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 مستخلص البحث

هجومية تم التطرق من قبل الباحثان الى دور التقنيات التعليمية واثرها في تطوير المهارات ال       

بما يخدم اهداف كل وحده تعليمية في المبارزة وعن الية توظيف تلك التقنيات وتنفيذ التمرينات عليها 

من تلك الوحدات ، خصوصا ألهمية هذا التقنيات المستحدثة في عملية نقل المعارف والمعلومات الى 

تقنيات التعليمية على التأثير التمرينات المهارية  ب هدف البحثالتعليمين بسهولة وامان ، حيث 

البحث  اما فرض، مستوى اداء المهارات الهجومية في المبارزة لدى العبي سالح الشيش للناشئين 

، حيث وجود فروق دالة احصائيا للمهارات الهجومية بين االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث 

البحث فتمثلت بالعبي المدرسة  ا عينةاملمالئمة وطبيعة البحث ،  المنهج التجريبياستخدم الباحثان 

متبارزا يمثلون ( 8)التخصصية التابعة لمركز الوطني لرعاية المواهب فئة الناشئين والبالغ عددهم 

الستعمال التقنيات التعليمة تأثرا فكان  اما اهم االستنتاجاتمن مجتمع البحث الكلي ، %( 04)نسبة 

 وهم التوصيات.سنه ( 51-51)المبارزة بأعمار واضحا على المهارات الهجومية لدى ناشئي 

استخدام التقنيات التعليمية التي امتازت بالحداثة في تنفيذ البرامج التعليمة المعدة للناشئين والشباب 

 . والتقدمين في رياضة المبارزة 

 .المهارات الهجومية ،  التقنيات التعليمية:  الكلمات المفتاحية
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The effect of skill exercises with educational techniques in developing 

some offensive skills in fencing for juniors 

Salah Hadi Hammad                           Dr. Khalil Ibrahim Suleiman 

University of Anbar - College of Physical Education and Sports Sciences 

Abstract 

 The two researchers discussed the role of educational technologies and their 

impact on developing offensive skills in fencing and about the mechanism 

for employing these techniques and carrying out exercises on them in a way 

that serves the goals of each educational unit of those units, especially 

because of the importance of these new technologies in the process of 

transferring knowledge and information to educators easily and safely, 

where The aim of the research is the effect of skill exercises with 

educational techniques on the level of offensive skills performance in 

fencing among junior gunship players. As for the research imposing 

statistically significant differences in offensive skills between the pre and 

post tests of the research sample, where the researchers used the 

experimental method to suit the nature of the research, while the research 

sample was represented by my players. The specialized school affiliated 

with the National Center for Talent Care, the junior group, whose number is 

(8), the competitors represent a percentage (40%) of the total research 

community. As for the most important conclusions, the use of instructional 

techniques had a clear effect on the offensive skills of the beginners of 

fencing at the ages of (15-16) years. Recommendations The use of 

educational technologies characterized by modernity in implementing 

educational programs intended for young people, youth and progressive 

students Fencing sport. 

Key Words: Instructional Techniques, Offensive Skills. 
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 الفصل األول

 :التعريف بالبحث -2

 : تهمقدمة البحث واهمي 2 -2

شهد العالم تطورا كبيرا في جميع مجاالت الحياة كافة ومن تلك المجالت هوه المجال الرياضي 

الذي اخذ جيزا كبير في الوقت الحاضر ، حيث اتجه المختصون والباحثون في االبحاث والدراسات 

المعوقات التي تظهر سواء في رياضة المبارزة او الى ايجاد طرق واساليب جديده لحل المشكالت و

تسهل من  واحده من االمور المهمة التي تعليميةالتقنيات الوان هذه  ،  .بقية الرياضات االخرى 

تسرع من التي  المستحدثة علمية نقل المعارف والمعلومات الى المتعلمين عن طريق هذه التقنيات

عليمية مما يؤدي الى تقليل زمن تعلم المهارات لدى المتعلمين االدراك السليم للمواقف واالحداث الت

   .بشكل اسهل واسرع 

اخذ التقدم التكنولوجي واستخداماته دور كبير في عمليتي التعلم والتدريب الرياضي لما لها من 

دور بارز في سهولة نقل المعارف والخبرات الى المتعلم وبطرق جديده والتي من شأنها مساعده 

ب او الالعب من اتقان المهارة بشكل اسهل واسرع واوضح من ذي قبل حيث تمتاز رياضة الطال

المبارزة بالسرعة الخفة في عمليتي التقدم والتقهقر وسرعة اداراك المواقف التعليمة وايجاد 

أصبح من "  (4440سالم جابر عبدا هلل ، )  واكد االستجابات المناسبة لتلك االحداث فقد اشار

 ةبصورجديدة غير الطرق التقليدية  بحيث ال تعتمد  ةمييإدخال تقنيات حديثه وطرق تعل الضروري

" الحصول على المعرفة بل هنالك مصادر خارجية ةعلى المعلم او المدرب  فقط في طريق ةكلي
(5)

. 

