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(النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية فـي تعـلم األداء الفـني فـي فعـاليـة رمي
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المستخلص
هدف البحث إلى:
 -1أثر اسـتخـدام الـتدريـب العـقلـي الغير مباشـر الـمصحـوب بالـتغذيـة الـراجعـة المتزامنة (النهائية) وفق
جدولة الممارسة العشوائية فـي تعـلم األداء الفـني فـي فعـاليـة رمي القرص لطالب المرحلة الثانية في كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 -2الكشف عن الفرق بين االختبار البعدي بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في تعلم األداء الفني في
فعالية رمي القرص لطالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
وافترض الباحثون:
 -1وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ألثر استخدام التدريب العقلي الغير مباشر والمصحوب
بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء الفني في فعالية رمي
القرص لطالب المرحلة الثانية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 -2وجود فروق معنوية بين االختبارين البعديين لمجموعتي البحث في استخدام التدريب العقلي الغير مباشر
والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء الفني في
فعالية رمي القرص.
استخدم الباحثون الـمنهـج التـجـريـبي ،واختير مجـتمـع البحـث بالـطريقـة العـمدية مـن طـالب الـمرحلة الثانية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جـامعة كركوك للعـام الـدراسي  2022 / 2021والمـتكونـة من أربع
شـعب والـبالغ عـددهم ( )160طـالباً ،أمـا عيـنة البحث فاختيـرت بـالطـريقة العـشوائية (القرعة) وهـي (أ
 ،ب) والـبالغ عـددهم ( )80طـالباً ،موزعيـن لمجـموعتـين تجريـبية وضابطـة عـلى وفـق شعـبهم ،وتـم
تحـديد كل مجمـوعة بـ ( )30طـالباً ،واستـبعد عـدد مـن الطـالب لعـدم تكـافـؤهم مـع بقـية أفـراد العيـنة
فأصـبح عـدد أفـراد العيـنة لـكل مجـموعة ( )28طالـبا ً وبنـسبة بلـغت ( ،)%35واستخدم الباحثون الوسائل
االحصائية عن طريق (الحقيبة االحصائية  )spssالستخراج البيانات.
واستنتج الباحثين:
 -1أثر استخدام التدريب العقلي المصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية
والذي نفذ من قبل المجموعة التجريبية إيجابيا ً في تعلم األداء الفني فعالية رمي القرص.
 -2اثر المنهاج المقرر للمجموعة الضابطة ايجابيا ً على تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص.
 -3تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت المنهج التعليمي على المجموعة الضابطة.
وأوصى الباحثون ما يلي:
 -1استـخدام التدريب العقلي والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) في تعلم األداء الفني لفعالية رمي
القرص لطالب السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
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 -2إعادة إجراء تجربة هذه الدراسة على طالب السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
للتحقق من نتائجها ومدى إمكانية التعميم للمنهاج.
كلمات مفتاحية :التدريب العقلي الغير مباشر ،التغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) ،جدولة الممارسة العشوائية،
األداء الفني ،فعالية رمي القرص.

* كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,جامعة كركوك ,كركوك ,العراق.

2790-4237/© 2022 Golden STEPS Ltd. This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license.
)(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Abstract
The target of the research was:
1- The effect of using indirect mental training accompanied by simultaneous
(final) feedback according to random practice schedule in learning technical
performance on the effectiveness of discus throwing for second stage students in
the College of Physical Education and Sports Sciences.
2- Detecting the difference between the post-test and the difference between the
two research groups (experimental and control) in learning artistic performance
in the effectiveness of discus throwing.
Researchers hypothesize:
1- There are significant differences in technical performance in the effectiveness
of discus throwing in the research sample.
2- There are significant differences in technical performance in the effectiveness
of discus throwing for in the research sample.
The researchers used the experimental method, and the research, and the selection
of the research community was intentionally from students of the second phase
of the College of Education and Sports Sciences / Kirkuk University for the
academic year 2021/2022. and it consisted of four groups, numbering 160
students by the random method (finally), which is (A, B), the number is (80)
students, divided into two experimental and control groups according to their
people. The rest of the sample members, so the number of the Berkel sample
group became (28) students, and a percentage of (35%) of the second phase
students, and the researchers used statistical methods through (SPSS statistical
bag) to extract the data.
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The researchers concluded:
1- The effect of using mental training accompanied by simultaneous feedback
(final) according to the random practice schedule, which was implemented by the
experimental group, positively in learning the technical performance and the
effectiveness of discus throw.
2- The impact of the curriculum of the control group on the learning of the
technical performance of the effectiveness of discus throwing.
3- The experimental group that used the educational curriculum outperformed the
control group.
The researchers recommended the following:
1)The use of mental training accompanied by simultaneous feedback (final
in learning the technical performance of the effectiveness of discus throw for
second year students in the College of Physical Education and Sports Sciences.
2- Re-conducting the experiment of this study on students of the second academic
year in the College of Physical Education and Sports Sciences to verify its results
and the possibility of generalizing the curriculum.

