
  :التعریف بالبحث -١
  :المقدمة واهمیة البحث ١-١

ان الوصـــول الــــى البطولـــة وتحقیــــق االرقــــام والمـــستویات العالمیــــة فـــي مختلــــف االنــــشطة 
الریاضـــیة یـــرتبط بسلـــسلة متـــصلة ومتكاملـــة مـــن االجـــراءات المبنیـــة علـــى اســـس علمیـــة الختیـــار 

  .لنشاط الریاضي الممارسالالعب وتعلیمه وتدریبه للوصول به الى مستوى البطولة ونوع ا

وتــــشیر اغلــــب االراء الــــى ان اكتــــساب الالعــــب للــــصفات البدنیــــة الخاصــــة بنــــوع النــــشاط 
الریاضـــي الممـــارس یمثـــل اهمیـــة كبیـــرة فـــي تهیئـــة الالعـــب الداء متطلبـــات النـــشاط الممـــارس فـــي 

 مـدى افضل صورة، كما ان تقـدم الالعبـین وتحقیـق الواجبـات الحركیـة المطلوبـة مـنهم یعتمـد علـى
انــه لــن یــستطیع الفــرد الریاضــي اتقــان المهــارات االساســیة لنــوع . امــتالكهم لتلــك الــصفات البدنیــة

النـــشاط الریاضـــي الـــذي یتخـــصص فیـــه فـــي حالـــة افتقـــاره للـــصفات البدنیـــة الـــضروریة لهـــذا النـــوع 
  ).٢٦٤، ١٩٨٦سكر، . (المعین من النشاط الریاضي

مــن الـــصفات البدنیـــة الـــضروریة النجـــاز االداء وتعــد الدقـــة واالســـتجابة الحركیـــة والتـــوازن 
الحركـــي الـــصحیح لالعـــب المبـــارزة، وذلـــك للـــدور الكبیـــر الـــذي تلعبـــه فـــي الـــسلوك الحركـــي وفـــي 

فـــان اتقــان او تعلـــم أي مهــارة حركیـــة . انفعــاالت الالعــب واســـتجابته خــالل اشـــتراكه فــي المنافــسة
 جدیـدة، والتـي بـدورها تتطلـب صـفات جدیدة في ریاضـة المبـارزة تتطلـب تـشكیل اسـتجابات حركیـة

بدنیـة خاصــة فــي اداء تلــك المهـارة ولتحقیــق هــذا الهــدف یجـب االهتمــام بدراســة الــصفات الخاصــة 
  .التي تخدم االداء العضلي لتلك المهارة

لـــذا فـــان االداء الـــصحیح والـــدقیق ولـــو نـــسبیا فـــي ســـالح الـــشیش ال یمكـــن ان یتطـــور او 
مــن الدقــة والتــوازن ومــا تتطلبــه اداء الحركــات مــن اســتجابات یتحــسن دون ان یتــوفر مــستوى جیــد 

فان مقدرة الالعب على تحدید وضعه في المكان المناسب وسـرعة ودقـة . لحركات الهجوم والدفاع
هجومــه او دفاعــه یتطلــب التطــور وتــوازن الحركــة ودقتهــا لكــي تتــیح لالعــب امكانیــة ســرعة اتقــان 

 مستوى ممكن من االداء افضلزة وتأدیتها بسهولة ویسر وعلى النواحي الفنیة المعقدة للعبة المبار 
  .الفني

ان لعبة المبـارزة تتطلـب جهـدا فردیـا وممیـزا وبنـاءا جـسمیا خـاص لمـا تتـصف بحركاتهـا " 
، )٤٣، ١٩٨٠صـالح الـدین، ". (الفنیة والخططیة في الـدفاع والهجـوم مـن سـرعة ودقـة فـي االداء

ت واثرهــا علــى االداء الحركــي وهنــا تكمــن اهمیــة البحــث فــي ممــا اثــار الخبــراء بدراســة هــذه الــصفا
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التعرف علـى داللـة هـذه العالقـة كونهـا تعطـي مؤشـرا واضـحا لمـدى اهمیـة وتطـویر هـذه العناصـر 
  .لالعبات سالح الشیش لما له اثر في االحتفاظ بتوازن االداء ودقة تنفیذه اثناء اداء مهارة الطعن

  مشكلة البحث ٢-١
هاریة في لعبة المبارزة تتطلب سرعة حركة الجسم واجزائه وبصورة متكـررة ان النواحي الم

والحفاظ على توازنه فـي اغلـب االحیـان، لـذا فـان الوصـول الـى االداء الجیـد یتطلـب قابلیـة حركیـة 
جیـــدة مـــستندة الـــى عناصـــر بدنیـــة عالیـــة وانـــسابیة ووزن حركـــي جیـــد ومـــدى االنـــسجام بـــین هـــذه 

للعـــب تخلـــق الكثیـــر مـــن الموافـــق الجدیـــدة لالعـــب وحـــسب طبیعـــة العناصـــر فـــان تغیـــر ظـــروف ا
  .المنافسة

فــان مــسافة التبــارز واحتــواء الهجــوم علــى التهویــشات الخادعــة مــن الخــصم بــسرعة ودقــة 
لضمان الحصول على موقف هجومي او دفاعي مع القدرة على تغییـر اوضـاع الجـسم واالحتفـاظ 