 المعثثثد مسثثثبقا التعليمثثثيالبحثثثث فثثثي توظيثثثف تقنيثثثات الثثثتعلم ضثثثمن المنهثثثا   اهميثثثةحيثثثث تتجلثثثى 

المهثثثارات  مثثثن االسثثثاليب الحديثثثثة المتبعثثثة فثثثي تعلثثثيم ةاذ تعثثثد التقنيثثثات واحثثثد رب، مثثثن قبثثثل المثثثد

والتثثي تسثثاعد علثثى فهثثم وتفسثثير االحثثداث اثنثثاء المواقثثف التعليميثثة  لثثدى  ،المبثثارزة فثثياالساسثثية 

الالعبثثثثين ، ومثثثثن هنثثثثا كثثثثان التفكيثثثثر فثثثثي ايجثثثثاد الحلثثثثول التثثثثي ترتكثثثثز علثثثثى اسثثثثتحداث التقنيثثثثات 

ة فثثثي الثثثتعلم الحركثثثي وتعلثثثيم المهثثثارات االساسثثثية الدفاعيثثثة والهجوميثثثة  فثثثي التعليميثثثة المسثثثتخدم

مهثثثثارات العقليثثثثة المختلفثثثثة وبالتثثثثالي يثثثثنعك  لتعليميثثثثة ل منفعثثثثةوتكثثثثون ذات  ،رياضثثثثة المبثثثثارزة

 . بشكل ايجابي على المهارات االساسية لدى الالعبين 

 

                                                

5)) 
، ثررررر اسررررتخدام أسرررراليت تعليميررررة مختلفررررة فرررري تعلرررريم بعرررر  مهررررارات لعبرررره المبررررار  ا، سثثثثالم جثثثثابر عبثثثثدا هلل

 . 54ص ،4440، جامعه البصرة ، كليه التربية الرياضية ، رسالة ماجستير
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 :مشكلة البحث  2-0

 ذلك كونثثثثه تدريسثثثثي لمثثثثادة المبثثثثارزة كثثثثعبثثثثة ومتابعثثثثا لهثثثثا لبال الباحثثثثثمثثثثن خثثثثالل اهتمثثثثام 

وحضثوره ، واالطالع على الدراسات السثابقةجامعة االنبار  –في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

ن فثثثثي رياضثثثثة المبثثثثارزة مثثثثن ذوي الخبثثثثرة يلعثثثثدد مثثثثن الوحثثثثدات التعليميثثثثة واللقثثثثاءات مثثثثع المعنيثثثث

االسثاليب التقليديثة فثي تنفيثذ الوحثدات ان اغلب المدربين يعتمدون علثى الطثرق و تبين ،واالختصاص

الطرائثثق  ، لعثثدم تثثوفر االمكانيثثات التعلميثثة والتدريبيثثة لهثثم ، باةضثثافة الثثى قلثثة التنثثوع فثثية يثثالتعليم

وكذلك اغفال اغلب المدربين بعدم استخدام تقنيات اضافية في لية التعليمية مواالساليب الحديثة  في الع

مثن اصثعب المراحثل العمريثة فثي ( 51 -51)العمريثة للناشثئين رحلة الم ه، حيث تعد هذ عملية التعلم

عملية االعداد والتدريب في تعليم المهثارات االساسثية اذ تتطلثب التنثوع المسثتمر فثي مصثادر العمليثة 

التعليمية لتحقيق اهداف الوحدات التعليمية وذلك لميل اصحاب هذه المرحلة الى عدم التكرار المستمر 

مما يتطلب التنوع المستمر وايجاد تقنيات حديثة تسهل من علمية نقثل المعثارف  عليميةالتفي الوحدات 

وتثبيتهثا  فثي تحسثين مسثتوى اداء المهثارات واتقانهثا ممثا يثنعك  بثدورة  ،والمعلومات الثى المتعلمثين

متثثأثرة  الثثتعلم الحركثثييثثد مثثن التقنيثثات التعليميثثة الجديثثدة فثثي د حيثثث ظهثثرت العثث  صثثحيحالشثثكل الب

جي فثثي مجثثال التربيثثة الرياضثثية والمجثثاالت االخثثرى مثثن اجثثل رفثثع كفثثاءة لثثولتطور والتقثثدم التكنوبثثا

مثثن وسثثائل وتقنيثثات  التكنلثثوجيوالرقثثي بهثثا واالسثثتثمار االمثثثل للتقثثدم والتعلميثثة  يثثة التعليميثثةلالعم

االثثارة  ا ويضثع المثتعلم فثي جثو تسثودههوتوظيفها بشكل صحيح في الوحدات التعليمية بما يخدم اهداف

في زيادة االنتباه والتركيز للمتعلم وطلب المزيثد مثن المعلومثات وابعثاد  التقنيات هوالتشويق وتسهم هذ

   .جانب الرتابة والملل 

 :البحث   هدف 2-3

 تقنيثثثثثثثثثات التعليميثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثى مسثثثثثثثثثتوى اداء المهثثثثثثثثثارات التثثثثثثثثثأثير التمرينثثثثثثثثثات المهاريثثثثثثثثثة  ب