Keywords: indirect mental training, simultaneous (final) feedback, random
practice scheduling, technical performance, discus effectiveness.
المقدمة
لطالما تتمحور االستخدامات المتعددة في األلعاب الرياضية ومن ضمنها التدريب العقلي الذي يساهم في
اكتساب المهارات للفعاليات الرياضية والتي بدورها تؤدي إلى عملية التعلم والذي يعد الجزء األساسي في
إعداد المتعلم والذي يتضمن التصور للحركة واستدعاء للمهارات والمواقف التي تدفع بالعملية التعليمية
لتحقيق أفضل النتائج ،ويشير المختصون والكثير من الدراسات في المجال الرياضي إلى ان التدريب العقلي
المدعم باألداء العملي يعطي مردودات أكثر فاعلية من استخدامه بمفرده ،ويوجد الكثير من المؤثرات التي
تدعم المتعلم منها التي تعطي استجابة للشيء المراد تعلمه وأداءه من أجل الوصول إلى إنجاز جيد أو بتعبير
آخر تصحيح المسار الحركي فتسمى التغذية الراجعة والتي تعتبر من المفاهيم التي القت اهتماما ً كبيرا ً من
قبل األكاديميين وقد تركزت في البداية في هذا المجال على معرفة النتائج ومن ثم انصب جوهرها على
تحقيق األهداف التربوية والسلوكية خالل عملية التعلم ].[1
وقد أكدت النتائج للدراسات السابقة والتي تناولت التغذية الراجعة تأثيرها في تعلم الطالب وتحصيله بدرجة
عالية وإنها تعمل على استثارة دافعية المتعلم وتوجيه طاقاته وكما تسهم بتثبيت وترسيخ المعلومات وتساعد
على رفع مستوى األداء في المهام التعليمية].[2
كما تهدف العديد من الدراسات لتوفير ظروف تساعد في تكوين بيئة تعليمية تساهم في اغناء دماغ المتعلم
إلى طريقة التعلم التي تأتي من خالل التغذية الراجعة والتي بدورها تزيد من قدرة المتعلم ،ودون نظام
التغذية سيكون الفرد غير قادر على التعلم ] .[3فمن خالل االطالع على الدراسات السابقة والمصادر
العلمية تحتم على الباحثين إخراج عملية التعلم بأفضل صورة ومحاولة استثمار هذه الدراسة في التعلم وكما
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ان لجدولة الممارسة العشوائية التي بدورها من الممكن أن تكون إضافة علمية وهي بمثابة عملية لتنظيم
التمرين خالل الوحدة التعليمية وفق األسلوب العلمي وبشكل مدروس والغرض منه تحقيق أفضل تعلم
والذي يحفز المتعلم ويجعله أكثر اندفاعا ً ألداء التمارين من حيث تسلسل طريقة تنفيذها وتكراراتها وزمن
أدائها ،والقت جدولة الممارسة اهتمام العديد من المختصين بالعملية التعليمية ألنها تسهم بشكل ايجابي في
تحقيق التنوع في التمارين المستخدمة وأساليب تنفيذها فضالً عن تسهيل عملية التعلم وتحسين األداء ومن
ضمنها األسلوب المتسلسل العشوائي واألسلوب الموزع والمكثف واألسلوب الثابت والمتغير وغيرها من
األساليب ] .[4ومن الجدير بالذكر أنه علينا أن نوضح بأن ألعاب المضمار والميدان هي من أكثر األلعاب
انتشارا ً في العالم وذلك ألن فعالياتها أقرب للحركات األساسية لإلنسان لذا ففعالية رمي القرص إحدى
فعاليات ألعاب المضمار والميدان التي القت اهتماما ً كبيرا ً في اآلونة األخيرة ،إذ كان للتعلم وأساليبه
المتنوعة دور فعال وأساسي في تطوير األداء الفني لهذه الفعالية.
من هنا تكمن أهمية البحث بأنه قد يسهم في ايجاد بيئة تعليمية جديدة تسرع التعلم فضالً عن استثمار الوقت
والمحاولة للوصول إلى تقديم منهاج تعليمي يخدم المتعلم من طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في
سرعة عملية التعلم وتسهيل عملية التعليم لـألداء الـفـني فـي فـعاليـة رمي القرص كونه مجاالً ذو أهمية
على الرغم من تطرق العديد من الباحثين في مجال التدريب العقلي وكذلك التغذية الراجعة ،إلّا أنه لم
يتطرق أي من الباحثين السابقين إلى توظيفها وفق جدولة الممارسة العشوائية استثمارهم معا ً ضمن الوحدات
التعليمية في مجال ألعاب المضمار والميدان بشك ٍل عام ورمي القرص بشك ٍل خاص ،لذا تعد محاولة جادة
في الوصول إلى أفضل أساليـب التعـلم لألداء الفني لفعالية رمي القرص للمتعلمين والـتي مـن خاللها يمكن
تعميمها على الفعاليات األخرى.
 2-1مشكلة البحث:
يرى الباحثون من خالل مزاولتهم لمهنة التدريس وكذلك أللعاب المضمار والميدان أن الطالب يحتاجون
إلى تغيير في العملية التعليمية سواء أكان بالطريقة المستخدمة أو األسلوب لذا عملوا على دمج عدد من
المتغيرات ومنها التدريب العقلي وكذلك التغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وعلى وفق جدولة الممارسة
العشوائية ،إذ أشارت مجموعة من المصادر والدراسات إلى مالئمة التدريب العقلي للمبتدئين ودراسات
أخرى تشير إلى أهمية التغذية الراجعة وإلى أهمية جدولة الممارسة العشوائية في تكوين واستحضار للبرامج
الحركية ،لذا تبلورت فكرة لدى الباحثون في استخدامهم معا ً ضمن المنهاج التعليمي لذا تكمن مشكلة البحث
في اإلجابة على السؤال اآلتي:
هل ان استخدام المنهاج التعليمي باستخدام {التدريب العقلي الغير المباشر والمصحوب بالتغذية الراجعة
المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية} أو(البرنامج التعليمي المقرر) ،سيؤدي إلى نتائج
أفضل في تعلم األداء الفني في فعالية رمي القرص لطالب السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة–جامعة كركوك.
 3-1هدفا البحث:
 الكشف عن أثر استخدام التدريب العقلي الغير المباشر والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة(ال نهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء الفني في فعالية رمي القرص لطالب
السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 الكشف عن الفرق بين االختبار البعدي بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) في تعلم األداءالفني في فعالية رمي القرص لطالب السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 4-1فرضا البحث:
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 وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ألثر استخدام التدريب العقلي الغير المباشروالمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء
الفني في فعالية رمي القرص لطالب السنة الدراسية الثانية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 وجود فروق معنوية في االختبار البعدي الستخدام التدريب العقلي الغير المباشر والمصحوببالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء الفني في فعالية
رمي القرص لطالب السنة الدراسية الثانية لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-1المجال البشري :طالب السنة الدراسية الثانية /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة كركوك
 2-5-1المجال الزمني :للمدة من  2022/ 2 / 28لغاية  2022 / 3 / 28للتجربة الرئيسة.
 3-5-1المجال المكاني :ملعب نادي الثورة أللعاب المضمار والميدان.
 -2منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
 1 –2منهج البحث :اسـتخـدم الـباحـثون الـمنهـج التجـريـبي لـمالئمـتـه لطبيـعة الـبحث .
 2 – 2مجـتمع البحـث وعيـنته :ان االخـتـيـار لـمجتمع البـحث كـان بالـطريقـة العـمـدية مـن طـالب الـسنة
الـدراسـية الثانية لكلية التربية البدنية وعلـوم الرياضة/جـامعة كركوك للعـام الـدراسي 2022 / 2021
والمـتكونـة من أربع شـعب والـبالغ عـددهم ( )160طـالبا ً  ،أمـا عيـنة البحـث فتمثلت بشعـبتيـن اختيـرتا
بـالطـريقة العشوائية (القرعة) وهـي (أ  ،ب) والـبالغ عـددهم ( )80طـالبا ً موزعيـن على مجـموعتـين
تجريـبية وضابطـة عـلى وفـق شعـبهم ،وبـعد إجـراء االختـبارات الـقبـلية لـلمجموعتين تـم تحـديد كل
مجمـوعة بـ ( )30طـالبا ً والـباحـثون استـبعدوا عـدد مـن الطـالب بسبب عـدم تكـافـؤهم مـع بقـية أفراد
العينة (الطـالب الـذين لـديهـم خبـرة ومـمارسـة للفـعالية والطـالب الـذين لـم يحـضروا االخـتبار القـبلي
والطـالب الـذين تغيبـوا أكثر من محـاضرتـين عنـد تنـفيذ الـتجربة الـرئيـسية).
وبعـد إجـراء التجربة الـرئيسة للبحث وعنـد إجـراء االختـبار البعـدي تـم اسـتبعاد ( )2طالبا ً مـن كـل
مجـمـوعة لعـدم حضـورهـم االختـبار ،وبهـذا أصـبح عـدد أفـراد العيـنة ( )56طالـبا ً وبـواقـع ( )28طالبا ً
لكل مجـموعة وبنـسبة بلـغت ( )%35مـن طـالب الـسنة الـدراسيـة الثانية.
 3-2الـتصميم التجـريبـي :أستخدم الـباحثون التصميم التجريبي الذي يطـلق عـلية اسـم (تـصميم
الـمجمـوعتين الـمتـكافـئتين االخـتيار ذات الـمالحـظة القـبلية والـبعدية المـحكمة الضـبط)] .[5والـشـكل
رقـم ( )1يوضـح ذلـك:
المـجموعـات االختـبار القـبلي
الـتجـريبـية
الضابطة

