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 .تمارين مهارية ادراكية ، االداء الفني ، دقة الطعن ، سالح الشيش: الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث 

وب المتبع في تعلم االداء الفني هدف البحث الى الكشف عن اثر تمارين مهارية ادراكية واالسل

الكشف عن الفروق في االختبار البعدي بين مجموعتي البحث في و ،لمهارة الطعن في سالح الشيش 

واستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة  ،تعلم االداء الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش 

سية الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم وتّكون مجتمع البحث من طالب السنة الدرا ،البحث 

اما عينة البحث فتكونت من مجموعتين تجريبية وضابطة تم اختيارهم  ،الرياضة جامعة الموصل

وقام  ،طالب لكل مجموعة بعد استبعاد الراسبين والمؤجلين والعبي الكلية ( 21)عشوائيا بواقع 

اسابيع ( 8)التمارين المهارية االدراكية ولمدة الباحث بإعداد برنامج تعليمي يتضمن مجموعة من 

اذ تم اجراء التكافؤ في  ،دقيقة ( 06)بواقع وحدة تعليمية واحدة باالسبوع ، زمن الوحدة التعليمية 

العمر والطول والكتلة والذكاء وبعض عناصر اللياقة البدنية والحركية واالداء الفني للمجموعتين ، 

 واستنتج ، شخصية واالستبيان واالختبار والقياس كوسائل لجمع البيانات واستخدم الباحث المقابلة ال

بانه تم تحقيق المجموعة التجريبية تطورا ايجابيا في االداء الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش 

وتفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في  ،باستخدام التمارين المهارية االدراكية

بعدي في تعلم االداء الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش باستخدام التمارين المهارية االختبار ال

استخدام التمارين المهارية االدراكية لما لها تاثير فعال في سرعة التعلم وتطوير  ، وأوصىاالدراكية 

 .دقة الطعن 
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The effectiveness of cognitive skills in learning technical 

performance and development of accuracy of Lunge in Foil 

search submitted by 

Dr. mikdad tariq hamid       

   mikdad71@uomosul.edu.iq-Dr 

College of physical Education and Sports Sciences, Mosul University 
 

Abstract 

The aim of the research was to reveal the effect of cognitive skill exercises 

and the method used in learning the technical performance of the skill of 

stabbing in the blind weapon, and to reveal the differences in the post-test 

between the two research groups in learning the technical performance of the 

skill of stabbing in the blind weapon, and the researcher used the 

experimental method for its suitability to the nature of the research, and the 

formation of a community The research was from the third academic year 

students at the College of Physical Education and Sports Sciences, University 

of Mosul, and the research sample consisted of two experimental and control 

groups who were randomly selected by (12) students for each group after 

excluding the repeaters, the deferred and the college players, and the 

researcher prepared an educational program that includes a set of skill 

exercises. For a period of (8) weeks, with one educational unit per week, the 

time of the educational unit is (60) minutes, as the equivalence in age, height, 

mass, intelligence and some elements of physical fitness, mobility and 

technical performance of the two groups was conducted. The researcher used 

personal interview, questionnaire, test and measurement as means of data 

collection, and concluded That the experimental group achieved a positive 

development in the technical performance of the skill of stabbing the blind 

weapon using the exercises Cognitive skill, and the experimental group 

outperformed the control group in the post test in learning the technical 

performance of the skill of stabbing in the shutter weapon using the cognitive 

skill exercises, and the use of the cognitive skill exercises was recommended 

because they have an effective effect on the speed of learning and the 

development of the accuracy of the challenge. 

Keywords: cognitive skill exercises, technical performance, accuracy of the 

challenge, the blind weapon. 
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 الفصل األول 
 :التعريف بالبحث .2

  :مقدمة البحث وأهميته  2-2

ة والحركية في أي رياضة مررتب  برالتخطي  العلمري والرذي ن متطلبات تطور مستوى النواحي البدنيإ

يستخدم جميع العلوم بوعي كامل إلرساء مقومات البناء والتقردم الرياضري ، ومرن أهرم المتطلبرات هري 

القردرات االدراكيررة والتوافقيررة والترري تعررد اءسرراس لراداء المميررن الررذي يحقررق النتررائج االيجابيررة ، فهرري 

