للذراع المسلحة   ١٦
  غیر دال  ٠.١٤٩-  )خفض ، خلفي(مرونة مفصل الكتف للذراع المسلحة  ١٧
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٣٠٥  )مد(مرونة مفصل الورك للرجل الخلفیة   ١٨
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٧٩  )ثني(مرونة مفصل الورك للرجل الخلفیة   ١٩
  غیر دال  ٠.١٠٠  ) ، اماميرفع(مرونة مفصل الكتف للذراع السائبة   ٢٠
  غیر دال  ٠.٠٢٩-  )خفض ، خلفي(مرونة مفصل الكتف للذراع السائبة   ٢١
  غیر دال  ٠.٠٦٠-  )مد(مرونة مفصل الركبة للرجل االمامیة   ٢٢
  ٠.٠٥دال عند مستوى   ٠.٢٣٧-  )ثني(مرونة مفصل الركبة للرجل االمامیة  ٢٣
  غیر دال  ٠.١٧٨-  )ثني(مرونة مفصل الركبة للرجل الخلفیة   ٢٤
  غیر دال  ٠.٠٩١-  )مد(مرونة مفصل الركبة للرجل الخلفیة   ٢٥

  )٤٣٥ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (           0,232 ةالجدولیr قیمة * قققیم
  rrrrrمققث
  
  
  
  
  
  
  
  

   مساهمةال  عرض نتائج نسب ٢-١-٤دو
  ودقةبسرعةالحركیة ومرونة بعض المفاصل عرض نتائج نسب مساهمة السرعة  ١-٢-١-٤

  :الطعن بسالح الشیش بصورة منفصلة
   البیانـــــــــات الـــــــــواردة فـــــــــي البحـــــــــث انالجـــــــــل تحدیـــــــــد نـــــــــسب المـــــــــساهمة عـــــــــالج الباحثـــــــــ

ـــــــدرجي ) Multiple - Regression(باســـــــتخدام االنحـــــــدار المتعـــــــدد    وباألســـــــلوب الت
)Step wise Regression or ward(  

  
  

  
  
  )٤(الجدول 
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 ٢٧٠

 الطعن  ودقةسرعةبومرونة بعض المفاصل االساسیة یمثل نسب المساهمة للسرعة الحركیة 
  بسالح الشیش بصورة منفصلة

  المتغیر  ت
المقدار 

  المعامل  الثابت
قیمة ف 
  المحسوبة

قیمة ف 
  الجدولیة

درجة 
  الحریة

نسبة 
المساهمة 

%  

  ١٤.٢  ١-٦٧  ٤  ١١,١١  ٤.٤٣  ١٧.٠  السرعة الحركیة  ١

  ٨.٠  ١-٦٧  ٤  ٥.٨٥  ١.٧٨  ٦٥.٠-  )ثني(كاحل الرجل االمامي   ٢

  ٩.٣  ١-٦٧  ٤  ٦.٨٦  ١.٤٥-  ٢٩٤+  )مد(كاحل الرجل االمامیة   ٣

  ٦.٨  ١-٦٧  ٤  ٤.٩٠  ١.٧٥  ٦٢.١-  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة   ٤

  ٦.٥  ١-٦٧  ٤  ٤.٦٣  ٠.٩٤  ١٣٧-  )مد(ورك الرجل االمامیة   ٥

  ٧.٣  ١-٦٧  ٤  ٥.٢٤  ١.١٥  ٣.٠  )ثني(ورك الرجل االمامیة   ٦

  ٩.٣  ١-٦٧  ٤  ٦.٨٩  ١.١٦  ١٨٢-  )مد(ورك الرجل الخلفیة   ٧

  ٧.٨  ١-٦٧  ٤  ٥.٦٦  ١.٠١  ١٠.٥  )ثني(ورك الرجل الخلفیة   ٨

  ٥.٦  ١-٦٧  ٤  ٤.٩٨  ٠.٩٥-  ٩٦.١  )ثني(ركبة الرجل االمامیة   ٩
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 ٢٧١

  عرض نتائج نسب مساهمة السرعة الحركیة ومرونة بعض مفاصل الجسم بسرعة٢-٢-١-٤
  : الطعن بسالح الشیشودقة

  )٥(الجدول 
سرعة ودقة الطعن في بة مساهمة السرعة الحركیة ومرونة بعض مفاصل الجسم یمثل نس

  بسالح الشیش

  المتغیر  ت
المقدار  

  المعامل  الثابت
قیمة ف 
  المحسوبة

قیمة ف 
  الجدولیة

درجة 
  الحریة

نسبة 
  المساهمة

(%)  
  ١٤.٢  ١-٦٧  ٤.٠٠  ١١,١١  ٤.٤٣  ١٧.٠  السرعة الحركیة  ١

  السرعة الحركیة  ٢
  ٤.٣٩  ١٠٨-  )ثني(مامیةكاحل الرجل األ

١.٧٦  
٩.٣١  

  ٢٢.٠٠  ٢-٦٦  ٣.١٥  

٣  
  السرعة الحركیة

  )ثني(ةكاحل الرجل األمامی
  )مد(كاحل الرجل األمامیة 

١٥١  
٤.٨٣  
١.٤٤  
١.٥١  

٣١.٦  ٣-٦٥  ٢.٧٥  ١٠.٠٢  

٤  

  السرعة الحركیة
  )ثني(كاحل الرجل األمامیة

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 

١٤٤  

٤.٧٩  
١.٣١  
١.٥٠  
٠.٢١  

٣١.٧  ٤-٦٤  ٢.٥٢  ٧.٤٢  

٥  

  السرعة الحركیة
  )ثني(كاحل الرجل األمامیة

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 

-٣  

٤.٥٩  
٠.٩٢  

-١.٤٩  
٠.٤٩  
٠.٧٣  

٣٥.٣  ٥-٦٣  ٢.٣٦  ٦.٨٩  

٦  

  السرعة الحركیة
كاحل الرجل األمامیة 

  )ثني(
  )مد(ل األمامیة كاحل الرج

  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )نيث(ورك الرجل األمامي

-٢٣  

٤.٤٥  
٠.٧٤  

-١.٤٩  
٠.٤٠  

٠.٧٢٥  
٠.٨٢  

٣٨.٨  ٦-٦٢  ٢.٢٥  ٦.٥٥  

٧  
  السرعة الحركیة

كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(

-٤٢  
٤.٣٧  
٠.٦٥  

-١.٤٥  
٣٩.٠  ٧-٦١  ٢.١٦٦  ٥.٥٧  
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 ٢٧٢

