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تصميم صدرية الكترونية لتطوير الهجمة الزمنية (  ) Time coupللمبارزة بسالح الشيش لالعبات نادي
الفرات األوسط
أ.م د عماد عزيز نشمي
أ.م.د أسعد طارق أحمد حمدي
أ.م احمد كرم عمران(*)
معلومات البحث

ملخص البحث

تاريخ استالم البحث:

أن الهجمة الزمنية بسالح الشيش من أهم الحركات الهجومية على
الخصم في لعبة المبارزة وذلك العتماد هذه اللعبة على النقاط التي
يتم الحصول عليها عن طريق أداء هذه الحركة بشكل سريع وبدقة
عالية من خالل إيقاف وردع دفاع الخصم وتوجيه هجوم طعنة
للمنطقة القانونية للخصم عن طريق حركة او مجموعة حركات يبدأ
بادائها احد الالعبين بصفة مسبقة مستندا على عنصر المبادرة
والمبادأة بقصد الوصول بذبابة السالح الى هدف الخصم لتسجيل
اللمسات على سطح هدف المنافس.

تاريخ قبول البحث :
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية ( :تصميم صدرية الكترونية -الهجمة
الزمنية (  - ) Time coupبسالح الشيش )

ومن هنا تتجلى أهمية البحث في اعتماد الباحثون على وسيلة جديدة
وهي الصدرية االلكترونية لتطوير الهجمة الزمنية وبالتالي تحسين
زمن االستجابة الذي بدوره ينعكس أيجابا على أنجاز الرياضي في
لعبة سالح الشيش بالمبارزة الى تصميم صدرية الكترونية لتطوير
زمن الهجمة الزمنية وكذلك التعرف على العالقة بين زمن
االستجابة للهجمة الزمنية وحركة الرد .
وتم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين متكافئتين بعدد  10العبات
لكل مجموعة من مجاميع البحث .
وأستنتج البحاثان للصدرية االلكترونية تأثير ايجابي في تطور زمن
الهجمة الزمنية عند أداء حركة الهجوم المضادة و تطور بسيط
بزمن الهجمة الزمنية للعينة الضابطة وتوجد عالقة ارتباط معنوي
بين زمن الهجمة الزمنية وأنجاز الالعبات .
وتم التوصية باستخدام الصدرية االلكترونية من قبل كافة الالعبين
لتطوير زمن الهجمة الزمنية بسالح الشيش باالضافة الى استخدام
الصدرية االلكترونية لتطوير سرعة االستجابة وسرعة رد الفعل
اثناء التدريب.

(*)

عماد عزيز نشمي  :أستاذ مساعد imadazez70@gmail.com,اسعد طارق احمد  :استاذ مساعد دكتور  :ايميل d.asaadtariq@yahoo.com
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Abstract
That the time attack with the gun of the most important offensive movements on
the opponent in the game of fencing to adopt this game on the points obtained by
the performance of this movement quickly and accurately high by stopping and
deter the defense of the opponent and a stab attack to the legal area of the
opponent through a movement or group Movements initiated by one of the
players in advance based on the element of initiative and initiative to reach the
fly of weapons to the goal of the opponent to record touches on the surface of
.the opponent's goal
Hence the importance of research in the adoption of the researchers a new
way is the electronic bra to develop the time attack and thus improve the
response time, which in turn reflected positively on the achievement of the
athlete in the game of fencing in the fencing to the design of an electronic bra to
develop the time of time attack and also to identify the relationship between
.response time of the attack time And the reaction movement
The research sample was divided into two equal groups of 10 players per
.group of research groups
The researchers found that the electronic echoes have a positive effect on the
evolution of the time of the time attack in the performance of the counter-attack
movement and the simple evolution of the time of the control sample. There is a
significant correlation between the time of the attack and the achievement of the
.players
It was recommended to use the electronic bra by all players to develop the
time of the attack time with the gun and the use of electronic bra to develop the
response speed and reaction speed during training

67

عماد عزيز واخرون /مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية العدد 1المجلد 3الجزء )2019(1ص 74-66
نادي الفرات االوسط بهذه المهارة من خنالل االطنالع علنى
البطوالت التي شاركن بها .

 1مقدمة البحث واهمية:
المبارزة منن االلعناب الرياضنية التني لهنا تناريخ طوينل فني
المجال االولمبي والعالمي كلعبة رياضية اخذت على عاتقها
احياء التاريخ بنكهة الحاضر ،اذ تستخدم الحركنات التقليدينة
التي كانت تمارس في االزمان السالفة مع بعض التطنورات
التي اجريت عليهنا لمواكبنة فنن الحركنات الرياضنية ،وذلنك
باسنننتخدام االجهنننزة الحديثنننة المتطنننورة التننني تعتمننند علنننى
التقنيننات االلكترونيننة لتشننمل جميننع االدوات التنني يسننتخدمها
الالعب ،من مالبس ،وتجهينزات ،واسنلحة ،واجهنزة تحكنيم
وغيرهننا .وهنني مننن األلعنناب التنني يمكننن مننن خاللهننا تحقيننق
نتائج متقدمة من خالل إمكانية االشتراك في بطوالتهنا علنى
مستويات االولمبية والعالمية والدولينة والقطرينة كافنة حينث
انها من االلعاب التي يمكن ان يمارسها كال الجنسين .

