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 Abstract 

     The problem of the research is centralized in answering the following questions: 

1- What is the type of brain control for the third class female students in the lesson of 

fencing? 

2- What is the effect of the approach followed according to the brain control in learning the 

skills of simple attack in fencing? 

 The aim of this research is to: 

1- Identify the type of brain control for the third class female students at the Faculty of 

Physical Education / Diyala in the lesson of fencing. 

2- Identify of the approach employed depending on the brain control in learning the skills of 

simple attack for female students in fencing. 

        The two researchers used the experimental method to the suit the problem of the 

research. The research community was the third stage female students in the academic year 

2011 - 2012 whose number was (63) students; the research sample was 42 students divided 

into three experimental groups at a rate of (12) students per group distributed according to the 

types of brain control.  

 ممخص البحث
  :تمركزت مشكمة البحث في اإلجابة عف تساؤالت التالية

 ما نكع السيطرة الدماغية لدل طالبات المرحمة الثالثة في مادة المبارزة ؟  -1
 ما تاثير المنيج المتبع كفؽ السيطرة الدماغية في تعمـ ميارات اليجـك البسيط بالمبارزة؟  -2
لسػػيطرة الدماغيػة لػدل طالبػات المرحمػػة الثالثػة بكميػة التربيػػة الرياضػية / ديػالى بمػػادة التعػػرؼ عمػى نػكع ا كىػدؼ البحػث إلػى 

التعػػػرؼ عمػػػى تػػػأثير المػػػنيج المعتمػػػد كفػػػؽ السػػػيطرة الدماغيػػػة فػػػي تعمػػػـ ميػػػارات اليجػػػـك البسػػػيط لػػػدل الطالبػػػات ، كالمبػػػارزة
ا مجتمع البحث فكاف طالبات المرحمة الثالثة لمعاـ إذ استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمبلئمتو مشكمة البحث. أم .بالمبارزة
طالبػػػة مقسػػػمة عمػػػى ثػػػبلث مجمكعػػػات  42كبمغػػػت عينػػػة البحػػػث ، ( طالبػػػة63كالبػػػالو عػػػددىف ) 2012 – 2011الدراسػػػي 

( طالبػػة لكػػؿ مجمكعػػة كزعػػت كفقػػان ألنمػػاط السػػيطرة الدماغيػػة. باإلضػػافة إلػػى كسػػائؿ جمػػع المعمكمػػات 12تجريبيػػة بمعػػدؿ )
كاألدكات المسػػتخدمة كاالختبػػارات القبميػػة كالبعديػػة كتنفيػػذ المػػنيج كالكسػػائؿ اإلحصػػائية إذ اسػػتخدـ الباحثػػاف الحقيبػػة  كاألجيػػزة

 كتكصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات التالية:   لمعالجة البيانات.  SPSSاإلحصائية
ستقيمة المباشرة كلصالح المجمكعة األكلى كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف المجمكعات الثبلثة في اختبار اليجمة الم -1

  .ذات النمط األيسر مف الدماغ كالمجمكعة الثالثة ذات النمط المتكامؿ مف الدماغ
كجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة معنكيػػػة بػػػيف المجمكعػػات الثبلثػػػة فػػي اختبػػػار اليجمػػػة غيػػر المباشػػػرة )تغييػػر االتجػػػاه( كلصػػػالح  -2

 اغ كالمجمكعة الثالثة المنط المتكامؿ مف الدماغ. المجمكعة األكلى النمط األيسر مف الدم
 تكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف المجمكعات الثبلثة في اختبار اليجمة القاطعة.  ال -3
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 التعريؼ بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأىميتو  1-1

إذ إف ، ف الجيػكش المقاتمػةكالمبارزة بالسػيؼ مػف أقػدـ أسػمحة الحػركب بػي، تعد لعبة المبارزة بالسيؼ مف أقدـ األلعاب
حتػى ، طبيعة المبارزة بالسيكؼ ىي إف يتنازؿ الفرد منافسو بصفة فردية كيتبادالف الكػر مياجمػا أحيانػا كمػدافعا أحيانػا أخػرل

 .  يناؿ احدىما مف اآلخر مقتكال أك إصابة معجزة تحدد مف المنتصر كمف الميزـك
إذا ، ضػػػي ليػػػا أىػػػدافيا الرياضػػػية كاالجتماعيػػػة كالتربكيػػػة كالنفسػػػيةكالمبػػػارزة الحديثػػػة ىػػػي إحػػػدل مظػػػاىر النشػػػاط الريا

انبعثت عف المبارزة القديمة بعد عدة تطكرات ككصمت إلى الكضع الحالي لتمارس كفقػا لمقػكانيف كالقكاعػد التنظيميػة الخاصػة 
كل آداب ىػذه الرياضػة العريقػة التي تحكـ المنازلة بيف المتنافسيف المتبارزيف دكف تدخؿ أك مسػاعدة مػف احػد أثنػاء المعػب سػ

كىػػذه ، ذات التقاليػد النبيمػة. كمػا إنيػػا تتطمػب مػف المػػتعمـ بػذؿ أقصػى مػػا لديػو مػف جيػػد عقمػي كبػدني كتكظيفيػػا لتنفيػذ الميػارة
التػي ، كاتصػاؿ ذلػؾ بمكضػكع السػيطرة الدماغيػة، ترتبط بعمؿ الدماغ بصكرة متكاممػة كعػدـ اقتصػاره عمػى جانػب دكف اآلخػر

مكضكعات الحيكية ذات الصمة بعمميات التفكير كالتعمـ لدل المتعمـ كالتي حظيت باىتماـ الباحثانيف التربػكييف فػي تعد مف ال
 مجاالت عديدة كلكف بدرجة أقؿ في المجاؿ الرياضي.   

ىػك  كمػف ثػـ فػإف الػدماغ، كما كأظيرت نتائج الدراسات العممية كالنفسية إف الدماغ ىك قاعدة العقؿ كمحكره األساسػي
كىػػك منقسػػـ ، منػاط السػػمكؾ اإلنسػػاني كمصػػدره حيػػث يػػؤثر كيتػػأثر بالمعرفػػة اإلنسػػانية باعتبػػاره أسػػاس النشػػاط العقمػػي المعرفػػي

إال إف األداء ، كمػػػع إف النصػػػفيف كػػػركييف متكػػػامبلف  تمامػػػا، إلػػػى نصػػػفيف كػػػركييف األيسػػػر كاأليمػػػف تغطييمػػػا القشػػػرة المخيػػػة
كمػػا النصػػؼ األيمػػف بػػأنكاع أخػػرل مػػف ، النصػػؼ األيسػػر بػػبعض أنػػكاع النشػػاطحيػػث يخػػتص ، الػػكظيفي لكػػؿ منيمػػا يختمػػؼ

 النشاط كما إنيما يتكامبلف في العديد مف األنشطة. 
( إلػى إف " تزايػد االىتمػاـ بدراسػة كظػائؼ النصػفيف كػركييف لمػدماغ 2002، كمجػدم الشػحات، كيشير )احمػد حسػنيف

عبلقتيما بعممية الػتعمـ كالتحصػيؿ الدراسػي حيػث تسػاعد التربػكييف كالقػائميف كمكضع لمقدرات العقمية كالسيما قدرات التفكير ك 
(  "فكشػػفت الدراسػػات التػػي 2002، أمػػا )فاطمػػة عمػػي الدكسػػرم، (1)عمػػى العمميػػة التعميميػػة فػػي فيػػـ مػػدل تعقػػد عمميػػة الػػتعمـ"

العميػا فالنصػؼ كػركم األيسػر أجريت في ىذا المجاؿ عف كجكد فركؽ بػيف النصػفيف كػركييف فػي عػدد مػف الكظػائؼ العقميػة 
بينمػػا يتخصػػص النصػػؼ الكػػركم األيمػػف فػػي إدراؾ كتػػذكر نمػػاذج االسػػتجابات ، يقػػـك بالكظػػائؼ المفظيػػة كالتحميميػػة كالمنطقيػػة

الحسػػية كالمصػػكرة كأنمػػاط التفكيػػر التػػي تقػػكد إلػػى اإلبػػداع حيػػث تتركػػز فيػػو الكظػػائؼ المرتبطػػة بالحػػدس كاالنفعػػاؿ كالكجػػداف 
كلػذا ، كنجد إف ىناؾ كظػائؼ يقػـك بيػا احػد النصػفيف بصػكرة أفضػؿ مػف النصػؼ اآلخػر .(2)فف كاستخداـ الخياؿ"كاإلبداع كال

 يستخدـ مفيـك السيطرة لمتعبير عف تقسيـ العمؿ بيف النصفيف كركييف.
الفػرد فػي كيقصد بالسيطرة الدماغية بأف "المراكز العصبية المكجكدة في احد النصفيف أكثػر نشػاطا كتػأثيرا فػي سػمكؾ 

كيتضػػح ، كغالبػػا مػا يكػػكف النصػؼ األيسػػر ىػك المسػػيطر عمػى نشػػاط اإلفػراد، المراكػز العصػبية المكجػػكدة فػي النصػػؼ اآلخػر
فػػي حػػيف سيسػػيطر النصػػؼ األيمػػف عػػف ، ذلػػؾ فػػي اسػػتخداـ أغمبيػػة األفػػراد ألجػػزاء الجسػػـ اليمنػػى فػػي الكتابػػة كاألكػػؿ كغيرىػػا