 .اشئين الهجومية في المبارزة لدى العبي سالح الشيش للن

  :فرض البحث   2-4

  وجثثثثود فثثثثروق دالثثثثة احصثثثثائيا للمهثثثثارات الهجوميثثثثة بثثثثين االختبثثثثارين القبلثثثثي والبعثثثثدي لعينثثثثة

 .البحث 

 :مجاالت البحث  5 -2

فثثثثثثثي ب ثثثثثثثداد ناشثثثثثثثئو المركثثثثثثثز الثثثثثثثوطني للمواهثثثثثثثب الرياضثثثثثثثية /  المجرررررررال البشرررررررري 5-1-5

 .مبارزة سنة بال( 51-51)بأعمار 

 . 4445/ 50/5ل اية  4450/ 51/55من  المدة /  المجال الزماني 5-1-4
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الثثثثثثثثثوطني لرعايثثثثثثثثثة المواهثثثثثثثثثب الرياضثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثابع المركثثثثثثثثثز /  المجرررررررررال المكررررررررراني 5-1-3

 .ب داد  –قاعة المدرسة التخصصية للمبارزة / لوزارة الشباب والرياضة 

 الفصل الثاني

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية   -0

 :منهج البحث  0-2

متثثثثثه  طبيعثثثثثة مشثثثثكلة البحثثثثثث  بتصثثثثثميم المجموعثثثثثة اسثثثثتخدم الباحثثثثثث المثثثثثنهج التجريبثثثثي لمالء  

 ذات االختبارين القبلي والعبدي  التجريبية الواحدة 

  :مجتمع البحث وعينته  0-0

البحثثثث والمتمثلثثثة بناشثثثئي المدرسثثثة التخصصثثثية  فثثثي المبثثثارزة التابعثثثة للمركثثثز  مجتمثثثعتثثثم تحديثثثد 

يمثلثثثثون مجتمثثثثع  متبثثثثارزا (44)والبثثثثالغ عثثثثددهم   ب ثثثثدادالثثثثوطني لرعايثثثثة المواهثثثثب فثثثثي محافظثثثثة 

يمثلثثثثثون   متبثثثثثارزين( 8)، امثثثثثا عينثثثثة البحثثثثثث فتكونثثثثثت مثثثثن (  4445 – 4444)االصثثثثل  لعثثثثثام 

بعثثثد اسثثثتبعاد المبثثثارزين المتبقثثثين الثثثذين شثثثاركوا بالتجثثثارب  مثثثن مجتمثثثع البحثثثث ،%( 04)نسثثثبة 

 العبثثثين وكثثثذلك تثثثم اسثثثتبعاد العبثثثي سثثثالح السثثثيف وسثثثالح( 0)االسثثثتطالعية والثثثذي كثثثان عثثثددهم 

اسثثثثتخدم الباحثثثثث تصثثثثميم المجموعثثثثة التجريبيثثثثة و العبثثثثين ، (8)السثثثثيف العربثثثثي والبثثثثالغ عثثثثددهم 

 .الواحدة 

 : االجهز  واالدوات والوسائل المستخدمة في البحث  3 – 0

 -:االجهز  المستخدمة  في البحث  2 – 3 – 0

 .ميزان طبي لقياس الوزن 

 ( .Sony)كامرة تصوير نوع 

 . CD  +DVDاقراص 

 ( .5)ة يدوية عدد حاسب

 .ساعة توقيت الكترونية  

- :لبحث في ا المستخدمةالوسائل  0 – 3 – 0

 .المصادر العربية واالنكليزية 
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 . المقابالت الشخصية 

 .المالحظة 

 . االختبار والقياس 

 .(تصوير انموذ . )فديو يحتوي على العبي المبارزة يقومون بأداء المهارات قيد الدراسة 

- :في البحث  المستخدمةاالدوات  3 – 3 – 0

 .ملعب قانوني للمبارزة 

 ( . 54) سالح الشيش عدد 

 ( .3)مساند كامرة عدد 

 .شريط قياس بالسنتيمتر 

 ( .1)شواخص 

 .شريط الصق 

 .ب العينين  صقطعة قماش لع

 

 :تحديد المتغيرات الهجومية والدفاعية للبحث واختباراتها   3-6-3

البحثثثث عمثثثديا ألهميتهثثثا والتثثثي تمثلثثثت المهثثثارات الهجوميثثثة كمثثثثا  تثثثم تحديثثثد جميثثثع مت يثثثرات

موضثثثثح فثثثثي الجثثثثدول ادنثثثثاه  ، وب يثثثثة تحديثثثثد االختبثثثثارات الخاصثثثثة بهثثثثذا المت يثثثثرات تثثثثم تصثثثثميم 

اسثثثتمارة تقيثثثثيم اداء المهثثثارات الهجوميثثثثة  فثثثي المبثثثثارزة للناشثثثثئين مثثثن قبثثثثل ثثثثالث محكمثثثثين مثثثثن 