االختـبار البـعدي

المتغيـرات المـستقـلة

الـتدريـب العـقلي الغير المـباشر  +تعـلم األداء الفـني
تـعلم األداء الفـني
التغـذية الـراجعـة المتزامنة (النهائية)
فـي فعـاليـة رمي
فـي فـعالـية رمي
القرص
القرص
الـبرنامـج المقـرر
الشكل ()1
يوضح التصميم التجريبي المستخدم

 4-2تكـافـؤ مجـموعتي الـبحث:
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ينـبغـي عـلى الـباحثين تـكويـن الـمجموعـات الـمتكافـئة فـي األقـل فـيما يـتعـلق بالـمتغـيرات التـي لـها
عـالقة بالـبحث] .[6فـقد عـمل الـباحثون بـذلـك:
قــام الــباحـثون بـإجـراء الـتـكافـؤ في متغيرات العمر الزمني والطول والكتلة ،كذلك تم اجراء التكافؤ في
ـبـعض القـدرات العقـلية الـتي يتمـيز بها اإلنـسان والتي تعـد مـن العـوامـل الـمهـمة فـي عملية تعـلم
الـمهارات الحـركيـة] .[7وتحـددت عـن طـريـق االستبـيان الـذي وزع عـلى الـخبراء إذ تـم اختـيار
القـدرات العقـلية الـتي حصـلت عـلى نسـبة اتـفاق ( )%75فأكثر ،وللـتأكد مـن تـكافـؤ الـمجموعـتين
استخـدم الـباحـثون اخـتبـار( )Tكمـا مبين فـي الجـدول (.)1
الجدول (: )1يـبيـن نـتائـج اختـبار( )Tبـين الـمجمـوعـتين التجـريبـية والضـابـطة فـي كـل مـن ( العـمر
والطـول والكـتلة وبعـض القـدرات العـقليـة)
وحـدة

ت الـمتغـيرات

الـمجمـوعة التجـريـبية

القـياس س-

المجـموعة الضـابطـة
قـيمـة()sig

ع

س-

ع

 1الــعــمـر

سـنـة

18,55

0,60

18,66

0,75

0,000

 2الــطــول

ســم

1,78

0,14

1,77

0,13

0,000

 3الــكـتـلـة

كـغـم

70,38

3,73

71,08

5,72

0,000

درجـة

6,84 112,50

113,04

4,90

0,005

درجـة

6,39

22,83

6,05

0,012

مـظـاهـر االنتباه
 4حـدة االنتباه
تــركـيــز االنتباه
التصـور
الرياضي

20,66

العـقلي
درجـة

17,27

2,27

16,21

2,26

0,002

البـــعد البــصري
5

6

البـعد السمــعي

درجـة

16,50

1,77

15,10

2,24

0,001

البـعد الحـركـي

درجـة

15,40

2,10

14,58

2,56

0,011

البــعد االنفـعالي

درجـة

15,50

2,43

16,62

2,35

0,003

اإلدراك
الحـركي

الحـس-

اإلحسـاس بمسـافة
الفـراغ

 7الـــذكـــاء

سـم

8,75

2,91

9,25

2,61

0,001

درجـة

22,97

4,50

23,38

4,55

0,013

عـند مقـارنة قـيمة( )0,000()sigوهي أقل من نـسبة الخطـأ > ( )0.05مـما يـدل عـلى تـكافؤ
الـمجمـوعتـين.
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1-4-2التكـافـؤ ببعـض صفات الـلياقة البدنـية والحـركيـة المؤثـرة فـي تعـلم األداء الفـني لفعـالية رمي
القرص:
لغـرض تحقـيق الـتكافـؤ بـين المجمـوعتـين اعـتمد الـباحثون عـلى تحـليـل الـمحتوى للمـصادر العـلمية
بألعاب الـمضمار والمـيدان لتحديد الصفات البدنية والحركية ومـن ثـم استخـدموا اختـبار ( )Tوالجـدول
( )2يـبـين ذلك.

الجدول ( :)2يبـين نـتائج اخـتبار( )Tبـين المجـموعـتين التجـريـبية والضـابطـة فـي بعـض صفات الـلياقـة
الـبدنـية والـحـركية المؤثـرة فـي تعـلم األداء الفـني في فعـالـية رمي القرص
ت

المتغــيرات

وحـدة
القـياس

المجـمـوعة التجـريـبية
ع

س-

المجمـوعة الضـابطـة
س-

ع

قـيمة()sig

القـوة االنـفجار لـلذراع
1
الـرامـية

مـتــر

12,25

0,48

12,50

0,46

0.000

 2المرونـة

ســم

56,60

6,54

47,20

5,10

0,033

 3الرشـاقـة

زمــن

22,80

2,04

22,56

1,66

0,001

 4التـوافـق

زمــن

4,43

0,42

4,20

0,42

0,000

عـند مقـارنة قـيمة ( )0,000 ()sigوهي أقل من نـسبة الخـطأ > ( )0.05مـما يدل عـلى تـكافـؤ
المجمـوعـتين.
 2-4-2التـكافـؤ باألداء الفـني فـي فعـالـية رمي القرص :
تـم تصميـم استـمارة التـقويـم لألداء الفـني فـي فعـالـية رمي القرص وبعـد اتـفاق الخبـراء(*) عـلى درجـات
أقـسام الشكل الحـركـي الظـاهـري وتـم التصـويـر الفـيديـوي للعـينة لالخـتبـار القـبلي .وتم اعـطاء ثـالث
محاوالت للطـالـب وطـبقـا ً لـلقانـون الـدولـي الـذي "يـشـيـر إلى أنـه إذا كـان عـدد المـتسـابقـين أكثر مـن
ثـمانـية يمـنح كـل متـسابق ثـالث محاوالت"] .[8وتم أداء رمي القرص في الدائرة القـانـونـية (2,50م)
وتـم تـثبـيت آلة الـتصويـر عـلى بعـد (4,75م) عـن مـكان األداء وعـلى ارتـفاع (1,25م) ومن أمام الدائرة
ألداء رمي القرص مـن بـدايـة الفـعالية وحـتى نهـايـتها وبعـد أن تـم االنـتهاء مـن تصوير اخـتبـار األداء
الفـني الـذي يعـد االخـتبار القـبلي والـذي وافـق بـتاريـخ  . 2022/2/27قـام الـباحـثون بـإرسـال التصـويـر
الفـيديـوي واسـتمارة الـتقـويم عـلى قـرص ( )CDإلى السادة الـمقومـين(*) ،إذ تعـطى الـدرجة مـن ()10
لألقـسام وأجـزائهـا ولـكل محاولة ،ومـن ثـم تـم اختـيار أفضل محاولة مـن الـمحاوالت الـثالثة عـن طـريق
الـدرجـة األعـلى لـكال الـمقوميـن ،بعـدها قـام الـباحـثون بـاستخـراج معـامـل االرتـباط الـبسيـط بـين

