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 ممخص البحث
 -ة كيار ميارية)إدوضع تمرينات جديدة تمثؿ محاولة عممية في إنيا  أىمية البحث في

التي تعمؿ عمى الرد لالعبي سالح الشيش. األداء الفني أثيرىا في تطوير و ومدى تحركية( حػػػس 
وتشويقيـ نحو أداء الميارات التي يتعمموىا وىذا مما يحقؽ  دريبتالفي زيادة قدرات الالعبيف 

وأف بعض المدربيف لـ  أىداؼ الوحدات التدريبية والوصوؿ بالالعبيف إلى المستوى المطموب،
حػػػس حركية( وأىميتيا في أداء اليجـو  -عمى تمرينات ميارية)إدراكية  ييتموا بصورة مركزة

يي حركات فوالدفاع بسالح الشيش، إذ إف معظـ حركات ىذا السالح التي تمثؿ جممة المبارزة 
الرد المتبادلة بيف الالعبيف. ونتيجة لقمة اىتماـ بعض المدربيف في ىكذا تمرينات قد أثر بصورة 

ذه الميارات وبنتيجة أغمب المباريات بصورة سمبية وخصوصًا في المحظات مباشرة في أداء ى
اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبي منتخب ديالى بالمبارزة بسالح الشيش لمموسـ  ،والحاسمة منيا

( حركية – الحس - اإلدراكية)الميارية ، واف لمتمرينات( العباً 16البالغ عددىـ) 2013الرياضي 
 تطور وبنسبة الشيش بسالح المبارزة العبي لدى الرد لميارة الفني األداء تطوير في اً إيجابي اً تأثير 

 عالية. وبنسب الرد لميارة الفني األداء في تطوراً  التجريبية المجموعة عالية، وحققت
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The effect of exercise skill (perceptual- a sense kinetic) for the 
development of the technical performance of the skill of the players 

riposte fencing weapon Foil 
Firas Talib Hamady Al-Taie 

Abstract 
The importance of research in the scientific It represents an attempt to 
develop a new skill exercises (perceptual - a sense kinetic) and the 
extent of their influence in the development of the technical performance 
of the skill of the players riposre foil . Which works to increase the 
capacity of the players in training and Tchougahm about performance 
skills that learn it and this is something which achieves the objectives of 
the training modules and the players to reach the required level. 
 .  That some coaches did not pay attention in a focused manner to 
exercise skill (perceptual - a sense kinetic) and its importance 
performance in attack and defense weapon foil , since most of the 
movements of this weapon , which represents inter fencing movements 
ripostes are exchanged between players . As a result of the lack of 
attention to some of the coaches in such exercises may impact directly 
on the performance of these skills and the outcome of most games in a 
negative light , especially in the crucial moments of them. The research 
aims to: See the effect of skill exercises (perceptual - a sense kinetic) 
in the development the technical performance of the skill of the players 
riposte fencing weapon Foil.  
The researcher used the experimental method to the suitability of the 
research problem , objectives , and the experimental design chosen by 
the researcher is a disciple of semi- hermetic two groups with a pretest 
and posttest , and the sample consisted of 16 players were selected at 
random from the squad Diyala weapon foil for season 2013. Then 
testing a posteriori , after the collection of data and processed 
statistically using the bag statistical SPSS. 
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      Through the presentation of search results , analysis and discussion 
researcher concluded as follows: To exercise skills (perceptual - a 
sense kinetic) a positive influence in the development of the locus 
control and the technical performance of the skill of players to the 
riposte fencing weapon foil and high rate of evolution.  Has developed in 
the experimental group and the locus control for technical performance 
and skill to riposte at high rates. 

 :المقدمة-1
األلعاب سواء أكانت األلعاب الفردية أـ يشيد مجاؿ الرياضة تطورٌا ممحوظٌا في جميع 

نما عف طريؽ اىتماـ القائميف عمى ىذا  الفرقية، ولـ يأِت ىذا التطور مف محض المصادفة، وا 
المجاؿ ومحاولتيـ إيجاد النظريات الحديثة وتوظيفيا بأفضؿ الوسائؿ والطرائؽ العممية الصحيحة 

 .لموصوؿ إلى أعمى مستوى مف األداء وتحقيؽ االنجاز
وتعد نظرية معالجة المعمومات والتي تعطي تفسيرات موضوعية لكؿ أداء حركي،  

وتوضح ىذه النظرية إف لمعالجة المعمومات البيئية مراحؿ منفصمة ومتسمسمة حتى تظير 
االستجابة في صورتيا النيائية، أي إف المعمومات التي تستقبميا الحواس يتـ تفسيرىا مف خالؿ 