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد (ورك الرجل األمامیة
  )ثني(ورك الرجل األمامیة 
  )مد(ورك الرجل الخلفیة 

٠.٤٦  
٠.٥١١  
٠.٨١  
٠.٢٩  

٨  

  السرعة الحركیة
كاحل الرجل األمامیة 

  )ثني(
  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )يثن(ورك الرجل األمامیة 
  )مد(ورك الرجل الخلفیة 
  )ثني(ورك الرجل الخلفیة 

-٤٥  

٤.٢٧  
٠.٦٥  

-١.٤٥  
٠.٤٧٠  
٠.٥٢  
٠.٦٦  
٠.٢٩  
٠.١٥  

٣٩.١  ٨-٦٠  ٢.٠٩  ٤.٨١  

٩  

  السرعة الحركیة
كاحل الرجل األمامیة 

  )ثني(
  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )يثن(ورك الرجل األمامیة 
  )مد(ورك الرجل الخلفیة 
  )ثني(ورك الرجل الخلفیة 
  )ثني(ركبة الرجل األمامیة 

-٦٧  

٤.٨  
٠.٧٢  

-١.٠٦  
٠.١٨٩  
٠.٣٩  
٠.٩٧  
٠.٤٢  

-٠.٠٨  
-٠.٩٢  

٤٣  ٩-٥٩  ٢.٠٤  ٤.٩٤  

  )٤٤٣ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،  (٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة fقیمة * 
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 ٢٧٣

الطعـن بداللـة الـسرعة الحركیـة ودقـة سرعة بـ   عرض معادالت التنبؤ الخاصـة١-٢-٢-١-٤
  :ومرونة بعض مفاصل الجسم المشاركة بحركة الطعن بسالح الشیش 

  .السرعة الحركیة ×٤.٤٣+١٧= دقة وسرعة الطعن 
 ) .ثني(كاحل الرجل األمامیة × ١.٧٦+السرعة الحركیة ×٤.٣٩+١٠٨-=دقة وسرعة الطعن 

) ثنـــــي(كاحـــــل الرجـــــل األمامیـــــة ×١.٤٤+یـــــةالـــــسرعة الحرك×٤.٨٣+١٥١=دقـــــة وســـــرعة الطعـــــن 
  )  .مد(كاحل الرجل األمامیة  × ١.٥١+

) ثنــــي(كاحــــل الرجــــل األمامیــــة ×١.٣١+الــــسرعة الحركیــــة ×٤.٧٩+١٤٤=دقــــة وســــرعة الطعــــن 
  ).ثني(كاحل الرجل الخلفیة×٠.٢١) +مد(كاحل الرجل األمامیة ×١.٥٠+

ـــة×٤.٥٩+٣-=دقـــة وســـرعة الطعـــن  –) ثنـــي(الرجـــل األمامیـــة كاحـــل ×٠.٩٢٠+الـــسرعة الحركی
) ثنــي(كاحــل الرجــل الخلفیــة ×٠.٤٩٠)+مــد(كاحــل الرجــل األمامیــة ×١.٤٩

  ) .مد(ورك الرجل األمامیة ×٠.٧٣+
-)ثنـــي(كاحـــل الرجـــل األمامیـــة ×٠.٧٤+الـــسرعة الحركیـــة ×٤.٤٥+٢٣-=دقـــة وســـرعة الطعـــن 

ـــــــة ×٠.٤٠)+مـــــــد(كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة ×١.٤٩ كاحـــــــل الرجـــــــل الخلفی
ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٨١)+مــــد( الرجــــل األمامیــــة ورك×٠.٧٢)+ثنــــي(
  ) .ثني(

-)ثنـــي(كاحـــل الرجـــل األمامیـــة ×٠.٦٥+الـــسرعة الحركیـــة ×٤.٣٧+٤٢-=دقـــة وســـرعة الطعـــن 
ـــــــة ×٠.٤٦)+مـــــــد(كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة ×١.٤٥ كاحـــــــل الرجـــــــل الخلفی

ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٨١)+مــــد(ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٥١)+ثنــــي(
  ) .مد(لرجل الخلفیة ورك ا×٠.٢٩) +ثني(

-)ثنـــي(كاحـــل الرجـــل األمامیـــة ×٠.٦٤+الـــسرعة الحركیـــة ×٤.٢٧+٤٥-=دقـــة وســـرعة الطعـــن 
ـــــــة ×٠.٤٧)+مـــــــد(كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة ×١.٤٥ كاحـــــــل الرجـــــــل الخلفی

ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٦٦)+مــــد(ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٥٢)+ثنــــي(
) ثني(لخلفیة ورك الرجل ا×٠.١٥)+مد(ورك الرجل الخلفیة ×٠.٢٩)+ثني(
.  

-)ثنـــي(كاحـــل الرجـــل األمامیـــة ×٠.٧٢+الـــسرعة الحركیـــة ×٤.٨٠+٦٧-=دقـــة وســـرعة الطعـــن 
كاحــــــل الرجــــــل الخلفیــــــة × ٠.١٩)+مــــــد(كاحــــــل الرجــــــل األمامیــــــة ×١.٠٦

ورك الرجــل األمامیــة × ٠.٩٧) +مــد(ورك الرجــل األمامیــة ×٠.٣٩)+ثنــي(
لیفــــــة ورك الرجــــــل الخ×٠.٠٨-)مــــــد(ورك الرجــــــل الخلفیــــــة ×٠.٤٢)+ثنــــــي(
  ) ثني(ركبة الرجل االمامیة×٠.٩١-)ثني(
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 ٢٧٤

ــة بعــض المفاصــل ٣-٢-١-٤ ــائج نــسبة مــساهمة مرون الطعــن ودقــة ســرعة فــي   عــرض نت
  :بسالح الشیش 

  )٦(الجدول 
  الطعن بسالح الشیشودقة سرعة في یمثل نسبة مساهمة مرونة بعض المفاصل 

  المتغیر  ت
المقدار  

  المعامل  الثابت
قیمة ف 
  المحسوبة

 ف قیمة
  الجدولیة

درجة 
  الحریة

نسبة 
  المساهمة

(%)  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة   ١
  ٨.٠  ١-٦٧  ٤.٠٠  ٥.٨٥  ١.٧٨  ٦٥ -  )ثني(

