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ممخص البحث بالمغة العربية

وتضمن البحث خمس فصول في الفصل األول وىو التعريف بالبحث وتطرق الباحث إلى مقدمة البحث و
أىميتو حيث تم التطرق إلى أىمية البحث في التعرف عمى أثر التدريب المكثف و الموزع في تعمم بعض
الميارات األساسية في المبارزة وأىميا حركة الطعن بسالح الشيش لمذكور و اإلناث و أييما أسرع في عممية

التعميم

وىدف البحث إلى :

 -1الفروق بين القياسين القبمي و البعدي لألسموبين المكثف و الموزع لمذكور و االناث كل عمى حدة .

 -2الفروق بين االسموبين المكثف و الموزع في القياس البعدي لكل من الذكور و االناث كل عمى حددة مدن
خالل فرق التأثير .

وافترض الباحثون :د

لكددل مددن التدددريب المكثددف و المددوزع أثددر معنددوي فددي عمميددة تعمددم ميددارة حركددة الطعددن بسددالح الشدديش و لكددال

الجنسين .

أسددتخدم البدداحثون المددنيج التجريبددي بأسددموب المجموعددات التجريبيددة المتكافئددة لمالئمتددو و طبيعددة المشددكمة

المدروسددة والددذي اجددري عمددى تالميددذ وتمميددذات مدددارس (الحريددة االبتدائيددة لمبنددات ي الجيددل الجديددد االبتدائيددة
لمبناتي الرسول االبتدائية لمبنيني عشدتار االبتدائيدة لمبندين) فدي محافظدة القادسدية لمفئدات العمريدة مدن()9-7

سنوات والبالغ عددىم ( )200تمميدذ وددد اختدار البداحثون وبالطريقدة العشدوائية عيندة البحدث وىدي( )80تمميدذ
وتمميذة اي بنسبة مئوية مقدارىا  %40اذ دام الباحثون بتقسيم عينة البحث الى اربع مجاميع تجريبية تكونت

كل مجموعة من ( )20تمميذ عمماً ان جميع افراد العينة من مرحمة نمو واحدة ومن البيئة نفسيا .

وستنتج الباحثون

 – 1ىندداك فددروق معنويددة بددين القياسددين القبمددي و البعدددي لألسددموبين المكثددف و المددوزع و لصددال القيدداس
البعدي .

أما توصياتيم فيي

1د ضرورة استخدام اسموب التدريب المكثف مع فئة عمرية مناسبة اوليا ثبات واتقان في االداء الفني لميدارة
الطعن بالمبارزة.

 - 2ضرورة استخدام اسموب التدريب الموزع في تعمم الميارات االساسية في لعبة المبارزة ولكال الجنسين

The effect of learning program with concentrative and distributive method in
leaning stab movement of Epee in fencing for players of
(7-9) years
Dr. Assad Tariq Ahmed
Dr. Mohamed Dhiaa
MA. Imad Aziz Nashmie
d.asaadtariq@yahoo.com

This study aims to identify :
1- The differences between the two measurements pre and post tests for the
two methods for males and females separately.
2- The differences between the two concentrative and distributive methods in
the pre and post tests for both males and females separately.
Hypothesis :
Each of two concentrative and distributive methods have significant effect
in the process of leaning stab movement of Epee in fencing for players of (7-9)
years.
Experimental method with equivalent groups style was used so it suitable
for nature of problems of research .
Research sample was from pupils of Diwaniya province schools of (7-9) ages
numbered (200) pupils , randomly (80) pupils were selected , and divided into
two groups (experimental and control goup) (20) pupils per group .
Conclusions :
1 - There are significant differences between the two measurements (pre and post
tests ) for the two methods and for the benefit of post tests .
Recommendations :
1-There are need to use the method of intensive training with the first of suitable
age group stability and performance in mastering the technical skill stab .
2 – There are need to use distributive of a coaching style in learning basic skills
in the game of fencing for both gender .

:  التعريف بالبحث-1

د:  المقدمة وأىمية البحث1 – 1
إن التطور العممي الحاصل في جميع الفعاليات الرياضية ومن بينيا رياضة المبارزة دفع بالفرق العالمية

الى بناء فرديا في تعميم األطفال لميارات المبارزة و ذلك من خالل فت مدارس خاصة بيا يتم فييا تعميم

األطفال و من كال الجنسين عمى الميارات األساسية بالمبارزة من خالل إخضاعيم إلى برامج تعميمية ليذه

الميارات .

وان ىذه المناىج التعميمية يتم تطويرىا بشكل مستمر لتضمن التعمم السريع ليذه الميارات و التحاق

الالعبين في صفوف فريقيم بسن مبكرة لكي يتسنى لمفرق االستفادة منيم ألطول فترة ممكنة .