ا للخصوصية الحركية والهدف ، إذ أن لكل حركة استعدادا خاصا وقدرات تختلف حسب المهارة ووفق

حركيررة وانرره متررى مررا تررم االنسررجام بررين هرراتين الصررفتين مررع اءجهررنة الداخليررة للجسررم سرريكون لرردى 

الرياضري قرردرة علررى االدرات والتوافرق ، فررالتوافق هررو القردرة علررى إدمرراف حركرات مختلفررة فرري أطررار 

      ناسق وحسن اءداءيتمين باالنسيابية والت
(2 )      .         

  

وتعد رياضة المبارزة من االلعاب التي لها متطلباتها وأهدافها الرياضية والنفسية ،إذ تمارس على   

والتي يتطلب أُسلوب أدائها  وفق قوانين معينة وقواعد تنظيمية خاصة تحكم المنازلة بين المتبارزين ،

لمنافس بشكل مباغت ومفاجئ ءنها رياضة الهجوم والدفاع ولمس المهاري سرعة الهجوم نحو ا

الخصم قبل أن يلمسه ،كما أن عامل السرعة له أهمية كبيرة ويجب أن يمتاز به المبارز والمقصود 

هنا سرعة أداء الحركة في أقل زمن ممكن حتى تمكنه من أن يتمين على خصمه بهذه الصفة سواء 

أن عامل السرعة المقرون باءداء الحركي يساعد المبارز في التحرت في أداء الهجوم أو الدفاع، و

ءداء الحركات الهجومية والدفاعية في الملعب
(. 1 )

         

البد من توفر التوافق الكبير لدى العب المبارزة بين اطرافه العليا والسفلى اضافتا الى الجذع إذ 

والرجلين مع مستوى النظر والذي يدخل ضمن والراس ، ويحدث هذا التوافق في الذراع المسلحة 

 .العمليات العقلية في الدماغ 
( )

 

وتبرز أهمية البحث في فاعلية تمارين مهارية ادراكيرة  فري تعلرم االداء الفنري لمهرارة الطعرن فري 

سالح الشيش ، وعليه نامل أن تساعد هرذه التمرارين المهاريرة االدراكيرة الحركري علرى إيجراد االدرات 

فررق المثررالي والمررنظم للفرررد والمجموعررة والوصررول الررى المهررارة المثاليررة وتطويرهررا واكتسرراب والتوا

المتعلم واحتفاظه بنماذف الحركة وأشكالها وادراكها وكيفية تطبيق تلك المهارات مع تنوع حاالتها فري 

  .ملعب المبارزة
   
 :  مشكلة البحث 2-1

إلرى دمرج وانسرجام فري المهرارة الحركيرة مررن تبررز مشركلة البحرث فري أن العرب المبرارزة يحتراف 

خرالل التوافررق واإلدرات داخررل أطرار واحررد وبحركررة واحردة ، فررالتوافق بررين الرجرل والررذراع المسررلحة 

والهرردف القررانوني للمنررافس سرريولد التركيررن علررى الهرردف وبحركررة توافقيررة يرردرت المسررافة المطلوبررة 

الباحرث مرن خرالل محاضررات مرادة المبرارزة  ولقد الحظ. للوصول إلى هدف المنافس وتسجيل لمسة 

وجود قصور لدى اغلب الطالب في اداء مهارة الطعن من حيث التوافق بين الذراع المسلحة والذراع 

الحرررة مررع الرررجلين اضررافتا الررى وجررود قصررور فرري ادرات مسررافة الطعررن مررن خررالل فتحررة الرررجلين 

 . والغطس في الطعن 

 :هدفا البحث  2-0

تمارين مهارية ادراكية واالسرلوب المتبرع فري تعلرم االداء الفنري وتنميرة دقرة الطعرن  الكشف عن اثر.2

 .في سالح الشيش 

                                                

 3، دار وائل للنشر ، عمان ،ص 2نظريات التعلم والتطور الحركي ، ط( : 1662)محجوب ، وجيه    (2)
        

 ( 1 )
تدريس وتدريب سالح الشيش لطلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية ( : 1662)الخاقاني ، علي عبد علي     

