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  ملخص البحث

  
  تصميم وتقنين اختبار تركيز االنتباه عند أداء حركة الطعن بالمبارزة

 
 

    م حازم علي غازي٠م                                                                           
  

نتباه عند أداء حركة الطعن تكمن أهمية البحث في تصميم اختبار لتطوير تركيز اال      
  ٠بالمبارزة وذلك لتطوير هذه المهارة لدى العبي المبارزة 

  -:أما أهداف البحث فأنة هدف إلى 
  ٠حركة الطعن بالمبارزة  ءأداعند تصميم اختبار تركيز االنتباه   - ١            
    ٠عن بالمبارزة داء حركة الطأ عند تركيز االنتباهل المصمم  ختباراال تقنين  - ٢       

االنتباه عند أداء حركة  زالمصمم له القدرة على  تطوير تركيأن لالختبار وأفترض الباحث    
أما الباب الثاني تضمن الدراسات النظرية المتمثلة بحركة الطعن بالمبارزة ٠الطعن بالمبارزة
  ٠وتركيز االنتباه 

ار الباحث مجتمع البحث وهم طالب وفي الباب الثالث أستخدم الباحث المنهج الوصفي وأخت
طالب طبق ) ١٠٠(جامعة القادسية وبلغت عينة البحث /المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية 

االختبار المصمم عليهم واحتوى كذلك على التجربة االستطالعية واألجهزة واألدوات المستعملة 
والوسائل اإلحصائية المناسبة إليجاد النتائج  في البحث واألسس العلمية لالختبار والتجربة الرئيسية

وقام الباحث في الباب الرابع بعرض النتائج وتحليلها ومناقشتها عرضت النتائج في جداول ٠
خاصة لالختبار الذي طبق على عينة البحث فضالً عن مناقشة هذه النتائج التي تم التوصل إليها 

  لتحقيق أهدف وفرض البحث 
  - :أهم االستنتاجات والتوصيات  وتضمن الباب الخامس

  : أهم االستنتاجات  
الضعيف والمقبول والمتوسط والجيد والجيد (أن أفراد عينة البحث يتوزعون في المستويات - ١

   ٠)جداً 
  ٠تم التوصل إلى وضع درجات معيارية معدلة بطريقة التتابع لعينة البحث - ٢

  :أهم التوصيات 
تقنينه في هذا البحث لتركيز االنتباه في مهارات لعبة تم بناءة و ياعتماد االختبارالذ - ١

  ٠المبارزة 
أجراء دراسات مشابهة في تصميم وتقنين اختبارات باستعمال الدرجات المعيارية في  - ٢      

 ٠األلعاب األخرى سواء كانت الفردية منها أم الجماعية
 

  
   
  



 ٣
  

  الباب األول
  التعريف بالبحث  -١
   

             -: وأهمية مقدمة البحث١-١
دفاع  أاللعبة المبارزة ما هي  أن        وم وال ل  آذصراع بين فردين فهي رياضة الهج اول ك يح

م  ى الجس دد عل دف مح ى ه افس وعل ى المن ة عل جل لمس أن يس رد ب أن , ف روف ف و مع ا ه وكم
اج  ارزة يحت ب المب ىالع د  إل الي عن دني ع د ب تالك  أداءجه ب ام ة يج ارزة وعلي ات المب لحرك

ق عنصر الشجاعة  إلىعب الال اه لتحقي الي وانتب ز ع ى تركي ا إل اج مهاراته ة تحت كون هذه اللعب
ن  ارز فهي م د المحور األساسي للمب ي تع ن الت ة الطع ارات حرك لمسة صحيحة ومن هذه المه
د  اه عن ز وانتب ى تركي اج إل ا تحت ة وإنه ن الحرك ات وم ن الثب ؤدي م ي ت الحركات األساسية والت

ار , إلى وضع االستعداد دون خطأ والعودة  اأدائه ي تصميم اختب ومن هنا تتجلى أهمية البحث ف
  ٠لتطوير تركيز االنتباه عند أداء حركة الطعن بالمبارزة 

  
  
  
   -:مشكلة البحث ٢-١

اج          ي تحت ا والت ية مهاراته ة رياض ل لعب ىلك دني  إل ي والب ب العقل ين الجان رابط ب وافر الت ت
ن ولع, المهاري  واألداء دة م ارزة واح اببة المب اج  األلع ي تحت ىالت ين  إل ون الالعب رابط ك ذا الت ه

أداء  وم ب أن الالعب يق ن ف يقومون بأداء حركات هجومية أو دفاعية ومن هذه المهارات حركة الطع
ى  أنفعلية يجب  األساسيالوضع  إلىحركة الطعن والعودة  ز يمتلك القدرة عل اهالتركي د  واالنتب عن

ادر , صل على لمسة قانونية وتفادي هجوم المنافس حركته لكي يح ى المص وعند اطالع الباحث عل
ي  بة لالعب اه بالنس ز االنتب ص تركي ي تخ ارات الت ن االختب ل م دد قلي ك ع د أن هنال وث وج والبح