كمػػا نجػػد السػػيطرة تكػػكف مشػػتركة احيإنػػا بػػيف ، مػػف الجسػػـ أفضػػؿ مػػف اليمنػػى بعػػض ممػػف يجيػػدكف اسػػتخداـ األجػػزاء اليسػػرل
 .(3)النصفيف كىذا يشير إلى كجكد النمط المتكامؿ"

                                                           
 :)دراسة تجرٌبٌة( استراتٌجٌات الذاكرة وحل المشكالت لدى انماط السٌادة المخٌة المختلطة ومجدي الشحات؛ ، محمد حسنٌن  1)

 .49ص، 2002، 12مج ، مجلة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة الزقازٌق
جامعة ام  :التنبوء بالتمثٌل الدراسً من خالل اسالٌب التعلم السطحً والعمق وانماط التعلم والتفكٌر؛ فاطمة علً الدوسري  2)

 .115ص ، 2001، علم النفس، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، القرى
، مجلة العلوم االجتماعٌة :علم لدى عٌنة من الجنسٌناالبعاد االساسٌة الشخصٌة وانماط التفكٌر والتٌوسف عبد الفتاح محمد؛  (3)

 .57 – 33ص ، 1995، 23مج ، جامعة الكوٌت
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كتكمػػف أىميػػة البحػػث أنػػو  أكؿ بحػػث فػػي المبػػارزة عمػػى حػػد عمػػـ الباحثػػاف تيػػتـ بدراسػػة السػػيطرة الدماغيػػة فػػي تعمػػـ 
كبالتػػالي تسػػاىـ نتػػائج البحػػث الحػػالي فػػي فػػتح آفػػاؽ جديػػدة ، دل الطالبػػاتميػػارات اليجػػـك البسػػيط بالمبػػارزة بسػػبلح الشػػيش لػػ

 لمبحث في مجاؿ السيطرة الدماغية لمختمؼ الرياضات كلكبل الجنسيف. 
 مشكمة البحث  1-2 

بعػػد االطػػبلع عمػػػى الدراسػػات العربيػػػة كاألجنبيػػة فػػػي مكضػػكع السػػػيطرة الدماغيػػة كجػػػد الباحثػػاف نػػػدرة الدراسػػات التػػػي 
إذ أف معظميػػا اسػػتيدفت طمبػػة المػػدراس كالجامعػػات كربطيػػا بمتغيػػرات الجػػنس ، ا المكضػػكع فػػي المجػػاؿ الرياضػػيتناكلػػت ىػػذ

كالتخصػص كالػذكاء كالتفكيػر كلػـ يػتـ ذكػر إف كػانكا رياضػػييف أـ غيػر رياضػييف. كنظػران لقمػة الدراسػات التػي تناكلػت السػػيطرة 
إضػػافةن إلػػى ارتبػػاط السػػيطرة الدماغيػػة بػػالتفكير ، ة بصػػكرة خاصػػةالدماغيػػة بالمجػػاؿ الرياضػػي بصػػكرة عامػػة كرياضػػة المبػػارز 

كألىميتيػػا فػػي دراسػػة ميػػؿ الطالبػػة إلػػى االعتمػػاد السػػيطرة الدماغيػػة ألحػػد جكانػػب الػػدماغ دكف اآلخػػر كذلػػؾ لمعالجػػة ، كالػػتعمـ
ات اليجكميػة بالمبػارزة كمػف ىنػا المعمكمات كالخبرات المعرفية المتنكعة كمدل االستفادة منيػا فػي تعزيػز الػتعمـ كاألداء لمميػار 
  :ظيرت مشكمة الدراسة لدل الباحثاف كبالتحديد يمكف إيجازىا باإلجابة عف تساؤالت التالية 

 ما نكع السيطرة الدماغية السائد لدل طالبات المرحمة الثالثة في مادة المبارزة ؟  -1
 ات اليجـك البسيط بالمبارزة؟ ما تأثير المنيج المتبع كفؽ السيطرة الدماغية في تعمـ ميار  -2
 ىدؼ البحث  1-3

التعرؼ عمى تأثير المنيج المعتمد كفؽ السػيطرة الدماغيػة فػي تعمػـ ميػارات اليجػـك البسػيط لػدل  :ييدؼ البحث إلى ما يأتي
 .الطالبات بالمبارزة

 فروض البحث  1-4
 لبحثية تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في السيطرة الدماغية بيف المجمكعات ا -1
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف االختبػػارات القبميػػة كالبعديػػة لممجػػاميع التجريبيػػة فػػي تعمػػـ ميػػارات اليجػػـك البسػػيط  -2

  .بالمبارزة
تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي االختبػػارات البعديػػة بػػيف المجمكعػػات التجريبيػػة فػػي تعمػػـ ميػػارات اليجػػـك البسػػيط  -3

  .بالمبارزة
 الت البحث مجا 1-5
  2012/ 2011طالبات المرحمة الثالثة / بكمية التربية الرياضية / جامعة ديالى كلمعاـ الدراسي المجاؿ البشري:  1-5-1
  2012/  4/  30كلغاية   2011/  12/  5لمفترة مف   :المجاؿ الزمإني 1-5-2
 ة ديالى قاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية / جامعالمجاؿ المكإني:  1-5-3
 الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2
 الدراسات النظرية  2-1
  hemisphericity styles :ةمفيـو السيطرة الدماغي  2-1-1

مصػػػطمح  colemanفقػػػد اسػػػتخدـ ككلمػػػات ، تعػػػددت مسػػػميات السػػػيطرة الدماغيػػػة بتعػػػدد كاخػػػتبلؼ االطػػػر النظريػػػة
كرفيػت ، zenhau sernرة الدماغيػة فػي حػيف اسػتخدـ زينيػك سػيرف كػرادؼ السػيط  processes brainعمميػات الػدماغ 

rephetti ، كجيبػػػارتgebhardt  تعبيػػػر الػػػتعمـ المعقػػػدlearning complexity ، كالػػػذاكرةmemory  كاسػػػمكب التفكيػػػر
thinking كمرادفات السيطرة الدماغية. 

نس ( إف )2001، يذكر )مراد كاحمد لدماغية عمى إنيػا إنمػاط الػتعمـ كالتفكيػر أشار إلى " السيطرة ا( Torranceتكرا 
style of learning thinking  كيقصد بيا استخدـ االفراد لممعمكمات في مكاجية المشكبلت كيتمثؿ االستخداـ في كظائؼ
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النصػػػفيف كػػػركييف األيسػػػر أك األيمػػػف أك كمييمػػػا معػػػا المتكامػػػؿ فػػػي العمميػػػات العقميػػػة أك السػػػمكؾ كتكجػػػد ثبلثػػػة إنمػػػاط لمػػػتعمـ 
  :كالتفكير ىي
نس كمساعده :النمط األيمف   .يقصد بو استخداـ النصؼ كركم األيمف مف الدماغ كما صدرىا تكرا 
نس كمساعده :النمط األيسر   .يقصد بو استخداـ النصؼ كركم األيسر مف الدماغ كما صدرىا تكرا 

 .(1)( مف الدماغ"يقصد بو التكامؿ بيف كظائؼ النصفيف كركييف )األيمف كاأليسر :النمط المتكامؿ
( إف السيطرة الدماغية تعرؼ " بإنيا القسـ السائد مف الدماغ ىك الذم يؤدم دكرا 2001، كتضيؼ ) أمؿ المخزكمي

 .(2)ميـ في سمكؾ االفراد لمعالجة المياـ كمعرفة النصؼ السائد مف الدماغ يساعد عمى معاممة كتعميـ االفراد"
إف "السػػػػيطرة الدماغيػػػة تعػػػػرؼ" بإنيػػػا المفيػػػػـك االساسػػػي كالضػػػػركرم لفيػػػػـ ( يػػػرل 1996، أمػػػا )إبػػػػراىيـ عبػػػد العزيػػػػز

حػػيف إف كػػبل مػػف النصػػؼ كػػركم األيسػػر كالنصػػؼ كػػركم األيمػػف مػػف الػػدماغ متخصػػص الداء ، الكظػػائؼ المحػػددة لكػػؿ جػػزء
 .(3)كظيفة منفصمة كمتكاممة في الكقت ذاتو"

الكظػػائؼ تتركػػز فػػي نصػػؼ عػػف اخػػر كتػػتـ مػػف  ( السػػيطرة الدماغيػػة بػػإف "بعػػض2001، كيعػػرؼ )سػػامي عبػػد القػػكم
ف ىذا النصؼ ىك الذم يقكد السمكؾ كيكجو، خبللو بػؿ نسػيبة إلف كػؿ نصػؼ لػو دكر ، كمع ذلػؾ فػبل تكجػد سػيادة مطمقػة، كا 

 .(4)في كؿ سمكؾ تقريبان"
نمػػا تمثػػؿ ( إف السػػيطرة الدماغيػػة "الينظػػر الييػػا عمػػى إنيػػا ثنائيػػة القطػػب ك 1999، عػػامر ياسػػر، كيػػذكر)عمي ميػػدم ا 

المتكامػؿ( ، األيمػف، حيث معظػـ االفػراد يسػتخدمكف تمػؾ اإلنمػاط )األيسػر، متصبل تتكزع عميو إنشطة السيطرة بنسب متفأكتو
  (5)كلكف االغمبية أك السيطرة في بعض المكاقؼ تككف الحدىما عمى حساب االخر." 