وال تقتصر المناىج التعميمية المستخدمة في ىذه المدارس عمى طريقة واحدة في عممية التعميم و إنما تأخذ

طرق عديدة و منيا التدريب المكثف و الموزع .و تكمن أىمية البحث في التعرف عمى أثر التدريب المكثف و
الموزع في تعمم بعض الميارات األساسية في المبارزة وأىميا حركة الطعن بسالح الشيش لمذكور و اإلناث و

أييما أسرع في عممية التعميم .

 2 – 1مشكمة البحث :د

ان لصعوبة لعبة المبارزة وما تتطمب من جيد بدني وذىني في تعمميا يدفع الى اتباع عدة اساليب بالتعمم

واختيار احد افضل ىذه االساليب من خالل التجريب لكي يوفر الجيد والودت في اتقان المياراتي لذا ارتأى
الباحثون دراسة ىذه المشكمة لمودوف عمى أي االساليب أفضل (الموزعي المكثف) في تعمم ميارة الطعن

بسالح الشيش وكذلك أي الجنسين أسرع في عممية التعميم.

 3 – 1أىداف البحث :د ييدف البحث لمتعرف عمى

 -1الفروق بين القياسين القبمي و البعدي لألسموبين المكثف و الموزع لمذكور و االناث كل عمى حدة .

 -2الفروق بين االسموبين المكثف و الموزع في القياس البعدي لكل من الذكور و االناث كل عمى حدة من
خالل فرق التأثير .

3د الفروق بين الذكور و االناث في االسموب المكثف لمقياس البعدي من خالل فرق التأثير
4د الفروق بين الذكور و االناث في االسموب الموزع لمقياس البعدي من خالل فرق التأثير
 4 – 1فروض البحث :د أفترض الباحثون إن

 -1لكل من التدريب المكثف و الموزع أثر معنوي في عممية تعمم ميارة حركة الطعن بسالح الشيش و لكال
الجنسين .

 -2ىناك فروق معنوية بين القياسين القبمي و البعدي لألسموبين المكثف و الموزع .
 -3ىناك فروق معنوية بين االسموبين المكثف و الموزع في القياس البعدي .
 - 4ىناك فروق بين الذكور و االناث في االسموب المكثف لمقياس البعدي .
 - 5ىناك فروق بين الذكور و االناث في االسموب الموزع لمقياس البعدي .

 5-1مجاالت البحث:د
 -1المجال البشري  :تالميذ المدارس االبتدائية في محافظة القادسية لمفئة العمرية( )9-7سنوات.
 -2المجال الزماني 2014 / 2/ 17 :

إلى 2014 / 5 /20

 -3المجال المكاني  :الساحات و المالعب في مدارس (الجيل الجديد ي الرسول يعشتار ي الحرية )

 - 2الدراسات النظرية
1 -2التعمم والتعميم

دد يختمط عمى القارئ مصطمحا التعمم والتعميم إذ يفيم عمى أنيما مصطمحان لمفيوم واحد ولكن بالوادع أن

لكل منيما لو معنى ومفيوم خاص بو عمى الرغم من كون كل منيما متمم لألخر حيث إن عممية التعمم تحتاج
إلى وجود المعمم والمتعمم .

حيث عرف التعمم تعريفات كثيرة منيا عرفو نجاح وأكرم ندقالً عن ) ) Singer,1980بأنو " النتاج أو

االنعكاس الحاصل بسبب التغير المستمر نسبيا في االداء والسموك بسددبب الخبرة السابقة والتطبيق العممي "

()1

إما التعميم فقد عرف " عمى انو تحديد لمتعمم وتحكم في شروطو وظروفو حيث يمكن لممتعمم أن يتعمم ذاتيا أو

تمقائيا أو تعمم عرضيا أو مصاحبا " (.)2

إن تعمم الميارة الحركية الجديدة عممية صعبة و خاصة عند المتعممين المبتدئين ي وذلك إلرتباطيا بصفة

الرشادة التي ىي صفة التكنيك ي والتكنيك ىو الصفة الحركية لمميارة .

بناء عمى ذلك فإن تعمم الميارة الحركية متعمق بتطوير التوافق و القابميات البدنية و النفسية و العقمية )3(.
و ً

 2 – 2التدريب المكثف و الموزع :

إن المبدأ األساس الذي يحدد عممية التعمم بالطريقة الموزعة و الطريقة المكثفة ىو اودات الراحة بين تمرين

و آخر أو بين تك اررات كل تمرين إذ إن التمرين الموزع يعني وجود راحة تامة و كافية بين التك اررات عكس

التمرين المكثف الذي تقل فيو أو تنعدم فترات الراحة( )4ويمكن لممدرس أو المدرب أن يتالعب بأودات الراحة
فقد تكون بين كل محاولة و محاولة ثانية أو دد تكون بين كل ثالث محاوالت أو دد تكون بين كل خمس

محاوالت و ىكذا .

