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تأثٌر تمرٌنات خاصة على بعض القدرات البصرٌة ومستوى التعلم لبعض 
 المهارات الهجومٌة فً سالح الشٌش

 
   م.م محمد ضٌاء عبد الرسول                                      عبد هللا حسٌن الالمًأ.د    

 / كلٌة التربٌة الرٌاضٌةلمثنىجامعة ا                   جامعة القادسٌة/ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة     
 مستخلص البحث

 التعرٌؾ بالبحث -الفصل األول
اشتمل هذا الفصل على المقدمة وأهمٌة البحث التً تم التطرق فٌها إلى رٌاضة المبارزة كونها              

علما" ٌحمل أصالة الماضً بنكهة الحاضر , وان لعبة المبارزة إحدى األلعاب العالمٌة واالولمبٌة التً لها 
وفق قوانٌن وقواعد منظمة خاصة تحكم متطلبات رٌاضٌة واجتماعٌة ونفسٌة وتربوٌة اذ إنها تمارس على 

المنافسة بٌن المتبارزٌن، وكذلك تم التطرق إلى أهمٌة التعرؾ على تأثٌر البصرٌة الخاصة فً تطوٌر 
مستوى التعلم الذي ٌعد من االمور المهمة التً ٌمكن من خاللها الربط بٌن القدرة البصرٌة والمهارة 

ة فً الوحدات التعلٌمٌة وبشكل علمً ومنظم كخطوة بسٌطة الحركٌة  من خالل استخدام تمرٌنات بصرٌ
لمساعدة المدربٌن فً مجال التدرٌب لتحقٌق مستوى أفضل. وهدفت الدراسة إلى التعرؾ على تأثٌر 
التمرٌنات الخاصة فً تطوٌر بعض القدرات البصرٌة لدى عٌنة البحث و التعرؾ على تأثٌر التمرٌنات 

مهارات الهجومٌة لدى عٌنة البحث. وكذلك التعرؾ على نسبة  مستوى الخاصة فً مستوى تعلم بعض ال
أما فروض البحث هً إن هنالك تأثٌر اٌجابً لالسلوب المتبع من قبل مدرس .التعلم  لمتؽٌرات البحث 

الماده فً تطوٌر بعض القدرات البصرٌة ومستوى التعلم لبعض المهارات الهجومٌة لدى أفراد عٌنة 
تأثٌر اٌجابً للتمرٌنات البصرٌة الخاصة فً تطوٌر بعض القدرات البصرٌة ومستوى  البحث كذلك هنالك

التعلم لبعض المهارات الهجومٌة لدى افراد عٌنة البحث فً المجموعة التجرٌبٌة وهنالك فروق ذات دالله 
. وفً  احصائٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجرٌبٌة

الفصل الثالث فقد  تناول هذا الباب منهج البحث, إذ اختار الباحثان المنهج التجرٌبً لمالئمته وطبٌعته 
( طالب ومقسوم الى 23المشكلة, اذ اختٌر طالب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة المرحلة الثالثة والبالػ عددهم )

واألدوات التً تم استخدامها فً التجربة مجموعتٌن وتطرق الباحثان  فً هذا الباب أٌضا" إلى األجهزة 
.اما spssمع شرح االختبارات المستخدمة وثم معالجة النتائج إحصائٌا عن طرٌق النظام اإلحصائً 

الفصل الرابع فقد اشتمل عرض عرض النتائج التً حصل علٌها من االختبارات وتحلٌلها على وفق 
ق األسلوب العلمً المتبع وفً الفصل الخامس فأشتمل جداول وأشكال بٌانٌة وتوضٌحٌة ومناقشتها على وف
وهً تطور مستوى القدرات البصرٌة قٌد التوصٌات على االستنتاجات التً توصل الٌها الباحثان واهم 

البحث فً كلتا المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وتطور مستوى تعلم المهارات الهجومٌة قٌد البحث فً 
والضابطة وتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً اختبارات كلتا المجموعتٌن التجرٌبٌة 

القدرات البصرٌة قٌد البحث وتفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة بمستوى تعلم الحركات 
الهجومٌة قٌد البحث أما التوصٌات التً وصى بها البحث فهً ضروره التأكٌد على التمرٌنات البصرٌة 

االساس فً رٌاضة المبارزة والتً من خاللها ٌمكن الوصول الى تحقٌق نتائج اٌجابٌة فً المباراة كونها 
 .وكذلك ضرورة تطوٌر القدرات البصرٌة من خالل التمرٌنات البصرٌة وربطها باالداء الحركً للالعب  
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The effect of exercise on some special visual capabilities and the 
level of learning for some offensive skills in foil 

Abstract 
Part I - Introduction of research 

             This included the door on the front and the importance of research that have been 
touched by the fencing being informed " carries the authenticity of the past flavored 
present, and that the game fencing one of the World Games and the Olympics , which has 
requirements for sports , social, psychological and educational as it is practiced in 
accordance with the laws and rules of a private organization governing competition 
between Almtbarzyn, and was also to address the importance of identifying the impact of 
special visual in the development of the level of learning , which is one of the important 
things which they can link the visual ability and motor skill through the use of exercises 
visual in modules and in a scientific and systematic step simple to assist coaches in training 
to achieve the level better . study aimed to identify the effect of exercise in the 
development of some special visual abilities in a sample search and identify the impact of 
special exercises in the level of learning some offensive skills among a sample search. , as 
well as to identify the proportion of the level of learning for the research variables The 
research hypothesis is that there is a positive effect of the style used by the subject teacher 
in the development of certain visual capabilities and the level of learning for some attacking 
skills of members of the research sample as well as there is a positive effect of exercise 
special visual in the development of certain visual capabilities and the level of learning for 
some attacking skills with members of the research sample in the experimental group and 
there were statistically significant differences between the experimental and control groups 
in the post-test and in favor of the experimental group. In the third chapter has dealt with 
this section research methodology , as selected researchers experimental approach to 
suitability and nature of the problem , as it was selected students of the Faculty of Physical 
Education Phase III 's (36 ) students divided into two groups and touched the researchers in 
this section also " to the devices and tools that were used in experience with an explanation 
of the tests used and then processing the results statistically by the statistical system spss. 
either Title IV has included display display the results obtained from the tests and analyzed 
in accordance with the tables and graphs and illustrations and discussed according to the 
scientific method used in Part V Vostml on the conclusions reached by the the researchers 
and the most important which is the evolution of the level of visual capabilities under 
discussion in both the experimental and control groups and the evolution of the level of 
learning the skills of offensive under discussion in both the experimental and control groups 
and the superiority of the experimental group to a control group in tests of visual 
capabilities under discussion and the superiority of the experimental group to the control 
group level learning movements offensive under discussion the recommendations of the 
guardian of his research are the need to emphasize the visual exercises as the foundation in 
the sport of fencing and by which they can get to achieve positive results in the game as 
well as the need to develop visual capabilities through exercises and linked visual motor 
perform 
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 -التعرٌف بالبحث : -1
 -مقدمة البحث وأهمٌته : 1 – 1
ٌاضً ، باالعتماد ٌتحقق الوصول إلى أفضل المستوٌات فً كل المجاالت العلمٌة بما فٌها المجال الر   

على األسس والحقائق العلمٌة والعملٌة ، واعتماد الخطوط العرٌضة فً مجال البحث العلمً. والمبارزة 
من الرٌاضات التً تتطلب من ممارسٌها قدرات بدنٌة ووظٌفٌة خاصة وممٌزة لكً ٌتمكن المتعلم 

اه األداء األمثل للوصول إلى النتائج لمهاراتها من اكتساب المستوى المهاري, ومن ثم التقدم الفنً باتج
األفضل ، وٌهدؾ التعلم إلى تنمٌة الالعب فنٌاً ونفسٌاً للوصول إلى المستوٌات العلٌا لإلنجاز باستخدام 
طرائق وأسالٌب التعلم المختلفة ,التً ٌسعى الباحثون والمدربون من خاللها االرتقاء المستمر فً 

ت والمتؽٌرات  المتعددة والمتنوعة التً ٌمكن ان تؤدي إلى تنمٌة االنجازات, كذلك البحث عن المؤثرا
مستوى التعلم وتطوٌر قابلٌة الرٌاضً البدنٌة ، والوظٌفٌة ، والمهارٌة . أن النظرٌات العلمٌة الحدٌثة فً 
المجال الرٌاضً بدأ ٌتسع حٌزها العلمً نتٌجة الرتباطها الوثٌق بالعلوم األخرى ، ومن أهم مجموعة 

رتباطات التً تخص وظائؾ أعضاء اإلنسان ، وما وهبه هللا ) سبحانه وتعالى ( من قدرات وطاقات اال
مدهشة ، وما ٌطرأ علٌها من تؽٌرات اٌجابٌة تؤدي إلى تحسٌن عملٌة التعلم واألداء الرٌاضً ، واكتساب 

 مٌزة تنافسٌة خالل تقدم االنجازات .
التً ٌكون فٌها الطعن على أهداؾ متحركة ، والتً تعتمد  وتعد رٌاضة المبارزة من أكثر الرٌاضات   

على الكثٌر من المتؽٌرات البدنٌة ، والوظٌفٌة فً تطوٌرها ، ولعل واحد من ابرز تلك المتؽٌرات ، حاسة 
البصر أو الوظائؾ البصرٌة ، التً تعمل على تنظٌم الحوافز الواردة للعٌن ، وجمع المعلومات التفصٌلٌة 

البٌئٌة المختلفة التً تحٌط بالرٌاضً ، إذ أن العٌن لها القدرة فور التقاطها صورة الهدؾ أن عن األوساط 
تعطً أشارة للمخ عن اتجاه الحركة وسرعتها ، ومن ثم ٌتحرك الجسم لمتابعة الهدؾ ، وتكون للدماغ 

. لذا  (1)الظروؾ للطعنبالتوافق مع العٌن القدرة مرة ثانٌة على أعطاء أشارة البدء بالهجوم عند توافق كل 
من المهم معرفة إن  أي تداخل ٌخص اإلبصار والقدرات البصرٌة ٌجب أن ٌكون لتحسٌن مستوى األداء 
والدقة ، والوظائؾ البصرٌة ٌمكن تنمٌتها عن طرٌق التدرٌب المستمر والممارسة الصحٌحة لمدة معٌنة 

لمرحلة الثالثة ، وقٌاس مدى .وبناء على ما تقدم تكمن أهمٌة البحث فً دراسة الوظائؾ البصرٌة لطالب ا
 تحسن مستوى التعلم عند تطوٌر الوظائؾ البصرٌة عن طرٌق التدرٌبات البصرٌة .