(* ) أ.د جاسم نايف الرومي /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.د ثائر غانم مال علو /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د نوفل فاضل رشيد /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د عمار علي احسان /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د احمد اسماعيل ع بدهللا /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د احسان قدوري امين /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة كركوك
م.د عمر يوسف خليل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
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درجـتي المقـوميـن(**) لألداء الفـني إذ بـلغ معـامل االرتـباط ( ) 0,94وهـو ارتـباط عالي ثـم تـم إجـراء
اخـتبـار ( )Tوالجـدول ( )3يـبيـن ذلـك.
الجدول ( :)3يبيـن نـتائج اخـتبار(ت) بـين المجـموعـتين التجـريبـية والضـابطـة لألداء الفـني لفعـالية رمي
القرص
المجـموعة التجـريبـية

ت الـمتغـيرات
 1األداء الفـني

وحـدة
القـياس س-
درجة

20,40

المجـموعة الضـابطـة

ع

س-

ع

3,75

21,12

4,01

قـيمة()sig
0,002

عند مقـارنة قـيمة( )0,000 ()sigوهي أصغر من نسبة الخطأ >( )0.05مـما يـدل عـلى تـكافؤ
المجـموعـتين.
 5-2وسـائل جـمع المعـلومـات:
 1-5-2االستـبـيان :
 1-1-5-2استـبيـان تحـديد درجـات أقسـام الشكل الحـركي الظـاهـري لـألداء الفـني لفعالية رمي القرص:
أعد الـباحثون استـمارة ألقـسام الشكل الحـركي الـظاهري لـألداء الفـني لفعـالـية رمي القرص ،وتـم
توزيـعها عـلى الخبراء فـي (الـتعلم الحـركي والمضمار والمـيدان) لتحـديد درجـات األقـسام للشكل الحـركي
الـظاهـري الـذي يحتوي على (القـسم التحضيري والقـسم الرئيس والـقسم الخـتامـي) والجـدول ( )4يـبيـن
ذلـك.
الجدول (:)4يبـين مـتوسـط الـدرجـات ألقـسـام الشكل الحـركي الظـاهـري لـرمي القرص طبـقا ً آلراء
الخبراء
البناء الحركي الظاهري

تقدير الدرجات المالحظات

القسـم التحضـيري

%30

أ -مـسـك وحـمل القرص

%15

ب -وقفة االسـتعـداد

%5

جـ -المرجحات التمهيدية

%10

القـسم الرئـيس

%60

أ -الدوران

%20

ب -وضـع الــرمــي (وضع القوة)

%20

جـ -الرمي

%20

القـسـم الخـتامـي

%10

(**) أ.د ثائر غانم مال علو /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د عمار علي احسان/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
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أ -التغـطـية والتـوازن

%10

المجـمـوع

%100

 2-1-5-2اسـتبيان صـالحـية المنهاج التعـليمي للمجـموعة التجـريـبية:
تـم وضـع الـمنهاج التعـليمـي مـن قـبل الـباحـثين بعد االطالع على المصادر العلمية لتعـلم األداء الفـني
فـي فعالـية رمي القرص والـذي احتوى على (الـتدريـب العقـلي الغير المـباشـر والتغذية الراجعة المتزامنة
(النهائية)) وجدولة الممارسة العشوائية ،إذ عـرض االستبـيان عـلى مجمـوعة من الخبراء فـي مجـال
(التعـلم الحـركي وعلم التدريب وطرائق التدريس)(*) والـذي وافـق بتاريـخ  2022/ 1/26ليتم األخـذ
بالـمالحـظـات قـبل الـبدء بتـنفيذ المنهاج التعليـمي وأجـريت التـعديالت الـتي ثـبتها الخبراء .
 2-5-2المقـابـالت الشـخصـية:
تم اجراء الـمقابـالت الـشخـصية مـع الخبراء فـي (الـتعلم الحـركي والمضمار والـميـدان) لالسـتفادة من
المتطـلبات المـتعلـقة بالـبحث وكانت:
 كيـفية تطـبيـق المنهاج التعـليمي ومـدى مالئمته للعـينة. فـائـدة كـل تـمريـن من التمرينات المعدة للعـينة.(*)

 كيـفية اسـتخدام الـتدريـب العـقلي الـمباشـر والـتغذية الـراجـعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسةالعشوائية.
 3-5-2القيـاسـات واالخـتبـارات:
 -1قـياس كـل مـن الطـول والـكتلة والعـمر الـزمـني.
 -2االخـتبـار لبعـض القـدرات العـقلية:
• االخـتبار لبعـض مظـاهر االنتباه  ،باسـتـخدام اختـبار(بـوردن ـ أنـفيموف ) لالنتباه.
• مقـيـاس التصـور العـقلي الرياضـي الـمقـنن.
• اخـتبار اإلدراك "الحـس -الحـركي"(اإلحـساس األفـقي بمسـافة الـفـراغ ).
• اخـتبـار الـذكـاء ( .) Raven
 -3االختـبارات لبعـض صفات اللـياقة الـبدنية والحـركـية الـمـؤثرة في تعـلم األداء الفـني لفعـالية
رمي القرص.
❖ القوة االنفجارية للذراع الـرامية {رمي الكرة الطبية زنة ( 3كغم) ألقـصى مسافة بالذراع الرامية}.