٢  
كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 

  )ثني(
  )مد(كاحل الرجل األمامیة 

١.٥٢  ١٥٦  
-١٤.٩  ٣-٦٦  ٣.١٥  ٥.٨٠  ١.٢٧  

٣  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(خلفیة كاحل الرجل ال

١٣٣  
١.٠٧  

-١.٢٥  
٠.٧٣  

١٥.٦  ٣-٦٥  ٢.٧٥  ٤.٠١  

٤  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 

-٤٠.٠  

٠.٦٠٢  
-١.٢٤  

١.٠٤  
٠.٨٦  

٢٠.٧  ٤-٦٤  ٢.٥٢  ٤.١٧  

٥  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )ثني(ورك الرجل األمامیة 

-٦٠  

٠.٤٣  
-١.٢٥  

٠.٩١  
٠.٨٤  

٠.٩  

٢٥.١  ٥-٦٣  ٢.٣٦  ٤.٢٢  

٦  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )ثني(ورك الرجل األمامیة 

  )مد(الرجل الخلفیة ورك 

-١٠١  

٠.٢٥  
-١.١٨  

١.٠٤  
٠.٣٧  
٠.٨٠  
٠.٦٣  

٢٦.١  ٦-٦٢  ٢.٢٥  ٣.٦٤  
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 ٢٧٥

٧  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )ثني(ورك الرجل األمامیة 
  )مد(ورك الرجل الخلفیة 
  )ثني(ورك الرجل الخلفیة 

-١٠٨  

٠.٢٦  
-١.٢٤  

٠.٩٩  
٠.٤٧  

-٠.٠٣  
٠.٦٢  
٠.٩٥  

٢٨.٤  ٧-٦١  ٢.١٦  ٣.٤٥  

٨  

كاحـــــــل الرجـــــــل األمامیـــــــة 
  )ثني(

  )مد(كاحل الرجل األمامیة 
  )ثني(كاحل الرجل الخلفیة 
  )مد(ورك الرجل األمامیة 
  )ثني(ورك الرجل األمامیة 
  )مد(ورك الرجل الخلفیة 
  )ثني(ورك الرجل الخلفیة 

  )ثني(ركبة الرجل األمامیة 

-١٢٧  

٠.٢٨  
-٠.٩٦  

٠.٨٥  
٠.٣٧  
٠.١٠  
٠.٧٢  
٠.٨٧  

-٠.٥٧  

٣٠.٠  ٨-٦٠  ٢.٠٩  ٣.٢٢  

  ) ٤٤٣ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،  (٠.٠٥ الجدولیة عند مستوى داللة fقیمة * 
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 ٢٧٦

ــة سرعة بــ عــرض معــادالت التنبــؤ الخاصــة ١-٣-٢-١-٤ الطعــن بداللــة مرونــة بعــض ودق
  :سالح الشیش مفاصل الجسم االساسیة المشاركة بحركة الطعن ب

  ) .ثني(كاحل الرجل األمامیة ×١.٧٨+٦٥-= دقة وسرعة الطعن 
كاحل الرجـل األمامیـة ×١.٢٧–) ثني(كاحل الرجل األمامیة ×١.٥٢+١٥٦= دقة وسرعة الطعن 

  ) .مد(
كاحل الرجـل األمامیـة ×١.٢٥–) ثني(كاحل الرجل األمامیة ×١.٠٧+١٣٣= دقة وسرعة الطعن 

  ) .ثني(الخلفیة كاحل الرجل × ٠.٧٣) +مد(
كاحـــل الرجـــل ×١.٢٤–) ثنـــي(كاحـــل الرجـــل األمامیـــة ×٠.٦٢٢+٤٠.٠-= دقـــة وســـرعة الطعـــن 

ـــة ×١.٠٤)+مـــد(األمامیـــة  ورك الرجـــل ×٠.٨٦)+ثنـــي(كاحـــل الرجـــل الخلفی
  ) .مد(األمامیة 

كاحـل الرجـل األمامیـة ×١.٢٥-)ثنـي(كاحـل الرجـل األمامیـة ×٠.٤٣+٦٠-= دقة وسرعة الطعن 
ـــة ×٠.٨٤)+ثنـــي( الرجـــل الخلفیـــة كاحـــل×٠.٩١)+مـــد( ورك الرجـــل األمامی
  ) .ثني(ورك الرجل األمامیة ×٠.٩) +مد(
ــــة ×٠.٢٥+١٠١-= دقــــة وســــرعة الطعــــن  ــــي(كاحــــل الرجــــل األمامی كاحــــل الرجــــل ×١.١٨–) ثن

ورك الرجــل ×٠.٣٧) +ثنــي(كاحــل الرجــل الخلفیــة ×١.٠٤) +مــد(األمامیــة 
ورك الرجــــل ×٠.٦٣) +ثنــــي(ورك الرجــــل األمامیــــة ×٠.٨) +مــــد(األمامیــــة 
  ) .مد(الخلفیة 

ــــة ×٠.٢٦+١٠٨-= دقــــة وســــرعة الطعــــن  ــــي(كاحــــل الرجــــل األمامی كاحــــل الرجــــل ×١.٢٤–) ثن
ورك الرجــل ×٠.٤٧) +ثنــي(كاحــل الرجــل الخلفیــة ×٠.٩٩) +مــد(األمامیــة 
ورك الرجــل ×٠.٦٢) +ثنــي(ورك الرجــل األمامیــة ×٠.٠٣–) مــد(األمامیــة 
  ) .ثني(لخلفیة ورك الرجل ا×٠.٩٥) +مد(الخلفیة 

كاحل الرجل األمامیة ×٠.٩٦-)ثني(كاحل الرجل األمامیة ×٠.٢٨+١٢٧-= دقة وسرعة الطعن 
ورك الرجـــل األمامیـــة ×٠.٣٧) +ثنـــي(كاحـــل الرجـــل الخلفیـــة ×٠.٨٥)+مـــد(
) مد(ورك الرجل الخلفیة ×٠.٧٢)+ثني(ورك الرجل األمامیة ×٠.١٠)+مد(

  ) .ثني( الرجل االمامیةركبة×٠.٥٧-)ثني(ورك الرجل الخلفیة ×٠.٨٧+
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 ٢٧٧

   : مناقشة النتائج٢-٤ 
ودقـة سرعة بـ مناقشة نتائج نسب مساهمة السرعة الحركیـة ومرونـة بعـض المفاصـل ١-٢-٤

  :الطعن بسالح الشیش 
  :الطعن ودقة سرعة ب مناقشة نتائج نسبة مساهمة السرعة الحركیة ١-١-٢-٤