 3-1أهداف البحث
.1تصميم صدرية الكترونية لتطوير زمن الهجمة الزمنية.
.2التعرف على العالقة بين زمن االستجابة للهجمنة الزمنينة
وحركة الرد .
4-1فرضا البحث
.1للصننندرية االلكترونينننة تنننأثير فننني تطنننوير زمنننن الهجمنننة
الزمنية .
.2هننناك عالقننة ارتبنناط معنويننة بننين زمننن الهجمننة الزمنيننة
وأنجاز الالعبات .

وتننم وضننع كثيننر مننن الوسننائل لتطويرهننا لمننا تتميننز بننه هننذه
اللعبة من مستوى عال من االنتبناه والتركينز وسنرعة األداء
الحركي وتوقع المثير و التوافنق بنين المجموعنات العصنبية
العضلية لمواجهة حركات المنافس السنريعة واختينار لحظنة
معينننة لالسننتجابة والتغييننر مننن حركننة إلننى أخننرى والهجمننة
الزمنيننة بسننالح الشننيش مننن أهننم الحركننات الهجوميننة علننى
الخصننم فنني لعبننة المبننارزة وذلننك العتمنناد هننذه اللعبننة علننى
النقاط التي يتم الحصول عليها عن طريق أداء هنذه الحركنة
بشننكل سننريع وبدقننة عاليننة مننن خننالل إيقنناف وردع دفنناع
الخصم وتوجيه هجوم طعننة للمنطقنة القانونينة للخصنم عنن
طريق حركة او مجموعة حركات يبدأ بادائها احد الالعبنين
بصفة مسبقة مسنتندا علنى عنصنر المبنادرة والمبنادأة بقصند
الوصول بذبابة السالح الى هدف الخصنم لتسنجيل اللمسنات
على سطح هدف المنافس.

 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجال البشري  :العبات نادي الفرات األوسط
للمبارزة والبالغ عددهن ( )20العبة .
 2-5-1المجال الزماني  :للفترة من  2017/3/5ولغاية
2018/2/5
 3-5-1المجاال المكااني  :قاعننة قسنم األنشنطة الطالبيننة
المغلقة بجامعة المثنى
 6-1تحديد المصطلحات ( – Emil Beckص)19
 1-6-1الهجمااة الزمنيااة المضاااد  :وهنني نننوع مننن انننواع
الهجنننوم المضننناد ،وتنننتم ضننند الهجنننوم المركنننب (العنننددي
والدائري) ،ويعتمد اداء هذه الهجمنة علنى عامنل النزمن ،اذ
يوقنت الالعنب المندافع علنى نهاينة الهجنوم المركنب لالعننب
المهاجم .وتتم على شكلين هما:

ومننن هنننا تتجلننى أهميننة البحننث فنني اعتمنناد البنناحثون علننى
وسننيلة جدينندة وهنني الصنندرية االلكترونيننة لتطننوير الهجمننة
الزمنية وبالتالي تحسين زمن االستجابة الذي بدوره يننعكس
أيجابنننا علنننى أنجننناز الرياضننني فننني لعبنننة سنننالح الشنننيش
بالمبارزة.

 2-6-1الهجمااة الزمنيااة المضاااد ضااد الهجمااة العدديااة:
يقننوم الالعننب المهنناجم بمحاولننة اداء الهجمننة العدديننة ،فنني
التغييننر االول يحنناول الالعننب المنندافع ان يعتننرض طريننق
سالح الخصم الذي يقوم بالتغيير الثاني واالنتقال الى الجهنة
االخرى ،فني هنذه اللحظنة يبندأ المندافع هجومنه المضناد ،اذ
يقوم بغلق اتجاه الهجوم مرة اخرى ،وسد المنطقنة المفتوحنة
علننى الالعنننب المهننناجم ،بعننندها مباشنننرة يقنننوم بمننند النننذراع
المسلحة باتجاه هدف المهاجم .