ثـ يتـ اتخاذ القرار بطبيعة االستجابة المناسبة وبعدىا إصدار أوامر حركية عممية اإلدراؾ ومف 
إلى العضالت وتنتج الحركات المالحظة مف خالؿ االنقباضات العضمية. وفي لعبة المبارزة 
يرتبط مستوى األداء وفعاليتو لدى الالعبيف بمدى إدراؾ الالعب لما يحيط بو مف مثيرات 

اد التجربة والخبرة الشخصية أي أف تحسيف األداء يتطمب ضرورة ومتغيرات خارجية مع ازدي
دراؾ، لما ليا مف دور كبير في نجاح األداء الحركي.  تطوير العمميات العقمية مف إحساس وا 

وتعد الميارة الرد بالمبارزة مف الميارات الميمة التي تتطمب مف الالعبيف إتقانيا لتسيـ في    
 و وبما يميزه عف  منافسيو أثناء أدائيا في المباريات والمنافسات.االرتقاء بالمستوى الفني ل

وضع تمرينات جديدة تمثؿ محاولة عممية في إنيا  وتكمف أىمية البحث في 
الرد لالعبي سالح الشيش. األداء الفني  ومدى تأثيرىا في تطويرحركية( حػػػس  -ة كيار ميارية)إد

وتشويقيـ نحو أداء الميارات التي يتعمموىا  دريبتالفي التي تعمؿ عمى زيادة قدرات الالعبيف 
  وىذا مما يحقؽ أىداؼ الوحدات التدريبية والوصوؿ بالالعبيف إلى المستوى المطموب.

الحظ الباحث كونو حكمًا و مدربًا والعبًا ممارسًا لرياضة المبارزة ومف خالؿ اطالعو 
ضعفًا في أداء ميارة الرد، وأف بعض  ومتابعتو ألداء الالعبيف وخاصة سالح الشيش أف لدييـ

حػػػس حركية( وأىميتيا في أداء  -المدربيف لـ ييتموا بصورة مركزة عمى تمرينات ميارية)إدراكية 
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 ومنيااليجوـ والدفاع بسالح الشيش، إذ إف معظـ حركات ىذا السالح التي تمثؿ جممة المبارزة 
ة اىتماـ بعض المدربيف في ىكذا تمرينات قد أثر حركات الرد المتبادلة بيف الالعبيف. ونتيجة لقم

بصورة مباشرة في أداء ىذه الميارات وبنتيجة أغمب المباريات بصورة سمبية وخصوصًا في 
المحظات الحاسمة منيا . لذا ارتأى الباحث الولوج في ىذه المشكمة الميمة في رياضة المبارزة، 

األداء الفني  س حركية( ومدى تأثيرىا في تطويرحػػػ -ودراسػة تأثير تمرينات ميارية)إدراكية 
ة ميارة الرد لدى العبي سالح الشيش مف اجؿ توظيؼ نتائج البحث في خدمة العممية التدريبيل

 لميارة (حركية حػػػس - إدراكية)ميارية تمرينات إعداد، وكانت اىداؼ بحثو في رياضة المبارزة
 في( حركية حػػػس - إدراكية)ميارية تمرينات الشيش، وكذلؾ تعرؼ تأثير سالح الرد لالعبي
 الشيش. سالح لالعبي الرد لميارة الفني تطوير األداء

ىناؾ فروؽ معنوية بيف االختبار القبمي والبعدي في األداء الفني لميارة الرد اذ افترض     
ة في ىناؾ فروؽ معنويولصالح االختبار البعدي، وايضًا  لممجموعتيف البحثيتيف بسالح الشيش

ولصالح  التجريبية والضابطة االختبارات البعدية في األداء الفني لميارة الرد بيف المجموعتيف
ويمعب االحساس واالدراؾ دورًا ميمًا وكبيرًا في عممية التوافؽ  ،المجموعة التجريبية بسالح الشيش

ييز بيف اجزائيا  العصبي العضمي بالنسبة لمحركات الرياضية البسيطة والمعقدة التي تتطمب التم
المختمفة ) فطبيعة االحساس الحركي بالنسبة لميارة معينة تؤثر في درجة التوافؽ ليذه الميارة 
        مف حيث احساس الالعب بوضع المفاصؿ )صفة المرونة ( ودرجة الشد العضمي ) والقوة (

