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تأثير استخدام تمرينات خاصة في تحسين مستوى انجاز رمي القرص بدرس 

 اضية للمرحلة المتوسطةالتربية الري
 م. م عادل حامد عبيد

 
 مستخلص البحث

 اشتمل هذا البحث على خمسة أبواب 
التربية الرياضية المدرسية أحد أهم مجاالت النشاط الحركي المنظم الذي  الباب األول: المقدمة:

ن وسائل ميهدف أساسًا إلى تربية التالميذ والطالب صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا وهي وسيلة هامة 
تحقيق بعض أهداف العملية التربوية والتعليمية، وانطالقًا من أن التربية الرياضية المدرسية أهم 
أدوات المنهاج الدراسي في أحداث التربية وأن درس التربية الرياضية هو الوسيلة الرئيسية للتربية 

اركون الطالب الذين يشالرياضية المدرسية في الوصول إلى هذا الهدف، وتكمن مشكلة البحث ان 
في الدرس ليس لهم دور فعال في العملية التعليمية و الوصول الى تحقيق أهدافها، ومن هنا نجد 
أن أهداف درس التربية الرياضية، ال تحظى باالهتمام الواجب والكافي، ولذا وجب على المدرس 

رق واألساليب نية والمهارية مقدراً الطأن يقوم بتحديد أهداف الوحدة التعليمية من الناحية التربوية والبد
التي سوف يستخدمها لتحقيق أهداف مدرس التربية الرياضية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة، 
أما أهمية البحث فهو معرفة تأثير استخدام التمرينات الخاصة على تحسين مستوى االنجاز بدرس 

سين أثير استخدام المنهج التقليدي على تحالتربية الرياضية لطالب المرحلة المتوسطة، وكذلك ت
المستوى الرقمي في الوثب الطويل للمجموعة الضابطة بدرس التربية الرياضية، اما فرضا البحث 
فقد حدد الباحث بان هناك وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين 

ب في مستوى اإلنجاز في فعالية رمي القرص لطال التجريبية والضابطة ولصالح االختبار البعدي
المرحلة المتوسطة، وذلك وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين للمجموعتين 
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في مستوى االنجاز في فعالية رمي القرص 

طالب المرحلة المتوسطة وأما المجال المكاني  لطالب المرحلة المتوسطة، اما المجال البشري فهو
ل الزماني محافظة بغداد واما المجا –فكانت مدرسة المتوسطة الغربية التابعة لتربية الرصافة األولى 

 .2511 12 25 - 2511  15 11فحدد للفترة من 
تجريبي هج ال: اشتمل هذا الباب منهجية البحث واجراءاته الميدانية وتم استخدام المالباب الثالث

لمالئمته طبيعة مشكلة البحث، وتم تحديد طالب المرحلة المتوسطة بالطريقة العمدية وتم تحديد 
-2511ي محافظة بغداد للعام الدراس –المتوسطة الغربية للبنين التابعة الى تربية الرصافة األولى 
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ئية، وتم ادراج طريقة العشوابالطريقة العشوائية وتم اختيار المجموعة التجريبية والضابطة بال 2512
االدوات والوسائل واالجهزة المستخدمة في البحث، واالختبارات المستخدمة في البحث وتم استخراج 
الشروط العلمية لالختبارات بعدها عمد الباحث الى اجراء تجربة استطالعية ومن ثم تم اجراء 

 جراء االختبارات البعدية.االختبارات القبلية وبعدها تم تنفيذ المنهج وبعد ذلك تم ا
فقد تم فيه عرض النتائج االحصائية المستخرجة بجداول بيانية مع تحليل تلك -: الباب الرابع

 النتائج ومناقشتها وفقًا ل سس المعرفية النظرية المسندة بالمراجع العلمية.
رات والوسائل افي ضوء التجربة التي تم تطبيقها والنتائج المختلفة عبر االختب الباب الخامس:

االحصائية تم التوصل الى ان التمارين الخاصة التي تعطى في الوحدة التعليمية لطالب المتوسطة 
 تساعد على تحسين المهارات االساسية قيد البحث وتحقيق انجاز أفضل في رمي القرص. 
لقرص ا وأوصى الباحث الى اعتماد التمارين الخاصة في الوحدات التعليمية لتعليم مهارة رمي

 . والميدان الساحةوكذلك يمكن استخدام التمارين الخاصة في تحسين بعض الفعاليات األخرى في 
 

Abstract 
This paper contains five sections: 
Part One: Introduction: Physical education school is one of the most important areas 

of organized motor activity, which aims mainly to raise students and students health, 

psychological and social, an important means of achieving some of the objectives of 

the educational process, and based on the fact that school physical education is the 

most important tools of the curriculum in the events of education and The lesson of 

physical education is the main means of school sports education in reaching this goal. 