 2-1مشكلة البحث
إن التقدم في لعبة المبارزة مرتبط بتطور مهارات وحركات
عديدة منها حركات الهجوم المضاد وحركات الرد التي يعند
التطننور فيهننا احنند األساسننيات التنني يعكسننها تقنندم اللعبننة إذ
تشكل دورا كبينرا فني إحنراز أكثنر عندد منن اللمسنات أثنناء
المنافسننة التنني تؤهننل الالعننب للفننوز .ومننن خننالل اسننتطالع
أراء الخبراء والمختصين فني مجنال اللعبنة واالطنالع علنى
الدراسات السابقة تبلورت فكرة البحث للباحثان إذ إن مهارة
الهجمة الزمنية من المهارات المهمة جدا فهني بننفس الوقنت
تعد من المهارات ( الدفاعية الهجومية ) منن خنالل حركتني
الهجننوم المضنناد وحركننات الننرد وتحتننا إلننى إدراك حسنني
حركي بنفس الوقت وقند أظهنرت مشنكلة واضنحة لالعبنات

 3-6-1الهجمة الزمنية المضاد ضد الهجمة الدائرية :في
هذه الهجمة يقوم المدافع باالنتظار الى منا قبنل بندء المهناجم
بمننند ذراعنننه فننني المرحلنننة االخينننرة منننن الهجنننوم المركنننب
الدائري ،اذ يستمر بمجاراة الالعب المهاجم في عمل الدفاع
النندائري ضنند التغييننر االول ،ومننن ثننم االعتننراض المباغننت
لنصل سالح المهاجم قبل البدء بمد الذراع باتجاه الهدف.
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- 3منهجية البحث وأجراءاته الميدانية:

 3 -3األدوات واألجهز والوسائل المستخدمة في البحث

 1 -3منهج البحث :

 1−3−3الوسائل المستخدمة في البحث

أن طبيعة المشكلة المطروحة هي التني تحندد طبيعنة
المنهج المسنتعمل  ،لنذا أسنتعمل البناحثون المننهج التجريبني
بتصننميم ( المجمننوعتين المتكننافئتين ) والننذي يع ن د "األقننرب
واألكثننر صنندقا لحننل العدينند مننن المشننكالت العلميننة عمليننا
ونظريا" (محمد حسن عالوي  :ص , )217وهو ما ينتالءم
وطبيعة مشكلة البحث إذ أن التجريب يعد من أكثنر الوسنائل
كفاءة للوصول إلى معرفة موثوق بها.

 −1المقابالت الشخصية ينظر ملحق (.)1
 -2المالحظة .
 -3المصادر العربية واألجنبية.
 -4استمارة تقويم ينظر ملحق(.)2
 2-3-3اآلجهز واألدوات المستخدمة في البحث:

 2-3مجتمع وعينة البحث :

•جهاز الرستاميتر لقياس الطول والوزن.

حنندد البنناحثون مجتمننع البحننث وهننم العبننات نننادي السننماوة
بالمبننارزة والبننالغ عننددهن (  ) 20العبننة وقنند قسننمن الننى
مجموعتين متكافئتين وهنذا العندد يشنكل  % 100منن عيننة
البحننث .وتننم إدخننال المتغيننر التجريبنني باسننتخدام الصنندرية
االلكترونينننة علنننى المجموعنننة التجريبينننة كمنننا تنننم تننندريب
المجمننوع الضننابطة باألسننلوب االعتيننادي المتبننع مننن قبننل
المنندرب وقبننل البنندء فنني العمننل بالتمننارين الخاصننة بننزمن
الهجمننننة الزمنيننننة تننننم احتسنننناب التجننننانس والتكننننافؤ بننننين
المجموعتين والجدول ( )1يبين تجانس العينة  ,أما الجندول
( )2يبين تكافؤ المجموعتين .

•جهاز الب توب نوع . DELL
•سننننناعات إيقننننناف الكترونينننننة (watch
(( Casioيابانية الصنع

 )stopننننننوع

•كإمرة تصوير فيدوية نوع (  )SONYياباني الصنع .
•أسلحة شيش للمبارزة عدد(. )10
•مضمار خاص بلعبة المبارزة .
 4-3الجهاز المعد (الصدرية االلكترونية )

جدول ( ) 1
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وقيمة
معامل االلتواء لمتغيرات (طول – وزن – عمر –ذكاء ) لغرض
التجانس

 مواصفات الجهاز المعد من قبل الباحث-1جهننناز (الكترونننني ) يعمنننل بالطاقنننة الكهربائينننة ()220
فولت عراقي الصنع .
 -2دقة القيناس فني الجهناز المنذكور ( )0.001منن الثانينة
ويسننتخدم فيننه المثيننر البصننري (الضننوء ) ،إذ يعنند النظننر
الحاسننة األكثننر أهميننة فنني لعبننة المبننارزة وتننم اختبننار نسننبة
الخطأ في الجهاز وكانت صفرا .
 -3أتفق الخبراء الذين أطلعوا علنى الجهناز علنى أننه يتمتنع
بدرجة عالية من الموضوعية إذ أنه يقيس الزمن وال يعطني
أي قراءات جانبية أخرى .