(* ) أ.د جاسم محمد نايف الرومي/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.د نوفل فاضل رشيد /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ .م.د نكتل مزاحم خليل /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة_ جامعة تكريت
أ.م.د زياد سالم عبد /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة تكريت
أ.م.د احسان قدوري امين /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة كركوك
(*) أ.م .جاسم صالح معجون /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة سامراء
م.د عبدهللا علي حساني  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
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❖ المرونـة (ثني الجذع أمام – اسفل من الوقوف على المنصة).
❖ الـرشـاقة {الجـري المكوكي (10×4م)}.
❖ التـوافـق (اخـتبار الدوائـر المرقـمة).
 4-5-2المالحظة العلمية:
المالحظة العلمية التي أجريت لتقويم األداء الفـني لفـعالـية رمي القرص مـن قـبل الخبراء فـي مجـال
(المضمار والميـدان) ولـكل من االختـباريـن الـقـبلي والـبعـدي من قـبل المقـومـين(**) لالخـتبـار القـبلي
الـموافـق ،2022 / 2 /27فـي حيـن تمـت المالحـظة العـلمـية لالختـبار البعـدي الموافـق 2022 / 4 / 4
بالطـريقـة نـفـسها التـي أجــري فـيها االختـبار القـبلي.
 5-5-2اسـتمارة تقـويم األداء الفـني لفعـالـية رمي القـرص:
تم تـصمـيم اسـتمارة تـقويـم األداء الفـني لفعـالـية رمي القرص بعـد االطالع عــلى المـصادر الـعـلمـية
والتـي تـم تـوزيعـها عـلى السـادة الخبراء.
 6-2األجهـزة واألدوات المستـخدمـة فـي البحـث:
 -1األجهزة {ميـزان الكتـروني لقـياس الـكتـلة والطول عدد( ،)1كـاميرة تـصـويـر ( )sonyعدد (، )1
سـاعة تـوقـيت (.})1
 -2األدوات {قرص كتلته (2كغم) عدد( ،)3شــريط قـياس عدد( ،)1نظـارات معـتمة عـدد ( ،)3بـورگ
أبـيض}.
 7-2المنهاج التعـليمـي:
 1-7-2المنهاج التعـليـمي لفعـالـية رمي القرص:
قـام الـباحـثون بعـد االطـالع عـلى المصـادر العـلمـية وبعـض الـدراســات ومـنهـا دراسـة ]،[10]،[9
بوضـع منهاج تعـليـمي تـكون مـن ( )8وحـدات تعـليمـية لتعـليـم األداء الفـني لفعـالـية رمي القرص
وعـرضه عـلى مجمـوعـة مـن الخبراء(بالمضمار والمـيدان) وبعـد االتـفاق عـلـى صـالحـية المنهاج
التعـليـمي تـم تعـديـل المالحـظـات الـتي ذكـرهـا الخبراء مـثـل(الزمـن  ،التماريـن  ،التكرارات  ،فـتـرات
الـراحة لألداء).
 2-7-2المنهاج التعـليـمي للـتدريـب العـقلي الغير المـباشـر والمصـحـوب بالـتغذية الـراجـعة المتزامنة
(النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية:
اطلع الـباحـثون عـلى مجموعة من المصـادر العلـمـية والـدراسـات السابقة والتـي لهـا عـالقـة
بالـتدريـب العـقلي والتـغذيـة الراجـعـة ] [14] [13] [12] [11وغيـرها وتـم وضـع المنهاج التعلـيمـي
{التـدريب العـقـلي والمصـحوب بالتغـذية الـراجعة المتزامنة (النهائية)} وفق جدولة الممارسة العشوائية
الملحق ( ،)1إذ كانت مـدة الـتدريـب العـقلي ( )5 -3دقائـق وبموقـع قـبل الـبدء بالنـشاط التطبـيقي مـن
القـسم الرئـيس بعـد ان تـم تحـليل المحــتوى للمـصادر العـلمية والـدراسـات السابقة والـتي تشـير جـميعا ً
إلى أن هـذه الـمدة مالئـمة للمـبتدئـين ،أمـا التغـذية الراجـعة المتزامنة (النهائية) فـموقع استـخدامها بعـد
أداء التمـرين والتي يعطيها مدرس المادة للطالب وأداء التمارين وفق جدولة الممارسة العشوائية في الجزء
التعليمي للتدريب العقلي وكذلك بالجزء التطبيقي ،تـم دمج المنهاج التعـليمـي الـذي تمـت كـتابتـه مـن قبـل

(**) أ.د ثائر غانم مال علو /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل
أ.م.د احسان قدوري امين/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة كركوك
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الـباحثون ليـتم تنـفيذه  ،وعــرض هـذا الـمنهاج التعـليـمي عـلى مجــموعة مــن الخبراء فــي مجــال (التعـلم
الـحـركـي) وتــم إجــراء بعــض التعـديـالت لصـالحــية المنهاج التعـليـمـي.
 8-2التجـارب االسـتطالعـية:
هي عـبارة عـن دراسة تجـريبية أولية يقـوم بهـا الباحـث عـلى عيـنة صغـيره قـبل القـيام بتجربته الرئيسة
بهـدف اختـيار أفضل أسالـيب البحـث وأدواتـه ] ،[15قـام البـاحثون ومدرس الـمادة وفـريـق العـمل
المـساعد بإجـراء التجـربة االستـطالعـية عـلى( )15طـالـبا ً مـن خـارج عـينة البحـث ومـن المجـتمع نفسه.
 1-8-2التجـربـة االستـطالعـية األولى لعـملية تصـوير األداء الفـني لفعـالية رمي القرص:
تم إجراء التجـربة لضبـط العـوامل المـؤثـرة بعملـية التصـويـر لألداء الـفـني لفعالـية رمي القرص بتاريخ
 2022 / 2 / 6السـاعة التـاسـعة صباحـا ً وكـان الهدف مـنها اآلتـي:
 -1معرفة بعـد وارتـفاع وزاوية آلة التصويـر تجنـبا ً لألخطاء عـنـد تنـفيذ االختـبار الرئيسي.
 2-8-2التجـربة االستطالعـية الثـانية:
تم أجراء التجـربـة والتي ـوافقت  2022/ 2/ 7السـاعة العـاشـرة والنصف صباحا ً وذلك بتطـبيـق المنهاج
التعليـمي الخـاص بالـتدريـب العقـلي والمصـحـوب بالتغـذية الراجعـة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة
الممارسة العشوائية وكـان الهـدف مـنها االتي :
 -1معرفـة صالحـية المنهاج التعلـيمي الخاصة بالمجمـوعة التجـريبـية .
 -2التعـرف عـلـى األخـطاء والصعـوبات والمـشكالت المتوقعة عند تـنفـيذ التجربة الرئيسة والتهـيؤ لهـا .
 9-2االختبارات القبلية:
تـم إجـراء االختـبارات القـبلية عـلى المجـموعتـين التجـريبـية والضابطة بتاريخ 2022 / 2 / 27
وبمـساعـدة فـريـق العـمل المـساعـد (*) وقـبل الـبدء تم شـرح مبـسـط وعـرض للمـراحـل الفـنية لفعـاليـة
رمي القرص مـن قـبل مـدرس المادة (**) وبعـد ذلك تم أداء محاولتين تجـريبـيتـين لكل طـالـب لـتكون لديه
فـكرة عـن األداء وتم االختـبار القـبلي بإعـطاء ( )3محاوالت لكـل طـالـب وفـقا ً للقـانون الدولـي بألعاب
القـوى ،وصاحـب األداء الفـني تصوير لكـل محاولة.
 10-2التجـربة الرئيسة:
تـم الـبدء بتنفـيذ البـرنامـج التعـليـمي للمجمـوعـة التجـريبـية بتاريخ  2022 / 2 /28بـواقـع وحـدتيـن
تعـليميـتين فـي األسـبوع الـواحـد لـكل مجـموعـة ونفـذت بالطـريـقة المخـتلـطة (الجـزئيـة والكـليـة) مـن
قـبل مـدرس الـمادة لتعـلم األداء الفـني فـي فعـالـية رمي القرص للمجـموعـة التجـريـبية فـي ملعـب نادي
الثورة أللعاب المضمار ،وان كـل وحـدة تعـليمـية تحـتوي عـلى (تـدريـب عقـلي ومصحـوبة بالتغـذية
الـراجعـة المتزامنة (النهائية)) وفق جدولة الممارسة العشوائية ،وكان زمـن الـتدريـب العقـلي ( 5 -3د)
ويعـطى بعـد الجـزء التعـلـيمـي وكما يمـكـن االنتـقال مـن تمـريـن إلى آخـر بحسب توجيهات المدرس
لاللتزام بالعشوائية سـواء كـان ذلك التمـرين جـماعـي أو فـردي أمـا فتـرات الـراحة فـكانـت متفاوتة بحـسب