طلــب الــربط بــین هــذه الــصفات البدنیــة الخاصــة مــن بــالتوازن  بوضــع معــین، وان هــذه المواقــف تت
  .اجل اتقان المها رة الدفاعیة والهجومیة

من هنا برزت مشكلة البحث في التعرف على االستجابة الحركیـة والتـوازن وعالقتهـا بدقـة 
  .الطعن لدى العبات سالح الشیش بالمبارزة

  : البحثهدف٣-١
ا بدقــة الطعــن لــدى العبــات المبــارزة بـــسالح  التعــرف علــى االســتجابة الحركیــة وعالقتهــ١-٣-١

  ٠الشیش

 والمتحـــرك وعالقتهمـــا بدقـــة الطعـــن لـــدى العبـــات المبـــارزة الثابـــت التعـــرف علـــى التـــوازن ٢-٣-١
  ٠بسالح الشیش  

  : البحثات فرضی٤-١
االســـتجابة الحركیـــة و دقـــة الطعـــن   لـــدى   وجــود عالقـــة ارتبـــاط ذات داللـــة معنویـــة بـــین١-٤-١

  .شیش بالمبارزةالعبات سالح ال

 وجـود عالقـة ارتبـاط ذات داللــة معنویـة بـین التـوازن الثابــت والمتحـرك ودقـة الطعـن لــدى ٢-٤-١
  .العبات سالح الشیش بالمبارزة
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  :مجاالت البحث٥-١
  .تاة نینیوى وقرةقوش في نینوىفالعبات نادیا :  المجال البشري١-٥-١

  .١/٨/٢٠٠٠ایة  ولغ١٦/٧/٢٠٠٠الفترة من :  المجال الزماني٢-٥-١

جامعــــة / لكلیــــة التربیــــة الریاضــــیة) قاعــــة المبــــارزة(القاعــــة الداخلیــــة :  المجــــال المكــــاني٣-٥-١
  .الموصل

  تحدید المصطلحات٦-١
  :الدقة١-٦-١
  ).٧، ١٩٨٢توفیق، ( تسجیل لمسة بذبابة سالح الشیش نحو هدف محدد ١-١-٦-١

ین وربمـا یكـون هـذا الهـدف مـسافة  هي قابلیة الفرد التحكم في حركاته نحو هـدف معـ٢-١-٦-١
  )نفس المصدر السابق(          او اتجاه او جزء معین من الجسم               

   هي مقدرة الفرد على التحكم في حركاته االرادیة نحو هدف معین٣-١-٦-١
                                                                  (Fetz, 1969, 11)   

  : التعریف االجرائي٤-١-٦-١

  .هو مقدرة الالعبة على اصابة الهدف بسالح الشیش

  : االستجابة الحركیة٦-٣-١
  .              انها قدرة الفرد على االستجابة الحركیة لمثیر معین في اسرع زمن ممكن١-٢-٦-١

  )   ٥٥، ١٩٧٩عالوي،                                                  (

  .القدرة على االستجابة والتحرك بسرعة ودقة وفقا الختیار المثیر ٢-٢-٦-١

  )٩٩، ١٩٨٩خربیط،                                                  (

  . هي سرعة انقباض عضلة او مجموعة عضلیة معینة عند اداء الحركات الوحیدة٣-٢-٦-١

  )١٦٤، ٩٧٥وي، عال                                                 (

   مع التعریف االولان التعریف االجرائي یتفق الباحث٤-٢-٦-١
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  :التوازن: ٣-٦-١
  . قدرة الفرد بالحفاظ على مركز ثقله ضمن قاعدة االتزان في الثبات او الحركة١-٣-٦-١

  )٦٥، ١٩٨٦التكریتي والحجار،  (                                                     

  )١٨٥، ١٩٨٩خریبط، .       ( المحافظة على وضع الجسم عند اداء الحركات٢-٣-٦-١

   من وجهة نظر البایومیكانیكیة یعني العالقة بین مركز ثقل الجسم وقاعدة االستناد٣-٣-٦-١

  )١٠٤، ١٩٧٥یعرب،                                                  (

 بالحفـــاظ علــى توازنـــه فــي الوضـــع الثابــت مـــن خـــالل هــو قـــدرة الفــرد:  التــوازن الثابـــت٤-٣-٦-١
  (Jach, 1979, 117).             االحتفاظ بمركز الثقل ضمن قاعدة االتزان

هـو قـدرة الفـرد بالحفـاظ علـى توازنـه عنـد انجـاز الحركـات الریاضـیة                                         :  التوازن المتحـرك٥-٣-٦-١
  )قنفس المصدر الساب(

ـــى مركـــز ثقـــل الجـــسم ضـــمن قاعـــدة :  التعریـــف االجرائـــي٦-٣-٦-١ ـــة الالعبـــة بالحفـــاظ عل قابلی
  .االستناد من الحركة او الثبات

  الدراسات النظریة والدراسات السابقة -٢
  : الدراسات النظریة١-٢
  : الدقة١-١-٢

 الحركــات ومعناهــا العلمــي هــو القــدرة علــى توجیــه) التنــشین(كلمــة الدقــة تعنــي بالعامیــة  " 
  ).٢١٢، ١٩٨٩خربیط، " (االرادیة التي یقوم بها الفرد نحو هدف معین

وان حركات االنسان تتم في الفراغ المحیط وتقطع فترة زمنیة محددة وتتوقف دقـة الحركـة 
وفــي التربیـة البدنیــة یظهـر االحــساس بـالفراغ فــي . بالنــسبة للفـراغ) ندركـه(علـى مــدى مـا نــستوعبه 