 3-2حركة الطعن :

تعتبر أىم حركات المبارزة جميعيا .حيث أنيا من أكثر الحركات تكرار سواء في درس المبارزةي أو أثناء
المنافسات يكما تعتبر العمود الفقري لمتبارز .وىي من اىم وسائل اليجوم  .والمبارز الذي يتقن ىذه الحركة

يكتسب ميزة كبرى يتفوق بيا عمى أدرانو .وحركة الطعن ىي مجموعة مؤلفة من حركات الذراعين واألرجل

لقطع المسافة الالزمة لموصول بذبابة السيف الى ىدف المنافس في محاولة لتسجيل لمسة .وحركة الطعن
من الحركات التي أليمكن الوصول بأدائيا الى حد االكتفاء بل يتدرب عمييا دائما لزيادة اتقانيا.

 – 3منيجية البحث و إجراءاتو الميدانية :د

 1 – 3منيج البحث :د أستخدم الباحثون المنيج التجريبي بأسموب المجموعات التجريبية المتكافئة

لمالئمتو و طبيعة المشكمة المدروسة .
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 2 – 3مجتمع وعينة البحث :تم اختيار مجتمع البحث من تالميذ وتمميذات مدارس (الحرية االبتدائية
لمبنات ي الجيل الجديد االبتدائية لمبناتي الرسول االبتدائية لمبنيني عشتار االبتدائية لمبنين) في محافظة

القادسية لمفئات العمرية من( )9-7سنوات والبالغ عددىم ( )200تمميذ ودد اختار الباحثون وبالطريقة

العشوائية عينة البحث وىي( )80تمميذ وتمميذة اي بنسبة مئوية مقدارىا  %40اذ دام الباحثون بتقسيم عينة

البحث الى اربع مجاميع تجريبية تكونت كل مجموعة من ( )20تمميذ عمماً ان جميع افراد العينة من مرحمة
نمو واحدة ومن البيئة نفسيا ولغرض ان يكون خط الشروع واحد بين المجموعات وتقميل تأثير العوامل
الداخمية دام الباحثون بأجراء التجانس والتكافؤ لممجموعات االربع بمتغيرات الطول و الوزن و العمر وكما في

الجداول ()1,2

جدول ()1يبين تجانس العينة من حيث الطول والوزن والعمر
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متجانس

3

العمر( سنة )

7,73

0,45

5,90

متجانس

جدول ()2يبين تكافؤ العينة من حيث الطول والوزن والعمر
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الحرية

المربعات

3د3د االدوات والوسائل واالجيزة المستخدمة:د
1د المقابمة

2د شواخص

3د سالح الشيش
4د شريط دياس
5د ميزان طبي

6د ساعة توديت

7د المصادر والمراجع
8د فريق العمل المساعد

5

 5فريك انعًم انًطبعذ ْى :
– و.د  .رأفذ عجذ انٓبدي انكرٔي  /كهيخ انزرثيخ انريبضيخ – جبيعخ انمبدضيخ
– انًعهى انجبيعي يحًذ عجيذ َبصر  /يذرضخ انخهيج انعرثي نهجُيٍ
– انًعهًخ ٔضٍ عسيس كبظى  /يذرضخ انًُبل االثزذائيخ نهجُبد
– انًعهًخ ْيفبء عجذ انجهيم  /يذرضخ انحريخ االثزذائيخ نهجُبد

المحسوبة

0,002

غير متجانس

3د 4االختبار المستخدم في البحث
1-4-3اختبار ددة الطعن

() 1

الغرض من االختبار  -:دياس ددة توجيو اليجمة .

مواصفات االداء  -:يوضع الشاخص عمى الممعب ثم يتم إيصالو بالكيرباء .يرسم خط عمى بعد

يتناسب مع طول طعنة الالعب ليبدأ بأداء الطعنة  .يقف الالعب أمام الشخص بوضع االستعداد وبيده السالح

(الشيش) الموصول بالكيرباء خمف الخط المذكور أعاله .يبدأ الالعب بأداء اليجمات (ديد الدراسة) في اتجاه
اليدف (الدوائر الموجودة عمى الصدرية) الذي حددىا لو المدرب انظر الشكل ()1

ودت االختبار  -:يعطى الالعب ( )10محاوالت خالل ودت ددره( )15ثانية .
إحتساب النقاط -:

-1تعطى الدرجة حسب مكان الطعنة.
-2إذا لم يطعن الالعب داخل إحدى الدوائر المحددة لو يعطى صف ارً.
-3النقاط مقسمة حسب درجات الصعوبة (. ).5.4.3.2.1
-4النتيجة النيائية ىي مجموع ( )10محاوالت