جدول ()2

أجزاء الجهاز

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت)
المحسوبة والجدولية لمتغيرات البحث لغرض التكافؤ

يحتوي الجهاز على األجزاء آالتية:
 -1صندوق التحكم  ،ويتكون من :
أ -مصدر الطاقة الكهربائية .
ب  -مفتنناح تزوينند الجهنناز بالطاقننة الكهربائيننة ( فننتح ،
أغالق ).
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 مفتنننناح بنننندء االختبننننار (إضنننناءة المفتنننناح فنننني الجهننننةالمطلوبننة) منننع (مننع بننندء السنناعة اإللكترونينننة فنني العمنننل
لحساب الزمن المستغرق منذ لحظة ظهور المثير إلى لحظة
مننس السننالح الصنندرية فنني الجهننة المطلوبننة ) وعننند أعننادة
المفتاح إلى وضع البدء ترجع الساعة االلكترونية إلى وضع
البدء أي (الصفر).

تتكون الصدرية االلكترونية من األجزاء آالتية :
 -1مجهز قدرة متعدد ذو ثبنات عنالي ضنروري السنتقرار
عمل الدوائر االلكترونية .
 -2دوائننر تحسننس زمننن البنندء واالنتهنناء الالزمننة لتشننغيل
الساعة االلكترونية الداخلية وإيقافها.

د -ساعة إلكترونية تحوي علنى (ثانينة ،واحند بالعشنرة منن
الثانية ،واحد بالمائة من الثانية  ،واحد باأللف من الثانية ).

 -3السنناعة االلكترونيننة التنني تسننتند إلننى مولنند ذبذبننة قياسنني
دقته ( )0.000001واحد بالمليون منن الثانينة ويعند الجنزء
األساسننني النننذي تشنننتق مننننه التوقيتنننات المختلفنننة (الثنننواني
وأجزائها ) .

هننن  -مفتننناح اختينننار المصنننباح المطلنننوب االسنننتجابة لنننه .
ويحتننوى علننى ( )16مفتاحننا يسننتجيب لهننا المختبننر حسننب
أختيار المصباح المطلوب .

 -4دوائر تشغيل المصابيح .

و -مكنننانيين خلنننف الجهننناز األول لنننربط الجهننناز كهربائينننا
بالصدرية(المصابيح) والثاني لربط الجهاز كهربائينا بسنالح
الشيش.

 -5وفيما ياتي وصف مختصنر للمراحنل المكوننة للصندرية
االلكترونية:
يبين الملحق ( )5مخطط كتلي ألجزاء الصدرية
االلكترونية المبتكر إذ يقوم مولد الذبذبة المذكور أنفا في
الفقرة ( )3أنفا بتوليد نبضات قياسية ذات مولد زمن
( )0.000001من الثانية  ،ويتم تحويل الزمن ذاتيا من
( )0.000001إلى( )0.001من الثانية بواسطة مقسمات
تردد ( عداد رقمي ) بإضافة مقسمات أخرى يتم الحصول
على األرقام المطلوبة ( )1 0.1 0.01ثانية أي أن أقل
قراءة يمكن الحصول علية من الساعة هي ( )0.001ثانية
وأعلى زمن هو ( )9.999ثانية يتم التحكم بتشغيل مقسمات
التردد أي بدء وإيقاف العدادوإيقافه باستخدام أحدى أشارات
المثير الضوئي بواسطة األزرار الموجودة على واجهة
الجهاز إذ تبدأ العدادات الرقمية بالعمل وفى اللحظة نفسها
تعمل دوائر تشغيل المصابيح الليزر ية في الصدرية حسب
االتجاه المعنى الذي يتحكم فيه القائم باالختبار ويستمر
العداد بالعمل لحين استالم أشارة اإليقاف من سالح
المبارزة(سالح الشيش) عن طريق المتحسس الموجود في
مقدمة السالح  ،وتمثل القراءة الموجودة على الساعة
االلكترونية الزمن مابين بدء وإيقاف العداد االلكتروني
وإيقافه أن المبدأ الذي يستند إليه توليد نبضات الساعة
االلكترونية هو مبدأ رقمي غير قابل للتغير أو االنحراف
بمرور الزمن وأن هذا المبدأ يطبق في جميع الساعات
االلكترونية في العالم  ،وتمت معايرة الجهاز بمقارنة
القراءات مع ساعات إيقاف الكترونية ()stop watch
نوع (( Casioيابانية الصنع وكانت القراءات مطابقة
( )0.001من الثانية .