وتـشتمل دقـة الحركـة علـى تنمیـة وتطـویر .  للحركة وهو ما یعـرف بدقـة الحركـةمدى االداء الدقیق
وكثیـر مـا نالحظـه عـدم الدقـة فـي تقـدیر المـسافة، وكثیـر مـن التجـارب . االحساس بالفراغ المحـیط

وجـدیر بالـذكر ان دقـة الحركـة عملیـة تـشترك فیهـا . اثبتت ان دقة الحركة تقل كلما بعـدت المـسافة
ان دقـة الحركـة بالنـسبة للفـراغ یحــافظ ) فارفــل، ابـو خوقـا(الفـرد ویـرى كـل مـن كافـة الخـواص لـدى 

كما ال ینكـر فارفـل اهمیـة . علیها لیس فقط بتغیر االنقباضات العضلیة ولكن اثناء ارتخائها ایضا
االبــصار بالنــسبة لــالدراك االنــساني حیــث تعتبــر العینــان مــصدر اســاس ورئیــسي للمعلومــات مــن 

  .ة والزمنیة في الوسط المحیطالعالقات الفراغی
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واالنــسان بطبیعتــه قــد تعـــود علــى ان یثــق فـــي تقــدیره للمــسافة معتمـــدا علــى النظــر وعنـــد 
وقــد لــوحظ ان الدقــة فــي تحدیــد . عتمــاد علــى االبــصار یعتمــد علــى متابعــة حركــات الیــداالغیــاب 

نـــواحي الوظیفیـــة الزوایـــا تتحـــسن عنـــدما تكـــون العینـــان مفتوحتـــان، وعلیـــه فـــان الدقـــة تعتبـــر مـــن ال
.                                                                                          للجهاز العصبي وبصفة خاصة االعضاء الحسیة الخاصة بالعضالت والعینین

  )٦٨، ١٩٨٤خاطر والبیك، (                                                          
  : اهمیة الدقة الحركیة لالعب المبارزة٢-١-٢

اول ما یخدم العب المبارزة هذه المیزة ویحقق له النجاح هو دقة االداء لهذه الحركة، أي 
ان الحركــة یجــب ان التتعــد مــداها الــذي یلزمهــا حتــى تــصل ذبابــة الــسالح الــى لمــس الهــدف فــي 

عبد " (ركات التكنیكة من الحركةوتاتي هذه الصفة نتیجة التقان الح" اقصر طریق وفي اقل زمن 
وان الدقـــة تبـــرز اهمیتهـــا فـــي تقلیـــل االنحـــراف او الفـــارق الـــى اقـــصى مـــا ) ٢٠، ١٩٧٠المطلـــب، 

وان حركات المبارزة بصفة . "یمكن عن االداء االمثل بكل الحسابات المیكانیكیة والجمالیة للحركة
  ).١٩ت،.عابدین، ب" (ء لدقیق في االداعامة یجب ان تتمیز بالمدى الحركي الصغیر وا

  : السرعة الحركیة٣-١-٢
یطلق تعبیر االستجابة الحركیة على الحركات التي تكون ذات هدف محدد لمرة واحدة او 
لعدد متتالي من المرات في اقل زمن ممكن، او القصى عدد من التكـرارات فـي فتـرة زمنیـة قـصیرة 

  .ومحددة

 الحركــات المغلقــة التــي تتكــون مــن مهــارة وهــذا النــوع مــن االســتجابة غالبــا مــا یــشمل علــى
حركــة ركــل الكــرة او حركــة تــصویب الكــرة او : حركیــة واحــدة والتــي تــؤدي لمــرة واحــدة وتنهــي مثــل

ســـرعة : المحـــاورة بـــالكرة كمـــا تتـــضمن حركـــات تـــشمل علـــى اكثـــر مـــن مهـــارة حركیـــة واحـــدة مثـــل
ى عجلــة الـسرعة لفتـرة زمنیــة كمــا یتـضمن هـذا المفهــوم سـرعة االداء علـ. المحـاورة وتـصویب الكـرة

  .محددة

وفي بعض االحیان یطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة اجزاء الجسم 
نظــرا النــه یخــتص بــاجزاء او منــاطق معینــة مــن الجــسم، فهنــاك الــسرعة الحركیــة للــذراع والــسرعة 

بیعـة العمـل المطلـوب الحركیة للرجل وعموما تتاثر السرعة الحركیة لكل جزء من اجـزاء الجـسم بط
  )٧٩، ١٩٨٩خربیط، (          .                     واتجاه الحركة المؤداة
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  : تنمیة السرعة الحركیة للمبارز٤-١-٢

ان للـسرعة الحركیــة دورا هامــا فـي كثیــر مــن انـواع االنــشطة الریاضــیة والتـي فــي االلعــاب 
. وكذلك في باقي االلعـاب االخـرى) لمبارزةالمصارعة، المالكمة، ا(التي تتصف بالمنازلة كما في 

وتعتمد السرعة الحركیة مع قوة العضالت فمـثال محاولـة العـب الـسالح طعـن المنـافس، ففـي هـذه 
الحالــة یكــون مقــدار المقاومــة المطلــوب التغلــب علیهــا اقــل بكثیــر مــن حركــة الریاضــي اثنــاء دفــع 