  ٠المبارزة لذا ارتأى الباحث تصميم اختبار لتركيز االنتباه عند أداء حركة الطعن بالمبارزة 
  
   إلىيهدف البحث  -:ث هدف البحأ ٣-١

  ٠حركة الطعن بالمبارزة  ءأداعند تصميم اختبار تركيز االنتباه   -١       
    ٠داء حركة الطعن بالمبارزة أ عند تركيز االنتباهل المصمم  ختباراال تقنين  -٢       

  
   -:فرض البحث  ٤-١

  ٠عند أداء حركة الطعن بالمبارزة ةاألنتبا زتطوير تركي المصمم له القدرة على لالختبار  أن -١    
    
  -:مجاالت البحث  ٥-١
  ٠جامعة القادسية /كلية التربية الرياضية  المرحلة الثالثة طالب -:المجال البشري  ١-٥-١   
  ٢٠٠٩/ ٦/  ١٠لغاية  ٢٠٠٩/  ٣ /  ٢٠من  المدة -:المجال ألزماني  ٢-٥-١   
  ٠مغلقة في الكلية القاعة الرياضية ال -:المجال المكاني ٣-٥-١   
    



 ٤
  الباب الثاني

  
 :والدراسات المشابهة  الدراسات النظرية  -٢
  -:الدراسات النظرية  ١-٢     

  -:في المبارزة حركة الطعن  ١-١-٢
اطة ، ((الطعن        ههو عبارة عن توسع وضع االستعداد وأنبس ول  هدف ىالوص افس إل ) ١())المن

ا ا(( يوه راد منه ة ي ة هجومي ن حرك ارة ع ول عب ىلوص دف  إل افسه ن  المن ة ع ق لمس وتحقي
فلى  ا والس راف العلي جمة لألط قة ومنس ات منس ق حرك ود  دوتع) ٢())طري ن العم ة الطع حرك

ات , الفقري في لعبة المبارزة  ن الحرك ي م ؤد األساسيةفه ي ت ة  ىوالت ن الحرك ات وم ن الثب م
اهوبوقت واحد  اإلمام إلى) ة القائد( األماميةالمسلحة مع الرجل وتتم هذه الحركة بمد الذراع   تج

د هدف المنافس مع مد الرجل الخلفية  ت واح رة بوق ذراع الح اً وال اهأيض ذراع  وباتج اكس لل مع
ي  أنوذلك لغرض الوصول للهدف وينبغي , المسلحة  رعة ف ة والس ة الدق يتوافر في هذه الحرك

ا) ٣(األداء  ارزة بسبب تكراره ات المب م حرك ن أه اء  وتعد حركة الطعن م ي أثن واء ف راً س كثي
وان الهجوم يعتمد على مد الذراع مع الطعن )٤(الدرس أو المنافسة وتعد من أهم وسائل الهجوم 

ذراع  د ال ىأو م ام إل د  األم دما يتواج ة عن ن وخاص م الطع وة ث ذ خط ع اخ افسم د  المن ى بع عل
  ٠)٥(مناسب للهجوم 

  
  
  
    : االنتباهتركيز  ٢-١-٢
 

ة الترك      رتبط عملي رة ت اه مباش ز باالنتب ا و إذي ة له ة مكمل د مرحل ؤديتع م  ت ي معظ ر ف      دور كبي
ة واحدة األفكارتجميع كافة  ((الفعاليات الرياضية والتركيز هو ة بنقط ات الفكري ن ) ٦( ))والعملي وع

ة االفكار أن((محجوب  وجيهمعنى التركيز يقول  ة التركيز معناه تجميع كاف ة بنقط ات الفكري      والعملي
راد  اري الم ل المه ة العم ده لخدم هواح ت تحقيق ار وتثبي ع األفك و تجمي ز وه ق  تركي اه لتحقي االنتب

دف اه )٧( ))اله ز االنتب دةوان تركي اً  لم ؤدي احيان زة ي ىوجي ة  إل ارزفا, الهزيم ب  لمب ز  إنيج يرك
ات  ى حرك ةأنتباهة عل دةل منافس زال  م ت الن ي معظم وق ة وف ا , طويل م ج أنكم ز مه ي التركي داً ف

  ) ٨( القوىوالمبارزة وفي كثير من العاب  وكرة السلة واإلثقالالسباحة وكرة القدم 
  
  

  
                                                 