 -مشكلة البحث: 2 – 1
لكل لعبة رٌاضٌة مجموعة من القدرات الخاصة ،والتً تختلؾ من رٌاضة ألخرى, إذ أن هذه         

اط البدنً الذي ٌتعلمه الفرد وٌمارسه ،وٌقوم القدرات تعكس المتطلبات الخاصة والضرورٌة لنوع النش
بتطوٌر تلك القدرات باستمرار ألقصى مدى من اجل الوصول إلى مستوى أفضل فً التعلم واألداء 
المهاري فً الرٌاضة المطلوبة. ورٌاضة المبارزة أحدى هذه الرٌاضات التً ٌجب أن ٌتصؾ المتعلم فٌها 

تمٌز عدة متؽٌرات فً آن واحد  ومن ثم الحصول على لمسة فً  بحاسة نظر جٌدة حتى ٌكون لدٌه القدرة
الهدؾ المحدد وهذا ال ٌتحقق األ من خالل القدرات البصرٌة الجٌدة للحصول على أفضل انجاز. ولكون 
الباحثان تدرٌسٌون فً التعلم الحركً ، سعوا الى محاولة أؼنائها لهذه اللعبة  بكل ما تحتاج إلٌه من 

ة ودراسة المتؽٌرات المؤثرة، إذ توصل الباحثان الى إن لعبة المبارزة تحتاج الى قدرات متطلبات تعلٌمٌ
عالٌة فً الوظائؾ البصرٌة خالل التعلم واألداء والتدرٌب، مثل حدة اإلبصار ، ومجال الرؤٌة المحٌطً 

ة, علماُ ان تلك (، والتتبع البصري والدقة البصرٌة المتحركة  والتركٌز البصرVisual Filedٌوالمركزي )

الوظائؾ لم تأخذ حٌزاً بٌن طٌات المناهج التعلٌمٌة والخاصة برٌاضة المبارزة  . لذا ارتأى الباحثان أن 
ٌدرسان فً تلك الجوانب البصرٌة وما تتطلبه من تمرٌنات وإمكانات تقودنا لمستوى تعلم بعض المهارات 

                                                           
موسوعة التحلٌل ( .  ألبٌاتًوترجمة صرٌح عبد الكرٌم الفضلً ، وهبً علوان  أعداددونا و كوندٌسون ، كراجز . مورٌسون . )  - 1

 . 23، ص 3111. الحركً ، التحلٌل النوعً فً علم الحركة 
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كل ما من شأنه تطوٌر مستوى التعلم واالنجاز فً الهجومٌة ممٌز لدى طالب المرحلة الثالثة والبحث عن 
رٌاضة المبارزة. ومما تقدم تكمن مشكلة البحث الحالٌه فً وجود ضعؾ المستوى المهاري والبصري 

 لعٌنة البحث مما ٌؤثر سلبا على امكانٌاتهم المهارٌة

 أهداف البحث .  3 – 1 
 ٌهدؾ البحث إلى ما ٌأتً:

 الخاصة فً تعلم  بعض المهارات الهجومٌة لدى عٌنة البحث. التعرؾ على تأثٌر التمرٌنات -
 التعرؾ على نسبة  التعلم  بعض المهارات الهجومٌة لمتؽٌرات البحث .  -

 فروض البحث .  4 – 1
 افترض الباحثان ان:

هنالك فروق ذات داللة احصائٌة لألسلوب المتبع من قبل مدرس المادة فً تطوٌر بعض القدرات  -
 تعلم بعض المهارات الهجومٌة لدى افراد عٌنة البحث من المجوعة الضابطة  .البصرٌة ل

هنالك فروق ذات داللة احصائٌة للتمرٌنات البصرٌة الخاصة فً تطوٌر بعض القدرات البصرٌة لتعلم  -
 بعض المهارات الهجومٌة لدى افراد عٌنة البحث من المجموعة التجرٌبٌة .

بٌن بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي ولصالح  هناك فروق ذو داللة إحصائٌة -
 المجموعة التجرٌبٌة . 

 مجاالت البحث .  5 – 1
 : طالب السنة الثالثة / جامعة المثنى / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة المجال البشري 1 - 5 – 1
 12/2/3112لؽاٌة 1/3/2013:  المجال الزمانً 2 – 5 –1 

 مستشفى السماوة العام   -قاعة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة المثنى :المجال المكانً 3 – 5 – 1

 
 الدراسات النظرٌة والمشابهة -2
 الدراسات النظرٌة  2-1
 -القدرات البصرٌة واهمٌتها فً لعبة المبارزة:  2-1-1
تعد القدرات البصرٌة مهمة فً األلعاب الرٌاضٌة إن كانت فردٌة أو جماعٌة وان الكثٌر منها تحتاج إلى    

التركٌز واالنتباه, فرٌاضة المبارزة أحدى هذه الرٌاضات التً ٌجب أن ٌتحلى الالعب فٌها بحاسة نظر 
ذا ال ٌتحقق األ من خالل جٌدة لكً ٌكون لدٌه القدرة على الحصول على لمسة فً الهدؾ المحدد, وه

 . (1)القدرات البصرٌة الجٌدة للحصول على أفضل انجاز
(  القدرات  Connecticut Association of Optometristsوقد حددت جمعٌة فاحصً البصر )   

 البصرٌة للرٌاضٌٌن التً ٌجب قٌاسها كاألتً:
 : رابعاُ: التركٌز البصري  ثالثاً. التتبع البصري)تماٌز األلوان. ثانٌاً. الدقة البصرٌة المتحركة  -اوال:

  )خامساً: التوافق بٌن العٌن والٌد
 2الهجوم فً رٌاضة المبارزة 2-1-3

 : الى نوعٌن هما الهجوم وٌقسم
 (. * الهجمة القاطعة. * الهجمة بتؽٌٌر االتجاه. وٌنقسم الى * )الهجمة المستقٌمة: البسٌط الهجوم -

 (. المضاد الهجوم -. * الهجمة الدائرٌة. وٌنقسم الى* )الهجمة العددٌة: المركب الهجوم -

 : الكاذب الهجوم -

                                                           
1
 .132ص (1893:)القاهرة، دار الكتب ، انتقاء الموهوبٌن فً المجال الرٌاضًأبو العال احمد عبد الفتاح واحمد عمر، - 
 232. ص 3122عمان .مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع  اسس رياضة المبارزةبيان عمي واخرون ؛  3

http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
http://www.sport-8.com/vb/t4148.html
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وهً عبارة عن قٌام الالعب المهاجم بعمل حركة انبساطٌة)الطعن( على   :الهجمة المستقٌمة المباشرة*

المنافس للوصول إلى  هدؾ المنافس وفً خط مستقٌم ، أي فً نفس الجهة الملتحم بها مع نصل سالح

أو هو عبارة عن قٌام الالعب المهاجم بالهجوم مباشرًة على هدؾ المنافس وأخذ . هدؾ المنافس وأخذ لمسه

المبارزة الخارجٌة أو الداخلٌة. كما تستخدم هذه  لمسه ، وتؤدى فً الخطوط العلٌا أو السفلى ألوضاع

ساً إذا كان خط االلتحام الخاص بهذا المنافس ؼٌر المهارة بنجاح فً تحقٌق تسجٌل لمسة ضد المنافس أسا

 . كامل اإلؼالق وبه ثؽرة مكشوفة أمام نصل سالح الالعب المهاجم الملتحم به فً نفس الخط

 
 (1شكل)

 ٌوضح الهجمة المستقٌمة المباشرة

 
( وتتم من 3،1سمٌت بالهجمة العددٌة الن الالعب المهاجم ٌقوم بأدائها بطرٌقة العد أي ) :*الهجمة العددٌة

وضع االلتحام فً الخطوط العلٌا أي من وضع الدفاع السادس بعمل التؽٌٌر األولى )أي العدة األولى( 
افع( بعمل دفاع وتكون إما بالطعنة المستقٌمة أوالطعنة بتؽٌٌر االتجاه وعند قٌام الالعب المنافس )المد

مخدوع ، ٌقوم الالعب المهاجم بتؽٌٌر جهة سالحه إلى الجهة االخرى ومد ذراعه لتحقٌق لمسة صحٌحة 
 : على هدؾ المنافس .مثال على ذلك

 الطعنة المستقٌمة المباشرة ، دفاع مخدوع ،عمل تؽٌٌر االتجاه إلى الجهة االخرى 

  التؽٌٌر بالمؽٌرة مخدوع تؽٌٌر االتجاهالتؽٌٌر بالقاطعة )الخداع بالقاطعة (  دفاع ( ) . 
 