بإعطثثثثاء درجثثثثة لكثثثثل جثثثثزء مثثثثن اجثثثثزاء  وذلثثثثك( 4)ذوي الخبثثثثرة واالختصثثثثاص الثثثثدقيق ملحثثثثق 

 (درجررررة( 0)والختررررامي  –درجررررة  ( 5)والرئيسرررري  –درجررررة ( 3)التحضرررريري  )المهثثثثارة الثثثثثالث 

، حيثثثث تثثثتم علميثثثة التقثثثويم عثثثن طريقثثثة تصثثثوير  درجرررات( 20)ليكثثثون مجموعثثثة الدرجثثثة النهائيثثثة 

ريثثثغ  البينثثثات االختبثثثارات فيثثثدويا  القبليثثثة والبعديثثثة واعطثثثاء درجثثثة لكثثثل جثثثزء وفثثثق اسثثثتمارة تف

المعثثثدة مثثثن قبثثثل الباحثثثث ، لجميثثثع المهثثثارات الهجوميثثثة ، باسثثثتثناء  الهجثثثوم البسثثثيط المباشثثثر فقثثثد 

 .يبين االستمارة ( 4)تم اختباره عن  طريق اختبار مققن كما مرفق طيا ، وملحق 
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 (2)جدول 

 يبين المهارات الهجومية والدفاعية المدروسة 

 المهارات الهجومية

 مباشر المستقيم الهجوم ال 5

 الهجوم غير المباشر بالت يير  4

 الهجوم غير المباشر القاطع  3

 الهجوم المركب العددي  0

اختبار دقة الطعن 3-6-3-2
 ( :5)

 

 . قياس دقة التصويب بالطعن -:  الهدف من القياس -

يُضثثثع الشثثثاخص كمثثثا موضثثثح فثثثي الشثثثكل االتثثثي علثثثى ارضثثثية الملعثثثب ثثثثم :  مواصرررفات األداء -

م أيصثثثال الكهربثثثاء لثثثه ، يُرسثثثم خثثثط علثثثى بُعثثثد  يتناسثثثب مثثثع طثثثول طعنثثثة الالعثثثب ليبثثثدأ منثثثه يثثثت

( الشثثثيش ) الالعثثثب بثثثأداء الطعنثثثة يقثثثف الالعثثثب أمثثثام الشثثثاخص بوضثثثع االسثثثتعداد وبيثثثده السثثثالح 

الثثثثذي موصثثثثل لثثثثه أيضثثثثا الكهربثثثثاء خلثثثثف الخثثثثط المثثثثذكور أعثثثثاله ، يبثثثثدأ الالعثثثثب بثثثثأداء الطعنثثثثة 

الثثثثذي حثثثثددها لثثثثه ( الثثثثدوائر الموجثثثثودة علثثثثى الصثثثثدرية )اتجثثثثاه الهثثثثدف  المسثثثثتقيمة المباشثثثثرة فثثثثي

 . المدرب

شثثثثثاخص يمثثثثثثل الهثثثثثدف القثثثثثانوني لسثثثثثالح شثثثثثيش، جهثثثثثاز :  األجهرررررز  واألدوات المسرررررتعملة -

، (سثثثلك خثثثيط اليثثثد)، شثثثريط الصثثثق، فلثثثدكور(ماسثثثك)كهربثثثائي، سثثثالح كهربثثثائي، قنثثثاع للثثثرأس

 .   صدرية لسالح الشيش كهربائية

يسثثثثجل الالعثثثثب عثثثثدد المحثثثثاوالت الصثثثثحيحة التثثثثي يسثثثثتطيع فيهثثثثا لمثثثث   -: لطريقررررة التسررررجي  -

 . ثانية( 51)الدوائر من خاللها وضمن الوقت المحدد خالل مدة 

 ثانية(  51)محاوالت خالل (  54) يُعطى لالعب  -

 قياس وحساب مؤشر الدقة أستعمل الباحث المعادلة االتية  -

                                                
5))

،أطروحثثثة دكتثثثثوراه  المحرررددات األساسرررية الختيرررار النايررر ين فررري رياضرررة المبرررار  بيثثثان علثثثي عبثثثد علثثثي،   

 .588،ص5001ة التربية الرياضية،غير  منشوره ،جامعة ب داد ، كلي
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 (7-3)الشكل 

 مباير المستقيم يبين طريقة اداء الهجوم ال

 :االختبارات القبلية 0-7

 51يثثثوم الثالثثثثاء المصثثثادف مثثثن  ايثثثام( 3)أجريثثثت االختبثثثارات القبليثثثة لعينثثثة البحثثثث علثثثى مثثثدار 

 .المصادف يوم الخمي    4444/ 55/ 50ول اية  4444/ 55/

 :تجربة البحث الرئيسية  0-8

طبيثثثق تجربثثثة البحثثثث الرئيسثثثية والتثثثي بعثثثد االنتهثثثاء مثثثن اكمثثثال االختبثثثار القبليثثثة ، تثثثم البثثثدء فثثثي ت 

