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 شكر وتقدير



 

  ز
 كل شئ والشكر له لما وهبنا وأنار لنا طريا العلم والمعرفة .الحمد هلل قبل 

 
جامعــة القادســية  -إلــى كليــة التربيــة الرياتــية شــكري وامتنــاني الجــزيلين  أقــدمأن  أود

 منها . البكالوريوس والماجستير شهادتي نيلبمؤسسة أكاديمية أتشرف بوصفها 
 الجامعية .فترة الدراسة طيلة  لي لما قدموه من عون جميعا والى كوادرها ومنتسبيها

علــى  لمشــرف الــدكتور عــادل تركــيا اجــزل الشــكر والتقــدير إلــى أســتاذي  والبــد لــي أن
 .إليها الكلمال بالثنا  واالمتنان  ىوما أبداه من رعاية جليلة ال ترق سعة صدره

أعظـــم رســـالة فـــي الـــذين علمـــوني وحملـــوني الجزيـــل إلـــى أســـاتذتي  أوجـــه شـــكريو      
الالمـــي عميـــد كليـــة  حســـين عبـــد اهللالـــدكتور  األســـتاذ.وأذكـــر مـــنهم هـــي العلـــم الحيـــاة و 

التربية الرياتية .واألستاذ الدكتور حسين مردان واألستاذ الدكتور علي سـلوم والـدكتور 
 عبد الجبار سعيد والدكتور صالح بلش والدكتور عقيل مسلم .

لـــي متمنيـــًا لهـــم النجـــاح علـــى عظــم مســـاعدتهم  بالدراســـة زمالئـــيوال يفــوتني أن اشـــكر 
وأخص بالذكر منهم رأفل عبد الهادي وحازم علي وليث جبار وعامر موسـى المستمر 

. 
رفيا دربي الذي صـرنا معـا فـي  إلىخالص شكري وتقديري وامتناني  أقدمالبد لي أن و 

ة يــة فتــرة الدراســة والــذي لــم يبخــل علــي بكلمــة علــم وال بمشــورة علملــالســرا  والتــرا  طي
مـن اهلل أن يوفقـه ويرعـاه لعائلتـه ويرفـع  أدعـون تقديم شكري وتقديري له لكن فأعجز ع
 . شمي (ن) عماد عزيز  األخمن شأنه 

بـة ا) فـالح حسـن عبـد اهلل ( الصـادقة معـي طيلـة فتـرة كت األخبوقفـة  وعرفانا مني     
فــي  ليــهإينيــر بــالعلم طريقــه ليحقــا مــا يصــبو  إنشــكري الــوافر داعيــًا اهلل  أقــدمالرســالة 

  ويجزيه عني خير الجزا  .في حياته  همشواره العلمي وأن يوفق
 

وال يفوتني أن أشكر الطبيب )محمد عبيد عمـارة ( جامعـة المستنصـرية لجهـوده وتعاونـه 
 المخلص معي .



 

كــذلأ أشــكر بامتنــان األخ )جمــال الحســناوي ( علــى مــا قدمــه لــي مــن مســاعدة كبيــرة  ح
 ر الجزا  .يجزيه عني خي أن اهللمن  وأدعو

عينـــة البحـــث وهـــم طـــالب  إلـــىشـــكري وتقـــديري العظيمـــين  أقـــدم أنوأرى مـــن الواجـــب 
لحرصــــهم وتعــــاونهم فــــي تنفيــــذ هــــذه  2006 – 2005المرحلــــة الرابعــــة للعــــام الدراســــي 

 التجربة .
)أ بــي وأمــي وزوجتــي وأخــوتي وأخــواتي ( شــكرًا واحترمــًا وختامــًا انحنــي لعــائلتي جميعــا 

سـائاًل  ةالنبيلة معي وجميل صـبرهم علـي فـي مـدة الدراسـة وكتابـة الرسـال وامتنانًا لوقفتهم
 اهلل القدير أن يكون جهدي هذا جديرًا بالوفا  بحقهم علي .

راجيًا أن يلتمس لي عذرًا في نسيانه فهذه الرسالة لم  كل من فاتني ذكره إلىالثنا   وأقدم
فيهــا علــى خطــى أســاتذتي  أكــن ألنــزه نفســي عــن الســهو والخطــأ فيهــا وعســى إننــي ســرل

 ولعلي أن أكون قد بلغل رتاهم وأنا أتع أوال  خطواتي على طريا العلم .
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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 لص الرسالةستخم
 عنوان الرسالة : 



 

رية الكترونيررة  ررو ت رروير سمررن اوسررتهابة وافقتاررا بتوا رر  الع ررف  أثررر  ررد)) ط
علــى طــالب كليــة التربيــة الرياتــية جامعــة  الطعــن بســالح الشــيش حركــة المشررتركة  ررو

 ((القادسية
 

 المشرف                             الباحث                                
 أ.م.د عادل تركي حسن                                 أسعد طارا أحمد          
 
 : هي  فصول اشتملل الدراسة على خمسة  
 ـ التعريف بالبحث : 1

وتــم التطــرا فيهــا إلــى التــدريب  تــهوأهميالبحــث  مقدمــة أحتــوى هــذا المحــور علــى      
وكـــذلأ أهـــم الرياتـــي واهميتـــه بالنســـبة للرياتـــيين وأعـــدادهم لخـــو  غمـــار البطـــوالل 

مـن قبـل المختصـين وتـم التطـرا إلـى لعبـة المبـارزة تدريبية التـي تـم اسـتعمالها ال لوسائلا
ومــا تتميــز بــه هــذه اللعبــة مــن مســتوى عــال مــن االنتبــاه والتركيــز وســرعة االدا  الحركــي 

أشــتمل البحــث علــى دراســة حركــة الطعــن التــي تعــد مــن الحركــال الهجوميــة مــع كــذلأ 
لمباريـال وحسـم النتـائق وقـد شـدد البحـث علــى التركيـز علـى أهميتهـا فـي تحقيـا الفـوز با

ـــان ســـرعة االســـتجابة والتوافـــا بـــين العتـــالل العاملـــة والمتـــادة  وأهميتهـــا بالنســـبة  بي
ن مــن الصــفال المهمــة التــي تســاعد الالعــب فــي االصــفت انهاتــ دلالعبــي المبــارزة إذ تعــ

أهميـــة  توقـــع حركـــة الخصـــم والســـرعة فـــي أدا  حركـــة الطعـــن باتجاهـــه . مـــن هنـــا يتبـــين
البحــث فــي دراســة اثــر صــدرية الكترونيــة فــي تطــوير زمــن االســتجابة وعالقتهــا بتوافــا 

مشــكلة وقــد تمــل اةشــارة فــي العتــالل المشــتركة فــي مهــارة الطعــن بســالح الشــيش . 
   من أهم الحركال الهجومية .  دفي أدا  هذه الحركة والتي تع اً البحث إلى هنالأ تعف

 : أهداف البحث  
 ف على تأثير الصدرية االلكترونية في تطوير زمن االستجابة .التعر  -

العتـالل العاملـة بـين في التوافا العتـلي  التعرف على العالقة بين زمن االستجابة -
   والمتادة في حركة الطعن .



 

 :  افكان فرتا البحثأما  ي
 للصدرية االلكترونية تأثير في تطوير زمن االستجابة . -

ط معنويــة بــين زمــن االســتجابة والعتــالل العاملــة المتــادة  فــي هنــاأ عالقــة ارتبــا -
 حركة الطعن.

 

 المشابهة :الدراسال ـ الدراسال النظرية و 2
زمن االستجابة والوحدال الحركية وأهم العتالل المشـتركة فـي  إلىإذ تم التطرا      

افــا بــين أهميــة التو مفهــوم التوافــا و  إلــىمهــارة الطعــن بســالح الشــيش كــذلأ تــم التطــرا 
لرياتــة المبــارزة ومنهــا  األساســيةالمهــارال  إلــىالعتــالل المشــتركة كــذلأ تــم التطــرا 

حركــة الطعــن بســالح الشــيش وكــذلأ مواصــفال ســالح الشــيش والهــدف القــانوني لســالح 
 الشيش وبع  الدراسال المشابهة للبحث . 

 
  وأجرا اته الميدانية :  البحث يةـ منهج3

المــنهق منهجيــة البحــث وأالجــرا ال الميدانيــة إذ تــم اســتخدام تنــاول هــذا المحــور       
تـم  ًا ( طالبـ14عينة البحث فقد بلغـل ) ماأو مالئمة لطبيعة البحث  أكثرالتجريبي كونه 

التربية الرياتـية جامعـة القادسـية المرحلـة الرابعـة اختيارهم بالطريقة العمدية وهم طالب 
ـــم التجـــانس و  ىأجـــر  قـــد، و  2006 – 2005للعـــام  التكـــافؤ بـــين المجمـــوعتين بعـــد أن ت

 ( طالب لكل مجموعة 7تقسيمهم إلى مجموعتين ) تجريبية وتابطة ( بواقع )
. كما احتوى هذا المحور على األجهزة  واألدوال المسـتخدمة فـي البحـث ووسـائل جمـع 

مـع مجموعـة مـن المعلومال وهي المالحظة والمقابالل الشخصية التـي أجراهـا الباحـث 
لتحديد ة والخبرا  من ذوي االختصاص كذلأ األستبانة التي وزعل على الخبرا  األساتذ

تحديـد أهـم العتـالل التـي إتـافة إلـى المتغيرال التي لهـا عالقـة بموتـول البحـث  أهم
فتــــال عــــن اســــتخدام الصــــدرية االلكترونيــــة التــــي تــــم تشــــترأ فــــي أدا  مهــــارة الطعــــن 

القبليـة وبعـدها تـم تطبيـا مفـردال المنهـا  تصنيعها من قبل الباحث وأجـرا  االختبـارال 
المعد وأخيرا أعيد اجرا  االختبارال بعد االنتها  من مدة المنها  . وقد استخدم الباحث 

 المعالجال اةحصائية المناسبة ةيجاد النتائق .



 

 ـ عر  النتائق ومناقشتها : 4 ك
ــــــة والقياســــــال الجســــــمية  لالختبــــــارالالنتــــــائق فــــــي جــــــداول خاصــــــة  لعرتــــــ    البدني

نـــة البحـــث فـــي االختبـــارال القبليـــة والبعديـــة واالختبـــارال المهاريـــة التـــي ختـــعل لهـــا عي
 فتال عن مناقشة هذه النتائق التي تم التوصل اليها لتحقيا أهداف وفرو  البحث .

 
 ـ االستنتاجال والتوصيال : 5
 أهم االستنتاجال : -
دا  مهــــارة أايجــــابي فــــي تطــــور زمــــن االســــتجابة عنــــد  للصــــدرية االلكترونيــــة تــــأثير -1
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 2 مقدمة البحث وأهميته                                      الفصل االول

 

 التعريف بالبحث ـ 1
   مقدمة البحث وأهميته  1ـ1
 

عد زمن االستجابة منن العااصنا المةمنة انم المجنال الايالنم لنحلذ اسنتحوح   ن  ي
ان تطننننويا زمننننن االسننننتجابة يلننننمن وصننننول  إحاهتمنننناع العننننام ين بالتننننداي  الايالننننم  

 الايالم إل  أالل المستويات واإلاجازات الايالية   
من الوسائل واألسنالي  التدايبينة المسنتةدمة منن كثينا منن مندابم  لحا  مدت كثيا     

تامينة زمنن االسنتجابة الن كنل اعالينة تحتناق إلن   ندا إلن  الفعاليات الايالنية المةت فنة 
عتمننند   ننن  مننند  التوااننن  يانننوا ةننناال منننن االاقبننناه العلننن م كوانننه  مننن  معنننين مانننه

ةتصنين انم هنحل ال عبنة بولن  ن والمالعصبم العل م   وانم لعبنة المبناازا  ناع البناحثي
منننن االاتبنننال  منننن الوسنننائل لتطوياهنننا لمنننا تتمينننز بنننه هنننحل ال عبنننة منننن مسنننتو   نننال   كثينننا

التواانننن  بننننين المجمو ننننات العصننننبية  و األداء الحاكننننم وتو نننن  المثينننناوالتاكيننننز وسننننا ة   
معيانة لسسنتجابة والتييينا منن لحظةالعل ية لمواجةة حاكات الماااس السايعة واةتياا 

مننن  دتعن إحمننن أهنع هننحل الحاكنات هننم حاكنة الطعننن بسنس  ال نني  و ة إلنن  أةنا  حاكن
 تمناد هنحل ال عبنة   ن  الانم لعبنة المبناازا وحلنذ  مانااسأهع الحاكات الةجومية   ن  ال

 يةا  ن طاي  أداء هحل الحاكة ب كل سناي  وبد نة  الينة  التم يتع الحصول   مساتال
تسنننا د انننم تطنننويا التوااننن  بنننين  اة جديننندلننحلذ كنننان منننن اللننناواى التعنننا    ننن  وسنني 

ان التواانننن  العننننالم بننننين العلننننست العام ننننة والعلننننست  إحالعمننننل العصننننبم العلنننن م  
المسا دا سو  يؤدى إل  اإل سل منن داجنة المقاومنة التنم تسنببةا العلنست الملنادا 
األمننا الننحى يننؤدى بنندوال إلنن  مسننا دا العلننست العام ننة اننم أداء الحاكننة بد ننة وسننا ة 

يمكنننن التعنننا    ننن   منننل العلنننست الم نننتاكة انننم  إحسنننن اإلاجننناز  الينننة وبالتنننالم تح
ثننع العمننل   نن   ومننن (  EMGاألداء  ننن طاينن  جةنناز التح يننل الكةابننائم ل علنن ة   

ة  مننن نن  مننل ت ننذ العلننست كننل حسنن  اسننبة ا ننتااكةا اننم أداء الحاكننيتطننويا وتحسنن
  الصننداية  ادينننسننتةداع الوسنني ة الجدط اللننوء   نن  انمن أهميننة البحننث اننم تس ينننا تكنننهانن
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لتطويا التواا  العصبم العل م ل علست الم تاكة ام أداء حاكة الطعن االلكتاواية 
الايالنم انم  إاجنازبسس  ال ي  وبالتالم تحسين زمنن االسنتجابة النحى يناعكس   ن  

   ال عبة لمجا
 
 
 
  مشكلة البحث 1-2
 

لقنند أكنندت كثيننا مننن المصننادا   نن  أهميننة التواانن  العصننبم العلنن م اننم جمينن  
األلعا  الايالية التم يج  أن يتمت  الايالم بةا بداجة  الية من التواان  بنين  منل 
العلننننست الم ننننتاكة والمتمث ننننة بالعلننننست العام ننننة والملننننادا اننننم أداء حاكننننة الطعننننن 

لعام ين ام مجال هحل ال عبنة ومنن ةنسل وا*بسس  ال ي  ؛إح يتف  كثيا من المدابين 
اننم أداء هنننحل  ا  ن هاالننذ لننعفأالمقننابست ال ةصننية التننم أجااهننا الباحننث معةنننع أكنندوا 

من أهع الحاكات الةجومينة التنم تلنمن وصنول الايالنم إلن  أالنل  دالتم تعالحاكة 
ا اننم إاجنناز  لننحا ااتننا  الباحننث اسننتةداع وسنني ة جدينندا وهننم الصننداية االلكتاوايننة وأثاهنن

تطننويا زمننن االسننتجابة و س تةننا بتواانن  العلننست الم ننتاكة اننم حاكننة الطعننن بسننس  
 ال ي   

 
 
 
 
 
 
 

 ننننننننننننننننننننننن
 جامعة بيداد / ك ية التابية الايالية    –تداي  مباازا  –أ ع د  بد الكايع االل * 
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 البحث هدفا 1-3
 
 تطويا زمن االستجابة  التعا      تاثيا الصداية االلكتاواية ام  -

العلنست العام نة بنين  ام التواا  العلن م التعا      العس ة بين زمن االستجابة -
 والملادا ام حاكة الطعن  

 
 فرضا البحث1-4

 
 ل صداية االلكتاواية تاثيا ام تطويا زمن االستجابة   -

لملننادا  اننم هانناذ  س ننة ااتبنناط معاويننة بننين زمننن االسننتجابة والعلننست العام ننة ا -
 حاكة الطعن 

 
 جماالت البحث  1-5
 
جامعننة  –ك يننة التابيننة الايالننية  –المجننال الب نناى ب طننس  الماح ننة الاابعننة  1-5-1

   القادسية
  12/2005/ 10ولياية  20/1/2005تاا من المجال الزماام ب ل ف 1-5-2
                                                                    لطبيعنننننمايالنننننية وماكنننننز العنننننسق االمجنننننال المكننننناام ب  ا نننننة ك ينننننة التابينننننة ال 1-5-3
 الح ة  مدياة ام
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 الدراسات النظرية والدراسات املشابهة -2
 الدراسات النظرية 2-1
 املبارزة بسالح الشيش بلعبة املهارات األساسية بعض  2-1-1
 وضع االستعداد  2-1-1-1

إذ يكوو ف هيوووع التحوووً أو فووعاا    أيووووجماا للحيووواا دفأيوو  ال اكوووا  المهاحيووو  حنووومأا       
،  كذلك الحياا دالهفأا  الأضامة كلأوا يون   يهافا    الدمء دشف ال اكا  الهف أي  

الفاص  .  يجودا ال ض  األيايي للحمأيف  الفيا  الذااحيف الذي يوخذه الأدااع د يو  
دااعة ويصدح هي   يف األ ضاع اوعاناا للونفيذ الفيم لفأي  ال اكا  الوي يوطلدها هوف الأو

، إذ   1) . .....الو ) الو فيوع  .جمام ف    ح مة ل ض  االيوووما    وحهحا    طجووف وحوأ
وكووو ف الوووذااع الأيووول   و خوووذ  ضوووجها دعا يووو  أنفافووو    وفووواه اليوووت  الووو  االأووواا ن ووو  
الأنوواهأ  أووا دالنيوود  للووذااع االخوواى هوكوو ف الوو  الخلوول احلوو  الووا أ أشووكل  عا يوو  الوو  

ذع يكو ف االحل   أا دالنيد  ال  الوااأ هيكو ف الن وا الو  االأواا د وفواه الأنواهأ ،  الفو
دشووووكل حأوووو مي أوووو  االاا  أاكووووع ثحوووول الفيووووا الوووو  االيووووفل  الووووافليف هوكوووو ف الافوووول 

مافو  وحايدواا  دفو و  أنايود   أوا الافول  90االأاأي  دعا يو  حأ ميو  أو  االاا  دمافو  
 الخلفي  هوك ف أأومة ال  الخلل  دأيو ى اهحي أ  االاا . 

 (2)  حركة التقدم 2-1-1-2
لإلأاا وجوم  اكو  وف أيو   ذلوك الكويواً التحوً أيوا   أجينو  إف  اك  الوحما       

أف  اا الألجً داوفاه الخصا حنم الوحما  ووا دنحل الحما األأاأيو  أيواه  يليلو  لإلأواا 
دأحماا يما  ا م دجم ذلوك الحوما الخلفيو  دونفأ الأيواه  أو  الأ اه و  حلو   ضو  الفيوا 

  انثناء الياييف .
 
 (1)حركة التقهقر  2-1-1-3

                                                 
 . 163، ص1993اواة ، ماا الفكا الجادي ، ، الح الأدااعة ديت  الشيشحداأ حدم الفوا  الاألي :  1
 .205،ص1988،أصما يدق ذكاه حدم حلي نصيل  آخا ف : 2
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وجووم  اكوو  الوحهحووا  اكوو  مهاحيوو  أجاكيوو  ل اكوو  الوحووما لإلأوواا  ووو مى دنحوول الحووما       
الخلفي  إل  الخلول دأيواه  يوما  ا ومة    يوما  نصول وحايدواا ثوا وليهوا الحوما األأاأيو  أو  

 االنوداه إل   ض  الفيا  ثناء ال اك   الأ اه   حليع كأا و  هي  ال  الوحما .
 
 نالطع حركة 2-1-1-4

الطجف أف  وا  اكا  الأدااعة ديودً وكاااووا كثيوااا يو اء  ثنواء الوومايً   اك وجم 
   هووي الأناهيووا  ههووي وجودووا الجأوو م الفحوواي للودووااع  أووف  وووا  يووا ل الهفوو ا  التحووً 

  2) يوأيع حف اآلخايف .الذي يوحنها دشكل فيم ي ل 
الأنواهأ إذ وجوم و مى  اك  الطجف أف  ض  االيوجمام لغواا ال صو ل إلو  وومل 

 اكووو  وف أيووو   يايوووي  وفجووول التحوووً هوووي  ضووو  يايوووً للأوووأ الأنووواهأ  الافووو ع إلووو  
  3) فا  دأياه  أنايد  للأدااعة . ض  االيوجمام أ  اال و

 ووك ف  اك  الطجف ) ال اك  االندياطي    أف  اك  أوم الوذااع  الطجوف أو  الوحوما 
، أووف فانووً  4)ا اأووومام ل ضوو  الو فيووع. ي وجودوودالحووما األأاأيوو  الأ افهوو  للأنوواهأ  الووو

 خووا وشوويا الأصوواما إلوو  إف طوو ل خطوو ة الطجووف ) أيوواه  الطجووف   أووف الحووً ألخووا 
وخولل  أليداً كالوك يف الوشاي ي  الفيي ل في كأا  ف أياه  الطجنو   لونفأ التحوً 

يف الأوناهيوويف ) وخولوول أووف طجنوو  ألخوواى ديوودً  ووا ل الأدوواااة  الأيوواه  الأ صوو اة دوو
  5)لتحديف   .ا

 ياى الدا   د ف إوحاف  اك  الطجف ي وي أف ختل الومايً الشواق  الأو اصول أوف 
    ف األدطال الذيف ل  يدل التحً إذ يجأل الومايً حل  عيامة ي ة  ياح  الطجن  هحم 

ايوطاح ا ال ص ل إل  الأناهيا  الجالأي  يوماد ف لل فا  حلو  آليو   ميناأيكيو  الطجوف 
) الاألوي    ويف يوال  هيوأوج ف دلياي   أا ن   ياح  كدياة  ووذا أوا  كوم ايفجله وذا أا 

                                                                                                                                                         
1
 .205،ص1988،الأصما اليادق حدم حلي نصيل  آخا ف : 
2
 . 191، ص 1981، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  المبارزة . سالح الشيشعباس الرملي :  

3 Bower, M: Foil Fencinq , Prown Company  Publisher, 4
th

. ed ilion , 1980 ,P19  
4Barth , M : Fechten Sport Verlaq , Berlin , 1979 , P35.  

5
  4حمم)الجلأي  ، ل الأفدياف حلي الخاياني ، حامل هاضل: حتي  ط ل الخط ة  مي  الوص يً هي  اك  الطجف ،  

 .121، ص1994 ذاا
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 دوواف الووومايً حلوو  يووت  الشوويش الكهادووا ي يوطلووً أووف التحووً  اكوو  نشوويط   أيوووأاة
  1)هي الوحما  الوحهحا  الطجف . 

 

 سالح الشيش  املواصفات العامة ل 2-1-2
اكاوع يأكف وطديحهوا دو ي النو حيف يجم يت  الشيش  ياأ فأي  األيل    اغلً   

 .  2) ت  الييل    لكف الجكأ ص يح ي –اآلخايف أف األيل   ) ييل الأدااعة 
غا  الط ل الكلي لليت  أوف طوال الذدادو    500يدلغ ال عف الكلي ليت  الشيش )

  يووا ، أووا طوو ل النصوول أووف طووال الذدادوو   ووو  اليووطح 110إلوو  نهايوو  الأحوودا يدلووغ )
يي  دالنيود  .  يوك ف وذا اليت  أف ثتث   يياا ا    يا 90ايي اليم هيدلغ )األحل  ل  

   :3) لط ل النصل وي
: وووو  الحيوووا الأووواف أوووف النصووول إذ ييووووجأل هوووي الوغيووواا  القسمممل الفمممعي  وووو 

   للهف ا  خاص  الهف ا الما اي  الضادا  النصلي  الخفيف  أ  ال اكا  الو ضياي
ال ايو  دويف الحيوا الحو ي  الحيوا الضوجيل  الوذي حوف : وو  الحيوا  القسمل الوسم و 

 انودووواهطايحوووع يووووا االلو ووواا كأوووا ييووووجأل هوووي فأيووو  ال اكوووا  الووووي وهووومل إلووو  وشووووي  
 الخصا  ثناء الضًا  الضغط حل  نصل الخصا  و  الحيا الذي وحل هيع الأا ن . 

فنيوو  : ووو  الحيووا الووذي يجطووي اليوويطاة الضووا اي  هووي ال اكووا  ال القسممل القممو ووو 
 الوي وشأل ال اكا  الشدع ما اي  الكاأل   وذا الحيا يوصل دجما الأا ن  . 

 أووا دالنيوود  لأفأ حوو  الحدضوو   و ادجهووا هالحدضوو  وثدوو  هووي نهايوو  أحوودا النصوول إذ 
         ووكووووو ف أوووووف  ادووووو   فوووووعاء ووووووي  ايوووووي اليوووووم ،  يوووووامة الووووو ايي ، الأحووووودا  الفوووووعء الاادووووو  

ي وفأ  األيياا يادح  الذكا  الوي ويوأح دعحطواء وو اعف  األخيا و  صاأ ل  الادط  الو
 لليت  هي يم التحً الأدااع . 