عداد ردمي
زر تشغيل

ضوء احمر

 انًعهى ضبجذ حًسح ضهًبٌ  / /يذرضخ فهططيٍ االثزذائيخ نهجُيٍ( )1ثيبٌ عهي عجذ عهي  :انًحذداد األضبضيخ في اخزيبر انُبشئيٍ في ريبضخ انًجبرزح ,أطرٔحخ دكزٕراِ غير يُشٕرح
,جبيعخ ثغذاد كهيخ انزرثيخ انريبضيخ . 1997,

5

5
2
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5

1

3

4

شكل ()1يبين اختبار الددة

3د 5التجربة االستطالعية :
تم إجراء ىذه التجربة يوم االحد  2014/3/2عمى عينو مؤلفة من ( )5طالب تم اختيارىم بالطريقة العشوائية
من مجتمع البحث وكان اليدف من ىذه التجربة :

 -1معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجو الباحث عند تطبيق التجربة .
 -2مدى مالئمة االجيزة واألدوات .
 -3تدريب لفريق العمل .

 -4معرفة الودت الالزم ألداء االختبار .

3د6د االختبارات القبمية

دام الباحثون بأجراء التجربة القبمية عمى عينة البحث وذلك بتاريخ 2014/3 /11اجراء االختبار القبمي عمى
مدرسة الحرية االبتدائية لمبنات ومدرسة الرسول االبتدائية لمبنين و مدرسة الجيل الجديد االبتدائية لمبنات

ومدرسة عشتار االبتدائية لمبنين وجميعيا كانت في تمام الساعة العاشرة صباحاً وفي ساحة واحده.

3د7د المنيج التعميمي

بعد انتياء االختبارات القبمية عمى عينة البحث دام الباحثون بتطبيق المنيج التعميمي عمى عينة البحث
وبمساعدة معممي التربية الرياضية في كل مدرسة حيث أعطيت مدرسة الحرية االبتدائية لمبنات منيج تعميمي

باألسموب المكثف اما مدرسة الرسول لمبنين فقد أعطيت منيج تعميمي باألسموب المكثف اما مدرسة الجيل

الجديد االبتدائية لمبنات فقد اعطيت منيج تعميمي باألسموب الموزع ومدرسة عشتار االبتدائية لمبنين اعطيت

منيج تعميمي باألسموب الموزع واستمر المنيج ثمانية اسابيع وبوادع ( )40دديقة لكل وحدة تعميمية وبوادع

وحدتين تعميميتين في االسبوع .

3د8د التجربة الوسطية :د

دام الباحثون بتاريخ  2014/ 4 / 17 – 2014 / 4 / 12بأجراء التجربة الوسطية بعد مرور اربع
اسابيع عمى تنفيذ المنيج التعميمي وذلك لمتأكيد من ان المنيج يسير باالتجاه المخطط لو أي يقوم بالتطوير

في عممية تعمم الميارات ديد الدراسة .

 3د  9االختبارات البعدية :د

بعد انتياء تنفيذ المنيج التعميمي عمى المجموعات االربع دام الباحثون بأجراء التجربة البعدية عمى عينة

البحث حيث دام بأجراء التجربة البعدية بتاريخ  2014/5/8عمى مدرسة الحرية االبتدائية ومدرسة الجيل
الجديد االبتدائية لمبنات ومدرسة الرسول االبتدائية لمبنين ومدرسة عشتار االبتدائية لمبنين وفي نفس الودت

والساحة.

3د10د الوسائل االحصائية )6(.
1د الوسط الحسابي .

2د االنحراف المعياري .

3د اختبار (  ) tلمعينات المستقمة .
 - 4اختبار (  ) tلمعينات المترابطة .
5د معامل االلتواء .
6دد النسبة المئوية

 – 4عرض النتائج و تحميميا و منادشتيا :د
بعد إجراء التجربة البعدية عمدى عيندة البحدث و الحصدول عمدى البياندات ددام البداحثون باسدتخراج ديمدة التطدور
لكل مجموعة وذلك من خالل عممية طرح النتائج القبمية من البعدية و كما في المعادلة التالية :
( النتائج البعدية – النتائج القبمية = ديمة التطور )

وذلك لكي تسيل عممية المقارنة بين المجموعات عمى اختالف أجناسيا و طريقة التعميم لكل واحدة منيا حيدث

تكون المقارنة عمى اساس ديمة التطور لكل مجموعة .