, جامعة بغداد , رسالة ماجستير غير منشورة ,  نلعليا للناشئيمنهج تدريبي مقترح لتطوير القوة المميزة بالسرعة لعضالت األطراف ا: عبد الكريم فاضل -  ٢  ٠ ٣٥ص, ١٩٨٩, جامعة بغداد , رسالة ماجستير غير منشورة , خاصة في تعلم بعض المهارات األساسية بسالح الشيش  نتأثير تماري: صباح نوري  -  ١
 ٠ ١٨٢ص, ٢٠٠, جامعة البصرة , دار الكتب للطباعة والنشر ,  ٢ط,  التعلم الحركي: نجاح مهدي شلش وأكرم دمحم صبحي  -  ٨ ٠ ١٩ص, ١٩٨٩, جامعة بغداد , بيت الحكمة ,  التعلم الحركي, علم الحركة : وجيه محجوب -  ٧ ٠ ٢٥ص,  ٢٠٠٦, العراق,طنع وتوزيع مجموعة مؤيد الفنية,١ط,  أساسيات التعلم الحركي: عبد هللا حسين الالمي  -  ٦ ٠ ٢٨ص, ١٩٨٨, مطبعة التعليم العالي , بغداد , المبارزة لطلبة كليات التربية الرياضية) : وآخرون( عبد علي نصيف-  ٥ ٠ ٢٠٧ص, ١٩٩٠, بغداد, كمة مطبعة دار الح,  المبارزة: ) وآخرون( عبد علي نصيف-  ٤  ٧٣ص, ٢٠٠٧, األردن , عمان , منشورات دار دجلة ,  ١ط,  تدريس وتدريب سالح الشيش لطلبة كليات ومعاهد التربية الرياضية: بيان علي عبد علي -  ٣ ٠ ٥٤ص, ١٩٨٩



 ٥
  

  الباب الثالث
  

 : منهجية البحث وأجرأتة الميدانية  -٣
  

   ٠استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالئمتة طبيعة المشكلة             :منهج البحث  ١-٣
  
   :عينة البحث  مجتمع٢-٣

  /مجتمع البحث وهم طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية باختيارحث قام البا     
ام الدر ية للع ة القادس ي جامع ددهم  )٢٠٠٩-٢٠٠٨(اس الغ ع ً ) ١٣٥(والب ا ار ,طالب إذ اخت

ددهم  الغ ع ة والب ة العمدي ه بالطريق ة بحث ث عين بتهم )١٠٠(الباح كل نس ث تش ب حي طال
  ٠) ١(تفاصيلهم في الجدول من مجتمع البحث وكما مبين %)٧٤(

   
  

  ) ١( جدول ال
  يبن تفاصيل عينة البحث الذي سوف يتم أجراء االختبار عليهم

  
  

  
  

  العينة
  

ث  ع البح مجتم
  األصلي

ن  د م ة التأك عين
ة  س العلمي األس

  لألختبار
  

  
الب  الط

   المستبعدون
ي  وع الكل المجم

  لعينة البحث

  النسبة  العدد  الثبات  الصدق
  

الب  ط
  لة الثالثةالمرح

  
١٣٥  

  
١٠  

  
١٠  

  
        ١٥  

  
  ١٠٠  

  
٧٤%  

 
  
  : األدوات واألجهزة  ٣-٣
  ٠) ٢(سالح الشيش للمبارزة عدد -١  

  ٠مادة قابلة لإلزالة  -٢
    ٠)٢(ساعة توقيت عدد  -٣
  ٠لوحة لرسم االختبار  -٤
  ٠استمارة تسجيل  - ٥          

  
                                                 

  وهم الطالب المصابون والمؤجلون وكذلك الطالبات: الطالب المستبعدون 



 ٦
  
 
   -:خطوات تنفيذ البحث  ٤-٣
  

ادر  باالطالعض البحث قام الباحث تحقيق أهداف وفر إلى ألجل التوصل     ن المص د م على العدي
ين  ميم وتقن رض تص وفرة لغ ة المت ع العربي اروالمراج اة  اختب ز األنتب ن  ةحرك ألداءتركي الطع

من إذ ,بالمبارزة  ارتم عرض استمارة استبيان تتض راء  االختب ى الخب مم عل د   المص رض التأك لغ
  ٠الطعن بالمبارزة حركةتركيز األنتباة عند أداء ل المصمم  تطبيق االختبارمن 

  
  
  
  -:االختبار  ١-٤-٣
  

  -:عنوان االختبار
    الطعن بالمبارزة   ةحرك ألداءاختبار تركيز األنتباة 

  ٠الطعن بالمبارزة  حركة  ألداء االنتباهقياس تركيز :  االختبارالغرض من 
  

يكون                                                           أنعلى  دوائر موزعة بشكل مبعثر   صدرية المبارزةنرسم على :  طريقة األداء
  دائرة مرقمة)  ٥٠(ها دوائر عددال وتكون هذه    للصدرية داخل الهدف القانوني  توزيعها

             ٠ )١(كما في الشكل)  ٥٠-١(من  بشكل  مبعثر
  الموضح عليها االختبار صدرية المبارزةي يرتدي الشاخص الذأمام  الطالبيقف 

    وعند اإلشارة يقوم  مادة قابلة لإلزالة على ذبابة السالح بوضع االستعداد وبعد وضع  
    يرجع  بحيث ينتهي من الطعنة األولى)  ٥٠-١(لمختبر بالطعن على الدوائر بالتسلسل من ا
  ,ذا الثانية وهك ةألداء الطعنإلى الوضع االبتدائي  