                                                 
1
 .192،ص1981،  أصما يدق ذكاهحداأ الاألي :  
2
 .201، ص1981، الحاواة ، ماا الفكا الجادي ،  الحان ف الم لي لأناهيا  الأدااعةحداأ الاألي :  

  . 27، ص1988، دغمام ، أكوً ال طف للطداح   الوافأ   االيونياخ ،  الأدااعة ال ميث حدم اهلل صت  الميف : 3
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 أووا الهوومل الحووان ني ليووت  الشوويش ههوو  و ميووم أنوواطق الهوومل حلوو  يووطح الفيووا 
للافووال كأووا ووو  لليوويما   الوووي يفووً  ف يوووا هيهووا إ ووااع اللأيووا  الصوو ي    دطايحوو  

  1)يت  الشيش إل  أنطحويف وأا :ني هي  اض   إذ ونحيا أناطق الهمل الحان  
 املنطقة األمامية :  و1

يوا   وم م الكوفويف األيأوف  األييوا  أيوا     6-3 ودوم  أوف ااوفواع يايو  الفاكيو  )
الصما  الدطف د كألها  الوي وشوأل نهايو  الأثلو  الأ صو ا دويف خطوي ال والديف يشوأل 

   يا  و   اإلدطيف األيأف  األييا .3)
  ة اخللفية :املنطقو 2

 وشووأل أنطحوو  ال هووا د كألهووا إذ ودووم  أووف  حلوو  الفاكيوو  أووف الكوفوويف  ووو  الخووط 
الووذي ي صوول دوويف ح أووي ال ووايفيف أووف األيووفل .  هووي  الوو  ايوووجأال الفهوواع  األهحووي

أووووف  حان نيووو  وووووي الووووي و ووومم اللأيوووا  ال  الكهادوووا ي ياوووومي التحوووً صوووماي  كهادا يووو
  . حان ني اللأيا  غيا ال

 
 زمن االستجابة 2-1-3

ف عأووووف االيوووووفاد  ووضووووأف عأووووف ام الفجوووول  عأووووف ال اكوووو  ،  ووووو  الأوطلدووووا  إ   
الاياضوي   أنهوا الأدوااعة ،  لجواًالضا اي  الوي يفً ونأيوها حنم التحديف  لأج وا األ

هكلأا يصا عأف االيوفاد  كلأا  يوطاع التحً الوصال هي ال ي  الأنايً  خاص  
و ووواإ إلوو  يوواح   يوووفاد  وفوواه الأثيوواا  الأخولفوو   هووق أ ايوول هووي  اكوو  الطجووف الوووي 

اللجً الأخولف  . يفً ونوا  ف نفواق دويف أصوطلح ام الفجول  أصوطلح عأوف االيووفاد  
، هيجال عأف ام الفجل أجن نفاق ديف الأصطل يف الدم أف  ف نجط  لكل  ا م  ي لك

أووووف االيوووووفاد  لأندوووووع  نووووع اليوووواح  الووووووي يوووووأكف دهووووا الفوووووام  ))) عأووووف الافوووو    حلووووو  
يأووا دويف  ووم   الأثيووا  دوويف  ينوو ح  ،  ى انوع الووعأف الووذ ياامإدووام هجوول   )أثياينو ح
  2)    م   االيوفاد  لهذا الأثيا دمء 

                                                 
1
 . 34، ص1988، المصدر السابقعبد هللا صالح الدين :  
، 1994، الحاواة ،ماا الفكا الجادوي ،  1، طاألماء ال اكي   اخوداااإ يف حت ي ،أ أم نصا الميف اض اف : أ أم  2

  .234ص
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 ي نووع الووعأف الووذ ))  عأووف ام الفجوول حلوو  1995 يوونيف ، ي حووال) أ أووم صوود   
ا ثووا  صوو ل الأثيووا حووف طايووق األفهووعة ال يووي  هووي الفيوو عيوووحدالا  يدووم  د هوو ا الأثيووا   

األفهووعة ال اكيوو  ثووا دوومء  إلوو ثووا الوجليأووا  الصوواماة أنووع  يالأاكووع  يالفهوواع الجصوود إلوو 
  1)   االيوفاد  ال اكي  الأا ي    ه ا
أنن  الننمن مننح ل ظنة دخنو   ))( فيعرف زمنن رد الفعنع علن  2002أما )يعرب خيون ،  

  2) ((العضلية  شارة ل ركة األليافإأو   إل المثير عن طريق ال واس 
طوووتق الأثيوووا إالفوووواة العأنيووو  ال ايجووو  دووويف  )) إف إلووو   لحوووم  شووواا ) أ أوووم صووود ي  

  3)     االيوفاد  ال اكي  لع ي دما
الفوواة العأنيوو  الووي وحوو   ))  هحووم  شواا إلوو  عأوف االيووفاد  د نووع OSOLIN   علويف أوا )

  يجوواعاإم وووذا حلوو  يوواح  دوويف اإلثووااة  االيوووفاد  الأنايوود  د يصووا عأووف أأكووف  يجوأوو
  4)   هاع الجضلي هي الونفيذ ال اكي الفهاع الجصدي  يادلي  الف

أوف عأوف ام الفجول  عأوف  كول يي و   )) ياى ) يجًا خي ف    ف عأوف االيووفاد        
   ي ضح ذلك1 الشكل ) 5   ال اك  

 الأثيا                شااة         إ  ل                        نهاي  ال اك         
 
 

          
 عأف ام الفجل            عأف ال اك                                               

 عأف االيوفاد                                           
  1شكل )

                                                 

 
،أمينووو  نصوووا ،ماا الفكوووا الجادوووي  1، إ3،ط : الحيووواأ  الوحووو يا هوووي الواديووو  الدمنيووو   الاياضوووي نييف اصووود ي  يووو أ أوووم1
 . 69،ص1995،

 .31، ص2002،  أصما يدق ذكاه: خي ف يجًا   2

 .459،ص1987، ماا الفكا الجادي ، الحاواة ،1، إ2، ط الوح يا  الحياأ هي الوادي  الدمني صد ي  يانيف : أ أم   3

حدم اهلل  ييف : و ثيا أنهج أحوا  هي وط يا يواح  االيووفاد  ال اكيو  حنوم  ماء دجوا الأهوااا  المهاحيو  الفاميو   ثيا   4
 .11،ص2005فاأج  دغمام، –كو ااه ، كلي  الوادي  الاياضي  كاة اليم، طا    م هي لجد 

5
  33،  ص2002، أصما يدق ذكاهخي ف :  يجًا 
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 (1 ) أنواع االنقباض العفلي 2-1-4
 

الجضلي إل  ثتث   ن اع  هحوا للوغيوا هوي االنحداا    fen  ،( 1945هف،ييا  )        
ال  ف أجنووو  إطووو ل الجضووول  ،  حلووو  الووواغا أوووف  ف كلأووو  االنحدووواا وجنووو  الوحصووويا ، 

حنم وذا ال م أف الجأل الجضلي ، هوالو وا الوذي ي وم  هوي األليوال  لاالنحداا ال يح
 أجنوو  االنحدوواا ، لووذا هوواف االنحدوواا هووي الجأوول الجضوولي يشووأل عالجضوولي  يطلووق حليوو

   . دحا ها حل  ط لهاإأوجممة أنها وحصيا الجضل  ،     ص ااا 
       

                                 
   Isotonic contractionاالنقباض العفلي املتحرك )بالتقصري ( -1
 

ي وووم  ووووذا النووو ع أوووف االنحدووواا حنووومأا ووووو وا الجضووول  دشوووكل كوووال للوغلوووً حلووو  
خووا ، هفووي  الوو   فوو م الووذااع فاندووا اه الطووال اآلأحا أوو  أووا،  يو وواك   ووم  طااههووا وفوو

 وجأل حضت  الكول الأدجمة دالوحصيا للوغلً حل  أحا أ  الذااع .
لو ايوك الطووال ودوم  الجضوول  هوي الوحصوويا  هجنومأا يكوو ف نواوج الجووعا الجضولي كاهيوواا 

 ي  يوا شم الج اا الأوصل  دها د ي  ووغيا عا ي  الأفصل الذي وأوا حليوع الجضول  . 
الليفو  الجضولي  ال ا ومة  يوواماة حلو   ف يصول ط لهوا حنووم االنحدواا دهوذا االيولً  إلوو    

نصل ط لها الطديجي ،  وذا الن ع أوف االنحدواا يومخل هوي أج وا  اكوا  الفيوا ووذا 
الن ع يوا حنمأا يك ف الجعا الجضلي كاهيا لو ايك الطال هودم  الجضل  دالوحصويا  يو  

 الجضل  دعووغيا عا ي  الأفصل الذي وأا د ي   اشم الج اا الأوصل  دهو
 
 
 Eccent Contraction (1)(  الالمركزاالنقباض بالتطويل ) االنقباض  -2

                                                 
1
،ماا الفكا للطداح   النشا 1،ط أدامىء األيأ الأيكانيكيا لل اكا  الاياضي  يف  ييف ،  يأاف شاكا أ أ م : يايا  

 .77،ص1998،األامف ،
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حنوومأا ويوووطيل حضوول  دوودطء أثلأووا ي ووم  حنوومأا وكوو ف الحوو ة الخاافيوو   كدووا أووف      

،  أصوطلح  التأاكوعيالح ة االنحداضي  الأدذ ل  . هاف وذا االنحداا ييأ  االنحدواا 
هوي  حيحو  األأوا ،  ل، هالجضول  ال وطو   جأالعإلطال  خاص حل  الواغا أوف شوي ع  يووا

،  حأوول الجضووت  هووي وووذه ال الوو  )كالفااأوول   الوووي  ي ضووجها االصوول إلوو لكنهووا وجوو م 
حنوم  يوحا ا الفاذدي  األاضي  هجضت  الكول الدجيمة وكو ف هوي  الو  انحدواا الأاكوع 

  ض   يفل ) الجأل اليلدي   ،  ى ادوجوام الأنشوال   إل خفا الذااع أف ال ض  فاندا 
حوووف الأووومغا كأوووا هوووي  الووو  إافووواع ال ميوووم إلووو  األاا هوووي اهووو  األثحوووال هيوووعمام حوووعا 

  .الأحا أ  حل  حعا الجأل الجضلي هالجضل  وط ل
 
 
 
   Isometric Contractionاالنقباض العفلي الثابت  -3
 

 هيع ووو وا الجضول  م ف  ى  الأط ل الثاد    ي)  يااليع أوا  ييأ  االنحداا 
يوووا هوووي ط لهوووا حنوووم وجوووامل الجوووعا الأضوووام الوووذي ونوفوووع الجضوووت  ، ى اف الجوووعا يوغ

هوووووعمام أيووووا   أحطوووو  الجضوووول   صووووفااا  ييويووووا ى حنوووومه  ى  ف أ صوووول  الجووووع ا ويووووا  
هووووي   ضوووواع وكوووو ف  ادووووااع حضووووتوهإالحدوووو  كأووووال األفيوووواا إلوووو      ، يلفووووضووووالأنحد

ا  ويووووخما وووومايدا  وجوأوووم حلووو  االنحدووواا الثادووو  هوووي    يع أوايوووضوووالجضوووت  الأنحد
 .الجضت  لوح ي  الجضل  الأحادل    مى 
 
 
 

 الوحدة احلركية  2-1-5
                                                                                                                                                         

1
 .78،ص1998،  الأصما اليادق م :  يف  ييف ،  يأاف شاكا أ أ يايا  
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الواكيوووً  ال  يفووو   يال  ووومة ال اكيووو  أفهووو ا   يفوووي يوووادط حأووول فهووواعيف أودووواين       
  ، وأا الفهاع الجصودي الأ يطوي  الفهواع الجضولي الهيكلوي ،  يو  يطلوق حلو  الخليو

الجصووودي  الأ اكووو  الوووووي وغوووذى أفأ حووو  أووووف األليوووال الجضووولي  لفوووو  ال  ووومة ال اكيوووو  
(Motor Unit  ( ال  مة ال  يفي  لتنحداا الجضلي حنم  ي و،  1)  2   ن ا الشكل

دوفاحاوهوا األليوال الجضولي   وجصوًوفهيع الختيا الجصدي  الأ اك  أف ن ع  لفوا  الووي 
لوفايوووغ الكهادوووا ي للختيوووا الجصووودي  الأ اكووو  ي وووم    ف كووودح ووووذا الو فيوووع أوووف خوووتل ا

االيووواخاء الجضوولي الف ال  وومة ال اكيوو  وجأوول  هووق يووان ف هيووي ل في أجووا ل الكوول    
 .  All or None Law  (2الجما )

 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

  2شكل )
 ي ضح شكل ال  مة ال اكي 

                                                 
1
 Lindal. Davidoff. Introduction to psychology. By MeGrow Hill ,Inc ,New York ,1987,P55 . 

 .249،ص1982، كال  الأطد حا  ،الك ي  ،1،ط حلا النفأ الفيي ل فيإيأاحيل : حع   2
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  الهيكليوو  دال اكوو  أووف خووتل حأليوو  االنحدوواا  االيووواخاء  لكووي وحوو ا الجضووت      
نها ويوحدل اإلشااة أوف الفهواع الجصودي ،  اف ذلوك يجوأوم حلو  حومم الفوا ع الجصودي  عه

 االوي وغذى دها األليال الجضلي  ،  ف وذا الجومم أودوايف دويف الجضوت  الهيكليو  هودج
ل ال داليم  الجيف هعنها ووك ف أف الجضت  الوي وح ا د حأال مييح   أونايح  كأا و  ا

ليوول حضوولي ل  وومة ال اكوو  ال ا وومة ، دينأووا   6-3)   ووما   اكيوو  صووغياة  يوو  و وومم
الجضت  الوي وح ا د حأال ذا  الأفه م الجضلي الكديا كأا و  ال وال هوي حضوت  

ليووول  165-120الافووول )الفخوووذ   هعنهوووا ووكووو ف أوووف   وووما   اكيووو  كديووواة  يووو  و ووومم
 . 1)يم وصل إل  اكثا هي حضت  ال ها  اكي   ا مة   حضلي ل  مة 

ا  ال اكيوو   حوومم األليووال الجضوولي  لووع ووو ثيا هووي الشووم مال  ووحوومم الودووايف هووي وووذا ف إ       
إلوو  عيووامة هووي  يهووي الوضووخا الجضوولي ال يوو م  وا ثادووو  الف أووا ي ووممالجضوولي إال  ف احووما

الليوول  يوامة و وم  نويفوو  الوغيوا هوي يطواحومم األليوال الجضولي   ال  وما  ال اكيوو  دول  ف الع 
ووأيع ال  مة ال اكي  د  ما  يايج     وما  دطي و  ، إذ اف ووذا الوأيوع لوع وو ثيا  .  2)هحط 

يوول الجضوولي أأووا يفجوول ونوواك ودووايف هووي الخوو اص الواكيديوو   ال  يفيوو  لليفوو  الجضوولي  لحلوو  ال
 ليووال  أووااء     أفأ حووء إلوواهلوو  وووا وغيووا الجصووً ال اكووي الأجصووً لأفأ حوو   ليووال ديضوو

افووو ف دووو لا ثنل ووو   نهوووا وفحوووم خ اصوووها  وكويوووً خووو اص الوجصووويً الفميوووم  ووووذا أوووا  كووومه  ا 
(BULLER ا  وووماوأ  أوووف خوووتل وفادووووع حنووومأا يطووو  األحصووواً ال اصووول  دووويف الجضووولويف 

 ف الوو ا  ميول ال اكوي ال ا وم أ ول األخوا  دجولحضل  يايج   األخاى حضل  دطي    نحل ال
الشفاء  صل وغيا هي طديج  حأل واويف الجضلويف ه صد   الجضول  اليوايج  الجصً  وا 

 لذا  طديج  دطي و   دوالجكأ .  و كوم أوف خوتل ذلوك  ف خصوا ص اليواح   الودطء هوي الليو
غيووا الجصووً يوغيووا أجووع حأوول الجضوول  أا يومالجضوولي وو وومم حووف طايووق ن حيوو  الجصووً  حنوو

(3 . 
طوي جلذا هاف وصونيل األليوال الجضولي  م ف ادوط ذلوك داالحودوااا  الجضولي  الي       

الجضوولي وووي أووف خوو اص الليوول الجصوودي لووذا يوووا  لالأفهوو ا الكاأوول الف خوو اص الليوو
                                                 

1
William f. Ganong . MD : Review of Medical Physiology ,11thed,printed in Lebanon 

byTypo press ,1983  
2
Koni  p. Hakkinen K: Strength and Power The Olympic Book of Sport Medicine . Published 

by Black Well Scientific , 1988, p186..    
3
 Guyton A.C.Text book of Medical Physiology ،New York, 1986, p117 
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 . 3)أا أ ضوح هوي الشوكل وووما  ال اكيو   كووووصنيل األليوال الجضولي  ضوأنا أو  ال  
(1  

 الوحدات الحركية البطيئة                             الوحدات الحركية السريعة    
            FOG IIA                            FG IIB                   SOI              

 
 

 دطي                       يايج       فما                    يايج         
       

 
 واكيمي  كتيك فيف               و كيم تيك فيف                 ك    
 
 

 أحا أ      حا أ  للوجً                أحا أ  للوجً              غيا أ
 
 

  أااء          أااء                                        امي ديضاء 
 

 
 

 (3الشكل )

 ات الحركية وأنواعهاديوضح تقسيم الوح
 
  كة يف حركة الطعن بسال ح الشيشأهل العفالت املشرت 2-1-6

                                                 
1 Susan J . Hall  , Basic Biomechanies , 2 ed , Printed in، New York, 1995 , p145  
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 يايووووي   حضووووت  أضووووامة إذ وحوووو ا    و فووووم هووووي فيووووا اإلنيوووواف حضووووت  حاأوووو   
الجضووت  الجاأوو  دوواألماء ال اكووي الأطلووً  وووذا ايووو فً حنووم ايوووخماا الأوونهج حووعل 
الجضوووت  الأضوووامة يوووما االأكووواف أووو  و ميوووم الجضوووت  الا ييووو  الجاألووو  حنوووم الحدوووي 

اء الأوونهج الووومايدي د هضوول   يووهل وطديووق م ف  ي أج يووا  يووم الأدووااعة  ووو  يأكووف إم
يفووً حلوو  كوول أوومًا اف يجووال الأفأ حووا  الجضوولي  األيايووي   ))ووو ثا هووي الأوونهج . 

هووي كووول نشووواط اياضوووي كوووذلك يجوووال الأفأ حووا  الجضووولي  الووووي وجأووول دشوووكل  يايوووي 
ل هضوووت حوووف ن حيووو  الجأووول الجضووولي كوووذلك كيفيووو  حأووول كووول حضووول   أنشووو   انووومغاا كووو

 .  1)  حضل   يايي  هي  ماء الوأايف الذي ييوخمأع 
هووي  *لووذا هوو ف  وووا الجضووت  الجاألوو  األيايووي    يووً ا ي الخدووااء  الأخوصوويف      

 أفال لجد  الأدااعة هي  اك  الطجف ديت  الشيش وي : 
 عفلة ذات الرؤوس األربع الفخذية ال -1

حضوول  أنشوو  أنفصوول حووف اآلخووا ووكوو ف وووذه الجضوول  أووف  ادجوو  حضووت  لكوول        
 لكف وأوم فأيجا هي  وا  ا م حنم الأمغا  و لل ووذه الجضوت  األادو  الكولو  الكديواة 

 .    4)كأا هي الشكل   2)الحيا األأاأي  ال  شي للفخذ  هي
 الفخذية  ثنائية الرأسالعفلة  -2

  وجأول وووذه ي الأغواع ههو  هوي ا أ الشو  أواووذه الجضول  أوف اال م مدو  االيوكي   ونشو 
الجضل  حل  ثني الياق  ديط الفخذ كذلك وم يا الياق للفهو  ال  شوي  حلو  الفخوذ ا  

وفهيعووووا الجصووودي هيكووو ف أوووف   أووواحلووو  اليووواق  اإلنيوووي ووووم يا ال ووو ا  الفخوووذ للفهووو  
  .ً   4كأا هي الشكل)  3) الجصً الضند دي )أف الجصً ال اكي 

  
                                                 

، 1997، ماا الفكا الجادي ، حأاف ، 1، ط  يأ الومايً الاياضي.كأال حدم ال أيم ، أ أم صد ي  يانيف : 1
 . 28ص

  2*  ن ا أل ق )

 .74ص 1988الو ايا ، دغمام ،) وافأ    هلاير حد م ، أطدج   الفف  حلا الوشايح. ك . ا دنع :  مميفي2

، ماا الفكا للطداح   النشا  الو عي ، حأاف ،  1. ط األياييا  هي وشايح اإلنيافأ أ م دما ححل :  3
 .200،ص1999
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                                                                ً 
 

  4شكل )
  ي ضح الجضل  ذا  الا  أ األاد  الفخذي   - 
 الجضل  ثنا ي  الا أ الفخذي  –ً                   
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 (1) العفلة ذات الراسني العفدية  -3
م  وي حضل  ذا  ااييف يدم  الوا أ الصوغيا أوف  حلو  النواور الغاادوي هوي  ويف يدو    

الوا أ الكديووا أوف  يووفل ووذا النوواور ثووا يو وم الا يوواف أجوا  يشووكتف حضول   ا وومة ويوويا 
كأا هوي الشوكل نفق خاص دها إل  اف ولو ا د ايط   وم كديا  ي ي حل   مد  الكجداة 

(5    . 
 العفلة ذات الروؤس الثالث العفدية  -4
ا الكديوا أوف حلو  لو    وي الجضل  ال  يمة الأ ف مة حل   ها الجضوم يدوم  ا يوه     

الكول دينأا الا ياف اآلخااف أوف حلو  الجضوم ، ثوا ونفواإ الوا  أ الوثت  أشوكل  لفاهو  
حايض  وضيل هيأا دجم لوشكل  وااا مييحاا ولوو ا د ايوطوع حلو  الطوال الخلفوي لليوطح 

 . ً   5.كأا هي الشكل )الجل ي للنو ء الأاهحي العا م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            ً 
  5شكل )

 ي ضح الجضل  ذا  الا ييف الجضمي  –  
 ي ضح الجضل  ذا  الثت  ا  أ الجضمي  -ً

                                                 
1
 .158، ص1988، ماا الشا ق للنشا  الو عي  ،حأاف ، وشايح فيا اإلنياف كأ  حدم الكايا هاي اف :  
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  مفهوم التوافق 2-1-7
يحصووم دووالو اهق يووماة الاياضووي حلوو  يوواح  االماء ال اكووي أوو  ميوو  االماء هووي ))       

،  يو حق ذلك أف ختل حمة حأليوا  حصودي  و حيق الهمل أ   االيوصام هي الفهم 
وووولخص هووي ايوووحدال الأوو  للأجل أووا  الأخولفوو  حووف طديجوو  االماء ال اكووي أووف خووتل 
الأيووووحدت  ال يوووي  ثوووا يحووو ا دو ليووول أوطلدوووا  ال اكووو  أوووف النا يووو  ال اكيووو   العأنيووو  

صوودي   الفااغيوو  يوو اء للفيووا ككوول      ووم  فعا ووع، دجووم ذلووك يايوول الأوو  اإلشووااا  الج
ال اكيوو  إلوو  الجضووت  لونفيووذ خطوو  االماء ال اكووي  هحووا للأوطلدووا  الوووي صووماوا أووف 
نا يوو  طديجوو  االماء ال اكووي  شووكلع  الوحيوويا العأنووي لووتماء ال اكووي  اوفاوووا   اكوو  
الفيوووا   فعا وووع هوووي الفووواا  الأ ووويط ، ى النووو ا ي الأكانيووو  .  كلأوووا ااوفجووو  ميووو  ونفيوووذ 

   .1   )ااوفاع أيو ى الو اهق  االماء ال اكي مل ذلك حل 
  ة التوافق بني العفالت املشرتكة أهمي 2-1-8 

ووواودط الحوو ة الجضوولي  ااوداطووا  ثيحووا دمافوو  الو اهووق دوويف الجضووت  الأشووواك  هووي  ))     
االماء  يجوأووم هووي ذلووك حلوو  الفهوواع الجصوودي الووذي يوون ا الو اهووق الووماخلي هووي الجضوول  

جضت  الأشوواك  هوي االنحدواا  يو  يشوأل الو اهوق ماخول نفيها  كذلك الو اهق ديف ال
ا  الجاألووو   أجووومل ووووامم اإلشوووااا  الجصووودي   يووواحوها  الجتيوووا  مالجضووول  حووومم ال  ووو

العأنيووو  الأوداملووو  دووويف حأووول ال  وووما  ال اكيووو  . دينأوووا يشوووأل الو اهوووق دووويف الجضوووت  
ا أووو  الووووي ويوووددها الأشوووواك  ون ووويا الوجوووا ف دووويف الجضوووت  الجاألووو   اإليوووتل أوووف الأح

الجضوووت  الأضوووامة دو ميوووم األم اا الووووي وحووو ا دهوووا الأفأ حوووا  يووو اء كانووو  حضوووت  
 ماء ال اكو     حضوت   ق يايي  وح ا دال اك     حضت  أحادل  واخ   و  ال وج  

 .  2   ) عأثدو     أ ف
 
 

                                                 
1
، 1997، ماا الفكا الجادي ، أصا ، 1، ط ومايً الاياضي  األيأ الفيي ل في : الالجت   أم حدم الفوا   د   

 .205ص
2
،  2000، ماا الفكا الجادي ، الحاواة ،  هيي ل فيا الومايً الاياضي يف حت ي ،  د  الجت   أم حدم الفوا  : أ أم  

 .127ص
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 ة الدراسات املشابه 2-2
 (1) د صاحل مهد دراسة حام 2-2-1

العضلي المركزي والالمركزي في تطوير القوة القصوى الثابتة تأثير التدريب )
   EMGوالمتحركة والنشاط الكهربائي للعضلة 

 
 هدفت الدراسة إلى :

 التأاكعي  هي وط يا الح ة الحص ى    الوجال حل  و ثيا الومايدا  الأاكعي-1
 الثادو   الأو اك  .

شوووواط الكهادووووا ي للجضوووول   ماايوووو  الوطوووو ا الوووو  يفي ال اصوووول لوووودجا أ شوووواا  الن ووووو2
 الجضمي  األأاأي  نويف  الومايً الأاكعي  التأاكعي.

 عينة الدراسة :
 لثت  أفأ حوا   دغمامفاأج   –كلي  الوادي  الاياضي   هي اا   طالد30حل  ) اشوأل  

 أفأ حواف وفايديواف  أفأ ح  ضادط  .
 فروض الدراسة :

تأاكووووعي هووووي وطوووو يا الحوووو ة الحصوووو ى ونوووواك هوووواق أجنوووو ي دوووويف الووووومايً الأاكووووعي  ال-1
 الأو اك  لصالح الومايً الأاكعي .

وناك هاق أجن ي ديف الومايً الأاكعي  التأاكعي هوي وطو يا الحو ة الحصو ى الثادوو  -2
  لصالح الومايً التأاكعي.