تمثلثثثت بالتمثثثارين المهاريثثثة التثثثي نفثثثذت بالتقنيثثثات التعليميثثثة التثثثي خضثثثع لهثثثا جميثثثع افثثثراد عينثثثة 

شثثثثثهر ( 4)ولمثثثثثد  (4445/ 5 /50 ول ايثثثثة 4444/ 55 /44وللفتثثثثثرة مثثثثثن   )  البحثثثثث فثثثثثي يثثثثوم 

 .وحدات تعليمية في كل اسبوع ( 3)وبواقع 

 .االختبارات البعدية لمتغيرات البحث   9 -0

بعثثثد االنتهثثثاء مثثثن تنفيثثثذ المثثثنهج التعليمثثثي قثثثام الباحثثثث بثثثإجراء االختبثثثارات البعديثثثة لمت يثثثرات   

 الثالثثثثاء  ول ايثثثة 4445/ 51/5 يثثثوم االحثثثد الموافثثثق البحثثثث وحسثثثب التسلسثثثل الموضثثثوع لهثثثا مثثثن

50  /5   /4445  . 

 : الوسائل االحصائية  0-20

 .(spss)لباحث النظام االحصائي استخدم ا
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 الفصل الثالث

عرض وتحليل نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث في المهارات  3-2-0

 :الهجومية   

 (0)جدول 

 

 ت
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المباشر 

 (المستقيم)

 5.25 درجة

 

2.39 

 

7.37 

 

2.50 

 

2 

 

1.20 

 

 دال 72.2. 17.1

الهجوم غير  .

بالتغي)المباشر

 (ير

 5.12 درجة

 

2.51 

 

. 3.06 

 

1.87 

 

1.32 

 

 دال 72.2. 17.1

الهجوم غير  3

القاطع)المباشر

) 

 2.26 5 درجة

 

7.12 

 

2.64 

 

. 1.48 

 

 دال 72.2. .372

الهجوم المركب  1

 (العدد)

 5.37 درجة
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6.87 

 

2.61 

 

1.62 

 

1.13 

 

 دال  72.2. ..17

 ( :7= 2-8)ودرجة الحرية ( 02808)الجدولية (  T)قمة 
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، الهجثثوم ال يثثر (المسثثتقيم)الهجثثوم المباشثثر )المحسثثوبة فثثي ( T)ان قيمثثة ( 4)يتبثثين مثثن الجثثدول 

لعينثة البحثث ، اذ ( العثددي )، الهجثوم المركثب ( القثاطع)ال يثر المباشثر  ، الهجثوم( بالت يير)المباشر 

ممثا يثدل علثى ( 1)وعنثد درجثة حريثة (  0741،  3784،  0745،  0715)المحسوبة  (T)بل ت قيم 

معنويثثة الفثثروق بثثين نتثثائج االختبثثارات القبليثثة والبعديثثة ولصثثالح االختبثثار البعثثدي لعينثثة البحثثث فثثي 

 .  المهارات الهجومية

المهرررارات مناقشررة نترررائج االختبرررارات القبليررة والبعديرررة لعينرررة البحررث لررربع   3-0-0

 : لالعبي المبار    الهجومية 

ان هنثثثثاك فثثثثروق ذات داللثثثثة معنويثثثثة فثثثثي جميثثثثع مت يثثثثرات الدراسثثثثة ( 4)يتبثثثثين مثثثثن الجثثثثدول 

طع، الهجثثثثثوم المباشثثثثثر ، الهجثثثثثوم ال يثثثثثر المباشثثثثثر بثثثثثالت يير ، والهجثثثثثوم ال يثثثثثر المباشثثثثثر القثثثثثا)

بثثثثثين نتثثثثثائج االختبثثثثثارات القبليثثثثثة والبعديثثثثثة ولصثثثثثالح االختبثثثثثارات ( والهجثثثثثوم المركثثثثثب العثثثثثددي

ويعثثثثزو الباحثثثثث هثثثثذا التطثثثثور الثثثثى فعليثثثثة البرنثثثثامج التعليمثثثثي والمتضثثثثمن تمرينثثثثات  البعديثثثثة ،

المهثثثارات الهجوميثثثة فثثثي سثثثالح الشثثثيش وذلثثثك مثثثن خثثثالل اسثثثتفادة االعبثثثين مثثثن عمليثثثة عثثثر  

حضثثثثور ب مثثثثع التكثثثثرار والت ذيثثثثة الراجعثثثثة المسثثثثتمرة ، باةضثثثثافة ان المهثثثثارة مثثثثن قبثثثثل المثثثثدر

التعليميثثثة زاد مثثثن فثثثرص تطثثثوير خبثثثراتهم التعليميثثثة مثثثن خثثثالل  الوحثثثداتاالعبثثثين المسثثثتمر فثثثي 

مواقثثثثف اللعثثثثب المختلفثثثثة التثثثثي تتطلثثثثب مثثثثنهم االنتبثثثثاه المسثثثثتمر لالسثثثثتجابة علثثثثى تلثثثثك المثثثثؤثرات 