 الطعــن  ودقــةسرعةبــ الحركیــة  نــسب مــساهمة الــسرعةبــینوالــذي ی) ٤(مــن خــالل الجــدول 
بـسالح الـشیش  وهنـا یجــب ان نفـرق بـین العالقــة والمـساهمة فالعالقـة تعطینــا انطباعـا عـن نوعیــة 
التأثیر فیما اذا ازدادت قیمة المتغیرات أو قلبت عن الحـد الطبیعـي ، امـا نـسبة المـساهمة فتعطینـا 

  .ذي حصلت علیه عینة البحث القیمة الفعلیة لمساهمة المتغیرات في سرعة ودقة الطعن ال
حیث تعد السرعة الحركیة اكثر المتغیرات ارتباطا بمـستوى اداء ریاضـة المبـارزة حیـث ان 
ریاضة المبارزة نزال فردي وهي ریاضة الهجوم والدفاع بین متنافسین یحاول كل منهما ان یسجل 

المبــارزة تتطلــب اداء الــى ان طبیعــة االداء فـي ریاضــة " لمـسة علــى االخــر حیــث یـشیر الطنبــولي 
وكذلك یحتاج المبارز الى السرعة في الرد ) ١٧ ، ١٩٨٣الطنبولي(بعض المهارات بسرعة عالیة 

على الخصم ، والى ما قد یظهره الخصم من حركات فجائیة غیر متوقعة أثناء النزال مما یتطلـب 
ــــــــــــــــــــــــــــــتخلص منهــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــذه الحركــــــــــــــــــــــــــــــات او ال ــــــــــــــــــــــــــــــاط مث ــــــــــــــــــــــــــــــة احب   امكانی

كمــا ان التغییــر المفــاجئ لوضــعیات الجــسم المختلفــة یحتــاج الــى ســرعة ") ٢٦، ١٩٨٣البیــاتي ، (
  ) .٣٦، ١٩٧٩الرملي ، " (عالیة المكان االستجابة السریعة الناجحة 

ان العب المبارزة یجب ان یكـون سـریعا اوال اذ ان جمیـع افعـال اللعـب مـن هجـوم ودفـاع 
ات الطعن وفي مختلف االوضاع تتم من جراء استخدام السرعة ، وهي عامل حاسم في اداء حرك

  .واالتجاهات 
ان اللعب الحدیث یتطلب من الالعب السرعة في الحركة وسرعة في التنقل على الملعـب 
من مكان الى آخـر للـتخلص مـن الخـصم أو ارباكـه عـن طریـق سـرعة الهجـوم المباغـت والمفـاجئ 

ه غیــر قــادر علــى حیــث ان حركــات العــب المبــارزة تتــسم بــسرعة االنقــضاض علــى الخــصم وجعلــ
تعــد مــن العوامــل الحاســمة التــي تــؤثر " التفكیــر والتوقــع الحركــي لــسالح المهــاجم لــذا فــان الــسرعة 

بــشكل مباشــر فــي نتیجــة المبــاراة اذ یــشاهد الكثیــر مــن المواقــف الهجومیــة والدفاعیــة طــوال المبــاراة 
 ، ١٩٨٩الحیـالي ، " (یكون لعامل الـسرعة فیهـا الحـد الفاصـل فـي ابـراز احـد الالعبـین عـن غیـره 

تـشمل حركـات الـرجلین والـذراع " ومما تجدر االشارة الیه هنا إلى ان صفة السرعة یجب أن ) ٢٥
البیـاتي ، " (والمسلحة والتي كلها تتجه نحو الخصم فـي أقـل زمـن ممكـن لكـي یفـاجئ بهـا الخـصم 

٩١ ، ١٩٨٣. (  
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 ٢٧٨

لة الحركة وتكرار الهجوم ان عامل السرعة ضروري في االنتقال من حالة السكون الى حا
والتقهقر والـدفاع ، والـسرعة الفائقـة المـصحوبة بـالتغیر فـي االداء واالنطالقـات اللحظیـة والمفاجئـة 
والــصادرة مــن جمیــع اجــزاء الجــسم وبتوقیتــات مختلفــة حــسب ظــروف الحالــة التــي تواجــه الالعــب 

قعـة اذا كــان المبـارز قــادرا علــى ان أثنـاء النــزال ، لـذا فــان الـسرعة كثیــرا مـا تغیــر مـن النتــائج المتو 
  .یستغل الفرصة المتاحة له وكیفیة استثمارها من الخصم 

  )٩٢-٦٢ ، ١٩٨٣البیاتي ، (
ان مــن المهــم جــدا علــى العــب المبــارزة ان یمتلــك ســرعة حركیــة فــي الحركــات الهجومیــة 

ختلفـة مـن آن والدفاعیة حیث تمكنه في اللعـب مـن اسـتعمال هـذه الحركـات بالتبـادل وفـي اوقـات م
آلخــر مــع الخــصم بدقــة تامــة حتــى یفاجئــه بهــا دون ان یتوقعهــا ، حیــث دلــت التجــارب علــى ان 
الخطــط المبنیــة علــى الــدفاع فقــط ال ینــتج عنهــا نتــائج حــسنة ، وان الخطــط المبنیــة علــى الهجــوم 
ـــائج ذلـــك ان الالعـــب المهـــاجم لـــه االفـــضلیة فـــي  والـــسرعة الحركیـــة هـــي التـــي تعطـــي افـــضل النت

توقیـــت دائمـــا فـــي احتـــساب اللمـــسة لـــصالحه ، حیـــث ان القـــانون یقـــف مـــع الالعـــب االســـرع فـــي ال
تسجیل اللمسة كقاعدة اساسـیة حاسـمة مـن بـین قواعـد القـانون الـدولي لـسالح الـشیش ، لـذلك البـد 
لالعب المهـاجم ان یقـوم بـاداء حركـات سـریعة تمتـاز بـسرعة حركیـة كبیـرة وحركـات تمویـه وخـداع 

مه من اجل من یجبر خصمه على اداء حركات معینـة وخلـق فـراغ یمكـن اسـتغالله بسالحه وبجس
واالستفادة منه في بدء الهجوم او اجبار الخصم نتیجة المراوغة على اتخاذ اوضاع دفاعیة معینة 

  .بسالحه وبذلك یتهیأ له ان الطریق امامه سهل ومكشوف للقیام بالهجوم 
  )١٩٢-١٨٩ ، ١٩٧٦عابدین ، (
  

الطعـن بــسالح ودقـة  مـساهمة مرونـة مفـصل الـورك بـسرعة  نـسبة مناقـشة نتـائج٢-١-٢-٤
  :الشیش 