الووووومايً الأاكووووعي  التأاكووووعي لووووع الووووو ثيا االيفووووادي هووووي وطوووو يا النشوووواط الكهادووووا ي -3
 . األأاأي  للجضل  الجضمي 

 
 :المنهج المستخدم -
 يوخما الدا   الأنهج الوفايدي .إ 

                                                 
1
 يا الحوو ة الحصوو ى الثادووو   الأو اكوو   النشوواط الجضوولي الأاكووعي  التأاكووعي هووي وطوو الووومايً صووالح أهوومي :ووو ثيا اأووم  

 .2000، طا    مكو ااه ،كلي  الوادي  الاياضي  ،فاأج  دغمام ،  EMGالكهادا ي للجضل  
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 أهم االستنتاجات  -
اف وطو ا الحو ة الجضوولي  فواء نويفوو  الوكيول الجصودي الووذي  وم  فووااء الوومايً هحووم -1

ها يوووا  )طووو ل الأ فووو    )ااوفووواع الأ فووو    EMG  هوووا  نووووا ج الد ووو  هوووي أ شووواا  
 خوداايف الحدلي  الدجمي.أجن ي  ذا  مالل  ا صا ي  ديف اال

 ها وناك ودايف دالوكيل الجصدي فااء اخوتل األيل ديف الأاكعي  التأاكعي هي -2
طوو ل الأ فوو  حنووم الأفأ حوو  الأاكعيوو  دينأووا  ووم  الجكووأ  النحوول الجضوولي حنووم أ شووا

 للأفأ ح  التأاكعي  هكاف وناك اخوعال هي أ شا ط ل الأ ف .
 تعليق الدراسة  -
 ا   أف وذه المااي  ك نها ط ا  الح ة الجضلي  لخمأ  الأهااة .ايوفام الد-1
 يووم اخولفوو  هووي  يوولً  الووومايً  الصووفا  الوووي طوو ا  كووذلك الجضووت  الوووي وووا -2

 الوجال حل  نشاطها الكهادا ي.
 
 (1دراسة أشواق غالب ) 2-2-2

جد  الأدوااعة ) دجا الأوغياا  ال  يفي   اللياي  ال اكي   حتيوها دأيو ى اإلنفاع هي ل
.  

 هدفت الدراسة الى : 
 الوجال حل  دجا الأوغياا  ال  يفي  للياي  ال اكي  هي لجد  الأدااعة .   -1

 الوجال حل  أيو ى اإلنفاع لمى الحدا  أنوخدنا ال طني دالأدااعة .   -2

الوجووال حلوو  الجتيوو  دوويف دجووا الأوغيوواا  ال  يفيوو   الليايوو  ال اكيوو   دوويف أيووو ى  -3
 الحدا  الأنوخً ال طني الني ي الجاايي دالأدااعة .  اإلنفاع لمى
 فرض البحث : 

ونالووووك حتيوووو  ذا  أجن يوووو  دوووويف دجووووا الأوغيوووواا  ال  يفيوووو   الليايوووو  ال اكيوووو  دأيووووو ى 
 اإلنفاع هي لجد  الأدااعة . 

                                                 
1
. ايال  أافيويا  دجا الأوغياا  ال  يفي   اللياي  ال اكي   حتيوها دأيو ى اإلنفاع هي لجد  الأدااعة  ش اق غالً :  

 .   2004الوادي  الاياضي  للدنا  ، فاأج  دغمام  ، غيا أنش اة ، كلي  
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 عينة الدراسة : 
الحدوو  أووف الحدووا  الأنوخووً   12 خويووا  الجينوو  دالطايحوو  الجأميوو   يوو  شووأل  حلوو  )

  يوون   دخطيووع اال ل  الثوواني 25-18لنيوو ي الجاايووي دالأدووااعة  د حأوواا واا  وو  دوويف )ا
 )شادا   أوحمأا   .
 المنهج المستخدم : 

 . يوخمأ  الدا ث  الأنهج ال صفي دالطايح  االاوداطي  لأت أوع لأ ض ع المااي  
 أهم االستنتاجات : 

اووومال الد وو   هاضووع إ صووا ياا خافوو  الدا ثوو  دجوومة  يووونوافا  أووف ختلهووا وووا و حيووق 
  أف  وأها : 

  هوي  خودوااا  الأوغيواا  ال  يفيو  للفهواع 0،05 ف م هوا ق أجن يو  دا وأوال خطو  ) -
نفيي ) ال وووم و   أوغيووواا  الفهووواع الوووو PWC 170الوووم اي ) النووودا ، الكفايووو  الدمنيووو  

، ،  ووودأ الووونفأ  VC، اليوووج  ال ي يووو    VO2MaXاأليصووو  اليووووهتك األ كيوووفيف 
 أجمل النفأ    الحماة التو ا يو   أجومل الشو  ا  الأوغيواا  الخاصو  دالليايو  ال اكيو  ) 
الميو  ، الووو اعف ، اليوواح  ، يوواح  ام الفجوول الدصوواي ، الو اهووق ، األيوووفاد  ال اكيوو  أووف 

 الوي كان  هيها الفا ق حش ا ي  .  اك  الطجف ، الاشاي    أاحما  خودااا  الضغط 
 

 ة : تعليق الدراس
 يوفام الدا و  أوف ووذه الماايو  ك نهوا ونا لو  يواح  ام الفجول الدصواي  االيووفاد  -1

 ال اكي  أف  اك  الطجف  الوي كان  أف أوغياا  الد   . 
  يم  خولف  هي الأنهج الأيوخما  حين  الد    الأوغياا  ال  يفي  .  -2
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  جراءاته امليدانيةإمنهجية البحث و -3
 

  منهج البحث 3-1
ستتتمدا الباحتتث المتتنهر التجريبتت  بمستتعوت المجموفتتال المتهاطبتتة لم بمتتته  بي تتة إ    

 .(1) ((الوصول إلى م رطة موثوق بها ط   فايةأهثر الوسابل ه ))انه  إذالمشهعة 
 
 

  جمتمع وعينة البحث  3-2
ها الباحث لبحثه واإلجراءال التت  يستتمدمها ستتحدد  بي تة األهداف الت  يض  نإ     

بال ريقتتة ال مديتتة مجتمتت  بحثتته وهتتا  تت ت و  لتتذا أمتتتار البحتتث،  ال ينتتة التتت  ستتيمتارها
 2006-2005جام تة القادستية لع تاا الدراست   –المرحعة الراب ة هعيتة التربيتة الرياضتية 

إذ  بال ريقتتة ال مديتتتة  البتتا   (14)( وقتتد أمتتتار الباحتتتث فينتتة قوامهتتا86والبتتالع فتتددها )
ت يتتودون حرهتتة ال  تتن  وهتتا يمثعتتون أطضتتل   تت %(  16،28بعغتتل النستتبةالمبوية ) 
 إلتتتتىلها.وقتتتد تتتتا تقستتتيا ال ينتتتة بال ريقتتتة ال شتتتوابية  رامتبتتتاجتتتراء إبستتت ل الشتتتي  ب تتتد 
اب ة . ضتت(  تت ت لهتتل مجموفتتة . مجموفتتة تجريبيتتة ومجموفتتة 7)مجمتتوفتين وبواقتت  

 –لعمجموفتين طت  القياستال الجستمية ) ال تول  الباحث التجانس لها والتهاطووقد أجرى 
( وهذلك ط  الصفال البدنية ) القوة المميتزة بالسترفة ، المرونتة ، الرشتاقة  مرال –الوزن 

( وهتتتذلك طتتت  هتتتل متتتن زمتتتن الستتتتجابة وحرهتتتة ال  تتتن والتواطتتتق بتتتين ال ضتتت ل ال امعتتتة 
 والمضادة والتواطق ال اا لعجسا .

 
 
 

                                                 
1
،القتتاهرة ، مهتبتتة منتتاهر البحتتث ال عمتت  طتت  التربيتتة وفعتتا التتنفس : )ترجمتتة ( محمتتد نبيتتل وامتترون ، ديوبولتتد . طتتان دالتتين 

 .407، ص1985النجعو المصرية ، 
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 (1جدول )
وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف للقياسات ل يبين ا

 واالختبارات للمجموعة الضابطة للتجانس في االختبار القبلي.
 

 المتغيرات
القياسات 
 الجسمية

 ع س  
معامل 
 االختالف

 القياسات الجسمية

 3.13 5.47 175 الطول)م(

 4.25 2.7 63.57 الوزن )كغم (

 3.43 0.79 23 العمر)سنة(

  
رعة

لس
ة با

ميز
الم

وة 
الق

  

  
  
  
  
  
  

 

   
   

ن  
راعي

 الذ
   

   
لين

لرج
ا

ذع
الج

 

الوثبببببال الثالثبببببي 
 من الحركة)م(

7.18 0.3 4.18 

 12.18 1.27 10.43 االستناد المامي

رفببا الجببذع مببن 
 لرقودا

11.43 1.9 16.62 

 الرشاقة
الجري االرتبدادي 

 الجانبي)ثا(
1.9 0.04 2.11 

ونة
مر

ال
ن  

راعي
الذ

ذع
الج

 

اللمس السفلي 
 والجانبي)ثا(

15 1.73 11.53 

فق
لتوا

ا
 

لين
لرج

ن ا
راعي

الذ
 

 16.64 1.83 11 نط الحبل )ثا(

 زمن االستجابة

أداء حركببببببببببببببببببة 
الطعبببببببن )ملبببببببي 

 ثانية(

75.29 1.7 2.26 

 
 
 

 (2جدول )
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ختالف لقياسات العضالت وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االل يبين ا
لغرض التجانس في  EMGالضابطة بجهاز  ةلمؤشر طول وارتفاع الموجة للمجموع

 االختبار القبلي.
 

 
 العضالت

 مؤشر ارتفاع الموجة )مايكرو فولت( مؤشر طول الموجة )ملي ثانية(

 ع س  
معامل 
 االختالف

 ع س  
معامل 
 االختالف

العضببببببببببببلة 
الثنائيببببببببببببة 

 العضدية 

4.1 0.51 12.44 38 5.45 14.34 

العضببببببببببببلة 
الثالثيبببببببببببة 

 العضدية 

4.43 0.8 18.06 42 5.83 13.88 

العضببببببببببببلة 
الرباعيبببببببببة 

 الفخذية 

4.27 0.73 17.14 41.43 8.7 20.1 

عضببببببببببببببلة 
ثنائيببببببببببببببببة 
 الببببببببببببببببرأس

 الفخذية

2.46 0.28 11.22 29.43 4.12 13.1 

 
 
 
 

 (3جدول )
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 تللقياسااالختالف وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل ل يبين ا
 واالختبارات للمجموعة التجريبية في االختبار القبلي.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4جدول )

 المتغيرات
القياسات 
 واالختبارات

 معامل االختالف ع س  

القياسات 
 الجسمية

 2.66 4.63 173.86 الطول)م(

 4.89 3.05 62.43 الوزن )كغم(

 3.29 0.79 24 العمر)سنة(

رعة
لس

ة با
ميز

الم
وة 

الق
 

 الذ
ن  

جلي
الر

   
عين

را
  

ذع
الج

 

الوثال الثالثي من 
 الحركة)م(

7.26 0.37 5.1 

 االستناد المامي
 )شناو ( )عدد(

10.86 1.57 14.46 

رفا الجذع من 
 )عدد( رقودال

12 1.29 10.75 

 الرشاقة
الجري االرتدادي 

 الجانبي )ثا(
1.92 0.03 1.56 

ونة
مر

ال
ن  

راعي
الذ

ذع
الج

 

اللمس السفلي 
 والجانبي )ثا(

15.34 1.72 11.15 

فق
لتوا

ا
 

لين
لرج

ن ا
راعي

الذ
 

 13.29 1.5 11.29 نط الحبل )ثا(

 زمن االستجابة
أداء حركة الطعن 

 )ثا(
72.29 2.56 3.5 
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وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لقياسات العضالت ل يبين ا
لغرض  EMGالموجة للمجموعة التجريبية بجهاز لمؤشر طول الموجة وارتفاع 

 التجانس في االختبار القبلي.

 العضالت

 مؤشر ارتفاع الموجة )مايكرو فولت( مؤشر طول الموجة )ملي ثانية(

 ع س  
معامل 
 االختالف

 ع س  
معامل 
 االختالف

العضلة 
الثنائية 
 العضدية

4.37 0.56 12.79 39 5.2 13.33 

العضلة 
الثالثية 

 يةالعضد

4.9 0.75 15.37 46.34 5.52 11.91 

العضلة 
الرباعية 
 الفخذية

4.71 0.61 12.95 42.23 8.22 19.46 

عضلة 
ثنائية 
الرأس 
 الفخذية

2.53 0.32 12.65 29.57 4.96 16.77 

 
 

 
 
 

 (5جدول )
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وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت(المحسوبة والجدولية ن ال يبي
 بطةبارات للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضاوالقياسات واالخت

 

 (12( ودرجة حرية )0،01تحل مستوى دللة )    
 (6جدول )

 المتغيرات
القياسات 
 الجسمية

 (ت )قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

  (ت )قيمة
 ةالجدولي

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

القياسببببببات 
 الجسمية

 0.42 5.47 175 4.63 173.86 الطول

 
2,681 

 

 غير معنوي

 

 0.74 2.7 63.57 3.05 62.43 الوزن

 2.39 0.79 23 0.79 24 العمر

رعة
لس

ة با
ميز

الم
وة 

الق
  

  
  

  
  

  
  

 

عين
لذرا

  ا
   

   
   

ع 
جذ

  ال
   

   
   

   
لين

لرج
ا

 

الوثبببببببببببببببببال 
الثالثي مبن 

 الحركة )م(

7.26 0.37 7.18 0.3 0.44 

رفببا الجببذع 
 الرقبببودمبببن 
 )سم(

12 1.29 11.43 1.9 0.66 

ناد االسبببببببببببت
 المببببببببببببامي

)شبببببببببببببناو( 
 )عدد(

10.86 1.57 10.43 1.27 0.57 

الجبببببببببببببببببري  الرشاقة
االرتبببببببدادي 
الجببببببببببببانبي 

 )ثا(

1.92 0.03 1.9 0.04 1.18 

   
ونة

مر
ال

 

ذع
الج

ن 
راعي

الذ
 

اللمبببببببببببببببس 
السبببببببببببببفلي 
والجبببببببببانبي 

 )ثا(

15.43 1.72 15 1.73 0.47 

  
فق

لتوا
ا

 

لين
لرج

ن ا
راعي

الذ
 

نببببط الحبببببل 
 0.32 1.83 11 1.5 11.29 )ثا(

زمببببببببببببببببببببن 
 االستجابة

أداء حركببببة 
 1.16 1,7 75,29 2,56 72,29 الطعن )ثا(
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      يبين التكافؤ للعضالت المشتركة للمجموعتين التجريبية والضابطة لطول الموجة
 )ملي ثانية(  )زمن االنقباض (

 

 العضالت

المجموعة 
 يبيةالتجر 

المجموعة 
 الضابطة

 قيمة)ت(*
 سوبةالمح

 )ت( قيمة
 الجدولية

داللة 
 قوالفر 

 ع س   ع س  

فضتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ثنابيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 فضدية

4.37 0.56 4.1 0.51 0.93 

 
 
 

2,68 
 
 

 
 
غير 
 م نوي

فضتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ث ثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة       

 فضدية

4.9 0.75 4.43 0.8 1.15 

فضتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ربافيتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 فضدية

4.71 0.61 4.27 0.73 1.22 

فضتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
بيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ثنا

التتتتتتتتتتتتتتتتتتتترأس 
 الفمذية

2.53 0.32 2.46 0.28 0.44 

 
 
 (12( درجة حرية )0،01تحل مستوى دللة ) 
 
 

 (7جدول )



جراءاته الميدانية                                الفصل الثالث  31  منهجية البحث وا 

         يبين التكافؤ للعضالت المشتركة للمجموعتين التجريبية والضابطة لالرتفاع الموجة
 )مايكروفولت( ) قوة االنقباض (

 
                              

 العضالت

وعة المجم
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

)ت(قيمة
* 

 المحسوبة

قيمة 
)ت( 

 الجدولية

داللة 
 الفروق

 ع س   ع س  

فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ثنابيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 فضدية

39 5.2 38 5.45 0.35 

 
 
 
2،68 
 

 
 
غير 
 م نوي

فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ث ثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة       

 فضدية

46.34 5.52 42 5.83 1.43 

فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعة 
ربافيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 فضدية

42.23 8.22 41.43 8.7 0.18 

عة فضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ثنابية الرأس 

 الفمذية

29.57 4.96 29.43 4.12 0.06 

 
 (12( درجة حرية )0،01تحل مستوى دللة ) 
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حل مشهعته يجت أن يوطر أدوال البحتث المناستبة بشتهل  إلىله  يصل الباحث       
  يستتت ي  بهتتا حتتل مشتتهعته هتت  الوستتيعة التتت))أن أدوال البحتتث  ذإيضتتمن نجتتال بحثتته 

 1 ((مهما هانل تعك األدوال ،بيانية ، أجهزة 
 
 

 وسائل مجع البيانات  3-3-1
 
 المصادر والمراج  ال ربية واألجنبية . -1
 المقاب ل الشمصية . -2

 المشاهدة )مباراة ووحدال تدريبية (. -3

أهتتتتا ال ضتتتت ل  لتحديتتتتداستتتتتمارة استتتتتبيان لستتتتت  ع أراء المبتتتتراء والممتصتتتتين  -4
 (.2مشترهة ط  حرهة ال  ن ، معحق رقا )ال

طتتتت  مجتتتتتال المتبتتتتتارال  استتتتتتبيان لستتتتت  ع أراء المبتتتتتراء والممتصتتتتتينأستتتتتمارة  -5
 والتدريت الرياض . 

 استمارة تسجيل نتابر المتبارال . -6

 الم حظة والتجريت . -7

 المتبارال والقياس . -8

 
 
 
 
 يف البحث مةدوات واألجهزة املستخدألا 3-3-2
 .)م دن (شري  قياس ت 1

                                                 
1
 .55،ص1995،  رابعس ،  طعسفة ومناهر البحث ال عم فقيل حسين فقيل :  
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 سا. (5)شري  لصق معون فرض ت 2

 .(  Casioالهترونية نوع )سافة توقيل ت 3

 ميزان  ب  .ت 4

 ألجراء المتبارال . قافةت 5

 داء حرهة ال  ن بس ل الشي .أل(،تجابة) لقياس زمن الس  دالجهاز المت 6

 الشي  حرهة ال  ن بس ل ط لقياس ال ض ل المشترهة  EMG)جهاز  ب  )ت 7

 .Casio)حاسبة الهترونية نوع )ت 8

 
 
 ( الصدرية  االلكرتونية)عد اجلهاز امل 3-3-3
  من قبل الباحث د مواصفال الجهاز الم -
 ( طولل فراق  الصن  .220جهاز )الهترون  ( ي مل بال اقة الههربابية )-1
بصتري  (من الثانية ويستتمدا طيته المثيتر ال0.001دقة القياس ط  الجهاز المذهور ) -2 

 مالمبارزة وتا امتبتار نستبة الم ت )الضوء (، إذ ي د النظر الحاسة األهثر أهمية ط  ل بة
 ط  الجهاز وهانل صفرا .

أنتتتتته يتمتتتتتت  بدرجتتتتتة فاليتتتتتة متتتتتن  فعتتتتتىفعتتتتتى الجهتتتتتاز  اأتفتتتتتق المبتتتتتراء التتتتتذين أ ع تتتتتو  -3
 . قراءال جانبية أمرى * أي  أنه يقيس الزمن ول ي   إذالموضوفية 

 
 
 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 * المبراء ها : 
 الهندس  ل لهترونيال . بغداد/ مهتت إلهترونيك   ةماجستير هندس  . مهدي حمزة  هاظا         1
 الهندس  ل لهترونيال . بغداد / مهتت هندسة إلهترونيك سبهالوريو   . أحمد هريا حسن       2

 أجزاء اجلهاز  
 :لتيةآالجهاز فعى األجزاء  ييحتو  
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 ، ويتهون من :صندوق التحكم  -1    
 مصدر ال اقة الههربابية . -أ    
 (.  قمفتال تزويد الجهاز بال اقة الههربابية ) طتح ، أغ  -ت     

الستافة  مت  بتدء   )( متةإضتاءة المفتتال طت  الجهتة الم عوبتمفتال بدء المتبتار ) -ج  
لحظتة متس  إلتىمنذ لحظة ظهور المثير اإللهترونية ط  ال مل لحسات الزمن المستغرق 

وضتتت  البتتتدء ترجتتت   إلتتتىالستتت ل الصتتتدرية طتتت  الجهتتتة الم عوبتتتة ( وفنتتتد أفتتتادة المفتتتتال 
 وض  البدء أي )الصفر (. إلىالسافة اللهترونية 

بال شتترة متتتن الثانيتتتة ،واحتتتد بالمابتتتة متتتن  فعتتتى )ثانيتتتة ،واحتتتد يتحتتتو  ةإلهترونيتتتستتافة  -د 
 ثانية (.من ال األلفالثانية ، واحد ب

  ا  ( مفتاحتتت16مفتتتتال امتيتتتار المصتتتبال الم عتتتوت الستتتتجابة لتتته . ويحتتتتوى فعتتتى ) -هتتتت 
 ار المصبال الم عوت .ييستجيت لها الممتبر حست أمت

( والثتتان  )المصتتابيحدريةبالص بابيتتا  ول لتترب  الجهتتاز ههر ألمهتتانيين معتتف الجهتتاز ا -و 
 بس ل الشي . يا  لرب  الجهاز ههرباب

 
  لكرتونيةاألالصدرية  -2
تصتتورنا بتتمن  طتتاذا) مرب تال  ةفتة فعتتى شتتهل أرب تتز مو  ا  ( مصتتباح16وتتهتون متتن )     

هنتتاك م تتا  وهميتتا  يمتتر فموديتتا  طتت  منتصتتف الهتتدف طتتمن بتتذلك سيقستتمه إلتتى نصتتفين 
ذا ما تصورنا م ا أمر يمر أطقيا طسوف يقسا الهتدف  أحدهما مارج  واألمر دامع  وا 

ذا ماتميعنتتا تقتتا   هتتذين الم يتتيإلتتى نصتتفين أحتتدهما فعتتوي واأل طستتوف  نمتتر ستتفع  وا 
أي متن  نالم يتيينقسا الهدف إلى أرب ة أقساا يسمى هل منهتا تب تا لموق ته متن هتذين 

: ربت  فعتوي متارج  ربت  ستفع  متارج  ربت  فعتوي دامعت  ربت   هتاألت الذراع المسعحة 
 المصتتابيح فعتتى يالصتتدرية يحتتتو  وبتتذلك يهتتون هتتل ربتت  متتن أربتتاع (1)ستتفع  دامعتت  ( 

)أحمر ،أصفر ، أمضر ، أزرق ( ويتا إنارة هل مصبال فن  ريق زر تشتغيل متاص 
بهل مصبال من المصابيح الموجودة فعى الصدرية فتن  ريتق ستعك ههربتاب  )هيبتل ( 

                                                 
1

 .196.ص1993.  مصدر سبق ذهرهفباس فبد الفتال الرمع  :  
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فعى فتدد  ي( زر تشغيل أ16يرب  بين المصبال وصندوق التحها الذي يحتوى فعى )
لتتتحها طتت  هتتل مصتتبال فعتتى أستتاس المتبتتار المصتتابيح الموجتتودة طتت  الصتتدرية ويتتتا ا

فعتتى شتامص مشتتب  والتتذي  ةستا ( وهتتى م عقت100الصتتدرية ) عالم عتوت ويهتتون ارتفتا
ف ابه وزن ا  ثباتبه هغا (لف ا 60يهون بوزن )  لوزن المصا . ا  نمقار  ا  فعى األرض وا 

 
 السالح الكهربائي )سالح الشيش (-3

و نفتتس الستت ل القتتانون  ويتتتا رب تته فتتن وهتتو الستت ل المستتتمدا طتت  المتبتتار وهتت     
صتتتندوق التتتتحها وفنتتتد م مستتتة الستتت ل  إلتتتىيمتتتتد متتتن الستتت ل  ههربتتتاب  ريتتتق ستتتعك 

ط  لحظة توهر المصبال وذلتك فنتد  أيبدالصدرية موضوع البحث يتا توقف ال د الذي 
 الضغ  فعى مفتال التشغيل الموجود ط  صندوق التحها.

 
 ةالصدرية  االلكرتونيطريقة عمل 

 :  األجزاء آلتيةمن  الصدرية  اللهترونية تهونت
 مجهز قدرة مت دد ذو ثبال فال  ضروري لستقرار فمل الدوابر اللهترونية . -1
زمتتتن البتتتدء والنتهتتتاء ال زمتتتة لتشتتتغيل الستتتافة اللهترونيتتتة الدامعيتتتة  دوابتتتر تحستتتس -2

يقاطها  .وا 

( واحتتد 0.000001ياستت  دقتتته )الستتافة اللهترونيتتة التتت  تستتتند إلتتى مولتتد ذبذبتتة ق -3
التذي تشتتق منته التوقيتتال الممتعفتة )الثتوان     ساستأل تد الجتزء ايبالمعيون متن الثانيتة و 

 وأجزابها ( .

 دوابر تشغيل المصابيح . -3

 :عصدرية  اللهترونيةلوصف ممتصر لعمراحل المهونة   وطيما يات -4

يقتوا مولتد  إذالمبتهر  رونيةالصدرية  اللهت ألجزاء هتع ( مم   5يبين المعحق )     
   ن( أنفتتتتتا بتوليتتتتتد نبضتتتتتال قياستتتتتية ذال مولتتتتتد زمتتتتت3طتتتتت  الفقتتتتترة ) أنفتتتتتا   متتتتتذهورالذبذبتتتتتة ال

( 0.001)إلتى( 0.000001( من الثانية ، ويتا تحويل الزمن ذاتيتا متن )0.000001)
أمترى يتتا الحصتول  من الثانية بواس ة مقسمال تردد ) فداد رقم  ( باضاطة مقسمال
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يمهن الحصول فعية من  ءةأن أقل قرا ي( ثانية أ1 ت0.1 ت0.01الم عوبة ) رقاااألفعى 
( ثانيتتتتة يتتتتتا التتتتتحها بتشتتتتغيل 9.999( ثانيتتتتة وأفعتتتتى زمتتتتن هتتتتو )0.001الستتتتافة هتتتت  )

يقتتاف ال داد يمقستتمال التتتردد أ يقاطتتهبتتدء وا  باستتتمداا أحتتدى أشتتارال المثيتتر الضتتوب   وا 
تبتتتدأ ال تتتدادال الرقميتتتة بال متتتل وطتتتى  إذز واجهتتتة الجهتتتا بواستتت ة األزرار الموجتتتودة فعتتتى

طتتت  الصتتتدرية حستتتت التجتتتاه  ةالعحظتتتة نفستتتها ت متتتل دوابتتتر تشتتتغيل المصتتتابيح العيتتتزر يتتت
الم نتتتى التتتذي يتتتتحها طيتتته القتتتابا بالمتبتتتار ويستتتتمر ال تتتداد بال متتتل لحتتتين استتتت ا أشتتتارة 
ة اإليقتتاف متتن ستت ل المبارزة)ستت ل الشتتي ( فتتن  ريتتق المتحستتس الموجتتود طتت  مقدمتت

يقتتاف   اللهترونيتتة الستت ل ، وتمثتتل القتتراءة الموجتتودة فعتتى الستتافة التتزمن متتابين بتتدء وا 
يقاطتته ال تتداد اللهترونتت  أن المبتتدأ التتذي يستتتند إليتته توليتتد نبضتتال الستتافة اللهترونيتتة  وا 

ي بتق طت   أالتزمن وأن هتذا المبتد  رورهو مبدأ رقمت  غيتر قابتل لعتغيتر أو النحتراف بمت
لهترونيتتتة طتتت  ال تتتالا ، وتمتتتل م تتتايرة الجهتتتاز بمقارنتتتة القتتتراءال متتت  جميتتت  الستتتافال ال

يابانية الصن  وهانل القراءال  Casio)( نوع )stop watchسافال إيقاف الهترونية )
 ( يوضح أجزاء الجهاز المصما.6( من الثانية ، شهل )0.001م ابقة )

 
 :العينة على الصدرية االلكرتونية عمل  تطبيق

ممتبتتر أمتتاا الشتتامص بمستتاطة مناستتبة لداء حرهتتة ال  تتن وهتتو يقتتف ال فتتت ال -1
 يحمل س ل الشي  )وقفة الست داد (.