   12،عمان ص
( )

 .8، مركن الكتاب للنشر ، القاهرة، ص 2االسس الفنية للمبارزة ، ط( : 1662) عبدالعنين ، ابراهيم نبيل 
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الكشف عن الفروق فري االختبرار البعردي برين مجمروعتي البحرث فري تعلرم االداء الفنري وتنميرة دقرة . 1

 . الطعن في سالح الشيش 

 :ا البحث يتفرض 2-4

االختبرارين القبلري والبعردي برين مجمروعتي البحرث فري تعلرم  وجود فروق ذات داللة احصرائية فري. 2

 .االداء الفني وتنمية دقة الطعن في سالح الشيش

وجود فروق ذات داللة احصائية في االختبار البعدي بين مجموعتي البحرث فري تعلرم االداء الفنري .  1

 .وتنمية دقة الطعن في سالح الشيش 

 :مجاالت البحث   2-5

طررالب السرنة الدراسرية الثالثررة لكليرة التربيرة البدنيررة وعلروم الرياضرة  فرري  : بشار  المجاال ال 2-5-2

 .جامعة الموصل 

 .22/1/1628   الى  16/1/1628من  للمدة: المجال الزماني 2-5-1

 .فرع اءلعاب الفردية  ،قاعة المبارزة  : المجال المكاني  2-5-0

 :تعريف المصطلحات  2-6

ية عقلية عليا تشتمل على عمليات عدة وتعتمد على االنتباه والتركين هو عمل :اإلدراك  2-6-2

لتعنين تفسير المعلومات وتوضيحها الختيار البرنامج الحركي المناسب
 
 .
(2)

                                                           

تعكس السيطرة العالية  وهي حركة انبساطية و مهارة هجومية مهمة والتي :مهارة الطعن   2-6-1

للمبارز على اجناء الجسم والسالح لتحقيق لمسة على المنافس وهي العمود الفقري لرياضة 

 .المبارزة
(1) 

              

 الفصل الثاني
 :منهجية البحث واجراءته الميدانية  .1

 :منهج البحث  1-2

 .  استخدم الباحث المنهج التجريبي لكونه اءنسب لحل مشكلة البحث

 التصميم التجريبي  1-1

تصرميم المجموعرات المتكاف رة العشرروائية )اسرتخدم الباحرث التصرميم التجريبري الرذي يطلررق عليره اسرم  

( . االختيار ذات االختبار القبلي والبعدي المحكمة الضب  
( )

  

                                  :مجتمع البحث وعينته  1-0

( 216)الطريقة العمدية من طالب السنة الدراسية الثالثة والبالغ عددهم تم تحديد مجتمع البحث ب     

طالبة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الموصل ( 23)طالباً ( 263)طالباً وطالبة بواقع 

طالباً تم اختيارهم عشوائيا ( 6 )، أما عينة البحث فقد تكونت من ( 1628 - 1622)للعام الدراسي 

تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين بالعدد تجريبية وضابطة عن طريق القرعة بعد أن تم إجراء وتم 

سنة رسوب، والذين لديهم خبرات سابقة، والطالب الذين تمت عليهم )التكافؤ واستبعاد من لديهم 

 وعليه فقد بلغت عينة( التجارب االستطالعية فضالً عن الطالب الذين يتغيبون محاضرتين فأكثر

( 21)من مجتمع البحث الخاص بالذكور وبواقع %( 11.83)طالباً وبنسبة م وية بلغت ( 11)البحث 

 . طالباً لكل مجموعة 

 

                                                
(2)

 .20ص ،دريب ، عمان ، اءردنالتعلم وجدولة الت( : 1662)محجوب ، وجيه 
(1)

 .12تعلم المبارزة وقواعدها ، مطبعة الكلمة الطيبة ،ص( :   162)علي، عادل فاضل ، فالح ، عالء عبدهللا 
( )

مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، مطبعة التعليم العالي ( :2882)النوبعي ،عبد الجليل إبراهيم ،والغنام ،محمد احمد 

 .221ص.د، جامعة بغدا
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 االختبارات والقياسات    1-4

 .حساب العمر النمني . 2

 .قياس كل من الطول والكتلة . 1

 للذكاء  ( Ravenرافن )اختبار .  