  ٠ويكون الطعن لمرة واحدة على كل رقم ) دقيقة ٢ (وبزمن 
  
  

   -:يأتيوكما )  دقيقة٢( عدد الطعنات الصحيحة خالل يسجل للمختبر : التسجيل 
   ٠درجات  ٥طعنة صحيحة يعطى )  ٥٠-٤١( عند حصوله من  -١
   ٠درجات  ٤طعنة صحيحة يعطى )  ٤٠-٣١( عند حصوله من  -٢
   ٠درجات  ٣طعنة صحيحة يعطى )  ٣٠-٢١( عند حصوله من  -٣
   ٠درجات  ٢طعنة صحيحة يعطى )  ٢٠-١١( عند حصوله من  -٤
   ٠درجات  ١طعنة صحيحة يعطى )  ١٠-١(  عند حصوله من  -٥
  ٠من الدرجات عدم حصوله على طعنة صحيحة يعطى صفر-٦
  
  
  

                                                 
 ١( ق ينظر ملح ( 



 ٧
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  )١(يوضح الشكل 
 اختبار تركيز االنتباه لحركة الطعن بالمبارزة

  )١(يوضح الشكل 
 اختبار تركيز االنتباه لحركة الطعن بالمبارزة



 ٨
  
  
جامعة /على قاعة كلية التربية الرياضية ٢٠٠٩/ ٥/ ٦أجرى الباحث تجربة استطالعية بتاريخ        :العية التجربة االستط ٥-٣

الب) ١٠(القادسية على عينة من طالب المرحلة الثالثة وعددهم ث  ط ة البح ارج عين ن خ ان   م وك
ار المصمم وم ة أداء االختب ة كيفي ق الغرض من أجراء التجربة االستطالعية تعرف العين ة فري عرف

ه العمل المساعد ن أن تواج ي يمك ات والصعوبات  الت ة المعوق كيفية أجراء االختبار  وكذلك معرف
  ٠الباحث في التجربة الرئيسية 

  
  
  :  لالختباراألسس العلمية  ٦-٣
  
  : االختبارصدق  ١-٦-٣ 
  

   -:استخدم الباحث نوعين من صدق االختبار على االختبار المقترح             
  
  ـ قام الباحث بعرض االختبار المقترح على الخبراء والمختصين في                : ـ صدق المحتوى ١  

وكانت إجابة الخبراء  والمختصين   *مجال االختبارات ولعبة المبارزة على شكل استمارة استبيان
  ٠% )  ٨٠(  اتفاق مئوية  بان االختبار صادق في قياس ما وضع من اجله وبنسبة

  
  
من  ـ اجري االختبار على عينتين متساويتين في العدد تتكون كل منها: ـ الصدق التمايزي ٢  
 T( وبعدها تمت معالجة نتائج هذا االختبار بأستخدام اختبار . طالب من خارج عينة البحث ) ١٠(

) ٢,٢٦٢( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة )  ٨,٢٩٩( قيمة المحسوبة لالختبار ال بلغت إذ) 
  ) .  ٠,٠٥( ومستوى داللة ) ٩( عند درجة حرية 

  
  
  :ثبات االختبار  ٢ – ٦– ٣
ثابت وتمت  المصمم طريقة أعادة االختبار من اجل التأكد من أن االختبار باستعمال قام الباحث   

لباحث بأجراء االختبار بتاريخ قام ا إذ طالب من خارج عينة البحث   )١٠(على عينة مكونة من 
ومن ثم  ٢٠٠٩/  ١٢/٤الثاني بتاريخ  وبعد سبعة أيام قام الباحث بأجراء االختبار ٢٠٠٩/  ٤/  ٥

(  المحسوبة لالختبار) ر  (حيث بلغت قيمة  ) بيرسون ( تم حساب معامل االرتباط البسيط 
وتحت مستوى )  ٨( عند درجة حرية ) ٠,٦٣( وهي اكبر من قيمتها الجدولية البالغة ) ٠,٨٤٣

  .وبذلك يكون االختبار ثابت )  ٠,٠٥( ة دالل
  

                                                 
٢(  قالملح ينظر(  *قينظر الملح  )٣( 



 ٩
  
  
  
  - : موضوعية االختبار ٣ -٦ – ٣
االختبار الموضوعي هو االختبار الذي يعطي نفس النتائج مهما اختلف المصححون أي أن (   

  ) ١() النتائج التتأثر بذاتية المصحح أو شخصيته 
طالب ووضع )  ١٠( ونت من قام الباحث بأداء االختبار على عينة من خارج عينة البحث تك

حساب معامل االرتباط البسيط بين المسجلين ظهر أن هنالك ارتباط عالي بين  الباحث مسجلين
  .أي االختبار موظوعي % )  ١٠٠( درجات المسجلين بلغ 

    
ل           -: التجربة الرئيسية  ٧ – ٣ د التوص ىبع ار  إل ائي لالختب كل النه ادالش س وإيج ة األس ن العلمي ات  م دق وثب ص