 5-3الصدرية األلكترونية
وتتكنون مننن ( )16مصنباحا موزعننة علنى شننكل أربعننة
مربعات ( فإذا تصورنا بأن هنناك خطنا وهمينا يمنر عمودينا
في منتصف الهدف فنأن بنذلك سيقسنمه إلنى نصنفين أحندهما
خارجي واألخر داخلي وإذا ما تصورنا خطا أخر يمر أفقينا
فسننوف يقسننم الهنندف إلننى نصننفين أحنندهما علننوي واألخننر
سفلي وإذا ما تم تخيل تقاطع هنذين الخطينين فسنوف ينقسنم
الهنندف إلننى أربعننة أقسننام يسننمى كننل منهننا تبعننا لموقعننه مننن
هذين الخطيين أي من الذراع المسلحة كاألتي  :ربع علنوي
خارجي ربع سنفلي خنارجي ربنع علنوي داخلني ربنع سنفلي
داخلنني ) (عبنناس عبنند الفتنناح :ص )196وبننذلك يكننون كننل
ربننع مننن أربنناع الصنندرية يحتننوي علننى المصننابيح (أحمننر
،أصننفر  ،أخضننر  ،أزرق ) ويننتم إنننارة كننل مصننباح عننن
طرينننق زر تشنننغيل خننناص بكنننل مصنننباح منننن المصنننابيح
الموجودة على الصدرية عن طريق سلك كهربنائي (كيبنل )
يننربط بننين المصننباح وصننندوق الننتحكم الننذي يحتننوى علننى
( )16زر تشننغيل أي علننى عنندد المصننابيح الموجننودة فنني
الصدرية ويتم التحكم في كل مصنباح علنى أسناس االختبنار
المطلوب ويكون ارتفناع الصندرية (100سنم ) وهنى معلقنة
على شاخص خشبي والذي يكون بوزن ( 60كغم )العطائه
ثباتا على األرض وإعطائه وزنا مقارنا لوزن الخصم .
 6-3السالح الكهربائي (سالح الشيش )
وهو السالح المستخدم فني االختبنار وهنو نفنس السنالح
القننانوني ويننتم ربطننه عننن طريننق سننلك كهربننائي يمتنند مننن
السالح إلى صندوق التحكم وعند مالمسة السنالح الصندرية
موضوع البحث يتم توقنف العند النذي يبندأ فني لحظنة تنوهج
المصباح وذلك عنند الضنغط علنى مفتناح التشنغيل الموجنود
في صندوق التحكم.
طريقة عمل الصدرية االلكترونية
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موضنننوعية االختبنننارات المرشنننحة ناهينننك عمنننا يتمتنننع بنننه
الجهنننناز المسننننتخدم مننننن دقننننة فنننني القينننناس ،وهننننذا يكسننننب
موضوعية أيضا من خالل وحدات القياس المستخدمة والتي
اليمكن التالعب بها والتي التعطي أي أرقام ثانوية أخرى .

 7-3تحديد القياسات واالختبارات المستخدمة في البحث
(( تعنننند االختبننننارات والقياسننننات مننننن أهننننم الوسننننائل
المسننننتخدمة فنننني البحننننث العلمنننني فبواسننننطتها يننننتم جمننننع
المعلومننات الالزمننة التنني تعتمنند فنني البحننث والدراسننة لحننل
الكثير من المشك الت التني تواجنه التقندم العلمني )) (قاسنم
المندالوي :ص. )11

 9-3التجربة االستطالعية
لقننند أجنننرى البننناحثون التجربنننة االسنننتطالعية فننني ينننوم
الثالثننناء المصنننادف  2017/12/4علنننى عيننننة عنننددها ()7
العبات من غير عينة البحث وهن من العبات نادي المثننى
للمبننارزة وقنند تننم تصنننيف االختبننارات والقياسننات للتوصننل
إلى ما يلي :

وقد قام الباحثون بوضع االختبارات مستندا بنذلك علنى أراء
الخبراء* والدراسنات النظرينة وهني أختبنارات مقنننة  ،وقند
أخنننذ الباحنننث بعنننين االعتبنننار عنننند تنفينننذ هنننذه االختبنننارات
تسلسلها من السهل إلى الصعب مع أعطاء فترات راحة .

 -1التغلب على جمينع الصنعوبات التني قند تواجنه البناحثون
عند أجراء بحثه .

 8-3األسس العلمية لالختبارات
1-8-3ثبات االختبار

 -2التأكنننند مننننن سننننالمة وصننننالحية األجهننننزة المسننننتخدمة
وصالحيتها ألجل الوقوف على دقنة القياسنات واالختبنارات
وصحتها.