مقاومــة المطلــوب لتقویــة العــضالت المــادة وقیاســا لــذلك فیكــون المقــدار ال. الثقــل فــي العــاب القــوى
لـــذراع العـــب الـــسالح اقـــل نـــسبیا مـــن الحالـــة الـــسابقة، وكـــذلك حاجـــة العـــب الـــسالح الـــى ســـرعة 

ایة البالغة اثنـاء ن، ونتیجة لذلك تمنح العوقت ممكنحركات الساقین لمحاولة عملیة الطعن باسرع 
احمـــد . (قین والــذراعین والجــذععملیــة تــدریب قــوة العـــضالت لالعــب الــسالح الــى عـــضالت الــسا

  )٢٠، ١٩٧٧ومحمد، 

  : اهمیة السرعة الحركیة٥-١-٢
عامـل اساسـي لـه اهمیـة كبـرى یجـب ان تتمیـز بهـا العـب المبـارزة وینمیهـا " تعبر الـسرعة

 علـى ممكـن حتـى یـستطیع ان یتمیـز زمـندائما الیة والمقـصود هنـا سـرعة اداء الحركـات فـي اقـل 
  ).٢٢، ١٩٧٤عابدین، " (حركات الهجوم او في حركات الدفاعخصمه بهذه الصفة سؤاء في 

  : انواع السرعة٦-١-٢ 
 للـــسرعة فـــي المجـــال الریاضـــي منهـــا ســـرعة رد الفعـــل وانواعـــه أساســـیة أنـــواعتوجـــد ثالثـــة 

المختلفة، وتظهر بصفة خاصة لطلقة البدایة وسرعة الحركة الواحدة، وتظهر عند اداء الى حركـة 
 ســرعة التــردد الحركــي، تظهــر عنــد اداء فــضًال عــن، )الــخ..………وثــبالرمــي وال(بــسرعة مثــل 

الـخ، وسـوف .……حركات متشابهة متتالیـة فـي اقـل زمـن ممكـن مثـل الـسباحة والجـري والـدراجات
 فیما یلي تقسیم السرعة من الوجهـة الفـسیولوجیة، ونبـدأ بالـسرعة الجزئیـة ثـم الكلیـة، ویـدخل نتناول

  .الثالثة السابق ذكرهاتحت هذا التقسیم انواع السرعة 

  :انواع سرعة رد الفعل

  :ینقسم رد الفعل الى نوعین اساسین هما
  رد الفعل البسیط.١
  :رد الفعل المركب وینقسم الى.٢

  .رد الفعل المركب باالستجابة الواحدة)أ
  ).١٨٦-١٨٥، ١٩٩٧عبد الفتاح، .    (رد الفعل المركب بعدة استجابات)ب
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  : التوازن٧-١-٢

ازن ان یكون الفرد لدیه القدرة على االتزان واالحتفاظ بوضع الجسم في الثبات یقصد بالتو 
او الحركـــة، وهـــذا یتطلـــب ســـیطرة تامـــة علـــى االجهـــزة العـــضویة مـــن الناحیـــة العـــضلیة والناحیـــة 

  .العصبیة

كما ان التوازن یتطلب القدرة علـى االحـساس بالمكـان واالبعـاد، سـواء كـان ذلـك باسـتخدام 
  . عصبیا وذهنیا وعقلیاابصر او بدونه

 عملیـة المهمـة لتحقیـق التـوازن ، فـضًال عـنوتعتبر سالمة الجهاز العـصبي احـد العوامـل 
  . في المحافظة على اتزان الجسما   كبیر ا  التأزر بین الجهازین العضلي والعصبي لها دور 

الـخ، او الحركـة الریاضـیة ..……فالحركة التي یقـوم بهـا االنـسان مـن مـشي وجـري ووثـب
  .الخ………لتي تتم وفق حیز ضیق كالمشي على العارضة او الوقوف على مشط احد القدمینا

كــل هــذه الحركــات تتوقــف علــى مــدى ســیطرة الفــرد علــى اجهزتــه العــضلیة والعــصبیة بمــا 
یحقــق المحافظــة علــى وضــع الجــسم دون ان یفقــد اتزانــه ممــا ســبق یتــضح مــدى ارتباطــه التــوازن 

  . وان التوازن الحركي مرتبط ایضا بالرشاقةبالتوافق العصبي العضلي، كما

 خطــا الفكــرة الــسائدة التــي )ســمیث وهوفمــان(وكمــا اثبتــت التجــارب التــي اجراءهــا كــل مــن 
  . تقول ان االناث اكثر قدرة على التوازن من الذكور بسبب انخفاض مراكز ثقلهن عن الرجال

سنة في حین ) ١٦-١١(ني  لقد وجد سبینشر ان التوازن یتحسن بزیادة العمر الزمكذلكو 
  .سنة متاخر بدرجة ملحوظة بین البنین) ١٥-١٣(ان معدل النمو بین 

  )١٩٨٦،٥٥التكریتي، الحجار،                                                         (

  : اهمیة التوازن٨-١-٢
یـة خاصـة فهـو التـوازن قـدرة عامـة تبـرز اهمیتهـا فـي الحیـاة عامـة وفـي مجـال التربیـة البدن

  .الخ..…… في اداء المهارات الحركیة االساسیة كالوقوف والمشيمهممكون 

 االنشطة التـي تتطلـب الوقـوف والسیما في معظم االنشطة الریاضیة كما انه مكون رئیس
  .او الحركة فوق حیز ضیق

