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  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

  

  الملخص
  :یهدف البحث الى 

علــى  الفنــي األداءاثــر اســتخدام التمرینــات البنائیــة والتمهیدیــة والمركبــة فــي تعلــم  الكــشف عــن .١
 .قذف الثقلفعالیة في   الصعبةاألجزاء أسلوبوفق 

فـي تعلـم  الكشف عـن داللـة الفـروق بـین اثـر اسـتخدام التمرینـات البنائیـة والتمهیدیـة والمركبـة  .٢
  .قذف الثقلفعالیة في   الصعبةاألجزاء أسلوبعلى وفق االداء الفني 

واستخدم الباحثان المـنهج التجریبـي لمالئمتـه وطبیعـة البحـث ، وتكونـت عینـة البحـث مـن 
طالب لكل مجموعـة ، مـن كلیـة ) ١٠( ، قسموا الى ثالث مجموعات تجریبیة وبواقع طالباً ) ٣٠(

ة الموصـل وتـم تحقیـق التكـافؤ بـین المجموعـات التجریبیـة الـثالث، وتـم  في جامعـاألساسیةالتربیة 
 للتمرینــات البنائیــة والتمهیدیــة والمركبــة تنفــذ فــي الجــزء الخــاص مــن القــسم نموذجــاً ا) ٢٤(اعــداد 

 برنــامج تعلیمــي یتــضمن أعــداددقیقــة، فــضال عــن ) ٢٠(التحــضیري للوحــدة التعلیمیــة بــزمن قــدره 
دقیقــة ) ٥٥(التعلیمیــة بــزمن قــدره فــذ فــي القــسم الــرئیس مــن الوحــدة وحــدات لكــل مجموعــة تن) ٨(

المقابلــة (فعالیــة قــذف الثقــل، واســتخدم الباحثــان فــي الــصعبة  األجــزاء بأســلوب الفنــي األداءلتعلــیم 
وســائل لجمــع البیانــات ، وتــم اجــراء االختبــار ) واالســتبیان واالختبــار والقیــاس والمالحظــة العلمیــة

 جهـاز الفیـدیو علـى بواسـطةمحاوالت مـع تـصویرها لعرضـها ) ٣(داء كل طالب القبلي والبعدي با
  .الخبراء لتقویم االداء الفني

الوســط الحــسابي ، االنحــراف المعیــاري ، ( :اآلتیــة اإلحــصائیةواســتخدم الباحثــان الوســائل 
 اختبار اقـل للعینات المرتبطة، تحلیل التباین باتجاه واحد ،" ت"معامل االرتباط المتعدد ، اختبار 

  .)إحصائیا لمعالجة البیانات )L.S.D(فرق معنوي 
  :یأتيواستنتج الباحثان ما 

ضــمن البــرامج التعلیمیــة الثالثــة ) البنائیــة والتمهیدیــة والمركبــة(ان التمرینــات بأســالیبها الثالثــة  .١
 الــصعبة فــي فعالیــة قــذف األجــزاء أســلوبعلــى وفــق  الفنــي األداء ایجــابي فــي تعلــم تــأثیرذو 

 .لدى عینة البحثالثقل 

––– 
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ة كانت ذات تاثیر ایجابي في تعلم االداء الفني لعینة البحث عنـد مقارنـة بان التمرینات المرك .٢
التمرینـات البنائیـة والتمهیدیــة درجـاتهم فـي االختبـار البعـدي مـع المجمــوعتین اللتـین اسـتخدمتا 

  .وبفروق ذات داللة معنویة ولمصلحة التمرینات المركیة
نــات التمهیدیــة كانــت ذات تــاثیر ایجــابي اكثــر مــن التمرینــات البنائیــة وبفــروق غیــر ان التمری .٣

ة وبفــروق ذات داللــة بــمعنویــة ، وكانــت التمرینــات التمهیدیــة اقــل تــاثیر مــن التمرینــات المرك
 .معنویة في تعلم االداء الفني عند مقارنة درجاتهم في االختبار البعدي

 

ABSTRACT 
 

Effect of using constructional preliminary and compound 
exercises in learning Technical performance by difficult 

parts style in shot-put Activity 
 

By 
Prof. Dr. Mohammed K.Assmer AL-Hayane 

T.Dr. Aqeel Y.Hashim AL-Aaraji 
Mosul University / College of Physical Education 

The study aims at revealing the Effect of using constructional 
preliminary and compound exercises in learning Technical performance 
by difficult parts style in shot-put Activity, as well as , to reveal 
significance differences between the Effect of using constructional 
preliminary and compound exercises in learning Technical performance 
by difficult parts style in shot-put Activity . 

Experimental method was used for its suitability in the study 
.Sample of the study consisted of (30) students , divided into three 
experimental groups, (10) students for each group , from the college of 
Basic Education , University of Mosul . 

Equivalence was achieved among the three experimental groups. 
(24) Samples were constructed  for the constructional  , preliminary and 
compound exercises , which implemented in the preliminary part of the 
learning unit for (20) minutes . A Learning program consisted of (8) units 
for each group , which also constructed and implemental in the main part 
of the learning unit with (55) minutes to teach technical performance 
using difficult parts style in shot-put activity. 

Interviews , questionnaire , tests and measurements technical 
scientific observation were used as means for collecting data , pre and 
post test was implemented by making each student implement three tries 
shot-put with camera to be presented by a video tape on the experts and 
referees to evaluate the technical performance in shot-put. 
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Arithmetic mean , standard deviation , multi-correlation coefficient , t.test 
, Anova one way , and L.S.D. test , were used as statistical means . 
The researchers concluded the following: 

1. Constructional , Preliminary and Compound exercises used in the 
three experimental groups have a positive effect on technical 
performance learning by difficult parts style in shot-put activity . 

2. Compound exercises were more effective in technical performance 
learning in the study sample when comparing their marks in pre 
test with the two groups using constructional and preliminary 
exercises with significant differences for the benefit of compound 
exercises. 

3. Preliminary exercises were more effective than constructional 
exercises with significant differences in technical performance 
learning when comparing their marks in pre test.    

  التعریف بالبحث -١
   البحثوأهمیة المقدمة ١-١

الـذي تبنـى علیـه الفعالیـات الریاضـیة هـو تعلـم المهـارات لكـل فعالیـة ومحاولـة  األساسان 
 األداء مـن خـالل تنمیـة الـصفات البدنیـة والحركیـة وتطـویر مـستوى األفـضلالوصول الى االنجاز 

تهیئـة المواقـف التعلیمیـة بـشكل یـستثیر مـن اجـل الفني، اذ شهد مجـال الـتعلم الحركـي تطـورا كبیـرا 
  ).١٩٣، ١٩٨٠عثمان،(ل الى الهدف من العملیة التعلیمیةو دوافع الفرد المتعلم والوص

البنائیــة (للفعالیــة فیمــا یتعلــق بالتمرینــات المــستخدمة وتعــد عملیــة تنظــیم البنــاء الظــاهري 
 الواجبـة والمهمـة األمـورلـتعلم مـن  اأسـلوب الفني للمهارة ، فضال عن واألداء) ةبركموالتمهیدیة وال

ها، ذ تنفیــوأســلوب المــستخدمة التمرینــاتیــة التعلیمیــة ، النهــا تــسهم فــي تحقیــق تنــوع فــي لفــي العم
ان  ")Maqill(، اذ یؤكـــد الحتفـــاظ بالمهـــارة المطلـــوب تعلمهـــاعملیـــة الـــتعلم وافـــضال عـــن تـــسهیل 

، وٕاتقانهـاساب تعلم المهـارات الحركیـة التمرین والممارسة یشكالن احدى المتطلبات الرئیسة في اكت
 علـــى فوائـــد التمـــرین فـــي تعلــــم التأكیـــداذ ان الخـــصائص الثابتـــة فـــي نظریـــات تعلـــم المهـــارة هـــي 

 أداءهفـــي نجـــاح  الفرصـــة للمـــتعلم أعطـــاء ان ممارســـة التمـــرین تزیـــد مـــن اذالحركیـــة ، المهـــارات 
  ." قیةمستقبال، وتزید من خبرته على مواجهة متغیرات اللعبة الحقی