لثثثدى العبثثثي  مهثثثاراتهم الهجوميثثثة االداء وبالتثثثالي تطثثثوير التعليميثثثة اثنثثثاء  التقنيثثثات الصثثثادرة مثثثن 

 .المبارزة 

باةضثثثثثافة الثثثثثى ان التطثثثثثور الحاصثثثثثل فثثثثثي جميثثثثثع المهثثثثثارات الهجوميثثثثثة المدروسثثثثثة الثثثثثى ان 

كانثثثت مالئمثثثة لقثثثدرات المتعلمثثثين  حيثثثث ان عمليثثثة ( بالتقنيثثثات التعليميثثثة)التمرينثثثات التثثثي نفثثثذت 

هثثثا بشثثثكل متواصثثثل مثثثع التكثثثرار والممارسثثثة تكثثثون لهثثثا اختيثثثار التمرينثثثات المناسثثثبة والتثثثدرب علي

نجثثثاح مهثثثدي شثثثلش واكثثثرم محمثثثد صثثثبحي )مثثثردودات ايجابيثثثة علثثثى مسثثثتوى المتعلمثثثين  اذا يثثثذكر 

الممارسثثثثة وبثثثثذل الجهثثثثد والتكثثثثرارات المسثثثثتمرة ضثثثثرورية فثثثثي عمليثثثثة الثثثثتعلم،  "ان ( 4444، 

ارة والسثثثثيطرة علثثثثى والتكثثثثرار عامثثثثل مسثثثثاعد وضثثثثروري فثثثثي عمليثثثثة تفاعثثثثل المثثثثتعلم مثثثثع المهثثثث

حركاتثثثه وتحقيثثثق التناسثثثق بثثثين الحركثثثات المكونثثثة للمهثثثارة فثثثي أداء متتثثثابع سثثثليم وزمثثثن مناسثثثب 

"  والتكرار المستمر وحده يزيد من تطوير تعلم المهارة وتطورها وإتقانها
(5)

 . 

                                                
(5)

، جامعثثثثة الموصثثثثل، دار الكتثثثثب للطباعثثثثثة، الررررتعلم الحركرررري ، نجثثثثاح مهثثثثدي شثثثثلش وأكثثثثرم محمثثثثد صثثثثثبحي  

 . 34 -40، ص4444
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وان  الفثثثثثروق الحاصثثثثثثلة بثثثثثثين االختبثثثثثثارين القبلثثثثثثي والبعثثثثثثدي لعينثثثثثثة البحثثثثثثث ، ان البرنثثثثثثامج 

( المثيثثثرات)المتمثثثثل بالتقنيثثثات التعليميثثثة تضثثثمن انشثثثطة تعليميثثثة وسثثثياقات لثثثتعلم مهثثثارة  التعليمثثثي

وخطثثثوات التثثثدريب عليهثثثا بشثثثكل سثثثهل وواضثثثح سثثثاعد التعليمثثثين علثثثى فهثثثم واسثثثتيعاب المعلومثثثة 

ممثثثا يسثثثهل علثثثيهم اسثثثتدعائها واسثثثترجاعها عنثثثد الحاجثثثة الهثثثا ممثثثا يتثثثرك اثثثثر واضثثثح عنثثثد اداء 

المبثثثثارزة والتثثثثي اعتمثثثثد بطبيعتهثثثثا علثثثثى السثثثثهولة والوضثثثثوح والتثثثثدر  المهثثثثارات الهجوميثثثثة فثثثثي 

االسثثثاس " ان ( 4455صثثثباح نثثثوري واخثثثرون ، )فثثثي صثثثعوبة تعلمهثثثا واتقانهثثثا ، وهثثثذا مثثثا اكثثثده 

الثثثذي تقثثثوم عليثثثة المبثثثارزة هثثثو القيثثثام بثثثأداء المهثثثارات البسثثثيطة والسثثثريعة والمباشثثثرة فثثثي الهجثثثوم 

" ها عصر مفاجأة المنافسة على المناف  ويجب ان تتوفر عند ادائ
(5)

 . 

الثثثى ( المسثثثتقيم)فيعثثثزو الباحثثثث التطثثثور الحاصثثثل فثثثي مهثثثارة دقثثثة الهجثثثوم البسثثثيط المباشثثثر 

سثثثهولة هثثثذه المهثثثارة وكثثثثرة اسثثثتخدامها فثثثي الوحثثثدات التعليميثثثة ، حيثثثث يعتبثثثر الهجثثثوم المباشثثثر 

مثثثثثع جميثثثثثع االسثثثثثاس والمنطلثثثثثق لثثثثثتعلم المهثثثثثارات االخثثثثثرى وذلثثثثثك لتشثثثثثابه وضثثثثثعها االبتثثثثثدائي 

المهثثثثارات الهجوميثثثثة االخثثثثرى سثثثثواء فثثثثي حركثثثثات االرجثثثثل او مثثثثد الثثثثذراعين فثثثثان هثثثثذا التشثثثثابه 