ان اتجاه " نسب مساهمة مرونة مفصل الورك ، حیث یبینوالذي ی) ٥(من خالل الجدول 
ومدى الحركـة تحـدد تبعـا لنـوع المفـصل الـذي تعمـل علیـه ، وان قـدرة المفـصل علـى الوصـول الـى 

طیـة العـضالت العاملـة علیـه ، أي ان العـضالت تحـدث الحركـة اقصى مدى له تتوقـف علـى مطا
، كمـــا تتـــأثر )  ٧٦، ١٩٩٧حـــسنین وعبـــد الحمیـــد ، " (داخـــل الحـــدود التـــي یـــسمح بهـــا المفـــصل 

المرونـــة بالطبیعـــة التركیبیـــة والتـــشریحیة للمفـــصل ، وفـــي حالـــة تنفیـــذ الفـــرد للحركـــات العادیـــة فانـــه 
ركیة للمفصل غیر ان االداء التنافسي فـي مختلـف االنـشطة یستخدم جزءًا قلیال من االمكانات الح

او اكثــر مــن امكانــات % ٩٥-٨٥یتطلــب درجــة عالیــة مــن المرونــة بحیــث یمكــن ان تــصل الــى 
وكمــا تختلــف حركــة المفاصــل والمــدى الــذي ) ٢٤٨ ، ١٩٩٧ابــو العــال ، " (المفــصل التــشریحیة 

تحمـــل وزن الجـــسم تتمتـــع بحریـــة فـــي تـــصل الیـــه تبعـــا لـــشكل وحجـــم العظـــم فمـــثال المفاصـــل التـــي 
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 ٢٧٩

الحركة مثل مفصل الورك ویتم تمفصل عظامه الكبیرة بوساطة سطح مفصلي مدور املس ونـاعم 
مغطى بغضروفة زجاجیة منعا لتآكل العظام  وتحاط هذه المفاصـل بمحفظـة قویـة تزیـد مـن قوتهـا 

  )١١٧، ١٩٨٦دوري ، ال(ومتانتها واربطة قویة فضال عن العضالت واالوتار التي تحیط بها 
ان مفصل الورك یعد من المفاصل التي تعمل على اكثـر مـن محـور أي انهـا تعمـل علـى 

  ) .٢٧٨ ، ١٩٩٨حسین ، (الثني والمد والتقریب واالبعاد والتدویر للداخل والخارج 
البد للمبارز من امـتالك مـدى حركـي فـي مفـصل الـورك یـساعده فـي ذلـك امتالكـه مرونـة 

فاصـل االخــرى تمكنـه مـن الـسیطرة علـى وضــع الجـسم باسـتقامة للجـزء العلــوي جیـدة فـي بعـض الم
حیــث أن لمرونــة مفــصل الــورك " وســهولة حركــة الــرجلین للــدفع لالمــام والتقــدم فــي عملیــة الهجــوم 

  ".دورا مهما والمفاصل المرتبطة به حیث تساعده على حركات المراوغة وتغییر االتجاه
  )٤٤ ، ١٩٨٧المرجاني ،  (

لــــه مــــن اهمیـــة فــــي جــــسم االنـــسان اذ ان المــــستوى العــــالي ففـــي مــــدى الحركــــة فــــي ولمـــا 
المفاصل یجعل الحركة سهلة وسـریعة ، وكـذلك یقـدم اقتـصادیة وفعالیـة فـي الوقـت نفـسه وان لهـذا 
المفــصل دورا مهمــا واساســیا فــي رفــع المــستوى وانــه كلمــا ارتفــع مــستوى مــدى الحركــة فــي مفــصل 

  .وى اداء مهاري افضل الورك كلما حقق الفرد مست
  

 مناقشة نتـائج نـسبة مـساهمة مرونـة مفـصل الركبـة بدقـة وسـرعة الطعـن بـسالح ٣-١-٢-٤
  :الشیش 

والــذي یوضــح نــسب مــساهمة مفــصل الركبــة ، حیــث أن مفــصل ) ٤(مــن خــالل الجــدول 
الركبــة هــو اكبــر مفــصل فــي جــسم االنــسان ویتكــون مــن ثالثــة عظــام هــي عظمــة الفخــذ والــشظیة 

وهـــو مـــن المفاصـــل التـــي تـــتم الحركـــة فیهـــا فـــي مـــستوى واحـــد الثنـــي والمـــد فقـــط . قـــصبة وعظـــم ال
ولـــه دور كبیـــر فـــي عمـــل وزن الجـــسم وانتـــصابه كمـــا انـــه یـــؤدي دورا ) ٨٤ ، ١٩٩٧الخطیـــب ، (

مهما من خالل ثني مفصل الرجل االمامیة وذلك من اجل تقریب المسافة تجاه الخصم أي تقریب 
  . الهدف ذبابة السالح الى منطقة

ان حركات العب المبارزة تعتمد على المدى الحركي الذي تتحرك فیه مفاصـل الجـسم او 
بعض اجزائه ویؤدي هذا المدى الدور االساسي في تحقیـق االداء وتحقیـق اللمـسة الـصحیحة عنـد 

یؤدي اتـساع مـدى الحركـة فـي مفاصـل الجـسم الـى اتاحـة الفرصـة كـي " اداء حركة الطعن، حیث 
حــسم " (ضالت فــي الطــول المناســب لالنقبــاض ومــن ثــم ســوف تــسمح بانتــاج قــوة اكبــر تعمــل العــ

والریاضـي الـذي ال یتـسم باكتـساب مرونـة مفـصلیة جیـدة یالقـي ) ٢٥٢ ، ١٩٩٧الدین وآخرون ، 
صـعوبات فــي القــدرة علــى اداء الحركــات بــسهولة وســرعة وتحدیــد فــي مجــال الحركــة ویتطلــب ذلــك 

  . خالل اداء الواجبات الحركیة من الالعب بذل جهد اكبر من
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 ٢٨٠

ولمفصل الركبة دور بارز في وضع االستعداد الذي یقضي فیه المبارز معظم وقته وكما 
انه یسمح للمبارز بالهجوم والدفاع في أي لحظة مـن النـزال ، ولهـذا المفـصل دور مهـم فـي حركـة 

بحیـــث تتعامـــد الركبـــة یلـــي مـــد الـــذراع المـــسلحة ومباشـــرة الطعـــن بالقـــدم االمامیـــة " الطعـــن حیـــث 
  " .االمامیة على مقدمة القدم االمامیة مع مد الرجل الخلفیة من مفصل الركبة

  )٤٣ ، ١٩٨٠صالح الدین ، (
  

الطع  ن ب  سالح ودق  ة  م  ساھمة مرون  ة مف  صل الكاح  ل ب  سرعة  ن  سبة مناق  شة نت  ائج٤-١-٢-٤
  :الشیش 