 داء .ألزمن ا أجانت ال فت قرت الجهاز ليقر  إلىيقف  القابا فعى المتبار  -2

يقوا القابا فعى المتبار باف اء العون المحرر لع  تن باتجاهته وذلتك  بالضتغ   -3
 م عوت الستجابة إليه .فعى مفتال امتيار الضوء ال

السافة اللهترونية الموجودة ط  الجهتاز بال تد حتال ظهتور اإلشتارة الضتوبية  أتبد -4
 وذلك فن  ريق الضغ  فعى المفتال المحرر .

سترفة لع  تن باتجتاه العتون الم عتوت ال  تن  ىين عق الممتبتر )ال فتت ( بمقصت -5
 فندها تتوقف السافة اللهترونية فن ال د . إذباتجاهه 
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تتتدل القتتراءة التتت  تظهتتر فعتتى مقتتدار متتا أستتتغرقه الممتبتتر )ال فتتت ( متتن لحظتتة  -6
 نهاية الحرهة . يلحظة مس العون المحرر بالس ل ، أ إلىظهور المثير 

 يقوا المسجل بتسجيل وقل هل محاولة من المحاولل ط  استمارة النتابر . -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6شهل )
 اللهترونية أجزاء الصدريةيوضح 

 حتديد القياسات واالختبارات املستخدمة يف البحث  3-4
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ت تتتد المتبتتتارال والقياستتتال متتتن أهتتتا الوستتتابل المستتتتمدمة طتتت  البحتتتث ال عمتتت   ))      
طبواس تها يتا جم  الم عومال ال زمة الت  ت تمد ط  البحتث والدراستة لحتل الهثيتر متن 

 . (1) (( ل الت  تواجه التقدا ال عم  تتتالمشه
مراء المبتتتراء* والدراستتتتال فعىتتتتوقتتتد قتتتاا الباحتتتتث بوضتتت  المتبتتتتارال مستتتتندا بتتتذلك      

 تتتتين الفتبتتتتار فنتتتتد تنفيتتتتذ هتتتتذه بأمتبتتتتارال مقننتتتتة ، وقتتتتد أمتتتتذ الباحتتتتث   النظريتتتتة وهتتتت
 الص ت م  أف اء طترال راحة . إلىمن السهل  االمتبارال تسعسعه

 
 
 
 األسس العلمية لالختبارات 3-5
 ثبات االختبار3-5-1
أن م امل ثبتال ي نت  أنته إذا متا أفيتد المتبتار فعتى نفتس األطتراد طت  نفتس الظتروف ))

حيتتث ي تمتتد المتبتتار فعتتى أفتتادة ت بيقتته فعتتى نفتتس األطتتراد  (2) ((ي  تت  نفتتس النتتتابر 
(.لتذا قتاا الباحتث بتمجراء 2مقاربتة لهتا) لمرتين ممتعفين فعى أن ي    النتابر نفستها أو

فعى مجموفة من   ت الصف الراب   6/3/2005صادف الحد المط  يوا المتبار 
ط  يوا المتبار ذاته  يدجام ة القادسية وب د أرب ة أياا أف –ط  هعية التربية الرياضية 

فعتتى نفتتس ال ينتتة وتحتتل نفتتس الظتتروف وب تتدها تتتا  10/3/2005الممتتيس المصتتادف 
  درجتة ارتبتا  وهت( 0،90)حسات م امتل الرتبتا  بتين المتبتارين والتت  بعغتل قيمتته 

 فالية مما تحقق ثبال المتبار .
 صدق االختبار 3-5-2

                                                 
1

، 1989، م ب ة الت عيا ال ال  ، بغداد ،  : المتبارال والقياس والتقويا ط  التربية الرياضية وآمرونقاسا المندلوي  
 .11ص

 ( 4الملحق ) * أنظر
2

،م ب تتة 4،  القياس والتقتتويا طتت  فعتتا التتنفس والتربيتتةزيتتد الهي ن ،فبتتد التترحمن فتتدس: روبتترل ثورنتتدايك ،ترجمتتة فبتتد اه 
 .58،ص1989الهتت األردن ،امرهز 
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هتتتتال وجتتتتود المتبتتتتار ة إلتتتتى محبت تتتتد درجتتتتة الصتتتتدق ال امتتتتل األهثتتتتر أهميتتتتة بالنستتتت)) 
 .(1) ((والمقاييس
وبمتتا إن الثبتتال يقتتوا طتت  جتتوهره فعتتى التتدرجال الحقيقيتتة ل متبتتار إذا أفيتتد فعتتى       

.لهذا لجم الباحث إلى استتمداا م امتل الصتدق التذات   نفس المجموفة فددا من المرال
 ل متبارال والذي يتا استمراجه وطق القانون التال :

 
 مل الثبالام       م امل الصدق الذات =

 (0،94إذ بعع مقدار الصدق الذات  ) 
 
 
 (2)  موضوعية االختبار3-5-3
الباحتتتث مستتتبقا بتتت راء  لعتحقتتتق متتتن موضتتتوفية المتبتتتارال المرشتتتحة لعت بيتتتق استتتت ان 

المبراء والممتصين طت  فمعيتة امتيتار المتبتارال األنستت لعبحتث والتت  يمهتن ت بيقهتا 
لقيتتتتاس زمتتتتن الستتتتتجابة لحرهتتتتة ال  تتتتن بستتتت ل الشتتتتي ، وهتتتتذا يتتتتدل فعتتتتى موضتتتتوفية 
المتبارال المرشحة ناهيك فما يتمتت  بته الجهتاز المستتمدا متن دقتة طت  القيتاس ،وهتذا 

ا متتن متت ل وحتتدال القيتتاس المستتتمدمة والتتت  ليمهتتن الت فتتت يهستتت موضتتوفية أيضتت
 أي أرقاا ثانوية أمرى .  بها والت  لت  

    
 
 
  

 التجربة االستطالعية  3-6
                                                 

1
اجستتير د حسين فبد األمير :تمثير ت وير القوة القصوى ط  مستوى أداء ب ض المهارال الدطافية بهرة السعة ،رستالة ميفا 

 .40،ص2000جام ة بابل ،–،هعية التربية الرياضية 
2

،دار الفهتتتتر  القياستتتتال طتتتت  التربيتتتتة الرياضتتتتية وفعتتتتا التتتتنفس الرياضتتتت محمتتتتد حستتتتن ف وي،محمتتتتد نصتتتتر التتتتدين ستتتتعمان : 
 .254،ص2000ال رب ،القاهرة 
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 15/3/2005 المصتادف ط  يتوا الث ثتاء ست  فيةلقد أجرى الباحث التجربة ال     
(  تتت ت متتتن غيتتتر فينتتتة البحتتتث وقتتتد تتتتا تصتتتنيف المتبتتتارال 5فعتتتى فينتتتة فتتتددها )

 والقياسال لعتوصل إلى ما يع  :
 التغعت فعى جمي  الص وبال الت  قد تواجه الباحث فند أجراء بحثه . -1
ألجل الوقتتوف فعتتى وصتت حيتهاالمستتتمدمة  األجهتتزةالتمهتتد  متتن ستت مة وصتت حية  -2
 .وصحتهاالقياسال والمتبارال  دقة

 .   EMG)رف فعى تقنية الجهاز المستمدا ) الت  -3

 .* تثبيل مهاا طريق ال مل المسافد -4
 القياسات واالختبارات املستخدمة يف البحث 3-7
 سمقياس طول اجل 3-7-1

 

القتتتدمين بجانتتتت تصتتتميا م تتتد بشتتتهل   يقتتتف الممتبتتتر باستتتتقامة واحتتتدة وهتتتو حتتتاط     
حتتى تمتس أفعتى من قتة الترأس  مس رة قياس وطيها فارضة أطقية متحرهتة يتتا تحريههتا

 ويحست الرتفاع ألقرت سنتمتر . 
 
 قياس وزن اجلسم  3-7-2

 

ميتتتزان  بتتت  م تتتد لهتتتذا الغتتترض ، وب تتتد أن يتمهتتتد  ستتتا ةتتتتا قيتتتاس وزن الجستتتا بو      
الباحث من دقته يقف الممتبر بوض  م تدل مرتديا السروال القصتير طقت  طتوق الميتزان 

 غراا . 100ست وزن الجسا ألقرت حتى يستقر الموشر تماما ، ويح

 تتتتتتتتتتتتتتتت
 :يتهون طريق ال مل المسافد من الذوال*
 / هعية التربية الرياضية / جام ة القادسية .  الت دراسال فعيافماد فزيز نشم                .1 
  ة القادسية ./ هعية التربية الرياضية / جام . رأطل فبد الهادي هاظا          الت دراسال فعيا2  
 / هعية التربية الرياضية / جام ة القادسية .  الت دراسال فعياحازا فع  غازي                .3  
 / هعية التربية الرياضية / جام ة القادسية .  الت دراسال فعيافامر موسى فباس              .4  

 القوة املميزة بالسرعة  اختبار 3-7-4



جراءاته الميدانية                                الفصل الثالث  41  منهجية البحث وا 

 (1) ياد االماماالستن اختبار 3-7-4-1
 الغرض من المتبار : قياس القوة المميزة بالسرفة ل ض ل الذرافين . -
 األدوال المستمدمة : سافة إيقاف إلهترونية . -
وصتتف المتبتتار : يتمتتذ الممتبتتر وضتت  الستتتناد األمتتام  فعتتى األرض ويجتتت أن  -

ذرافين هتام  يهون الجسا ط  وض  مستقيا ،فند إشارة البدء يقوا الممتبر بثن  ومد ال
فتتدد ممهتتن متتن التهتترارال وبتتدون توقتتف لمتتدة)  ألهبتترتهتترار األداء  طتت فعتتى أن يستتتمر 

 ( ثانية.  10
 الشروط :  -

 غير مسمول بالتوقف . -

 ي حظ استقامة جسا الممتبر م ل األداء . -

 فند األداء . ضرورة م مسة الصدر لألرض -

 ي حظ ثنى ومد الذرافين هامعة فند األداء . -

 ( ثانية .10درجة الممتبر ه  فدد مرال التهرار الصحيحة م ل مدة ) ل :التسجي -

 
  (2) ت ألكرب مسافة الجحثالث  اختبار 3-7-4-2
: قيتاس القتوة المميتزة بالسترفة )القتدرة ( لع ضت ل التت   الغرض من االختببار -

 ت مل فعى مد الرهبة .
 االدوات : -

 شري  لصق .  -

 متر.  25-20أرض ملعب في حدود  -
 : داءالوصف  -

                                                 
1

،  1984دار الفهتر ال ربت  ،  القتاهرة،، 1،   اء البتدن  دمهونتال المحمد حسن ف وي ، محمد نصتر التدين رضتوان :  
 . 144-143ص

2
،بغتتتتداد  المتبتتتتارال والقيتتتتاس ومبتتتتادءى اإلحصتتتتاء طتتتت  المجتتتتال الرياضتتتت قتتتتيس نتتتتاجى فبتتتتد الجبتتتتار ، بس ويستتتت  أحمتتتتد :  
 346،ص1984،
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مساطة ممهنة باستمداا الم و  المستتقيمة المرستومة  ألهبرتودي ث ث حج ل       
فعى األرض م  اللتزاا بهذه الم و  وفتدا المتروج فنهتا أثنتاء الحجتل وفتدا م مستة 

 أي جزء من أجزاء الجسا بغير قدا الحجل .
 التقويم:-

 المساطة المق وفة فبارة فن موشر القدرة.     
 ل:التسجي-

 .بهوأجزاقياس أهبر مساطة ممهنة والتسجيل بالمتر      
  (1)ختبار قوة عضالت البطن ا 3-7-4-3
 عنوان االختبار -
 ثن  ومد الجذع من وض ية الرقود .ت  

 الغرض من االختبار -
لقياس القوة المميزة بالسرفة لع ض ل ال امعة )فض ل الب ن(  يهدف هذا المتبارت  
. 

 تعملة : الدوات المس-
 زميل لتثبيل قدم  الممتبر .ت 

 سافة إيقاف إلهترونية . 
 طريقة االداء : ب 

تتماسك اليدان وراء الرأس ويتمذ الممتبر وض  الرقود م  انثناء بسي  ط  مستوى      
 إذدرجة لمن  حدوث انحناء ال مود الفقري ط  المن قة الق نية  30الرهبتين همن يهون 

. يقوا الممتبر م ل فشر ثواٍن بالثن  ط  مستوى الجذع يسبت ذلك ضررا  له 
 لم مسة الصدر لعرهبتين والفمذين . 

 التسجيل : ب 
 يحست لعممتبر فدد التهرارال ط  فشر ثوان  . ت 
 (1)الرشاقة  راختبا 3-7-5

                                                 
1

 .164،ص1994، 1،منشورال جام ة قار يونس،بنغازي، فعا التدريت الرياض  فع  بن صالح الهرهوري: 
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                              : الجري الرتدادي الجانب   عنوان االختبار -   
 : قياس الرشاقة . الختبارغرض من اال -
: ستتتتافة إيقتتتتاف ، ثتتتت ث م تتتتو  متوازيتتتتة المستتتتاطة بتتتتين المتتتت  التتتتذي طتتتتت  االدوات  -

 المنتصف والم ين اآلمرين أرب ة أقداا .

: يقف الممتبر فعى م  المنتصف ، وفند أشارة البدء يتحرك طت   مواصفات االداء -
، ثتتا يتحتترك جهتتة  م تتو  جانبيتتة جهتتة اليمتتين حتتتى يتجتتاوز متت  الجانتتت بهعتتتا قدميتته

 ( ثانية .10  األمر بهعتا قدميه ، وههذا لمدة )بأن يتجاوز الم  الجان إلىاليسار 

 .( ثانية 10ق  ها م ل )  ي: يسجل لعممتبر فدد الم و  الجانبية الت التسجيل -
   (2) املرونة  اختبار 3-7-5
      العمس السفع  والجانب :  عنوان االختبار -
 تبتتتر هتتتذا المتبتتتار أحتتتد المتبتتتارال المستتتتمدمة لقيتتتاس ي الغبببرض مبببن االختببببار : -

 ومد وتدوير ال مود الفقري .  المرونة الديناميهية ، حيث يقيس ثن
 سافة إيقاف ، حاب  . االدوات : -
 فعى نق تين هما : [X] : نرسا ف مة مواصفات االداءب 
 فعى األرض بين قدم  الممتبر .ت 1
 ط  المنتصف (.فعى الحاب  معف ظهر الممتبر ) ت 2

فند سماع أشارة البتدء يقتوا الممتبتر بثنت  الجتذع إمامتا أستفل لعمتس األرض بتا راف        
[ الموجودة بين القدمين ، ثا يقوا بمتد الجتذع فاليتا مت  التدوران جهتة Xاألصاب  فند ف مة ]
ع [  الموجتتودة معتتف الظهتتر بتتم راف األصتتاب  ، ثتتا يقتتوا بتتدوران الجتتذXاليستتار فنتتد ف متتة ]

[ الموجتودة بتين القتدمين مترة ثانيتة ،ثتا يمتد الجتذع مت  التدوران Xوثنيه لألسفل لعمتس ف متة ]
[ الموجودة معف الظهر .يهرر هذا ال مل أهبتر فتدد ممهتن متن Xجهة اليمين لعمس ف مة ]

( ثانيتتة . متت  م حظتتة أن يهتتون لمتتس ال  متتة معتتف الظهتتر متترة متتن جهتتة 30المتترال طتت  )
 جهة اليمين .اليسار واألمرى من 

 توجيهات :
                                                                                                                                                         

 .355،ص1987،القاهرة ،دار الفهر ال رب  ،1،   التقويا والقياس ط  التربية البدنية محمد صبح  حسانين : 1
2

 .335ص،1987.  المصدر السابق محمد صبح  حسانين : 
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 يجت فدا تحريك القدمين أثناء الداء . -1
 يجت أتباع التسعسل المحدد لعمس  بقا لما جاء ذهره ط  المواصفال . -2

 يجت فدا ثنى الرهبتين نهابيا . -3
 التسجيل :

 ( ثانية .30يسجل لعممتبر فدد العمسال الت  أحدثها فعى ال  متين م ل )     
 
 (1)فق ) أختبار نط احلبل ( التوا اختبار 3-7-7
 : قياس التواطق . الغرض من االختبار -
ي قتتتد متتتن  رطيتتته فعتتتى أن تهتتتون المستتتاطة بتتتين  ستتتا (  60) حبتتتل  ولتتته  االدوات : -

ساطة تتتتتتترك متتتتتتالمستتتتاطة التتتتت  ستتتتيتا الوثتتتتت متتتتن بينهتتتتا ( ي  ) وهتتتت ستتتتا ( 40)ال قتتتتدتين 
 مارج هل فقدة لستمدامها ط  مسك الحبل . (سا10)

: يمستتك ال فتتت الممتبتتر الحبتتل متتن األمتتاهن المحتتددة ، ثتتا فات االداءمواصببببب 
مين ، القد وأسفليقوا الممتبر بالوثت من طوق الحبل بحيث يمر الحبل من أماا 

 يهرر هذا ال مل ممس مرال .
 توجيهات :ب 

 يتا الوثت من طوق الحبل ومن م ل اليدين .ت 1
 ا .ب د الوثت يتا الهبو  بهعتا القدمين م ت 2

يجتتتت فتتتدا لمتتتس الحبتتتل أثنتتتاء الهبتتتو  ، همتتتا يجتتتت فتتتدا أرمتتتاء تتتت 3
 الحبل أثناء الوثت .

 ط  التوازن أثناء الهبو  أو الوثت . امت ليجت فدا حدوث ت 4

 أي ممالفة لعشرو  تعغى المحاولة .ت 5
: تستتجل فتتدد متترال الوثتتت الصتتحيح متتن الممتتس محتتاولل التتت  يقتتوا بهتتا  التسببجيلببب 

 الممتبر .
 زمن االستجابة عند أداء حركة الطعن بسالح الشيش اختبار   3-7-8

 

                                                 
1

 .400، ص 1987، المصدر السابقمحمد صبح  حسانين :  
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 : قياس زمن الستجابة فند أداء حرهة ال  ن بس ل الشي . الغرض من االختبار -
داء ل بتتة المبتتارزة ، وجهتتاز قيتتاس أل: قافتتة رياضتتية  والجهببزة المسببتخدمة الدوات -

، صتتندوق تحهتتا متتاص  ( متتن الثانيتتة لعجهتتاز0.001زمتتن الستتتجابة التتذي يقتتس لحتتد )
( 16لتشتتتتغيل المصتتتتابيح الموجتتتتودة فعتتتتى الصتتتتدرية اللهترونيتتتتة . التتتتت  تحتتتتوى فعتتتتى )

طتت  موزفتتة هتتل أرب تتة مصتتابيح تحمتتل األلتتوان )أحمتتر ،أصتتفر، أمضتتر،أزرق(  ا  مصتتباح
أرب ة أربتاع ، تهتون فمعيتة الترب  بتين المفتاتيح طت   إلىتقسيمها  ب دأرباع  الصدريةاحد

حها فن  ريق سعك ههربتاب  إلتى أزرار التشتغيل ، ويتتا الضتغ  الصدرية وصندوق الت
فعى أحد األزرار لتوهر المصبال حست التجاه التذي يحتدده بال متل والم عتوت ال  تن 

( سا وبتوزن 100باتجاه المصبال ، حيث تهون الصدرية م عقة فعى شامص بارتفاع )
 ت ل فت المناطس .( هغا ، لعحصول فعى الثبال ط  األرض وليهون بوزن مقار 60)
ستاطة مناستبة فتن الصتدرية ويهتون ميقف ال فتت وقفتة الستت داد وب : الداءشروط  -

داء حرهتة ال  تن وهنتا يجتت التمهيتد فعتى ألالصدرية  إلى النظر موجها  لس ل و احام  
الضتتغ  فعتتى أحتتد األزرار الموجتتودة طتت  ب يقتتوا الباحتتثأداء الحرهتتة بشتتهعها الصتتحيح و 

يتتا ال تد بالنستبة  ل نفستهالوقت  تا تتوهر المصتبال فعتى الصتدرية وطتيو صندوق التحها 
يتتا حستات  إذلعسافة اإللهترونية وفعى ال فت التوجه بتال  ن بمقصتى سترفة ممهنتة ،

لحظة توقف السافة فتن ال تد  إلىالزمن المسجل فعى السافة من لحظة ظهور المثير 
( تهترارال والتمهيتد فعتى 5د )% وب ت100-90لشدة فالية وتتراول مابين . حيث تهون ا

مرحعتتة التثبتتي  . وتهتتون هتتذه  إلتتىالراحتتة البينيتتة بتتين التهتترارال وفتتدا وصتتول ال فتتت 
 أمر . إلىالمحاولل أو التهرارال فشوابية ط  تسعسعها أى أنها تمتعف من لفت 

 
 
 إلتتىيحتستتت التتزمن متتن لحظتتة ظهتتور المثيتتر ) الضتتوء فعتتى الصتتدرية (  التسببجيل : -

ل فتت أو الممتبتر الصتدرية فتن  ريتق ست ل الشتي  التذي يحمعته والتذي لحظة مس ا
 إلتىفعى مجس ط  مقدمة الس ل يقوا بتوصيل العمسة فن  ريق سعك مربو   ييحتو 

 صندوق التحها .
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 (Electro Myo Graphقياس التخطيط الكهربائي للعضلة ) 3-7-9

 

بجهتتتاز التم تتتي   ألجتتتل تستتتجيل النشتتتا  الههربتتتاب  لع ضتتت ل تتتتا ربتتت  الممتبتتتر      
( طتتوق ال ضتتعة 2الههربتتاب  لع ضتتعة متتن متت ل مستترال ههربابيتتة ستت حية ماصتتة فتتدد)

بتالهحول ،  ا  ديت( وب تد تنظيتف المن قتة ج7) شتهلوالت  تا ال مل فعتى قياستها  أنظتر ال
بواستت ة الحتتزاا   لتوضت  المتتادة الجي تينيتتة وهتتى متتادة موصتتعة لعههربابيتتة وتتترب  المستترا

لغرض بصورة جيدة . وفند أجراء المتبار لحرهتة ال  تن يتتا تستجيل ال ب  م د لهذا ا
حيتث تظهتر فشترال الوحتدال  seca%5mبسرفة تسجيل  *النشا  الههرباب  لع ضعة

الحرهية فعى شاشة الجهتاز ويتتا امتيتار أول فشترة وحتدال حرهيتة ، حيتث يتتا تحعيعهتا 
 تية:من الموشرال آل بالهومبيوتر ضمن تقنية الجهاز لحسات هل

 النقباض . قوة  ( وت نAmplitude) الموجه ارتفاع -

 النقباض .    زمن  ( وت نDuration ول الموجة ) -
 
 
 
 
 
 

 تتتتتتتتتتتتتتت

انه تا قياس ال ض ل )قيد الدراسة ( والت  حصعل فعى أفعى نسب* متن بتين ال ضت ل األمترى التت  تتا تحديتدها  هفعما  
    من قبل المبراء والممتصين .
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 (7شهل )

           الممتبرو ريقة قياس ( EMGيوضح جهاز التم ي  الههرباب  لع ضعة )



جراءاته الميدانية                                الفصل الثالث  48  منهجية البحث وا 

 االختبارات القبلية لعينة البحث  3-8
مجمتتتوفتين تجريبيتتتة ومجموفتتتة ضتتتاب ة قتتتاا  إلتتتىمها يب تتتد أمتبتتتار ال ينتتتة وتقستتت        

 (                 21/3/2005بعيتتتتتتتتتتتتة وفعتتتتتتتتتتتتى متتتتتتتتتتتتدى يتتتتتتتتتتتتومين )الباحتتتتتتتتتتتتث بتتتتتتتتتتتتمجراء المتبتتتتتتتتتتتتارال الق
زمتتتن الستتتتجابة طتتت  أداء حرهتتتة ال  تتتن وهتتتذلك قيتتتاس النشتتتا   امتبتتتارب إذ قتتتاا الباحتتتث

الههربتتتاب  لع ضتتت ل المشتتتترهة ال امعتتتة والمضتتتادة طتتت  أداء حرهتتتة ال  تتتن طتتت  ممتبتتتر 
الت عيمتتت  وقتتتد تمتتتل وطتتتق الشتتترو  الم عوبتتتة لهتتتل  الحعتتتةالفستتتعجية ال صتتتبية بمستشتتتفى 

 .أمتبار
 
 التدريبيج املنه  3-9

التدريب  لعقسا الربيس  الم د من قبل الباحث فعى  المنهرب د أن تا  فرض       
ط  المجال الرياض  ول بة المبارزة قاا  ال امعين * مجموفة من المبراء والممتصين
 إذ - .                                             الباحث بمفداده بالصورة النهابية

وبذلك بعع فدد  األسبوع( وحدال تدريبية ط  3( أسابي  وبواق  )8) منهرال بعغل مدة
 . المنهر ( وحدة تدريبية ط 24الوحدال الهع  )

 .           ( دقيقتتتتتتة 15زمتتتتتتن القستتتتتتا الربيستتتتتت  طتتتتتت  الوحتتتتتتدة التدريبيتتتتتتة الواحتتتتتتدة ) وبعتتتتتتع -
 .%(100-90) طهانل  شدة الداءأما  –
)     طتت  المجموفتتة اذ هتتان فتتدد المجموفتتال رتهتترا (10-5تهتترارال )اذ بعتتع فتتدد ال -
  ط  الوحدة الواحدة( 60- 40( سيل لذا بعع فدد التهرارال الجمال  من )  6-8
 ( دقيقة .2-1اما الراحة طهانل حتى است ادة الستشفاء وبواق  ) -

وهتتتان التتتتدريت فعتتتى اداء مهتتتارة ال  تتتن بوجتتتود ) الصتتتدرية اللهترونيتتتة ( موضتتتوع     
ذلك فعتى استاس التتدرج طت  فمعيتة ال  تن متن الستهل التى الصت ت اذ يتتا طت  البحث و 

بدايتتة ال معيتتة التدريبيتتة ال  تتبن باتجتتاه مصتتبال واحتتد يتتتا انارتتته متتن قبتتل الباحتتث وذلتتك 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفن  ريق الضغ  فعى زر التشغيل الموجود ط  صندوق التحها . ب د ذلك يتا 

 (.4*انظر معحق )



جراءاته الميدانية                                الفصل الثالث  49  منهجية البحث وا 

نتقال الى مرحعة اهثر ت قيد وه  اضاءة مصباحين ط  وقل واحد ويتتا تحديتد ال      
التتتتذي يجتتتتت ال  تتتتن باتجاهتتتته وذلتتتتك فتتتتن  ريتتتتق امبتتتتار ال فتتتتت فتتتتن لتتتتون  المصتتتتبال
الذي يجت ان ي  ن باتجاهه وفند فدا اضاءته ط  ي  ن ال فت الصدرية  المصبال

وب تدها اربت  مصتابيح .  ويهون التدرج نحو الص ت وذلك فند اضتاءة ثت ث مصتابيح
،اصتفر  هذه المصابيح تهون موزفه فعتى الصتدريه وهت  تحمتل اللتوان   )احمتر اذ ان

يتا تقستيا الصتدريه التى اربت  اربتاع وهميته وفعتى  ذإ0(مصبال16وبواق )،امضر،ازرق(
هذا يتا توزي  هل ارب  العوان ط  رب  من هذه الرباع لغترض تصت يت او ت قيتد ال متل 

وفتتدا م رطتتة أي المصتتابيح ستتيتا تشتتغيعه وهتتذلك طتت  أي اتجتتاة يتتتا ذلتتك  فعتتى ال فتتت
   0اتجاة المصبال وال  ن باتجاههبق فن سله  ليهون له تصور م

امتتا المجموفهالضتتاب ه طانهتتا تتتتدرت بال تتدد الجمتتال  نفستته وب تتدد الستتيتال نفستتها     
اذاشترف فعتى تتدريت 0يهالانها تتدرت بدون است مال الصدريه اللهترون0والراحه نفسها

المستتتتافد رول مقتتتتداد فبيتتتتد مدرستتتتة متتتتادة المبتتتتارزة طتتتت  الهعيتتتتة 0المجمتتتتوفتين المتتتتدرس 
 0وباشراف الباحث

 
 

 االختبارات البعدية لعينة البحث 3-11

 
حتث ا أجتراء المتبتارال الب ديتة ل ينتة البتتالم تد  المتنهرب د النتهاء متن تنفيتذ         

( وقتتد حتترص الباحتتث طتت  أجتتراء المتبتتارال  18/5/2005)بتتتاري  وفعتتى متتدى يتتومين 
الت بيقت  التت  أجريتل طيهتا المتبتارال  واألستعوتالمنامية  واألجواءط  نفس  الظروف 

 القبعية .
 