والتقثثثارب فثثثثي مكوناتهثثثثا الرئيسثثثثية مثثثثع المهثثثثارات االخثثثرى وضثثثثع الهيكثثثثل العثثثثام ومنطلثثثثق لثثثثتعلم 

المهثثارات الهجوميثثة االخثثرى  ، باةضثثافة الثثى مثثا تحثثوي هثثذه المهثثارة مثثن نسثثبة عاليثثة فثثي الدقثثة 

بدايثثثة تعلثثثم المهثثثارات االساسثثثية ممثثثا جعلهثثثا تشثثثكل الهيكثثثل العثثثام للمهثثثارات الهجوميثثثة ووضثثثع فثثثي 

الدقثثثة والسثثثثرعة فثثثثي  بأهميثثثثة" ( 5000حسثثثثين احمثثثد ورمثثثثزي عبثثثثد القثثثادر ، )، وهثثثذا مثثثثا اكثثثده 

أوضثثثح العناصثثثر فثثثي المبثثثارزة بحركثثثة الطعثثثن وحتثثثى يسثثثتطيع الالعثثثب  اهمثثثن  إرياضثثثة المبثثثارزة و

."  ا  مسموح بها قانونأداء الهجمة في المنطقة ال
 (4)

 

امثثثا التطثثثوير الحاصثثثل فثثثي مهثثثارتي الهجثثثوم البسثثثيط ال يثثثر المباشثثثر بثثثالت يير والقثثثاطع الثثثى 

تقثثارب وتشثثابه هثثذه المهثثارتين مثثع الهجثثوم البسثثيط فثثي اغلثثب مكوناتهثثا الرئيسثثية ، غيثثر انثثه هثثثذه 

ارة والثثثذي المهثثثارتين تتطلثثثب اضثثثافة بعثثثض الحركثثثات االضثثثافية الثثثى الجثثثزء الرئيسثثثي مثثثن المهثثث

يعثثثد اصثثثعب مثثثن الهجثثثوم المسثثثتقيم ، ففثثثي هثثثذا القسثثثم يقثثثوم االعثثثب المهثثثاجم بثثثأداء حركثثثة الهجثثثوم 

بت ييثثر اتجثثاه ذبابثثة سثثالح الشثثيش مثثن جهثثة الثثى اخثثرى سثثواء مثثن المنطقثثة الرابعثثة الثثى السادسثثة 

                                                
(5)

، 4455النثثثور ،  ، ب ثثثداد ،  مطبعثثثة 5،  ط المبرررادا  النةريرررة فررري تعلرررم المبرررار  صثثثباح نثثثوري واخثثثرون ،   

 . 04ص

العالقرررة بررررين الصررررفات البدنيرررة العامررررة و مررررن اداء المهررررارات ي عبثثثثد القثثثثادر ، حسثثثين احمثثثثد حجثثثثا  ورمثثثز  (4)

كليثثثة ، 34، بحثثثث منشثثثور ، مجلثثثة نظريثثثات وتطبيقثثثات،  العثثثدد االساسرررية الخاصرررة بحركرررة الررررجلين للمبرررار ين

 .5000،جامعة االسكندرية،التربية الرياضية للبنين باةسكندرية 
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 او بثثثالعك  او مثثثن الثثثثامن الثثثى السثثثابع او بثثثالعك  باسثثثتخدام اصثثثبعي السثثثبابة والبهثثثام فثثثي تت يثثثر

وجثثثثه  ذبابثثثثة السثثثثالح ممثثثثا زادة مثثثثن صثثثثعوبة التسلسثثثثل الحركثثثثي للمهثثثثارة ، ففثثثثي الهجثثثثوم ال يثثثثر 

المباشثثثر بثثثالت يير تثثثتم عمليثثثة الت ييثثثر حثثثول واقثثثي سثثثالح المنثثثاف  امثثثا فثثثي الهجثثثوم القثثثاطع فتكثثثون 

مثثثن ( 4440عثثثادل نصثثثيف جبثثثر ، )ذا يشثثثير . عمليثثة الت ييثثثر تثثثتم مثثثن امثثثام ذبابثثثة سثثثالح المنثثثاف  

كسثثثبه الفثثثرد مثثثن معلومثثثات ومعثثثارف جديثثثدة سثثثواء كانثثثت ذهنيثثثة او حركيثثثة نتيجثثثة كثثثل مثثثا ي" ان 

التكثثثرار والتجربثثثة التثثثي تعمثثثل علثثثى اضثثثافة قابليثثثات او مهثثثارات جديثثثدة ، او تعثثثديل مثثثن قابليثثثة 

" االنيثثثة المعتثثثادة عليهثثثا 
(5)

فيمثثثا يخثثثص التطثثثور الحاصثثثل فثثثي الهجمثثثة العدديثثثة فيعثثثزو الباحثثثث  . 