 . (170: 2001: الطالب ولويس)
حركية والتي يمكف تنميتيا وتطويرىا مف –مدركات حس ترتبط لعبة المبارزة بأنواع عدة مف      

خالؿ المناىج التدريبية الخاصة والتي ليا عالقة وطيدة باألداء المياري الخاص بالمعبة مف 
 (                                  123: 2010:الضمد)  ناحية الدفاع واليجوـ

 اجراءات البحث:-2
 -لممجموعات المتكافئة ذات االختبار  ) القبمي ي بالتصميـاستخدـ الباحث المنيج التجريب    

لمالءمتو طبيعة مشكمة البحث وأىدافو. " إذ يعد المنيج التجريبي أكثر مناىج البحث  البعدي(
 .(125: 2000: الحفيظ ومصطفى)  العممي دقة وكفاءة في الوصوؿ إلى نتائج موثوؽ بيا"

 المجتمع وعينة البحث: 2-1
البحث عمى العبي منتخب ديالى بالمبارزة بسالح الشيش لمموسـ الرياضي اشتمؿ مجتمع 

 :االتي( العبًا موزعيف بالشكؿ 16البالغ عددىـ) 2013
 (العبيف.4العينة االستطالعية ) 
 (:العبيف.6المجموعة التجريبية ) 
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 (:العبيف.6المجموعة الضابطة ) 
 ( مباراة.18عدد المباريات) 

 مة في البحث :واالدوات المستعم  الوسائل 2-2
 وسائل جمع المعمومات : 2-2-1

)شبكة ، المالحظة العممية، المقاييساالختبارات و ، مصادر العممية العربية واالجنبيةال    
 المعمومات الدولية( االنترنيت .

 االجيزة واالدوات المستعممة : 2-2-2
( 12كفوؼ )( صينية الصنع، 12( صينية الصنع، أقنعة عدد)12أسمحة مبارزة)شيش( عدد) -1

جياز ،( صينية الصنع 12( محمية الصنع، بدالت مبارزة عدد)6صينية الصنع، شواخص عدد)
 ( ألماني الصنع.1تحكيـ لممبارزة ) أولستر ( عدد)

 ( صينية الصنع.3ساعة توقيت عدد) -2
 ( صيني الصنع 2شريط قياس عدد) -3
 ( ياباني الصنع.1ميزاف طبي عدد) -4
 صيني الصنع. (3أشرطة ممونة عدد) -5
 (.5صينية الصنع ) DVD(، أقراص 2( يابانية الصنع عدد) Sonyكاميرة تصوير نوع)-6
 ( كوري الصنع.1جياز عرض) داتا شو( عدد) -7
 ( صينة الصنع.1عدد) HPجياز كومبيوتر نوع  -8
 صور تعميمية توضح أداء الميارات الرد بالمبارزة. -9

 ات الرد بالمبارزة.أفالـ تعميمية توضح أداء الميار  -10
 جياز اإلحساس باليدؼ محمي الصنع. -11
  :التجربة االستطالعية 2-3

ة ( العبيف مف غير العينة الرئيس4)تـ إجراء التجربة االستطالعية عمى عينة مكونة مف    
والتجربة  جامعة ديالى، –في قاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية  27/8/2013وذلؾ بتاريخ 

العية "ىي تجربة صغيرة أو عمؿ مصغر لمدراسة التي يجرييا الباحث بغية الوقوؼ عمى االستط
، ( 89: 2004:  الشوؾ والكبيسي) السمبيات واإليجابيات التي قد ترافؽ إجراء التجربة الرئيسة"

 ومف خالؿ التجربة االستطالعية تـ معرفة ما يأتي:
 .قدرة المختبريف واستعدادىـ إلجراء االختبارات 
 .معرفة الوقت المستغرؽ لكؿ اختبار بعدد محاوالتو 
 .تعرؼ صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث 
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  أثناء إجراء االختبارات.في كفاءة فريؽ العمؿ المساعد عمى أداء مياميـ 
 معرفة مدى صالحية العينة المختارة، ومدى استجابتيا لالختبارات 
 تواجو الباحث. وكذلؾ لغرض ضبط المتغيرات الدخيمة. معرفة الصعوبات والمشاكؿ التي قد 
 :االختبارات القبمية 2-4

لتحديد خصائص  واشتممت االختبارات االتيةاختبارات قبمية عمى عينة البحث  تـ إجراء     
 العينة :
                اختبار األداء المياري بإجراء مباريات بيف العبي المجموعتيف 2/9/2013في يوـ     