(*) -م.د امجد فليح علي  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _ جامعة كركوك
 م.م احمد سامي عبدهللا /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _ جامعة كركوك(**) م.م معين عبد  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة_ جامعة كركوك
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نـوع التمرين وكـيـفية تطبيقه ،والـوحـدات التعـليمية الثمانـية تـوزعـت عـلى وفـق دروس الجـدول
األسبـوعـي وتـم االنـتهاء مـن تنفـيذ المنهاج التعـليـمي للمجـموعـة التجـريبـية بتاريخ .2022/3/28

 11-2االختـبارات البعـديـة:
تـم البـدء باالختـبار البعدي لتعـلم األداء الفـني لفعالـية رمي القرص للمجـموعـتين التجـريبـية والضـابطـة
بتاريخ  2022 / 3 /30وبإعطاء ( )3محاوالت لكـل طـالب مع تصويرها وباألسلوب نفـسه الـذي تـم فـيه
إجـراء االخـتبار القـبلي.
ثم تـم تقـويم األداء الفـني لفعالـية رمي القرص لعـينة البحـث عـن طـريـق المـالحـظة العـلمية التقـنية
بـاستخـدام عـرض التصـويـر الفـيديـوي عـلى المقـومـين العـلميـين بتاريخ .2022 / 4 / 4
كـما قـام الباحـثون بإجـراء االرتـباط البـسيط بيـن درجـات المقـوميـن وألفضل محاولة ،وبلـغ
معـامل االرتـباط ( ، )*()0,926إذ كان معـامل ارتبـاط معـنوي ممـا دل عـلى المـوضـوعـية بيـن
المقـوميـن.
 12-2الوسـائـل اإلحصـائـية:
أستخـدم الباحثون :
 -1الحقـيبة االحصائية  spssالسـتخـراج (الوسـط الحـسابي ،االنحـراف المعـياري ،معـامـل االرتـباط
الـبسيـط بيرسـون ،اخـتبار ( )Tبـين وسطـين حسـابييـن مـرتبـطـين وغير مرتبطين).
 -2النـسبة المـئوية.
 -3عـرض النـتائج ومناقشـتها:
 1-3عــرض النتائج :
1-1-3عـرض نتائج الفـروق بين االختبارين القـبلي والبعـدي للمجـموعتين التجريبـية والضابطـة في تعلم
األداء الفـني لفعـالية رمي القرص والجدول ( )5يبين ذلك:
الجدول ( : )5يبين نتائج الفـروق بين االختبارين القـبلي والبعـدي للمجـموعتين التجريبـية والضابطـة في
تعلم األداء الفـني لفعـالية رمي القرص
المجموعة

التجريبية

المنهاج
التدريب العقلي
والمصحوب بالتغذية
الراجعة المتزامنة
(النهائية)وفق جدولة
الممارسة العشوائية

المتغيرات التابعة

تعلم األداء الفني

االختبار القبلي

االختبار البعدي

±ع

±ع

س

20,40

3,75

س

3,40 23,58

قيمة ()sig

0,003

(*) معنوي عند نسبة خطأ ()0,05
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الضابطة

21,12

المنهاج المقرر

4,01

4,13 22,66

0,041

 2-1-3عرض نتائج الفروق في االختبار البعـدي في تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص بين المجـموعتين
التجريبية والضـابطة والجدول( )6يبين ذلك:
الجدول ( :)6يبين نتائج الفروق االخـتبار البعدي لتعلم األداء الفني في فعالية رمي القرص للمجموعتين
التجريبية والضابطة

المتغيرات التابعة

االختبار البعدي

االختبار البعدي

المجموعة التجريبية التي
استخدمت التدريب العقلي
والمصحوب بالتغذية الراجعة
المتزامنة (النهائية)