 
 

 (2شكل)
 ٌوضح الهجمة العددٌة

 
 

 منهج البحث وإجراءاته المٌدانٌة . - 3  
 منهج البحث . 1 – 3
ان طبٌعة المشكلة التً ٌراد دراستها هً التً تحدد طبٌعة المنهج ،حٌث أستخدم الباحثان المنهج    

( بتصمٌم المجموعتان لمالئمته لطبٌعة المشكلة الضابطة   Experimental methodالتجرٌبً )

والتجرٌبٌة، الضابطة والتً تتبع المنهج التعلٌمً التقلٌدي والتمرٌنات االعتٌادٌة فً المنهج اما التجرٌبٌة 
 .فسوؾ تخضع الى التمرٌنات الخاصة قٌد البحث 
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 مجتمع البحث وعٌنته . 2 – 3
عنصرا ومرتكزا أساسٌا ٌعتمد على الباحثان من اجل اختبار فروضه وتحقٌق  ٌعد االختٌار الدقٌق للعٌنة   

أهدافه ، وحتى تكون العٌنة صحٌحة ودقٌقة، ٌجب ان تكون ممثلة للمجتمع األصلً تمثٌال دقٌقا ، إذ ٌجب 
 إن " ٌتوافر فً هذه العٌنة شرط رئٌس وهو إمكانٌة تعمٌم النتائج على المجموعة األصلٌة التً اختٌرت

( طالب 23.   تم تحدٌد مجتمع البحث بطرٌقة العمدٌة وهم طلبة المرحلة الثالثة والبالػ عددهم ) 3منها"
 %( ، اما عٌنة البحث فقد قسمت على النحو التالً :111وهم ٌمثلون المجتمع بنسبة )

 ( ٌبٌن توزٌع عٌنة البحث1جدول )

 النسبة المئوٌة العدد العٌنة ت

 %111 طالب 36 العلمٌة لالختبار عٌنة اجراء االسس 1

 %55.55 طالب 21 عٌنة التجربة الرئٌسة االختبار 2

 %13.1 طالب 11 عٌنة التجربة االستطالعٌة 3

 %111 طالب 36 المجموع الكلً 4

 

 تجانس افراد العٌنة 3-2-1

وحسب الجدول   قام الباحثان ٌتجانس عٌنة البحث من حٌث )الوزن والطول والعمر والقدرات البصرٌة (
ادناه ولؽرض القٌام بالتجربة الرئٌسة ، تطلب من الباحثان التثبت من تجانس أفراد عٌنة البحث ، فقد تم 

) الطول ، والوزن ، والعمر والقدرات  ،استعمال معامل االلتواء بٌن أفراد عٌنة البحث فً متؽٌر
 (1)±( ، إذ ٌتبٌن إن قٌمة معامل االلتواء محصورة بٌن  3البصرٌة( ، كما هو مبٌن فً الجدول ) 

 (2ول )جد
 ٌبٌن تجانس المجموعة الضابطة

 ت المتغٌرات وحدة القٌاس الوسط االنحراف الوسٌط معامل االلتواء مستوى الداللة

  التتابع البصري ثانٌة 2.11 1.13 2.15 1.64 متجانس

  تماٌز االلوان عدد ...1 1.45 1.13 1..1 متجانس

  التوافق بٌن الٌد والذراع عدد ...1 1.45 1.13 1..1 متجانس

  التركٌز البصري درجة .2.1 .1.1 1.13 1.15 متجانس

  الدقة البصرٌة درجة .1.6 1.44 .1.6 1.11 متجانس

  الهجمة المستقٌمة المباشرة درجة .2.1 .1.1 1.13 1.15 متجانس

  الهجمة العددٌة درجة 1.61 1.44 1.33 1.45 متجانس

  وزن كغم 65.01 0.31 63.11 1.50 متجانس

  طول سم 3..164 14.. 165.11 -1.61 متجانس

  عمر سنة 21.01 1.14 21.11 1.16 متجانس

 (3جدول )
 ٌبٌن تجانس المجموعة التجرٌبٌة

 ت المتغٌرات وحدة القٌاس الوسط االنحراف الوسٌط معامل االلتواء الداللةمستوى 

 .1 التتابع البصري ثانٌة 2.32 1.34 2.22 1.04 متجانس

 .2 تماٌز االلوان عدد 1.12 1.13 1.11 -1.10 متجانس

 .3 التوافق بٌن الٌد والذراع عدد 1.01 1.11 1.01 -1..1 متجانس

 .4 التركٌز البصري درجة 2.34 1.51 .2.1 1.36 متجانس

 .5 الدقة البصرٌة درجة 1.61 1.21 1.11 1.35 متجانس

                                                           
2  . 113ص . 1892. القاهرة : عالم الكتب ،  مناهجه -البحث التربوي أصولهمحمد لبٌب ، محمد منٌر. 



 

 
 
 
318 

 3112المجلد الثانً / العدد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        
 

  ...........تأثٌر تمرٌنات خاصة على بعض                                    م.م محمد ضٌاء أ.دعبد هللا حسٌن الالمً و

 .0 الهجمة المستقٌمة المباشرة درجة 1.06 0..1 1.10 3..1 متجانس

 .11 الهجمة العددٌة درجة .1.1 1.21 2.11 -1.02 متجانس

 .11 وزن كغم 66.23 11.15 66.51 -1.11 متجانس

 .12 طول سم 3..165 04.. 166.11 -1.41 متجانس

 .13 العمر سنة 21.01 1.14 22.11 1.21 متجانس

 (4جدول )
 ٌبٌن تكافؤ افراد عٌنة البحث

 المتغٌرات ت
وحدة 
 القٌاس

  Tقٌمة  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س   الداللة

 1.10 ...1 1.34 2.32 1.13 2.11 ثانٌة التتابع البصري 1

 2..1 1.36 1.13 1.12 1.45 ...1 عدد تماٌز االلوان 2

 .1.3 1.02 1.11 1.01 1.45 ...1 عدد التوافق بٌن الٌد والذراع 3

 1.41 2..1 1.51 2.34 .1.1 .2.1 درجة التركٌز البصري 4

 1.64 1.41 1.21 1.61 1.44 .1.6 درجة الدقة البصرٌة 5

 1.62 1.51 0..1 1.06 .1.1 .2.1 درجة المباشرةالهجمة المستقٌمة  0

 1.11 .1.3 1.21 .1.1 1.44 1.61 درجة الهجمة العددٌة 11

 1.04 .1.13 11.15 66.23 0.31 65.01 كغم وزن 11

 5..1 1.31 04.. 3..165 14.. 3..164 سم طول 12

 1.14 2.16 1.14 21.01 1.14 21.01 سنة العمر 13

 

 واالجهزة والوسائل المستخدمة فً البحث .االدوات  3 – 3
 االدوات البحثٌة . 1 – 3 – 3

  .جهاز قٌاس الساحة البصرٌة 

 كامٌرا تصوٌر فوتوؼرافٌة 
 كامٌرا تصوٌر فٌدٌوٌه 

  ( جهاز حاسوبLap top   ( عدد )1 . ) 

  ( 1مٌزان طبً عدد . ) 
  ( 1ساعة توقٌت  عدد . ) 

 ث .الوسائل المستعملة فً البح 2 - 3 – 3

 .لوحة سنلن لقٌاس حدة البصر 
  (3)لوحة القدرات البصرٌة 

 .المصادر العربٌة واألجنبٌة 

 .المقابالت الشخصٌة مع ذوي الخبرة واالختصاص 
 .) شبكة المعلومات الدولٌة ) االنترنٌت 
 .استمارات استبانة 
 .استمارات لتسجٌل مستوى التعلم 
 دوات قٌد كل اختبار للوظائؾ البصرٌة االختبارات والقٌاسات  وما تحتاجه من أجهزة وأ 

  ( 2سالح شٌش عدد. ) 
 ( 3صدرٌة تدرٌب عدد ) 

                                                           
 بحث منشور :  تصمٌم لوحة لقٌاس القدرات البصرٌة وعالقتها بتعلم بعض مهارات سالح الشٌشفاطمة عبد مالح واخرون : (3)
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 ( 3قناع سالح شٌش) 
 

 إجراءات البحث المٌدانٌة . 4 – 3
 الفحص الطبً . 1 – 4 – 3
قام  الباحثان بعرض عٌنة البحث على  طبٌب اختصاص عٌون فً مستشفى السماوة العام  ، وتم فحصهم  

لبٌان وجود أخطاء انكسارٌة فً العٌن ) بعد أو قصر نظر ( ، وفحص عمى األلوان  1/2/3112بتارٌخ 
 الجزئً والكلً ، وذلك لتأكٌد سالمة اإلبصار لدى الطالب .

 ف ) القدرات البصرٌة (.تحدٌد الوظائ 2 – 4 – 3
اطلع الباحثان على العدٌد من المصادر العلمٌة الخاصة بالمبارزة وما ٌتعلق بالوظائؾ البصرٌة التً    

ٌجب توافرها عند العب المبارزة ، وقام الباحثان بإعداد استمارة استبانة تشتمل على عدة وظائؾ بصرٌة 
 ، بؽٌة ترشٌح ما هو مالئم ألهداؾ البحث .