  (1)النحك التالي:( تمخيصا لكظائؼ النصفيف كركييف لمدماغ عمى 1994، كحدد) برأكف  
 ( 1جدوؿ )

 وظائؼ المعرفية لنصفي الدماغ األيمف واأليسر
 النصؼ األيمف  النصؼ األيسر 

 حدسي  عقمي 
 يتذكر الكجكه  يتذكر االسماء 

 يستجيب التكجييات المصكرة أك الرمزية  يستجيب لمتكجييات الكبلمية كالشركح 
 عشكائية كاقؿ قيكدا يجرب بطريقة  يجرب بطريقة نقية مع التحكـ 

 احكاميو ذاتية  احكامو مكضكعية 
 منطمؽ كتمقائي  مخطط منسؽ 

 يفضؿ المعمكمات غير المؤكدة المرأكغة  يفضؿ المعمكمات الثابتو المؤكدة 
 يعتمد عمى الصكر في التفكير كفي التذكر  يعتمد عمى المغة في التفكير كفي التذكر 

 قارل مركب  قارل محمؿ 
 يفضؿ الرسـ كالتعامؿ مع األشياء  الكبلـ كالكتابة  يفضؿ

 يفضؿ االسئمة المفتكحة  يفضؿ اسئمة االختيار مف متعدد 

                                                           
 :انماط التعلم والتفكٌر وعالقتها باتفائل والتشائم لطلبة التخصصات التكنولوجٌة؛ ومحمخد عامر احمد، صبل  احمد مراد  1)

  .41 – 11( ص 32) 11مج ، القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرٌة، المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة
  .41( ص 1996، ( فبراٌر286ع )، )المجلة العربٌة :اطاللة على المخ البشري ووظائفه ؛ امل المخزومً  2)
 .218( ص 1996، ( فبراٌر18ع )، )مجلة جامعة االمام محمد بن سعود االسالمٌة :علم اللغة العصبً؛ ابراهٌم عبد العزٌز  3)
 .184( ص 2001، جامعة االمارات العربٌة :علم النفس العصبً االسس وطرق التقٌٌم ؛ القويسامً عبد   4)
القاهرة ، مجلة علم النفس :إنماط السٌطرة المخٌة لدى طالب كلٌة التربٌة فً جامعة قابوش ؛ وعامر ٌاسر، علً مهدي  5)

  .8ص ، 1999
، دار النهضة العربٌة، )بٌروت، ة( عبدة الراجمً وعلً احمد سفٌإن)ترجم : اسس تعلم اللغة وتعلٌمها؛ د. دوجبلس براون (1)

  .116( ص 1994
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 اكثر حرية في المشاعر  يتحكـ في المشاعر 
 يجيد تفسير لغة الجسـ  اليجيد تفسير لغة الجسـ 
 يستعمؿ االستعارة كثيرا  يستعمؿ االسعارة نادرا 

 يفضؿ الحؿ الحدسي لممشكبلت  قي لممشكبلت يفضؿ الحؿ المنط
 
 اليجـو بالمبارزة  2-1-2

فعنػد ، إف األساس الذم تقـك عميو المبارزة ىك القياـ بأداء الميارة البسيطة السريعة المباشػرة فػي اليجػـك عمػى المنػافس
كمػا ، محكمػة التكجيػو بقػكة مناسػبةأداء الميارات البسيطة يجب إف تؤدم بسرعة عالية كبدقة تامة إف تككف مضبكطة األداء 

رادة قكية مع أدائيا بأقؿ كقت )أم اقصػر زمػف ممكػف( ، يجب إف يتكافر عند أدائيا عنصر المفاجأة المنافس بيا بثقة تامة كا 
كػػػبل عمػػػى منافسػػػة كتتكقػػػؼ نتيجػػػة المبػػػاراة عمػػػى عػػػدد ، كاليػػػدؼ النيػػػائي الػػػذم يسػػػعى إليػػػو كػػػبل المبػػػارزيف ىػػػك تحقيػػػؽ الفػػػكز

. مػػف أنػػكاع  .التػػي يسػػجميا كػػؿ مػػف المتبػػارزيف كفقػػا لمػػا يحػػدده قػػانكف المبػػارزةالممسػػات  كلػػيس مػػف سػػبيؿ لػػذلؾ سػػكل اليجػػـك
 :  اليجـك

 اليجوـ البسيط  2-1-2-1
أك مػد الػذراع مػع التقػدـ أك ، اليجـك البسيط يعنػي " قيػاـ البلعػب بحركػة بسػيطة سػكاء اكإنػت بمػد الػذراع المسػمحة فقػط

 .(1)أما اذا تـ اإلنتقاؿ مف جية الخرل فيسمى )ىجكما غير مباشر("، فيككف مباشرا، نافسالطعف نحك اليدؼ الم
( بأنو "عبػارة عػف حركػة ىجكميػة يقػـك بيػا البلعػب الميػاجـ بغػرض تحقيػؽ لمسػة 2007، كعرفو ) بياف عمي الخاقاني

ي يكجػػد بيػػا تبلحػػـ السػػبلح أك بػػدكف تػػتـ فػػي عػػدة كاحػػدة كاذا ماتمػػت ىػػذه الحركػػة فػػي نفػػس االتجػػاه التػػ، عمػػى ىػػدؼ المنػػافس
أمػا اذا ماتمػت فػي الجيػة المقابمػة أم فػي الجيػة ، تبلحـ مع سػبلح المنػافس تسػمى ىػذه اليجمػة بالطعنػة المسػتقيمة المباشػرة

 .(2)الغير ممتحـ بيا المنافي تسمى الطعنة بتغيير االتجاه )المغيرة( كيككف التغير أما أفقي أك عمكدم كيككف بطريقة القطع"
 اليجمة المستقيمة المباشرة  2-1-2-1-1

حيػث إنيػا تػتـ فػي خػط مسػتقيـ كلؤلمػاـ دكف تغييػر ، كىك اليجـك " الذم يتـ في نفس خط االلتحاـ مػع سػبلح الخصػـ   
 .(3)"عميو قبؿ البدء في تنفيذ اليجـك في اتجاه خط السبلح الذم كإف

البلعب المياجـ بحركة كاحدة فقط عمى الخصـ كاذ لمسػة كتكػكف ( بأنو " قياـ 1980، يعرفو ) عبدا صبلح الديفك   
مباشرة أما في الخطكط العميا أك الخطكط السفمى كتمتاز ىذه اليجمة بعدـ االلتحاـ البلعبيف كاخػذ لمسػة فػي أم منطقػة مػف 

 .(4)مناطؽ اليدؼ الداخمية أك الخارجية كفي الخطكط العميا كالخطكط السفمى"
( فيذكر بأنو " عبارة عف حركػة انبسػاطية )فػرد الػذراع كالطحػف( كيػؤدم عمػى شػكؿ ىجػـك 1993، يأما ) عباس الرمم  

 .(5)دكف تغيير االتجاه أم في اعادة نفس اتجاه التبلحـ عندما يككف اتجاه المنافس مكشكفا"
مباشػػرة يقػػـك بيػػا كعبػػد الكػػريـ فاضػػؿ( بػػإف اليجمػػة المسػػتقيمة المباشػػرة ىػػي حركػػة ىجكميػػة ، كيػػذكر )عبػػد اليػػادم حميػػد

كباالتجػػاه نفسػػو سػػكاء أكانػػت منطقػػة خارجيػػة أك إف )الطعنػػة المسػػتقيمة( فييػػا تسػػجيؿ ، البلعػب الميػػاجـ عمػػى ىػػدؼ المنػػافس
ىنػػاؾ تكجيػػو لمذبابػػة نحػػك الممسػػة عمػػى منػػافس أك الشػػاخص فػػي حػػيف الطعنػػة اإلنبسػػاطية تػػؤدم بػػدكف كجػػكد منػػافس أم لػػيس 

 .(6)"ىدؼ محدد

                                                           
(

2
( 2118، المكتبة الوطنٌة، )بغداد :تدرٌب تحكٌم –رٌاضة المبارزة اسس فنٌة تعلٌم عبد الكرٌم فاضل ؛ ، عبد الهادي حمٌد (

 . 48ص
 .86( ص 2117، ر دجلةدا، )عمإن :تدرٌس وتدرٌب المبارزةبٌإن عبد علً الخا إنً ؛  (2)
 .212( ص 1984، منشاة المعارف، )االسكرندرٌة :اصول تدرٌب المبارزة؛  جمال عبد الحمٌد عابدٌن (3)
 .56( ص 1908، مطبعة جامعة بغداد، )بغداد :المبارزة الحدٌثة؛  عبد هللا صبل  (4)
 .212ص ، (1980، دار الفكر العربً، )القاهرة :المبارزة لسالح الشٌش؛ عباس الرملً (5)
  .48ص ، 2008، المصدر السابق؛  وعبد الكرٌم فاضل، عبد الهادي حمٌد (6)
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 بتغيير االتجاه  اليجمة 2-1-2-1-2
ىي احدل حركات اليجـك الغيػر مباشػر كيبػدأ " األداء الحركػي ليػا اساسػا مػف كضػع االلتحػاـ مػع سػبلح الخصػـ فػي    

احػد أكضػػاع المبػػارزة العميػا أك السػػفمى كفيمػػا يػتـ تغييػػر اتجػػاه النصػؿ الميػػاجـ مػػف االتجػاه الخػػاص باالتحػػاـ إلػى اتجػػاه اخػػر 
 .(7)"مباشرة في حركة مستمرة دكف تكقؼ كالطعف بالقدـ األمامية معاير مع مد الذراع المسمحة

كىي "حركة ىجكمية غير مباشرة كتتـ بقياـ البلعب بتغيير االتجاه مرة كاحدة إلػى الجيػة االخػرل عنػدىا يكػكف نصػبل    
ؿ إلى الجإنب االخر أك كذلؾ بتغيير ذباية نصمو مف اسفؿ سبلح البلعب المنافس المقابؿ لمكصك ، البلعبيف في حالة التحاـ