)Maqill, 1998, 226(  
ان عملیة التعلم ترتبط ارتباطا ایجابیا مع تطور القدرات البدنیة والحركیة وذلك من خالل 

 التعلیمیــة باألســالیبتعلمهــا تنظــیم اســتخدام التمرینــات المتنوعــة خــالل الوحــدات التعلیمیــة وكیفیــة 
 الریاضــیة المختلفــة، مــن هنــا عــاباأللالمناســبة للوصــول الــى درجــة اتقــان المهــارات الحركیــة فــي 

اثر ممارسة التمرینات البنائیة والتمهیدیـة والمركبـة فـي تعلـم االداء تجریب تكمن اهمیة البحث في 
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 االجــزاء الــصعبة فــي فعالیــة قــذف الثقــل ، مــن اجــل تعلــم االداء وتطــویر أســلوبالفنــي علــى وفــق 
  .األفضلاالنجاز نحو 

   مشكلة البحث٢-١
 األنــسبنظــر المدرســین والمــدربین وتجــاربهم الشخــصیة فــي اختیــار ان اخــتالف وجهــات 

 یـضع الباحثـان امـام األفـضلالمتعلم لالداء الفني الـصحیح وتحقیـق االنجـاز من التمرینات لتهیئة 
حججــه العلمیــة فلكــل  او الــرفض او الوقــوف علــى الحیــاد مــن هــذه االراء، التأییــدیــة فــي م علرةحیــ

ـــتعلم ، ففئـــة مـــنهم تـــشیر الـــى ان فـــي اختیـــار اســـلوب الالـــصائبة  تمرینـــات فـــي مرحلـــة االعـــداد وال
اذ تـــسهل للمـــتعلم تنفیـــذ المهـــام البنائیـــة یعـــد قاعـــدة قویـــة للتمرینـــات التمهیدیـــة التمرینـــات اســـتخدام 

الموكلــة الیــه فــي مراحــل الــتعلم، وفئــة اخــرى تــشیر الــى ان اســتخدام التمرینــات البنائیــة قــد الیفــي 
 وٕاعطــاءبــشكل جیــد كافیــة لتنفیــذ المهــام الموكلــة الیــه انــت قــدرات المــتعلم بــالغرض المطلــوب اذا ك

وهـذا یعنـي المیـل الـى اسـتخدام ) متخـصص(الوقت الكـافي لتطـویر القـدرات الحركیـة بـشكل موجـه 
التمرینات التمهیدیة ، ان ما تحمله التمرینات البنائیة والتمهیدیة من ایجابیـات فـي تـسهیل وتـسریع 

 إجابـةمـي او لعت الباحثان الى استخدام التمرینات المركبـة مـن اجـل وضـع حـل ععملیة التعلم دف
 الفنـي األداءوالمركبـة فـي تعلـم البحث في تجریب اسـتخدام التمرینـات البنائیـة و التمهیدیـة لمشكلة 

توظیف نتائج البحث فـي خدمـة من اجل  الصعبة في فعالیة قذف الثقل األجزاء أسلوبعلى وفق 
  .یة في مجال العاب الساحة والمیدانبیمیة والتدریالعملیة التعل

   هدفا البحث٣-١
اثــر اســتخدام التمرینــات البنائیــة والتمهیدیــة والمركبــة فــي تعلــم االداء الفنــي  الكــشف عــن ١-٣-١

  .قذف الثقلفعالیة في   الصعبةاألجزاء أسلوبعلى وفق 
 )نائیـة والتمهیدیـة والمركبـةالب(مجموعـات البحـث الـثالث الكشف عـن داللـة الفـروق بـین  ٢-٣-١

 .قذف الثقلفعالیة في   الصعبةاألجزاء أسلوبعلى وفق  الفني األداءفي تعلم 

   فرضیتا البحث ٤-١
 اســـتخدام ألثـــرتوجـــد فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین نتـــائج االختبـــارات القبلیـــة والبعدیـــة  ١-٤-١

 األجـزاء أسـلوبعلـى وفـق فنـي  الاألداءالتمرینات البنائیة والتمهیدیـة والمركبـة فـي تعلـم 
  . ولمصلحة االختبارات البعدیةقذف الثقلفعالیة في  الصعبة

 اســتخدام التمرینــات ألثــرتوجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین نتــائج االختبــارات البعدیــة  ٢-٤-١
في  الصعبة األجزاء أسلوبعلى وفق البنائیة والتمهیدیة والمركبة في تعلم االداء الفني 

 . ولمصلحة التمرینات المركبةذف الثقلقفعالیة 
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   مجاالت البحث٥-١
قــسم التربیــة / طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة االساســیة : المجــال البــشري١-٥-١

  . جامعة الموصل/ الریاضیة
  .٥/٥/٢٠٠٥ ولغایة ١٣/٣/٢٠٠٥ من  ابتداً : المجال الزماني٢-٥-١
قـــسم / ارجیـــة والقاعـــة الداخلیـــة فـــي كلیـــة التربیـــة االساســـیة الـــساحة الخ: المجـــال المكـــاني٣-٥-١

  .جامعة الموصل/ التربیة الریاضیة 
  :تحدید المصطلحات ٦-١
هــي التمرینــات التــي تكــسب الجــسم صــحة جیــدة وقوامــا ســلیما ": التمرینــات البنائیــة  ١-٦-١

جهــزة الوظیفیــة وثقــة عالیــة، فهــي تزیــد عــضالت الجــسم نمــوا وتناســقا وقــوة ، كمــا انهــا تحــسن اال
  .)٢٢ ، ١٩٩٠العنبكي واخران ،  ("لالنسان

هــي التمرینــات التــي تــستخدم بغــرض االعــداد والتمهیــد لــتعلم  ":التمرینــات التمهیدیــة  ٢-٦-١
الحركــات والمهــارات الخاصــة بالنــشاطات الریاضــیة المختلفــة والتــي اســتمدت اشــكالها مــن اشــكال 

  .)١٩٨٣،١٨٣صالح،("ي المقام االول التكنیك الحركيالمهارات المتعلمة واجزائها وهي تخدم ف
تلـك التمرینـات المـستخدمة فـي مراحـل الـتعلم الحركـي مـصاحبة  ":التمرینات المركبـة  ٣-٦-١

مجموعـة مـن التمرینـات البنائیـة والتـي تعمـل علـى لطرائق واسالیب التعلم والتي تتكون من اندماج 
التمرینــات التمهیدیــة والتــي تعمــل علــى تطــویر االداء تنمیــة الــصفات البدنیــة والحركیــة الخاصــة ، و 

  .)١٥ ، ٢٠٠٦االعرجي ، (" اداء في فعالیة قذف الثقلأفضلالفني بهدف تحقیق 
 الطریقة الجزئیة في التعلم الحركي والـذي أسالیبهو احد ":  الصعبة األجزاء أسلوب ٤-٦-١

ا حتــى تطبــق ذاالقــل صــعوبة وهكــ صــعوبة مــن الحركــة ثــم األكثــریبــدأ فیــه المــدرس بتعلــیم الجــزء 
  .)٣٥ ، ١٩٩٨التكریتي واخران ،  ("جمیع اجزاء المهارة والفعالیة

  الدراسات السابقة -٢
  )١٩٨٣(دراسة صالح  ١-٢

  " التمرینات الغرضیة الخاصة على مستوى االداء في الجمبازتأثیر"
  :هدفت الدراسة الى 

 االرضـیة فـي الجمبـاز بممارسـة تـاثیر مـستوى االداء لـبعض الحركـاتالتعـرف علـى مـدى  .١
  .الغرضیة الخاصةبعض التمرینات 

وممارسـة كـل قـسم لمفـرده لـه  )البنائي والتمهیـدي(معرفة فیما اذا كان الفصل بین قسمیها  .٢
 . على مستوى اداء هذه الحركاتتأثیر
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 ١٧٨

واستخدم الباحث المنهج التجریبي مستعینا بطریقة المجموعـات المتكافئـة والقیـاس البعـدي 
مــن جنــود شــرطة مدینــة جنــدیا، اختیــروا بالطریقــة العــشوائیة ) ١٢٠(شــتملت عینــة البحــث علــى وا