 (  5ول )  جد
 ٌبٌن قائمة بالوظائف البصرٌة والطبٌة

 الوظائف البصرٌة ت
 الداللة المحسوبة 2كا نسبة القبول عدد الخبراء

   رفض قبول

 مقبول 12 % 111 1 12 حدة اإلبصار  1

 مقبول 1.33 %01.66 1 11 الساحة البصرٌة  2

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 كفاٌة اإلبصار الثنائٌة  3

 مقبول 1.33 %01.66 1 11 زمن رد الفعل البصري  4

 مقبول 1.33 %01.66 1 11 تقٌٌم رؤٌة األلوان  5

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 تباٌن الحساسٌة البصرٌة  6

 مقبول 1.33 %01.66 1 11 البحث البصري  .

  1.15( وبمستوى داللة 1عند درجة حرٌة ) 3.14الجدولٌة = 2*  علما ان كا

 
 تحدٌد االختبارات . 3 – 4 – 3
بعد االطالع على المصادر العلمٌة بما ٌخص ) الوظائؾ البصرٌة ( واختباراتها ، قام الباحثان بتصمٌم    

استمارة استبانه  ، لمجموعة من االختبارات ستعرض على الخبراء والمختصٌن  فً المجال الطبً لتحدٌد 
 اختباراتها.  

 
 (6جدول )

 التفاق الخبراء على االختبارات التطبٌقٌة للقدرات البصرٌة ٌبٌن النسبة المئوٌة

 الوظائف البصرٌة ت
 الداللة المحسوبة 2كا نسبة القبول عدد الخبراء

   الٌصلح ٌصلح 

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 التركٌز البصري 1

 مقبول 12 %111 1 12 تماٌز االلوان 2

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 الذاكرة البصرٌة 3

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 التوافق بٌن العٌن والٌد 4

 مقبول 1.33 %01.33 1 11 الدقة البصرٌة المتحركة والثابتة 5

 مقبول 5.33 %13.33 2 11 التتابع البصري 6
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االختبارات التطبٌقٌة – 3-4-5
1
 

 (. eye tracking test) -اختبار التتبع البصري : 3-4-5-1

 تماٌز األلوان(اختبار  3-4-5-2
 اختبار التركٌز البصري. -3-4-5-3
 اختبار التوافق بٌن العٌن والرجل والذراع المسلحة. 3-4-5-4
 اختبار الدقة البصرٌة المتحركة  -3-4-5-5
 

   -تقٌٌم مستوى التعلم لمهارات سالح الشٌش :  3-5-5
قام الباحثان بتقٌٌم مستوى التعلم لبعض المهارات الخاصة  فً سالح الشٌش عن طرٌق التصوٌر الفٌدٌو   

لكل مهارة ومن ثم  اخذ الوسط الحسابً  11ومن ثم  عرضه على  ثالثة محكمٌن   بوضع درجة من 
ارة من حٌث  ترابط لدرجاتهم ) وٌتم التقٌٌم على وفق استمارة ٌعدها الباحثان تتضمن كٌفٌة أداء المه

 أجزاءها  فً األداء وتوقٌتها وانسٌابٌتها وتوافقها والدقة فً األداء ( 

 التجربة االستطالعٌة .– 6 – 3
( طالب ٌشكلون نسبة 11على عٌنة مكونة من ) 1/2/3112تم أجراء التجربة االستطالعٌة بتأرٌخ 

 األختبارات القبلٌة والبعدٌة.%( لتالفً الصعوبات التً قد تواجه عمل الباحثان فً 22.22)
 االختبارات القبلٌة 3-6-1

وكان االختبارات   2/2/3112اجرى الباحثان االختبارات القبلٌة لعٌنة البحث الضابطة والتجرٌبٌة بتارٌخ 
 موزعة على الشكل االتً

فً  أُجرٌت التجربة الرئٌسٌة والخاصة للفحوصات الخاصة للوظائؾ البصرٌة االختبارات الطبٌة :
مستشفى  السماوة العام  ، إذ تم إجراءها من قبل ) الدكتور فرٌد عبد الحسٌن والسٌد امجد جبار عزٌز ( 

 فً شعبة العٌون، 
 أُجرٌت االختبارات التطبٌقٌة للوظائؾ البصرٌة ، فً قاعة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ،  االختبارات التطبٌقٌة :

 المنهج التعلٌمً 3-6-2
( طالب، 31البحث الى مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة وأخرى ضابطة لكل مجموعة )بعد تقسٌم عٌنة 

المجموعة التجرٌبٌة ٌستخدم التمارٌن الخاصة  والمجموعة الضابطة ٌستخدم معها التعلم التقلٌدي المتبع 
ت ( أسابٌع ُدرس3وأستمر لفترة ) 11/2/3112من قبل مدرس المادة، أذ تم تطبٌق المنهج التعلٌمً بتارٌخ

خالل هذه المدة الهجمتٌن المستقٌمة المباشرة والعددٌة  علماً أن الباحثان تقٌدا بالمنهج الرسمً المتبع من 
  -قبل كلٌات التربٌة الرٌاضٌة. حٌث كانت التمارٌن الخاصه حسب االسابٌع مقسمة كالتً:

( وهو تمرٌن خاص بخاصٌة التتابع 1( حٌث ٌبدأ بتمرٌن رقم )3.1ٌبدأ بالتمرٌن ) -:* االسبوع االول
البصري حٌث ٌقؾ الالعب بوضع االونكارد ثم ٌطلب من الالعب ان ٌبدأ بمتابعة االرقام العربٌة لثالث 

نكلٌزٌة تكرارات على أن ال ٌرفع السالح عن اللوحة بأقل وقت ممكن ومن ثم ٌطلب منه متابعة االرقام اال
 ( تكرارات ..2اٌضا لثالث تكرارات وبأقل وقت ممكن وٌكرر التمرٌن )

( وهو خاص بالتركٌز البصري حٌث ٌقؾ الالعب بوضع االونكارد ثم ٌطلب من 3والتمرٌن رقم )
الالعب االنتباه الى االٌعاز التً ٌأتٌه من المدرس بالطعن فٌما اذا كان لون او شكل أو رقم وٌكرر التمرٌن 

 ( تكرارات.2)

                                                           
)المؤتمر الدولً :  تصمٌم لوحة لقٌاس القدرات البصرٌة وعالقتها بتعلم بعض مهارات سالح الشٌشفاطمة عبد مالح واخرون : 1

 3112بؽداد .كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .العدد االول .المجلد االول . االول.جامعة
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( خاص بالذاكرة البصرٌة حٌث ٌقؾ 2( حٌث التمرٌن رقم )2.2وٌبدا بالتمرٌن رقم ) -االسبوع الثانً :
الالعب بوضع االونكارد وٌقوم بأؼالق عٌنٌه ثم ٌطلب منه الطعن على شكل او لون او رقم حسب اٌعاز 

 ( تكرارات. 11المدرس له وٌكرر التمرٌن)
 
 
 
 
 
 
 
 

( حٌث ٌقؾ االعب بوضع االونكارد ثم ٌطلب منه الطعن فً احد االشكال التً 2رٌن رقم )حٌث ٌبدأ بالتم
 ( تكرارات على ان تكون الهجمة عددٌة.2ٌوعز بها المدرس خالل اقل وقت ممكن وٌكرر التمرٌن )

القدم ( وهو خاص بالتوافق بٌن العٌن والذراع و2( والتمرٌن رقم )3.2وٌبدا بالتمرٌن ) -االسبوع الثالث:
ٌقوم الالعب بالطعن على االرقام او االشكال او االلوان المطلوبة منه بعد اعطاء المدرس االٌعاز حول 
الرقم أو الشكل او اللون المطلوب على ان تكون الرجل القائدة تمس نفس الرقم او الشكل او اللون على 

الهجومٌن البسٌط  ( تكرارات وٌؤدى من11اللوحة الموجودة على االرض وٌكرر التمرٌن )
 والمركب)العددٌة(.

( حٌث ٌقوم الالعب فً هذا التمرٌن من وضع االستعداد بالتركٌز على الصدرٌة حتى 3والتمرٌن رقم )
ٌطلب منه المدرس بإٌعاز بالطعن على احدى االرقام الملصقة على الصدرٌة  التمرٌن فً اقل وقت ممكن 

 ( تكرارات...11وٌكرر التمرٌن )
( وهو خاص بالتتابع البصري 2( حٌث ٌكون أداء التمرٌن رقم )9.2ٌبدأ بالتمرٌن ) -لرابع:االسبوع ا

ولكن على صدرٌة التدرٌب حٌث ٌقوم الالعب فً هذا التمرٌن من وضع االستعداد بالتركٌز على 
( 2ٌن )الصدرٌة حتى ٌطلب منه المدرس بإٌعاز منه ٌتتابع االرقام تنازلٌا مره وتصاعدٌا مرة وٌكرر التمر

 تكرارات  
( وهو خاص بالذاكرة البصرٌة على الصدرٌة حٌث ٌقوم الالعب فً هذا التمرٌن من 9أما التمرٌن رقم )

وضع االونكارد حٌث ٌقوم بإؼماض عٌنٌه وبعدما ٌطلب منه المدرس بالطعن على احدى االرقام الملصقة 
 ( تكرارات .11مرٌن )على الصدرٌة  ٌقوم بالطعن مع استمرار ؼلق العٌنٌن وٌكرر الت

( وهو خاص بالدقة البصرٌة المتحركة حٌث ٌقوم 8( التمرٌن رقم )11.8ٌبدأ بالتمرٌن )-االسبوع الخامس:
بأداء الهجمة المستقٌمة بعدما ٌطلب منه المدرس والطعن على احدى االرقام  الالعب من وضع االونكارد

( 2الموجودة على الشاخص علما ان الشاخص ٌتحرك ٌمٌنا وٌسار بشكل متوسط الحركة وٌكرر التمرٌن )
 تكرارات. 