كبتغييػر نصػؿ سػبلحو مػف اعمػى نصػؿ سػبلح البلعػب المنػافس المقابػؿ لمكصػكؿ إلػى الجإنػب ، بالعكس فػي األكضػاع العميػا
 .(1)كبالعكس في األكضاع السفمى"، االخر

 اليجمة القاطعة  2-1-2-1-34
في االتجاه المقابؿ لبلتجاه الذم يتبلحـ فيو ىي احدل اليجمات التي يتمثؿ فييا اليجـك البسيط غبر المباشر كتؤدم "  

 .(2)"اليجمة المتغيرة في طريقة ادائياكلكنيا تختمؼ عف ، حالة ما اذا كإف االتجاه االصمي مغمقا
( بػػإف " الحركػػة تػتـ بقيػػاـ البلعػػب بسػػحب نصػؿ سػػبلحو إلػػى الخمػػؼ 1990، ك)آخػػركف(، كيػذكر )عبػػد عمػػي نصػيؼ    

حتػى يصػؿ البلعػب إلػى نيايػة ذبابػة نصػؿ ، رسو باتجاه الكتؼ اليمنى مف الجيػة الخارجيػة قمػيبلبثني المرفؽ قميبل ككذلؾ ال
سبلح المنافس يمي ذلؾ مباشرة تغير اتجاه نصؿ البلعب إلى الجإنب االخر مف نصػؿ سػبلح المنػافس عمػى إف يراعػي دقػة 

 .(4( )3)دؼ المنافس"كمف مسافة قريبة إلى ى، الحركة كسرعتيا في اثناء تنفيذىا كتـ بكقت قصير
كمػا تػتـ ىػػذه الحركػة " كفػػي اكثػر حاالتيػػا باألكضػاع العميػا )أم الخطػػكط العميػا( كفػػي األكضػاع السػػفمى تكػكف ذبابػػة     

 نصؿ سبلح البلعب في االتجاه المتكازم لؤلرض عند تأدية الطعنة القاطعة." 
جراءاتو الميدانية  -3  منيجية البحث وا 
 منيج البحث  3-1

  .الباحثاف المنيج التجريبي كذلؾ لمبلئمتو مشكمة كاىداؼ البحث استخدـ
 مجتمع البحث وعينتو  3-2

 2012/ 2011دراسي / جامعة ديالى لمعاـ الالثالثة/ كمية التربية الرياضيةاشتمؿ مجتمع البحث طالبات المرحمة 
بعاد الطالبات الممارسات لمعبة )العبات األندية ( طالبة تـ اختبار العينة بالطريقة العشكائية  بعد است57كالبالو عددىـ )

كبمغت العينة ، ( طالبة53كبذلؾ بمو مجتمع البحث )، ( طالبات4كمنتخب الكمية الجامعة كالمحافظة كالبالو عددىـ ()
( طالبة لكؿ نمط بعد تكزيع 12% اذ قسمت العينة إلى ثبلث مجاميع تجريبية بمعدؿ ) 79.25( طالبة كنسبتيا 42)

     :مارة استبياف السيطرة الدماغية عمى مجتمع البحث كما يمياست
 المجمكعة التجريبية األكلى عمى كفؽ السيطرة الدماغية النصؼ األيمف  -1
 المجمكعة التجريبية الثانية عمى كفؽ السيطرة الدماغية النصؼ األيسر  -2
 اممة.المجمكعة التجريبية الثالثة عمى كفؽ السيطرة الدماغية المتك -3
 وسائؿ جمع المعمومات المستعممة بالبحث: 3-3 

 استعمؿ الباحثاف الكسائؿ التالية 
 المراجع كالمصادر العربية كاألجنبية  -1

                                                           
 .89ص ، 1984، بقاسالمصدر ال، جمال عبد الحمبد عابدٌن (7)
 .216ص ص ، 1990، بق اسالمصدر ال؛ عبد علً نصٌف وآخرون (1)
 87ص ، 2007، بق اسالمصدر ال؛  بٌإن عبد علً الخا لً (2)
 .125ص ، 2001، بقاسالمصدر ال، ٌم نبٌل عبد العزٌزابراه (3)
 .216ص ص ، 1990، بقاسالمصدر ال؛  عبد علً نصٌف وآخرون (4)
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 استمارة استبياف لمسيطرة الدماغية  -2
 االختبارات كالقياس  -3

 األجيزة واألدوات المستعممة في بالبحث  3-4
 :استعمؿ الباحثاف األجيزة كاألدكات اآلتية

 (. 20سمحة مبارزة )أ -1
 (.10أقنعة مبارزة ) -2
 (.4كؼ مبارزة ) -3
 (.2عدد ) DVDكأقراص ، (Sony)كاميرة فيديك نكع  -4
 (.1ساعة تكقيت ) -5
 (.1)ممعب مبارزة  -6

 التجربة االستطبلعية  3-5
إذ كزع الباحثاف استمارة خاصة بالسيطرة  26/12/2011قاـ الباحثاف بإجراء تجربة استطبلعية كذلؾ بتأريخ  

 .دماغية لغرض تكزيع الطالبات إلى المجاميع التجريبية الثبلثة كفؽ نمط السيطرة الدماغيةال
 االختبار القبمية  3-6

اليجمة بتغيير ، أجرل الباحثاف االختبارات القبمية الخاصة بأنكاع اليجـك البسيط )اليجمة المستقيمة المباشرة
بقاعة المبارزة بكمية التربية الرياضية / جامعة  2/1/2012ـ االثنيف اليجمة القاطعة( عمى عينة البحث كذلؾ يك ، االتجاه

، كما قاـ الباحثاف بتصكير األداء لغرض إجراء تكافؤ المجمكعات )*(ديالى كتـ تقييـ األداء لميارات اليجـك مف قبؿ الخبراء
 ( يبيف ذلؾ. 2بارات القبمية كالجدكؿ )عممان إنو تـ إعطاء كحدتيف تعميميتيف عف اليجـك البسيط قبؿ الشركع بإجراء االخت

 (2جدوؿ )
 يبيف تكافؤ المجموعات في االختبار القبمي لميارات اليجوـ البسيط لعينة البحث

 مجموع المربعات مصدر التبايف المتغيرات
درجة 
 فرؽ المربعات الحرية

 F)قيمة )
 الداللة المحسوبة

 133. 071. 2 143. بيف المجمكعات مباشر
  
  

عنكمغير م  
  
  

 538. 39 21.000 داخؿ المجمكعات
 41 21.143 المجمكع الكمي  

 غيرمباشر
  
  

 059. 024. 2 048. بيف المجمكعات
  
  

 غير معنكم
  
  

 407. 39 15.857 داخؿ المجمكعات
 41 15.905 المجمكع الكمي  

 قاطعة
  
  

 2.247 1.357 2 2.714 بيف المجمكعات
  
  

عنكمغير م  
  
  

 604. 39 23.571 داخؿ المجمكعات
 41 26.286 المجمكع الكمي  

 
 3.23( = 2، 39( كدرجة حرية ) 0.05الجدكلية عند مستكل داللة )(F)قيمة 

 

                                                           
 مدرس المبارزة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة دٌإلى  –د. بشار غالب  -1)* 

  مدرس المبارزة / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / جامعة دٌإلى –د.م.م فراس طالب حمادي  -2

  مدرب منتخب دٌالى بالمبارزة. – سرمد لقمان طعان -3

 تربٌة الرٌاضٌة / جامعة  دٌإلى  بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة / محاضر بكلٌة ال –ٌإن نغزوإن صادق ب -4
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 تنفيذ المنيج المعتمد  3-7
دة كالخػػاص بتػػدريس اليجػػـك بعػػد إجػػراء االختبػػارات القبميػػة باشػػر الباحثػػاف بتنفيػػذ المػػنيج المعتمػػد مػػف قبػػؿ مػػدرس المػػا     

( أسػػػابيع كبمعػػػدؿ كحػػػدتيف 6اليجمػػػة القاطعػػػة( لمػػػدة )، اليجػػػـك بتغييػػػر االتجػػػاه، البسػػػيط بأنكاعػػػو )اليجػػػـك البسػػػيط المباشػػػر
 . 12/3/2012كلغاية  1/2012/ 30تعميميتيف لكؿ نكع مف أنكاع اليجـك البسيط كلمفترة مف 

 االختبار البعدية  3-8
فيػػذ المػػنيج المعػػد الخػػاص بػػأنكاع اليجػػـك البسػػيط قػػاـ الباحثػػاف بػػإجراء االختبػػارات البعديػػة كتقيػػيـ أداء بعػػد انتيػػاء مػػف تن    

  .2012/  3/ 19ميارات اليجـك البسيط مف قيؿ لجنة الخبراء ذلؾ يـك االثنيف 
 الوسائؿ اإلحصائية  3-9

الكسػائؿ كمنيػا  SPSSباحثاف  الحقيبػة اإلحصػائية الغرض معالجة البيانات التي تـ جمعيا بعد إجراء االختبارات استخدـ ال
 اإلحصائية التالية: 

 الكسط الحسابي  -1
 االنحراؼ المعيارم  -2
 ( Tاختبار ) -3
 تحميؿ التبايف  -4
  (1)نسبة التطكر)حجـ األثر( -5
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا  -4
 جوـ البسيط المجاميع البحثية وتحميميا عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لميارات الي 4-1