جدول (  ) 1يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وديمة))tالمحسوبة والجدولية لمجموعتي البنين و
البنات ألسموب التدريب المكثف

المتغيرات

وحدة

اختبار ددة الطعن

عدد تكرار

القياس

الجنس

ديمة التطور
س

ديمة t

ع

بنين

3.56

1.16

بنات

2.87

1.39

المحسوبة
2.761

ديمة t

الجدولية
2.093

الداللة
معنوي
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مددن خددالل الجدددول (  ) 1يتبددين لنددا ان الوسددط الحسددابي لمبنددين فددي اختبددار ددددة الطعددن بمددغ

( )3,56

وبانحراف معياري (  )1.16اما الوسط الحسابي لمبنات فقد بمغ (  )2,87و بدانحراف معيداري ( ) 1.39امدا
 - 6يحًذ عجذ انعبل اييٍ انُعيًي – حطيٍ يرداٌ عًر  :االحصبء انًزمذو في انعهٕو انزرثٕيخ ٔ انزرثيخ انجذَيخ يع رطجيمبد , SPSS
ط , 1انٕراق نهُشر ٔ انزٕزيع  , 2006 ,ص , 178ص. 125

ديمة ( )tالمحسوبة فقد بمغت (  )2.761وىدي اكبدر مدن الجدوليدة البالغدة(  ) 2.093و ىدذا يددل عمدى انيدا
معنوية ولصال المجموعة ذات الوسط الحسابي االعمى .

جدول ( ) 2يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و ديمة ( )tالمحسوبة و الجدولية لمجموعتي
البنين و البنات ألسموب التدريب الموزع

المتغيرات

وحدة

الجنس

القياس
اختبار ددة

عدد تكرار

الطعن

ديمة التطور
س

بنين
بنات

ع

3,705
4.347

1.22

ديمة t

ديمة t

المحسوبة

الجدولية

3.559

الداللة
معنوي

2.093

0.672
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مددن خددالل الجدددول (  ) 2يتبددين لنددا ان الوسددط الحسددابي لمبنددين فددي اختبددار ددددة الطعددن دددد بمددغ () 3.705

وبانحراف معياري ( )1,22اما الوسدط الحسدابي لمبندات فقدد بمدغ ( ) 4.347و بدانحراف معيداري ( )0.672

امدا ديمدة) (tالمحسدوبة بمغدت ( ) 3.559وىدي اكبدر مددن الجدوليدة البالغدة(  ) 2.093و ىدذا يددل عمدى انيددا
معنوية ولصال المجموعة ذات الوسط الحسابي األعمى .

جدول ( ) 3يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و ديمة  tالمحسوبة و الجدولية لمجموعتي البنين
ألسموبي التدريب المكثف و الموزع

المتغيرات
اختبار ددة

الطعن

وحدة

القياس
عدد تكرار

الجنس

ديمة التطور
س

مكثف
موزع

3.56

ديمة t

المحسوبة

ع

2.529

1.16

1.22 3,705

ديمة t

الجدولية
2.093

الداللة
معنوي
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من خالل الجدول (  ) 3يتبين لنا ان الوسط الحسابي لمبنين في التدريب المكثف الختبار دددة الطعدن ددد بمدغ

( ) 3,56وبددانحراف معيدداري (  ) 1.16امددا الوسددط الحسددابي لمبنددين فددي التدددريب المددوزع بمددغ (  )3.705و
بدددانحراف معيددداري (  )1,22امدددا ديمدددة (

 )tالمحسدددوبة بمغدددت ( )2.529وىدددي اكبدددر مدددن الجدوليدددة البالغدددة

( ) 2.093و ىذا يدل عمى انيا معنوية ولصال المجموعة ذات الوسط الحسابي االعمى .

جدول ( ) 4يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و ديمة  tالمحسوبة و الجدولية لمجموعتي البنات
ألسموبي التدريب المكثف الموزع

المتغيرات
اختبار ددة

وحدة

القياس
عدد تكرار

الجنس
مكثف

ديمة التطور

ديمة t

ديمة t

س

ع

المحسوبة

الجدولية

2.87

1.39

2.923

2.093

الداللة

الطعن

موزع

4.347

0.672

معنوي
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من خالل الجدول (  ) 4يتبين لنا إن الوسط الحسابي لمبنات في التدريب المكثدف الختبدار دددة الطعدن ددد بمدغ

( )2,87وبانحراف معياري ( ) 1.39أمدا الوسدط الحسدابي لمبندات فدي التددريب المدوزع ددد بمدغ (  ) 4.347و
بانحراف معياري (  )0.672أما ديمة)(tالمحسوبة بمغت (  )2.923وىي اكبر من الجدوليدة البالغدة(2.093
) و ىذا يدل عمى إنيا معنوية ولصال المجموعة ذات الوسط الحسابي األعمى .