 كما اشارت الدراسات الى ارتباط التوازن بالعدید مـن القـدرات العـضلیة كمـا اشـارت بعـض
هذه الدراسات الى ان التوازن یعتبر من اكثر من المكونات البدنیة من حیـث قـدرة التنبـؤ بـالنواحي 

  )٨٩، ١٩٨٩خربیط، .                                           (العقلیة
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  :انواع التوازن
  Static Balanceالتوازن الثابت : اوال

  )٦٨، ١٩٧٩حسانین،        (       Dynamic Balanceالتوازن المتحرك : ثانیا

  : العوامل المؤثرة على التوازن٩-١-٢
هنــاك عــامالن یــساهمان فــي االتــزان وهمــا القــوة الخارجیــة والقــوة الداخلیــة، القــوة الخارجیــة 
تـــشمل الجاذبیـــة، االحتكـــاك، الالعـــب الخـــصم، امـــا القـــوة الداخلیـــة فهـــي مبـــدئیا القـــوة الناتجـــة عـــن 

وان الجهاز العصبي المركزي یسیطر على . عمل ضد القوة الخارجیةاالنقباضات العضلیة والتي ت
  )١٩٧٥،١٠٤، Asher  ( :االنقباضات العضلیة من خالل العوامل الثالثة التالیة

  :الجهاز الدهلیزي في االذن الداخلیة.١

  :البصر.٢

) Lee،10,1974 (  

  :التوافق في االنقباضات العضلیة.٣
  ).١٠٥-١٩٨٧،١٠٤یعرب، (

  :الدراسات السابقة-٢
  )١٩٨٧(دراسة االخباري ١-٢-٢
  ":تطور سرعة رد الفعل الحركي واثره في مستوى االداء"

هــدفت هــذه الدراســة لمعرفــة مــدى تطــور مــستوى االداء مــن خــالل تطــور ســرعة رد الفعــل 
منهم في منتخب ناشئ القطر في لعبـة المبـارزة ) ١٢(العبا، ) ١٧(الحركي، وشملت عینة البحث

العبـــین مــن الناشـــئین المبتــدئین فــي اللعبـــة وقــد اســـتخدمت الباحثــة جهـــازا ) ٥(و) الح الــشیشســ(
  ـ:لقیاس سرعة رد الفعل الحركي اعدته الباحثة بنفسها، وتوصلت الى ما یاتي

ان نتائج قیـاس رد الفعـل الحركـي تعـد احـدى المؤشـرات المهمـة فـي تطـویر مـستوى االداء لـدى )١
  .الالعبین

المتقدم الذي یتدرب باستمرار یحصل على تحـسن قلیـل لـزمن رد الفعـل الحركـي فـي ان الناشئ )٢
  .حین یحصل الناشئ المبتدئ على تحسن اقل من ذلك
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ال توجد نقطة تتوقف عندها قیمة زمن رد الفعل الحركـي بـل التطـور مـستمر یرتفـع او یـنخفض )٣
  )١٠٦-١٩، ١٩٨٧باري، االخ(اذا ما تم قیاسه باجهزة كهربائیة حدیثة               

  ) ١٩٩٩-الصفار (٢-٢-٢
  "قیاس دقة وسرعة الطعن في ریاضة المبارزة"

هــدفت الدراســة علــى تــصمیم اختبــار لحركــة الطعــن بــسالح الــشیش فــي ریاضــة المبــارزة 
یراعـــي عنـــصري الدقـــة والـــسرعة ویعكـــس المـــستوى الحقیقـــي لالعـــب او المـــتعلم، ووضـــع درجـــات 

ــــسنة الثالثــــة فــــي كلیــــة التربیــــة الریاضــــیة بجامعــــة ومــــستویات معیاریــــة لهــــذا اال ختبــــار لطــــالب ال
طالبـا، وقـد اسـتخدم الباحـث االسـتبیان واالختبـار المقتــرح ) ١٤٩(الموصـل، وشـملت عینـة البحـث 

والوســـائل االحـــصائیة والمعالجـــات " قیـــاس دقـــة وســـرعة الطعـــن بـــسالح الـــشیش" الـــى یرمـــيالـــذي 
تبار الذي صممه الباحث قد اثبت صالحیته لقیاس دقـة وتوصل الباحث الى ان االخ. االحصائیة

وســرعة الطعــن فــي وقــت واحــد، واســتنتاج مــستویات معیاریــة لالختبــار المــصمم فــي دقــة وســرعة 
  ).٢٣٣-٢٠٧، ١٩٩٩الصفار، .     (الطعن وكان مستوى اغلب العینة في المستوى المتوسط

  :اجراءات البحث-٣
  : المنهج١-٣

  .في بطریقة المسح المالئمة لطبیعة البحثتم استخدام المنهج الوص

  : مجتمع البحث وعینته٢-٣
اشــتمل مجتمــع البحــث علــى العبــات نادیــا فتــاة نینــوى وقرةقــوش بالمبــارزة لــسالح الــشیش   

) ٧(وبلغــت عینــة البحــث .  بالطریقــة العمدیــةن تــم اختیــارهالالتــيالعبــات و ) ١٠(والبــالغ عــددهم 
العبــات وبــذلك بلغــت ) ٣(التجربــة االســتطالعیة والبــالغ عــددهاالعبــات بعــد ان تــم اســتبعاد عینــة 