 
 (1) : اإلحصائيةالوسائل  3-11

                                                 
1

 ،ت ط  بحتوث التربيتة الرياضتية الت بيقال اإلحصابية واستمدامال الحاسو ودي  ياسين التهريت  ، حسن محمد ال بيدي :  
 .155،290، 279 ،102، ص 1999والنشر ، الموصل ،  جام ة الموصل ، هعية التربية الرياضية ، دار الهتت لع بافة
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 س  تمج                           الوس  الحساب  -1

 تتتتتتتت  س  =                                              
 ن                                                             

 
                 النحراف الم ياري -2

 2س  ( -مجت ) س                                                 
 ع =           تتتتتتتتتتتت                               

 ن                                                      
 
 
 ستقعة( لع ينال المTقانون )ت 3

 2 س   – 1س                               
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتل =                   

 2+ ع 2ع                                           
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                                             

 1 –ن                               
 
 
 تراب ة(لع ينال المTقانون ) -4

                       ف                               
 ن×     ل = تتتتتت                  

 ع ف                             
 
 (1)ف م امل المت  قانون -5

                                                 
1

لوراق لعنشر ، ، موسسة ا األساليت اإلحصابية ط  مجالل البحوث التربويةمحمد جاسا الياسري ، مروان فبد المجيد :  
 . 280،  290ص  ،2000،  1فمان ،  
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 النحراف الم ياري                                       
 100× م امل المت ف = تتتتتتتتتتتتتتت                

 الوس  الحساب                                              
 
 مان ) الرتت ( سبير قانون  -5

 2مجت ف×  6                               

 تتتتتتتتتتتتتت - 1ر =                  
 ( 1 – 2ن× ) ن                            
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 ها ومناقشتهالعرض النتائج وحتلي-4
 
 عرض النتائج وحتليلها 4-1
 
زماا اختاتبا    عرض نتاائج اختتااان ا اللالاا والا اؤش    ار 4-1-1

 للمبموع  الضا ط 
 ( 8) الجدول

الحسابي واالنحراف المعياري ومعنوية الفروق بين نتائج قياس االختبار  سطلو ايبين 
 . Msec( ثانية  ملية )القبلي والبعدي لزمن االستجاب

 
 

قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة)ت(

قيمة 
 )ت(الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 غير معنوي 3.143 2.09 1.07 73.86 1.7 75.29

 (.6درجة حرية )و ( 0.01تحت مستوى داللة ) 
فاي االختباار القبلاي  بة (( الوسط الحسابي الختباار )زمان االساتجا 8يبين الجدول)     

( فاااااي حاااااين بلااااا  الوساااااط الحساااااابي فاااااي االختباااااار 1.7معيااااااري ) وباااااانحراف (75.29)
( 2.09( وقاااد بلقااات قيماااة )ت( المحساااوبة )1.07معيااااري) بااارنحراف( 73.86البعااادي)

( وهااايا يعناااي عااادق وجاااود فااارق معناااوي باااين 3.143وهاااي رصاااقر مااان القيماااة الجدولياااة )
 .   القبلي والبعدياالختبار 

 

   
 
 
ا اختاتبا   عرض نتاائج اختتااان ا اللالاا والا اؤش    ار زما 4-1-2
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 للمبموع  التبر اي  
 (9الجدول)

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعنوية الفروق بين نتائج قياس االختبار يبين 
 .القبلي والبعدي لزمن االستجابة )ملي ثانية ( 

ة قيم االختبار البعدي االختبار القبلي
 )ت(المحسوبة

قيمة 
 )ت(الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 معنوي 3.143 8.34 2.19 65.14 2.56 72.29

 (.6( ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة )
( الوسااط الحسااابي الختبااار )زماان االسااتجابة (فااي االختبااار القبلااي 9يبااين الجاادول)    

لوسااااط الحساااابي فاااي االختبااااار ( فااااي حاااين بلااا  ا2.56معيااااري ) وباااانحراف(72.29)
( 8.43( وقد بلقت قيمة )ت( المحسوبة )2.19)  معياري وبانحراف( 65.14لبعدي)ا

( وهايا يعناي وجاود فارق معناوي باين االختباار 3.143وهي ركبر من القيماة الجدولياة )
 لح االختبار البعدي. االقبلي والبعدي ولص

التبر اي  والضاا ط   عرض نتائج اختتاانات الا ؤ   للمبموعتني 4-1-3
    ر زما اختتبا  .

 (10جدول )
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعنوية الفروق يبين نتائج قياس االختبارات يبين 

 البعدية للمجوعتين التجريبية والضابطة لمؤشر زمن االستجابة .
قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البعدي ضابطة البعدي تجريبية 

 )ت(المحسوبة

قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )ت(الجدولية

لةةةةةةةةة دال 
 ع س   ع س   الفروق

 معنوي 2.681 9.48 1.07 73.86 2.19 65.14

 
 .(12( درجة حرية )0,01تحت مستوى داللة )   

( رن الوسااااااط الحسااااااابي للمجوعااااااة التجريبيااااااة ل ختبااااااار زماااااان 10يبااااااين الجاااااادول )    
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( فااي حااين بلاا  2.19معياااري ) وبااانحراف( 65.14االسااتجابة فااي االختبااار البعاادي )
معيااااري  وباااانحراف( 73.86حساااابي للمجموعاااة الضاااابطة ول ختباااار نفسااا  )الوساااط ال

( 2.681( وهااي ركباار ماان الجدوليااة )9.48( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة )1.07)
وهااايا يعناااي وجاااود فاااروق معنوياااة باااين نتاااائج االختباااار البعااادي للمجماااوعتين التجريبياااة 

 لح المجموعة التجريبية.اوالضابطة وص
طااوا ا و اا   راختتاااان ا اللالااا والا ااؤش    اا عاارض نتااائج 4-1-4

 للمبموع  الضا ط 
 (11جدول )

نوية الفروق بين نتائج االختبارات عالحسابية واالنحرافات المعيارية وم األوساطيبين 
 MSECلمؤشر طول الموجة )مل ثانية (  للمجموعةالضابطةةالقبلية والبعد ي

 العضالت
قيمة  ياالختبار البعد االختبار القبلي

 محسوبة)ت(ال

 قيمة )ت(
 الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

عضلة 
ثنائية 
 عضدية

4.1 0.51 4.16 0.34 0.67 
 
 
 

3.14 

 
 
 

غيةةةةةةةةةر 
 معنوي

عضلة 
ثالثية 
 عضدية

4.43 0.8 4.53 0.41 0.66 

عضلة 
رباعية 
 عضدية

4.27 0.73 4.4 0.49 1.23 

عضلة 
 ثنائية
 فخذية

2.46 0.28 2.5 0.19 0.88 

 (.6(,ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة )
 
 

فاااي  ( الوساااط الحساااابي الختباااار )العضااالة الثنائياااة العضااادية (11 يباااين الجااادول)    
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( فااي حااين بلاا  الوسااط الحسااابي فااي 0.51معياااري ) فنحرااباا (4.1) القبلااي االختبااار
   ةبو سااحالم ( وقااد بلقاات قيمااة )ت(0.34معياااري ) ف( وباار نحاارا4.16القياااس البعاادي)

( وهاااايا يعناااي عاااادق وجاااود فاااارق 3.143( وهاااي رصااااقر مااان القيمااااة الجدولياااة )0.67)
 معنوي بين القياس القبلي والبعدي 

الختبااار )العضاالة الث ثيااة العضاادية ( فااي القياااس القبلااي  الحسااابي لقااد بلاا  الوسااط     
(. فااااااي حااااااين بلاااااا  الوسااااااط الحسااااااابي فااااااي القياااااااس 0.8(وبااااااانحراف معياااااااري )4.43)
( وهاي 0.66ة )وب( وقد بلقت قيماة )ت( المحسا0.41معياري) فنحراإ( ب4.53بعدي)ال

( وهاايا يعنااي عاادق وجااود فاارق معنااوي بااين القياااس 3.143رصااقر ماان القيمااة الجدوليااة )
 القبلي والبعدي.

اختبااار ) العضاالة الرباعيااة الفخييااة ( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي فااي االختبااار  رمااا     
( في حين بل  الوسط الحسابي فاي االختباار 0.73اف معياري ) ( وبانحر 27,4القبلي )

(  1, 23( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة ) 49,0(  بااانحراف معياااري )4,4البعاادي )
( وهاايا يعنااي عاادق وجااود فاارق معنااوي بااين  3,143وهااي اصااقر ماان القيمااة الجدوليااة  )

 االختبار القبلي والبعدي . 
الفخييااة ( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي لهااا فااي االختبااار  يااةنائاختبااار ) العضاالة الث رمااا    
( في حين بل  الوسط الحسابي في االختباار 0,28( بانحراف معياري ) 2,46ي ) القبل

( 0,88( المحسوبة )  ( وقد بلقت قيمة ) ت0,19( بانحراف معياري ) 2,5)  البعدي
فاارق معنااوي بااين ( وهاايا يعنااي عاادق وجااود 3,143القيمااة الجااادولية ) وهااي اصااقر ماان

 االختبار القبلي والبعدي .  
 
 
 
 

      
ر طااوا ا و اا  عاارض نتااائج اختتاااان ا اللالااا والا ااؤش    اا 4-1-5
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 للمبموع  التبر اي 
 (12الجدول)

الحسابية واالنحرافات ومعنوية الفروق بين نتائج قياس االختبارات القبلية  األوساطيبين 
 (Msecطول الموجة )ملي ثانية ()لمؤشر  للمجموعة التجريبةوالبعدية

 العضالت
 )ت(قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة

 )ت(قيمة
 الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

العضااااالة 
ثنائياااااااااااااة 

 عضدية

4.37 0.56 4.77 0.35 5.17 

 
 
 

3.14 
 

 
 
 

العضااااالة  معنوي
ث ثيااااااااااااة 

 عضدية

4.9 0.75 5.37 0.43 3.89 

العضااااالة 
ة رباعيااااااااا
 عضدية

4.71 0.61 5.24 0.28 3.9 

عضاااااااالة 
 نائياااااااااااااةث

 فخيية

2.53 0.32 3.03 0.9 7.36 

 (.6(,ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة ) 
 

ة (فااااي ( الوسااااط الحسااااابي الختبااااار )العضاااالة الثنائيااااة العضاااادي12 يبااااين الجاااادول)    
الحساابي فاي ( في حين بل  الوسط 0.56معياري ) بانحراف (4.37) االختبار القبلي 

( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة 0.35معياااري ) وبااانحراف( 4.77االختبااار البعاادي)
فرق معنوي بين  ( وهيا يعني وجود3.143( وهي ركبر من القيمة الجدولية   )5.17)

  ولصالح االختبار البعدي . االختبار القبلي والبعدي
 

ياة العضادية ( فاي االختباار القبلاي الختباار )العضالة الث ث ط الحساابيلقد بلا  الوسا    
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(. فاااااي حاااااين بلااااا  الوساااااط الحساااااابي فاااااي االختباااااار 0.75)نحراف معيااااااريابااااا (4.9)
( وهاي 3.89( وقد بلقت قيماة )ت( المحساوبة )0.43نحراف معياري)اب (5.37البعدي)

( وهايا يعناي وجاود فارق معناوي باين االختباار القبلاي 3.143ركبر من القيمة الجدولياة )
 صالح االختبار البعدي .ول والبعدي

رمااا )العضاالة الرباعيااة الفخييااة( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي لهااا فااي االختبااار القبلااي     
( فاااااي حاااااين بلااااا  الوساااااط الحساااااابي فاااااي االختباااااار 0.61( وبااااارنحراف معيااااااري)4.71)

( وهااي 3.9( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة )0.28نحراف معياااري)ا( باا5.24البعاادي)
( وهايا يعناي وجاود فارق معناوي باين االختباار القبلاي 3.143جدولياة )ركبر مان القيماة ال

 لح االختبار البعدي.اوالبعدي ولص
الفخييااة (فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي لهااا فااي االختبااار  نائيااةرمااا رختبااار )العضاالة الث    

( فاي حاين بلا  الوساط الحساابي فاي االختباار 0.32( وبرنحراف معياري )2.53القبلي )
( 7.36( وقاااد بلقااات قيماااة )ت( المحساااوبة )0.19( وبااارنحراف معيااااري)3.03البعااادي )

( وهيا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارين 3.143وهي ركبر من القيمة الجدولية )
 االختبار البعدي. لحاالقبلي والبعدي لص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عرض نتاائج اختتااانات الا ؤ ا  للمبماوعتني التبر ايا  والضاا ط   4-1-6
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 Duration.           )زما اخنلااض (  طوا ا و      ر

 (13جدول )
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج االختبارات 

 البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة لمؤشر طول الموجة )ملي ثانية (

 العضالت

المجموعة التجريبية 
 بعدي

المجموعة الضابطة 
 بعدي

 )ت(*قيمة
 المحسوبة

قيمة 
)ت( 

 الجدولية

داللةةةةةةةة 
 الفروق

 ع س   ع س  

عضةةةةةةةةةةةةةلة 
ثنائيةةةةةةةةةةةةةةةة 

 عضدية

4.77 0.35 4.16 0.34 3.21 

 
 

2.68 
 

 
 معنوي

عضةةةةةةةةةةةةةلة 
ثالثيةةةةةةةةةةةةةةة       

 عضدية

5.37 0.43 4.53 0.41 3.65 

عضةةةةةةةةةةةةةلة 
رباعيةةةةةةةةةةةةة 

 عضدية

5.24 0.28 4.4 0.49 4 

عضةةةةةةةةةةةةةلة 
 نائيةةةةةةةةةةةةةةةةث

 فخذية

3.03 0.19 2.5 0.19 4.82 

 (.12( وبدرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة ) 
( رن الوسااط الحسااابي للمجموعااة التجريبيااة الختبااار )العضاالة الثنائيااة 13 ن الجاادول)ييباا     

( فاااي حاااين بلااا  الوساااط 0.35نحراف معيااااري )ا( بااا4.77)البعااادي  العضااادية( فاااي االختباااار
( وقاد بلقاات قيمااة)ت( 0.34ف معياااري )نحراا( باا4.16الحساابي للمجموعااة ول ختبااار نفسا  )

( وهايا يعناي وجاود فاروق معنوياة 2.681( وهي ركبر مان القيماة الجدولياة )3.21المحسوبة )
ولصااااالح والضااااابطة                   بااااين نتااااائج االختبااااار البعاااادي للمجمااااوعتين التجريبيااااة 

 .المجموعة التجريبية 
للمجموعة التجريبية في االختبار البعادي  رما رختبار )العضلة الث ثية العضدية (     

( فاااي حاااين بلااا  الوساااط 0.43نحراف معيااااري )ا( بااا5.37فقاااد بلااا  الوساااط الحساااابي )
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نحراف معيااااااري ا( بااااا4.53الحساااااابي للمجموعاااااة الضاااااابطة ل ختباااااار البعااااادي نفسااااا  )
( 2.681( وهي ركبر مان القيماة الجدولياة )3.65( وقد بلقت )ت( المحسوبة )0.41)

لمجمااوعتين التجريبيااة ل االختبااار البعاادي وجااود فااروق معنويااة بااين نتااائج  وهاايا يعنااي
 لصالح المجموعة التجريبية . والضابطة

رما رختبار )العضلة الرباعية الفخيية ( للمجوعة التجريبة في االختبار البعدي فقد     
( فاي حاين بلا  الوساط الحساابي 0.28نحراف معيااري )ا( با5.24بل  الوسط الحسابي)

( وقد بلقت قيماة 0.49( وبرنحراف معياري )4.4لمجموعة الضابطة ل ختبار نفس  )ل
( وهايا يعناي وجاود فاروق 2.681( وهي ركبر من القيمة الجدولية )4)ت( المحسوبة )

لصاااااالح لمجماااااوعتين التجريبياااااة والضاااااابطة ل االختباااااار البعااااادي معنوياااااة باااااين نتاااااائج 
 .المجموعة التجريبية 

الفخييااة ( للمجموعااة التجريبيااة فااي االختبااار البعاادي  نائيااةضاالة الثرمااا رختبااار )الع    
( فاااي حاااين بلااا  الوساااط 0.19نحراف معيااااري )ا( بااا3.03فقاااد بلااا  الوساااط الحساااابي )

( 0.19( ورنحراف معياري )2.5الحسابي للمجموعة الضابطة ل ختبار البعدي نفس  )
( 2.689الجدولياااة )( وهاااي ركبااار مااان القيماااة 4.82وقاااد بلقااات قيماااة )ت( المحساااوبة )

لمجمااوعتين التجريبيااة ل البعاادي  راالختباااوهاايا يعنااي وجااود فااروق معنويااة بااين نتااائج 
 .لصالح المجموعة التجريبية  والضابطة

 
 
 
 
 
 
 
ا و اا   انتفااا عاارض نتااائج اختتاااان ا اللالااا والا ااؤش    اار  4-1-7

 للمبموع  الضا ط  
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 (14جدول)
المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج قياس الحسابية واالنحراف  األوساطيبين 

الموجة  ارتفاع االختبارات القبلية والبعدية للمجوعة الضابطة لمؤشر
 UV(فولت)مايكرو 

 

 العضالت

 )ت(قيمةةةةةة االختبار البعدي االختبار القبلي
 المحسوبة

 )ت(قيمةةةةةةة
 الجدولية

داللةةةةةةةة 
 ع س   ع س   الفروق

عضةةةةةةةةةةةةلة 
ثنائيةةةةةةةةةةةةةةة 

 عضدية

38 5.45 39.14 0.8 1.27  
 
 
 

 
3.14 

 
 

 
 
 

غير 
 معنوي

عضةةةةةةةةةةةةلة 
ثالثيةةةةةةةةةةةةةة 

 عضدية

42    5.83 45 2.45 1.99 

العضةةةةةةةةةلة 
رباعيةةةةةةةةةةةة 

 عضدية

41.43 8.7 43 3.46 0.77 

عضةةةةةةةةةةةةلة 
 نائيةةةةةةةةةةةةةةةث

 فخذية

29.43 4.12 30.14 1.35 0.64 

 (.6(,ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة )
 

 

 

 

فاااي  باااار )العضااالة الثنائياااة العضااادية (( الوساااط الحساااابي الخت 14يباااين الجااادول)     
( فاااي حاااين بلااا  الوساااط الحساااابي فاااي 5.45نحراف معيااااري )ابااا (38) بلاااياالختباااار الق
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( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحساااوبة 0.8نحراف معيااااري )ا( باا39.14االختبااار البعاادي)
( وهااايا يعناااي عااادق وجاااود فااارق 3.143( وهاااي رصاااقر مااان القيماااة الجدولياااة   )1.27)

 ختبار القبلي والبعدي. معنوي بين اال

 (42لقبلاااي )لقاااد بلااا  الوساااط الختباااار )العضااالة الث ثياااة العضااادية ( فاااي االختباااار ا    
( 45(. فااي حااين بلاا  الوسااط الحسااابي فااي االختبااار البعاادي)5.83) نحراف معيااارياباا
( وهاااي رصاااقر مااان 1.99( وقاااد بلقااات قيماااة )ت( المحساااوبة )2.45نحراف معيااااري)ابااا

( وهااايا يعناااي عااادق وجاااود فااارق معناااوي باااين االختباااار القبلاااي 3.143القيماااة الجدولياااة )
 والبعدي.

رمااااا )العضاااالة الرباعيااااة الفخييااااة (فقااااد بلاااا  الوسااااط الحسااااابي فااااي االختبااااار القبلااااي     
( فااااااي حااااااين بلاااااا  الوسااااااط الحسااااااابي فااااااي االختبااااااار 8.7نحراف معياااااااري)اباااااا (41.43)

( وهاااي 0.77لمحسااوبة )( وقااد بلقاات قيمااة )ت( ا3.46نحراف معياااري)ا( باا43البعاادي)
( وهيا يعني وجود فرق معنوي بين االختباار القبلاي 3.143رصقر من القيمة الجدولية )

 والبعدي.
الفخييااة( فقااد بلاا  الوساااط الحسااابي لهااا فااي االختباااار  نائياااةرمااا رختبااار )العضاالة الث    

ر ( في حاين بلا  الوساط الحساابي فاي االختباا4.12نحراف معياري )ا( ب29.43القبلي )
( 0.64) ( وقاد بلقات قيماة )ت( المحساوبة 1,35) نحراف معيااريا( با30.14البعدي )

 وهيا يعني عدق وجود فرق معنوي بين االختبار القبلي والبعدي .
 