 واألخریــات، )٣٠(مجموعــات، احـدهما ضــابطة وعـددها ) ٤(الدوحـة، قــسمت العینـة عــشوائیا الـى 
تكــــافؤ وقــــد تــــم ، ســــنة) ٢٢-١٧( الزمنیــــة الفــــراد العینــــة مــــا بــــین األعمــــارتجریبیــــة وقــــد تراوحــــت 

 جملـة بأعـداد وقـام الباحـث األداء علـى مـستوى تأثیرالمتغیرات التي قد یكون لها المجموعات في 
  . في الجمبازاألرضیة للحركات األداءحركیة مناسبة كمقرر دراسي یقیس مستوى 

واســــتخدم الباحــــث المالحظــــة والــــسجالت والمقابلــــة واالختبــــارات فــــي جمــــع بیانــــات البحــــث ، 
 )"ت"النحــــراف المعیــــاري ، وتحلیــــل التبــــاین ، واختبــــار الوســــط الحــــسابي ، وا(واســــتخدم الباحــــث 

  .اإلحصائیةكوسائل لمعالجة البیانات 
  :یأتي النتائج عما وأسفرت

 فـي الجمبـاز األرضـیةعند تعلم الحركـات   )البنائیة(ممارسة التمرینات الغرضیة الخاصة  .١
 .تحسن مستوى اداء هذه الحركات

ـــات الغرضـــیة الخاصـــة  .٢ ـــةالتم( ممارســـة التمرین ـــم الحركـــات )  هیدی  فـــي األرضـــیةعنـــد تعل
 .الجمباز تحسن مستوى اداء هذه الحركات

 برنـامج مـن التمرینـات الغرضـیة أعطـاء فـي الجمبـاز یجـب األرضـیة عند تعلیم الحركات  .٣
  )١٩٨، ١٩٨٣صالح ، (،) البنائیة والتمهیدیة(الخاصة 

  )١٩٨٦( دراسة حداد ٢-٢
  "على المستوى الرقمي للناشئیناثر برنامج تدریبي مقترح لدفع الجلة "

  :هدفت الدراسة الى
  .وضع برنامج تدریبي یناسب مرحلة الناشئین لدفع الجلة .١
 ).دفع الجلة(دراسة اثر البرنامج التدریبي المقترح على المستوى الرقمي لناشئي  .٢

واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي ، مــستعینا بطریقــة المجموعــات المتكافئــة ، واشــتملت 
بالریـــاض ، فـــي الـــسنة الدراســـیة طالبـــا مـــن كلیـــة الملـــك خالـــد العـــسكریة ) ٢٠(البحـــث علـــى عینـــة 

نــشاط العــاب ســنة ولــم یمارســوا ) ١٨(االولــى، اختیــروا بالطریقــة العمدیــة وكــان متوســط اعمــارهم 
متغیـــرات القـــوى او دفـــع الجلـــة مـــن قبـــل ، وقـــسمت العینـــة الـــى مجمـــوعتین متجانـــستین مـــن حیـــث 

العبـــین، وتـــم االختبـــار القبلـــي وشـــمل قیـــاس التمرینـــات ) ١٠(مجموعـــة مـــن البحـــث، تكونـــت كـــل 
  .من الثبات والحركة، وكذلك قیاس المستوى الرقمي الغرضیة األساسیة بدفع الجلة
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 ١٧٩

 علـــى األساســـیةواســـتخدم الباحـــث البرنـــامج التـــدریبي المقتـــرح بتنفیـــذ التمرینـــات الغرضـــیة 
فقـــد اســـتخدمت ، امـــا المجموعـــة الـــضابطة أســـابیعثـــة لفتـــرة ثالثـــة شـــهور وثالالمجموعـــة التجریبیـــة 

  .، ثم اجري القیاس البعديالتقلیديالبرنامج 
للعینــــــات " ت"الوســــــط الحــــــسابي، واالنحــــــراف المعیــــــاري، واختبــــــار ( واســــــتخدم الباحــــــث 

  .اإلحصائیةكوسائل لمعالجة البیانات ) المرتبطة
  :یأتي النتائج عما وأسفرت

 األساســـیةبالمـــستوى الرقمـــي للتمرینـــات الغرضـــیة الـــى االرتقـــاء  دىأالمقتـــرح  جاســـتخدام البرنـــام.١
  .بدفع الجلة

 فـي المـستوى الرقمـي لالعبـي البرنـامج التقلیـدي مـن ا   تـاثیر أكثـر المقترح كـان جاستخدام البرنام. ٢
  .دفع الجلة الناشئین

 لـدفع األساسـیةینـات التمر  فـي البرنـامج التقلیـدي مـن ا   المقترح كان اكثر تـاثیر جاستخدام البرنام. ٣
  )٢٦٠، ١٩٨٦حداد ، .(الجلة 

  
  
  اجراءات البحث -٣
  : منهج البحث١-٣

  استخدم المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث
   مجتمع البحث وعینته٢-٣

تــم اختیــار مجتمــع البحــث بالطریقــة العمدیــة مــن طــالب الــسنة الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة 
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤للعـــام الدراســـي فـــي جامعـــة الموصـــل ) الریاضـــیةقـــسم التربیـــة (التربیـــة االساســـیة 

طالبــا تــم اختیــارهم ) ٣٠(طالبــا وطالبــة ، امــا عینــة البحــث فقــد تكونــت مــن ) ٥٢(والبــالغ عــددهم 
طـالب لكـل ) ١٠(قسموا الى ثالث مجموعات تجریبیة وبواقـع بالطریقة العشوائیة غیر المنظمة ، 

بعــد ان اســتبعد الباحثــان عــددا مــن الطــالب لعــدم   مــن مجتمــع البحــث ،)%٥٨(مجموعــة وبنــسبة 
علــى وفــق وتــم توزیــع مجموعــات البحــث الثالثــة بطریقــة القرعــة افــراد العینــة ، تجانــسهم مــع بقیــة 

ثالثــة انــواع مــن التمرینــات فــي الجــزء الخــاص مــن القــسم التحــضیري مــن الوحــدة التعلیمیــة ، امــا 
اســـلوب االجـــزاء الـــصعبة مـــن  الثالثـــة فهـــو البحـــثاســـلوب الـــتعلم فـــي القـــسم الـــرئیس لمجموعـــات 

  .الطریقة الجزئیة في التعلم الحركي
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٠

   التصمیم التجریبي٣-٣ 
تصمیم المجموعات المتكافئة العـشوائیة "استخدم التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه اسم 

  )٢٣٢، ١٩٩٩عالوي وراتب ،  ("االختیار ذات المالحظة القبلیة والبعدیة 
  
  یع البحث تكافؤ مجام٤-٣
  . التكافؤ في متغیرات العمر والطول والكتلة١-٤-٣
  . التكافؤ في بعض الصفات البدنیة والحركیة٢-٤-٣
  .التكافؤ في االداء الفني في فعالیة قذف الثقل ٣-٤-٣

مـن تكـافؤ مجموعـات البحـث الـثالث واستخدم الباحثـان تحلیـل التبـاین باتجـاه واحـد للتاكـد 
  .في المتغیرات المذكورة 

  )١(رقم الجدول 
   في متغیرات العمر والطول والكتلةالثیبین خالصة تحلیل التباین بین مجموعات البحث الث

  
 


  

 

 


 


 

             
             
             

  )٥.٤٨٨)=(٢٧-٢(وامام درجة حریة  )٠.٠١ (≤خطأالجدولیة عند نسبة ) ف(قیمة 
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 ١٨١

  )٢(رقم الجدول 
تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالث في متغیرات اختبارات الصفات البدنیة خالصة یبین 

  والحركیة المؤثرة على االداء الفني في فعالیة قذف الثقل
  

 

  

 

 


 


 

      



 

 
    

 

    
 




 
 

    
 

    
 




 
 

    
 

    
 

  
    

 

    
 

  
    

 

    
 

  
    

 

    
   

    
 

    
      

  
    

 

  )٥.٤٨٨)=(٢٧-٢( درجة حریة وأمام )٠.٠١ (≤خطأالجدولیة عند نسبة ) ف(قیمة 
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 ١٨٢

   التكافؤ في االداء الفني٣-٤-٣
قــام الباحثــان بعــد ) التكنیــك(ء الفنــي مــن اجــل تكــافؤ مجموعــات البحــث الــثالث فــي االدا