 ( 3جدوؿ )
( المحسوبة لبلختبار القبمي والبعدي لميجمة المباشرة لممجاميع tيبيف األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية وقيمة )

 البحثية 
 المتغيرات 
 المجاميع 

 االختبار القبمي
 ع           س     

 االختبار البعدم
 ع           س      

( tقيمة )
 المحسكبة 

مستكل الداللة 
(0.05) 

 معنكية 1.151 7.357 9.021 0.730 4.071 التجريبية األكلى 
 معنكية  1.267 6.286 5.408 0.770 4.143 التجريبية الثانية
 معنكية  1.151 7.357 9.733 0.699 4.214 التجريبية الثالثة

 .2.160( = 13درجة حرية )( 0.05( الجدكلية عند مستكل داللة )tقيمة )
( قيمػة األكسػاط الحسػابية االنحرافػات المعياريػة لبلختبػار القبمػي كالبعػدم لميجمػة المسػتقيمة المباشػرة 3يبيف الجدكؿ )       

( أمػػا 0.730( االنحػراؼ المعيػارم )4.071لممجػاميع البحثيػة فقػد بمػو الكسػط الحسػابي القبمػي لممجمكعػة التجريبيػة األكلػى )
 .(1.151( االنحراؼ المعيارم )7.357ار البعدم فقد بمو الكسط الحسابي )االختب
كاالختبػػار ، (0.770( االنحػػراؼ المعيػػارم )4.143أمػػا المجمكعػػة الثانيػػة فقػػد بمػػو الكسػػط الحسػػابي لبلختبػػار القبمػػي )      

 (. 1.267( االنحراؼ المعيارم )6.286البعدم بمو الكسط الحسابي )
أمػا االختبػار ، (0.699( االنحػراؼ المعيػارم )4.214الثالثة فقػد بمػو الكسػط الحسػابي لبلختبػار القبمػي )أما المجمكعة      

 .(1.151( االنحراؼ المعيارم )7.357البعدم بمو الكسط الحسابي )

                                                           
، دار الضٌاء للطباعة، : )النجف األشرف1ط، )وآخرون(؛ اإلحصاء التحلٌلً بٌن النظرٌة والتطبٌق، محمد جاسم الٌاسري (1)

 .219-218ص، (2111
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( tد بمغػت قيمػػة )( المحسػكبة بػيف االختبػارات القبميػة كالبعديػة لميجمػة المسػتقيمة المباشػرة لممجػاميع البحثيػة فقػtأمػا قيمػة)    
( كىػػي أعمػػى 9.733( كلممجمكعػػة الثالثػػة )5.308( كالمجمكعػػة الثانيػػة )9.021المحسػػكبية لممجمكعػػة التجريبيػػة األكلػػى )

 ( كىي دالة إحصائيان. 13( درجة حرية )0.05( الجدكلية بمستكل داللة )tقيمة )
 ( 4جدوؿ رقـ )

( المحسوبة لبلختبار القبمي والبعدي لميجـو غير المباشر t) يبيف األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية وقيمة
 لممجاميع البحثية 

 المتغيرات 
 المجاميع 

 االختبار القبمي
 س        ع           

 االختبار البعدم
 س           ع    

( tقيمة )
 المحسكبة 

مستكل الداللة 
0.05 

 عنكيةم 9.861 1.099 9.861 0.745 3.643 التجريبية األكلى 
 معنكية 7.043 1.167 7.043 0.633 3.643 التجريبية الثانية
 معنكية 9.543 1.393 9.543 0.514 3.571 التجريبية الثالثة

  2.160(= 13( كدرجة حرية )0.05( الجدكلية عند مستكل داللة )tقيمة )
القبمي كالبعدم لميجـك غير المباشػر لممجػاميع  ( قيمة األكساط الحسابية االنحرافات المعيارية لبلختبار4يبيف الجدكؿ )     

( أمػػا االختبػػار 0.745( االنحػػراؼ المعيػػارم )3.643البحثيػػة فقػػد بمػػو الكسػػط الحسػػابي القبمػػي لممجمكعػػة التجريبيػػة األكلػػى )
  .(1.099( االنحراؼ المعيارم )7.143البعدم فقد بمو الكسط الحسابي )

( كاالختبػػػار 0.633( االنحػػػراؼ المعيػػػارم )3.643ط الحسػػػابي لبلختبػػػار القبمػػػي )أمػػػا المجمكعػػػة الثانيػػػة فقػػػد بمػػػو الكسػػػ    
  .(1.167( االنحراؼ المعيارم )6.143البعدم بمو الكسط الحسابي )

( أمػا االختبػػار 0.514( االنحػراؼ المعيػػارم )3.571أمػا المجمكعػة الثالثػػة فقػد بمػػو الكسػط الحسػػابي لبلختبػار القبمػػي )     
  .(1.393( االنحراؼ المعيارم )7.357سط الحسابي )البعدم بمو الك 

( المحسػكبة t( المحسكبة بيف االختبارات القبمية كالبعدية لميجمة غير المباشرة لممجػاميع البحثيػة فقػد بمغػت قيمػة )tأما قيمة )
( tعمػػػى قيمػػػة )( كىػػػي أ9.543( كلممجمكعػػػة الثالثػػػة )7.043( كلممجمكعػػػة الثانيػػػة )9.861لممجمكعػػػة التجريبيػػػة األكلػػػى )

 ( كىي دالة إحصائيان. 13( كدرجة حرية )0.05( بمستكل داللة )2.160الجدكلية )
 ( 5جدوؿ رقـ )

( المحسوبة لبلختبار القبمي والبعدي لميجمة القاطعة لممجاميع tيبيف األوساط الحسابية االنحرافات المعيارية وقيمة )
 البحثية 

 المتغيرات 
 المجاميع 

 االختبار القبمي
 س           ع    

 االختبار البعدم
 ع     س                

( tقيمة )
 المحسكبة

مستكل الداللة 
(0.05) 

 معنكية  10.749 1.051 6.786 0.514 3.429 التجريبية األكلى 
 معنكية  9.855 0.994 6.286 0.497 3.357 التجريبية الثانية
 معنكية  8.159 1.008 6.643 0.730 3.929 التجريبية الثالثة

  2.160(= 13( كدرجة حرية )0.05( الجدكلية عند مستكل داللة )tقيمة )
( األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبلختبار القبمي كالبعدم لميجمة القاطعة لممجاميع البحثية 5يبيف الجدكؿ )       

( أما االختبار البعػدم فقػد 0.514( االنحراؼ المعيارم )3.429فقد بمو الكسط الحسابي القبمي لممجمكعة التجريبية األكؿ )
  .(1.051( االنحراؼ المعيارم )6.786بمو الكسط الحسابي )

( أمػا االختبػار 0.487( االنحػراؼ المعيػارم )3.357أما المجمكعة الثانية  فقد بمو الكسػط الحسػابي لبلختبػار القبمػي )     
  .(0.994حراؼ المعيارم )( االن6.286البعدم بمو الكسط الحسابي )
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( أمػا االختبػار 0.730( االنحػراؼ المعيػارم )3.929أما المجمكعة الثالثة فقد بمػو الكسػط الحسػابي لبلختبػار القبمػي )      
  .(1.008( االنحراؼ المعيارم )6.643البدم بمو الكسط الحسابي )

( المحسػػكبة tة القاطعػػة  لممجػػاميع البحثيػػة فقػػد بمغػػت قيمػػة )( المحسػػكبة بػػيف االختبػػارات القبميػػة كالبعديػػة لميجمػػtقيمػػة )ك    
( t( كىػػي أعمػػى قيمػػة )9.733( كلممجمكعػػة الثالثػػة )9.855( كلممجمكعػػة الثانيػػة )10.749لممجمكعػػة التجريبيػػة األكلػػى )

  .(13( كدرجة حرية )0.05( بمستكل داللة )2.160الجدكلية )
 القبمية والبعدية لممجاميع البحثية ( بيف االختبارات tمناقشة نتائج قيمة ) 4-2

( المحسػكبة بػػيف االختبػػارات القبميػة كالبعديػػة لممجػاميع البحثيػػة فقػد بمغػػت قيمػػة t( نتػائج قيمػػة ) 5، 4، 3تبػيف الجػػداكؿ ) 
(t( المحسكبة في اختبار اليجمة المستقيمة المباشػرة لممجمكعػة األكلػى )كلممجمكعػة 5.408( كلممجمكعػة الثانيػة )9.021 )

( كىػػػي ذات داللػػػة 13( كدرجػػػة حريػػػة )0.05( بمسػػػتكل داللػػػة )2.160( الجدكليػػػة )t( كىػػػي أعمػػػى قيمػػػة )8.744الثالثػػػة )
 معنكية. 

( كالمجمكعػػة الثانيػػة 9.761( المحسػػكبة لممجمكعػػة األكلػػى )tأمػػا فػػي اختبػػار اليجمػػة بتغييػػر االتجػػاه فقػػد بمغػػت قيمػػة )     
( كدرجػة حريػة 0.05( بمسػتكل داللػة )2.160( الجدكليػة )tي أعمػى مػف قيمػة )( كىػ9.543( كالمجمكعة الثالثػة )7.043)
 ( كىي ذات داللة معنكية.      13)

( 9.855( كلممجمكعة الثانية )10.739( المحسكبة لممجمكعة األكلى )tأما في اختبار اليجمة القاطعة بمغت قيمة )       
( كىػي 13( كدرجػة حريػة )0.05( بمسػتكل داللػة )2.160الجدكلية ) (t( كىي أعمى مف قيمة )8.159كلممجمكعة الثالثة )
 ذات داللة معنكية. 