((أن معامل ثبات يعني أنه إذا منا أعيند االختبنار علنى نفنس
األفراد في نفنس الظنروف يعطني نفنس النتنائج )) (روبنرت
ثورندايك  :ص )58حيث يعتمد االختبار على أعادة تطبيقنه
علننى نفننس األفننراد لمننرتين مختلفننين علننى أن يعطنني النتننائج
نفسها أو مقاربة لها  ،لذا قام الباحثون بنأجراء االختبنار فني
 2018/1/7علننننى مجموعننننة مننننن العبننننات نننننادي المثنننننى
للمبارزة ومن ثم أعيد االختبار ذاته في  2018/1/14علنى
نفس العينة وتحت نفس الظروف وبعندها تنم حسناب معامنل
االرتباط بنين االختبنارين والتني بلغنت قيمتنه ( )0،95وهني
درجة ارتباط عالية مما تحقق ثبات االختبار .

-4

تثبيت مهام فريق العمل المساعد

 10-3االختبارات والقياسات المستخدمة
أوال  :قياس الوزن والطول :
تم قياس الوزن والطول لعينة البحث بواسنطة جهناز قيناس
الطول والوزن  ,حيث يقف المختبر علنى المينزان باسنتقامة
والوجننه إلننى األمننام والظهننر باتجنناه القننائم العمننودي المنندر
الخنناص لقينناس الطننول وعلننى القننائم العمننودي يوجنند مؤشننر
أفقي يتم تحريكنه إلنى األعلنى واألسنفل إلنى أن يالمنس قمنة
الرأس  ,ويتم تثبيت المؤشر على هنذا المسنتوى حينث تمثنل
قراءة الميزان وزن الالعبنة أمنام الدرجنة التني يقنف عنندها
المؤشر فتمثل طول الالعبة .

 2-8-3صدق االختبار
((تعنند درجننة الصنندق العامننل األكثننر أهميننة بالنسننبة إلننى
محكنننننات وجنننننود االختبنننننار والمقننننناييس)) (عايننننند حسنننننين
:ص.)40
وبمنننا إن الثبنننات يقنننوم فننني جنننوهره علنننى الننندرجات
الحقيقيننة لالختبننار إذا أعينند علننى نفننس المجموعننة عننددا مننن
المننرات .لهننذا لجننأ البنناحثون إلننى اسننتخدام معامننل الصنندق
الذاتي لالختبارات والذي يتم استخراجه وفق القانون التالي:

ثانيااا  :العمننر  :تننم مننن خننالل بطاقننة األحننوال المدنيننة لكننل
العبة.
ثالثا  :اختبار الذكاء :
تم من خالل استخدام اختبار المصنفوفة المتتابعنة ل ( رافنن
) حيث يتكنون هنذا االختبنار منن  60معضنلة مقسنمة علنى
خمننس مراتننب كننل مرتبننة مقسننمة علننى  12شننكال وتتنندر
درجة الصعوبة منن مرتبنة إلنى أخنرى وهنو يصنلح ألغلنب
األعمار وكان الوقت المستخدم في ذلك االختبار اليقل عنن
ساعة وفي مكان هادى ( مختبر علم الننفس التنابع النى كلينة
التربيننة البدنيننة وعلننوم الرياضننية فنني جامعننة المثنننى ) و
أجرى الباحثون االختبنار منع مسناعديه بتناريخ 2018/2/2
وكما موضح في تعليمات االختبار.

إذ بلغ مقدار الصدق الذاتي ( )0،97
3-8-3موضننننننوعية االختبننننننار (محمنننننند حسننننننن عننننننالوي
:ص)254
للتحقنننق منننن موضنننوعية االختبنننارات المرشنننحة للتطبينننق
اسنننتعان البننناحثون مسنننبقا بنننءراء الخبنننراء والمختصنننين فننني
عملينننة اختينننار االختبنننارات األنسنننب للبحنننث والتننني يمكنننن
تطبيقهنننا لقيننناس زمنننن الهجمنننة الزمنينننة  ،وهنننذا يننندل علنننى

رابعا :تقييم مستوى األداء المهاري :
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تم تقييم مستوى أداء الهجوم المضناد وحركنات النرد بسنالح
الشيش بواسطة (  ) 5خمسنة محكمنين وذلنك بوضنع درجنة
مننن (  ) 10لكننل قسننم مننن الحركننة وبأخننذ الوسننط الحسننابي
لننندرجاتهم تنننم تقينننيم مسنننتوى األداء عنننن طرينننق التصنننوير
الفديوي لالختبنارات القبلينة والبعدينة وعرضنها علنى ( ) 5
خمسة محكمنين ( خبنراء ) وتقينيم كنل مهنارة وفنق اسنتمارة
أعدت لذلك كما في الملحق ( .) 2

-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-4عرض النتائج وتحليلها
الجدول()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت)
المحسوبة والجدولية بين االختبارين القبلي و البعدي في
متغيرات الدراسة للمجموعتين الضابطة والتجريبية .