للمجموعة الضابطة

س
األداء الفني

23,58

±ع
3,40

التي استخدمت المنهاج المقرر قيمة ()sig
س
22,66

±ع
4,13

0,014

 2-3مناقـشة النتائج:
 1-2-3مناقـشة نتائج المقارنة بين االخـتبارين القبلي والبعدي للمجموعـتين التجريبية والضابطة:
تبين في الجدول ( )4وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة
في تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص عند مقارنة قيمة (  ) sigوالبالغة ( )0.014مع مستوى خطأ >
( )0.05وكانت لمصلحة االختبار البعدي .
والسبب يعزوه الباحثون إلى تأثير المنهاج التعليمي المعد من قبل الباحثون لتعلم األداء الفني لفعالية رمي
القرص كما إن للتمارين التي تحتويها كل وحدة من الوحدات التعليمية كانت تتوافق مع امكانيات الطالب،
هذا مما سهل من عملية توزيع الجهد للمتعلم مع االستثمار األمثل ألوقات كل وحدة تعليمية بشكل مثالي
وتمثلت بفترات راحة وكذلك أوقات كل تكرار للتمارين وكما صاحبها بعض االرشادات لكل تمرين من
تمارين تعلم المرحلة الفنية ألداء فعالية رمي القرص.
وهذا ما أكده (شلش ومحمود ،)2000 ،إذ ذكرا "بأن الوصول لكل عملية تعلم ال يمكن تحقيقه بمجرد الدافع
فقط بل يجب ممارسة التمرين بشكل مستمر وتكرار لألداء لكي يسيطر المتعلم على حركاته ويؤديها بشكل
صحيح"].[16
فالمجموعة التجريبية استخدمت التدريب العقلي والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق
جدولة الممارسة العشوائية في تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص ،إذ شرح المدرس األداء الفني للفعالية
وشرح كل مرحلة فنية وتم عرض نموذجا ً لها واستخدم التدريب العقلي الغير المباشر بفترة زمنية (5_3
د) وكان موقعها بعد الجزء التعليمي مما أدى إلى أن يكتسب أفراد المجموعة من المتعلمين تصور المرحلة
الفنية وكيفية أدائها وهو ما أعطى نتائج أفضل في تعلم األداء الفني ،فضال عن استخدام التغذية الراجعة
المتزامنة (النهائية) بعد كل تمرين سواء أكان فردي أو جماعي.
ووفقا ً لما أشارت اليه المصادر فللتغذية الراجعة أهمية كبيرة في عملية التعلم ،إذ أنها ضرورية في عملية
م تابعة األخطاء لألداء ،وان عمليات التفاعل للتعلم تكمن أهميتها لتوظيفها في تعديل السلوك نحو األفضل
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وإضافة إلى دورها الهام في استثارة دافعية المتعلم من خالل مساعدته على اكتشاف االستجابات الصحيحة
فيثبتها وحذف االستجابات الخاطئة وهذا يسـمح للمتعلم بالتركيـز على أداء المهارة ومن جوانبها كافة مما
يساعد على تنقية وتصحيح المهارة الواحدة والوصول إلى مستوى أداء جيد] .[17كذلك فان تكرار استرجاع
البرنامج الحركي للمهارة يؤدي إلى تنظيم التوافق العصبي العضلي فضالً عن عزل العضالت غير العاملة
وعدم تشتت الحركة وهذا سيعمل على تطابق الخطة مع النتيجة عند تعليم المبتدئين والفروق التي حصلت
عليها المجموعة التجريبية لم تأت إال من خالل ما تم تقديمه من معلومات حول األداء وهذا ما أكده
(" )Adams, 1971بأن التعلم يكون أفضل من خالل التأثير االيجابي للمعلومات التي تقدم إلى أفراد
المجموعة" ] .[18ويؤكد المختصون على مشاركة الطالب لزيادة النشاط للتعلم من خالل ما يمكن أن
يضاف إلى العملية التعليمية ،إذ أن التعلم ال يأتي إال عن طريق نشاط المتعلم نفسه وتفاعله مع الموقف
التعليمي ،فنشاط المتعلم هو االعتبار الذي يجب أن يوضع في المرتبة الثانية].[19
ويرى (سالمي  )2002 ،أن التدريب العقلي يزيد من دافعية المتعلمين في ممارسة المراحل الفنية وذلك
عن طريق تصورها وتكرارها ذهنياً ،مما يساعد على فهم طبيعة المراحل الفنية وكيفية أدائها والذي يبعث
لديهم الرغبة في التعلم وزيادة قابليتهم على التعلم وهذا كله ساهم في تنمية األداء الفني. [20].
وكما ان استخدام التمرين العشوائي يمكن المتعلم من إعادة بناء خـطة عمل لكل مرحلة من المراحل الفنية
في كل تكرار نتيجة تداخل المراحل فإن هذه العملية تعزز من عملية التعلم والقدرة على خزن المعلومات
واسترجاعها من الذاكرة إلعطاء الحلول المناسبة للمراحل الفنية والتي يتمرن عليها المتعلم إذ أن التداخل
الحاصل بين التمارين يعطي المتعلم القدرة على التمييز بين المراحل الفنية من حيث التشابه واالختالف مما
يجعل لكل منها معنى في ذاكرته وخاصة إذا كانت هذه المهارات مختلفة بشكل كبير فيما بينها .إذ تتم
الممارسة على المهام المختلفة (المراحل الفنية) بشكل مختلط خالل التمرين دون الممارسة على نفس المهمة
في محاولتين متتاليتين] .[21فضالً عن فاعلية استخدام التدريب الذهني الغير المباشر بعد الجزء التعليمي
وكذلك توظيف التغذية الراجعة في عملية التعلم الحركي للمراحل الفنية للمجموعة التجريبية ،إذ أن تقدم
مستوى أي متعلم ومدى نجاحه يعتمد إلى حد كبير على مدى درجة إتقان المهارات الحركية ويمكن أن
يتحقق ذلك من خالل إتباع األسلوب العلمي الصحيح في طرائق وأساليب التعليم ،ولكي نصل إلى تعلم
مؤثر يجب تنظيم وجدولة التمرين ،كما ان فترة الممارسة وبذل الجهد بالتمرين والتكرارات المستمرة
ضرورية في عملية التعلم.
كما أن التمارين البدنية المستخدمة في اإلعداد العام والخاص في الجزء اإلعدادي من الدرس وللمجموعتين
التجريبية والضابطة كان لها أيضا ً دور في تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص وهذا ما أكده (محجوب،
" ) 2001أن للتمارين أهمية كبرى في اإلعداد البدني العام والخـاص واإلعداد المهاري إذا كان للمبتدئـين
أو للمسـتويات العليا" ].[22
أما المجموعة الضابطة التي استخـدمت المنهاج المقرر حيث قام الطالب باألداء الفـني لفعالية رمي القرص
أثـناء الوحدة التعليمية ومن ثم تم االنتقال بين التمارين في هذه الوحدة بشكل متسـلسل وكانت ممارسة كل
مرحلة فـنية من مراحل األداء الفني لفعالية رمي القرص عمليا ً على وفق تكرارات وأزمنة تم تحديدها في
التجربة االستطالعية لكل تمرين ضمن الوحدة التعليمية بصورة كاملة ،إذ أن أهمية التمارين في تعلم أداء
الحركة للمرحلة الفنية فسوف تجعل المتعلم قادرا ً على أداء الحركة ألنه أستوعبها من الناحية التكنيكية
] .[23ونتيجة لتكرارات التمرين والتي تعد العنصر األساسي من العملية التعليمية فالمتعلم يحتاج إلى
متطلبات عقلية باستمرار أثناء ممارسة المهارة ،وهذا يعـتمد على توجيهات المدرس في االرتقاء المستمر
بمستوى األداء.
 2-2-3المناقشة لنتائج الفـروق في االخـتبار البعدي بين المجموعـتين التجريبية والضابطة في تعلم األداء
الفني لفعالية رمي القرص:
يتبين من الجدول ( )5هنالك فروق معنوية بين مجموعتي البحث في األداء الفني لفعالية رمي القرص عند
مقارنة قيمة (  ) sigوالبالغة ( )0,014أصغر من مستوى خطأ > ( )0,05ولمصلحة المجموعة التجريبية
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التي استخدمت التدريب العقلي الغير المباشر والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة
الممارسة العشوائية في األداء الفني.
ويرى الباحثون أن سبب ذلك يعـود إلى المتغير المستخدم وهو التدريب العقلي وكذلك استخدام التغذية
الراجعة المتزامنة (النهائية) فضالً عن توظيفها معا ً وفق جدولة الممارسة العشوائية ولكيفية تنفيذ التمارين
داخل الوحدة التعليمية ،لذا وجـدت النتائج التي حصلت بالنسبة للمتعلمين الذين تعلموا المهمة أو الحركة من
خاللها ،فباستخدام التدريب العقلي وبشروطه وخطواته الصحيحة نستطيع أن نخلق البيئة التعليمية االيجابية
الالزمة لتطوير المهارات ،بحيث يكون المتعلم في حالة استرخاء قبل أن يبدأ التدريب العقلي وأن يتصور
نفسه وهو يؤدي فعالية رمي القرص بنجاح ،كما يجب أن ال يبالغ في الواقع كثيرا ً وأن يبقى ضمن مجال
األداء لفعالية رمي القرص من مسك وحمل القرص ووقفة االستعداد والمرجحات التمهيدية والدوران
والوصول إلى وضع الرمي ومن ثم الرمي والتغطية والتوازن والبقاء داخل دائرة الرمي الخاصة بالفعالية
فيكون ذلك ذهنيا ً ويكرر ذلك لكي تثبت لديه عملية الخزن لألداء.
فضالً عن فوائد التغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) فهي تعمل على تحسين تعلم الحركة وكيفية الحفاظ
على التوافق الحركي والذي بدوره يعمل على تقليل زمن التعلم وتثبيت القدرة الحركية ].[24
وفيما يخص المجموعة الضابطة فإن الباحثون أشاروا بدورهم ورؤيتهم إلى إمكانية التعلم في األداء الفني
يعود إلى التمرينات في المنهاج المقرر وتكراراتها فضالً عن الشرح والعرض من قبل مدرس المادة
والمرتبط بالمدة الزمنية للتمرين والذي وصل بالمتعلم لعملية التعلم للفعالية.
 -4االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
 الستخدام التدريب العقلي المصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة (النهائية) وفق جدولة الممارسةالعشوائية والذي نفذ من قبل المجموعة التجريبية أثرا ً إيجابيا ً في تعلم األداء الفني لفعالية رمي
القرص لطالب السنة الدراسية الثانية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 أثر المنهاج المقرر للمجموعة الضابطة ايجابيا ً على تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص لطالبالسنة الدراسية الثانية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب العقلي والمصحوبة بالتغذية الراجعة المتزامنة(النهائية) وفق جدولة الممارسة العشوائية في االختبار البعدي في تعلم األداء الفني لفعالية رمي
القرص على المجموعة الضابطة.
 2-4التوصيات:
 استـخدام ما تم وضعه من قبل الباحثين من تدريب العقلي والمصحوب بالتغذية الراجعة المتزامنة(النهائية) ضمن الـمنهاج التعليمي في تعلم األداء الفني لفعالية رمي القرص لطالب السنة الدراسية
الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 إمكانية إعادة أجراء تجربة هذه الدراسة على طالب السنة الدراسية الثانية في كلية التربية البدنيةوعلوم الرياضة للتحقق من نتائجها ومدى وإمكانية التعميم للمنهاج.
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 الوحدة التعليمية  :الثالثة األسبوع  :الثالثالقسم
التحضيري