قاـ الباحث بإجراء ، و ( مف المجموعة التجريبية(أ( مف المجموعة الضابطة وفريؽ)ب) فريؽ)
االختبارات الجانب المياري، بمساعدة مدربي المنتخب وفريؽ العمؿ المساعد مف خالؿ تقويـ 

،إذ تـ ( 258: 2012: خمؼ) ضوء استمارة التقويـ المعدة سابقاً  فيلألداء المياري لعينة البحث 
الحركة  –فييا  تراعى( درجات، عمى أف 10تقويـ مف)تفاؽ الخبراء عمى أف تكوف درجة الا

الصحيحة وانسيابيتيا، ودقة توجيو ذبابة السالح نحو ىدؼ المنافس، واألخطاء المرتكبة، والعودة 
إلى وقفة االستعداد بعد االنتياء مف األداء. ولمعرفة أفضمية المناطؽ عمى الممعب التي يكثر 

 عمىييا أداء الرد مف قبؿ الالعبيف إذ قاـ الباحث بتقسـ كؿ مجموعة)التجريبية والضابطة( ف
( العبيف لغرض إجراء مباريات بيف كؿ فريقيف عمى حدا بحيث 3فريقيف كؿ فريؽ يتكوف مف)

يمعب كؿ العب مف المجموعة التجريبية مع ثالثة العبيف مف المجموعة الضابطة بشكؿ 
الفرقي بالمبارزة( بمجموع تسع مباريات لكؿ فريقيف ليكوف المجموع النيائي دوري)نظاـ المعب 

مباريات المجموعتيف البحثيتيف وعرضيا اراة، وقاـ الباحث بتصوير جميع ( مب18لعدد المباريات)
يؤديو الالعب خالؿ كؿ مباراة مف قبميـ، بعد توفير  اداء( محكميف لغرض تقويـ أفضؿ 3عمى )

 جامعة ديالى. –وذلؾ بقاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية كافة ارات مستمزمات االختب
 :االتيةالخطوات  ولغرض حساب الدرجة النيائية لالعب في كؿ ميارة سيتـ اتباع 

درجة أفضؿ أداء لالعب في كؿ مباراة أعطيت مف قبؿ درجات لكؿ مأخذ الوسط الحسابي ل
 المقوميف )تحميؿ التصوير(.
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 تكافش عينة البحث (1)الجدول

 المتغيرات
 قيمة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

)ت( 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 ع± س   ع± س   الفروق

األداء الفني 
 عشوائي 0.155 1.489 1.042 6.444 1.211 5.944 لميارة الرد

  :حس حركية ( –ميارية )إدراكية التمرينات التطبيق  2-5
حس حركية( وضمف المنيج التدريبي الذي  -ميارية )إدراكيةال تمريناتالؽ تـ تطبي

 15/9/2013يضعو الباحث  لممجموعة التجريبية، إذ بدأ تنفيذ الوحدات التدريبية مف تاريخ 
أسبوع ولغاية  ( وحدات تدريبية في األسبوع ولألياـ ) األحد والثالثاء واألربعاء( مف كؿ3وبمعدؿ)

 :أتييوكما  4/12/2013
 (:أسبوع.12مدة المنيج ) 
 (:وحدات تدريبية.3عدد الوحدات التدريبية في األسبوع ) 
 ( 65البالغ) دقيقة( مف زمف القسـ الرئيس 20:)مدة تطبيؽ التمرينات في الوحدة التدريبية

 دقيقة. 
  :قبؿ المدرب. تستخدـ المنيج التدريبي المتبع مففأما المجموعة الضابطة 
 :بعديةاالختبارات ال 2-6
 قاـ الباحث بإجراء اختبارات البعدية وكما يأتي: 

 اختبار األداء المياري بإجراء مباريات بيف العبي المجموعتيفاجرى  16/12/2013يـو في    
 ( مف المجموعة التجريبية(. أ( مف المجموعة الضابطة وفريؽ)ب) فريؽ)

ـ الباحث بتصوير المجموعتيف البحثيتيف لتحديد األداء الفني الميارة الرد لعينة البحث، إذ قا   
لغرض تقويـ األداء، وتـ حساب الدرجة النيائية لالعب لكؿ  انفسيـوعرضيا عمى محكميف 

 ميارة كما ىو مذكور باالختبار القبمي.
  :الوسائل اإلحصائية 2-7

  .نتائجال( وذلؾ لمحصوؿ عمى SPSSتـ باستخداـ النظاـ اإلحصائي)
 .( لمعينات المستقمة والمرتبطةT، اختباري)حراؼ المعيارياالن ،الوسط الحسابي