كيعزك الباحثاف سبب ذالؾ إلػى إف المػنيج المتبػع كطرائػؽ كأسػاليب التػدريس كالكسػائؿ المسػاعدة التػي اسػتعمميا مػدرس      
بعديػػة كخاصػػية إف عينػػة البحػػث يػػتعممف لعبػػة المػػادة سػػاىمت فػػي ظيػػكر فػػركؽ ذات داللػػة معنكيػػة بػػيف االختبػػارات القبميػػة كال

اليجمػة  –اليجمػة بتغييػر االتجػاه  –المبارزة ألكؿ مرة باإلضافة إلى إف حركات اليجػـك البسػيط اليجمػة المسػتقيمة المباشػرة 
  .القاطعة ىي حركات تؤدم بحركة كاحدة كتكقيت كاحد كىي مف الحركات السيمة بمعبة المبارزة

( إف " اليجػػـك إذا مػػا نفػذ ضػػد المنػػافس فػي حركػػة كاحػػدة كتكقيػػت 2009، ك) آخػركف(، عمػي عبػػد عمػػيكيؤيػد ذلػػؾ )بيػػإف    
 (1)زمني كاحد يسمى ىذا النكع مف اليجـك باليجـك البسيط."

( إلى إف " اليجـك البسيط عبارة عػف أداء اليجػـك عمػى المنػافس اسػتعماؿ 2011، ك)آخركف(، ككما يشير )صباح نكرم    
  (2)كاحدة في تكقيت زمني كاحد مع الطعف أك التقدـ لؤلماـ في اتجاه اليدؼ القانكني لممنافس." حركة سبلح 

 ( المحسوبة بيف المجاميع البحثية في اختبارات البعدية وتحميميا Fعرض نتائج قيمة ) 4-3
 ( 9جدوؿ رقـ )

 المستقيمة المباشرة ( المحسوبة بيف المجاميع البحثية في اختبارات اليجمة fيبيف نتائج قيمة )
( Fقيمة ) فرؽ المربعات  درجة الحرية  مجمكع المربعات  مصدر التبايف 

 المحسكبة 
 (Fقيمة )

 الجدكلية 
مستكل 
 الداللة 

  5.357 2 10.714 مف المجمكعات 
 

3.778 

 
 

3.25 

 
 
 معنكية 

 1.418 39 55.286 داخؿ المجمكعات 
 41 66.000 المجمكع الكمي 

 
 
 

                                                           
 .99ص، 2009، المصدر السابقو)آخرون(؛ ، بٌان علً الخاقانً  1)

 .95ص، ( 2011، مطبعة النور، : ) بغداد1ط، المبادئ النظرٌة فً تعلم المبارزةو)آخرون(؛ ، صباح نوري   2)
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 ( 10دوؿ رقـ )ج
 ( في اختيار اليجمة المستقيمة المباشرة L.S.Dيبيف اقؿ فرؽ معنوي )

 المجاميع 
 

 فرؽ األكساط 
 

 الخطأ 
 المعيارم 

مستكل الداللة 
 المحسكبة 

 مستكل الداللة 
 

 الداللة اإلحصائية 
 

 -1مجمكعة 
  2مجمكعة 

1.071 0.450 0.022  
 

0.05 

 داؿ

 -1مجمكعة 
  3مجمكعة 

 غير داؿ  1.000 0.450 0.000

 -2 مجمكعة
  3مجمكعة 

 داؿ  0.022 0.450 1.071

( المحسػكبة الختيػار اليجمػة المسػتقيمة المباشػرة بػيف المجػاميع الثبلثػة إذ f( قيمػة ) 10 – 9أظيرت نتائج الجدكليف )      
( كىػػي ذات داللػػة 3.25الغػػة )( كىػػي اكبػػر مػػف الجدكليػػة الب39.2( درجػػة حريػػة )0.05( بمسػػتكل داللػػة )3.779بمغػػت )
   .معنكية
( كبػػػػيف المجمكعػػػػة األكلػػػػى كالثالثػػػػة 0.022أمػػػػا اقػػػػؿ فػػػػرؽ معنكيػػػػة فكػػػػإف بػػػػيف المجمكعػػػػة األكلػػػػى كالمجمكعػػػػة الثانيػػػػة )     

  .( كىي دالة0.022كبيف المجمكعة الثانية كالثالثة )، ( كىي غير دالة1.000)
 ( 11جدوؿ رقـ )

 بيف المجاميع البحثية في اختبارات اليجمة غير المباشرة ( المحسوبة Fيبيف نتائج قيمة )
 (Fقيمة ) فرؽ المربعات  درجة الحرية  مجمكع المربعات  مصدر التبايف 

 المحسكبة 
 (Fقيمة )

 الجدكلية 
 مستكل الداللة 

  5881 3 11.762 مف المجمكعات 
 

3.911 

 
 

3.25 

 
 

 معنكية 
 1.504 39 58.643 داخؿ المجمكعات 

 41 70.405 لمجمكع الكمي ا
 ( 12جدوؿ رقـ )

 ( في اختيار اليجمة غير المباشرة L.S.Dيبيف اقؿ فرؽ معنوي )
 المجاميع 

 
 فرؽ األكساط 

 
 الخطأ 
 المعيارم 

مستكل الداللة 
 المحسكبة 

 مستكل الداللة 
 

 الداللة اإلحصائية 

 -1مجمكعة 
  2مجمكعة 

1.000 0.463 0.037  
 

0.05 

 داؿ

 -1مكعة مج
  3مجمكعة 

 غير داؿ  0.646 0.463 0.214

 -2مجمكعة
  3مجمكعة 

 داؿ  0.012 0.463 1.214

( المحسكبة الختيػار اليجمػة المسػتقيمة المباشػرة بػيف المجػاميع الثبلثػة اذ F( قيمة ) 12 – 11أظيرت نتائج الجدكليف )    
( كىػػي ذات داللػػة 3.25اكبػػر مػػف الجدكليػػة البالغػػة ) ( كىػػي3922( درجػػة حريػػة )0.05( بمسػػتكل داللػػة )3.911بمغػػت )
كىػي دالػة. كبػيف المجمكعػة األكلػى ، (0.037أما اقؿ فرؽ معنكيػة فكػإف بػيف المجمكعػة األكلػى كالمجمكعػة الثانيػة ) .معنكية

  .( كىي دالة0.012( كىي غير دالة. كبيف المجمكعة الثانية كالثالثة )0.646كالثالثة )
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 ( 13جدوؿ رقـ )
 ( المحسوبة بيف المجاميع البحثية في اختبارات اليجمة القاطعةFيبيف نتائج قيمة )

 (Fقيمة ) فرؽ المربعات  درجة الحرية  مجمكع المربعات  مصدر التبايف 
 المحسكبة 

 (Fقيمة )
 الجدكلية 

 مستكل الداللة 

  0.929 2 1.857 مف المجمكعات 
 

0.896 

 
 

3.25 

 
 

 غير معنكية  
 1.037 39 40.429 مكعات داخؿ المج

 41 42.286 المجمكع الكمي 
 ( 14جدوؿ رقـ )

 ( في اختيار اليجمة المستقيمة المباشرة L.S.Dيبيف اقؿ فرؽ معنوي )
 المجاميع 

 
 فرؽ األكساط 

 
 الخطأ 
 المعيارم 

مستكل الداللة 
 المحسكبة 

 مستكل الداللة 
 

 الداللة اإلحصائية 
 

  0.201 0.385 0.500  2مجمكعة  -1مجمكعة 
 

0.05 

 غير داؿ 
 غير داؿ  0.712 0.385 0.143  3مجمكعة  -1مجمكعة 
 غير داؿ   0.359 0.385 .0.357  3مجمكعة  -2مجمكعة

( المحسػكبة الختيػار اليجمػة المسػتقيمة المباشػرة بػيف المجػاميع الثبلثػة إذ f( قيمػة ) 14 – 13أظيرت نتػائج الجػدكليف )    
( كىػػي ذات داللػػة 3.25( كىػػي اكبػػر مػػف الجدكليػػة البالغػػة )39.2( درجػػة حريػػة )0.05( بمسػػتكل داللػػة )0.896بمغػػت )
 معنكية. 

كىي غير دالػة. كبػيف المجمكعػة األكلػى ، (0.201أما اقؿ فرؽ معنكية فكإف بيف المجمكعة األكلى كالمجمكعة الثانية )     
 ( كىي غير دالة. 0.359ة الثانية كالثالثة )( كىي غير دالة. كبيف المجمكع0.712كالثالثة )

 ( المحسوبة واقؿ فرؽ معنوي لممجاميع البحثية باالختبارات البعدية Fمناقشة نتائج قيمة ) 4-5
( بػػيف المجمكعػػات L.S.D( المحسػػكبة كاقػػؿ فػػرؽ معنػػكم )F( نتػػائج قيمػػة ) 12، 11، 10، 9، 8، 7أظيػػرت الجػػداكؿ )   

( درجػػة 0.05( بمسػػتكل داللػػة )3.779( المحسػػكبة فػػي اختبػػار اليجمػػة المسػػتقيمة المباشػػرة )fت )التجريبيػػة الثبلثػػة فقػػد بمغػػ
  .( كذات داللة معنكية3.25( الجدكلية )F( كىي أعمى مف قيمة )39.2حرية )

( 3.25( الجدكليػة )F( كىػي أعمػى مػف قيمػة )3.911( المحسػكبة )Fفي اختبار اليجمة بتغيير االتجاه فقد بمغت قيمػة )   
  .( كذات داللة معنكية39.2( درجة حرية )0.05بمستكل داللة )

( 3.25( الجدكليػػة )F( كىػػي أقػػؿ مػػف قيمػػة )0.896( المحسػػكبة )Fأمػػا فػػي اختبػػار اليجمػػة القاطعػػة فقػػد بمغػػت قيمػػة )   
  .( كذات داللة غير معنكية39.2( درجة حرية )0.05بمستكل داللة )

 جمكعة األكلى كالمجمكعة الثالثة عمى المجمكعة الثانية كيعزك الباحثاف سبب تفكؽ الم    
في اختبار اليجمة المستقيمة المباشرة إلى إف السيطرة الدماغية لممجمكعة األكلى نصؼ األيسر كالمجمكعة الثالثة المتكاممة 

نصػػؼ الكػػركم األيسػػر إذ تمتػػاز السػػيطرة الدماغيػػة لمنصػػؼ األيسػػر بالقػػدرة عمػػى التصػػنيؼ كالتحميػػؿ كيفضػػؿ األفػػراد ذكم ال
 المياـ المحدد اذ يمكف التركيز عمى التذكر المفظي مف اجؿ اكتشاؼ حقائؽ معنية يمكف بطريقة منطقية لحؿ المشكبلت. 