4د 2منادشة النتائج

من خالل عرض الجدول ( )1يتبين لنا ان النتائج تكون معنوية لصال مجموعة البنين ويرى الباحثون ان

السبب في ذلك ىو ان البنين اكثر رغبة من البنات في تعمم ميارات المبارزة لذا يستجيبوا اثناء تطبيق المنيج

المكثف وكذلك فإن البنين يمتازون بمؤىالت فسيولوجية من خالل االمكانية العضمية لتحمل اداء التمرينات
بدون راحة حيث"يشكل النسيج العضمي نحو ثالثة أخماس وزن الجسم لدى الرجل و أدل من ذلك دميالً لدى

المرأة "()7

اما من خالل الجدول ( )2والذي يبين مجموعتي التدريب الموزع نرى ان النتائج معنوية لصال

مجموعة

البنات ويرى الباحثون ان فترة الراحة التي تعطى لممجموعات التي تتعمم بالتدريب الموزع من شأنيا فت

المجال امام البنات لتقبل الميارة المراد تعمميا بعيداً عن التعب حيث ان التعب يؤدي الى تشتيت االنتباه

وبالتالي فقدان المعمومات او الميارات المتعممة بسيولة حيث "ان التدريب تحت ظروف التعب يولد اداء

منخفضاً مما يولد برامج حركية مناسبة لذلك االداء المنخفض ي وبتكرار االداء تحت ظروف التعب سوف تتولد

و تثبت برامج حركية غير فعالة "() 8

ومن خالل الجدول ( ) 3والذي يبين نتائج مجموعتي البنين في كل من اسموبي التعمم المكثف والموزع نجد ان
النتائج معنوية لصال مجموعة البنين والتي استخدمت اسموب التدريب المكثف ويرى الباحثون ان السبب في

ذلك ىو ان اسموب التدريب المكثف يتي لممتعمم اداء الميارة ألكثر من مرة وىذا يشبع رغبات المتعمم السيما

وان البنين يكونون ذوي رغبة كبيرة في ممارسة لعبة المبارزة لذلك فكمما اعطوا فترة اكثر لمممارسة كمما كانوا

اكثر تقبالً لتعمم تمك الميارة "فإن التالميذ يحاولون الوصول الى تحقيق ىدفيا في ادصى ودت كما تساعدىم
ىذه الطريقة في اشباع رغبتيم"()9

 - 7يحًذ ضًير ضعذ انذيٍ  ,عهى ٔظبئف االعضبء ٔ انجٓذ انجذَي  ,ط, 2000 , 3ص. 38
 - 8يعرة خيٌٕ  :انزعهى انحركي ثيٍ انًجذأ ٔ انزطجيك  ,يكزت انصخرح نهطجبعخ ,انعراق  , 2002 ,ص. 85
َ - 9بْذ يحًٕد ضعذ ـ َيههي ريسي فٓيى  :طرق انزذريص في انزرثيخ انريبضيخ  ,ط , 2يركس انكزبة نهُشر  ,انمبْرح  , 2004 ,ص79

ومن خالل الجدول ( )4والذي يبين نتائج مجموعتي البنات في اسموبي المكثف والموزع ظيرت النتائج
معنوية في ميارة الطعن ولصال

المجموعة المتعممة باألسموب الموزع وعشوائية عند استخدام االسموب

المكثف عمى االناث ألنو ينتج عنو التعب وىذا يؤدي الى" انخفاض التحفيز و عدم استقرار االنسجة العصبية
و العضمية و كذلك االجيزة الحسية "()10

 – 5االستنتاجات و التوصيات :

 1 – 5االستنتاجات -:استنتج الباحثون ما يمي .

 – 1ىناك فروق معنوية بين القياسين القبمي و البعدي لألسموبين المكثف و الموزع و لصال

البعدي .

القياس

 – 2ىناك فروق بين الذكور و االناث في االسموب المكثف لمقياس البعدي و لصال الذكور .
 - 3ىناك فروق بين الذكور و االناث في االسموب الموزع لمقياس البعدي و لصال االناث .
 2 – 5التوصيات :د يوصي الباحثون بما يمي :

 – 1ضرورة استخدام اسموب التدريب المكثف مع فئة عمرية مناسبة اوليا ثبات واتقان في االداء الفني

لميارة الطعن بالمبارزة.

 - 2ضرورة استخدام اسموب التدريب الموزع في تعمم الميارات االساسية في لعبة المبارزة ولكال الجنسين .
 – 3ضرورة استخدام اساليب تدريب اخرى في تعمم الميارات االساسية في لعبة المبارزة ولكال الجنسين .