) ١٩٨٩جبـالي، (، )Ecker, 1976( وهـي ا لمحتوى المصادر العلمیة فـي مجـال بحثهمـاتحلیلهم
 ، باعــداد اســتمارة اســتبیان تــم )١٩٩٨الربــضي، (، )١٩٩٢بالیــستیروز، (، ) ١٩٩٠عثمــان، (، 

ها علــى عــدد مــن ذوي الخبــرة ، وتــم عرضــالــى ثالثــة اقــسام فعالیــة فیهــا تقــسیم البنــاء الظــاهري لل
الكتــسابها الــصدق بهــدف تحدیــد درجــة كــل قــسم مــن واالختــصاص فــي مجــال التربیــة الریاضــیة، 

مع توزیع درجة كـل قـسم علـى المفـردات ، )تمهیدي، رئیس، ختامي(اقسام البناء الظاهري للحركة 
الدرجـة النهائیـة مـن الموجودة فیه وعلى وفق اسلوب االجزاء الصعبة من الفعالیة، علـى ان تكـون 

 فـي االختبـارین القبلـي والبعـدي، *درجة من اجل تقـویم االداء الفنـي مـن الـسادة المحكمـین) ١٠٠(
 ویبـینفـاكثر، %) ٩٠(علـى نـسبة اتفـاق وبعد تفریغ االجابـات تـم اعتمـاد االجابـات التـي حـصلت 

  .الخبراء والمختصینالقسام البناء الظاهري التي اتفق علیها متوسط الدرجات ) ٣(رقم الجدول 
  )٣ ( رقملوالجد

  یبین متوسط درجات اقسام البناء الظاهري في فعالیة قذف الثقل
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
  
  )٤(رقم الجدول 

  في فعالیة قذف الثقلاالداء الفني تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالث في خالصة یبین 
                                           

 السادة المحكمین *

   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –تدریب ریاضي   یاسین طه محمد علي .د.أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –تدریب ریاضي   ضیاء مجید الطالب.د.أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –تعلم حركي  جاسم محمد نایف.د.أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –تدریب ریاضي   ایاد محمد عبد اهللا.د.م.أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –بایومیكانیك  عمار علي احسان.د.م.أ
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  )٥.٤٨٨)=(٢٧-٢(حریة وامام درجة ) ٠.٠١ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ) ف(قیمة 
الـثالث البحـث  بین مجموعات ةمعنویغیر وجود فروق ) ٤، ٢، ١(المرقمةتبین الجداول 

 قـــذف فعالیـــةاالداء الفنـــي فـــي العمـــر والطـــول والكتلـــة والـــصفات البدنیـــة والحركیـــة و (متغیـــرات فـــي 
) ٠.٠١ (≤الجدولیة عند نسبة خطـأ) ف(المحسوبة اصغر من قیمة ) ف( ، اذ كانت قیمة )الثقل

ممـا یـدل علـى تكــافؤ مجموعـات البحـث الــثالث ) . ٥.٤٨٨(البالغــة و ) ٢٧-٢(امـام درجـة حریـة و 
  .في المتغیرات المذكورة

 االختبارات القبلیة علـى مجموعـات البحـث الـثالث *واجرى الباحثان بمساعدة فریق العمل
ـــــــــة ـــــــــة والحركی ـــــــــصفات البدنی ـــــــــارات ال ـــــــــة واختب ـــــــــرات العمـــــــــر والطـــــــــول والكتل ـــــــــي متغی ـــــــــاریخف    بت

 ١٠/٣/٢٠٠٥-٩.  
  وسائل جمع البیانات ٥-٣
   المقابلة الشخصیة مع ذوي الخبرة واالختصاص ١-٥-٣
   استمارات االستبیان٢-٥-٣

استبیان لتحدید بعض الصفات البدنیـة والحركیـة واختباراتهـا المـؤثرة فـي تعلـم االداء الفنـي  .١
 .في فعالیة قذف الثقل 

 .االداء الفني في للفعالیةهري استبیان لتحدید اقسام البناء الظا .٢
 .استبیان تقویم االداء الفني في فعالیة قذف الثقل  .٣
 .استبیان لتحدید االجزاء الصعبة في االداء الفني في فعالیة قذف الثقل .٤
 ).١ ( رقم، ملحقات البنائیة والتمهیدیة والمركبةاستبیان مدى صالحیة نماذج التمرین .٥
امج التعلیمـي علـى وفـق اسـلوب االجـزاء الـصعبة فـي استبیان لتحدید مـدى صـالحیة البرنـ .٦

 ).٢ ( رقمفعالیة قذف الثقل، ملحق
علـى مجموعـة مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص جمیعهـا وقد تم عرض اسـتمارات االسـتبیان 

  .لتحدید وبیان مدى صالحیتها ومالئمتها لعینة البحث 
  
  االختبارات والمقاییس ٣-٥-٣

                                           
  :فریق العمل  *

  جامعة الموصل  قسم التربیة الریاضیة- كلیة التربیة االساسیة  طالب دكتوراه–ثائر غانم مال علو .١
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة  طالب ماجستیر-ت بشیر ابراهیمنشأ.٢
  جامعة الموصل  قسم التربیة الریاضیة- كلیة التربیة االساسیة  مدرب العاب-احمد رمضان السبع.٣
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 ١٨٤

  .)تقویم االداء الفني(ة المالحظة العلمیة التقنی ٤-٥-٣
   المستخدمة في البحثواألدوات األجهزة ٦-٣

 ).Sony(الة تصویر فیدیوة نوع  .١

 ).Sony( نوع CDجهاز فیدیو  .٢

 ).National(جهاز تلفاز نوع  .٣

 ).٤(ساعة توقیت یدویة عدد  .٤

 ).٥(جهاز رفع االثقال عدد  .٥

 ).١(جهاز الوثب العالي عدد  .٦

 .میزان طبي دقیق .٧

 .متر) ٥٠(شریط قیاس بطول  .٨

 ).٥(شواخص عدد  .٩

 ).١٢(كرات طبیة باوزان مختلفة عدد  . ١٠

 ).١٥(ة باوزان مختلفة عدد یحدید) جلة(ثقل  . ١١

  تقویم االداء الفني ٧-٣
مثبتـة علــى ) Sony(اسـتخدم الباحثـان فـي المالحظـة العلمیـة التقنیــة الـة تـصویر فیدیویـة 

االختبــار ذ تمــت عملیــة تــصویر متــر، ا) ١.٢٠(االداء وعلــى ارتفــاع امتــار عــن مكــان ) ٥(بعــد 
القبلي بعد اعطـاء كـل طالـب احمـاء كـاف ومـن ثـم اعطـائهم ثـالث محـاوالت ، وبعـد االنتهـاء مـن 

على السادة المحكمین بعـد ) CD( الفیدیو بواسطةاختبار االداء الفني قام الباحثان بعرض االداء 
، حیــث قــام الخبــراء  لهــذا الغــرضاعطــائهم اســتمارة تقــویم فــن االداء التــي قــام الباحثــان باعــدادها

فـــضال عـــن اختیـــارهم افـــضل المحـــاوالت لالقـــسام الثالثـــة واجزائهـــا ، ) ١٠٠(باعطـــاء درجـــة مـــن 
) ٥(الكثــر مــن الثالثــة لكــل طالــب مــن اجــل تقویمهــا وذلــك عــن طریــق االعــادة والعــرض البطــيء 

ت الخبـراء الخمـسة ، وتم استخراج الوسط الحسابي بین درجا  )CD(جهاز الفیدیو بواسطة مرات 
بـاجراء معامـل ) المحكمین(م یقو لتموضوعیة ایدل على  مالكل طالب ، ثم قام الباحثان بالتحقق م

التقــویم موضــوعیة ممــا یــدل علــى عــال معامــل ارتبــاط وهــو ) ٠.٨٤(االرتبــاط المتعــدد بیــنهم فكــان 
تقـویم االداء الفنـي فـي علـى االختبـار البعـدي فـي نفـسه فیما یتعلق باالداء الفني ، والحـال ینطبـق 

  .فعالیة قذف الثقل
  
  
  التجارب االستطالعیة ٨-٣
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 ١٨٥