من ( وهو تمرٌن خاص بالتركٌز البصري من خالل الهجمة العددٌة حٌث ٌقوم الالعب 11والتمرٌن رقم )
وضع االونكارد بأداء الهجمة العددٌة بعد ان ٌوعز له المدرس بالطعن على احد االرقام الموجوده على 

 ( تكرارات.11الشاخص وبأقل وقت ممكن وٌكرر التمرٌن )
( وهو الخاص بالتركٌز البصري على الشرٌط 11( التمرٌن رقم )13.11ٌبدأ بالتمرٌن )-االسبوع السادس:

التمرٌن ٌقوم الالعب ومن وضع االونكارد بالطعن على االلوان او االشكال  المتحرك حٌث فً هذا
المطلوبة على الشرٌط المتحرك حٌث ٌوعز الى الطالب من قبل المدرس بالطعن على شكل مره على لون 

 ( تكرارات.2مره اخرى ٌكرر التمرٌن )
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هجمة المستقٌمة المباشرة حٌث ( وهو الخاص بالدقة البصرٌة المتحركة وأداء ال13وفً التمرٌن رقم )
ٌقوم الالعب من وضع االونكارد بأداء الهجمة المستقٌمة على الشرٌط المتحرك بعد االٌعاز له من قبل 

 ( تكرارات.2مدرس المادة وٌكرر التمرٌن )

 االختبارات البعدٌة      3-6-3
تجرٌبٌة التً استخدمت للمجموعتٌن المجموعة ال 12/2/3112تم أجراء االختبارات البعدٌة بتارٌخ

التمارٌن الخاصة  والمجموعة الضابطة التً بقٌت على األسلوب التقلٌدي المتبع من قبل مدرس المادة 
وذلك من خالل استخدام لوحة القدرات البصرٌة باالختبار القبلً والبعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة 

.كذلك تم تصوٌر العٌنة للمجموعتٌن والضابطة من خالل استمارة تفرٌػ البٌانات خاصة باالختبار 
 التجرٌبٌة والضابطة لتقٌٌم مستوى تعلم المهارات الهجومٌة فً سالح الشٌش

 الوسائل االحصائٌة  ..3
 الستخراج النتائج.  spssاستخدم الباحثان الوسائل االحصائٌة من خالل حقٌبة ال

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها . – 4  
 تائج عرض وتحلٌل الن 4-1
عرض وتحلٌل نتائج اختبارات القدرات البصرٌة التطبٌقٌة والحركات قٌد البحث فً االختبارٌن  4-1-1

 القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ومناقشتها .
 (.جدول )

 ٌبٌن الفروق باالختبارٌن القبلً والبعدي فً اختبارات القدرات البصرٌة والتطبٌقٌة والحركات قٌد البحث للمجموعة
 الضابطة

 المتغٌرات ت
وحدة 
 القٌاس

  Tقٌمة  االختبار البعدي االختبار القبلً
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 ع س ع س  

 معنوي 4.16 .1.1 1.06 .1.3 .2.4 وقت التتابع البصري 1

 معنوي .1.. 1.41 .3.3 1.45 ...1 عدد تماٌز االلوان 2

 معنوي 6.11 1.42 3.11 1.45 ...1 عدد التوافق بٌن العٌن والذراع 3

 معنوي 3.14 1.42 3.11 .1.1 .2.1 درجة التركٌز البصري 4

 معنوي 11.22 1.12 1..2 1.44 .1.6 درجة الدقة البصرٌة 5

 معنوي 3.41 1.41 3.11 .1.1 .2.1 درجة الهجمة المستقٌمة المباشرة 6

 معنوي 6.50 1..1 4.11 1.44 1.61 درجة الهجمة العددٌة .

 1.15وبمستوى داللة  0عند درجة حرٌة  2.26الجدولٌة = tقٌمة *

( الذي ٌبٌن نتائج االختبارات للقدرات البصرٌة للمجموعة الضابطة 2من خالل الجدول )
( وانحرافا معٌارٌا 2.47لالختبارٌن القبلً والبعدي حٌث حقق اختبار )التتابع البصري( وسط حسابٌا )

( فً االختبار البعدي وبلؽت 1.12( وانحرافا معٌارٌا)1.83وسطا حسابٌا )( فً االختبار القبلً و1.22)
( 8( عند درجة حرٌة )3.33( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة والبالؽة )2.13قٌمة )ت( المحسوبة )

 ( ولصالح االختبار البعدي .1.12وبمستوى داللة )
( 1.22أما فً اختبار )تماٌز االلوان( فقد حققت المجموعة الضابطة فً االختبار القبلً وسطا حسابٌا)     

( 1.21( وانحرافا قدره )2.22( اما فً االختبار البعدي فقد سجل وسطا حسابٌا)1.22وانحراؾ معٌارٌا )
( 8( عند درجة حرٌة )3.33( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )2.92حٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )

 ( ولصالح االختبار البعدي . 1.12وبمستوى داللة )
( 1.22أما المجموعة الضابطة فقد سجلت فً اختبار )التوافق بٌن العٌن والذراع والرجل( وسطا حسابٌا )

( فً 1.23( وانحرافا معٌارٌا)2.11( فً االختبار القبلً ووسطا حسابٌا )1.22وبانحراؾ معٌاري )
( عند 3.33( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )3.11ختبار البعدي  حٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )اال

 ( ولصالح االختبار البعدي . 1.12( وبمستوى داللة )8درجة حرٌة )
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وكانت النتائج فً اختبار )التركٌز البصري( للمجموعة الضابطة كاآلتً حٌث سجلت وسطا حسابٌا 
( 1.23( وانحرافا معٌارٌا )2.91( لالختبار القبلً ووسطا حسابٌا )1.12ي)( وانحراؾ معٌار3.12)

( عند درجة حرٌة 3.33( اكبر من الجدولٌة والبالؽة )2.92لالختبار البعدي وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )
 ( ولصالح االختبار البعدي 1.12( وبمستوى داللة )8)

( وبانحراؾ 1.32ة فكان الوسط الحسابً )اما فً اختبار )الدقة البصرٌة( للمجموعة الضابط
( وبانحراؾ معٌاري 3.21( فً االختبار القبلً اما االختبار البعدي فكان الوسط الحسابً )1.22معٌاري)

( عند درجة حرٌه 3.33( هً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )11.33( . وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )1.93)
 ( 1.12( وبمستوى داللة )8)

هارة )الهجمة المستقٌمة المباشرة( فقد كانت نتائج المجموعة الضابطة فً االختبار القبلً هً اما فً م
( اما فً االختبار البعدي فكان الوسط الحسابً 1.12( وانحراؾ معٌاري )3.12.الوسط الحسابً )

ٌة ( وهً اكبر من الجدول2.29( وكانت القٌمة المحسوبة هً )1.29( واالنحراؾ المعٌاري )2.11)
 ( 1.12( عند مستوى داللة )8( وبدرجة حرٌه )3.33والبالؽة )

.اما فً مهارة )الهجمة العددٌة( فكانت نتائج المجموعة الضابطة فً االختبار القبلً فكان الوسط الحسابً 
( وبانحراؾ 2.11(  اما فً االختبار البعدي فكان الوسط الحسابً )1.22( واالنحراؾ المعٌاري )1.31)

( 8( عند درجة حرٌة )3.33( وهً تعتبر اكبر من الجدولٌة )3.28( وبقٌمة محسوبة )1.21)معٌاري 
 ( ولصالح االختبار البعدي.1.12وبمستوى داللة )

عرض وتحلٌل نتائج اختبارات القدرات البصرٌة والتطبٌقٌة والحركات قٌد البحث فً االختبارٌن  2-1-3
 القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة 

 (1رقم ) جدول
ٌبٌن الفروق باالختبارٌن القبلً والبعدي فً اختبارات القدرات البصرٌة والتطبٌقٌة والحركات قٌد البحث للمجموعة 

 التجرٌبٌة

 المتغٌرات ت
وحدة 
 القٌاس

  Tقٌمة  االختبار البعدي االختبار القبلً
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س   الداللة

 معنوي .4.5 1.21 1.11 1.34 2.32 وقت التتابع البصري 

 معنوي 16.. 1.63 6.51 1.13 1.12 عدد تماٌز االلوان 

 معنوي 1..6 1.13 6.21 1.11 1.01 عدد التوافق بٌن العٌن والذراع 

 معنوي 5.52 1.60 6.13 1.51 2.34 درجة التركٌز البصري 

 معنوي .5.6 1.23 5.11 1.21 1.61 درجة الدقة البصرٌة 

 معنوي 16.53 .1.2 6.23 0..1 1.06 درجة المستقٌمة المباشرةالهجمة  

 معنوي 0..11 1.42 .6.1 1.21 .1.1 درجة الهجمة العددٌة 

 1.15وبمستوى داللة  0عند درجة حرٌة  2.26الجدولٌة = tقٌمة 

( الذي ٌبٌن نتائج االختبارات للقدرات البصرٌة للمجموعة التجرٌبٌة 9من خالل الجدول )
( وانحرافا معٌارٌا 3.23لالختبارٌن القبلً والبعدي حٌث حقق اختبار )التتابع البصري( وسط حسابٌا )