The problem of research is that the students who participate in the lesson have no active 

role in the educational process and reach their goals. The teacher must define the 

objectives of the educational unit in terms of education, physical and skill, and 

determine the methods and methods that will be used to achieve the objectives of the 

teacher of physical education in order to achieve the objectives set. The importance of 

research is to know the impact of the use of special exercises To improve the level of 

achievement in the course of physical education for middle school students, as well as 

the impact of the use of the traditional approach to improve the digital level in the long 

jump of the control group in the lesson of physical education, There were significant 

differences between the pre - and post - test of the experimental and control groups and 

for the post - test in the level of achievement in the effectiveness of throwing disc for 

intermediate students. There were significant differences between the two tests of the 

experimental and control groups and the experimental group in the achievement level 

The middle field is the middle school students. The spatial field was the western middle 

school affiliated with the education of the first Rusafa, Baghdad governorate, but the 

temporal field was determined for the period from 18/10/2016 to 20/12/2016.                                                                                      

Part III: This section included the methodology of research and field procedures and 

the use of empirical test for the suitability of the nature of the problem of research, and 

was identified students of the intermediate stage by deliberate way was determined 

Western medium for boys belonging to the first Rusafa education - Baghdad province 

for the academic year 2016-2017 random way was selected experimental group And 
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the control by random method, and the tools, devices and devices used in the research, 

and the tests used in the research were added and the scientific conditions for the tests 

were extracted after which the researchers conducted an exploratory experiment and 

then the test was conducted And after that the method was implemented and after that 

the tests were carried out.                                                                                       
The fourth section: - The statistical results were presented in the tables with the 

analysis of these results and discussed in accordance with the basis of theoretical 

knowledge assigned to scientific references.                                      
Part 5: In the light of the experience that was applied and the different results through 

tests and statistical means, it was found that the special exercises given in the 

educational unit for middle students help improve the basic skills in search and achieve 

a better completion in discus.                                                
The researchers recommended the use of special exercises in the educational units to 

teach the skill of discus and also can use special exercises in improving some of the 

other activities in the field and track.                                                                

 التعريف بالبحث:-1
 المقدمة وأهمية البحث:1-1
التربية الرياضية المدرسية أحد أهم مجاالت النشاط الحركي المنظم الذي يهدف أساساً إلى تربية    

التالميذ والطالب صحياً ونفسياً واجتماعياً وهي وسيلة هامة من وسائل تحقيق بعض أهداف العملية 
لتعليمية، وانطالقًا من أن التربية الرياضية المدرسية أهم أدوات المنهاج الدراسي في التربوية وا

أحداث التربية وأن درس التربية الرياضية هو الوسيلة الرئيسية للتربية الرياضية المدرسية في 
الوصول إلى هذا الهدف، وباعتبار التربية الرياضية المدرسية جزء مهم من العملية التعليمية 

التربوية في المدرسة عموماً فإن المناخ المدرسي العام يؤثر سلباً أو إيجاباً في قدرة التربية الرياضية و 
 المدرسية على تحقيق أو عدم تحقيق مجموعة األهداف التعليمية والتربوية التي وضعت من أجلها.

دريس عدة ع التإن الهدف الرئيسي للعملية التعليمية هو التوصل للتدريس المؤثر، ويتفاعل م
متغيرات رئيسية وثانوية منها طرائق التعلم والتعليم واستراتيجيتها وأساليبها ووسائل قياسات التعلم، 

 وجميعها تشارك في تأثيراتها المتباينة والمختلفة على العملية التدريسية.
ي في إعداد م( أن المؤسسات التعليمية والتربوية الدعامة األول٨٨٨٨وتذكر عفاف عبد الكريم ) 

جيل الحاضر والمستقبل والذى يقوم علي أكتافه نهضة المجتمع و رقيه، وذلك عن طريق التعلم 
المبني علي أسس علمية، كما أن الفترة الحالية تشهد محاوالت جادة لتطوير التعلم بشكل جاد في 

ارها عملية باعتب جميع مراحله، واحتلت العملية التعليمية مكانا بارزا ضمن أولويات هذا التطوير
شاملة تتناول جميع جوانب شخصية المتعلم بالتغيير والتنمية عن طريق خلق مواقف تعليمية 
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فيتعرض المتعلم لخبرات متنوعة تتفاعل فيها جوانب األداء واإلدراك والوجدان بشكل كامل 
 (68)ومتوازن.