اس  أنةثبت  وموضوعية لالختبار ى قي ادر عل ز الق د تركي ام  أداءعن د ق ارزة وق ن بالمب ارة الطع مه
  ١٥/٥/٠٢٠٠٩بتاريخ الباحث بأجراء التجربة الرئيسية 

  
  :  اإلحصائيةالوسائل  ٨-٣

  -:   )٢(التالية   اإلحصائيةأستخدم الباحث الوسائل            
  الوسط الحسابي  -
 ف المعياري االنحرا -
 معامل االختالف  -
 معامل االرتباط البسيط  -
 النسبة المئوية  -
 للعينات المتساوية  )(اختبار -
 طول الفئة  -
 المقدار الثابت  -
  ٠المقدار الثابت + الوسط الحسابي = جة المعيارية المعدلة بطريقة التتابع الدر -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  : المسجلين هم    .  ١٥٤، ص ١٩٨٨دار الفكر العربي ، , ،  القاهرة  البحث العلمي مفهومه اساليبه ادواته) : وآخرون( ـ ذوقان عبيدان ١
  .جامعة المثنى  –ماجستير مبارزة  كلية التربية الرياضية / أسعد طارق احمد . م.م 
, ١٩٩٩, دار الكتب للطباعة والنشر , الموصل ,  التطبيقات اإلحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية: وديع ياسين و حسن دمحم عبد  -  ٢  .جامعة القادسية  –ماجستير قدم  كلية التربية الرياضية / رأفت عبد الهادي . م.م 

  ٠ ٣١٠- ١٠٢ص, ١٩٩٩
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  الباب الرابع
   -:ومناقشة النتائج وتحليل  عرض -٤
القيم الخام والدرجات المعيارية والدرجات المعدلة بطريقة التتابع الختبار نتائج  عرض ١-٤

  : تركيز االنتباه عند أداء حركة الطعن بالمبارزة 
  )٢(جدول ال

يبين القيم الخام والدرجة المعيارية والدرجة المعدلة بطريقة التتابع الختبار تركيز االنتباه عند 
    المبارزةأداء حركة الطعن ب

  المعدلة بطريقة   الدرجة المعياريةالقيم الخام      ت
  التتابع

المعدلة بطريقة   الدرجة المعيارية  القيم الخام   ت
  التتابع

٤٦.٥٣٢ ٠.٣٤٧- ٢٧  ٢٦ ٢٤.٧٩٣ ٢.٥٢١- ٦  ١ 
٤٦.٥٣٢ ٠.٣٤٧- ٢٧  ٢٧ ٢٦.٨٦٣ ٢.٣١٤- ٨  ٢ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٢٨ ٢٦.٨٦٣ ٢.٣١٤- ٨  ٣ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٢٩ ٢٨.٩٣٤ ٢.١٠٧- ١٠  ٤ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٣٠ ٢٨.٩٣٤ ٢.١٠٧- ١٠  ٥ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٣١ ٢٨.٩٣٤ ٢.١٠٧- ١٠  ٦ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٣٢ ٣٦.١٨٠ ١.٣٨٢- ١٧  ٧ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٣٣ ٣٧.٢١٥ ١.٢٧٨- ١٨  ٨ 
٤٧.٥٦٧ ٠.٢٤٣- ٢٨  ٣٤ ٣٧.٢١٥ ١.٢٧٨- ١٨  ٩ 

٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٣٥ ٣٨.٢٥١ ١.١٧٥- ١٩  ١٠ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٣٦ ٣٨.٢٥١ ١.١٧٥- ١٩  ١١ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٣٧ ٣٩.٢٨٦ ١.٠٧١- ٢٠  ١٢ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٣٨ ٣٩.٢٨٦ ١.٠٧١- ٢٠  ١٣ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٣٩ ٣٩.٢٨٦ ١.٠٧١- ٢٠  ١٤ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٠ ٣٩.٢٨٦ ١.٠٧١- ٢٠  ١٥ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤١ ٣٩.٢٨٦ ١.٠٧١- ٢٠  ١٦ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٢ ٤٢.٣٩١ ٠.٧٦١- ٢٣  ١٧ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٣ ٤٤.٤٦٢ ٠.٥٥٤- ٢٥  ١٨ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٤ ٤٤.٤٦٢ ٠.٥٥٤- ٢٥  ١٩ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٥ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢٠ 
٤٨.٦٠٢ ٠.١٤٠- ٢٩  ٤٦ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢١ 
٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٤٧ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢٢ 
٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٤٨ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢٣ 
٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٤٩ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢٤ 
٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٠ ٤٥.٤٩٧ ٠.٤٥٠- ٢٦  ٢٥ 



 ١١
  
  
  
  