 .حركية المؤثرة في تعلم مهارة الطعن  في سالح الشيش اختبارات بعض الصفات البدنية وال. 1

 .األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  1-5

 .آلة تصوير فيديوية رقمية . 2

 . P IVحاسبة الكترونية  . 1

 .(CD)أقراص لينرية .  

 .مينان الكتروني لقياس الكتلة . 1

 .شري  قياس متري لقياس الطول . 3

  :لبحث تكافؤ مجموعتي ا  1-6

ينبغري علررى الباحررث تكرروين مجموعرات متكاف ررة فرري اءقررل فيمررا يتعلرق بررالمتغيرات الترري لهررا عالقررة 

.بالبحث 
(2)

 

 (2)الجدول 

 في تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات ( ت)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة 

 (العمر والطول والكتلة والذكاء ) 

 
 وحدة

 القياس

 المجموعة الضابطة لتجريبيةالمجموعة ا
 (ت)قيمة 

 المحسوبة
 المعالم اإلحصائية

 المتغيرات
 ع + س   ع + س  

 3,50 2,40 11,66 4,61 10,53 سنة العمر

 2731 6705 2.3750 5723 2.171 سنتمتر الطول

 2710 713. 60746 6702 3700. كيلوغرام الكتلة

 3711 2700 4370 2742 0170 درجة الذكاء

 (.173=)الجدولية ( ت)وقيمة ( 11)وأمام درجة حرية ( 3735)> نو  عند نسبة خطأ مع* 

 (1)الجدول 

المحسوبة لتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات بعض الصفات ( ت)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة 

 البدنية والحركية المؤثرة في تعلم مهارة الطعن 

 ت

 االختبارات
 وحدة

 سالقيا

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
( ت)قيمة 

 المعالجات اإلحصائية المحسوبة

 المتغيرات
 ع + س   ع + س  

2 
القوة االنفجارية 

 للذراعين
 2720 .276 6704 2715 705. متر

                                                
(2)

مكتبة   مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ترجمة محمد نبيل نوفل واخران ،ط( : 2881)فان دالين ، ديوبولد 

 .88 ص .االنجلو المصرية ، القاهرة ، مصر
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1 
القوة االنفجارية 

 للرجلين
 3715 3725 2712 3721 2715 متر

 2764 3724 1755 3721 1745 ثانية السرعة االنتقالية 0

4 
سرعة االستجابة 

 االنتقائية-الحركية

 ثانية

 

1723 

 

3703 

 

1721 

 

3714 

 

3701 

 

 2731 0754 1701 4726 0712 سنتمتر مرونة العمود الفقر  5

 (.173=)الجدولية ( ت)وقيمة ( 11)وأمام درجة حرية ( 3735)> معنو  عند نسبة خطأ  *

 *( 0)لجدول ا

لتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة واالختبار القبلي في مهارة الطعن في ( ت)ية وقيمة يبين المعالم اإلحصائ

 سالح الشيش 

 ت
 وحدة المعالجات اإلحصائية

 القياس

(* ت)قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع + س   ع + س   المتغير المحسوبة

 3,05 24,15 42,01 22,50 41,24 درجة مهارة الطعن  2

  (1,62= )الجدولية ( ت)وقيمة ( 11)وأمام درجة حرية ( 6,63)≥ معنوي عند نسبة خطأ  *

 (2)حسب استمارة التقييم الملحق ( 266)درجة التقييم من  *

   :التجربة االستطالعية .-1

العبين من مجتمع البحث وخارف عينة البحرث ( 1)أجرى الباحث التجربة االستطالعية على 

 .لبيان مدى صالحية االختبارات والتمارين المهارية االدراكية اءساسية

  :الوسائل اإلحصائية  1-1

 .لمعالجة البيانات الخاصة بالبحث  (SPSS)استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 
(2)

 

 الفصل الثالث
 :عرض النتائج ومناقشتها-0

 :عرض النتائج 0-2

بية بين االختبارين القبلي والبعد  فاي تعلام االداء عرض نتائج المقارنة للمجموعة التجري  0-2-0

 :الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش
 (4)الجدول 

للمجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعد  في تعلم االداء ( ت)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة 

 الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش

 ت
 وحدة المعالجات اإلحصائية

 سالقيا

(* ت)قيمة  االختبار البعد  االختبار القبلي

 ع + س   ع + س   المتغير المحسوبة

 *1,11 5,46 31,.. 22,50 41,24 درجة مهارة الطعن  2

 (1713= )الجدولية ( ت)وقيمة ( 22)وأمام درجة حرية ( 3735)> معنو  عند نسبة خطأ  *

المحسوبة في مهارة الطعن في سالح الشيش قد بلغت ( ت)إن قيم : ماياتي ( 1)يتبين من الجدول   

( 22)وأمام درجة حرية ( 6.63)> وهي أكبر من قيمتها الجدولية وعند نسبة خطأ (  8.81)

الجدولية في مهارة الطعن ،فإن ( ت)المحسوبة أكبر من قيمة ( ت)ولما كانت قيم ( 1.16)والبالغة 

                                                
(2)

التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث ( : 2888)التكريتي ، وديع ياسين ، والعبيدي ، حسن محمد 

 .121 –  26ص.التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
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عنوية في االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية وهذا يحقق هذا يعني وجود فروق ذات داللة م

   .صحة فرضية البحث االولى 

عرض نتائج المقارنة للمجموعة الضابطة باين االختباارين القبلاي والبعاد  فاي تعلام االداء  0-2-1

 :الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش
 (5)الجدول 

ة الضابطة بين االختبارين القبلي والبعد  في تعلم االداء للمجموع( ت)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة 

 الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش

 ت
 وحدة المعالجات اإلحصائية

 القياس

(* ت)قيمة  االختبار البعد  االختبار القبلي

 ع + س   ع + س   المتغير المحسوبة

 *6,53 1.,6 61,53 24,15 42,01 درجة مهارة الطعن  2

 (1713= )الجدولية ( ت)وقيمة ( 22)وأمام درجة حرية ( 3735)>   عند نسبة خطأ معنو *

المحسوبة في مهارة الطعن في سالح الشيش قد ( ت)إن قيم : ما ياتي ( 3)يتبين من الجدول    

وأمام درجة حرية ( 6.63)> وهي أكبر من قيمتها الجدولية وعند نسبة خطأ (0.36)بلغت 

الجدولية مهارة الطعن ( ت)المحسوبة أكبر من قيمة ( ت)ولما كانت قيم  (1.16)والبالغة ( 22)

 . ،فإن هذا يعني وجود فروق ذات داللة معنوية في االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة 

عرض نتائج المقارنة في االختبار البعد  باين المجماوعتين التجريبياة والضاابطة فاي تعلام  0-2-0

 :لطعن في سالح الشيش االداء الفني لمهارة ا
 (6)الجدول 

في االختبار البعد  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم االداء ( ت)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة 

 الفني لمهارة الطعن في سالح الشيش 

 ت
 وحدة المعالجات اإلحصائية

 القياس

(* ت)قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع + س   ع + س   المتغير المحسوبة

 *5715 1.,6 61,53 5,46 31,.. درجة مهارة الطعن  2

 (.1,3= )الجدولية ( ت)وقيمة ( 11)وأمام درجة حرية ( 3,35)≥ معنو  عند نسبة خطأ  *

وهرري أكبررر مررن قيمتهررا ( 3.83)المحسرروبة قررد بلغررت ( ت)إن قرريم :مررا يررأتي ( 0)يتبررين فرري الجرردول    

( 11)وأمرام درجرة حريرة ( 6.63)> رة الطعرن فري سرالح الشريش وعنرد نسربة خطرأ الجدولية في مها

الجدوليرة فري مهرارة الطعرن فري ( ت)المحسروبة اكبرر مرن قيمرة ( ت)ولما كانرت قريم ( 1.62)والبالغة 

سررالح الشرريش ، فهررذا يعنرري وجررود فررروق ذات داللررة معنويررة فرري االختبررارات البعرردي للمجمرروعتين 

 .لصالح المجموعة التجريبية مما يحقق صحة فرضية البحث الثانية التجريبية والضابطة و

 :مناقشة النتائج 0-1

مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية في تعلم االداء الفناي وتنمياة  0-1-2