  .من المجتمع االصلي%) ٧٠(النسبة المئویة لعینة البحث 
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  : ادوات البحث٣-٣
  : المقابلة الشخصیة١-٣-٣

 لغــــرض جمــــع *تــــم اجــــراء بعــــض المقــــابالت الشخــــصیة مــــع اهــــل الخبــــرة واالختــــصاص
 البحـث لكـي تـضمن صـحة سـیر االختبـار بـصورة المعلومات وكیفیة اجراء االختبـارات علـى عینـة

  .علمیة ومدروسة وفعالة وكذلك صالحیة االختبارات او مدى مطابقتها لموضوع البحث

  : االختبارات والمقاییس٢-٣-٣

 هـــذه االختبـــارات النهــا تتمتـــع بـــصدق وثبـــات عــالیین وقـــد طبقـــت علـــى انلقــد اختارالباحثـــ
تـم اجــراء االختبــارات للفتــرة مــن . ن موافقــة الخبــراءمــ% ١٠٠وحــصلت علــى نـسبة . البیئـة العراقیــة

  .٢٧/١١/١٩٩٩ ولغایة ١٧/١١/١٩٩٩

  : مواصفات مفردات االختبارات٤-٣
   : اختبار االستجابة الحركیة١-٤-٣

الهـدف مـن االختبــار قیـاس القـدرة علــى االسـتجابة الحركیـة والتحــرك بـسرعة وفقـا الختیــار 
  .المثیر

م وعرضـها ٢٠اس، ساعة توقیت، سـاحة خالیـة مـن العوائـق طولـه شریط قی:  االدوات المستخدمة
  .م٢

  :اجراءات االختبار
وطــول ) م٦.٤٠( خطــوط، المــسافة بــین كــل خــط واالخــر مــسافة ةتخطــیط منطقــة االختبــار بثالثــ

  ).                                   م١(الخط 

  :وصف اداء االختبار

                                           
*   
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  محمد خضر اسمر. م د.أ  ـ١
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  م ثیالم یونس عالوي.أ  ـ٢
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  مكي محمود حسین  ـ٣
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  زیاد یونس الصفار  ـ٤
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  احمد عبد الغني  ـ٥
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v صف في مواجهة الحكـم الـذي یقـف عنـد نهایـة تقف المختبرة عند احدى نهایتي خط المنت
  .الطرف االخر للخط

v  تتخـذ المختبـرة وضــع االسـتعداد بحیـث یكــون خـط المنتـصف بــین القـدمین وبحیـث تنحنــي
  .بجسمها لالمام قلیال

v  ـــم یقـــوم بـــسرعة ـــى، ث ـــدین ویرفعهـــا الـــى االعل یمـــسك المحكـــم بـــساعة االیقـــاف باحـــدى الی
  . الیمین وفي نفس الوقت یقوم بتشغیل الساعةبتحریك الذراع اما ناحیة الیسار او

v  تــستجیب المختبــرة الشــارة الیــد وتحــاول الجــري باقــصى ســرعة ممكنــة فــي االتجــاه المحــدد
  .م٦.٤٠للوصول الى خط الجانب الذي یبعد عن خط المنتصف 

v عندما تقطع المختبرة خط الجانب الصحیح یقوم المحكم بایقاف الساعة.  

v  ي بعكس االتجاه فان المحكم یستمر في تشغیل الساعة حتى تغیر اذا بدات المختبرة الجر
  .المختبرة من اتجاهها وتصل الى خط الجانب الصحیح

v  ثانیـة راحـة وبواقـع ) ٢٠(تعطي المختبرة عـشرة محـاوالت متتالیـة بـین كـل محاولـة واخـرى
  .خمس محاوالت في الجانب الواحد

v تختار المحاوالت في كل جانب بصورة عشوائیة.  

  :یقة التسجیلطر 
v  ث١/١٠یحتسب الزمن الخاص بكل محاولة القرب.  

v ٩١، ١٩٨٩خریبط، . (درجة المختبرة هي متوسط المحاوالت العشر(  

  : اختبار دقة الطعن٢-٤-٣

  .الهدف من االختبار معرفة قیاس دقة الطعن لالعبة

  :االدوات المستخدمة
  . ة من العوائقهدف مرسوم علیه دوائر االختبار، سالح الشیش، منطقة خالی

  : اجراءات االختبار٢-٢-٤-٣
یعلق الهدف المرسوم على الحائط بارتفاع مناسب عن االرض ویرسم خط على بعد یتناسب 

  :وصف اداء االختبار. مع طول طعنة الالعب
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v  مــن وقفــة االســتعداد خلــف الخــط المرســوم تبــدأ الالعبــة بــاداء طعنــة مــستقیمة فــي اتجــاه
  .دها الباحثالهدف وللمنطقة التي تحد

v محاوالت لكل دائرة من الدوائر المرسومةتعطي الالعبة اربع .  
  : طریقة التسجیل

  .               یسجل لها عدد المحاوالت الصحیحة التي استطاعت فیها لمس الدائرة من داخلها

  )سابقنفس المصدر ال   (                                                                   

  : اختبار التوازن الثابت٣-٤-٣
  : اختبار التوازن المتحرك٤-٤-٣

  )١٢٥-١٠٠، ١٩٨٤خاطر والبیك، (
   التجربة االستطالعیة٥-٣

مــن اجــل التعــرف علــى المعوقــات التــي قــد ترافــق اجــراء االختبــارات لتجاوزهــا او تفادیهــا ولــضمان 
ختبارات وتجربتها على عینة عشوائیة الحصول على نتائج موضوعیة ودقیقة كان البد من تنفیذ اال