  .٦/٣/٢٠٠٥ تجربة استطالعیة الختبارات الصفات البدنیة والحركیة بتاریخ ١-٨-٣
ـــة اســـتطالعیة لنمـــاذج ٢-٨-٣ ـــاریخ  تجرب ـــة بت ـــة والمركب ـــة والتمهیدی ـــات البنائی التمرین

٧/٣/٢٠٠٥.  
  .٨/٣/٢٠٠٥لتعلیمي بتاریخ  تجربة استطالعیة للبرنامج ا٣-٨-٣
  .٩/٣/٢٠٠٥ الفني بتاریخ األداءتجربة استطالعیة لعملیة تصویر  ٤-٨-٣
   البرنامج التعلیمي٩-٣

) ٨( للتمرینــات البنائیــة والتمهیدیــة والمركبــة وبمعــدل نموذجــاً ا) ٢٤( بأعــدادقــام الباحثــان 
الجزء الخاص من القسم التحضیري للوحـدة التعلیمیـة بـزمن  تنفذ في نماذج لكل مجموعة تجریبیة،

وحـدات تعلیمیـة ) ٨(، فضال عن اعداد برنامج تعلیمـي یتـضمن )١ ( رقمالملحقدقیقة ) ٢٠(قدره 
دقیقــة لتعلــیم االداء ) ٥٥(بــزمن قــدره الــرئیس مــن الوحــدة التعلیمیــة القــسم لكــل مجموعــة تنفیــذ فــي 

 ، الملحقلمجموعات البحث الثالثقذف الثقل بة في فعالیة الفني على وفق اسلوب االجزاء الصع
وطرائـــق التـــدریس علـــى عـــدد مـــن المختـــصین فـــي مجـــال الـــتعلم الحركـــي ها وتـــم عرضـــ، )٢ (رقـــم

 وتعدیل مایرونـه مناسـبا ةالتعلیمی لبیان رایهم في مدى صالحیة البرامج والعاب الساحة والمیدان ،
 بعد ان تم االخذ بكافة  كافة،المختصین من قبل ةالتعلیمیعلى صالحیة البرامج ، وقد تم االتفاق 

دة تعلیمیـة واحـدة فـي اسـابیع بواقـع وحـ) ٨(المالحظات التي ابـدوها ، وقـد اسـتغرق تنفیـذ البرنـامج 
بــشكل عــام تعلیمیــة دقیقــة لكــل وحــدة تعلیمیــة، اذ تتــضمن كــل وحــدة   )٩٠(، وبــزمن قــدره االســبوع

والقـسم الختـامي ) الجـزء التعلیمـي والتطبیقـي(والقسم الـرئیس  )عام وخاص(على القسم التحضیري 
  . بتعلیم مجموعات البحث الثالثة*اذ قام مدرس المادة

  اجراء االختبارات القبلیة ١٠-٣
) ٣( وذلــك عــن طریــق اعطــاء مجموعــات البحــث الــثالثتــم اجــراء االختبــار القبلــي علــى 

مــن اجــل تقـــویم االداء الفنــي لكــل طالـــب محــاوالت لكــل طالـــب وتــصویر اداء المحــاوالت الـــثالث 
  .١٤/٣/٢٠٠٥-١٣وذلك بتاریخ 

  
  
  
   التجربة الرئیسة للبحث١١-٣
  : المجموعة التجریبیة االولى١-١١-٣

                                           
 .جامعة الموصل- قسم التربیة الریاضیة– كلیة التربیة االساسیة -ولید خالد همام.د.م.أ *
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 ١٨٦

دقیقة ، ) ٢٠(نفذت التمرینات البنائیة في الجزء الخاص من القسم التحضیري بزمن قدره 
القسم الرئیس من الوحدة التعلیمیـة بـزمن وتعلم االداء الفني على وفق اسلوب االجزاء الصعبة في 

  .وحدات تعلیمیة في فعالیة قذف الثقل) ٨(دقیقة وبواقع ) ٥٥(قدره 
  : المجموعة التجریبیة الثانیة٢-١١-٣

) ٢٠(نفـــذت التمرینـــات التمهیدیـــة فـــي الجـــزء الخـــاص مـــن القـــسم التحـــضیري بـــزمن قـــدره 
الـــصعبة فــــي القـــسم الـــرئیس مـــن الوحــــدة دقیقـــة، وتعلـــم االداء الفنـــي علـــى وفــــق اســـلوب االجـــزاء 

  .وحدات تعلیمیة في فعالیة قذف الثقل) ٨(دقیقة وبواقع ) ٥٥(التعلیمیة بزمن قدره 
  :المجموعة التجریبیة الثالثة ٣-١١-٣

م التحــضیري  فــي الجــزء الخــاص مــن القــس)البنائیــة والتمهیدیــة(المركبــة نفــذت التمرینــات 
ء الفنـي علـى وفـق اسـلوب االجـزاء الـصعبة فـي القـسم الـرئیس ، وتعلـم االدادقیقـة) ٢٠(بزمن قـدره 

  .وحدات تعلیمیة في فعالیة قذف الثقل) ٨(دقیقة وبواقع ) ٥٥(من الوحدة التعلیمیة بزمن قدره 
   اجراء االختبارات البعدیة١٢-٣

تم اجراء االختبار البعدي على مجموعات البحث الثالث بعـد االنتهـاء مـن تنفیـذ البرنـامج 
محــــاوالت مــــع ) ٣(وتــــم االختبــــار بــــاداء الطالــــب  ١٢/٥/٢٠٠٥-١٠یمــــي وذلــــك للفتــــرة مــــن التعل

  .تصویرها من اجل عرضها على الخبراء لغرض تقویم االداء الفني في فعالیة قذف الثقل
   الوسائل االحصائیة١٣-٣

 .الوسط الحسابي .١
 .االنحراف المعیاري .٢
 .معامل االرتباط المتعدد .٣
 .ن مرتبطینلوسطین حسابیی" ت"اختبار  .٤
 .تحلیل التباین باتجاه واحد .٥
 ) .L.S.D(اختبار اقل فرق معنوي  .٦

  )٣١٠-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (
  
  
  
  عرض النتائج ومناقشتها-٤
   عرض النتائج١-٤
 عرض نتائج المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي لمجموعات البحث الـثالث ١-١-٤

  لثقلفي االداء الفني في فعالیة قذف ا
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 ١٨٧

  )٥(رقم الجدول 
  یبین المعالم االحصائیة لمجموعات البحث الثالث في االداء الفني في فعالیة قذف الثقل

     
  ±  ± 


 

       
       
       

  ٢.٨٢= الجدولیة " ت"قیمة ) ٩=١-١٠(وامام درجة حریة )٠.٠١ (≤معنوي عند نسبة خطأ*
وجــود فــروق دالــة معنویــا بــین المتوســطات الحــسابیة لــدرجات ) ٥(رقــم یتبــین مــن الجــدول 

 قـذف الثقــل فعالیـةاالختبـارین القبلـي والبعـدي بـین مجموعــات البحـث الـثالث فـي االداء الفنــي فـي 
الجدولیــة عنـــد ) ت(المحــسوبة اكبـــر مــن قیمـــة ) ت(ولمــصلحة االختبــار البعـــدي، اذ ظهــرت قیمـــة

وهذا یحقق صحة فرضیة البحـث ) . ٢.٨٢(والبالغة ) ٩(وامام درجة حریة ) ٠.٠١ (≤نسبة خطأ
  .االولى

 االختبـار البعـدي بـین مجموعـات البحـث الـثالث فـي فـي عرض نتـائج المقارنـة ٢-١-٤
  االداء الفني في فعالیة قذف الثقل
  )٦ ( رقمالجدول

في االداء الفني في االختبار البعدي مجموعات البحث الثالث بین تحلیل التباین خالصة یبین 
  فعالیة قذف الثقلفي 

 
  

 

 


 


 

      
     

 

  ٥.٤٨٨= الجدولیة " ف"قیمة ) ٢٧-٢(وامام درجة حریة )٠.٠١ (≤معنوي عند نسبة خطأ*
الــثالث فــي مجموعــات البحــث وجــود فــروق دالــة معنویــا بــین ) ٦(رقــم ل یتبــین مــن الجــدو 
المحــــــسوبة ) ف(قیمــــــةبلغــــــت  قــــــذف الثقــــــل، اذ فعالیــــــة الفنــــــي فــــــي األداءاالختبـــــار البعــــــدي فــــــي 

) ٩(وامـام درجـة حریـة ) ٠.٠١ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ) ف(اكبر من قیمة وهي ) ١٤.٣٢٠(
  .) ٥.٤٨٨(والبالغة 
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 ١٨٨

یـشیر الـى الفـرق لمـصلحة مـن بـین مجموعـات البحـث  یـل التبـاین الولما كـان اختبـار تحل
للمقارنـــــة بـــــین ) .L.S.D(الـــــثالث، لـــــذا لجـــــأ الباحثـــــان الـــــى اســـــتخدام اختبـــــار اقـــــل فـــــرق معنـــــوي 

 الفنـي فـي األداءالمتوسطات الحسابیة لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار البعدي في 
  )٧(رقم ول فعالیة قذف الثقل وكما مبین في الجد

  )٧(رقم الجدول 
یبین الفروق بین المتوسطات الحسابیة لمجموعات البحث الثالث في االداء الفني في فعالیة 

  ).L.S.D(قذف الثقل مقارنة بقیمة اقل فرق معنوي 
   

L.S.D.  