 
 
 
 
 
ا و اا   انتفااا عاارض نتااائج اختتاااان ا اللالااا والا ااؤش    اار  4-1-8

 للمبموع  التبر اي  .
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 (15جدول)
 

النحرافات ومعنوية الفروق بين نتائج قياس االختبارات القبلية الحسابية وا يبين األوساط
 Uv (فولتالموجة )مايكرو  ارتفاعوالبعدية  للمجموعة التجريبية لمؤشر 

             

 العضالت
قيمة)ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة

قيمة)ت(  
 الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

عضااااااااااااااااااااالة 
ثنائيااااااااااااااااااااااااااة 

 يةعضد

39 5.2 44.86 3.39 5.79 

 
 
 

3.14 
 

 
 
 

 معنوي
عضااااااااااااااااااااالة 

ث ثيااااااااااااااااااااااااة       
 عضدية

46.34 5.52 49.86 2.19 3.45 

عضااااااااااااااااااااالة 
رباعياااااااااااااااااااااة 

 عضدية

42.23 8.22 48.29 3.9 3.48 

عضااااااااااااااااااااالة 
 نائيااااااااااااااااااااااااااةث

 فخيية

29.57 4.96 34.14 3.13 4.49 

  
 (.6(,ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة )

 
 
 
 

( الوسااااط الحسااااابي الختبااااار )العضاااالة الثنائيااااة العضاااادية (فااااي 15يبااااين الجاااادول)     
( فااااي حااااين بلاااا  الوسااااط الحسااااابي فااااي 5.2نحراف معياااااري )اباااا (39االختبااااار القبلااااي )
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( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة 3.39نحراف معياااري )اباا (44.86االختباار البعاادي)
رق معنااوي بااين ( وهاايا يعنااي وجااود فاا3.143( وهااي ركباار ماان القيمااة الجدوليااة )5.79)

 لح االختبار البعدي. ااالختبار القبلي والبعدي لص
لقاااااد بلااااا  الوساااااط الختباااااار )العضااااالة الث ثياااااة العضااااادية ( فاااااي االختباااااار القبلاااااي      
(. فاااي حاااين بلااا  الوساااط الحساااابي فاااي االختباااار 5.52نحراف معيااااري  )ابااا (46.34)

(  3,45المحسااوبة )( وقااد بلقاات قيمااة )ت( 2.19نحراف معياااري)ا( باا49.86البعاادي)
( وهاايا يعنااي وجااود فاارق معنااوي بااين االختبااار 3.143وهااي ركباار ماان القيمااة الجدوليااة )

 لح االختبار البعدي.االقبلي والبعدي لص
رمااا رختبااار )العضاالة الرباعيااة الفخييااة( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي لهااا فااي االختبااار      

الوسااط الحسااابي فااي االختبااار ( فااي حااين بلاا  8.22نحراف معياااري)ا( باا42.23القبلااي )
( 3.484( وقاااد بلقااات قيماااة )ت( المحساااوبة )3.9نحراف معيااااري)ا( بااا48.29البعااادي)

( وهاايا يعنااي وجااود فاارق معنااوي بااين االختبااار 3.143وهااي ركباار ماان القيمااة الجدوليااة )
 لح االختبار البعدي.االقبلي والبعدي لص

الوسااط الحسااابي لهااا فااي االختبااار الفخييااة (فقااد بلاا   نائيااةرمااا رختبااار )العضاالة الث    
( في حين بل  الوساط الحساابي فاي االختباار 4,96نحراف معياري )ا( ب29.57القبلي )

( 3,13( وقااد بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة )0.19نحراف معياااري)ا( باا34.14البعاادي )
( وهيا يعني وجود فروق معنوية بين االختبارين 3.143وهي ركبر من القيمة الجدولية )

 لح االختبار البعدي.الي والبعدي لصالقب
 
 
 
 
 
عتني التبر ايااا  وبمالمااالعااارض نتاااائج اختتااااانات الا ؤ ااا   4-1-9

  ) قوة اخنلااض (   اا  ا و اانتف ر     اوالضا ط
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 (16)جدول 
 

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج االختبارات 
)   ) قوة االنقباض ( موجةاالتجريبية والضابطة لمؤشر ارتفاع ال البعدية للمجموعتين

 (.Uvمايكرو فولت ( )

 العضالت

المجموعة التجريبية 
 بعدي

المجموعة الضابطة 
 بعدي

 )ت(قيمةةةةةة
 المحسوبة

 )ت( قيمة
 الجدولية

داللةةةةةةةة 
 الفروق

 ع س   ع س  

عضاااااااااااااااااااالة 
ثنائياااااااااااااااااااااااااة 

 عضدية

44.86 3.39 39.14 0.8 3.13 

 
 
 
 

2.68 
 

 
 
 
 
 يمعنو 

عضاااااااااااااااااااالة 
ث ثيااااااااااااااااااااااااة       

 عضدية

49.86 2.19 45 2.45 3.92 

عضاااااااااااااااااااالة 
رباعياااااااااااااااااااااة 

 عضدية

48.29 3.9 43 3.46 2.69 

عضاااااااااااااااااااالة 
 نائياااااااااااااااااااااااااةث

 فخيية

34.14 3.13 30.14 1.35 3.1 

 
 (.12( ودرجة حرية )0.01تحت مستوى داللة)

 
 

)العضااالة ( رن الوساااط الحساااابي للمجموعاااة التجريبياااة الختباااار 16ن الجااادول)ييبااا    
( في حين 3.39( بانحراف معياري )44.86الثنائية العضدية( في االختبار البعدي  )
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( باانحراف معيااري 39.14بل  الوسط الحسابي للمجموعة الضاابطة ول ختباار نفسا  )
( وهااااي ركباااار ماااان القيمااااة الجدوليااااة 3.13( وقااااد بلقاااات قيمااااة)ت( المحسااااوبة )3.92)
يااة بااين نتااائج االختبااار البعاادي للمجماااوعتين ( وهاايا يعنااي وجااود فااروق معنو 2.681)

 . لصالح المجموعة التجريبية التجريبية والضابطة
)العضلة الث ثية العضدية ( للمجموعة التجريبية في االختبار البعادي  اختباررما      

( فااي حااين بلاا  الوسااط 2.19نحراف معياااري )ا( باا49.86فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي )
( وقااد 2.45نحراف معياااري )ا( باا45ابطة ول ختبااار نفساا  )الحسااابي للمجموعااة الضاا

( وهاايا يعنااي 2.681( وهااي ركباار ماان القيمااة الجدوليااة )3.92بلقاات )ت( المحسااوبة )
 البعااادي للمجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة وجاااود فاااروق معنوياااة باااين نتاااائج االختباااار

  .لصالح المجموعة التجريبية 
الفخييااة ( للمجوعااة التجريبااة فااي االختبااار البعاادي رمااا رختبااار )العضاالة الرباعيااة      

( فااااي حااااين بلاااا  الوسااااط 3.9نحراف معياااااري )ا( باااا48.29فقااااد بلاااا  الوسااااط الحسااااابي)
( وقاااد 3.46نحراف معيااااري )ا( بااا43الحساااابي للمجموعاااة الضاااابطة ل ختباااار نفسااا  )

( وهاايا 2.681( وهااي ركباار ماان القيمااة الجدوليااة )2.69بلقاات قيمااة )ت( المحسااوبة )
 لمجموعتين التجريبية والضاابطةل االختبار البعدي ني وجود فروق معنوية بين نتائجيع

                 . لصالح المجموعة التجريبية
الفخيياة ( للمجموعاة التجريبياة فاي االختباار البعادي  نائياةرما رختباار )العضالة الث     

ين بلاا  الوسااط ( فااي حاا3.13نحراف معياااري )ا( باا34.14فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي )
نحراف معياااااري بااااا( 30.14الحسااااابي للمجموعااااة الضااااابطة ل ختبااااار البعاااادي نفساااا  )

( وهااااي ركباااار ماااان القيمااااة الجدوليااااة 3.1( وقااااد بلقاااات قيمااااة )ت( المحسااااوبة )1.35)
لمجمااوعتين ل االختبااار البعاادي ( وهاايا يعنااي وجااود فااروق معنويااة بااين نتااائج 2.689)

 .التجريبية  لصالح المجموعة التجريبية والضابطة
 

 

 
عرض نتاائج عققا  م  ار زماا اختاتبا   ط  ار طاوا ا و ا   4-1-10
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 للمبموع  الضا ط  .
 (17جدول )

 
يبن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االرتباط والمحسوبة 

 والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر طول الموجة )ملي ثانية (
 

 ع س   االختبارات
قيمة )ر( 
 المحسوبة

 قيمة )ر(
 الجدولية

داللة 
 الفروق

زماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 
 االستجابة 

73.86 1.07  

0.90 
غير 
 معنوي

العضاااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الثنائيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 العضدية

4.16 0.34 0.7 

العضاااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الث ثيااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 العضدية

4.53 0.41 0.75 

العضاااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الرباعياااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الفخيية

4.4 0.49 0.66 

العضاااااااااااااااااااااااااااااااالة 
 فخييةال نائيةالث

2.5 0.19 0.57 

 
 ( .5( ودرجة حرية)0.05تحت مستوى داللة ) 
 

 
( 73.86( )الضااابطة الختبااار )زماان االسااتجابة إي بلاا  الوسااط الحسااابي للمجموعااة    

( فاااي حاااين بلااا  الوساااط الحساااابي ل ختباااار) العضااالة الثنائياااة 1.07نحراف معيااااري )ابااا
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ط المحساااوبة ماااا قيمااة معامااال االرتبااار  (0.34نحراف معياااري )ا( بااا4.16( )العضاادية
( وبماا رن 0.90( بينماا بلقات قيماة معامال االرتبااط الجدولياة )0.7االختبار فقد بلقت )

قيمة معامل االرتباط المحسوبة رصقر من الجدولية هيا يعني عدق وجاود ع قاة ارتبااط 
 . معنوية بين االختبارين

( 4.53)فااااي حااااين بلاااا  الوسااااط الحسااااابي ل ختبااااار) العضاااالة الث ثيااااة العضاااادية (     
( رما قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختباارين فقاد بلقات 0.41نحراف معياري )اب
رن قيمااااة معاماااال  بمااااا( و 0.90( بينمااااا بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط الجدوليااااة )0.75)

 ارتبااااطاالرتبااااط المحساااوبة رصاااقر مااان القيماااة الجدولياااة هااايا يعناااي عااادق وجاااود ع قاااة 
  معنوي بين االختبارين.

نحراف اباا (4.4) العضاالة الرباعيااة الفخييااة ( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي ) رختباااارمااا     
( فااااي حااااين بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط المحسااااوبة بااااين االختبااااارين  0.49معياااااري )

( وبمااااا رن قيمااااة معاماااال 0.90( بينمااااا بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط الجدوليااااة )0.66)
معناوي باين  ارتبااطهيا يعناي عادق وجاود ع قاة  االرتباط المحسوبة رصقر من الجدولية

 االختبارين.

نحراف ا( باا2.5الفخييااة( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي ) نائيااةختبااار ) العضاالة الثارمااا      
( 0.57( في حاين بلا  قيماة معامال االرتبااط المحساوبة باين االختباارين )0.19معياري)

بماااا رن قيماااة معامااال االرتبااااط ( و 0.90بينماااا بلقااات قيماااة معامااال االرتبااااط الجدولياااة )
معنويااااة بااااين  ارتباااااطالمحسااااوبة رصااااقر ماااان الجدوليااااة هاااايا يعنااااي عاااادق وجااااود ع قااااة 

 االختبارين.
 
 
 
 
عرض نتائج عقق  م  ر زما اختتبا   ط  ر طوا ا و   )ملا  4-1-11

 ثاني ( للمبموع  التبر اي .
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 (18جدول)
المعيارية وقيمة معامل االرتباط ( االوساط الحسابية واالنحرافات 18يبين الجدول)

 المحسوبة والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر طول الموجة)ملي ثانية(
 

 ع س   االختبارات
قيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة )ر( 

 المحسوبة

 )ر(*قيمةةةةةةةةةة
 الجدولية

داللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الفروق

  2.19 65.14 زمن االستجابة 

 
0.90 

 
 معنوي

العضاالة الثنائيااة 
 العضدية

4.77 0.35 0.96 

ة الث ثياة العضل
 العضدية

5.37 0.43 0.92 

العضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الرباعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الفخيية

5.24 0.28 0.98 

 نائيااةالعضاالة الث
 فخييةال

3.03 0.19 0.93 

 
 ( .5( ودرجة حرية)0.05حت مستوى داللة )ت  
( 65.14لقااد بلاا  الوسااط الحسااابي للمجموعااة التجريبيااة ل ختبااار زماان االسااتجابة )    
) العضلة الثنائية     (  في حين بل  الوسط الحسابي الختبار2.19نحراف معياري  )اب

( رماا قيماة معامال االرتبااط المحساوبة باين 0.35نحراف معيااري )اب (4.77العضدية( )
(. وبما 0.90( بينما بلقت قيمة معامل االرتباط الجدولية )0.96االختبارين فقد بلقت )

 ارتباااطالجدوليااة هاايا يعنااي وجااود ع قااة رن قيمااة معاماال االرتباااط المحسااوبة ركباار ماان 
 معنوية بين االختبارين.

 
نحراف ا( با5.37في حين بل  الوساط الحساابي الختباار) العضالة الث ثياة العضادية()   

( 0.92( رما قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختباارين فقاد بلقات )0.43معياري )
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( وبماااا ان قيماااة معامااال االرتبااااط 0.90بينماااا بلقااات قيماااة معامااال االرتبااااط الجدولياااة )
 معنوي بين االختبارين. ارتباطالمحسوبة ركبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة 

نحراف ا( با5.24ختباار ) العضالة الرباعياة الفخيياة( فقاد بلا  الوساط الحساابي )ارما    
( فااااي حااااين بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط المحسااااوبة بااااين االختبااااارين 0.43معياااااري )

( وبما ان قيمة معامل االرتباط المحساوبة 0.90( بينما قيمة االرتباط الجدولية )0.98)
 اكبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة ارتباط معنوي بين االختبارين .

نحراف ا( بااا3.03الفخيياااة( فقاااد بلااا  الوساااط الحساااابي ) نائياااةختباااار )العضااالة الثاماااا ر   
بااااين االختبااااارين  المحسااااوبة عاماااال االرتباااااط( فااااي حااااين بلقاااات قيمااااة م0.19معياااااري )

المحساوبة  ( وبما ان قيمة معامال االرتبااط 0.90الجدولية )(بينما قيمة االرتباط 0,93)
 معنوي بين االختبارين .اكبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة ارتباط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا  ا و انتفاا عرض نتائج عققا  م  ار زماا اختاتبا   ط  ار  4-1-12

 جملموع  الضا ط .
 (19جدول)
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الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االرتباط والمحسوبة  األوساطيبين 
 والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر ارتفاع الموجة )مايكروفولت(

 ع س   االختبارات
قيمة )ر( 
 المحسوبة

قيمة 
 )ر(*الجدولية

داللة 
 الفروق

  1.07 73.86  زمن االستجابة

 
0.90 

غير 
 معنوي

العضاالة الثنائيااة 
 العضدية

39.14 0.8 0.69 

العضلة الث ثياة 
 العضدية

45 2.45 0.77 

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الرباعيااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الفخيية

43 3.46 0.62 

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
 نائياااااااااااااااااااااااااااااااااااةالث
 فخييةال

30.14 1.35 0.66 

  

 (.5( ودرجة حرية )0.05تحت مستوى داللة )

( 73.86للمجموعااة الضااابطة ل ختبااار زماان االسااتجابة )لقااد بلاا  الوسااط الحسااابي     
ختبااااار ) العضاااالة الرباعيااااة الفخييااااة ( فقااااد بلاااا  الوسااااط ا( رمااااا 1.07)بااااانحراف معياااااري

( فااااي حااااين بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط 0.8معياااااري ) بااااانحراف( 39.14الحسااااابي )
( 0.90جدولياة )( بينما بلقت قيمة معامال االرتبااط ال0.69المحسوبة بين االختبارين  )

وبماااا رن قيماااة معامااال االرتبااااط المحساااوبة رصاااقر مااان الجدولياااة هااايا يعناااي عااادق وجاااود 
 معنوي بين االختبارين.  ارتباطع قة 

 

 بااااانحراف (45ختبااااار) العضاااالة الث ثيااااة الفخيية(فقااااد بلاااا  الوسااااط الحسااااابي )ارمااااا     
( 0.77الختبااارين )( فااي حاين بلاا  قيماة معاماال االرتبااط المحسااوبة باين ا2.45معيااري)

( وبمااااا رن قيماااة معاماااال االرتباااااط 0.90بينماااا بلقاااات قيماااة معاماااال االرتباااااط الجدولياااة )
معنويااااة بااااين  ارتباااااطالمحسااااوبة رصااااقر ماااان الجدوليااااة هاااايا يعنااااي عاااادق وجااااود ع قااااة 
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 االختبارين.
 باااانحراف( 43ختباااار ) العضااالة الرباعياااة الفخيياااة( فقاااد بلااا  الوساااط الحساااابي)ا رماااا   

( 0.62( في حين بلقت قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختباارين )3.46معياري)
( بمااااا رن قيمااااة معاماااال االرتباااااط 0.90بينمااااا بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط الجدوليااااة )

 بين االختبارين. ارتباطالمحسوبة رصقر من الجدولية هيا يعني عدق وجود ع قة 
( 30,14)فقاااااد بلااااا  الوساااااط الحساااااابي  الفخيياااااة( نائياااااةختباااااار ) العضااااالة الثارماااااا      

بااااين ( فااااي حااااين بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط المحسااااوبة 1,35وبااااانحراف معياااااري )
( بماااا رن قيماااة 0.90( بينماااا بلقااات قيماااة معامااال االرتبااااط الجدولياااة)0.66االختباااارين)

باين  ارتبااطمعامل االرتباط المحسوبة رصقر من الجدولية هايا يعناي عادق وجاود ع قاة 
 ارين.االختب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عرض نتائج عققا  م  ار زماا اختاتبا   ط  ار انتفاا  ا و ا   4-1-13

 )ما كروفولت( للمبموع  التبر اي .
 (20جدول)

 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االرتباط المحسوبة 
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 والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر ارتفاع الموجة.

 ع س   راتاالختبا
قيمة )ر( 
 المحسوبة

قيمة 
 )ر(*الجدولية

داللة 
 الفروق

زمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 
 االستجابة 

65.14 2.19  

 
0.90 

 
 معنوي

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الثنائيااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 العضدية

44.86 3.39 0.91 

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الث ثياااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 العضدية

49.86 2.19 0.96 

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
الرباعيااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الفخيية

48.29 3.9 0.94 

العضااااااااااااااااااااااااااااااالة 
 نائيااااااااااااااااااااااااااااااااااةالث
 فخييةال

34.14 3.13 0.93 

 
 ( .5( ودرجة حرية)0.05تحت مستوى داللة ) 
 
 
 

 ) زماااااان االسااااااتجابة ( لقاااااد بلاااااا  الوسااااااط الحسااااااابي للمجموعاااااة التجريبيااااااة ل ختبااااااار    
فاااي حاااين بلااا  الوساااط الحساااابي الختباااار) العضااالة  (2.19معيااااري) باااانحراف( 65.14)

( رماااااا قيماااااة معامااااال االرتبااااااط 3.39معيااااااري ) باااااانحراف( 44.86الثنائيااااة العضااااادية( )
( بينما بلقت قيماة معامال االرتبااط الجدولياة 0.91المحسوبة بين االختبارين فقد بلقت )

(. وبمااا رن قيمااة معاماال االرتباااط المحسااوبة ركباار ماان الجدوليااة هاايا يعنااي وجااود 0.90)
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 معنوية بين االختبارين. ارتباطع قة 

 وبااانحراف( 49.86العضاالة الث ثيااة العضاادية())الختبااارفااي حااين بلاا  الوسااط الحسااابي 
( 0.96( رما قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختبارين فقد بلقات )2.19معياري )

( وبماااا ان قيماااة معامااال االرتبااااط 0.90بينماااا بلقااات قيماااة معامااال االرتبااااط الجدولياااة )
 عنوي بين االختبارين.م ارتباطالمحسوبة ركبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة 

( 65.14( )تجريبياة الختباار )زمان االساتجابةلقد بل  الوسط الحسابي للمجموعاة ال     
ختباااار ) العضااالة الرباعياااة الفخيياااة( فقاااد بلااا  الوساااط ا( رماااا 2.19باااانحراف معيااااري )

( فاااي حاااين بلقااات قيماااة معامااال االرتباااااط 3.9( باااانحراف معيااااري )48.29الحساااابي )
( وبماا ان قيماة 0.90( بينما قيماة االرتبااط الجدولياة )0.94الختبارين )المحسوبة بين ا

معامل االرتباط المحسوبة اكبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قاة ارتبااط معناوي باين 
 االختبارين .

 بااانحراف( 34.14الفخييااة( فقااد بلاا  الوسااط الحسااابي )نائيةختبااار )العضاالة الثا رمااا     
بااااين االختبااااارين  المحسااااوبة بلقاااات قيمااااة معاماااال االرتباااااط ( فااااي حااااين3.13معياااااري )

( وبماااا ان قيماااة معامااال االرتبااااط  0.90الجدولياااة )معامااال االرتبااااط  قيماااة (بينماااا0,93)
 معنوي بين االختبارين .  ارتباطالمحسوبة ركبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة 

 

 

 

 

 

 

 

 ر التوافا  ل ضاقت    شعرض نتائج اختتاان ا اللالا والا ؤ4-1-14
 اجملموع  الضا ط .

 (21جدول)
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج 21يبين الجدول )

 قياس االختبارات القبلية والبعدية لمؤشر التوافق وللمجموعة الضابطة 
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 العض ت
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
 )ت(قيمة 

 الجدولية
داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 العض ت العضدية
 2,43 2,14 42,17 4,83 40 )اليراع(

غير  3,143
العض ت الفخيية  معنوي

 2,97 3,49 36,57 8,49 35,43 )الرجل(

 (6( ودرجة حرية ) 0,01تحت مستوى داللة )

ة( في االختبار القبلي ( الوسط الحسابي الختبار )العض ت العضدي21يبين الجدول ) 
( في حين بل  الوسط الحسابي في االختبار البعدي 4,83( وبإنحراف معياري )40)
( وهي 2,43( وقد بلقت قيمة )ت( المحسوبة )2,14( وبإنحراف معياري ) 42,17)

( وهيا يعني عدق وجود فرق معنوي بين االختبار 3,143اصقر من القيمة الجدولية )
 القبلي والبعدي .

( 35,43قد بل  الوسط الحسابي الختبار ) العض ت الفخيية ( في االختبار القبلي ) ل
( 36,57( في حين بل  الوسط الحسابي ل ختبار البعدي )8,49وبإنحراف معياري )
( وهي اصقر من 2,97( وقد بلقت قيمة )ت( المحسوبة )3,49وبإنحراف معياري )

وجود فرق معنوي بين االختبار القبلي عدق  ( وهيا يعني3,143القيمة الجدولية )
 والبعدي . 

 
 
عرض نتائج اختتاان ا اللالا والا ؤش    ر التواف  ل ضقت  4-1-15

 اجملموع  التبر اي  
 (22جدول )                                  

 ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج22يبين الجدول )
 قياس االختبارات القبلية والبعدية لمؤشر التوافق وللمجموعة التجريبية 
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 العض ت
قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
 قيمة )ت(
 الجدولية

داللة 
 ع س   ع س   الفروق

 العض ت العضدية
 42,3 54,3 36,47 19,5 67,42 )اليراع(

العض ت الفخيية  معنوي 3,143
 63,3 42,3 22,41 95,8 91,35 )الرجل(

 .(6( ودرجة حرية ) 0,01تحت مستوى داللة )

( الوساااااط الحساااااابي الختباااااار )العضااااا ت العضااااادية( فاااااي االختباااااار 22يباااااين الجااااادول)
( فااي حااين بلاا  الوسااط الحسااابي فااي االختبااار 19,5وبااإنحراف معياااري)67,42القبلااي)

(وهااي 42,3لقاات قيمااة )ت(المحسااوبة)(وقااد ب54,3(وبااإنحراف معياااري)36,47البعاادي)
( وهايا يعناي وجاود فارق معناوي باين االختباار القبلاي 3,143اكبر من القيماة الجدولياة )

 . ولصالح االختبار البعدي والبعدي

( 91,35لقد بل  الوسط الحسابي الختبار ) العض ت الفخيية ( في االختبار القبلي)
( 36,47لحسابي ل ختبار البعدي)( في حين بل  الوسط ا95,8وبإنحراف معياري)
( وهي ركبر من القيمة 63,3( وقد بلقت قيمة )ت( المحسوبة)54,3وبإنحراف معياري)

ولصالح وجود فرق معنوي بين االختبار القبلي والبعدي  ( وهيا يعني3,143الجدولية )
 . االختبار البعدي

 
 
ل ضقت  عرض نتائج عقق  م  ر زما اختتبا   ط  ر التواف  4-1-16

 اجملموع  الضا ط  
 (23جدول )                                   

( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االرتباط 23يبين الجدول )
 المحسوبة والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر التوافق للعض ت
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فيمة)ر(  ع س   االختبارات
 المحسوبة

قيمة)ر( 
 جدوليةال

 داللة الفروق

  1,07 73,86 زمن االستجابة

 غير معنوي 0,90
العضالت العضدية 

 0,82 4,14 42,17 )الذراع(

العضالت الفخذية 
 0,79 3,49 36,57 (رجل)ال

 ( .5( ودرجة حرية )0،05تحت مستوى داللة )

( 73,86للمجموعة الضابطة الختبار) زمن االستجابة ( ) لقد بل  الوسط الحسابي
( في حين بل  الوسط الحسابي الختبار )العض ت العضدية 1,07وبرنحراف معياري )

( في حين بلقت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 4,14( وبانحراف معياري )42,17( )
( وبما ان 0,90( بينما بلقت قيمة معامل االرتباط الجدولية )0,82بين االختبارين )

بة اصقر من الجدولية هيا يعني عدق وجود ع قة ارتباط قيمة معامل االرتباط المحسو 
 معنوي بين االختبارين .

( وبرنحراف معياري 36,57اما اختبار ) العض ت الفخيية ( فقد بل  الوسط الحسابي )
( بينما 0,79( في حين بلقت قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختبارين )3,49)

( وبما ان قيمة معامل االرتباط المحسوبة 0,90ولية )بلقت قيمة معامل االرتباط الجد
 اصقر من الجدولية هيا يعني عدق وجود ع قة ارتباط معنوي بين االختبارين .

عرض نتائج عقق  م  ر زما اختتبا   ط  ر التواف  ل ضقت  4-1-17
 اجملموع  التبر اي  .

 (24جدول )                                 
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االرتباط 24ول )يبين الجد

 المحسوبة والجدولية بين مؤشر زمن االستجابة ومؤشر التوافق للعض ت
 

 داللة الفروققيمة)ر( فيمة)ر(  ع س   االختبارات
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 الجدولية المحسوبة
  2,19 65,14 زمن االستجابة

 معنوي 0,90
العضالت العضدية 

 0,95 3,54 47,36 اع()الذر 

العضالت الفخذية 
 0,92 3,42 41,22 (رجل)ال

 ( .5( ودرجة حرية )0،05تحت مستوى داللة )

( 65,14للمجموعة التجريبة الختبار) زمن االستجابة ( ) لقد بل  الوسط الحسابي
( في حين بل  الوسط الحسابي الختبار )العض ت العضدية 2,19وبرنحراف معياري )

( في حين بلقت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 3,54( وبانحراف معياري )47,36( )
( وبما ان 0,90( بينما بلقت قيمة معامل االرتباط الجدولية )0,95بين االختبارين )

قيمة معامل االرتباط المحسوبة اكبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة ارتباط معنوي 
 بين االختبارين .