والمهارات التي تم تقييمها هي :
.1مهارة الهجمة الزمنية المضادة ضد الهجمة العددية .
.2مهارة الهجمة الزمنية المضادة ضد الهجمة الدائرية .
حيننث تنننم أداء المهنننارات المسنننتخدمة فنني البحنننث منننن قبنننل
الالعبات .
 11-3االختبارات النهائية
بعد االنتهاء منن تنفينذ البرننامج التعليمني والخناص بتحسنين
زمننن الهجمننة الزمنيننة لالعبننات تننم إجننراء االختبننار النهننائي
لعيننننة البحنننث ( التجريبينننة والضنننابطة ) للفتنننرة منننن -17
 2018/1/18مراعيا الظروف الزمنية والمكانية والوسنائل
لالختبننار القبلنني بمسنناعدة فريننق العمننل المسنناعد مننن ناحيننة
تصننويرهم وعرضننهم علننى الخبننراء أنفسننهم لغننرض التقيننيم
ومعرفة نسبة االستفادة من المتغير المستقل .

يتبننننين مننننن الجنننندول ( )3الوسننننط الحسننننابي واالنحننننراف
المعينناري وقيمننة (ت) المحسننوبة والجدوليننة تحننت مسننتوى
داللة ( )0،05ودرجة حرية ( )18والبالغة ( )2،101لعينة
البحث وكذلك مقدار الهجمنة الزمنينة المضنادة ضند الهجمنة
العددية والدائرية للمجموعتين الضابطة والتجريبينة والفنرق
بينهمننننا والننننذي تبننننين مننننن خننننالل اإلحصننننائيات ولصننننالح
المجموعة التجريبية  ،وكمنا مبنين فني قيمنة (ت) المحسنوبة
للمجموعنة التجريبيننة التنني أسننتخدمت الصنندرية االلكترونيننة
لتقليل زمن الهجمنة الزمنينة ضند الهجمنة العددينة والدائرينة
مما يدل على فائدة وأهمية الصدرية االلكترونية في تحسنين
وتطنننوير زمنننن رد الفعنننل واالسنننتجابة الحركينننة لالعبنننات
بسننننالح الشننننيش  .ويعننننزو البنننناحثون ذلننننك إلننننى الوسننننيلة
(الصدرية الكهربائية) فني التندريب التني سناعدته فني تقلينل
زمن االستجابة للهجمنة الزمنينة بنوعيهنا األمنر النذي سناعد
في زيادة سرعة الالعبين  .فالتدر فني المثينرات البصنرية
التنني تتعننرض لهننا الالعبننات مننن السننهل إلننى الصننعب ومننن
البسننيط إلننى المعقنند يسنناهم فنني هننذه الزيننادة .إذ يكننون عنندد
المصننابيح فنني البدايننة قليننل بعنند ذلننك تننزداد تنندريجيا ممننا
يصننعب علننى الالعبننات التمننرين فنني أداء المهننارة وهننذا مننا
أكننده(بيننان )" كلمننا زادت حنندة التمننرين مننن الصننعب الننى
السننننهل وبصننننورة متوازنننننة ومدروسننننة زاد معهننننا العمننننل
التوافقي وقلنت سنرعة االسنتجابة لنذلك المثينر( بينان علني :
ب.ص)  .كما إن لعندد التكنرارات فني أداء الحركنة الندور
الك بير في زيادة سرع ة الالعبين إذ " كما إن الشدة تكون
شننندة قصنننوى منننع فتنننرات راحنننة كافينننة بنننين التكنننرارات
والمجموعنننات وذلنننك السنننتعادة الحالنننة الوظيفينننة المناسنننبة
لتدريبات السرعة ( عبد الكريم فاضل :ص.)74

 12-3اختبار االحتفاظ:
بعد االنتهاء منن االختبنارات البعدينة بعشنرة أينام أي بتناريخ
 2018 /1/ 27قنننام البننناحثون بنننإجراء اختبنننارات الثبنننات
واالحتفنناظ للمجموعننة التجريبيننة مراعيننا فنني ذلننك الظننروف
الزمنينننة والمكانينننة والوسنننائل لالختبنننار البعننندي وبمسننناعدة
الفريق المساعد .
 13-3الوسائل اإلحصائية :
استخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية ( )SPSSواسنتخر
منها اآلتية :
-1

الوسط الحسابي.

-2

االنحراف المعياري .

-3

نسبة التطور.

-4

معامل االلتواء.