 – 
   

 – 
  

 
  

  

 


 
  .٥.٦٩٤)= ٠.٠١ (≤عند نسبة خطأ ) .L.S.D(قیمة  - 
 .ق معنوي لمصلحة فرق الوسط الحسابي االعلىتعني ان الفر (*) العالمة  - 

 :ما یاتي) ٧(رقم یتبین من الجدول 

في االداء الفني غیر ) التمهیدیة(والمجموعة الثانیة ) البنائیة(ان الفرق بین المجموعة االولى  .١
) ٣.٩١(، اذ بلــغ الفـــرق بـــین المتوســـطات الحـــسابیة ) ٠.٠١(≤دال معنویــا عنـــد نـــسبة خطـــأ 

 ).٥.٦٩٤(والبالغة ) .L.S.D(ة اقل فرق معنوي وهو اصغر من قیم

فــي االداء الفنــي دال ) المركبــة(والمجموعــة الثالثــة ) البنائیــة(ان الفــرق بــین المجموعــة االولــى  .٢
وهـو ) ١٠.٨٦(، اذ بلـغ الفـرق بـین المتوسـطات الحـسابیة ) ٠.٠١(≤معنویا عنـد نـسبة خطـأ 

 ولمــصلحة المجموعــة الثالثــة )٥.٦٩٤(والبالغــة ) .L.S.D(ر مــن قیمــة اقــل فــرق معنــوي كبــا
 .التي استخدمت التمرینات المركبة

فـي االداء الفنـي دال ) المركبـة(والمجموعة الثالثـة ) التمهیدیة(ان الفرق بین المجموعة الثانیة  .٣
ــغ الفــرق بــین المتوســطات الحــسابیة ) ٠.٠١(≤معنویــا عنــد نــسبة خطــأ  وهــو ) ٦.٩٥(، اذ بل

 ولمــصلحة المجموعــة الثالثــة )٥.٦٩٤(والبالغــة ) .L.S.D (ر مــن قیمــة اقــل فــرق معنــويكبــا
  .التي استخدمت التمرینات المركبة، وهذا یحقق صحة فرضیة البحث الثانیة

   مناقشة النتائج٢-٤
 مناقــشة نتـــائج المقارنــة بـــین االختبــارین القبلـــي والبعــدي لمجموعـــات البحـــث ١-٢-٤

  الثالث في االداء الفني في فعالیة قذف الثقل
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وجـود فــروق ذات داللــة معنویــة بـین نتــائج االختبــارات القبلیــة ) ٥(رقــم بـین مــن الجــدول یت
ذلـك الـى التـاثیر االیجـابي للتمرینـات التـي سـاهمت بـشكل فعـال فـي تعلـم الباحثان والبعدیة ویعزو 

التـــي حققوهـــا فــــي االداء الفنـــي وذلـــك بداللـــة التطـــور فـــي تقــــویم االداء الفنـــي البعـــدي والـــدرجات 
بارات البعدیة مقارنة باالختبارات القبلیـة ، وهـذا التحـسن فـي النتـائج نتیجـة اختیـار التمرینـات االخت

المناسبة باسالیبها الثالث وتنظیمها وتنفیذها علـى جمیـع اجـزاء الجـسم بـصورة متوازنـة مـع مراعـاة 
د فعالیة قـذف الثقـل والشدة المناسبة لذلك، اذ تععامل الزمن لفترة االداء والراحة البینیة والتكرارات 

المغلقة وتنفذ تحت ظروف محیطیة ثابتـة والتـي تتطلـب الدقـة فـي االداء، لـذا افـادت من المهارات 
النتائج الى ان المجموعة التي استخدمت التمرینات البنائیة ادت الـى تحـسین االداء الفنـي وبفـارق 

ــــ ـــذي انعكـــس تاثیرهـــا ایجابیـــا مـــدرجـــة ) ١٤.٢٧(مـــن الـــدرجات تقـــدر ب ـــة وال ن خـــالل تنمیـــة القابلی
وخاصــة الجـذع واالطـراف الــسفلى  هـذا النـشاط ، ومتطلبــاتالعـضلیة وتـشكیل الجــسم بمـا یتناسـب 

 لنــوع المهمــةاذ ان البنــاء الجــسمي الخــاص یهــدف الــى تنمیــة الــصفات الجــسمیة "یــة موالــذراع الرا
  ).١٩٨٠،٣٠نصیف،("الفعالیة التي یتخصص بها الریاضي

ة التـــي اســـتخدمت التمرینـــات التمهیدیـــة افـــادت النتـــائج الـــى تحـــسین امـــا بالنـــسبة للمجموعـــ
وذلـك مـن خـالل المقارنـة بـین االختبـارین درجـة ) ١٨.٢(االداء الفني وبفارق من الدرجات تقـدر بــ

وقـــد یعـــزو الباحثـــان ذلـــك الـــى اســـتخدام التمرینـــات القبلـــي والبعـــدي ولمـــصلحة االختبـــار البعـــدي ، 
المتعلمة والتي تخدم الجانب الفني في المقام المهارات الها من اشكال التمهیدیة التي استمدت اشك

االول والتي تـؤدي بالطالـب الـى الـشعور باالحـساس الحركـي الـسلیم للمهـارات المتعلمـة ، اذ یـذكر 
یعمل وهذا التكرار یؤدي الى انتقال المعلومات الى الذاكرة الطویلة االمد ، ان التكرار ) "جوبحم(

وهــــــذا یــــــسهل عملیــــــة لمــــــادة الموجــــــودة فــــــي الــــــدماغ التــــــي تخــــــتص بهــــــا الــــــذاكرة علــــــى تنظــــــیم ا
  ).١٨١، ٢٠٠١محجوب ، ("التذكر

فقــد افــادت النتــائج ) البنائیــة والتمهیدیــة(اســتخدمت التمرینــات المركبــة امــا المجموعــة التــي 
درجـة ) ٢٤.٦١(الى ان هذه التمرینات ادت الى تحسین االداء الفني وبفارق من الـدرجات تقـدر بــ

یعد جانبا ایجابیا فـي عملیـة الـتعلم ، ویعزو الباحثان ذلك الى ان دمج كال النوعین من التمرینات 
، اذ ساعدت هذه التمرینات على تفعیل دور العـضالت العاملـة وتـداخل حركـات واجـزاء ومفاصـل 

وافق والوزن  والتةباالنسیابیالمتزنة والتي تمیزت الجسم مما ادى الى حصول ظاهرة النقل الحركي 
ان فعالیة قذف الثقـل مـن الفعالیـات التـي یكـون فیهـا النقـل الحركـي مـن الـرجلین "اذ الحركي الجید 

  ).٦٦ ، ١٩٨٠نصیف ،  ("م الذراع الرامیة وتنتهي بحركة الكف واالصابعثثم الجذع 
والتي اشارت ) ١٩٨٦حداد ، (، ) ١٩٨٣صالح ، (مع دراسة كل من وتتفق هذه النتائج 