   
ة القيم الخام      ت الدرج

  المعيارية
ة  ة بطريق المعدل

  التتابع
ة   القيم الخام   ت الدرج

  المعيارية
ة  ة بطريق المعدل

  التتابع
٥٧.٩١٩ ٠.٧٩٢ ٣٨  ٧٦ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥١ 
٥٨.٩٥٤ ٠.٨٩٥ ٣٩  ٧٧ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٢ 
٥٨.٩٥٤ ٠.٨٩٥ ٣٩  ٧٨ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٣ 
٥٨.٩٥٤ ٠.٨٩٥ ٣٩  ٧٩ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٤ 
٥٨.٩٥٤ ٠.٨٩٥ ٣٩  ٨٠ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٥ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨١ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٦ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٢ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٧ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٣ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٨ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٤ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٥٩ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٥ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٠ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٦ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦١ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٧ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٢ 
٥٩.٩٩٠ ٠.٩٩٩ ٤٠  ٨٨ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٣ 
٦٢.٠٦٠ ١.٢٠٦ ٤٢  ٨٩ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٤ 
٦٣.٠٩٥ ١.٣١٠ ٤٣  ٩٠ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٥ 
٦٧.٢٣٦ ١.٧٢٤ ٤٧  ٩١ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٦ 
٦٧.٢٣٦ ١.٧٢٤ ٤٧  ٩٢ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٧ 
٦٨.٢٧١ ١.٨٢٧ ٤٨  ٩٣ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٨ 
٦٨.٢٧١ ١.٨٢٧ ٤٨  ٩٤ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٦٩ 
٦٨.٢٧١ ١.٨٢٧ ٤٨  ٩٥ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٧٠ 
٦٩.٣٠٦ ١.٩٣١ ٤٩  ٩٦ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٧١ 
٧٠.٣٤٢ ٢.٠٣٤ ٥٠  ٩٧ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٧٢ 
٧٠.٣٤٢ ٢.٠٣٤ ٥٠  ٩٨ ٤٩.٦٣٨ ٠.٠٣٦- ٣٠  ٧٣ 
٧٠.٣٤٢ ٢.٠٣٤ ٥٠  ٩٩ ٥٣.٧٧٨ ٠.٣٧٨ ٣٤  ٧٤ 
٧٠.٣٤٢ ٢.٠٣٤ ٥٠  ١٠٠ ٥٤.٨١٤ ٠.٤٨١ ٣٥  ٧٥ 
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ومناقشة المستويات المعيارية الختبار تركيز االنتباه عند أداء حركة الطعن  وتحليل  عرض ٢-٤

      : بالمبارزة 
  ) ٣(جدول ال

والنسبة  الطالبيبين المستويات المعيارية والدرجة المعيارية المعدلة بطريقة التتابع وعدد 
  المئوية لكل مستوى في اختبار تركيز االنتباه

    
       الدرجة المعيارية المعدلة بطريقة   لمستويات المعياريةا  االختبار

  التتابع
عدد 

  الطالب
  النسبة

اختبار تركيز 
االنتباه عند أداء 

حركة الطعن 
  بالمبارزة

  %٦  ٦  ٢٤.٧٩٢-  ٣٣.٩٠٢  ضعيف       
  %١٠  ١٠  ٣٣.٩٠٣-  ٤٣.٠١٢  مقبول       
  %٥٥  ٥٥  ٤٣.٠١٣-٥٢.١٢٢  متوسط       
  %١٤  ١٤  ٥٢.١٢٣-٦١.٢٣١  جيد       
  %١٥  ١٥  ٦١.٢٣٢-٧٠.٣٤١  جيد جداً        

  
 

عدد  أننالحظ  إذ ) ٢٤.٧٩٢-٣٣.٩٠٢( أن المستوى ضعيف تحدد من  يتبين  ) ٣(من الجدول
أما المستوى مقبول فقد تحدد من , %) ٦(العبين وحققوا نسبة مئوية مقدارها ) ٦(كان  الطالب 

العبين وحققوا نسبة مئوية مقدارها ) ١٠(عدد الالعبين كان أننالحظ  إذ ) ٣٣.٩٠٣- ٤٣.٠١٢(
 ننالحظ أن عدد الالعبيإذ )٤٣.٠١٣-٥٢.١٢٢(أما المستوى متوسط فقد تحدد من , %) ١٠(
- ٦١.٢٣١(أما المستوى جيد فقد تحدد من , %)٥٥(العب وحققوا نسبة مئوية مقدارها ) ٥٥(

أما , %) ١٤(ققوا نسبة مئوية مقدارها العب وح) ١٤( ننالحظ أن عدد الالعبي إذ )٥٢.١٢٣
العب ) ١٥(نالحظ أن عدد الالعبين  إذ )٦١.٢٣٢-٧٠.٣٤١(المستوى جيد جداً فقد تحدد من 

نسبة مئوية تحققت عند المستوى متوسط  أعلى أنونالحظ , %) ١٥(وحققوا نسبة مئوية مقدارها 
ت بين المستويين المتوسط والجيد هذه النسبة التي تراوح أنويرى الباحث , والمستوى جيد جداً 

الفروق الفردية بينهم من  وإظهارالمختبرين  الطالب االختبار قادر على التميز بين  أنتبين لنا جداً 
 أن((تذكر  ليلى السيد فرحات  آذاالختبار مقنن  أنالمعيار وهذا يدل على  إلىخالل الرجوع 