 :دقة الطعن في سالح الشيش 

ي االختبرارات القبليرة والبعديرة فر( ت)باستخدام اختبار ( 1)في ضوء النتائج الموضحة في الجدول 

للمجموعرة التجريبيررة فري مهررارة الطعرن فرري سرالح الشرريش ، تبرين أن هنررات فرقراً ذا داللررة معنويرة فرري 

 .مهارة الطعن ولصالح االختبار البعدي 

ويعنو الباحث سبب ذلك إلى فاعلية التمارين المهارية واالدراكية فري سرالح الشريش وذلرك مرن خرالل 

مارين الحركية التي كان لها أثرها الكبير في تعلم االداء الفني تنمية دقة الطعن ، اذ كانت استفادتهم الت

محجروب )التمارين منسجمة مع االداء وكما أن للتكرار الصحيح أثراً كبيراً في تعلمهرم ،هرذا مرا أكرده  

ى المرتعلم عندما تكرر الحركرة سيصربح لرتعلم وترتيرب وتهرذيب الحركرة مفهروم لرد: " بقوله ( 2888،
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وسرروف يميررن هررذا بشرركل واضررح ءنرره اسررتوعب الحركررة وهررذا مررا يجعلهررا معرردة لتثبررت ءن الشرررح 

 ".والتوضيح والتكرار سيمارس دوراً كبيراً في فهم تكنيك المهارة 
(2)

  

 مناقشة نتائج االختبارين القبلي والبعد  للمجموعة الضابطة في تعلم االداء الفني  0-1-1

في االختبارات القبلية والبعديرة ( ت)باستخدام اختبار ( 3)الموضحة في الجدول في ضوء النتائج  

للمجموعة الضابطة في مهارة الطعن في سالح الشيش ، تبرين أن هنرات فرقراً ذا داللرة معنويرة فري 

 .مهارة الطعن ولصالح االختبار البعدي 

بل العينة وكما ان للمنهاف ويعنو الباحث سبب ذلك إلى التكرار والرغبة والشوق للتعلم من ق 

التعليمي المتبع دور ايجابي في التعلم و كما تمتاز هذه المهارة بسرعة التعلم الحركي نتيجة لعامل 

هنات صلة وثيقة بين التعلم " بقوله( عالوي )النضج وباستعدادها لتعلم المهارة ، وهذا ماأكده   

كما أن النضج يعد إمكانية سلوت الفرد ومدى ما والنضج ، فالتعلم يعتمد بدرجة كبيرة على النضج ، 

" .يستطيع القيام به من نشاط ومقدار ما يكسبه من مهارات وخبرات 
(1)

 

مناقشة نتائج الفروق في االختبار البعد  بين المجموعتين التجريبياة والضاابطة فاي تعلام   0-1-0

 االداء الفني وتنمية دقة الطعن في سالح الشيش

في االختبارات البعدية للمجموعة ( ت)باستخدام اختبار (  0)الموضحة في الجدول  في ضوء النتائج 

التجريبية والضابطة في تعلم االداء الفني وتنمية دقة الطعن فري سرالح الشريش ، تبرين أن هنرات فروقراً 

ذات داللررة معنويررة فرري تعلررم وتطرروير مهررارة الطعررن فرري سررالح الشرريش ولصررالح المجموعررة التجريبيررة  

نو الباحث ذلك إلى فاعلية التمارين المهاريرة اإلدراكيرة ومرا يحتويره مرن تكررار وتعليمرات خاصرة ويع

بمهارة الطعن مما أدى إلى أن يحقق المتعلمون نتائج أفضل فري االختبرار البعردي ولصرالح المجموعرة 

االمهاريرة  التجريبية ، وأن شرح كل مهارة من المعلم وعرض نموذف لها وتطبيقها باستخدام التمرارين

االدراكيررة ممررا أدى إلررى أن يكتسررب الطالررب تصررور المهررارة  فإنرره يحرراول أن يصررلح اءداء لغرررض 

الحصول على انجاز افضل من خالل التمارين ، وأن الصرورة الداخليرة للتصرور الحركري تتعامرل مرع 