 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجوعتين التجريبية والضابطة في األداء الفني  3-1

 لميارة الرد وتحميميا:
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االختبارات القبمية والبعدية  يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين (2الجدول )
 في األداء الفني لميارة الرد الضابطة لممجموعة التجريبية والمجموعة

 
 المجموعات

وحدة 
 القياس

 بعدي قبمي
 ع س   ع س  

 1.211 7.944 1.042 6.444 درجة المجموعة التجريبية
 1.534 7.000 1.211 5.944 درجة المجموعة الضابطة

(عمى 1ف القبمي والبعدي لألداء الفني لميارة الرد المبنية في الجدوؿ)دلت نتائج االختباري
 (6.444)وجود فرؽ معنوي في المجموعة التجريبية، إذ كاف الوسط الحسابي في االختبار القبمي

بانحراؼ  (7.944)، ووسطيا الحسابي في االختبار البعدي )1.042(بانحراؼ معياري
ضابطة إذ بمغ وسطيا الحسابي في االختبار القبمي . وكذلؾ المجموعة ال(1.211)معياري

 (7.000)، ووسطيا الحسابي في االختبار البعدي )1.211(بانحراؼ معياري (5.944)
 .(1.534)بانحراؼ معياري

يبين فروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة بين االختبارات  (3الجدول)
 موعة التجريبية والمجموعة الضابطة في األداء الفني  لميارة الردالقبمية والبعدية لممج

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 س  
 ف

 ع
 ف

 قيمة
 ت

نسبة 
 الخطأ

حجم 
 التاثير

 %91 0.000 5.301 1.200 1.000 درجة المجموعة التجريبية
 %52 0.028 2.405 1.862 1.056 درجة المجموعة الضابطة

 2.120(=16( ودرجة حرية )0.05داللة ) قيمة )ت( الجدولية عند مستوى
ولغرض اختبار الفرضية المتعمقة بداللة الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية تـ استعماؿ   

( إف قيمة الوسط الحسابي لمتوسط الفروؽ 12اختبار)ت( لمعينات المترابطة، يتبيف مف الجدوؿ)
(، 1.200قيمة االنحراؼ المعياري ليا) (، بينما بمغت 1.500لممجموعة التجريبية قد بمغت)

( بينما قيمة )ت( 0.000(، وبنسبة خطأ)5.301ت( المحسوبة قد بمغت) )فتبيف إف قيمة
( ولما كانت القيمة 0.05( ومستوى داللة)16( تحت درجة حرية)2.120الجدولية قد بمغت)

االختبارات البعدية أي المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية فيذا يعني وجود فروؽ معنوية لصالح 
 إف  المجموعة التجريبية حققت تطورا في األداء الفني لميارة الرد.

(، بينما 1.056أما قيمة الوسط الحسابي لمتوسط الفروؽ لممجموعة الضابطة قد بمغت)     
( وبنسبة 2.405( إما قيمة )ت( المحسوبة قد بمغت)1.862بمغت قيمة االنحراؼ المعياري ليا)

( ومستوى 16( تحت درجة حرية)2.36)(، بينما قيمة)ت( الجدولية قد بمغت0.028خطأ)
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( ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر مف القيمة الجدولية فيذا يعني وجود فروؽ 0.05داللة)
معنوية لمصمحة االختبارات البعدية أي أف المجموعة الضابطة حققت تطورا في األداء الفني 

 لميارة الرد.
عرؼ إي المجموعتيف أكثر تطورًا تـ استعماؿ قانوف نسبة التطور)حجـ األثر(، إذ تولغرض     

%(، بينما بمغت نسبة التطور 91ُيبيف إف المجموعة التجريبية حققت نسبة تطور بمغت)
 (.1يػػوضحو الشكؿ البيػػػاني) %(. وىذا ما52لممجموعة الضابطة )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةء الفني لممجموعتين التجريبية والضابطاألدا تأثير(: يوضح نسبة حجم 1الشكل)
 :مناقشة النتائج 3-2

( في األداء الفني لميارة الرد بيف االختبارات القبمية والبعدية 3أظيرت نتائج الجدوؿ )
لممجموعتيف التجريبية والضابطة إلى وجود فروؽ ذات داللة معنوية لكوف قيمة )ت( المحسوبة 

( وبنسبة 16( ودرجة حرية )0.05توى داللة )أكبر مف قيمة )ت(الجدولية عند مس
 %(. 91)تأثيرحجـ ( لصالح االختبارات البعدية بالنسبة لممجموعة التجريبية 0.016خطأ)