( فً االختبار البعدي وبلؽت 1.31( وانحرافا معٌارٌا)1.91( فً االختبار القبلً ووسطا حسابٌا )1.22)
( 8عند درجة حرٌة )( 3.33( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة والبالؽة )2.22قٌمة )ت( المحسوبة )

 ( ولصالح االختبار البعدي .1.12وبمستوى داللة )
أما فً اختبار )تماٌز االلوان( فقد حققت المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً وسطا          
( 3.21( اما فً االختبار البعدي فقد سجل وسطا حسابٌا)1.12( وانحراؾ معٌارٌا )1.93حسابٌا)

( 3.33( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )2.93( حٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )1.32وانحرافا قدره )
 ( ولصالح االختبار البعدي . 1.12( وبمستوى داللة )8عند درجة حرٌة )

( 1.81أما المجموعة التجرٌبٌة فقد سجلت فً اختبار )التوافق بٌن العٌن والذراع والرجل( وسطا حسابٌا )
( فً 1.12( وانحرافا معٌارٌا)3.31( فً االختبار القبلً ووسطا حسابٌا )1.11وبانحراؾ معٌاري )
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( عند 3.33( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )3.21االختبار البعدي  حٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )
 ( ولصالح االختبار البعدي . 1.12( وبمستوى داللة )8درجة حرٌة )

ركٌز البصري( للمجموعة التجرٌبٌة كاآلتً حٌث سجلت وسطا حسابٌا وكانت النتائج فً اختبار )الت      
( 1.38( وانحرافا معٌارٌا )3.12( لالختبار القبلً ووسطا حسابٌا )1.21( وانحراؾ معٌاري)3.22)

( عند درجة حرٌة 3.33( اكبر من الجدولٌة والبالؽة )2.23لالختبار البعدي وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )
 ( ولصالح االختبار البعدي 1.12لة )( وبمستوى دال8)

( وبانحراؾ 1.39اما فً اختبار )الدقة البصرٌة( للمجموعة التجرٌبٌة فكان الوسط الحسابً )
( وبانحراؾ معٌاري 2.91( فً االختبار القبلً اما االختبار البعدي فكان الوسط الحسابً )1.31معٌاري)

( عند درجة حرٌه 3.33اكبر من الجدولٌة والبالؽة )( هً 2.32( . وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )1.32)
 ( 1.12( وبمستوى داللة )8)

اما فً مهارة )الهجمة المستقٌمة المباشرة( فقد كانت نتائج المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً هً 
( اما فً االختبار البعدي فكان الوسط الحسابً 1.28( وانحراؾ معٌاري )1.83.الوسط الحسابً )

( وهً اكبر من 13.22( وكانت قٌمة )ت( المحسوبة فكانت )1.32( واالنحراؾ المعٌاري )3.32)
 ( .3.33الجدولٌة والبالؽة )

اما فً مهارة )الهجمة العددٌة( فكانت نتائج المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار القبلً فكان الوسط الحسابً 
( وكان بقٌمة 1.23( وانحرافا معٌارٌا )3.12( ووسطا حسابٌا )1.31( واالنحراؾ المعٌاري )1.92)

( 3.12( اما فً االختبار البعدي فقد سجلت المجموعة نفسها وسطا حسابٌا قٌمته )19.28محسوبة )
( عند 3.33( وهً تعتبر اكبر من الجدولٌة )19.28( وبقٌمة محسوبة )1.23وانحرافا معٌارٌا قدره )

 لح االختبار البعدي.( ولصا1.12( وبمستوى داللة )8درجة حرٌة )
اختبارات القدرات البصرٌة والتطبٌقٌة والحركات قٌد البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي  2-1-2

 للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  
 (0جدول )

ٌة ٌبٌن الفروق باالختبار البعدي فً اختبارات القدرات البصرٌة والتطبٌقٌة والحركات قٌد البحث للمجموعتٌن التجرٌب
 والضابطة

 ت

 المتغٌرات

وحدة 
 القٌاس

  Tقٌمة  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة
 المحسوبة

مستوى 
 ع س ع س   الداللة

 معنوي 2.28 1.21 1.11 .1.1 1.06 وقت التتابع البصري 1

 معنوي 13.22 1.63 6.51 1.41 .3.3 عدد األلوانتماٌز  2

 معنوي 6..1 1.13 6.21 1.42 3.11 عدد التوافق بٌن العٌن والذراع 3

 معنوي 1..1 1.60 6.13 1.42 3.11 درجة التركٌز البصري 4

 معنوي 6.63 1.23 5.11 1.12 1..2 درجة الدقة البصرٌة 5

 معنوي 15.52 .1.2 6.23 1.41 3.11 درجة الهجمة المستقٌمة المباشرة 0

 معنوي 11.11 1.42 .6.1 1..1 4.11 درجة الهجمة العددٌة 11

 1.15وبمستوى داللة  11عند درجة حرٌة  2.11الجدولٌة = tقٌمة 

( الذي ٌبٌن نتائج االختبارات البعدٌة للقدرات البصرٌة للمجموعتٌن الضابطة 8من خالل الجدول )
( للمجموعة 1.12( وانحرافا معٌارٌا )1.83والتجرٌبٌة حقق اختبار )التتابع البصري( وسط حسابٌا )

( للمجموعة التجرٌبٌة وبلؽت قٌمة )ت( 1.31( وانحرافا معٌارٌا)1.91ووسطا حسابٌا )الضابطة 
( وبمستوى داللة 19( عند درجة حرٌة )3.11( وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة والبالؽة )3.39المحسوبة )

 ( حٌث توجد فروق معنوٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .1.12)
( 2.22فقد حققت المجموعة الضابطة فً االختبار البعدي وسطا حسابٌا)أما فً اختبار )تماٌز االلوان( 

( وانحرافا قدره 3.21( اما فً المجموعة التجرٌبٌة فقد سجلت وسطا حسابٌا)1.21وانحراؾ معٌارٌا )
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( عند درجة 3.11( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )12.33( حٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )1.32)
 ( بداللة الفروق المعنوٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة1.12وى داللة )( وبمست19حرٌة )

أما المجموعة الضابطة فقد سجلت فً اختبار )التوافق بٌن العٌن والذراع والرجل( البعدي وسطا حسابٌا  
( وانحرافا 3.31( والمجموعة التجرٌبٌة سجلت وسطا حسابٌا )1.23( وبانحراؾ معٌاري )2.11)

من الجدولٌة ( وهً اكبر 9.23( فً االختبار البعدي  وحٌث بلؽت قٌمة )ت( المحسوبة )1.12معٌارٌا)
( ولصالح المجموعة التجرٌبٌة بواقع داللة 1.12( وبمستوى داللة )19( عند درجة حرٌة )3.11والبالؽة )

. وكانت النتائج فً اختبار )التركٌز البصري( البعدي  للمجموعة الضابطة كاآلتً حٌث   الفروق المعنوٌة
المجموعة التجرٌبٌة وسطا حسابٌا  ( وسجلت1.23( وانحراؾ معٌاري)2.91المجموعة وسطا حسابٌا )

( اكبر من 9.21( لالختبار البعدي وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )1.38( وانحرافا معٌارٌا )3.12)
 ( ولصالح المجموعة التجرٌبٌة. 1.12( وبمستوى داللة )19( عند درجة حرٌة )3.11الجدولٌة والبالؽة )

( وبانحراؾ 3.21ة فكان الوسط الحسابً )اما فً اختبار )الدقة البصرٌة( للمجموعة الضابط
( وبانحراؾ 2.91( فً االختبار البعدي اما المجموعة التجرٌبٌة فكان الوسط الحسابً )1.93معٌاري)

( عند 3.11( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )3.32( . وكانت قٌمة )ت( المحسوبة )1.32معٌاري )
 ق معنوٌه لصالح المجموعة التجرٌبٌة.( وبفرو1.12( وبمستوى داللة )19درجة حرٌه )

اما فً مهارة )الهجمة المستقٌمة المباشرة( فقد كانت نتائج المجموعة الضابطة فً االختبار البعدي هً 
( اما فً االختبار البعدي فكانت نتائج المجموعة 1.29( وانحراؾ معٌاري )2.11الوسط الحسابً )

( .وكانت قٌمة )ت( المحسوبة 1.32نحراؾ المعٌاري )( واال3.32التجرٌبٌة فالوسط الحسابً كان )
( 1.12( وبمستوى داللة )19( عند درجة حرٌة )3.11( وهً اكبر من الجدولٌة والبالؽة )12.23)

وبفروق معنوٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة.اما مهارة )الهجمة العددٌة( فكانت نتائج المجموعة الضابطة 
( بٌنما كان الوسط 1.21( واالنحراؾ المعٌاري )2.11ط الحسابً )فً االختبار البعدي فكان الوس

( وكان بقٌمة 1.23( وبانحراؾ معٌاري )3.12الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة فً االختبار البعدي )
( وبمستوى داللة 19( عند درجة حرٌة )3.11( وهً تعتبر اكبر من الجدولٌة )11.11محسوبة )

 ٌبٌة.( ولصالح المجموعة التجر1.12)

 مناقشة النتائج : 4-2
مناقشة نتائج اختبارات القدرات البصرٌة والحركات قٌد البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي  4-2-1

 للمجموعة الضابطة .
( معنوٌة الفروق بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي سواء كانت اختبارات القدرات 2ٌوضح الجدول رقم )

قٌد البحث مما ٌشٌر الى فاعلٌة اسلوب مدرس الماده فً االرتقاء بمستوى  البصرٌة أو اختبارات الحركات
وٌعزو الباحثان معنوٌة الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة  ان اسلوب المدرس أدى الى  الطلبة .