-6
-5

قانون ( ) Tللعينات المترابطة والمستقلة.
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باإلضافة الى أن زيادة عدد مرات التكنرار علنى ننوع جديند
من المهارات يؤدي بتحسين وتطنوير تلنك المهنارة وهنذا منا
يؤكده (بسنام عبناس) بقولنه" إن األبطنال النذين وصنلوا إلنى
البطوالت العالمينة نشناهدهم يقومنون بحركنة الطعنن منرات
كثيننرة قنند تصننل إلننى مئننات المننرات فنني اليننوم الواحنند وذلننك
ألجل االحتفاظ بمرونتهم ولياقتهم وسرعتهم" ( بسنام عبناس
:ص.)66

المصادر
 بسنام عبنناس محمنند :برنننامج مقتننرح لتطننوير سننرعة ودقننةالطعننن لننندى العبننني المبنننارزة فنني سنننالح الشنننيش ،رسنننالة
ماجسننتير ،غيننر منشننورة كليننة التربيننة الرياضننية ،جامعننة
بغداد .1983،
 بيان علني عبند علني  :تندريس و تندريب (سنالح الشنيش).ط. 1عمان  :دار دجلة للطباعة والنشر . 2006 .

-االستنتاجات والتوصيات

 روبننرت ثورننندايك ،ترجمننة عبنند هللا زينند الكيالننني ،عبنندالننرحمن عنندس :القينناس والتقننويم فنني علننم النننفس والتربيننة
،ط،4مطبعة مركز االكتب األردني.1989،

 1-5االستنتاجات
 -1للصننندرية االلكترونينننة تنننأثير ايجنننابي فننني تطنننور زمنننن
الهجمة الزمنية عند أداء حركة الهجوم المضادة .

 عايد حسين عبد األمينر :تنأثير تطنوير القنوة القصنوى فنيمسنتوى أداء بعنض المهنارات الدفاعيننة بكنرة السنلة ،رسننالة
ماجستير ،كلية التربية الرياضية –جامعة بابل . 2000،

 -2وجننننود تطننننور بسننننيط بننننزمن الهجمننننة الزمنيننننة للعينننننة
الضابطة التي أستخدمت المنهج المتعارف عليه .
 -3وجود عالقنة ارتبناط معننوي بنين زمنن الهجمنة الزمنينة
وأنجاز الالعبات .
2-5

 عبننناس عبننند الفتننناح الرملنننني  :المبنننارزة بنننين الماضننننيوالحاضر .ط.1دار الفكر العربي .1993 ،
 عبد الكريم فاضنل عبناس :تنأثير التندريب بأسنلحة مختلفنةالوزن في مستوى األداء لبعض مهارات المبارزة وعناصر
الياقنننة البدنينننة دكتنننوراه فننني التربينننة الرياضنننية –جامعنننة
بغداد،2000،ص.74

التوصيات

 -1اسننتخدام الصنندرية االلكترونيننة مننن قبننل كافننة الالعبننين
لتطوير زمن الهجمة الزمنية بسالح الشيش.
 -2استخدام الصدرية االلكترونية لتطوير سنرعة االسنتجابة
وسرعة رد الفعل اثناء التدريب.

 قاسم المندالوي وآخنرون  :االختبنارات والقيناس والتقنويمفننني التربينننة الرياضنننية  ،مطبعنننة التعلنننيم العنننالي  ،بغنننداد ،
 ،1989ص.11

 -3أجراء بحوث مشابهه على مهارات هجومينة أخنرى فني
لعبة المبارزة باستخدام الصدرية االلكترونية المصممة .

 محمد حسن عالوي  ،أسامة كامل راتب ؛ البحث العلميفي التربينة الرياضنية وعلنم النفن س الرياضني  ( :القناهرة ،
دار الفكر العربي 1999 ،م )  ،ص. 217
 محمد حسن عالوي ،محمد نصر الندين سنلمان :القياسناتفنني التربيننة الرياضننية وعلننم النننفس الرياضنني ،دار الفكننر
العربي،القاهرة ،2000ص.254
 وسننن جاسننم محمنند  .اإلدراك الحسنني – حركنني وعالقتننهبدقنننة أداء بعنننض المهنننارات األساسنننية فننني كنننرة الطنننائرة .
رسننالة ماجسننتير.جامعننة بغننداد  .كليننة التربيننة الرياضننية .
2002
-Emil Beck,: Richtig Fechten, BLV
Verlagsgesellschaft mbH, Munchen,
2015, p.19
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المالحق
ملحق ()1
أسماء االساتذ التي أجريت معهم المقابالت الشخصية

ملحق ()2
السيد الخبير .......................... ..........المحترم
ينننروم الباحنننث إجنننراء البحنننث الموسنننوم (تصنننميم صننندرية
الكترونينننة لتطنننوير الهجمنننة الزمنينننة ( ) Time coup
للمبنارزة بسنالح الشنيش لالعبننات ننادي الفنرات األوسننط) ،
ونظرا لما تتمتعون بنه منن خبنرة فني مجنال النتعلم الحركني
ولعبة المبارزة يرجى تقويمكم للعينة.

الباحثون
اسم الخبير أو المختص:
الدرجة العلمية:
التوقيع:
التاريخ:
استمار تقويم الهجمة الزمنية (العددية والدائرية ) في
سالح الشيش
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