 اً ايجابي اً الحس حركية( تأثير  -)اإلدراكية لمتماريف الميارية أف  ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى     
، وذلؾ لمبارزة في سالح الشيش في المبارزةعمى مستوى تطوير األداء الفني لميارة الرد با

تحتاج لمعنوية الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية ولمصمحة االختبارات البعدية، فيذه الميارة 
تقافإلى تركيز و  في رياضة المبارزة بسالح الشيش  يمةمف الميارات الم ألنيا في األداء عاؿٍ  ا 

كونيا ميارة ىجومية بنفس الوقت ومف خالؿ استخداميا معب بأساليب مختمفة ومتنوعة لالتي تُ 
الصحيح بالمباراة يستطيع الالعب المدافع إلى أفشاؿ ىجوـ المنافس المياجـ بالصد ومف ثـ أداء 

 الً عاموتعد الرد بأحد أنواعو وتسجيؿ الممسة الصحيحة عمى اليدؼ القانوني لالعب المياجـ. 
افسة بيف الالعبيف. ويعزو الباحث ىذا التأثير االيجابي في السيطرة عمى مجريات المن اً أساسي

الحس حركية( التي طبقت بشكؿ عممي مدروس  -إلى مدى فاعمية التمرينات الميارية )اإلدراكية
ف ىذا يؤدي إلى زيادة األداء الفني لميارة الرد إإذ  بمف حيث توفر األدوات واألجيزة ودور المدر 
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ىمة االيجابية لالعبيف في تحقيؽ األىداؼ المحددة وتنفيذىا المسا فضاًل عفمف قبؿ الالعب 
لعممية تطوير األداء مف خالؿ اكتساب الخبرات جديدة لو التي تؤدي إلى تغيرات نسبية في 

( إلى " أف النمو بالقدرة عمى 2005قابميات األفراد لألداء المياري وقد أشار )قاسـ لزاـ صبر، 
ات أو الخبرات تؤدي إلى تغييرات نسبية في قابميات الفرد عمى األداء الحركي مف خالؿ التمرين

 .(215: 2015: صبر) األداء المياري "
الحس حركية( واستخداـ االدوات واالجيزة  -وكذلؾ لمتنويع في التمرينات الميارية )اإلدراكية    

اداء التمرينات  المالئمة وتغير في المسافات واألزمنة خالؿ االداء الفني لميارة الرد فضال عف
بعصب العينيف ولمختمؼ المسافات واالزماف مختمفة مساىمة فعالة في تطوير األداء الفني 

ف " استخداـ االمكانات ا( الذي أكدة 2001، وىذا يتفؽ مع )مفتي إبراىيـ حمادلميارة الرد. 
 ار التمرينات واالدوات تسيـ في تعظيـ الخبرات المتعممة اذا  ما استخدمت بفاعمية وكذلؾ اختي

تصميماتيا يجب اف يكوف متوافقا مع االمكانات واالدوات المتاحة وكذلؾ التنويع في استخداـ و 
              االمكانات واالدوات يعظـ الخبرات المتعممة وكذلؾ اكساب التطبيقات جوا مريحا "

 (200: 2001: حماد) 
محسوبة أكبر مف قيمة )ت( الجدولية أما بالنسبة لممجموعة الضابطة فكانت قيمة )ت( ال   

 %( ولصالح االختبار البعدي.52(  وبنسبة تطور)0.028وبنسبة خطأ)
عة نو عمى الرغـ  مف وجود فروؽ معنوية اال انيا اقؿ تطورا  مقارنة بالمجمو أويرى الباحث    

رض ألي منيج باألداء الفني لميارة الرد وذلؾ ألنيا لـ تتع ؿالتجريبية وبالتالي حصؿ تطور قمي
 خاص بؿ استمرت في التدريب عمى المنياج المتبع والمعد مف قبؿ المدرب ضمف وحداتيا.