رضیة الخاصة فـي البـرامج التعلیمیـة والتدریبیـة فـي االیجابي من ممارسة التمرینات الغلتاثیر الى ا
  .تطویر مستوى االداء المهاري في الفعالیات الریاضیة المختلفة
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فـي االداء المقارنة في االختبار البعـدي بـین مجموعـات البحـث الـثالث نتائج مناقشة  ٢-٢-٤
  الفني في فعالیة قذف الثقل

تبــین وجــود ) ٧ ، ٦(المــرقمین ضــوء النتــائج التــي تــم الحــصول علیهــا مــن الجــدولین فــي 
فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجموعــات البحــث الــثالث فــي االداء الفنــي فــي االختبــار البعــدي، 
ولمــــصلحة المجموعــــة التــــي اســــتخدمت التمرینــــات المركبــــة ، ویعــــزو الباحثــــان ذلــــك الــــى فاعلیــــة 

وذلـك بداللـة الـدرجات التـي االداء الفنـي لـدى الطـالب ، تي ادت الى تطویر التمرینات المركبة وال
، اذ كانــت عدیــة للمجمـوعتین االولــى والثانیـةحققوهـا فـي االختبــارات البعدیـة مقارنــة باالختبـارات الب

 الثالثـة والمجموعـة المجموعـة االولـىبـین ) .L.S.D(الفروق بین االوساط الحـسابیة مقارنـة بقیمـة 
ة ، في حین كانت الفروق بین ثالثولمصلحة المجموعة الفي االداء الفني درجة ) ١٠.٨٦(تساوي 

 تــــساوي الثالثــــةة والمجموعــــة ثانیــــبــــین المجموعــــة ال) .L.S.D(االوســــاط الحــــسابیة مقارنــــة بقیمــــة 
وهـذه النتـائج یمكـن اعتبارهـا مؤشـرا  ، ء الفني ولمصلحة المجموعـة الثالثـةدرجة في االدا) ٦.٩٥(

، اذ ان عملیة تنمیة الـصفات البدنیـة الـضروریة فـي تحسن والتطور في مستوى االداء الفنيلهذا ال
ترتبط ارتباطا وثیقا بعملیة تطویر المهارات الحركیة وذلك العتماد االداء الفنـي علـى اداء الفعالیة 

قـــوة مهـــارة الرمـــي فـــي حالـــة افتقـــاره لـــصفة الفرامـــي الثقـــل لـــن یـــستطیع اتقـــان "الـــصفات البدنیـــة ، 
ظاهرة النقل (االنفجاریة لعضالت الذراع الرامیة التي تساعد في دفع الثقل القصى مسافة ممكنة  

لـصفة القـوة الممیـزة بالـسرعة للـرجلین والتـي تـساعد  ، او افتقـاره )الحركي من الجـذع الـى الـذراعین
شـاكر  (")الجـذعظاهرة النقل الحركي مـن الـرجلین الـى (على اداء المهارة في الزحلقة ولف الجذع 

اذ ان أي قصور في أي من الجـانبین البنـائي والحركـي یـؤثر بـصورة سـلبیة "، ) ١١٦ ، ٢٠٠٥، 
وتختلـف على مستوى االداء لوجود عالقة ایجابیة بـین مـستوى االعـداد البـدني واالعـداد المهـاري، 

ة تنـادي ان لـذا ظهـرت اراء حدیثـ"مستویات هذه العالقة تبعـا لنـوع النـشاط الریاضـي التخصـصي، 
مــع االعــداد المهــاري ، حیــث ان الغــرض البنــائي والغــرض یــسیر االعــداد البــدني جنبــا الــى جنــب 

  ).٤٠ ، ١٩٨٢زهران ،  ("الحركي للتمرینات االساسیة هما وحدة واحدة
 فكانـــت غیـــر الثانیـــة والمجموعـــة المجموعـــة االولـــىامـــا بالنـــسبة الـــى الفـــروق بـــین نتـــائج 

) ٣.٩١(تـــساوي ) .L.S.D(بـــین المتوســـطات الحـــسابیة مقارنـــة بقیمـــة معنویـــة، اذ كانـــت الفـــروق 
للتمرینــات ، وهــذا یؤكــد مــدى التــاثیر االیجــابي المجموعــة الثانیــةولمــصلحة  فــي االداء الفنــي درجــة

التمهیدیــة التــي تــشابهة فــي ادائهــا نوعــا مــا مــع اداء الفعالیــة فــي تطــویر الجانــب الفنــي وذلــك مــن 
الیمكـن تادیـة المهـارة اال الـى انـه ) محجـوب(قریبـة مـن االداء ، اذ یـشیر خالل تكرار التمرینـات ال

عن طریق الممارسة الفعلیة لالداء ، والممارسـة التـاتي عـن طریـق اداء قلیـل وانمـا متكـرر مقـرون 
وان الممارســــة معناهــــا الــــتعلم والتــــدریب والتنظــــیم الحركــــي، وهــــي التــــي تطــــور المهــــارة بــــالتعلیم ، 

 بــشكل كامــل، وان التكــرار والتــدریب المعــزز یعطــي المهــارة اتقانــاً اداء تكنیــك تــصل الــى وتجعلهــا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩١

ـــى ان یكـــون هـــذا التكـــرار  حركیـــاً  وتنظیمـــاً  وتالفـــاً وتناســـقاً  ـــر دقـــة عل ـــا باالرشـــاد والتعلـــیم اكث  مقترن
  ).١٤١-١٤٠ ، ١٩٨٥محجوب ، (

ین الثانیـــة المجمـــوعت التـــي جـــاءت نتائجهـــا اقـــل تـــاثیرا مـــن الولـــىاللمجموعـــة امـــا بالنـــسبة 
، فقد یعزو الباحثان ذلك الى عدم كفایة الوقت الـالزم لبنـاء وتـشكیل الجـسم لقلـة الوحـدات والثالثة 

لفعالیـة قـذف والوقت المخصص للتمرینات البنائیة بما یتناسب ومتطلبـات االداء الحركـي الدراسیة 
ویلـــة لتنمیـــة الـــصفات ، اذ تحتـــاج التـــدریبات الخاصـــة بالبنـــاء الجـــسمي الـــى فتـــرات زمنیـــة طالثقـــل

  .البدنیة والحركیة وان أي قصور فیها یؤثر على عملیة التعلم
   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥
ـــات بأســـالیبها الـــثالث ١-١-٥ ـــة ، والمركبـــة( ان التمرین ـــة ، والتمهیدی والمـــستخدمة علـــى )  البنائی

داء الفنــي علــى وفــق اســلوب المجــامیع التجریبیــة الــثالث ذو تــاثیر ایجــابي فــي تعلــم اال
االجزاء الصعبة في فعالیة كقذف الثقل ، اذ اشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة 

  .معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي ولمصلحة االختبارات البعدیة
ان التمرینـات المركبـة كانـت ذات تـاثیر ایجـابي فـي تعلـم االداء الفنـي لـدى عینـة البحـث  ٢-١-٥

د مقارنة درجاتهم في االختبارات البعدیة مع المجموعتین اللتین اسـتخدمتا التمرینـات عن
  .البنائیة والتمهیدیة وبفروق ذات داللة معنویة ولمصلحة التمرینات المركبة

اكثــر مــن التمرینــات البنائیــة وبفــروق  ان التمرینــات التمهیدیــة كانــت ذات تــاثیر ایجــابي ٣-١-٥
وكانـــت التمرینـــات التمهیدیـــة اقـــل تـــاثیرا مـــن التمرینـــات عتین المجمـــو غیـــر معنویـــة بـــین 

فـــي تعلـــم االداء الفنـــي عنـــد مقارنـــة درجـــاتهم فـــي وبفـــروق ذات داللـــة معنویـــة المركبـــة 
  .االختبارات البعدیة

   التوصیات٢-٥
فـي )  البنائیـة ، والتمهیدیـة ، والمركبـة(التاكید على استخدام التمرینات بأسالیبها الـثالث  ١-٢-٥

مــن قبــل فــي فعالیــة قــذف الثقــل علــى وفــق اســلوب االجــزاء الــصعبة علــم االداء الفنــي ت
  .المدرسین والمدربین لفاعلیتها في العملیة التعلیمیة والتدریبیة