لرياضرري ، انطبرراع أولرري يأخررذ طريقررة مررن مجررال اءداء المهرراري إلررى المجررال النفسرري الررداخلي عنررد ا

وبجانررب االنطبرراع اءولرري فهنررات عمليررات حسررية داخليررة تتفاعررل مررع هررذا االنطبرراع وتعطرري التصررور 

. الحركي الكامل للمهارة 
( ) 

 الفصل الرابع

- :االستنتاجات والتوصيات -4

   االستنتاجات 4-2

تمارين  حققت المجموعة التجريبية تطورا ايجابيا  في مهارة الطعن بسالح الشيش باستخدام. 2

 .المهارية االدراكية في سالح الشيش

تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي في تعلم االداء الفنري و . 1  

 . تنمية دقة الطعن باستخدام التمارين المهارية االدراكية في سالح الشيش 

 :التوصيات 4-1

 .ة لما لها تاثير فعال في سرعة التعلم وتطوير دقة الطعن استخدام التمارين المهارية االدراكي. 2

 .اعتماد التمارين المهارية االدراكية لتطوير مستوى االداء في رياضة المبارزة . 1
                                                

(2)
، مطابع دار الكتاب للطباعة والنشر ، جامعة  (التعلم الحركي)علم الحركة ( : 2888)محجوب ، وجيه 

                                                                 . 13ص.الموصل 
(1)

 261ص،، دار المعارف ، اإلسكندرية ، مصر21علم التدريب الرياضي ، ط( : 2881)محمد حسن عالوي ، 
( )
White, M. and Hardy, L .(1995) use of different imagery on the  Learning and 

Performance of different motor skills, British journal of psychology, No.9, London.p169 
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 .(معرفية ، نفسية، ذهنية)اجراء دراسات مشابهة بسالح الشيش والمتغيرات .  

 المصادر

التطبيقات اإلحصائية واستخدام ( : 2888)التكريتي ، وديع ياسين ، والعبيدي ، حسن محمد  .2
 الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

تدريس وتدريب سالح الشيش لطلبة كليات ومعاهد التربية ( : 1662)الخاقاني ، علي عبد علي  .1

 .الرياضية ، دار دجلة ، عمان ، اءردن 

مناهج البحث في التربية وعلم النفس ( :2882)براهيم ،والغنام ،محمد احمد النوبعي ،عبد الجليل إ .0

 .، مطبعة التعليم العالي ، جامعة بغداد

تعلم المبارزة وقواعدها ، مطبعة الكلمة ( :   162)علي، عادل فاضل ، فالح ، عالء عبدهللا  .4

 .الطيبة ، بغداد 

، مركن الكتاب للنشر ، القاهرة،  2للمبارزة ، ط االسس الفنية( : 1662) عبدالعنين ، ابراهيم نبيل  .5

 .مصر

، دار المعارف ، اإلسكندرية ، 21علم التدريب الرياضي ، ط( : 2881)عالوي ، محمد حسن  .6

 .مصر 

مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، ترجمة محمد نبيل نوفل ( : 2881)فان دالين ، ديوبولد  ..

 .ة ، القاهرة ، مصر، مكتبة االنجلو المصري  واخران ،ط

 ، دار وائل للنشر ، عمان 2نظريات التعلم والتطور الحركي ، ط( : 1662)محجوب ، وجيه  .1

 .التعلم وجدولة التدريب ، عمان ، االردن ( : 1662)محجوب ، وجيه  .0
، مطابع دار الكتاب للطباعة والنشر ،  (التعلم الحركي)علم الحركة ( : 2888)محجوب ، وجيه  .23

 .صل جامعة المو

22.  White, M. and Hardy, L .(1995) use of different imagery on the  Learning 

and Performance of different motor skills, British journal of psychology, 

No.9, London. 

 
 (2)ملحق 

 مية في سالح الشيشاستمارة درجات أقسام البناء الحركي الظاهر  لألداء الفني للمهارات الدفاعية والهجو

القسم  المهارة ت

 التحضير 

 القسم القسم الرئيسي

 الختامي

 المجموع

      

  03 53 13 مهارة الطعن .2

   

 درجة(  233)تقييم الدرجة من  : مالحظة 
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