المصادر
د بيان عمي عبد عمي  :المحددات األساسية في اختيدار الناشدئين فدي رياضدة المبدارزة يأطروحدة دكتدوراه غيدر
منشورة يجامعة بغداد كمية التربية الرياضية ي. 1997

دد زىير داسم الخشاب  :كرة القدم ي دار الكتب لمطباعة والنشر ي الموصل ي. 1999

دد سميعة خميل محمد  :مباديء الفسيولوجيا الرياضية ي ط 1يشركة ناس لمطباعة ي  2008د عبد اهلل حسين

الالمي  :أساسيات التعمم الحركي ي ط 1ي مجموعة مؤيد الفنية ي جامعة القادسية ي 2006
د داسم لزام و آخرون :أسس التعمم و التعميم و تطبيقاتو في كرة القدم ي . 2005

 -محمد سمير سعد الدين ي عمم وظائف االعضاء و الجيد البدني ي ط 3ي . 2000

 محمددد عبددد العددال امددين النعيمددي – حسددين مددردان عمددر  :االحصدداء المتقدددم فددي العمددوم التربويددة و التربيددةالبدنية مع تطبيقات  SPSSي ط 1ي الوراق لمنشر و التوزيع ي . 2006

 -محمد عبده ي مفتي ابراىيم  :االعداد المتكامل لالعبي كرة القدم ي القاىرة ي دار الفكر العربي ي .1985

 -محمددد محمددود الخوالدددة واخددرون  :طددرق التدددريس العامددة  .الدديمن ي ط 1ي مطبعددة وزارة التربيددة والتعمدديم

اليمنية ي . 1997

 -مفتددي اب دراىيم محمددد  :الجديددد فددي اإلعددداد الميدداري و الخططددي لالعددب كددرة القدددم ي دار الفكددر العربددي ي

القاىرة ي 1994

 -ناىد محمود سعد د نيممي رمزي فييم  :طرق التدريس في التربيدة الرياضدية ي ط 2ي مركدز الكتداب لمنشدر ي

القاىرة ي . 2004

 - 10ضًيعخ خهيم يحًذ  :يجبديء انفطيٕنٕجيب انريبضيخ  ,ط, 1شركخ َبش نهطجبعخ  , 2008 ,ص. 311

 -نجاح ميدي شمش ي اكرم محمد صبحي  :التعمم الحركي  .دار الكتدب لمطباعدة والنشدر ي جامعدة البصدرة ي

.1994

 -يعرب خيون  :التعمم الحركي بين المبدأ و التطبيق ي مكتب الصخرة لمطباعة ي بغداد ي . 2002

 -يعرب خيون – عادل فاضل  :التطدور الحركدي و اختبدارات األطفدال ي مكتدب العدادل لمطباعدة الفنيدة ي بغدداد

ي. 2007

المالحق
نشدذج لصا ك:ت :لالصاشا :لشسالكش ف :ل ث
الوحدة التعميمية االولى:د باألسموب المكثف
اإلسبوع  :األول

الزمن

 40 :دديقة

القسم
القسم

التحضيري

الشرح

الزمن

 10د  -1سير – ىرولة – ركض – ىرولة – سير
 – 2تمارين اإلحماء و التمطية

القسم

الرئيسي

 25د  -1يقددددف التالميددددذ فددددي صددددف واحدددددوىم فددددي وضددددع االسددددتعداد
(االونكارد)

 – 2يقوم التالميذ بتقدديم الرجدل االماميدة ( عندد اعطداءىم اشدارة
البدء ) كما في حركة الطعن و من ثم العودة الدى وضدع االسدتعداد

ي يكددرر التالميددذ الحركددة  10مدرات دبددل االنتقددال الددى الجددزء التددالي
من الحركة .

 – 3يقوم التالميذ بتقديم الرجل االمامية مع خفض الذراع الخمفيدة
بمستوى الرجل الخمفية ومن ثم العودة الى وضع االستعداد ي يكرر

التالميدددذ الحركدددة  10مدددرات دبدددل االنتقدددال الدددى الجدددزء التدددالي مدددن
الحركة .

 – 4التالميذ في وضع االستعداد يقوم المعمم بإعطداء إشدارة البددء
فيددؤدي التالميددذ حركددة الطعددن كاممددة و مددن ثددم العددودة الددى وضددع
االستعداد ي يكرر التالميذ الحركة  10مرات .

القسم

الختامي

5د

لعبة ترويحية

3د

التشكيالت

أخذ الغياب

2د

الوحدة التعميمية الرابعة:د باألسموب المكثف
اإلسبوع  :الرابع
الزمن

 40 :دديقة
القسم

القسم

التحضيري

القسم

الرئيسي

الشرح

الزمن

 10د  -1سير – ىرولة – ركض – ىرولة – سير
 – 2تمارين اإلحماء و التمطية
 25د

 -1يقددددف التالميددددذ فددددي صددددف واحدددددوىم فددددي وضددددع االسددددتعداد
(االونكارد) و يكون اماميم شاخص يمثل منافس .

 – 2يقوم التالميذ بتقدديم الرجدل االماميدة ( عندد اعطداءىم اشدارة
البدء ) كما في حركة الطعن و من ثم العودة الدى وضدع االسدتعداد

ي يكددرر التالميددذ الحركددة  10مدرات دبددل االنتقددال الددى الجددزء التددالي
من الحركة .