اختبار معياري ( يطلق علية  األفراد نفردية بيالاالختبار الذي يحاول قياس الفروق  أوالمقياس 
المقياس تقارن بمجموعة من المعاير  أوالن الدرجات الحاصل عليها الفرد في االختبار ) مرجح 

درجة  إنوكما  )١()) المقياس أوفي نفس االختبار  اآلخرين األفرادوهذه المعاير هي درجات 
بقدرة الفرد على  أيضاهالت التدريب بل ترتبط للمهارات الحركية ال ترتبط فقط  بمؤ اإلتقان
  الحركية وكون الطعن بالمبارز من  مهاراتهفي التحكم في  اإلسهاموالقدرة على  االنتباهتركيز 

  
                                                 

 ٠ ٧٤ص,  ٢٠٠٥, مركز الكتاب للنشر , القاهرة , ٣ط,  واالختبار في التربية الرياضية القياس: ليلى السيد فرحات   -  ١



 ١٣
  
  

وذلك كون المختبر  إراديايكون لدى المختبر  االنتباهتركيز  إنالمهارات الحركية فأن يرى الباحث 
ر من الحركة الصعبة والدقيقة ة التي تؤثر علية فالتركيز يظهيقوم بعزل جميع المؤثرات الخارجي

كان  إذ إاللدى المبارز تكون مدتها قصيرة جداً وال يحدث التركيز جيداً سيما فأن عملية التركيز وال
يذكر دمحم  إذ أخرى إلىويختلف من لعبة  واالنتباهجيداً أي يكون االرتباط وثيق بين التركيز  االنتباه

تأثيراً في نتيجة اللعبة وبذلك يكون الالعب حاصالً  أكثريكون  االنتباهتركيز  إن(( ين صبحي حسان
يحصل على نقطة صحيحة  إنوما  لالنتباهتركيز  أعلىوبذلك يحصل على  أكثرعلى ارتباطات 

 )١( ))بدرجة عالية  تركيزهفأنة يستمر في أبقاء 
  
  
  

  الباب الخامس
  
  -:االستنتاجات والتوصيات  -٥
  
        :االستنتاجات  ١-٥
  - :توصل إلى االستنتاجات التالية تم ال     
  
  

الضعيف والمقبول والمتوسط والجيد والجيد (أن أفراد عينة البحث يتوزعون في المستويات  - ١
  ٠) جداً 

 ٠تم التوصل إلى وضع درجات معيارية معدلة بطريقة التتابع لعينة البحث  - ٢
  ٠عند أداء حركة الطعن بالمبارزة للطالبالفروق الفردية  القدرة على التميز بين لالختبارأن  - ٣

  
 

  -:تم التوصل إلى التوصيات التالية      : التوصيات  ٢-٥
الذي تم بناءة وتقنينه في هذا البحث لقياس تركيز االنتباه في مهارات  االختبار اعتماد  - ٢

  ٠لعبة المبارزة 
الدرجات المعيارية في  الباستعمأجراء دراسات مشابهة في تصميم وتقنين اختبارات  - ٣

 ٠سواء كانت الفردية منها أم الجماعيةاأللعاب األخرى 
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  ختبار عليهمأسماء الخبراء الذي عرض اال
اللقب 
  العلمي

  مكان العمل  التخصص  االسم

كلية التربية   بايوميكانيك  وديع ياسين التكريتي  د. أ 
جامعة  –الرياضية 

  الموصل
كلية التربية   تدريب مبارزة  بيان علي عبد علي  د. أ 

جامعة  –الرياضية 
  بابل

كلية التربية   اختبارات  دمحم جاسم الياسري  د. أ 
جامعة  –الرياضية 

  بابل
كلية التربية   تعلم  يعرب خيون  د٠أ

 جامعة –الرياضية 
  بغداد

كلية التربية   اختبارات  سالم جبار  د٠م٠أ
جامعة  –الرياضية 

  القادسية
كلية التربية   اختبارات  حازم موسى  د٠م٠أ

جامعة  –الرياضية 
  القادسية

كلية التربية   اختبارات  مي علي عزيز  د٠م
جامعة  –الرياضية 

  ادسيةالق
كلية التربية   تعلم مبارزة  روال مقداد  د٠م

جامعة  –الرياضية 
  القادسية
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  كادر العمل المساعد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللقب 
  مكان العمل  التخصص  االسم  العلمي

جامعة  –كلية التربية الرياضية   مبارزة  اسعد طارق احمد  م٠م
  المثنى

جامعة  –كلية التربية الرياضية   قدم كرة  رأفت عبد الهادي  م٠م
  القادسية

جامعة  –كلية التربية الرياضية   سباحة  عماد عزيز نشمي  م٠م
  المثنى

جامعة  –كلية التربية الرياضية   مبارزة  ندمحم عبدا لرحم  م٠م
  القادسية
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  ألداء الطعن بالمبارزة اختبار تركيز االنتباه/ استبيان 
  