( إلػػى إف " األفػػراد ذك النمػػك األيسػػػر يظيػػركف ثقػػة بػػالنفس كقػػدرة عمػػى االسػػتجابة بحسػػػب 1995، كيشػػير )كميػػؿ عزمػػي   
  (1)الظركؼ المتغيرة".

                                                           
المجلة  :لشخصٌة لدى طالبات الجامعة كمبل عزمً؛ وظائف النصفٌن كروٌٌن للمخ فً عالقتها بالقدرات االبتكارٌة والسمات ا  1)

 . 191ص ، جامعة سوهاج، كلٌة التربٌة، (1مج )، التربٌوٌة
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( بػػػيف المجػػػاميع التجريبيػػػة الثبلثػػػة فقػػػد بمغػػػت فػػػي اختبػػػار اليجمػػػة بتغييػػػر االتجػػػاه  بػػػيف L.S.Dمػػػا اقػػػؿ فػػػرؽ معنػػػكم )أ    
كىػي غيػر دالػة. كبػيف المجمكعػة ، (0.646( كىػي دالػة. كبػيف المجمكعػة األكلػى كالثالثػة )0.37المجمكعة األكلػى كالثانيػة )

 ( كىي دالة. 0.012الثانية كالثالثة )
الباحثاف سبب تفكؽ المجمكعة األكلى كالمجمكعة الثالثة عمى المجمكعة الثانية في اختبار اليجمة بتغيير االتجاه  كيعزك    

إلى إف السيطرة الدماغية لممجمكعة األكلػى نصػؼ األيسػر كالمجمكعػة الثالثػة المتكاممػة ممػا يػدؿ عمػى سػيطرة كسػيادة الػنمط 
س مازاؿ يؤكد عمى التمقيف مف جانب المدرسيف كالحفظ كاالسػترجاع مػف جانػب األيسر عمى أداء الطالبات كيعكس إف التدري

 الطالبات التي تعتبر مف كظائؼ كقدرات النصؼ الكركم األيسر كالمتكامؿ. 
( إف " الكتػػاب التقميػػدم يعػػرض المػػادة بشػػكؿ متسمسػػؿ كخطػػي عمػػى 2005، كيػػذكر )ذكقػػاف عبيػػداف كسػػييمة أبػػك السػػعيد    

تقاؿ مف الجزء إلى الكؿ كاالنتقاؿ مػف السػيؿ إلػى الصػعب كاالنتقػاؿ مػف الحػركؼ إلػى الكممػات إلػى الجمػؿ النحك التالي االن
كىػػذا مػايميز الكتػػب التقميديػة التػػي تراعػي النصػػؼ األيسػػر ، إلػى المكضػػكع كاالنتقػاؿ مػػف الشػكاىد الجزئيػػة إلػى األنمػػاط الكميػة

  (2)عي التي تميز النصؼ األيمف لمدماغ."لمدماغ ذك التسمسؿ المنطقي بعيدا عف التسمسؿ اإلبدا
( بيف المجاميع التجريبية الثبلثة فقد بمغت في اختبار اليجمة القاطعة بيف المجمكعػة األكلػى L.S.Dأما اقؿ فرؽ معنكم )    

 ر دالة. ( كىي غي0.359كبيف المجمكعة الثانية كالثالثة )، (0.712كبيف المجمكعة األكلى كالثالثة )، (0.201كالثانية )
كيعزك الباحثاف عدـ كجكد فركؽ بيف المجاميع التجريبية الثبلثة إف اليجمة القاطعة مف الميارات التي تحتػاج إلػى تركيػز    

  .أكثر كتدريب متكاصؿ لغرض اتقانيا بشكؿ صحيح
بسػيط غيػر المباشػر ( إلى إف " اليجمة القاطعة مف الحركات اليجػـك ال2009، )آخركف(، ككيشير )بياف عمي عبد عمي    

التػػي بفضػػؿ تنفيػػذىا فػػي الخطػػكط العميػػا كمػػف االلتحػػاـ مػػع سػػبلح الخصػػـ كتػػؤدل مػػف ثػػبلث مراحػػؿ حركيػػة متتابعػػة ال فػػارؽ 
  :زمني بينيا كىي

 يتـ سحب سبلح البلعب المياجـ نحك األماـ أم باتجاه الكتؼ يرافقيا ثني رسخ اليد مع ثني الساعد مف المرفؽ.  -1
 صؿ البلعب المياجـ أم تحكيمو إلى الجية األخرل. يتـ عبكر ن -2
      (1)مد الذراع المسمحة مع ارسخ بحيث يككف الذراع كالسبلح عمى استقامة كاحدة."  -3

( إلػى إف " يعتمػػد نجػاح ىػػذه اليجمػة عمػػى قػدرة البلعػػب عمػى اسػػتخداـ رسػػخ 2011، ك)آخػػركف(، كيؤكػد )صػػباح نػكرم     
  (2)قصير كمسافة قريبة مف ىدؼ المنافس بتمرير نصؿ سبلحو مف أماـ ذبابة سبلح المنافس."اليد المسمحة كتنفذ بكقت 

 االستنتاجات 5-1
 تكصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات التالية: 

كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف المجمكعات الثبلثة في اختبار اليجمة المستقيمة المباشرة كلصالح المجمكعة األكلى  -1
  .نمط األيسر مف الدماغ كالمجمكعة الثالثة ذات النمط المتكامؿ مف الدماغذات ال

كجػػكد فػػػركؽ ذات داللػػة معنكيػػػة بػػػيف المجمكعػػات الثبلثػػػة فػػي اختبػػػار اليجمػػػة غيػػر المباشػػػرة )تغييػػر االتجػػػاه( كلصػػػالح  -2
 . المجمكعة األكلى النمط األيسر مف الدماغ كالمجمكعة الثالثة المنط المتكامؿ مف الدماغ

 التكجد فركؽ ذات داللة معنكية بيف المجمكعات الثبلثة في اختبار اليجمة القاطعة.  -3
 التوصيات  5-2

  :يكصي الباحثاف بما يأتي
 إجراء دراسة فاعمية نصفي الدماغ في تعمـ الميارات اليجكمية بالمبارزة  -1

                                                           
 .94( ص 2005، دار بٌونو للنشر، ) عمإن 1ط  :الدماغ والتعلم والتفكٌروسهٌلة أبو السمٌد ؛ ، ذوقان عبٌدان (2)
 .87ص، 2009، المصدر السابق ؛  و)آخرون(، ًانبٌان عبد علً الخاق (1)
 . 96ص ، 2011، المصدر السابق؛  (آخرون)صباح نوري و (2)
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 ياضية أخرل إجراء دراسات أخرل عف دكر نصفي الدماغ ككظائؼ في تعمـ العاب ر  -2
إجػػػراء دراسػػػات أخػػػرل عػػػف تػػػأثير المػػػنيج المعتمػػػد عمػػػى نمػػػط الػػػدماغ فػػػي تعمػػػـ الميػػػارات األساسػػػية بالمبػػػارزة لمطػػػبلب  -3

  .كالطالبات
  .إجراء دراسة مقارنة بأنماط الدماغ بيف طبلب كطالبات بمادة المبارزة كالمكاد األخرل كلممراحؿ الدراسية األخرل -4

 المراجع والمصادر 
 (. 2001، مكتبة الشعرم، )الرياض : التفكير كالتعمـ كالذاكرة في ضكء ابحاث الدماغبراىيـ الحارثي ؛ إ 
 (.1996، ( فبراير18ع )، مجمة جامعة األماـ محمد بف سعكد االسبلمية) :عمـ المغة العصبي؛ إبراىيـ عبد العزيز 
  (. 2001، دار الفكر العربي، ) القاىرة :األسس الفنية بالمبارزةإبراىيـ نبيؿ عبد العزيز؛ 
  (. 2000، كمية االشبمك المصرية، )القاىرة 9ط :عمـ النفس الفسيمكجياحمد عكاش ؛ 
  (. 1996، ( فبراير286ع )، )المجمة العربية :اطبللة عمى المخ البشرم ككظائفو امؿ المخزكمي ؛ 
  ف ()ترجـ مدارس الظ :كيؼ نكظؼ ابحاث الدماغ في التعمـ ايريؾ جنسيف ؛ دار الكتاب التربكم ، )الرياض، يرا 