 في عملیة تعلم االداء الفني )البنائیة والتمهیدیة(التاكید على استخدام التمرینات المركبة  ٢-٢-٥
  .ا في تطویر الجانبین البدني والمهاري للفرد الریاضيفي فعالیة قذف الثقل لفاعلیته

  المصادر العربیة واالجنبیة
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 ١٩٢

اثــــر اســــتخدام التمرینــــات البنائیــــة والتمهیدیــــة ) : ٢٠٠٦(االعرجــــي ، عقیــــل یحیــــى هاشــــم  .١
والمركبــة فــي تعلــم االداء الفنــي وتحقیــق المــستوى الرقمــي فــي فعالیــة قــذف الثقــل ، اطروحــة 

 .لیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصلدكتوراه غیر منشورة ، ك

ـــدریب، ترجمـــة عثمـــان حـــسین ): ١٩٩٢(بالیـــستیروز ، جوزیـــف مـــانیول  .٢ ـــیم والت اســـس التعل
 .رفعت ومحمود فتحي محمود، االتحاد الدولي اللعاب القوى للهواة

التطبیقــات االحــصائیة ) : ١٩٩٩(التكریتــي ، ودیــع یاســین ، والعبیــدي ، حــسن محمــد عبــد  .٣
ت الحاسـوب فــي بحـوث التربیــة الریاضـیة ، دار الكتـب للطباعــة والنـشر، جامعــة واسـتخداما

 .الموصل

اثــر اسـتخدام طرائــق واســالیب مختلفــة فــي تعلــیم ): ١٩٩٨(التكریتـي ، ودیــع یاســین واخــران  .٤
، كلیـة التربیـة الریاضـیة ١١،ع٤فن اداء رفعة الخطف ، مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة ، م

 .، جامعة الموصل

 .العاب القوى ، جامعة حلوان ، القاهرة) : ١٩٨٩(بالي ، عویس ج .٥

اثـر برنـامج تـدریب مقتـرح لـدفع الجلـة علـى المـستوى ) : ١٩٨٦(حداد ، محمد عبـد العزیـز  .٦
 .،جامعة حلوان ، القاهرة٤،ع٩الرقمي للناشئین ، مجلة دراسات وبحوث ، م

ائــرة المطبوعــات والنــشر ، الجدیــد فــي العــاب القــوى ، د) : ١٩٩٨(الربــضي ، كمــال جمیــل  .٧
 .االردن

االسس العلمیة والعملیـة للتمرینـات والتمرینـات الفنیـة ، دار الفكـر ) : ١٩٨٢(زهران ، لیلى  .٨
 .العربي ، القاهرة

، كلیـــة التربیـــة ) التطـــور والـــتعلم الحركـــي(علـــم الحركـــة ): ٢٠٠٥(شـــاكر ، نبیـــل محمـــود  .٩
 .االساسیة ، جامعة دیالى

تـاثیر التمرینـات الغرضــیة الخاصـة علـى مــستوى االداء ): ١٩٨٣(صـالح ، یحیـى محمــد  . ١٠
 .، جامعة حلوان ،القاهرة٢،ع٦في الجمباز ، بحث منشور في مجلة دراسات وبحوث، م

اثــر كــل مــن الطــریقتین الكلیــة والجزئیــة فــي تعلــم ) : ١٩٨٠(عثمــان ، محمــد عبــد الغنــي  . ١١
 .ن ،القاهرة، جامعة حلوا٣المالكمة للمبتدئین ، مجلة دراسات وبحوث، م

، دار القلـــم للنـــشر ١موســـوعة العـــاب القـــوى ، ط) : ١٩٩٠(عثمـــان ، محمـــد عبـــد الغنـــي  . ١٢
 .والتوزیع ، الكویت

البحـــــث العلمـــــي للتربیـــــة ) : ١٩٩٩(عـــــالوي ، محمـــــد حـــــسن ، وراتـــــب ، اســـــامة كامـــــل  . ١٣
 .، دار الفكر العربي ، القاهرة٢الریاضیة وعلم النفس الریاضي ، ط

االسس النظریـة والعملیـة فـي رفـع االثقـال ، ) : ١٩٩٠(اخران العنبكي ، منصور جمیل و  . ١٤
 .دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد
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 ١٩٣

، مدیریـة مطبعـة جامعـة ١، ج)الـتعلم الحركـي(علـم الحركـة  ): ١٩٨٥(محجـوب ، وجیـه  . ١٥
 .الموصل

التعلم وجدولة التدریب الریاضي، دار وائل للطباعـة والنـشر ) : ٢٠٠١(محجوب ، وجیه  . ١٦
 . االردن، عمان ،

الـــتعلم الحركـــي ، مطـــابع مؤســـسة دار الكتـــب للطباعـــة ) : ١٩٨٠(نـــصیف ، عبـــد علـــي  . ١٧
 .والنشر ، جامعة الموصل

18. Ecker, Tom (1976): Track & Field, Technique Through Dynamics , 
U.S.A. 

19. Magill, A.Richard(1998): Motor Learning , Concepts & 
Application, Mc Graw-Hill, 5th Edition, Boston, U.S.A. 
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 ١٩٤

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١(رقم الملحق 

 
  جامعة الموصل 

  كلیة التربیة الریاضیة
  

استبیان اراء المختصین في مدى صالحیة نماذج التمرینات البنائیة والتمهیدیة والمركبة 
  ثقلفي فعالیة قذف العلى وفق اسلوب االجزاء الصعبة المؤثرة في تعلم االداء الفني 

  
  المحترم...............................................االستاذ الفاضل 

  تحیة واحترام
اثر استخدام التمرینات البنائیة والتمهیدیة والمركبة (یروم الباحثان اجراء البحث الموسوم بـ

ة علـى طلبـ. ) فـي فعالیـة قـذف الثقـل على وفق اسلوب االجـزاء الـصعبةفي تعلم االداء الفني 
 جامعـة الموصـل ، – قـسم التربیـة الریاضـیة –السنة الدراسـیة الثانیـة ، كلیـة التربیـة االساسـیة 

ـــان بیـــان رایكـــم فـــي مـــدى  ـــرة والدرایـــة فـــي هـــذا المجـــال ، یرجـــو الباحث ولكـــونكم مـــن ذوي الخب
والمركبـة فــي التــاثیر علـى عملیــة تعلــم البنائیــة والتمهیدیــة صـالحیة اســتخدام نمــاذج التمرینـات 

داء الفني على وفق اسلوب االجزاء الصعبة في فعالیة قـذف الثقـل والمرفقـة طیـا واجـراء مـا اال
  .ترونه مناسبا من تعدیالت او اضافة او حذف

  مع الشكر والتقدیر
  

  :االسم الثالثي
  :اللقب العلمي
  :مكان العمل

  :التاریخ
  :التوقیع

  الباحثان
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 ١٩٨

  )٢(الملحق 
  جامعة الموصل 

  بیة الریاضیةكلیة التر 
  

استبیان اراء المختصین في مدى صالحیة البرنامج التعلیمي على وفق االجزاء الصعبة في 
  فعالیة قذف الثقل

  
  المحترم...............................................االستاذ الفاضل 

  
  تحیة واحترام

لبنائیة والتمهیدیة والمركبة اثر استخدام التمرینات ا( البحث الموسوم بـأجراءیروم الباحثان 
علـى طلبـة ) . فـي فعالیـة قـذف الثقـل  الـصعبةاألجـزاء أسلوبعلى وفق  الفني األداءفي تعلم 

 جامعـة الموصـل ، – قـسم التربیـة الریاضـیة – األساسـیةالسنة الدراسـیة الثانیـة ، كلیـة التربیـة 
ـــا ـــرة والدرایـــة فـــي هـــذا المجـــال ، یرجـــو الباحث  فـــي مـــدى رأیكـــمن بیـــان ولكـــونكم مـــن ذوي الخب

 الفنـي فـي فعالیـة قـذف األداء الـصعبة فـي تعلـم األجـزاءالبرنامج التعلیمي على وفق صالحیة 
  . او حذفإضافة ما ترونه مناسبا من تعدیالت او وأجراء والمرفق طیا الثقل

  
  مع الشكر والتقدیر

  
  

  :االسم الثالثي
  :اللقب العلمي
  :مكان العمل

  :التاریخ
  :التوقیع

  
  احثانالب
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