 – 3يقوم التالميذ بتقديم الرجل االمامية مع خفض الذراع الخمفيدة
بمستوى الرجل الخمفية ومن ثم العودة الى وضع االستعداد ي يكرر

التالميدددذ الحركدددة  10مدددرات دبدددل االنتقدددال الدددى الجدددزء التدددالي مدددن
الحركة .

 – 4التالميذ في وضع االستعداد يقوم المعمم بإعطداء إشدارة البددء
فيدددؤدي التالميدددذ حركدددة الطعدددن كاممدددة محددداولين اصدددابة او لمدددس
المناطق القانونية عمى الشاخص لتسجيل لمسة و من ثم العودة

الى وضع االستعداد ي يكرر التالميذ الحركة  10مرات .
القسم
الختامي

5د

لعبة ترويحية
أخذ الغياب

3د
2د

التشكيالت

الوحدة التعميمية الثامنة:د باألسموب المكثف
اإلسبوع  :الثامن

الزمن

 40 :دديقة

القسم
القسم

التحضيري
القسم

الرئيسي

الشرح

الزمن

التشكيالت

 10د  -1سير – ىرولة – ركض – ىرولة – سير
2د تماريت التمطية

 25د

 يقددف التالميددذ فددي صددفين متقددابمين ىددم فددي وضددع االسددتعداد(االونكارد)

 – 2يقوم التالميذ بتقدديم الرجدل االماميدة ( عندد اعطداءىم اشدارة
البدء ) كما في حركة الطعن و من ثم العودة الدى وضدع االسدتعداد

ي يكددرر التالميددذ الحركددة  10مدرات دبددل االنتقددال الددى الجددزء التددالي
من الحركة .

 – 3يقوم التالميذ بتقديم الرجل االمامية مع خفض الذراع الخمفيدة
بمستوى الرجل الخمفية ومن ثم العودة الى وضع االستعداد ي يكرر

التالميدددذ الحركدددة  10مدددرات دبدددل االنتقدددال الدددى الجدددزء التدددالي مدددن
الحركة .

 – 4التالميذ في وضع االستعداد يقوم المعمم بإعطاء إشارة البدء
فيؤدي التالميذ حركة الطعن كاممة محاولين اصابة او لمس

المناطق القانونية في جسم المنافس لتسجيل لمسة و من ثم

العودة الى وضع االستعداد ي يكرر التالميذ الحركة  10مرات
القسم

الختامي

5د

لعبة ترويحية
أخذ الغياب

3د

2د

الوحدة التعميمية االولى:د باألسموب الموزع

اإلسبوع  :األول

الزمن

 40 :دديقة

القسم
القسم
التحضيري

الزمن

الشرح

 10د  -1سير – ىرولة – ركض – ىرولة – سير
 – 2تمارين اإلحماء و التمطية

التشكيالت

القسم

 25د
* يقف التالميذ في صف واحدوىم في وضع االسدتعداد (االونكدارد)

الرئيسي

ومن ثم اداء حركة الطعن كاممة بعد اداءىا مدن دبدل المعمدمي يكدرر

التالميذ الحركة  10مرات ومن ثم اعطداء التالميدذ راحدة  30ثانيدة
لتوجيييم و تصحي االخطاء بعد ذلك يؤدي التالميذ حركدة الطعدن

كاممة ي يكرر التالميذ الحركة  10مرات .
القسم

الختامي

5د

لعبة ترويحية

3د

أخذ الغياب

2د

الوحدة التعميمية الرابع:د باألسموب الموزع

اإلسبوع  :الرابع

الزمن

 40 :دديقة

القسم

الزمن

القسم

 10د  -1سير – ىرولة – ركض – ىرولة – سير

التحضيري

الشرح

 – 2تمارين اإلحماء و التمطية
القسم
الرئيسي

 25د
* يقف التالميذ في صف واحدوىم في وضع االسدتعداد (االونكدارد)

و يكون اماميم شاخص يمثل منافس ومدن ثدم اداء حركدة الطعدن

كاممة محداولين لمدس المنداطق القانونيدة عمدى الشداخص لتسدجيل

لمسة بعد اداءىا من دبل المعممي يكدرر التالميدذ الحركدة  10مدرات
ومدددن ثدددم اعطددداء التالميدددذ راحدددة  30ثانيدددة لتدددوجيييم و تصدددحي

االخطددداء بعدددد ذلدددك يدددؤدي التالميدددذ حركدددة الطعدددن كاممدددة ي يكدددرر

التالميذ الحركة  10مرات .

التشكيالت

القسم

الختامي

5د

لعبة ترويحية

3د

أخذ الغياب

2د