ث یختلـف مـدى والذي یوضح نسب مساهمة مفصل الكاحل ، حیـ) ٤(من خالل الجدول 
الحاجـــة الــــى تحقیـــق مــــستوى معـــین مــــن المرونـــة ســــواًء فـــي أي مفــــصل مـــن مفاصــــل الجــــسم او 
مجموعـــة مـــن المفاصـــل بـــاختالف المـــدى الحركـــي الـــذي یتطلبـــه االداء المهـــاري ســـواء بـــاختالف 

  .الریاضات او باختالف المهارات في الریاضة الواحدة 
  )٢٥٦ ، ١٩٩٧حسام الدین وآخرون ، (

صل الكاحل من ثالثة عظام هي القصبة ولشظیة والعظم الكعبـي وان الحركـات یتكون مف
  ) ١٥٠ ، ١٩٨٦الدوري ، (التي تحدث في هذا المفصل هي الثني والمد 

یرفـع مـشط القـدم للرجـل االمامیـة ثـم یـدفع "ولهذا المفـصل دور كبیـر بحركـة الطعـن حیـث 
تنقــل الرجــل االمامیــة والكعــب اعلــى مــن الجــسم لالمــام بمــد الرجــل الخلفیــة بحركــة ســریعة وقویــة ل

مــستوى االرض قلــیال ثــم النــزول بهــا الــى االرض عــن طریــق كعــب القــدم االمامیــة لمــسافة قــدمین 
وان حركة االرجل التـي تـؤدي دورا كبیـرا فـي تقـدیر المـسافات ) "١٩٣ ، ١٩٧٩الرملي ، " (تقریبا 

 العمـــل المطلـــوب اداؤه بالنـــسبة فـــي ریاضـــة المبـــارزة الحدیثـــة مـــن شـــأنها ان تـــضاعف مـــن اهمیـــة
  )١١٣ ، ١٩٧٩الرملي ، " (لالرجل والقدمین 

وتكمن اهمیـة مفـصل الكاحـل بالنـسبة لالعـب المبـارزة مـن ان وزن الالعـب سیـسلط علـى 
مفــصل الــورك والركبــة والكاحــل وذلــك مــن اجــل ثبــات الجــسم والحفــاظ علــى عملیــة االتــزان فــضال 

 الكاحل للرجل االمامیة حیث ان اول من یتحرك بعـد حركـة على أن عملیة الهجوم تبدأ من خالل
الذراع المسلحة مباشرة هي كاحل القدم االمامیة ثم النزول بها الى االرض عن طریق كعب القـدم 
وان جمیع الحركات الهجومیة والدفاعیة یكون لمفصل الكاحل الدور الكبیـر والمهـم فـي امتـصاص 

لالعــب علمـا بــان هــذا المفــصل یكــون بتمــاس مباشــر مــع الـصدمات التــي تحــدث فــي اثنــاء حركــة ا
  .االرض
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   االستنتاجات والتوصیات-٥
    االستنتاجات١-٥
اظهرت النتائج وجود ثمانیة نماذج لنسب مساهمة مرونـة بعـض مفاصـل الجـسم بـسرعة ودقـة  .١

  .الطعن بسالح الشیش 
صــل الــى تــسع معــادالت فــي ضــوء النمــاذج النهائیــة التــي مثلــت المــساهمة المعنویــة أمكــن التو  .٢

الطعـن بداللـة الـسرعة الحركیـة ومرونـة بعـض المفاصـل المـشاركة ودقـة تنبؤیة خاصة بـسرعة 
  .بحركة الطعن بسالح الشیش 

في ضـوء النمـاذج النهائیـة التـي مثلـت المـساهمة المعنویـة أمكـن التوصـل الـى ثمـان معـادالت  .٣
صــل المــشاركة بحركــة الطعـــن الطعــن بداللـــة مرونــة بعــض المفاودقــة سرعة بــتنبؤیــة خاصــة 
  .بسالح الشیش 

   أثبت صالحیته لقیاس السرعة الحركیة لالعب المبارزةانان االختبار الذي صممه الباحث .٤
  : التوصیات ٢-٥
العمل على تنمیة السرعة الحركیة وكذلك المفاصـل التـي اظهـرت نـسبة مـساهمة والعمـل علـى  .١

 وذلـك الهمیتهـا مـن ،طعـن بـسالح الـشیش تطویرها من أجـل تقویـة العالقـة مـع سـرعة ودقـة ال
  . خالل مساهمتها الفعلیة في المشاركة في حركة الطعن 

  .اعتماد المعادالت العلمیة التنبؤیة المستخدمة كأداة لالسترشاد بها  .٢
  .اعتماد اختبار السرعة الحركیة لحركة الطعن لالعب المبارزة  .٣
ومرونـة المفاصـل باسـتخدام طـرق ووسـائل ضرورة اجراء المزید من اختبارات السرعة الحركیة  .٤

  .اخرى ، واستخدام االجهزة الحدیثة في قیاس المرونة 
تطبیق االختبار الحالي على عینات كبیرة للتوصل الى اختبار مقنن یعبـر عـن قیـاس الـسرعة  .٥

  .الحركیة لالعب المبارزة بشكل أكثر عمومیة 
ها الدراســة مــع دقــة وســرعة الطعــن ضــرورة اجــراء بحــوث مــشابهة فــي المجــاالت التــي لــم تــشمل .٦

  .بسالح الشیش 
 .اجراء دراسة مشابهة على عینة تخصصیة تمثل العبي أندیة المقدمة في القطر  .٧

 
  
  
  

٢٨١  
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  المصادر
االســــس العلمیــــة والطــــرق االحــــصائیة لالختبــــارات ) ١٩٩٩:(ابــــراهیم ، مــــروان عبــــد المجیــــد  .١

  .اعة والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن  ، دار الفكر للطب١والقیاس في التربیة الریاضیة ،ط
 ، جامعـة ١التـدریب الریاضـي االسـس الفـسیولوجیة ط) ١٩٩٧:(ابو العال ، احمد عبد الفتاح  .٢

  .حلوان ، دار الفكر العربي ، مدینة نصر 
  .المعامالت العلمیة بین النظریة والتطبیق ) ١٩٩٩:(باهي ، مصطفى حسین  .٣
برنـــامج مقتـــرح لتطـــویر ســـرعة ودقـــة الطعـــن لـــدى ) "١٩٨٣:( البیـــاتي ، بـــسام عبـــاس محمـــد  .٤

رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، " العبــي المبــارزة فــي ســالح الــشیش
  .جامعة بغداد 

االعــداد البــدني للنــساء، ) ١٩٨٦:(التكریتـي، ودیــع یاســین والحجــار ، یاســین طــه محمــد علــي  .٥
  .كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، 

التطبیقـات االحـصائیة فـي التربیـة ) ١٩٩٩:(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیـدي ، حـسن محمـد  .٦
  .الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

ـــدین ، طلحـــة وآخـــرون  .٧ ـــدریب الریاضـــي ط) ١٩٩٧:(حـــسام ال ـــة فـــي الت  ، ١الموســـوعة العلمی
  .اب للنشر ، مدینة نصر مركز الكت

اللیاقـــة البدنیـــة ومكوناتهـــا االســـس ) ١٩٩٧:(حــسنین ، محمـــد صـــبحي وعبـــد الحمیـــد ، كمـــال  .٨
  . القاهرة  ، دار الفكر العربي ، مدینة نصر ، ٣ االعداد البدني ، طرق القیاس ، ط–النظریة 

ر الفكـر ، دا١علم التدریب الریاضي فـي االعمـار المختلفـة ط) ١٩٩٨:(حسین ، قاسم حسن  .٩
  .للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن 

فاعلیـــة المـــستویین البـــدني والمهـــاري فـــي تحدیـــد كفـــاءة ) ٢٠٠١:(الحمـــداني ، ســـعد فاضـــل  . ١٠
اطروحــة دكتــوراه )  تنبــؤ– مــساهمة –عالقــة (االداء لالعبــي كــرة الــسلة وحــسب مراكــز اللعــب 

  .غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
وضـــع مـــستویات معیاریـــة الهـــم عناصـــر اللیاقـــة ) (١٩٨٩:(الحیـــالي ، نوفـــل محمـــد محمـــود  . ١١

اطروحـة ماجـستیر غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة ) البدنیة الخاصـة لالعبـي الدرجـة االولـى بكـرة الیـد 
  الریاضیة ، جامعة الموصل 

طبعــة دار القیــاس فـي المجــال الریاضــي ، م) ١٩٧٦:(خـاطر ، احمــد والبیــك ، علـي فهمــي  . ١٢
  المعارف ، مصر 

االطالــة العــضلیة ، مركــز الكتــاب للنــشر ، ) ١٩٩٧:(الخطیــب ، نریمــان محمــد علــي وآخــران  . ١٣
 ، ٢علـم التـشریح لطـالب كلیـة التربیـة الریاضـیة ط) ١٩٨٦:(جامعة حلوان الدوري ، قیس ابراهیم 

  .طبعت في مدیریة مطبعة جامعة صالح الدین 
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 ٢٨٣

لمــدخل إلــى تحلیـل االنحــدار ، مدیریــة دار الكتــب للطباعــة ا) ١٩٨٧:(الـراوي ،خاشــع محمــود  . ١٤
  .والنشر ، جامعة الموصل 

المبــارزة ســالح الــشیش ، دار الفكــر العربــي ، جامعــة ) ١٩٧٩:(الرملــي ، عبــاس عبــد الفتــاح  . ١٥
  .حلوان ، القاهرة 

العالقــة ونــسبة مــساهمة بعــض الــصفات البدنیــة والقیاســات ) ١٩٩٩:(الرومــي ، جاســم محمــد  . ١٦
متــر ) ١١٠(یة وامكانیــة التنبــؤ بهمــا فــي درجــة الــتعلم وتحقیــق المــستوى الرقمــي فــي ركــض الجــسم

ـــد الخـــامس ، العـــدد الخـــامس عـــشر ،  ـــة الرافـــدین للعلـــوم الریاضـــیة ، المجل موانـــع للمبتـــدئین ، مجل
  .جامعة الموصل 

تــأثیر تكــرار مباریــات المبــارزة بــسالح الــشیش فــي عــدد مــن ) ٢٠٠٢:(الــصفار ، زیــاد یــونس  . ١٧
المتغیرات الوظیفیة والكیموحیویة والمهاریـة والبدنیـة ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة ، كلیـة التربیـة 

  .الریاضیة ، جامعة الموصل 
المبــارزة الحدیثـــة لطلبــة كلیــة التربیـــة الریاضــیة ، جامعـــة ) ١٩٨٠:(صــالح الــدین ، عبـــد اهللا  . ١٨

  .بغداد 
 مبــادئ االحــصاء واالختبــارات البدنیــة )١٩٨١:(الطالــب ، نــزار مجیــد والــسامرائي ، محمــود  . ١٩

  .والریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
أثــــر اســـتخدام وســــائل تنمیـــة القــــوة الممیــــزة ) ١٩٨٣:(الطمبـــولي ، رمــــزي عبـــد القــــادر محمـــد  . ٢٠

 بالسرعة على سرعة اداء التقدم لالمام والطعن للمبارزین المبتدئین ، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة
  .، جامعة حلوان ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین 

  .اصول المبارزة ، دار المعارف بمصر ) ١٩٧٦:(عابدین ، جمال عبد الحمید  . ٢١
اصـــــــول المبـــــــارزة والتـــــــدریب ، دار المعـــــــارف ، ) ١٩٨٤:(عابـــــــدین ، جمـــــــال عبـــــــد الحمیـــــــد  . ٢٢

  .االسكندریة 
یة الصفات البدنیـة الخاصـة دراسة تحلیلیة حول اهم) ١٩٩٤:(عبد علي ، بیان علي وآخران  . ٢٣

المبــــارزة، كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة ، جامعــــة بغــــداد ، مجلــــة التربیــــة                      لالعبــــي 
    .الریاضیة، العدد السادس 

مــدى تــأثیر التــدریب الــدائري فــي اعــداد المالكمــین ) "١٩٨٧:(المرجــاني ، عبــد الكــریم رحــیم  . ٢٤
  .ورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر غیر منش" المبتدئین
 ، ١المبـــارزة لطلبـــة كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، ج) ١٩٨٨:(نـــصیف ، عبـــد علـــي وآخـــران  . ٢٥

  .مطبعة التعلیم العالي ، بغداد 
تحدید مستویات معیاریة لبعض عناصر اللیاقة البدنیة لالعبي ) ١٩٨٩:(یعقوب ، منیر نوح  . ٢٦

  .یر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد المبارزة ، رسالة ماجستیر غ
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27.Jachk.Nelson ,Barry:(1979) Measurement of physical performance , 
Resource Guide Laborotany experiments ,Burgess publishing company. 