ي ونفسي بناء عقلي وحركوتعتبر مرحلة التعليم األساسي وبصفة خاصة المرحلة المتوسطة مرحلة 
م( أن أهم ما يتميز به المتعلم في هذه المرحلة ٨٨١١وبدني للطالب حيث تشير "فاطمة عوض" )

هي سرعة استيعابه وتعلمه الحركات الرياضية بجدية والقدرة على االنسجام الحركي وكثيرًا ما 
  (69)تصادف ظاهرة )التعلم من أول وهلة(.

خاصة حديثاً في مجال التربية الرياضية والذي له صفة الخصوصية لقد ظهر مصطلح التمرينات ال
في األداء المهارى وتمرينات هذا النوع هي أقصى درجات التخصص كما ونوعًا وتوقيتًا بمعنى 
التنمية وفقًا لالستخدامات اللحظية المجموعات العضلية داخل األداء المهارى والتي تعتبر عاماًل 

وظيف العمل العصبي والعضلي لهذا األداء والمقصود بالتمرينات الخاصة حاسماً في نجاح عملية ت
الذي تعتبر أحد المبادئ األساسية للتدريب والتعليم في مجال التربية الرياضية، هو أن تتجه عملية 
التعليم وتركز على متطلبات األداء لنوع النشاط الرياضي الممارس، سواء من الناحية الفسيولوجية 

ية او الخططية، فيجب على المعلم عند تخطيطه لبرامج تعليم نشاط رياضي معين أن او المهار 
يركز هدف تلك البرامج على تحسين نظم إنتاج الطاقة المرتبطة باألداء في النشاط الرياضي 
التخصصي، باإلضافة إلى التركيز على استخدام التمرينات النوعية والتخصصية التي تهدف إلى 

المهارات األساسية، وكذلك العضالت العاملة أثناء األداءات المختلفة، في نوع  االرتقاء وتطوير
النشاط الرياضي التخصصي، يمثل درس التربية الرياضية الجزء األهم من مجموعة أجزاء البرنامج 
المدرسي للتربية الرياضية ومن خالله تقدم كافة الخبرات والمواد التعليمية والتربوية التي تحقق 

ف المنهج، وعلى ذلك يفترض أن يستفيد منه كل طالب المدرسة مرتين أسبوعيًا على األقل، أهدا
كما أنه يجب على معلم التربية البدنية مراعاة كافة االعتبارات المتعلقة بطرق التدريس والوسائل 
التعليمية والتقويم حتى يمكن تحقيق تلك األهداف بصورة سليمة، ويعود رمي القرص إلى بعض 

روع العاب الساحة والميدان، اذ يؤثر فيها الطول والوزن بشكل كبير على نتيجة المسابقاتة،، ف
بالمقارنة إلى رمي الرمح، إذ نالحظ ان رامي القرص له مواصفات جسمانية خاصة اذ يحتاج الى 
جسم عضلي وقوة عضلية كبيرة يمكن الحصول عليها من خالل التدريب الشامل لجميع أجزاء 

ويعمل رامي القرص بصورة خاصة من خالل التناسق الحركي والرشاقة الحركية في سير  الجسم،

                                                           
، دار ٣ط  ،التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضة، أساليب واستراتيجيات وتقويمعفاف عبد الكريم؛ - 68

 م. ٩١١١المعارف، اإلسكندرية:
لثانية، الجزء الثالث، مطبعة فليمنج، ، الطبعة اطرق التدريس بين النظرية والتطبيقفاطمة عوض صابر؛ - 69

 م. ٩١١١اإلسكندرية: 
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" لكي يصل الالعب إلى أداء فني عالي في رمي القرص عليه ان يربط حركات (70) الحركات.
األداء الفني للرمي القرص بعضها ببعض حتى يمكن إكساب القرص أقصى سرعة انطالق ألطول 

الهتمام بربط سرعة دوران الجسم ومرجحة الذراعين مع باقي أوضاع الرمي مسافة ممكنة لذا يجب ا
 (71)األخرى."