( وبرنحراف معياري 41,22العض ت الفخيية ( فقد بل  الوسط الحسابي )اما اختبار ) 
( بينما 0,92( في حين بلقت قيمة معامل االرتباط المحسوبة بين االختبارين )3,42)

( وبما ان قيمة معامل االرتباط المحسوبة 0,90بلقت قيمة معامل االرتباط الجدولية )
 رتباط معنوي بين االختبارين .اكبر من الجدولية هيا يعني وجود ع قة ا

 مناقش  النتائج  4-2
مناقش  نتائج اختتاان اللالا والا ؤش لزما اختاتبا   وم  ار  4-2-1

 لمبموع  الضا ط  .لطوا ا و   وم  ر انتفا  ا و   
( عااادق وجاااود فاااروق معنوياااة باااين االختباااار القبلاااي 14,11,8تباااين مااان الجاااداول )     

ل اإي يعازو الباحاذ يلال إلام عادق اساتعمبطة فاي االختباارات ,والبعدي للمجموعة الضاا
علاام تعقيااد عماال المهااارة األماار تعماال المجموعااة الوساايلة )الصاادرية االلكترونيااة (التااي 

اليي يؤدي إلم تنمية زمن االساتجابة ل عال لا دان عناد  هاور المثيار وعادق اساتخداق 
وى  )زمان االساتجابة ( عناد ضمن التقدق فاي مساتتشدة الحمل التدريبي وحجم  بصورة 
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إدان المهارات الهجومية وعدق كفاية المثيرات المستخدمة عناد ردان التماارين الهجومياة 
 ان يتحسسا  المتادرل ماا عكيلل قصر الفترة الزمنية )زمان االساتجابة ( الايي ال يساتطي

ن لق يكن هنالل شئ يرشاد  لايلل ورنا  يتادرل ماع عادق وجاود )الصادرية الكهربائياة ( فاا
 األمارلتنمياة قدراتا  تماارين خاصاة وعليا  فرنا  ساوف يحتااى إل نسبة تطور  تكاون قليلاة 

("إلام 1999وهنا يشاير حساين) .نال عبيضعف الوضع المعنوي لدى  إلماليي يؤدي 
ان التمرينات الخاصة هي عبارة عن تمرينات رصعل من التمرينات العامة ورسهل مان 

تحساين فان االدان الحركاي للفعالياات او جازن منا  تمرينات المساابقات وهاي تهادف إلام 
 (1) وير القابليااة الحركيااة الخاصااة "فضاا  عاان يلاال تعماال التمرينااات الخاصااة علاام تطاا

عدق تطاور المهاارات الهجومياة ومان بينهاا مهاارة الطعان قياد الدراساة  علمنعكس ي.مما 
ق التقلااال علااام ألنهاااا تحتااااى إلااام سااارعة انفجارياااة كبيااارة بعاااد االساااتجابة للمثيااار ومااان ثااا

الخصااق ومباغتتاا  . وفااي هاايا الصاادد يؤكااد )ربااو العاا ( "علاام ان التاادريل يطااور قاادرة 
الجهااازين العضاالي والعصاابي فااي التقلاال علاام مقاومااة تتطلاال درجااة عاليااة ماان ساارعة 
االنقباضاااات العضااالية وهاااي عامااال مهاااق فاااي األلعاااال الرياضاااية التاااي تتطلااال انقبااااض 

ينطبق علم مهارة الطعن في المباارزة  وهيا ما (2) "عضلة وانبساطها في وقت قصير ال
ضاد الخصاق  ةكونها تؤدى بسرعة كبيرة وفاي وقات قصاير لضامان الحصاول علام لمسا

 تعتمد عليها نتائج لعبة المبارزة . التي
 

مناقشااا  نتاااائج اختتااااان اللالاااا والا اااؤش لااازما اختاااتبا   4-2-2
 بر ا .انتفا  ا و   للمبموع  الت طوا ا و ه ووم  ر

( وجااود فااروق معنويااة بااين االختبااار القبلااي والبعاادي 15,12,9تبااين ماان الجاادول)     
إلاام الوساايلة )الصاادرية إي يعاازو الباحااذ يلاال  لصااالح االختبااار البعاادي فااي االختبااار .

فاي تقليال  زمان االساتجابة األمار الايي سااعد فاي التاي سااعدت  ( في التدريل الكهربائية
التاادرى فااي المثياارات البصاارية التااي يتعاارض لهااا ال عاال ماان ف زيااادة ساارعة ال عبااين .

الساااهل إلااام الصاااعل ومااان البسااايط إلااام المعقاااد يسااااهق فاااي هاااي  الزياااادة .إي يكاااون عااادد 
                                                 

1
 .39،ص1999للطباعة والنشر ،عمان ، ،الطبعة األولى ،دار الفكر : فعاليات الوثب والقفزقاسم حسن حسين  

2
 .99,ص2000 ,رة,دار الفكر العربي للطباعة والنشر ,القاهييولوجيا الرياضة وصحة الرياضبربو الع  رحمد عبد الفتاح: 
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المصابيح في البداياة قليال بعاد يلال تازداد تادريجيا مماا يصاعل علام ال عال التمارين 
يااف العضالية التاي تسااعد فاي وبالتالي زيادة عدد الوحدات الحركية تبعا لزيادة عادد األل

سرعة االنقباض العضلي للعض ت المشتركة في ردان المهارة وهيا ما ركاد   )رباو العا  
(" ان  تزداد درجة االنقباض العضلي نتيجة زيادة إشارة الخ يا العصبية الحركياة ,وهاي  

دد مجااارد إشااارال وحااادات حركياااة جديااادة ,ولكااان ريضاااا زياااادة سااارعة تااار  يالزياااادة ال تعنااا
لعااادد التكااارارات فاااي ردان  إن. كماااا (1) بية للوحااادات الحركياااة الصاااقيرة"اإلشاااارات العصااا

( تكااارار فاااي كااال 12-6لقت " )اااااة ال عباااين إيا بابير فاااي زياااادة سرعااااااااالحركاااة الااادور الك
الشاادة تكااون شاادة  إنكمااا  (2)الطعاان فااي المبااارزة "  حركااة همياا وحاادة تدريبيااة ويلاال أل

ية بين التكرارات والمجموعات ويلل الستعادة الحالة الو يفية قصوى مع فترات راحة كاف
دان المهاارة فاي الوحادات التدريبياة كماا رالمناسبة لتدريبات السارعة. إي كاان التركياد علام 
د حصاول  علام ري فرصاة الدان لمسا  ناهو رثنان المنافسة وهي الهجاوق علام الخصاق ع

األبطااال الاايين وصاالوا إلاام البطااوالت  إن" بقولاا  (اس)بساااق عباا  مااا يؤكااد وهااياناجحااة .
العالميااة نشاااهدهق يقومااون بحركااة الطعاان ماارات كثياارة قااد تصاال إلاام مئااات الماارات فااي 

 .(3) ا  بمرونتهق ولياقتهق وسرعتهق"اليوق الواحد ويلل ألجل االحتف
دان حركة الطعن ركما كان للعامل النفسي الدور الكبير في زيادة سرعة ال عبين في 

دان الحركة ويلل عن طريق ر ل مشاهدة األزمنة التي يتق تسجيلها عند ويلل من خ
 نة عند الرياضيييزيادة الدافع في تالساعة االلكترونية الموجودة في الجهاز التي ساعد

ركد  )ربو الع ("يساعد استخداق األساليل النفسية لزيادة دافعية االدان علم  وهيا ما
عد علم يلل رحاطة الرياضي باألزمنة التي يسجلها زيادة االدان بسرعة عالية ويسا

وب توفا إلم ان يلل يؤدي إلم تحسين مستوى  نفوقد رشار ب تو   واألزمنة المطلوبة
 (4) را علم فاعلية عمليات التدريل"% كما ان لها ترثيرا كبي10-5السرعة بنسبة 

                                                 
1

 .94,ص2000مصدر سبق يكر ,الع  احمد عبد الفتاح: ربو 

2
عبد الكريق فاضل عباس :ترثير التدريل برسلحة مختلفة الوزن في مستوى األدان لبعض مهارات المبارزة وعناصر الياقة  

 .23,ص2000جامعة بقداد,–البدنية دكتورا  في التربية الرياضية 

3
ترح لتطوير سرعة ودقة الطعن لدى العبي المبارزة في س ح الشيش ,رسالة ماجستير ,غير بساق عباس :برنامج مق 

 .78,ص1983منشورة كلية التربية الرياضية ,جامعة بقداد ,

4
 .198,ص1997, مصدر سبق يكر ربو الع  رحمد عبد الفتاح : 
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 اياا  مناقشاا  نتااائج اختتاااانات الا ؤ اا   ااني اجملمااوعتني التبر4-2-3
 والضا ط  .

( وجااااااود فااااااروق معنويااااااة بااااااين االختبااااااارات البعديااااااة 16,13,10تبااااااين ماااااان الجاااااادول)
 للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .

إلم الفاروق المعنوياة  ترد التين الطريقة التدريبية المستخدمة هي ريرى الباحذ إي 
لتااي ركساابت العينااة القاادرة علاام االسااتجابة ( اااللكترونيااةإي اسااتخدق الباحااذ )الصاادرية 

 تعاااد إيلمثيااارات البصااارية الموجاااودة عليهاااا وردان المهاااارة الحركياااة بشاااكل ساااريع لبسااارعة 
الااايي  لسااارعة االساااتجابة مااان رهاااق الصااافات البدنياااة األساساااية فاااي هاااي  اللعباااة فال عااا
ياة فضا  يتصف بالسرعة الحركية يكون لدي  القدرة علام ردان مهاارة الطعان بسارعة عال

 ةلحصاول علام لمسالعن ردان الحركات الدفاعية ضد الحركات التي يقاوق بهاا المناافس 
, ليا وجل علم المدرل تطاوير هاي  الصافة ويلال مان خا ل التادريل المتواصال الايي 

 وخمولاا  وكايلل االرتباااط بنشااط الجهاااز العضالي وانبساااطهاياؤدي إلاام انقبااض العضلة
طلح الساارعة ياادل علاام اسااتجابات العضاالة الناتجااة مصاا إن"إلاامإي يشااير )قاسااق حساان( 

يؤكد كل من و  (.1) قباض العضلي واالرتخان العضلي"عن التبادل السريع بين حالة االن
زياااادة قاااوة العضااا ت العاملاااة فاااي ردان معاااين  إن" Smithوساااميذ  Whitneyوتناااي 

خدمة تعماال علاام ردان هاايا العماال بصااورة رساارع بقااض الن اار عاان نااوع التاادريبات المساات
في التقوية , وان زيادة التوافق العضلي العصبي يزيد من سرعة الحركات الخاصاة الن 
كل العض ت المشتركة في العمل تصابح متوافقاة بشاكل رفضال , وبايلل يمكان التقلال 

. فالمبارز يحتاى في كل حركة يقوق بها في (2) مقاومات الخارجية بصورة رسرع"علم ال
 ا  صاة فاي حركاات الهجاوق والادفاع قاد يكاون هايا التوافاق عضاليالمبارزة إلم التوافاق وخا

فمث  في حركة الطعن وهي حركة توافقية بين الجزن العلوي للجسق والمتمثل  ا  و عصبير
بالاااايراعين والااااررس والجاااايع وبااااين الجاااازن الساااافلي ماااان الجسااااق والمتمثاااال بالساااااقين مااااع 

و رو تقهقار رماا تقادق إ يحصال االيعازات العصابية التاي تارتي مان الادماج لتوجيا  الجساق
                                                 

1
 .16,ص1999,عمان ,دار الفكر العربي ,1,ط فعاليات الوثل والقفزقاسق حسن حسين : 

2
 .82,ص1997,اإلسكندرية ,منشاة المعارف  التدريل الرياضي .رسس ومفاهيق واتجاهاتعصاق حلمي ,محمد جابر : 
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 معمتجمعااااة بعضااااها عاااادة خاااا ل التوافااااق يااااؤدي ال عاااال حركاااااتو و هجااااوق ردفاااااع 
الاابعض وهاايا مااا ركااد  )رلااين وديااع( "باارن التوافااق هااو إدماااى عاادة حركااات مااع بعضااها 

 ( .1) "البعض

جاال اإلشااارة إلاام ان عماال الجهاااز العصاابي ينقسااق إلاام قساامين وهمااا تحسااين توهنااا 
خلي بااين األلياااف العضاالية ياتهااا وتحسااين التوافااق الخااارجي الاايي يااتق بااين التوافااق الاادا

عمااااال العضااااا ت المختلفاااااة كماااااا انااااا  يجااااال ان تكاااااون " العضااااالة مجهااااازة للقيااااااق بهاااااي  
االنقباضااات ماان حيااذ قاادرتها علاام االنطاا ق السااريع رو ماان عمليااة تزايااد الساارعة التااي 

ركياااة واالنعكاساااات العصااابية تعتماااد بشاااكل كبيااار علااام التوافاااق باااين عمااال الوحااادات الح
داخااال العضااالة ياتهاااا وقااادرة العضااالة علااام االنقبااااض بااارعلم سااارعة لهاااا كماااا وان قااادرة 

السااارعة العالياااة واألدان العضااالة علااام االرتخاااان والمطاطياااة تعاااد عاااام  مهماااا لتخفياااف 
 ( .2) الجيد"

 إي ياارى الباحااذ ان إدان تمرينااات حركااة الطعاان بوجااود الصاادرية االلكترونيااة باانفس
االتجااااا  الحركااااي للمهااااارة التااااي تااااؤدى فااااي رثنااااان المنافسااااة يااااؤدي إلاااام تطااااوير ساااارعة 

األماااار الاااايي رنعكااااس ايجابيااااا بشااااكل ركباااار علاااام نتااااائج  اإلراديااااةاالنقباااااض للعضاااا ت 
االختبار البعدي باردان مهاارة الطعان للمجموعاة التجريبياة عنا  فاي المجموعاة الضاابطة 

المجموعة التجريبياة وهاي الصادرية االلكترونياة لمقاومة المستخدمة في تدريل ل إي كان.
والمثيرات البصرية دور اكبر في تحميل العضا ت العاملاة فاي المجموعاة التجريبياة إيا 

 بالتحميل اليي تتعرض ل  المجموعة الضابطة . تما قورن
"األماار الاايي ردى إلاام تحسااين كبياار فااي االدان الفنااي ورساالول االدان عنااد ال عبااين 

ثق الرجوع إلم وضع االساتعداد  وضع قريل وكاف ألخي لمس  من المنافسوجعلهق في 
 "(3 ) . 
 

                                                 
1

 .254,ص2003,اإلسكندرية,2,ط رخبرات في األلعال للصقار والكبارلين وديع : 
2
 .144،ص1993،القاهرة ،دار عالم المعرفة ، دليل المبارزةعمرو السكري : 

3
 .Bower ,fait, fenciny ,Brown company publisher,4

th
 .ed 1980 ,p 17. 
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طااوا ا و اا   مناقشاا  نتااائج عققاا  زمااا اختااتبا   ط  اار4-2-4
 للمبموع  التبر اي  

( وجاااود ع قاااة ارتبااااط باااين زمااان االساااتجابة ومؤشااار طاااول 18تباااين مااان الجااادول )
 الموجة للعض ت  ) قيد الدراسة ( .

الباحااذ هاايا إلاام التاادريل المناات ق والمسااتمر الاايي تعرضاات لاا  المجموعااة إي يعاازو 
التجريبيااة والاايي باادور  رنعكااس ايجابيااا علااام العضاا ت العاملااة وكفانتهااا فااي التااادريل 
علااام الصااادرية االلكترونياااة التاااي يمكااان ان توجااا  العمااال إلااام العضااا ت التاااي تشاااترل 

 الدان ري التي تمتلل الخصوصية .اب
ساااهمت فااي  خاا ل فتاارة تطبيااق التاادريبات ة ماان قباال الماادرل والباحااذالعينااة المعاادف

مان  ذتنمية الجهاز العصبي ويلل بزيادة العالن الواقاع علام هايا الجهااز وهاو ماا يحاد
تقيرات في العض ت عن طريق رشرال اكبر عدد من األلياف العضالية وهاو ماا ياؤدي 

لعصاابية عاان طريااق الوحاادات إلاام زيااادة كفااانة الجهاااز العصاابي فااي إرسااال االيعااازات ا
الحركيااة الموجااودة فااي كاال  ليفااة عضاالية وبالتااالي زيااادة القااوة العضاالية المنتجااة إضااافة 
إلااام سااارعة االنقباضاااات العضااالية وهااايا ماااا ركاااد  ) سااايل ( " ان تنمياااة القاااوة العضااالية 
يصاااحبها عاادة م اااهر و يفيااة مهمااة كزيااادة النشاااط العصاابي خاا ل تجنيااد اكباار عاادد 

وحدات الحركية إضافة إلام تازامن انقبااض هاي  الوحادات ماع زياادة القابلياة ممكن من ال
  . (1)العضلية "  لإلثارة العصبية في الخ يا 

إي ان رياضاااة المباااارزة هاااي فاااي الواقاااع مااان رياضاااات السااارعة التاااي تنماااي الجهااااز 
تخليصاا  ماان الحركااات الزائاادة غياار المطلوبااة فااي الحركااة وباايلل  تعماال علاامالعصاابي و 

ر الحركة علم الجزن المطلول تحريك  فقط وهيا ما ركد  )عباس عبد الفتاح( "ان تصقت
العاال المبااارزة دائمااا يااتحكق فااي رعصاااب  وان المبااارزة تعلماا  عاادق الياارس بعااد الهزيمااة 

. لاايا فاارن  (2) ساال الفاارد هااي  الااروح الرياضااية "فهااي ماان الرياضااات الع يمااة التااي تك
إلااام تكياااف الجهاااازين العضااالي والعصااابي واللااايان  تنمياااة القاااوة العضااالية تاااؤدي بااادورها

                                                 
 .102,ص1993,دار الفكر ,القاهرة , المبارزة س ح الشيشعباس عبد الفتاح الرملي : 1

 . 372,ص1984,دار الفكر العربي ,القاهرة , األسس الحركية والو يفية للتدريل الرياضيطلحة حساق الدين : 2
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يؤثران بصورة ايجابية علم إدان التقلصات العضلية المناسبة ل دان هي  التدريبات . 
لاايا ياارى الباحااذ ان هاايا الفاارق ال اااهر فااي الاازمن يو رهميااة كبياارة فااي رثنااان المنافسااة 

 وبخاصة في رثنان الهجوق المتقابل وفي االلتحاق القريل .
إيا كااان  حق الكهربااائي ال يوضاايز التحكااا) نصاايف ورخاارون( "ان جهاا يؤكاادمااا  وهاايا

هنااال رساابقية فااي الاازمن بااين لمسااتين رو ركثاار فتسااج ن فااي ان واحااد , وهاايا يعنااي ان 
وفااي هاايا الصاادد يؤكااد  ( .1) ادر بااالهجوق لكااي تحساال اللمسااة لاا "ال عاال يجاال ان يباا

عاال األساارع فااي تسااجيل اللمسااة ويعاادها )الاادباج("علم ان قااانون المبااارزة يقااف مااع ال 
"ليا فان تدريل السرعة رساساا هاو ,  (2)  من قواعد قانون المبارزة الدولي"قاعدة رساس 

يمكاااااان ان يااااااتق التكيااااااف  العضاااااالية السااااااريعة وال واألليااااااافتاااااادريل للجهاااااااز العصاااااابي 
ركة شكل اليي يؤدي في  الحيا وضعت هي  األجهزة الفسيولوجية في الارال  يالفسيولوج

 .( 3) نفسها"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
,جامعااااااة بقااااااداد ,مطبعااااااة التعلاااااايق العااااااالي 1,ط المبااااااارزة لطلبااااااة كليااااااة التربيااااااة الرياضاااااايةون :عبااااااد علااااااي نصاااااايف ورخاااااار  1

 .392,ص1988,

رحمد عبد القني الادباج :الع قاة باين مروناة بعاض مفاصال الجساق وسارعة ودقاة الطعان فاي سا ح الشايش ,بحاذ منشاور  2
  .99,ص2003(,35(,العدد)9في مجلة الرافدين للعلوق الرياضية,المجلد)

  .173,ص2003,دار الفكر العربي ,القاهرة , 1,ط فسيولوجيا اللياقة البدنيةربو الع  عبد الفتاح ,احمد نصر الدين: 3
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مناقشاا  نتااائج عققاا  زمااا اختااتبا   ط  اار انتفااا  ا و اا  4-2-5
 )ما كروفولت( للمبموع  التبر اي 

( وجااود ع قااة ارتباااط معنااوي بااين زماان االسااتجابة ومؤشاار 20)تبااين ماان الجاادول 
 ارتفاع الموجة للعض ت )قيد الدراسة( .

شااارال ركبااار عااادد ممكااان مااان إة العضااالة فاااي إي يعااازو الباحاااذ يلااال إلااام زياااادة كفاااان
األلياف العضلية المشتركة في االدان اليي جان عن طريق تدريل المجموعة بالصادرية 

)مفتااااي ربااااراهيق ( إي يشااااير إلاااام رن "عاااادد   االلكترونيااااة موضااااوع البحااااذ وهاااايا مااااا ركااااد
دد األليااااف المساااتثارة يحااادد مقااادار القاااوة العضااالية المنتجاااة مااان العضااالة فكلماااا كاااان عااا

العضااالية المنتجااااة زادت القاااوة  ا  األليااااف العضااالية المساااتثارة فاااي العضااالة الواحااادة كبيااار 
.فضاا  عاان تنميااة التوافااق الااداخلي للعضاالة ري ان عماال األلياااف ( 1) والعكااس صااحيح"

حادى الطارق الرئيساية إالعضلية سوف يؤدي إلم زيادة القاوة المنتجاة فاي العضالة وهاي  
يااق زيااادة كفااانة عماال الجهاااز العصاابي المركاازي وهاايا مااا لتنميااة القااوة العضاالية عاان طر 

لجهاااز العصاابي الاايي يساايطر ا)ربااو العاا  ("ان تنميااة القااوة العضاالية ماارتبط بعماال   ركااد
علاام و ااائف الجسااق وعلاام و يفااة العضاالة بشااكل خاااص للقياااق باالنقباضااات العضاالية 

ساااوف  التاااي نتااااى هاااي  القاااوة فضااا  عااان التوافاااق العضااالي العصااابي باااين األلياااافإفاااي 
 .( 2) العضلية بالمستويات المختلفة "تحسن من قدرة الرياضي علم رنتاى القوة 

ن التاادريل علاام ساارعة االساااتجابة وبالشاادة القصااوى وتحسااين عماال األليااااف إلاايا فاا
العضلية السريعة )البيضان(والتي تحتاى إلم زمن قصير جدا ل نقباض باالعتماد علم 

تحسااين ساارعة االسااتجابة للطعااان  التااي تعماال عل مااران , هااي  األلياااف قباال األلياااف الح
ركاااد  ) رباااو العااا  ("تحتااااى األليااااف الساااريعة إلااام ثلاااذ الااازمن الااايي تحتاجااا   وهااايا ماااا

كفانة األليااف الساريعة ال هوائياة  درقصم انقباض لها ,وتع إلماأللياف البطيئة لتصل 
ر حجاق الخلياة العصابية ال وهاو كباررن هنال سببا رخار  ومن رسبال سرعة االنقباض .

                                                 
, دار الفكر العربي , القاهرة , 1, ط التدريل الرياضي الحديذ , تخطيط وتطبيق وقيادةمفتي إبراهيق حماد :  1

 .135,ص1998

 .112ص,1997يكر ,سبق مصدر ربو الع  احمد عبد الفتاح : 2
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ة خاا ل المحاادد العصاابي هااي  األلياااف وانتقااال اإلشااارة العصاابيتتبعهااا الحركيااة التااي 
  .( 1) بسرعة "

)       مناقش  نتائج عقق  اخنتااط  ني زما اختتبا   وم  ر طوا ا و   4-2-6
 قوة اخنلااض ( للمبموع  الضا ط زما اخنلااض ( وم  ر انتفا  ا و   ) 

( عااادق وجاااود ع قاااة ارتبااااط باااين زمااان االساااتجابة 19, 17تباااين مااان الجاااداول )       
ومؤشر طول الموجة ومؤشر ارتفاع الموجة للمجموعة الضابطة , إي يعزو الباحذ يلال 
إلااام رسااابال عديااادة منهاااا اخااات ف رسااالوبي التااادريل باااين المجماااوعتين ري إن المقاوماااة 

 ابطة التي تاؤثر علام عملياة انقبااض العضالةالخارجية التي تتعرض لها المجموعة الض
ليست كافية الستثارة عدد كبير من األليااف العضالية التاي تشاترل فاي االدان  وانبساطها

دان حركاااة الطعااان عناااد روبالتاااالي تقااال عااادد الوحااادات الحركياااة مماااا يااانعكس سااالبيا  علااام 
فاااي إتقاااان  ان القاااوة تاااؤدي رساساااا  )) ال عباااين وهااايا ماااا ركاااد  كااال مااان ) جااانس وفيشااار ( 

االدان المهاري إي يؤثر عدق كفاية القوة سالبيا  فاي مساتوى إتقاان وتطاوير االدان المهااري 
فضاا   عاان كونهااا عنصاارا  رساساايا  يتاادخل فااي تشااكيل وصااياغة بقيااة الخصااائص البدنيااة 

 . ( 2) ((المحددة ل دان 
ت العصااابية قلاااة مشااااركة الوحااادات الحركياااة ياااؤدي إلااام قلاااة تاااردد اإلشاااارا نإكماااا      

 ))( ل كبيااار وهااايا ماااا ركاااد  )رباااو العااا كاااااابي بشاوبالتاااالي تاااؤثر فاااي كفاااانة الجهااااز العصااا
يااتلخص دور الجهاااز العصاابي فااي إمكانيااة زيااادة القااوة العضاالية عاان طريااق تعبئااة ركباار 
عادد ماان األلياااف العضالية للمشاااركة فااي االنقبااض العضاالي وزيااادة تازامن توقياات عماال 

فااي توقياات واحااد ي القاادرة علاام تضااامن الوحاادات الحركيااة لتعماال الوحاادات الحركيااة , ر
 .  (3)(( قدر االمكان 

رما السبل الثاني فهو عملية التدرى فاي المقاوماة الخارجياة مان البسايط إلام المعقاد      

                                                 
 .95, ص2000, مصدر سبق يكر ربو الع  احمد عبد الفتاح :  1

بعض األساليل المقترحة لتنمية القوة المميزة بالسرعة علم تحسين مسافة  قجمال ع ن الدين ورخرون : رثر استخدا 2
اضية , اإلسكندرية , كلية التربية الرياضية الوثل العمودي للناشئين , المؤتمر العلمي األول للدراسات وبحوذ التربية الري

 .92, ص 1980, نللبنيي
 .113, ص1997,مصدر سبق يكر ربو الع  رحمد عبد الفتاح :  3
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كمااا حصاال فااي عمليااة تاادريل المجموعااة التجريبيااة علاام الصاادرية االلكترونيااة والاايي 
لرياضيين في إدان حركة الطعان وهايا ماا ركاد  ) رباو العا  ساعد في زيادة السرعة عند ا

 .(1) ((تمهيدي علم زيادة السرعة  ستخدق تمرينات المقاومة وبشكلايساعد  ))( 
إي يتفق رغلل الخبران والمختصين علم رن رستخدق األجهزة يساعد فاي زياادة سارعة     

بيعاة الفعالياة واألجهازة الرياضي عن مستوى سرعت  العادية بنسال مختلفاة كا   حسال ط
 .   المستخدمة في تدريب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .199ص,1997, المصدر السابق: ربو الع  رحمد عبد الفتاح  
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 االستنتاجات والتوصيات-5
 
 االستنتاجات  5-1
 
 
 حانددددل  اءأللصدددد ايل االلنتاونيددددل تددددفييا ايجدددداالس جددددس ت ددددوا  مدددد  االسددددتجاالل  ندددد   -1

 ال ع .