عرض نتائج قيمة)ت( في االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة  3-3
 وتحميميا ومناقشتيا:

سوبة في االختبارات يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)ت( المح (4الجدول )
 البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء الفني لميارة الرد

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 قيمة ضابطة تجربيو
 ت

نسبة 
 الخطأ

 حجم
 ع س   ع س   التأثير

الفني األداء 
 %34 0.049 2.116 1.534 7.000 1.211 7.944 درجة لميارة الرد

 2.038(= 34( ودرجة حرية )0.05ولية بمستوى داللة )قيمة )ت( الجد
قاـ الباحث باختبار نتائج المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لتقويـ األداء    

الفني لميارة الرد وذلؾ لموقوؼ عمى مدى التطور الحاصؿ لممجموعة التجريبية نتيجة تنفيذ 
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حس حركية( مقارنًة بالمجموعة  -الميارية)اإلدراكية المنيج التدريبي باستخداـ التمرينات
( t. testالضابطة التي نفذت المنيج التدريبي خاص بالمدرب فقط عف طريؽ استخداـ اختبار)

(. إذ 4لمعينات المستقمة بداللة األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وكما مبيف في الجدوؿ)
مجموعتيف التجريبية والضابطة، اذ كاف الوسط الحسابي اظيرت النتائج وجود فرؽ معنوي بيف ال

(. اما المجموعة الضابطة فكاف 2.698(، وبمغ انحرافيا المعياري)7.944لممجموعة التجريبية)
( المحسوبة t(، وباستخراج قيمة)1.534(، وانحرافيا المعياري)7.000الوسط الحسابي ليا)

( 2.038( الجدولية والبالغة)tت أكبر مف قيمة)( فقد كان0.049(، وبنسبة خطأ)2.116والبالغة)
(، مما يدؿ عمى أنو يوجد فرؽ معنوي ولصالح 0.05( ومستوى داللة)34عند درجة حرية)

 %(.34المجموعة التجريبية أما نسبة التطور فقد بمغت )
 :مناقشة النتائج 3-4
صالح المجموعة الباحث الفروؽ المعنوية التي ظيرت في االختبارات البعدية ولويعزو    

( 4لميارة الرد وأفضمية تكرارىا عمى الممعب فقد أشارت نتائج الجدوؿ) االداء الفنيالتجريبية في 
إلى تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة باالختبار البعدي لتقويـ األداء الفني 

( 0.05ستوى داللة )لميارة الرد حيث كانت قيمة)ت( المحسوبة أكبر مف قيمة)ت( الجدولية بم
%(.وكذلؾ بالنسبة ألفضمية 34( وبنسبة تطور )0.049( وبنسبة خطأ )34ودرجة حرية )

استخداـ الرد عمى الممعب إذ كانت قيمة )ت( المحسوبة أكبر مف قيمة)ت( الجدولية وبنسبة 
 %( ولصالح المجموعة التجريبية.64( وبنسبة تطور )0.000خطأ)
لى التركيز في إعطاء التمرينات في حاالت مختمفة خالؿ الوحدات سبب إالويعزو الباحث      

التدريبية مف اجؿ تعويد الالعبيف في اختيار المحظة المناسبة ألداء ميارة الرد والتأكيد عمى 
التقميؿ مف نسبة األخطاء اثناء التدريب وصوال إلى األداء األمثؿ أثناء المباريات، والسيما أف 

سيمة الدفاعية ىجومية بنفس الوقت التي ليا دور أساسي في منع الالعب ىذه الميارة تعد الو 
المياجـ مف القياـ بيجومو  بشكؿ جيد، حيث أف عممية الدفاع الناجح تمكف الالعب المدافع مف 

 الدفاعيةالقياـ بيجوـ معاكس)الرد السريع أو المباشر( وىذا يعني أنيا تعتبر مف الميارات 
، ويتفؽ الباحث مع رأي محمد حسف عالوي " يجب عمينا خالؿ الوحدات واليجومية في آف واحد

التدريبية أف تكوف النقاط الميمة لمميارة الحركية التي يجب توجيو االىتماـ البالغ إلييا واضحة 
صالحيا"                        تماما في ذىف الالعب واف يبذؿ أقصى جيد في محاولة التحكـ فييا وا 

( بأف "إعادة التمريف المياري OWEN1975. وىذا وكذلؾ مع )( 270: 1992) عالوي: 
ألكثر عدد ممكف مف المرات مع فترات الراحة االيجابية يوفر فرصة كافية لالعب مف إتقاف 



022074-6032 6ISSN

132 
 

عادتيا بصورة  الميارة وأدائيا بشكؿ حسف وذلؾ الف التماريف المكثفة عمى الميارات المركبة وا 
 . ( QWEN AND CLARK:1975: 13) شكؿ سميـ خالؿ المعب"صحيحة تساعد عمى أدائيا ب

ويرى الباحث سبب ذلؾ إلى إف امتالؾ المبارز قدرة عمى اإلدراؾ واإلحساس بالحركة عمى      
الممعب وضبط المسافة في آف واحد وارتباطو باألداء الحركي لمميارة  مف خالؿ امكانية الجياز 