ـــــغ عـــــددها  ـــــث بل ـــــل المجتمـــــع االصـــــلي حی ـــــة ) ٣(تمث ـــــات وكـــــان الهـــــدف مـــــن اجـــــراء التجرب العب
  :االستطالعیة معرفة ما یاتي

  .ـ مدى انسجام االختبارات مع مستوى وقدرات المختبرین١
  .ـ مدى سالمة وكفاءة االجهزة واالدوات المستخدمة٢
  .فیذ االختباراتـ مراعاة الوقت عند تن٣
  .ـ معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الباحث٤
  .ـ التوصل الى افضل طریقة الجراء االختبارات٥
  .ـ تدریب المساعدین٦

  .٢٣/٧/٢٠٠٠وقد اجریت التجربة االستطالعیة بتاریخ 
  المعالجات االحصائیة٥-٣
  .الوسط الحسابي •
  .االنحراف المعیاري •
  .معامل االختالف •
  )بیرسن(رتباطمعامل اال •
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   عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
  : عرض وتحلیل النتائج١-٤
  عرض وتحلیل االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث١-١-٤

  )١(جدول 

  یوضح االوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعض االختبارات لعینة البحث

+  ـس  االختبارات
  ع−

  ٤.٧٤١  ١٥.٨٦٤  درجة/ دقة الطعن

  ٠.٠٩٧  ١.٨٤  ثا/ االستجابة الحركیة

  ١.٨٣١  ١٢.٤٣٢  ثا/ التوازن الثابت

  ٧.٨٤١  ٢٧.٥٣٤  سم/ التوازن المتحرك

  :یتضح ما یلي) ١(من الجدول 

، )٤.٧٤١±(درجـــة بـــانحراف معیـــاري ) ١٥.٨٦٤(ظهـــر الوســـط الحـــسابي لدقـــة الطعـــن 
، )٠.٠٩±(ثانیـــة بــانحراف معیـــاري ) ١.٨٤( الوســـط الحــسابي لالســـتجابة الحركیــة بینمــا بلــغ

ثانیــــــة بــــــانحراف معیــــــاري )١٢.٤٣٢(بینمــــــا ظهــــــر لــــــدینا الوســــــط الحــــــسابي للتــــــوازن الثابــــــت 
 ســـنتمتر بـــانحراف) ٢٧.٥٣٤(، وظهـــر لـــدینا الوســـط الحـــسابي للتـــوازن المتحـــرك )١.٨٣١±(

  ).٧.٨٤١±(معیاري قدره 
  )٢(جدول 

  المحسوبة بین متغیرات البحث) ر(یوضح قیمة 

  قیمة  ر الجدولیة  دقة الطعن  المتغیرات
  ٠.٧٧١  االستجابة الحركیة

  ٠.٨٤٠  توازن ثابت
  ٠.٧٩٢  توازن متحرك

٠.٧٠٧  

v  ٦( ودرجة حریة ٠.٠٥الجدولیة تحت مستوى داللة ) ر(قیمة(  
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  :یتضح ما یلي) ٢( الجدول من

هنــاك عالقــة ذات داللــة احــصائیة بــین كــل مــن دقــة الطعــن واالســتجابة الحركیــة والتــوازن 
 ، ٠.٨٤٠ ، ٠.٠٧٧١(المحــــسوبة علــــى التــــوالي ) ر(الثابــــت والمتحــــرك، حیــــث بلغــــت قیمــــة 

  ).٠.٧٠٧(الجدولیة، والبالغة ) ر(وهي اكبر قیمة ) ٠.٧٩٢

   مناقشة النتائج٢-٤
لنتـــائج اتـــضح بـــان هنـــاك عالقـــة ذات داللـــة معنویـــة بـــین دقـــة الطعـــن بـــین مـــن عـــرض ا

ـــوازن ـــة والت ـــة  االســـتجابة الحركی ـــى االنـــسجام للقـــدرات الحركی ـــك ال الثابـــت والمتحـــرك ویعـــزى ذل
  .والبدنیة واالجهزة الداخلیة

هي من الـصفات ) الدقة، االستجابة الحركیة، التوازن، ثابت، متحرك(فان الصفات البدنیة
اســـیة التـــي تلعــــب دورا كبیـــرا فــــي النقـــل والـــوزن واالنــــسیاب الحركـــي للعبــــة المبـــارزة ومــــن االس

المكونــات االساســیة للتوافــق العــضلي العــصبي والــذي یــستلزم درجــة عالیــة مــن القــدرة التوافقیــة 
المقترنة بالدقة، فان االرتباط بین هذه الصفات یعد اساس في التصرف الحركـي وتحـسین اداء 

  .المهارة

كــون اغلــب المهــارات فــي لعبــة المبــارزة تتطلــب دقــة وثبــات متواصــل فــي تنفیــذ حركــات ول
  ).٢٥، ١٩٩٢عبد الخالق، (الدفاع والهجوم ویؤكد ذلك 

ان الهـــدف عنـــد تعلـــیم وتحـــسین أي مهـــارة ریاضـــیة هـــو الوصـــول الـــى مـــستوى االداء الحركـــي 
ي االداء المهاري وبالرغم من الصحیح ثم ثبات االداء ولذا نكون قد تجنبنا كثرة االضطربات ف