تطوٌر القدرات البصرٌة ولو بشكل محدود مما أشر ذلك إٌجابٌا على تعلم الطالب للمهارات المطروقة 
فأسلوب التعلٌم ٌرتبط ارتباطا  ،لبحث وبالتالً خلؾ فروق معنوٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة با

. ومن المؤكد عندما إختار المعلم أو  1مباشرأ بشخصٌة المدرب أو المدرس وما ٌمتاز به من سمات
اه هو فال ٌوجد تفضٌل المدرس أسلوبه الذي ٌسٌر علٌه كان هذا االسلوب مالئما لمادته التعلٌمٌة كما ٌر

اسلوب على اسلوب أخر وإنما مدرس المادة هو الذي ٌحدد االسلوب المالئم لمادته وطلبته وهذه النتائج 
 تتطابق مع الفرض االول  

مناقشة نتائج اختبارات القدرات البصرٌة والحركات قٌد البحث فً االختبارٌن القبلً والبعدي  4-2-2
 للمجموعةالتجرٌبٌة .

                                                           
,االسكندرٌة , دار الوفاء 1نوال ابراهٌم شلتون ومحسن محمد حمص .طرق وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة ,ط 1

 9,ص 3119للطباعة والنشر ,
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( معنوٌة الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة فً المجموعة التجرٌبٌة ولجمٌع 2الجدول رقم )ٌوضح 
االختبارات سواء كانت اختبارات القدرات البصرٌة أو اختبارات الحركات قٌد البحث مما ٌشٌر الى فاعلٌة 

 التمرٌنات الخاصة فً االرتقاء بمستوى الطلبة 
وق بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي الى إن التمرٌنات الخاصة إدت الى تطوٌر وٌعزو الباحثان معنوٌة الفر

القدرات البصرٌة بشكل إٌجابً مما أدى الى ارتفاع مستوى الطلبة بالتعلم للمهارات المطروقة بالبحث 
 وبالتالً خلؾ ذلك الفروق المعنوٌة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة .

فالتمرٌنات الخاصة ٌتطابق نوعها مع صفات وقابلٌات الالعب وتعتمد على أجزاء معٌنة من عضالت 
الجسم وهً تختص باللعبة وتشمل حركات تشبه فً مساراتها حركات المنافسات , فهً تخدم فً توجٌه 

ورٌة النها . كما إن هذه التمرٌنات تعد ضر 1وتكامل  مستوى مجموعة صفات بدنٌة أومهارٌة أو خططٌة 
تعمل على بناء وتطوٌر المستوى الرٌاضً والوصول به الى المستوى العالً من حٌث تكامل االداء الفنً 

.  2حٌث إن الالعب ؼٌر المتمكن مهارٌا  تعد بالنسبة له خطط اللعب حلم ٌصعب تحقٌقه .  3والخططً
بوٌة وفسٌولوجٌة الؽرض منها فهذه التمرٌنات هً حركات منظمة وهادئة مبنٌة على اسس تشرٌحٌة وتر

حٌث اقتربت نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة مع نتائج  2تنمٌة الصفات الخاص للعبة 
دراسات سابقة تم تناول تمرٌنات خاصة وأثرها على القدرات البصرٌة ومهارات فً العاب فردٌة وفرقٌه 

 اخرى وهذا ما ٌتطابق مع الفرض الثانً.
مناقشة نتائج اختبارات القدرات البصرٌة والحركات قٌد البحث فً االختبار البعدي للمجموعتٌن   4-2-3

 التجرٌبٌة والضابطة.
( معنوٌة الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة 8ٌوضح الجدول رقم )

رٌة أو اختبارات الحركات قٌد البحث مما التجرٌبٌة لجمٌع االختبارات سواء كانت اختبارات القدرات البص
 .ء المهاري للحركات المطلوبة ٌشٌر ذلك الى فاعلٌة التمرٌنات الخاصة فً رفع مستوى الطلبة فً االدا

وٌعزو الباحثان معنوٌة الفروق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة الى إن هذه التمرٌنات تعتبر من 
ستوى الرٌاضً فً كافة االلعاب والفعالٌات الرٌاضٌة المنظمة الوسائل التً تساعد فً تنمٌة الم

. وإن فائدتها تكمن فً كونها تكمن فً كونها  2وخصوصاً فً االلعاب التً تعتمد على النواحً الفنٌة 
تمرٌنات موجهة أي لها القابلٌة على توزٌع المؤثرات الحركٌة أكثر من التمرٌنات االخرى لذى ٌجب 

ا وسٌله فعالة ذات شروط مؤثرة ترتبط بالناحٌة الجسمٌة ولها دور فعال وملم فً مختلؾ اعتبارها على أنه
فالتمرٌنات ستساعد .  3الفعالٌات أو االلعاب الرٌاضٌة خصوصاً فً مرحلة االعداد اي الفترة التحضٌرٌة 

ٌادة توافق على رؤٌة التنمٌة البصرٌة من خالل تحسٌن العالقة بٌن العٌنٌن والمخ وٌؤدي ذلك الى ز
. وكما تعمل هذه التمرٌنات على بناء  2ومرونة عضالت العٌنٌن فً امكانٌة التحكم فً تلك العضالت 

نوعٌة االخالق والحاالت أو السمات النفسٌة الخاصة باللعبة والربط بٌنهما . حٌث ٌتم فً هذه التمرٌنات 
ه من تتابع أداء الحركة واتجاهاتها إعداد حركة الالعب بما ٌتناسب مع النشاط الرٌاضً الذي ٌمارس
 .ة من نوع النشاط الرٌاضً الممارسإضافة الى التوافق الحركً لها . وكما ذكرنا سابقاً هً حركات منسق

                                                           
 38,ص3111ؽداد : دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم ,, ب مختارات فً التعلم الحركًناهده عبد زٌد الدلٌمً .  1
, بحث منشور ,جامعة بؽداد , كلٌة الٌد بكرة المرمى لحراس االساسٌة المهارات بعض اداء على الخاصة التمرٌنات تاثٌر حردان عزٌز سلمان: 3

 3, ص3111التربٌة الرٌاضٌة ,

 33ص ، 1892 التعلٌمٌة، والتدرٌبٌة والوسائل الجامعٌة للكتب المركزي الجهاز طبع القاهرة، :3 ط .للجمٌع الٌد كرة ابراهٌم؛ جرجٌس منٌر 2

 322,ص1892, الموصل مطابع جامعة, الرٌاضٌة التربٌة مجال فً تدرٌس طرق  :احمد عباس ، احمد بسطوٌسً 2
2
 01ص,   1991العالي, التعميم مطابع ، 2ط بغداد جامعة ،التدريس اصول  :نصيف عمي عبد ترجمة.  اهار  
 38ناهده عبد زٌد الدلٌمً . مصدر سبق ذكره , ص 3
 كرة بخماسً القادسٌة جامعة منتخب العبً لدى والدفاعٌة الهجومٌة المهارات بعض بأداء وعالقتها البصرٌة القدرات بعض علً حسٌن هاشم . 2

 199, ص 3113االول,( , العدد 13, بحث منشور , مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة , المجلد )القدم
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 االستنتاجات والتوصٌات . -5
 االستنتاجات . 5-1

 * مما تقدم من نتائج تم التوصل الى االستنتاجات االتٌه.
 البصرٌة المطروقة قٌد البحث فً كلتا المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .تطور مستوى القدرات  -1
 تطور مستوى تعلم الحركات المطروقة قٌد البحث فً كلتا المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة . -3
 تفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً اختبارات القدرات البصرٌة . -2
 ة على المجموعة الضابطة ومستوى تعلم الحركات قٌد البحث .تفوق المجموعة التجرٌبٌ -2

 التوصٌات . 5-2
 * بناء على ما ورد فً البحث من نتائج ٌوصً الباحثان بما ٌأتً

ٌوصً الباحثان بضرورة  التركٌز على التمارٌن الخاصة بتطوٌر القدرات البصرٌة خالل الوحدة 
 التدرٌبٌة أو التعلٌمٌة .
 التدرٌب البصري وان ٌكون جزءاً مهماً من أجزاء الوحدة التدرٌبٌة لرماة التراب . ضرورة التركٌز على

 ٌوصً الباحثان بضرورة متابعة القدرات البصرٌة  لالعبٌن من خالل الفحص الدوري للعٌون.
 ضرورة التركٌز على تطوٌر مستوى االداء لالعبٌن خالل تطوٌر القدرات البصرٌة . 

التمرٌنات الخاصة قٌد البحث فً رٌاضة المبارزة بشكل عام لدورها الفاعل فً تحسٌن ضرورة استخدام 
 الوظائؾ البصرٌة واالنجاز ، وحسب خصوصٌة اللعبة .