ه المهثثثارة علثثثى الهجثثثوم ال يثثثر المباشثثثر فثثثي ادائهثثثا فثثثي عمليثثثة الت ييثثثر ذلثثثك الثثثى اعتمثثثاد الكلثثثي لهثثثذ

مثثثن جهثثثة الثثثى جهثثثة اخثثثرى عثثثن تنفيثثثذ الهجثثثوم مثثثن المنثثثاطق العلويثثثة او السثثثفلية ، فهثثثي مهثثثارات 

مكثثثثثن الفصثثثثثل بثثثثثين مكوناتهثثثثثا مرتبطثثثثثة  ومترابطثثثثثة فثثثثثي تسلسثثثثثها مكملثثثثثة بعضثثثثثها لثثثثثبعض ال ي

 .الرئيسية

 الرابعالفصل 

 :يات االستنتاجات والتوص -4

 :االستنتاجات  4-2

السثتعمال التقنيثات التعليمثثة تثأثرا واضثحا علثثى المهثارات الهجوميثة لثثدى ناشثئي المبثارزة بأعمثثار  -5

 .سنه ( 51-51)

افضلية استخدام تقنيات تعليمية مصممة على استخدام الوسائل التعليمية االخرى في عمليثة تطثوير  -4

 .  هذه الفئة العمرية القدرات االدراكية او مهاراتها االساسية لدى 

 :التوصيات  4-0

االفثثادة مثثن التمرينثثات المعثثدة مثثن قبثثل الباحثثث وادخالهثثا ضثثمن البرنثثامج التعليمثثي المقثثرر لمركثثز  -5

 . الوطني لرعاية المواهب الرياضية في المبارزة 

ين والشثباب استخدام التقنيات التعليمية التي امتازت بالحداثة في تنفيذ البرامج التعليمة المعدة للناشئ -4

 .ة والتقدمين في رياضة المبارز

 

 

                                                
(5)
عرر  انرروات التغايررة الراجعررة مررن مدرسرري الخبررر  الطويلررة والقصررير  اسررتخدام بعثثادل نصثثيف جبثثر الكبيسثثي ،  

جامعة ب داد ، كلية التربية / ، رسالة ماجستير غير منشورة  وتأثيرها في االحتفاظ بتعلم بع  مهارات الكر  الطائر 

 . 44، ص 4440الرياضية ، 
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 المصادر

اثرررر اسرررتخدام أسررراليت تعليميرررة مختلفرررة فررري تعلررريم بعررر  مهرررارات لعبررره ، سثثثالم جثثثابر عبثثثدا هلل -

 . 4440، جامعه البصرة ، كليه التربية الرياضية ، رسالة ماجستير، المبار  

 رياضرررررة المبرررررار   المحرررررددات األساسرررررية الختيرررررار النايررررر ين فررررريبيثثثثثان علثثثثثي عبثثثثثد علثثثثثي،  -

 .5001،أطروحة دكتوراه غير  منشوره ،جامعة ب داد ، كلية التربية الرياضية،

، جامعثثثة الموصثثثل، دار الكتثثثب الرررتعلم الحركررري ، نجثثثاح مهثثثدي شثثثلش وأكثثثرم محمثثثد صثثثبحي -

 .4444للطباعة، 

، ب ثثثثداد ،  مطبعثثثثة  5،  ط المبررررادا  النةريررررة فرررري تعلررررم المبررررار  صثثثثباح نثثثثوري واخثثثثرون ،  -

 .4455 النور ،

العالقرررة برررين الصرررفات البدنيرررة العامرررة و مرررن اداء حسثثثين احمثثثد حجثثثا  ورمثثثزي عبثثثد القثثثادر ،  -

، بحثثثثث منشثثثثور ، مجلثثثثة نظريثثثثات  المهررررارات االساسررررية الخاصررررة بحركررررة الرررررجلين للمبررررار ين

جامعثثثثثثثثثثة ،كليثثثثثثثثثة التربيثثثثثثثثثة الرياضثثثثثثثثثية للبنثثثثثثثثثين باةسثثثثثثثثثكندرية ، 34وتطبيقثثثثثثثثثات،  العثثثثثثثثثدد

 .5000،االسكندرية

ت التغايرررررررة الراجعرررررررة مرررررررن ااسرررررررتخدام بعررررررر  انرررررررو ،بثثثثثثثر الكبيسثثثثثثثي عثثثثثثثادل نصثثثثثثثيف ج -

فرررررري االحتفرررررراظ بررررررتعلم بعرررررر  مهررررررارات  وتأثيرهررررررامدرسرررررري الخبررررررر  الطويلررررررة والقصررررررير  

جامعثثثثثثثة ب ثثثثثثثداد ، كليثثثثثثثة التربيثثثثثثثة  /رسثثثثثثثالة ماجسثثثثثثثتير غيثثثثثثثر منشثثثثثثثورة  ، الكرررررررر  الطرررررررائر 

 .  4440الرياضية ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

180 

 P- ISSN:2074 – 9465  (180) لىإ( 167) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (30/6/0002) نيالثاني والعشر العدد  –خامسالمجلد ال –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