الزمن الكلي
(  ) 30د

الرئيسي

(  ) 55د

الختامي

) 5د

(

الملحق ()1
تعليمية
لوحدة
نموذج مقترح
Yass et al.: The effect of using indirect
mental
training
accompanied
)by simultaneous feedback (final
الهدف التعليمي  :إعادة شرح وعرض لمسك وحمل القرص ووقفة االستعداد والمرجحات التمهيدية
 -شرح وعرض وتطبيق مرحلة الدوران والرمي

المالحظات
 -التأكيد على التشكيل المنظم .

نوع النشاط
المقدمة

الزمن
() 5د

الفعاليات أو المهارة الحركية
تهيئة االدوات وأخـذ الحضور للطالب

إحماء عام

(  ) 10د

إحماء خاص

(  ) 15د

التطبيق تبعا ً لنوع اإليعاز
يكونجانب
 (وقوف) ســير اعــــتيــادي – هــرولة خفيفة مع تدوير الذراعين عاليا ً أسفل خلف  -هرولة خفيفة مع حركة الذراعين-أماموبتغير نوع التمرين ألداء اإلحماء.
خلف -هرولة مع رفع الركبتين لألعلى بالتعاقب ثم رفع العقبين
باتجاه الورك  -ركض هرولة خفيفة -سير على األمشاط  +وقوف ثم تدوير كاحل القدم
ثم تدوير الركبتين ثم الورك ثم سير.
 تمارين تمطيه لكافة أجزاء الجسم. تهيئة األعضاء الخاصة برمي القرص والتي تخدم القسم الرئيسي. يكون تكرار التمرين ( )7 – 4مرات. (الوقوف مع مسك وحمل القرص) ثم دحرجة القرص نحو األمام باتجاه االرض يكون اإلحماء بما يخدم الفعالية. (وقوف فتحا  ،مسك وحمل القرص) ثم الوقوف بفتح الرجلين بعرض االكتاف مع فتل الجذع. أداء التمرين باستخدام اقراص زنة ( )2كغم (وقوف فتحا  ،القرص بين الكفين مع اداء المرجحة ) والتهيؤ لاللتفاف .( -وقوف فتحا ً  ،القرص بكف الذراع العاملة مع اداء المرجحة والدوران)

الجزء التعليمي

(  ) 15د

التدريب العقلي

( )5د

أ -اعادة شرح وعرض لمسك وحمل القرص ووقفة االستعداد والمرجحات التمهيدية.
ب -شرح وعرض وتطبيق مرحلة الدوران وصوال لوضع الرمي من قبل المدرس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسـترخاء ثم التصـور ثم التدريـب العـقلي ألداء المراحل الفنية

الجزء التطبيقي

(  ) 35د

ت -1اداء مرحلة الدوران دون استخدام األداة داخل دائرة الرمي.
ت -2اداء مرحلتي المرجحة والدوران وصوال لوضع الرمي دون استخدام االداة داخل الدائرة.
ت -3اداء مرحلة مسك وحمل القرص ووقفة االستعداد.
ت -4من مرحلة المرجحة ثم اداء الدوران باستخدام االداة.
ت -5من وضع الرمي ثم الرمي بدون اداة .
ت -6من وضع الرمي ثم الرمي باستخدام االداة.
ت -7اداء مرحلة الدوران ووضع الرمي باستخدام األداة
ت -8اداء المراحل الفنية وصوال إلى الرمي دون استخدام االداة.
ت -9اداء المراحل الفنية وصوال إلى وضع الرمي باستخدام االداة.
* -لعبه صغيره على شكل منافسه االنتقال بين الدوائر مرة بالرجل اليمين ومرة باليسار
بالتعاقب.
 تهدئة وتنفس. -ترديد شعار االنصراف (الرياضة  :قوة).
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التاريخ :
الوقت  90:دقيقه
عدد الطالب :

 تركيز االنتباه على النواحي القانونية للفعالية -االنتباه على االنسيابية في النقل الحركي.

 التأكيد على ان يكون خروج القرص بانسيابية يكون تكرار التمرين من ()8 -5مرات مع التأكيدعلى أداء الحركة بانسيابية دون رمي القرص.
 التأكيد على امتداد الذراع مع مراعاة االنتقال.تكرار التمرين من()6 -4مرات مع التأكيد على
أن تكون السبابة آخر ما يبقى مالمس للقرص.
 تكرار التمرين ()5 -4مرات تطبيق التمرينبصورة صحيحة بحركة انسيابية للذراع الرامية
مع عمل االلتواء مشدود الجذع جانبي قبل
الرمي من ثم الرمي ألقصى مسافة

 -على جميع الطالب االنتباه على اإليعاز
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