  اءأالعضدددددمت الم دددددتانل جدددددس  واجددددد للصددددد ايل االلنتاونيدددددل تدددددفييا ايجددددداالس جدددددس ت -2
 ال ع .حانل

لعضددمت الم ددتانل جددس   اوجددو   م ددل ااتالددا  معنددون الددي   مدد  االسددتجاالل وتواجدد -3
 .ال ع  حانل
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 التوصيات 5-2
                        

ال عددد  السدددم    حاندددللت دددويا  ل الم الدددي اسدددتخ ال الصددد ايل االلنتاونيدددل مددد   الددد -1
  ال يش.

 .ايناء الت ايبلت ويا سا ل االستجاالل  الص ايل االلنتاونيلاستخ ال  -2
 حاندللت ويا التواج  الي  العضمت الم تانل جدس    الص ايل االلنتاونيلاستخ ال  -3

 ال ع  السم  ال يش . 

 جس لعالل المالاا ة. أخاىالحوث م االهه  لى مهااات هجوميل  أجااء -4
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 : املصادر العربية  أوال
  القرأن الكريم -     
، تار  1،ط ال وووتريل الري اووو  افسوووو ال سووويللل ي أبووول الاووو  اد وووت حبوووت ال  ووو    -

 .1997ال كر الارب ، صر ،
،تار ال كر  1ط،ال تريل الري ا  لافسو ال سيللل ي حبت ال       تأبل الا  اد -

 .1998الارب  ،الق هرة 
، تار ال كوووور يللل يوووو  الري اوووو  لصوووود  الري اوووو ب ووووت حبووووت ال  وووو   ، أبوووول الاوووو  اد-

 .2000الارب  للطب ح  لالنشر ،الق هرة ،
،تار 1،ط فسويللل ي  اللي ةو  البتنيو أبل الا  اد ت حبت ال     ،اد وت نصور الوتين  -

 .2003ال كر ،الق هرة ،
ةوو  الطاوون اد ووت حبووت الانوو  الووتب ق   الا ةوو  بووين  رلنوو  باوو     صوو  ال سووم لت-

الاوتت  9ال  لوت ،ف  س   الشيش ،بدث  نشلر فو    لو  الرافوتين للالولم الري اوي 
35. 

 .2003، اإلسكنتري ،2،طخبرات ف  افلا ل للصا ر لالكب ر  ألين لتيع .-
أثيوور حبووت اي دسووين   ووجثير  ووني   ق وور  فوو   طوولير سوورح  ادسوو   ب  الدركيوو  حنووت .-

ل رتي  ف  لاب  كرة السل  ،أطرلد  تك لراه، كليو  ال ربيو  أتاء يا  ال ي رات التف حي  ا
 . 2000   ا  باتات ، –الري اي  

بيوو ن حلوو  الخ ة ن ،حوو ت  ف اوو   ح ةوو  طوول  الخطوولة لتةوو  ال صووليل فوو  دركوو  .-
 .1994(، آذار،4حتت)، ال  ل  الال ي  ، باتات ،الطان 

تى دحبووو  ال بوو ر ة فووو  بسوو م حبووو و  برنوو     ق ووور  ل طوولير سووورح  لتةوو  الطاووون لوو.-
   اووو  باوووتات –سووو   الشووويش ،رسووو ل     سووو ير كيووور  نشووولرة ،كليووو  ال ربيووو  الري اوووي  

،1983. 
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 اثووور اسووو ختام باووو  افسووو ليل ال ق ردووو  ل ن يووو  القووولة  لآخووورلن  ووو   حووو ء الوووتين .-
 افل ال  ي ة ب لسرح  حلى  دسوين  سو ف  اللثول الا ولتن للن شو ين ، ال ول  ر الال و  

 1980،كلي  ال ربي  الري اي  لل ب ت ين ، اإلسكنتري راس ت لالبدلث الري اي  ، للت

،) ر  وو (  د ووت  نوو ه  البدووث الال وو  فوو  ال ربيوو  لحلووم الن وتيوول بللووت .فوو ن تالووين   -
 .1985نبي  لآخرلن ،الق هرة ، ك ب  ادن لل ال صري  ،

، طباووووووووووووووووو  لت) ر  ووووووووووووووووو ( فووووووووووووووووو  حب، ال ن لحلوووووووووووووووووم ال شوووووووووووووووووري .ك.رلبن  تتي يووووووووووووووووو.-
 .1988ال درير،باتات،

ال طبيقوو ت اإلدصوو  ي  لاسوو ختا  ت لتيووع ي سووين ال كري وو  ، دسوون  د ووت الابيووتن   -
كليوو  ال ربيوو  الري اووي ،تار  –،    اوو  ال لصوو  الري اووي   الد سوولل فوو  بدوولث ال ربيوو

 .1999الك ل لل طبلح ت ل النشر ،ال لص  ،
فووو   طووولير القووولة القصووولى الث ب ووو   د  وووت صووو ل   يوووتن   وووجثير ال ركووو ن لال  ركووو ن.-

، أطرلدووو  تك ووولراه ، كليووو  ال ربيووو   EMG لال  دركووو  لالنشووو ط الكيربووو    للااووول  
 .2000   ا  باتات ، –الري اي  

،تار الشوووورلن للنشوووور لال ل يووووع   شووووري   سووووم اإلنسوووو ندك ووووت حبووووت الكووووريم ةريدوووو ن  .-
 .1988،ح  ن ،

 ي  لل وتريل الري او  ،تار ال كور الاربو  طلد  دس م التين  افسو الدركي  لاللظي.-
 .1984، الق هرة ،

ياوورل خيوولن   الوو الم الدركوو  بووين ال بووتأ لال طبيوون ، باووتات  ك وول الصووخرة للطب حوو  .-
،2002. 
،تار 1ك ووو   حبوووت الد يوووت ،  د وووت صوووبد  دسووو نين   أسوووو ال وووتريل الري اووو  ،ط.-

 .1997ال كر،ح  ن،
افسووو ليل اإلدصووو  ي  فووو    ووو دت ل  يوووت   د وووت   سوووم الي سووورن ،  ووورلان حبوووت ا..-

 .2000،  1،  لسس  اللران للنشر ،ح  ن ،طالبدلث ال ربلي  
،تار ال كوووووووووور للطب حوووووووووو  1،ط فا ليوووووووووو ت اللثوووووووووول لالق وووووووووو دسوووووووووون دسووووووووووين   ة سووووووووووم.-

 .1999لالنشر،ح  ن،
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، تار  فسويللل ي  ال وتريل الري او  د ت دسن ح لن ، أبل الا  اد ت حبوت ال     .-
 .2000ب ، الق هرة،ال كر الار 

القي سووو ت فووو  ال ربيووو  الري اوووي   د وووت دسووون حووو لن ، د وووت نصووور الوووتين سووولي  ن  .-
 .2000،تار ال كر الارب  ، الق هرة ، لحلم الن و الري ا 

 د وووت صووو ل   وووني   ق ووور  ب فثقووو   ل طووولير القووولة الااووولي  ل ووو   ثيوووره فووو  باووو  .-
،باتات كير  نشلرة  سل  ،أطرلد  تك لراهال   رس ت الي ل ي  لال رتي  لالدركي  لكرة ال

،1999. 
 طورن بنو ء ل قنوين ادخ بو رات لالقيو و فو  ال ربيو  الري اوي  د ت صبد  دس نين  .-
 .1982،الق هرة، ال ي   ال رك ن للك ل،1،ط
، تار ال كوور  1،ج2،ط ال قووليم لالقيوو و فوو  ال ربيوو  البتنيوو  د ووت صووبد  دسوو نين   .-

 .1987الارب  ،الق هرة،
، اخ بوووو رات افتاء الدركوووو ،  د ووووت نصوووور الووووتين راوووولان    دسوووو نين د ووووت صووووبد  -
 .1994،الق هرة ، تار ال كر الارب  ،1ط
 القيوووووووو و لال قووووووووليم فوووووووو  ال ربيوووووووو  البتنيوووووووو  لالري اووووووووي  د ووووووووت صووووووووبد  دسوووووووو نين   -
 . 1995نصر تار ال كر الارب  ، ، تين 1،ج3،ط
، تار ال كووور للطب حووو   1. ط افس سوووي ت فووو   شوووري  اإلنسووو ن د ووولت بوووتر حقووو    .-

 .1999لالنشر لال ل يع، ح  ن ، 
،تار 1،ط ال وووتريل الري اووو  الدوووتيث  خطووويط ل طبيووون لةيووو تة   ووو  ابوووراهيم د ووو ت  .-

 .1988ال كر الارب  ،الق هرة 
ح بووووت دسووووين حبووووت اف يوووور   ووووجثير  طوووولير للقوووولة القصوووولى فوووو   سوووو لى أتاء باوووو  .-

   اووووو   -ل     سووووو ير،كلي  ال ربيووووو  الري اوووووي  ال يووووو رات التف حيووووو  بكووووورة السووووول ، رسووووو 
 .2000ب ب ،
، تار ال كووور الاربووو ، القووو نلن الوووتلل  ل ن فسووو ت ال بووو ر ةحبووو و حبوووت ال  ووو   الر لووو   -

 .1981الق هرة،
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، تار ال كووووووووور الاربووووووووو ، بسووووووووو   الشووووووووويش ةال بووووووووو ر  حبووووووووو و حبوووووووووت ال  ووووووووو   الر ل  .-
 .1981الق هرة،

، تار ال كووووووووور الاربووووووووو ، بسووووووووو   الشووووووووويش ةال بووووووووو ر  حبووووووووو و حبوووووووووت ال  ووووووووو   الر ل  .-
 .1993الق هرة،

حبووت الكووريم ف اوو  حبوو و   ووجثير ال ووتريل بجسوولد   خ ل وو  الوول ن فوو   سوو لى افتاء .-
تك وولراه فو  ال ربيو  الري اووي  أطرلدو  لوبا   يو رات ال بو ر ة لحن صوور الي ةو  البتنيو  ،

 .2000،   ا  باتات ،
،باوووتات  ك ووول الووولطن للطب حووو  لال ر  ووو    ال بووو ر ة الدتيثوووحبوووت اي صووو   الوووتين  .-

 .1988لادس نس خ،
 .1988، باتات،  طبا  ال اليم الا ل  ،ال ب ر ةحبت حل  نصيف لآخرلن   .-
 .1982،لك ل  ال طبلح ت الكليت،1، ط حلم الن و ال سيللل  ح ت اس  حي    .-
يووولنو  ،  نشووولرات    اووو  ةووو ر حلوووم ال وووتريل الري اووو حلووو  بووون صووو ل  اليرهووولرن  -

 .1994بنا  ن،ط،
 .1993،الق هرة،تار حلم ال ارف ، تلي  ال ب ر ةح رل السكرن -
،اإلسوكنتري   ال تريل الري ا  أسو ل   هيم لا   ه تحص م دل   ، د ت   بر  .-

 .1997 نش ة ال ا رف،
 .1995،طرابلو، فلس   ل ن ه  البدث الال  حقي  دسين حقي    -
، طباو   دخ بو رات لالقيو و لال قوليم فو  ال ربيو  الري اوي الآخورلن   نة سم ال نوتدل .-

 .1989ال اليم الا ل  باتات ، 
 بووو تأل افسوووو ال يك نيكيووو  للدركووو ت ة سوووم دسووون دسوووين ، اي ووو ن شووو كر  د ووولت   .-

 .1998،تار النشر لالطب ح  ،افرتن ،1،ط الري اي 
بو تأل اإلدصو ء فو  ادخ بو رات لالقيو و ل اد وت    ةيو ن    حبت ال ب ر ،بسطليسو.

 .1984،باتات ،ال     الري ا 
القيو و لال قوليم رلبرت ثلرنتايك، ر    )حبت اي  يت الكي ن ،حبت الورد ن حوتو ( .-

 .1989،  طبا   رك  الك ل افرتن ، 4،طف  حلم الن و لال ربي  
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 .1987، تار الك ل،  ،ال لص ادخ ب رات لالقي س تريس ن خريبط   يت  .-
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 (1ملحق )                                          

 جامعة القادسية 
 كلية التربية الرياضية 

 الدراسات العليا
 الطعن بسالح الشيش  حركةاستمارة تحديد أهم العضالت المشتركة في       
   األستاذ الفاضل ......................................................المحترم     

 تحية طيبة ..
في النية إجراء بحثي الموسوم ) أثرر دردرية الكترونيرة فري تطروير المرن اةسرتجابة      

 الطعن بسالح الشيش (  حركة المشتركة في توعالقتها بتوافق العضال
ونظررررراك لمكررررانتكم العلميررررة ولكررررونكم مررررن ذوج الفبرررررة واةفتدررررا  يرجرررر  تفضررررلكم      

 مهارة الطعن بسالح الشيش .  بتحديد نسب أشتراك العضالت في
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسم الفبير والمفت  :                                                 
 الباحث                               الدرجة العلمية :                         

 طارق أحمد اسعد                              التاريخ :                            
 التوقيع :   
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 .شاستمارة العضالت المشتركة بمهارة الطعن بسالح الشي
 
 

 نسبة مشاركتها العضالت ت
25% 50% 75% 100% 

     فمدية العضلة األ 1
     العضلة التوأمية الساقية  2
     العضلة ذات الروؤس األربع الففذية  3
     الففذية  نائيةالعضلة الث 4
     عضلة العجالية الشوكية ال 5
     العضلة الدالية  6
     العضلة ذات الرأسين العضدية  7
     العضلة ذات الثالث روؤس العضدية  8
     العضلة مثنية الرسغ الالندية  9
     العضلة مثنية الرسغ الكعبرية  10
     العضلة مثنية األدابع السطحية  11
 
 

 مناسبا مع الشكر. هم/ يرج  إضافة ما ترا
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 (2ملحق )

 أسماء الفبراء والمفتدين

 مكان العمل اةسم اللقب الرقم

كلية التربية الرياضية/جامعة  عليعادل فاضل  د.مأ. 1
 بغداد

كلية التربية الرياضية/جامعة  احمد عبد الغني طه الدباغ أ.م.د 2
 المودل

3 
 م.م
ية الرياضية/جامعة كلية الترب شمران كريم العمرج طبيب

 القادسية

4 
 م.م
 كلية الطب / جامعة القادسية أحسان عجينة محمد طبيب

فبير  5
 طبيب

كلية الطب / الجامعة  محمد عبيد عمارة
 المستندرية

كلية التربية الرياضية /جامعة  روة مقداد عبيد م.م 6
 القادسية
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 (3ملحق )

 جامعة القادسية       
 لتربية الرياضية كلية ا    
 الدارسات العليا / الماجستير   

 استمارة استبيان ةستطالع رأج الفبراء
 )بدني(

 المحترم . …………………………………………….. األستاذ الفاضل 
 

 … تحية طيبة 
أثر ددرية الكترونية في تطوير المن اةستجابة بحثي الموسوم ) أجراءفي النية       

 ( . مشتركة في مهارة الطعن بسالح الشيشوعالقتها بتوافق العضالت ال
 

ونظراك لمكانتكم العلمية ولكونكم من ذوج الفبرة واةفتدا  يرج  تفضلكم        
بوضع عالمة )      ( أمام افتبار واحد من اةفتبارات المذكورة ولكل جالء من 

 . لبحثوالذج تجدونه مناسباك لاألجالاء المذكورة 
 

 جاليلينال ولكم الشكر والتقدير
 

 

 

 

                                    اسم الفبير أو المفت  : 
 الباحث                                               الدرجة العلمية : 

 اسعد طارق أحمد                                                  التاريخ : 
 التوقيع : 
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 ت زة بالسرعةاختبارات القوة الممي العالمة
 أ.  -افتبارات الذراعيين : 
 10ثني ومد الذراعين ) اةستناد األمامي ( في  

  .1 ثوان . 

ثني ومد الذراعين من وضع التعلق عل  العقلة  
  .2 ثوان .  10أقد  عدد في 

ثني الذراعين من وضع اةستناد بالذراعين عل   
 ثوان .   10المتواالج أقد  عدد في 

3.  

   
   
 ب.  -بارات الظهر والبطن :افت 
من وضع الرقود عل  الظهر مع تشبيك اليدين  

 10فلف الرأس ) تمرين بطن ( أقد  عدد في 
 ثوان . 

1.  

من وضع اةنبطاح عل  البطن وتشبيك اليدين  
فلف الرأس تثبيت القدمين بمساعدة الالميل 

 ثوان .  10أقد  عدد في 
2.  

   
   
 ج.   -افتبارات الرجلين : 
  .1 ثانية .  15ثني ومد الركبتين في  
  .2 ثوان .   10الحجل ألقد  مسافة في  
ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل عل   

  .3 حدة . 
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 ت اختبارات الرشاقة العالمة
 .1 افتبار الجرج المتعرج لفليشمان 
 .2 الجرج اةرتدادج الجانبي افتبار  
 .3 افتبار الجرج حول دائرة 

 ت ختبارات المرونةا العالمة
 .1 افتبار ثني الجذع لإلمام من الوقوف 
 .2 افتبار ثني الجذع فلفاك من الوقوف 
 .3 اللمس السفلي والجانبيافتبار  

 ت اختبارات التوافق العالمة
 .1 افتبار نط الحبل 
 .2 افتبار البندول 
 .3 افتبار الدوائر المرقمة 

  
 . البدنية المالئمة للبحثفتبارات ةه مناسباك من امالحظة // يمكن إضافة ما ترا
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 (4ملحق)
   بارات والتدريبتفي مجال االخالخبراء والمختصين  أسماء

 مكان العمل اةسم اللقب ت

 محمد جاسم الياسرج أ.د .1
كليررررررررررررررررررررررررررررررررررة التربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 الرياضية/جامعة بابل

 مجيد جاسب حسين أ.د .2
كليررررررررررررررررررررررررررررررررررة التربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 بدرةالرياضية/جامعة ال

 علي سلوم جواد أ.د .3
كليررررررررررررررررررررررررررررررررررة التربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 الرياضية/جامعة القادسية

كليررررررررررررررررررررررررررررررررررة التربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة  حسين مردان عمر أ.د .4
 الرياضية/جامعة القادسية

كليررررررررررررررررررررررررررررررررررة التربيرررررررررررررررررررررررررررررررررررة  عبد اهلل حسين الالمي أ.د .5
 الرياضية/جامعة القادسية
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 (5ملحق)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اةلكترونيةالمفطط الكتلي للددرية 
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 (6ملحق)
 (1اةسبوع األول )
 (1الوحدة التدريبية )

 23/3/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15

 (1اةسبوع األول )
 (2الوحدة التدريبية )

 25/3/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15

 (1اةسبوع األول )
 (3الوحدة التدريبية )

 27/3/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15
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 (2اةسبوع الثاني )
 (4الوحدة التدريبية )

 30/3/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  ئيسيالر 
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15

 (2اةسبوع الثاني )
 (5الوحدة التدريبية )

 1/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15

 (2سبوع الثاني )اة
 (6الوحدة التدريبية )

 3/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 10 دقيقة  15
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 (3اةسبوع الثالث )
 (7الوحدة التدريبية )

 6/4/2006التاريخ 
 %90لشدة ا

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 9 دقيقة  15

 (3اةسبوع الثالث )
 (8الوحدة التدريبية )

 8/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 موعات المج

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 9 دقيقة  15

 (3اةسبوع الثالث )
 (9الوحدة التدريبية )

 10/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 8 دقيقة  15
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 (4اةسبوع الرابع )
 (10الوحدة التدريبية )

 13/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 8 دقيقة  15

 (4اةسبوع الرابع)
 (11لتدريبية )الوحدة ا
 15/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 8 دقيقة  15

 (4اةسبوع الرابع )
 (12الوحدة التدريبية )

 17/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  6 تكرارات 7 دقيقة  15
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 (5) فامساةسبوع ال
 (13الوحدة التدريبية )

 20/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 لمجموعاتا

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  7 تكرارات 7 دقيقة  15

 (5اةسبوع الفامس)
 (14الوحدة التدريبية )

 22/4/2006التاريخ 
 %90الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  7 تكرارات 7 دقيقة  15

 (5اةسبوع الفامس )
 (15الوحدة التدريبية )

 24/4/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  7 تكرارات 7 دقيقة  15

 



 112 المالحق

 (6اةسبوع السادس )
 (16الوحدة التدريبية )

 27/4/2006اريخ الت
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  7 تكرارات 7 دقيقة  15

 (6اةسبوع السادس )
 (17الوحدة التدريبية )

 29/4/2006التاريخ 
 %100الشدة 

د عد المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  8 تكرارات 6 دقيقة  15

 (6اةسبوع السادس )
 (18الوحدة التدريبية )

 1/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  يالرئيس
 الطعن

 دقيقة1  8 تكرارات 6 دقيقة  15

 



 113 المالحق

 (7اةسبوع السابع )
 (19الوحدة التدريبية )

 4/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  8 تكرارات 6 دقيقة  15

 (7) بعوع السااةسب
 (20الوحدة التدريبية )

 6/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  8 تكرارات 6 دقيقة  15

 (7) بعاةسبوع السا
 (21الوحدة التدريبية )

 8/5/2006التاريخ 
 %100شدة ال

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة1  8 تكرارات 5 دقيقة  15

 



 114 المالحق

 (8اةسبوع الثامن )
 (22الوحدة التدريبية )

 11/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة2  8 تكرارات 5 دقيقة  15

 (8اةسبوع الثامن )
 (23الوحدة التدريبية )

 13/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 عنالط

 دقيقة2  8 تكرارات 5 دقيقة  15

 (8اةسبوع الثامن)
 (24الوحدة التدريبية )

 15/5/2006التاريخ 
 %100الشدة 

عدد  المن اةداء  التمرين القسم
 التكرارات

عدد 
 المجموعات 

الراحة بين 
 المجموعات

أداء حركة  الرئيسي
 الطعن

 دقيقة2  8 تكرارات 5 دقيقة  15
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The Effect of the Electronic Waistcoat in Developing the 

Response Time and their Relation with the Participant 

Muscles in the Saber Weapon Thrust Skilful For 

physical Education Stadets- Qadisiya University . 

 

 

The researcher: - ASa'ad Tarek Ahmed 

The supervisor : - Adel Turkey Hassan AL- Delwi 
 

 The thesis contains five Chapter : 

 

 The first Chapter: it is a definition of the research. It contains 

the introduction- importance of the research. Also it deals with 

the Athletic- training and its importance to prepare the Athletic- 

people to take up the championships. Also it deals with the 

training styles which are used by the specialists. Also it deals 

with the fencing game and what it has from high level of 

concentration, attention and the motor performance speed. The 

researcher tackles to the thrust movements which are considered 

as offensive movements and its importance to achieve the win in 

the match. The researcher tackles to the response speed , and the 

correspondence between the worker muscles and the opposite 

muscles and their importance for the fencing players.; these two 

attributes are considered as the most important characteristics 

that help the player to guess the opponent movement toward 

him, for this we can understand the importance of the research.  

 The problem of the thesis; there is a weakness in doing this 

movement which is considered the most important of the 

offensive movements.   

 

 



Abstract B 

Aims of the thesis:                     

- Knowing the effect of the electronic waistcoat in 

developing the response time.  

- Knowing the effect of the response speed in muscles 

harmony between the worker muscles and the opposite 

muscles.                                                                                           

Hypothesis:  

1. The electronic waistcoat has the effect in developing the 

response time.  

2. there is a moral connection- relation between the response 

time, the worker muscles and the opposite muscles in 

developing the thrust skill.  

The second Chapter: The theoretical and similar studies.  

 The researcher tackles the clothes, equipments of the player's 

fencing. Also the researcher tackles the response time. ,the 

motor unit and the most important muscles in the saber weapon 

thrust skill. The researcher tackles the basic skill for the fencing 

game such as the thrust movement with the saber. The 

researcher tackles the characteristic of the saber weapon and 

some of the similar studies.  

The thirds syllabus of the thesis:  

 It includes the syllabus and the felid of procedures. The 

researcher uses the experimental syllabus because it is more 

suitable to the thesis neural. The specimen of the thesis contains 

(14) players; they were chosen by the age way. They were 

students of the physical education college, Al.  Qadissiya 

University, fourth year students in 2005-2006. the researcher 

made the homogeneity and qualification between two groups 



Abstract C 

after dividing the students into two groups; the experimental 

group and the regulator group. Each group has (7) players. This 

part (pivot) contains also the tools, equipments which are used 

in this thesis. Also it contains the means of gathering the 

information such as notice (observation), personal interview 

which has been done with some of the specialists, and the 

professional as well as the questionnaire.                                                                                        

 All of the previous means were used to confine the most 

important changes which have a relation with the thesis, and to 

confine the most important muscles that have a role in the thrust 

skill performance beside the use of the electronic waistcoat 

which is created by the researcher himself. The researcher does 

the pre-post tests that have been done on the syllabus. The 

researcher uses the suitable statistic treatments to get the results.  

 

The fourth chapter: Showing and discussion the results.  

 The researcher shows the results on the table of the bodies 

movements, physical tests and skill tests which are done on the 

specimen of the researcher then he discuses the results to get the 

aims of the thesis. 

 

     

Fifth chapter: recommendations and conclusion.  

 The electronic waistcoat has a positive effect on the 

response time.  

 The electronic waistcoat has a positive effect on 

developing the response time in the thrust skill 

performance.  



Abstract D 

 The electronic waistcoat has a positive effect on 

developing the participant muscles in the thrust skill 

performance.  

 The participant muscles in the performance in the 

effect on the response time.  

 

 

Recommendations:  

 Using the electronic waistcoat from the coach to 

develop the thrust skill performance in the saber 

weapon.  

 Using the similar exercise to actual performance of 

the thrust skill in saber weapon.  

 Making a similar research on other offensive skills in 

fencing game.  
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