28.Larry G . Shaver , :(1981) Essentional of exercise physiology , 
Burgess   publishing company .  
29.Lasazal Sazabo :(1982) Fencing and the master Budapest Hungary. 
30.Ogawa seiki LTD Flexibity Meaeuring Apparatas Socientosk 
Tokyo,Japan 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(الملحق  
  استمارة االستبیان الخاصة بالبحث

  جامعة الموصل
  ة الریاضیةكلیة التربی
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  …إلى السید                              المحترم 
 الـــسرعة الحركیـــة ومرونـــة بعـــض نـــسب مـــساهمة" اجــراء دراســـة بعنـــوان انیــروم الباحثـــ

  .سرعة ودقة الطعن بسالح الشیشفي المفاصل 
یرجى التفضل بابداء رأیكم باهم المفاصـل العاملـة فـي حركـة الطعـن والتـي تقترحـون علـى 

لقیاسها لدى عینة البحث وما هي الحركات التي تقاس ضـمن كـل مفـصل الـذي تقترحونـه الباحث 
  .فضًال عن ترتیب تسلسل االختبارات حسب اهمیتها والتي تتناسب وموضوع البحث

  …مع جزیل الشكر والتقدیر … 
تبـدأ حركـة الطعـن مـن وضـع التحفـز بمـد الـذراع المـسلحة بمـستوى الكتـف ثـم : الطعـن : مالحظة 

طعــن بالقــدم إلــى االمــام مــع فــرد الــذراع االخــرى غیــر المــسلحة للخلــف فــي ال
  .نفس الوقت 

  :علمًا بان المفاصل التي تشترك بالحركة والمطلوب قیاسها هي 
  خفض  رفع  مد  ثني  غیر مسلحة  مسلحة  نوع الحركة  ت
              مفصل الرسغ  ١
              مفصل المرفق  ٢
              مفصل الكتف   ٣
               العمود الفقري  ٤
              مفصل الحوض  ٥
              مفصل الركبة  ٦
              مفصل الكاحل   ٧

  أیة مفاصل اخرى یمكن ذكرها 
  :األسم 

  :اللقب العلمي 
  :الكلیة               :الجامعة 
  :التوقیع              :  التاریخ 

  انالباحث
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  )٢(الملحق 
  

الطعـن ومرونــة بعــض ة و دقــالمختـصون الــذین عرضـت علــیهم اسـتمارة االســتبیان سـرعة 
  .مفاصل الجسم المشاركة بحركة الطعن بسالح الشیش 

  
  : الخبراء بالنسبة للبایومیكانیك -
  بایومیكانیك /جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/ودیع یاسین التكریتي .د.أ. ١
  بایومیكانیك /جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/عارف محسن الحساوي .د.أ. ٢
  بایومیكانیك/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/عمار علي احسان .د.م. ٣
  بایومیكانیك/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/لیث اسماعیل صبري .د.م. ٤
  بایومیكانیك/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/فالح طه حمو. ٥
  

  : الخبراء بالنسبة لالختبارات -
  االختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /هاشم احمد سلیماند .م.أ. ٦
  االختبارات /جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/عبد الكریم قاسم غزال . د.م.أ. ٧
  االختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/ثیالم یونس عالوي . . د.م.أ. ٨
  االختبارات/وصلجامعة الم/كلیة المعلمین/سعد فاضل عبدالقادر . د.م.أ. ٩

  االختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الرضیة/ایثار عبد الكریم غزال .د.م.أ. ١٠
  االختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/سبهان محمود الزهیري .د.م. ١١
  
  : الخبراء بالنسبة لعلم التدریب -

  فسلجة تدریب/موصلجامعة ال/كلیة التربیة الریاضیة/یاسین طه الحجار .د.أ. ١٢
  : الخبراء بالنسبة للتشریح والطب الریاضي -

  جامعة الموصل/كلیة الطب /عمار عبد الرحمن قبع .د. ١٣
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /یونس ابراهیم . م. ١٤
  
  : الخبراء بالنسبة للمبارزة -

  .المبارزة /د جامعة بغدا/كلیة التربیة الریاضیة /بیان علي عبد علي .د.أ. ١٥
  المبارزة/جامعة بغداد /كلیة التربیة الریاضیة /عادل فاضل علي .د.م.أ. ١٦
  المبارزة/جامعة بغداد /كلیة التربیة الریاضیة /عبد الكریم فاضل عباس الجنابي .د.م.أ. ١٧
  المبارزة/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة /زیاد یونس محمد.د.م.أ. ١٨
  المبارزة/جامعة دیالى/كلیة التربیة الریاضیة / حمید مهدي التمیمي عبد الهادي.م. ١٩
  المبارزة/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة /احمد عبد الغني طه الدباغ. م. ٢٠
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 ٢٩١

  )٣(الملحق
  

    جامعة الموصل
  كلیة التربیةالریاضیة

  
  المحترم...........................................السید

  
  احثان تصمیم اختبار لقیاس صفة السرعة الحركیة لالعبي المبارزة وبصفتكم من ذوي یروم الب

  الخبرة واالختصاص یرجى ابداء مالحظاتكم فیما یخص االختبار ومدى قیاسه لهذه الصفة
  

                              شاكرین تعاونكم معنا
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  

  الباحثان  
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 ٢٩٣

  
  )٤(الملحق 

ـــسرعة  ـــاس ال ـــار لقی ـــذین اســـهموا فـــي االقـــرار فـــي صـــالحیة االختب ـــراء ال یبـــین اســـماء الخب
  .الحركیة لحركة الطعن 

  فسلجة تدریب/جامعة الموصل/لریاضیة كلیة التربیة ا/یاسین طه الحجار . د .أ. ١
  تدریب/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /زهیر قاسم الخشاب  . د. م.أ. ٢
  اختبارات /جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /عبد الكریم قاسم غزال. د.م.أ. ٣
  اختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /ثیالم یونس عالوي. د.م.أ. ٤
  تدریب/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /ایاد محمد عبد اهللا . د.م.أ. ٥
  اختبارات/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /ایثار عبد الكریم. د.م.أ. ٦
  تدریب/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /موفق سعید احمد. د.م.أ. ٧
  تدریب مبارزة/جامعة الموصل/ضیة كلیة التربیة الریا/زیاد یونس الصفار . د.م.أ. ٨
  اختبارات/جامعة الموصل /كلیة التربیة الریاضیة/سبهان محمود الزهیري . د.م. ٩

  مبارزة/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة /احمد عبد الغني طه الدباغ. م. ١٠
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