ي يتـ فيو عممية فيـ واستيعاب وتحميؿ وادراؾ الحركة، الحركي والجياز العصبي المركزي والذ
فالجياز العصبي ىو مركز اساسي لممدركات الحس حركية  ألنو ينظـ الجيد مف خالؿ تنظيـ 
عمؿ البرنامج الحركي لكي يتطابؽ مع أداء مياره الرد ا بشكؿ جيد وىذا يتـ مف خالؿ التدريب 

( إف " الممارسة وبذؿ 2000دي، وأكـر محمد، وىذا يتفؽ وما جاء بو)نجاح ميوالممارسة. 
الجيد بالتدريب والتكرارات المستمرة ضرورية في عممية التعمـ، والتدريب عامؿ مساعد وضروري 
في عممية تفاعؿ الفرد مع الميارة والسيطرة عمى حركاتو وتحقيؽ تناسؽ بيف الحركات المكونة 

 ريب المستمر وحده يزيد مف تطوير تعمـ الميارة."لمميارة في أداء متتابع سيمـ وزمف مناسب والتد
 (130-129: 2000: شمش وصبحي) 

ويؤكد الباحث اف التمرينات المستخدمة ساعدت أفراد المجموعة التجريبية عمى تطور القدرات     
اإلدراكية والحس حركية التي يستفيد منيا الالعب اثناء االداء مما اثرت ايجابيا عمى تحسيف 

لفني لميارة الرد، اذ اف ىذه القدرات ليا تأثير عمى االداء المياري نتيجة لما يقوـ بو االداء ا
العب المبارزة مف تنفيذ الخطط المتعمقة بجممة المبارزة فامتالؾ الالعب مستوى عاٍؿ مف 
االدراؾ واإلحساس الحركي يعطي قدرا  مف الثقة بالنفس والقدرة عمى التصرؼ في مختمؼ 

 تنفيذ ميارة الرد أثناء المنافسة.المواقؼ عند 
( إلى إف " يجب عمى الالعب أف ينظر إلى حركة الرد  2007ويشير) بياف عمي ألخاقاني،     

إنيا ال ترجع في  اذخرى، والتقؿ أىمية عنيا، عمى إنيا ركف ىاـ مف أركاف فف المبارزة األ
قياـ بالدفاع الناجح ضد ىذا مضمونيا عف كوف الرد القوي الرادع عمى ىجوـ المنافس بعد ال

. بؿ يشكؿ اإلجابة السريعة الحازمة لممدافع، كمما فكر المياجـ في القياـ بيجـو ما،  اليجـو
أثناء في وتدفعو دائمًا إلى التردد أو اإلحجاـ واإلقالؿ منو، كما أف استخداـ حركة الرد ذاتيا 

مسة أو اإلصابة لصالحو مف فرصة ثمينة لالعب المدافع في الحصوؿ عمى ل دالمباراة تع
 ( 127: 2007: الخاقاني) الالعب المنافس."

  الخاتمة: -4

 - اإلدراكية) الميارية لمتمريناتالباحث اف  استنتج ألييا التوصؿ تـ التي النتائج ضوء في     
 حبسال المبارزة العبي لدى الرد لميارة الفني األداء تطوير في اً إيجابي اً تأثير ( حركية – الحس
 الرد لميارة الفني األداء في تطوراً  التجريبية المجموعة عالية، وحققت تطور وبنسبة الشيش
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 لميارة الفني األداء في والبعدية القبمية االختبارات بيف معنوية فروؽ عالية، كذلؾ وجود وبنسب
 معنوية فروؽ البعدية، وايضًا وجود االختبارات ولصالح والضابطة التجريبية ولممجموعتيف الرد
 ولصالح والضابطة التجريبية ولممجموعتيف الرد لميارة الفني األداء في البعدية االختبارات بيف

 الحس – اإلدراكية)الميارية  التمرينات استخداـ عمى التأكيد لذلؾ يجبالتجريبية،  المجموعة
بسالح  ارزةالمب العبي لدى واليجومية الدفاعية التدريبية الميارات المنياج ضمف( الحركية
المبارزة،  رياضة في األندية ومدربي الوطنية المنتخبات مدربي عمى البحث نتائج ، وتعميـالشيش

 المبارزة ميارات عمى تأثيرىا تعرؼل( حركية الحس – اإلدراكية)الميارية التمرينات واستخداـ
                الميارية التمرينات باستخداـ وبحوث بدراسات األسمحة فضاًل عف القياـ ولبقية األخرى
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