ان الحركة ال یمكن ان تعاد بنفس الدقة واالسلوب بصورة مطلقة، فان ارتبـاط الـصفات البدنیـة 
  .الخاصة بتلك المهارة یعطي دقة في تنفیذ االداء

 ذلك الى ان اغلب حركات المهـارات فـي المنافـسة تتعمـد دقـة الطعنـة انعزو الباحثیوكما 
 علــى الخــصم وهــذه الــسرعة والدقــة فــي الطعــن تتطلــب تــوازن ثابــت وفــي علــى رد فعــل الالعبــة

ویؤكـد ذلـك                           " لـذا فـان هـذه الـصفات تعـد مـشتركة فـي انتـاج دقـة المهـارة" متحـرك االحیانبعض 
  )١١٧، ١٩٧٤عابدین، (

ة ان حركــــة الطعــــن تعتبــــر حركــــة مهمــــة وعنــــصرا اساســــیا فــــي حركــــات المبــــارزة المختلفــــ
باعتبارها حركة هجومیة مهمة بواسـطتها یمكـن الوصـول الـى هـدف الخـصم وخـصوصا اذا مـا 

  .امتازت بالسرعة والدقة والتوازن والنها تؤدي من مسافات امنة وبعیدة عن الخصم

  )٦٤، ١٩٨٣البیاتي، (                                                               
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  :تاالستنتاجات والتوصیا-٥
  :االستنتاجات١-٥
  ٠وجود عالقة ایجابیة بین االستجابة الحركیة و دقة الطعن  ١-١-٥

  . وجود عالقة ایجابیة بین التوازن الثابت ودقة الطعن  ٢-١-٥

  .وجود عالقة ایجابیة بین التوازن المتحرك ودقة الطعن  ٣-١-٥

  :التوصیات٢-٥
  :ا یليفي ضوء النتائج وفي حدود العینة یوصي الباحثان  م

  . والالعبین تنمیة دقة الطعن لدى الالعبات على التأكید على التدریبات التي تعمل١-٢-٥

  .        ضرورة اجراء بحوث مماثلة لمهارات اساسیة اخرى للعبة المبارزة٢ -٢-٥

  . ضرورة اجراء بحوث مشابهة لفعالیات ریاضیة اخرى٣-٢-٥

  ٠ل على تنمیة السرعة والتوازن الثابت والمتحرك ضرورةالتاكید على التدریبات التى تعم٤-٢-٥
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  المصادر العربیة واالجنبیة
، جامعـة )بحث غیر منشور(دراسة نظریة عن السرعة )١٩٧٧(احمد، ابتهاج ومحمد، حسین  )١

  .حلون، القاهرة

برنــامج مقتــرح لتطــویر ســرعة ودقــة الطعــن لــدى العبــي ) ١٩٨٣(البیــاتي، بــسام عبــاس محمــد  )٢
  .، جامعة بغداد)بحث غیر منشور(سالح الشیش المبارزة ب

اثــــر برنــــامج تــــدریبي مقتــــرح علــــى مــــستوى االداء المهــــاري وبعــــض ) ٠١٩٨٢توفیــــق، محمــــد  )٣
  .، جامعة حلون، القاهرة)رسالة دكتوراة(الوظائف الفسیولوجیة لالعبي كرة الید 

للنـــساء، دار الكتـــب االعـــداد البـــدني ). ١٩٨٦:(التكریتـــي، ودیـــع یاســـین والحجـــار، یاســـین طـــه )٤
  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

، دار الفكـر ١، ط١التقویم والقیاس في التربیـة البدنیـة جـزء) ١٩٧٩: (حسانین، محمد صبحي )٥
  .العربي للنشر، القاهرة

القیاس في المجال الریاضي، دار المعـارف، )١٩٨٤:(علي فهمي. خاطر، احمد محمد والبیك )٦
  .القاهرة

رســالة (ســرعة رد الفعــل الحركــي واثــره فــي مــستوى االداء، )١٩٨٧: (، شــیماء احمــدأالخبــاري )٧
  .جامعة بغداد) ماجستیر غیر منشورة

موسوعة القیاسات واالختبارات في التربیة البدنیة، دار الكتب ) ١٩٨٩: (خربیط، ریسان مجید )٨
  .١والوثائق، مطابع التعلیم العالي، جزء

  . سالح الشیش، دار الفكر العربي–المبارزة ) ١٩٨١ (:الرملي، عباس عبد الفتاح )٩

ســـرعة االســـتجابة الحركیـــة وعالقتهـــا بـــالقوة الممیـــزة ) ١٩٩٣: (الزبیـــدي، قـــصي حـــازم محمـــد )١٠
جامعـــة ) رســـالة ماجــستیر غیـــر منــشورة(بالــسرعة لالطــراف الـــسفلى لحــراس مرمـــى كــرة القــدم 

  .الموصل، لكلیة التربیة الریاضیة

  .اللیاقة البدنیة، دار الفكر، االسكندریة) ١٩٥٩: (یمسالمة، ابراه )١١

، دراسة مقارنة للمظاهر االنتبـاه لمبـارزي االسـلحة الثالثـة لكـل )١٩٨٦: (سكر، محمد وجیه )١٢
مجلـة بحـوث التربیـة الریاضـیة، ) بحـث منـشور(من جمهوریة مصر العربیة والمملكة السعودیة

  ).٥،٦(الزقازیق، المجلد الثالث العدد 
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