 (. 2001، لمنشر
  (.2007، دار دجمة، ) عماف :تدريس كتدريب المبارزة بسبلح الشيشبياف عمي عبدعمي الخاقاني؛ 
 (.2009، دار األرقـ، ) بغداد :أسس رياضة المبارزة ك)آخركف(؛، بياف عمي عبدعمي الخاقاني 
  (. 1984، منشاة المعارؼ، )اإلسكندرية :المبارزة اصكؿ تدريبجماؿ عبد الحميد عابديف ؛ 
  (. 2000، دار الفكر العربي، )القاىرة :اساسيات عمـ النفس العصبيخالد عبد ا الخميس ؛ 
 (. 2005، دار بيكنك لمنشر، )عماف :الدماغ كالتعمـ كالتفكيركسييمة أبك السميد ؛ ، ذكقاف عبيداف 
  دار النيضة ، )بيركت، )ترجمة( عبدة الراجمي كعمي احمد سفيإف :كتعميميا اسس تعمـ المغة د. دكجبلس برأكف ؛

 (. 1994، العربية
  2001، جامعة األمارات العربية :عمـ النفس العصبي االسس كطرؽ التقييـ سامي عبد القكم ؛ .) 
  (.2002، الشرؽدار نيضة ، ترجمة )السيد ابك شيشع( )القاىرة :المخ األيسر كالمخ األيمفسالي سبير نجر ؛ 
 (.  2011، مطبعة النكر، : ) بغداد1ط، المبادئ النظرية في تعمـ المبارزةك)آخركف(؛ ، صباح نكرم 
  المعيد العالي  :العبلقة بيف إنماط التعمـ كالتفكير كاألداء في اختبارات االستعداد كالقبكؿصبلح احمد داكد ؛

 . 1994، جامعة المنصكرة، ( كمية التربية26ع )، مجمة كمية التربية، لمتمريض بجامعة القاىرة
 إنماط التعمـ كالتفكير كعبلقتيا باتفائؿ كالتشائـ لطمبة التخصصات كمحمد عامر احمد ؛ ، صبلح احمد مراد

 (.32) 11مج ، 1994، القاىرة، مكتبة اإلنجمك المصرية، المجمة المصرية لمدراسات النفسية :التكنكلكجية
 المكتبة الكطنية، )بغداد :تدريب تحكيـ –رياضة المبارزة اسس فنية تعميـ ريـ فاضؿ؛ عبد الك، عبد اليادم حميد ،

2008 .) 
 (. 1908، مطبعة جامعة بغداد، )بغداد :المبارزة الحديثة؛ عبد ا صبلح 
  (. 1980، دار الفكر العربي، )القاىرة :المبارزة لسبلح الشيشعباس الرممي؛ 
  ابريؿ. ، المجمة العصرية لمدراسات النفسية :ي لكظائؼ المخالنمكذج الكمعبد الكىاب كامؿ؛ 
  بحكث عمـ النفس عمى  :اداء الذيف يستخدمكف اليد اليسرل في الكتابة إلنماط التعمـ كالتفكيرعمي محمد الديب؛

 (. 1996، المكتبة المصرية العامة لمكتابة، )القاىرة 12مج ، عمإنية، سعكدية، عينات مصرية
 مجمة عمـ النفس :إنماط السيطرة المخية لدل طبلب كمية التربية في جامعة قابكش مر ياسر؛ كعا، عمي ميدم ،

 . 1999القاىرة 



  م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

333 

  كظائؼ النصفيف كركييف لممخ في عبلقتيا بالقدرات االبتكارية كالسمات الشخصية لدل طالبات كمبؿ عزمي؛
 . 1995، جامعة سكىاج، كمية التربية، (1مج )، المجمة التربيكية :الجامعة 

  (.2001، (63) 3مج ، )مجمة الثقافة العممية :كيؼ يعمؿ الدماغمحمد احمد المتعافي ؛ 
 دار الضياء ، : )النجؼ األشرؼ1ط، )كآخركف(؛ اإلحصاء التحميمي بيف النظرية كالتطبيؽ، محمد جاسـ الياسرم

 (.2011، لمطباعة
 شكبلت لدل انماط السيادة المخية المختمطة  كمجدم الشحات ؛ استراتيجيات الذاكرة كحؿ الم، محمد حسنيف

 .2002، 12مج ، مجمة كمية التربية الرياضية جامعة الزقازيؽ :)دراسة تجريبية(
  (. 1996، دار التربية العربية، )دمشؽ :نظريات التعمـ تطبيقات عمـ النفس التعمـ في التربية محمد زياد حمدإف ؛ 
  نماط التفكير كالتعمـ لدل عينة مف الجنسيفاالبعاد االسايكسؼ عبد الفتاح محمد ؛ مجمة العمـك  :سية الشخصية كا 

 . 23مج  1995، جامعة الككيت، االجتماعية
 (1ممحؽ )

 اختبار أنماط السيطرة الدماغية
 عزيزتي الطالبة:

الدماغيػػة التػػػي كىػػػذا االختبػػار ييػػدؼ إلػػى معرفػػػة نػػكع السػػيطرة ، الطالبػػات يفكػػرف كيػػتعممف أشػػػياء كثيػػرة كبطػػرؽ مختمفػػة    
(سػػؤاالن يتضػػمف كػػؿ سػػؤاؿ ثػػػبلث 38تسػػيطر عمػػى تفكيػػر الطالبػػة عنػػدما تتعػػرض لمكقػػؼ مػػا. يحتػػػكم ىػػذا االختبػػار عمػػى )

( ×كذلػػؾ بكضػػع أشػػار )، المطمػػكب منػػًؾ أف تختػػارم إجابػػة كاحػػدة منيػػا التػػي تعبػػر عػػف طريقتػػؾ الخاصػػة، اختبػػارات مختمفػػة
 عمى اإلجابة التي ترينيا كمناسبة لؾ.

نما اإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عف كجية نظرؾ، حظة: التكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئةمبل كحاكلي أف تكػكف ، كا 
 اإلجابة منطبقة عميؾ تمامان.

 أما )أ( أك )ب( أك )ج(.، كالحظي أف كؿ سؤاؿ يتطمب اختيار إجابة كاحدة فقط
 جابة.أقرئي العبارات الثبلث بعناية كال تستغرقي كقتان طكيبلن لئل

 عممان إف إجابتؾ ال يعرفيا سكل الباحثاف كستحظى بسرية تامة.
 البيانات عف الطالبة:

 االسـ الثبلثي:
 العمر: 

 المرحمة الدراسية:
 الكمية:

 تاريخ االختبار:
 أدناه نمكذج مف االختبار:

 نموذج مف العبارات
 أتذكر الكجكه بصكرة جيدة. -)  ( أ -1

 يدة.أتذكر األسماء بصكرة ج -)  ( ب
 أتذكر كبل مف األسماء كالكجكه بصكرة جيدة. -)  ( ج

 استجيب بصكرة أفضؿ لمتعميمات كالشركح المكضحة باألمثمة. -)  ( أ -2
 استجيب بصكرة أفضؿ لمتعميمات كالشركح الشفيية. -)  ( ب
 استجيب بصكرة أفضؿ لمتعميمات بكبل الحالتيف. -)   ( ج
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 بدكف خجؿ. أعبر عف مشاعرم بحرية -)   ( أ    -3
 استطيع أف أكبت مشاعرم حتى في األمكر العادية. -)   ( ب       
 اعبر عف مشاعرم الخاصة لصديقاتي المقربات فقط. -)   ( ج       

 أحب أف أيضحؾ زميبلتي أثناء أداء التمرينات العممية. -)   ( أ    -4
 عممية.أحرص عمى االنضباط أثناء أداء التمرينات ال -)   ( ب       
 أفضؿ األسمكبيف السابقيف أثناء أداء التمرينات العممية. -)   ( ج       

 أفضؿ المكاد الدراسية التي أتناكؿ عدت أعماؿ في كقت كاحد. -)   ( أ    -5
 أفضؿ المكاد الدراسية التي أتناكؿ عدت أعمؿ فييا كؿ كاجب عمى حدة. -)  ( ب       
 دراسية في األسمكبيف السابقيف.أفضؿ المكاد ال -)  ( ج       

 أحب االختبارات المكضكعية في االمتحانات الشيرية كالفصمية. -)  ( أ    -6
 أحب االختبارات المقالية اإلنشائية في االمتحانات الشيرية كالفصمية.  -)  ( ب       
 يتساكل عندم النكعاف السابقاف مف االختبارات. -)  ( ج       

 أف أفيـ زميمتي عندما تتحدث معي باإلشارة. أستطيع -)  ( أ -7
 مف الصعب عمية أف أفيـ لغة اإلشارة -)  ( ب
 أحيانان أجيد فيـ الحديث باإلشارة كأحيانان ال استطيع فيميا. -)  ( ج

 لدل القدرة دائمان عمى أف أصنع مكقفان أيضحؾ فيو زميبلتي. -)  ( أ -8
 يبلتي.يندر أف أصنع مكقفان أيضحؾ فيو زم -)   ( ب
 ضحؾ زميبلتي كأحيانان ال استطيع.أحيانان أستطيع أف أصنع المكاقؼ التي تي  -)   ( ج
 ( 2ممحؽ رقـ )

 استمارة تقويـ األداء المياري بالمبارزة 
 اليجمة القاطعة  اليجـك بتغيير االتجاه  اليجـك المباشر  اسـ الطالبة  ت

 2محاكلة  1محاكلة  2محاكلة  1محاكلة  2محاكلة  1محاكلة 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
 :اسـ المقـو

 :المقب العممي
  2012التاريخ:     /     /         مكاف العمؿ: 

 