    المحترم  ------------------------------ األستاذ الفاضل 
    ------ تحية طيبة 

اه ألداء( يود الباحث أجراء البحث الموسوم بـ    ز االنتب ار تركي ين اختب ة  تصميم وتقن ن  حرك الطع
  ٠جامعة القادسية  –ية على عينة من طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياض) بالمبارزة 

  
اإلطالع  ل ب ونظراً لما تتمتعون به من خبرة علمية أكون شاكراً لو أبديتم المساعدة لذا ارجوا التفض

  -:على االختبار المرفق وإبداء مالحظاتكم حول كل من النقاط التالية 
    ارزة ن بالمب اه ألداء الطع ز االنتب اس تركي ب لقي اً مناس ق طي ار المرف ل االختب ت  ,ه أذا كن

ذكور   ٠) ال اتفق(وإذا كنت غير موافق اذكر عبارة ) اتفق( ةموافق اذكر عبار ار ,هل طريقة تسجيل الدرجات مناسبة لالختبار الم ر عب ق اذك ت مواف ق( ةأذا كن ) اتف
ار مناسبة    ٠) ال اتفق(وإذا كنت غير موافق اذكر عبارة  ي االختب ة ف ق, هل عدد المحاوالت المثبت ت مواف ار أذا كن ر عب ق( ةاذك وإذا ) اتف

  ٠) ال اتفق(كنت غير موافق اذكر عبارة 
  

  
  --------------اسم الخبير 

  ------------------اللقب 
  ------------االختصاص 

  ----------------التاريخ 
 ----------------التوقيع 

 
 
 
 

  الباحث     
  م حازم علي غازي٠م                                                                                     

  
  
  
  

  -:ألداء الطعن بالمبارزة  هاالنتبااختبار تركيز 
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  ٠الطعن بالمبارزة  حركة  قياس تركيز االنتباه ألداء:  الغرض من االختبار
  

                                                نرسم على صدرية المبارزة  دوائر موزعة بشكل مبعثر  على أن يكون          :  طريقة األداء
  دائرة مرقمة)  ٥٠(توزيعها  داخل الهدف القانوني للصدرية  وتكون هذه   الدوائر عددها 

             ٠)١(كما في الشكل )  ٥٠-١(من  بشكل  مبعثر
  أمام الشاخص الذي يرتدي صدرية المبارزة الموضح عليها االختبار الطالبيقف 

  وضع االستعداد وبعد وضع  مادة قابلة لإلزالة على ذبابة السالح وعند اإلشارة يقوم   ب 
  بحيث ينتهي من الطعنة األولى يرجع   )  ٥٠- ١(المختبر بالطعن على الدوائر بالتسلسل من 

  ٠الثانية وهكذا  ةإلى الوضع االبتدائي ألداء الطعن 
  ٠كل رقم  ويكون الطعن لمرة واحدة على)  دقيقة( وبزمن 

  
  
  
  

  وكما يلي )  دقيقة٢( عدد الطعنات الصحيحة خالل يسجل للمختبر : التسجيل 
   ٠درجات  ٥طعنة صحيحة يعطى )  ٥٠-٤١( عند حصوله من  -١
   ٠درجات  ٤طعنة صحيحة يعطى )  ٤٠-٣١( عند حصوله من  -٢
   ٠درجات  ٣طعنة صحيحة يعطى )  ٣٠-٢١( عند حصوله من  -٣
   ٠درجات  ٢طعنة صحيحة يعطى )  ٢٠-١١( ن عند حصوله م -٤
   ٠درجات  ١طعنة صحيحة يعطى )  ١٠-١(  عند حصوله من  -٥
  ٠من الدرجاتعدم حصوله على طعنة صحيحة يعطى صفر-٦
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  )١(يوضح الشكل 
 ختبار تركيز االنتباه لحركة الطعن بالمبارزةا

  )١(يوضح الشكل 
 اختبار تركيز االنتباه لحركة الطعن بالمبارزة
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  Abstract 

Designing and rationing of test for concentration and attention 
during performance of stabbing movement in fencing      

The importance of this study aims to design test to develop 
attention during performance of stabbing movement in facing and 
enhance the players skills . 
 
Aims of the study : 
١-designing attention test during stabbing movement in facing  
٢- rationing this test to enhance concentration and attention during 
stabbing movement in facing . 
 The researcher  suppose this test can develop attention during 
stabbing movement in facing . in chapter tow include theoretical 
studies that concerning with stabbing in facing . 
 In the third chapter the researcher used the descriptive way 
and chose research society from third stage in physical education  
college \Qadissiya university that include ١٠٠ student , as well as 
pilot test and means that used . 
 In fourth chapter the researcher shew the results and 
discussed them to achieve the aims of research , in fifth chapter 
we find conclusions and recommendations that include .. 
 
Conclusions : 
    ١-the sample distributed in ( weak , accepted , good , very good 
)  
٢-ther are normative degrees that used to measure ability of 
sample  
Recommendations : 
١-reling this test to enhance attention in facing skills . 
٢-make many similar studies in design tests by using normative 
degrees  in deferent games 
 