 
 
 
 

 (1ملحق رقم )
 أسماء الخبراء والمختصٌن الذٌن استعان بهم الباحثان فً اختٌار القدرات البصرٌة

 االختصاص مكان العمل اسم الخبٌر ت

 مبارزة–تدرٌب  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة بغداد بسام عباس محمد ا.د 

 اختبارات وقٌاس كلٌة التربٌة الرٌاضٌة /جامعة بغداد أ.د.بٌان علً عبد علً 

 مبارزة –تدرٌب  جامعة بغداد–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات  ا.د. فاطمة عبد مالح 

 مبارزة –تدرٌب  الرٌاضٌة /جامعة بغدادكلٌة التربٌة  ا.د عبد الهادي حمٌد 

 اختبارات وقٌاس ذي قار–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  أ.د مٌثاق غازي محمد 

 اختبارات وقٌاس جامعة القادسٌة–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  ا.م.د. مً علً عزٌز 

 اختبارات وقٌاس جامعة المثنى–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  أ.م.د محمد مطر 

 مبارزة –تعلم  جامعة بغداد–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  عالء عبد هللا الراوي ا.م.د 

 مبارزة –تعلم  كلٌة التربٌة الرٌاضٌة/ جامعة القادسٌة أ.م.د. روال مقداد عبٌد 

 مبارزة -علم نفس  جامعة مٌسان–كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  م.د رحٌم حلو 

 اخصائً عٌون مستشفى السماوة العام د. فرٌد عبد الحسٌن 

 اخصائً عٌون مستشفى السماوة العام د.محمد سجاد 
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  ...........تأثٌر تمرٌنات خاصة على بعض                                    م.م محمد ضٌاء أ.دعبد هللا حسٌن الالمً و

 (2ملحق رقم )
 أنموذج لوحدة التعلٌمٌة للهجة المستقٌمة والهجمة )العددٌة(  

المرحلة: الثالثة                                                             عدد الطالب فً المجموعة 
 طالبا 11التجرٌبٌة: 

الفترة : االسبوع االول والثانً       الهدؾ: تعلم حركات الهجمة المستقٌمة المباشرة و المركب باستخدام 
 لوحة القدرات البصرٌة

ي)
ضٌر

ح
سم الت

الق
1
1

د(
اقسام  

 الوحدة
 المالحظات التنظٌم شرح الحركة الزمن

أخذ الغٌاب وتهٌئة األدوات والتوضٌح التنظٌمً  د 4 المقدمة
 للمجموعات

××××××××× 
 

التأكٌد على الوقوف 
 الصحٌح

 × × × × × × تهٌئة عامة لجمٌع أعضاء الجسم د . أحماء عام
× 
× 
× 

      × 

األحماء العام ٌكون على 
 شكل رتل مزدوج

أحماء 
 خاص

تهٌئة خاصة لخدمة الجزء الرئٌسً مع إعطاء  د .
بعض التمارٌن الخاصة بالهجمة المستقٌمة 

 المركب )العددٌة( المباشرةوالهجوم

التأكٌد على أهم المجموعات 
العضلٌة المشاركة فً األداء 

 الخاص

(ً
س
سم الرئٌ

الق
6
1

د(
 

الجزء 
 التعلٌمً

معلومات عامة عن الهجمة المستقٌمة  د 11
العددٌة مع ذكر أهم األخطاء  المباشرةوالهجمة

الشائعة فٌها لتجنبها وكذلك اعطاء معلومات حول 
 التمارٌن الخاصة باللوحة البصرٌة 

× × × × × × 
× 
× 
× 

      × 

أداء كل حركة من الحركات 
 المطلوبة

الجزء 
 التطبٌقً

المجموعة التجرٌبٌة تنفذ التمارٌن الخاصة  على  د 51
لوحة القدرات البصرٌة بتعلم الهجمة المستقٌمة 

 المباشرةوالمركب )العددٌة( 

المجموعة 
 التجرٌبٌة 

الوقوف بوضع األونكارد وأداء الهجمة المستقٌمة  د 11
المباشرةوالهجوم المركب )العددٌة(  من قبل 

 مدرس المادة .

&  &  &  &  
  &  &  &  & 

 

التأكٌد على الوقوف بوضع 
األونكارد بالشكل الصحٌح 
والمحافظة علٌه واداء 
الهجمة المستقٌمة 

المباشرةوالمركب كل على 
 حده 

اداء التمارٌن الخاصة بتعلم الهجمة المستقٌمة  د 21
من خالل لوحة القدرات  المباشرةوالمركب

البصرٌة واداء كل من التمارٌن الخاصة بالتتابع 
البصري والتركٌز البصري والذاكرة البصرٌة 

 والدقة البصرٌة  

  &  &  &  & 
  &  &  &  & 

 

المحافظة على المسافة بٌن 
القدمٌن ووضع الجسم أثناء 
أداء  االونكارد والهجمة 

المستقٌمة 
المباشرةوالمركب 

 دددٌه()الع

الربط بٌن وضع االونكارد وكل من الهجمة  د 21
 المستقٌمة المباشرةوالهجمة العددٌة كل على حده  

  &  &  &  &  &
&  & 

  &  &  &  &  &
&  & 
 

المحافظة على المسافة بٌن 
القدمٌن ووضع الجسم اثناء 

اداء الهجمة العددٌة 
 والهجوم البسٌط

 
 

ً
ختام

سم ال
الق

 

 

 
القسم 
 الختامً
 

تهدئة عامة للجسم مع التأكٌد على األدوات  د 12
 المستخدمة وتوجٌهات للمجموعة التجرٌبٌة 

××××××××× 
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  ...........تأثٌر تمرٌنات خاصة على بعض                                    م.م محمد ضٌاء أ.دعبد هللا حسٌن الالمً و

 المصادر 
:)القاهرة، دار الكتب  انتقاء الموهوبٌن فً المجال الرٌاضًأبو العال احمد عبد الفتاح واحمد عمر،  -1
،1893 ) 

 الموصل مطابع جامعةالرٌاضٌة , التربٌة مجال فً تدرٌس طرق  :احمد عباس ، احمد بسطوٌسً -3
,1892, 
.  التخطٌط اللؽوي العصبً مرشد علمً وتدرٌبات عملٌةجوزٌؾ أوكانور ) ترجمة (  محمد الواكد .  )

 (  3112,  دار عالء الدٌن للنشر ، سورٌة :   2ط
 بكرة المرمى لحراس المهارات االساسٌة بعض ءادا على الخاصة التمرٌنات تاثٌرحردان عزٌز سلمان:  -2

 , 3111, بحث منشور ,جامعة بؽداد , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,الٌد
دونا و كوندٌسون ، كراجز . مورٌسون . ) أعداد وترجمة صرٌح عبد الكرٌم الفضلً ، وهبً علوان  -2

 ،  3111. موسوعة التحلٌل الحركً ، التحلٌل النوعً فً علم الحركة ألبٌاتً ( . 
:) عمان ، دار األرز  1، ط التعـب العضلً وعملٌات استعادة الشفاء للرٌاضٌٌنرٌسان خرٌبط ؛  -2

،1822  ،) 
مهارات الرؤٌة البصرٌة للرٌاضٌن . الخصائص ـ العوامل ـ الفحوصات ـ زكً محمد محمد حسن .  -3

 ,   3112. , جامعة االسكندرٌة ، المكتبة المصرٌة للطباعة والنشر ،  تدرٌبات 
 ( 3112:)بؽداد ، لتربٌة الصحٌة للرٌاضٌٌنسمٌعة خلٌل محمد ؛ ا -2
,   3.  ط تدرٌب الرٌاضً واألداء الحركًتطبٌقات الباٌومٌكانٌك فً الصرٌح عبد الكرٌم الفضلً .  -9 

 (  3111عمان : دار دجلة ،     
 تحكٌم–تدرٌب -تعلٌم–رٌاضة المبارزة  أسس فنٌة عبد الهادي حمٌد،عبد الكرٌم فاضل ؛  -8

 (3119:،)بؽداد،
 لدى والدفاعٌة الهجومٌة المهارات بعض بأداء وعالقتها البصرٌة القدرات علً حسٌن هاشم . بعض -11

القدم, بحث منشور , مجلة علوم التربٌة الرٌاضٌة , المجلد  كرة بخماسً جامعة القادسٌة منتخب العبً
 , 3113( , العدد االول,13)

فاطمة عبد مالح واخرون :تصمٌم لوحة لقٌاس القدرات البصرٌة وعالقتها بتعلم بعض مهارات سالح  -11
 3112ة التربٌة الرٌاضٌة .العدد االول .المجلد االول .الشٌش:  )المؤتمر الدولً االول.جامعة بؽداد .كلٌ

: )بؽداد ، مطبعة دار ألحكمه ،  3: عبد علً نصٌؾ ، ط ترجمة كورت ماٌنل ؛ التعلم الحركً ،- 13
1883  ) 

القاهرة : دار الفكر العربً ،  . 2. ط القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌةمحمد صبحً حسانٌن .  -12
1882  . 

 .  1892. القاهرة : عالم الكتب ،  مناهجه -البحث التربوي أصولهمحمد لبٌب ، محمد منٌر .  -12
 الجامعٌة للكتب المركزي الجهاز طبع القاهرة، :3 ط .للجمٌع الٌد كرة ابراهٌم؛ جرجٌس منٌر -12

  1892 التعلٌمٌة، والتدرٌبٌة والوسائل
, بؽداد : دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم  الحركً مختارات فً التعلمناهده عبد زٌد الدلٌمً .  -13

,3111, 
   1991التعلٌم ,العالً مطابع ، 2ط بؽداد جامعة ،التدرٌس اصول  :نصٌؾ علً عبد . ترجمة هارا -12

-19   www:/ Academe of complentry medicine. Com 2007 . 
-18   www:/ tedmotgomery . eye / vision . com 2010 . 