 مشكلة البحث:.-1
يعتبر درس التربية الرياضية هو الدعامة االساسية التي يرتكز عليها تكوين النشئ والشباب    

سليمة لحيث يعمل على تنمية الصفات البدنية والمهارات الحركية وتكوين العادات الصحية ا
واكتساب العديد من المعارف والمعلومات باإلضافة الى تنمية الجوانب المتعددة لشخصية الفرد 
بمعنى ان درس التربية الرياضية يساعد في اعداد األفراد وتربيتهم تربية كاملة متزنة بدنيا وعقليا 

 قرص للمدارسواجتماعيا، ومن خالل عمل الباحث مدرس ومدرب ومالحظته لواقع فعالية رمي ال
المتوسطة  باعتبارها المرحلة التي تمارس فيها رمي القرص كونها ال تمارس في المرحلة االبتدائية 
في المدارس العراقية، الحظ ان الطالب الذين يشاركون في الدرس ليس لهم دور فعال في العملية 

 تحظى ربية الرياضية، الالتعليمية و الوصول الى تحقيق أهدافها، ومن هنا نجد أن أهداف درس الت
باالهتمام الكافي، ولذا وجب على المدرس أن يقوم بتحديد أهداف الوحدة التعليمية من الناحية 
التربوية والبدنية والمهارية مقدرًا الطرق واألساليب التي سوف يستخدمها لتحقيق أهداف مدرس 

 التربية الرياضية في سبيل تحقيق األهداف الموضوعة.
عاة الفروق الفردية من أسس التربية الحديثة التي تقوم على االعتراف بالفردية وعلى وتعتبر مرا

استغالل مواهبها إلى أقصى الحدود الممكنة فدراسة الفروق تقدم للفرد صورة نفسه في أعين اآلخرين 
ذا عرف اإلنسان نفسه أدرك حدودها فوقف عندها وأدرك إمكانياتها فأحسن  أو في مرآة نفسه وا 

تغاللها إلى أقصى ما يمكن لها من حدود الكمال والحرية الفردية ال تعنى الفوضى أو اإلهمال اس
بل هي حرية منظمة موجه مقصودة ترسم الطريق السليم لنمو المواهب واإلرادة الفردية حين تتركز 
د و في اتجاه محدد تجد لديها شحنة هائلة من المقدرة النفسية التي تتحمل الصعب إلثبات الوج

 (72)وتحقيق الذات.
وتعتبر مسابقات رمي القرص من األنشطة الرياضية التي نالت اهتمام الباحث في مجال دراسات 
مسابقات الميدان المضمار نظرًا لتعدد انشطتها، األمر الذي يتطلب مواصفات خاصة ومستويات 

                                                           
: جامعة ، بغدادالقواعد األساسية لتعليم العاب الساحة والميدان في فعاليات الرمي والقذفقاسم حسن حسين؛  - 70

                                         .                                                          82، ص1811بغداد، مطبعة جامعة     بغداد.
، ص 1898، البصرة: جامعة البصرة، مطبعة التعليم العالي في الموصل، العاب القوىريسان خريبط مجيد؛  - 71

259. 
م.،  2115، منشأة المعارف، ٩١ط  وتطبيقات (. –التدريب الرياضي ) نظريات عصام الدين عبد الخالق؛ - 72

 .35ص
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ذول في كل د البدني المبمتباينة من الكفاءة البدنية والوظيفية تبعًا لنوع المسابقة ومستوى الجه
مسابقة وبالتالي اختالف العبء الواقع على أجهزة الجسم البدنية او الوظيفية، ومن الوجهة البدنية 
والفسيولوجية لمسابقة رمي القرص تتطلب تنمية القوة المميزة بالسرعة قدرة الخاليا العصبية على 

اب األلياف على العمل في ظروف غي تعبئة األلياف العضلية للعمل، وفى نفس الوقت قدرة هذه
األوكسجين )القدرة الالهوائية(، األمر الذي يتطلب استجابات كيميائية حيوية متباينة لضمان إنتاج 
وتوفير الطاقة بمستوى عال خالل المنافسة وذلك ألنها من المسابقات التي تحتاج الى استخدام 

 ية لكل مسابقة من مسابقات العاب الساحة والميدانالقدرة الالهوائية، ويجب أن ترتبط األداءات الفن
بقدرات بدنية خاصة ذات تأثير إيجابي على مستوى تلك األداءات المهارية، فكل حركة من حركات 

إلى تحريك جزء أو أكثر من أجزاء الجسم،  -المتعلم تحتاج أثناء القيام بها باألداءات المختلفة
وة معينة وأن تؤدى الحركة بسرعة معينة، وأن يتحمل المتعلم ويتطلب أداء الحركة عماًل عضليًا بق

أداء الحركة لفترة زمنية محددة يطلق عليها القدرة على األداء، ولذلك أصبح االهتمام باستخدام 
األسلوب الحديث في التعلم وهو ما يسمى التعليم النوعي الذي يهتم بكل هذه النواحي السابقة 

 (73)ستويات الرياضية.ليصل المتعلم إلى أعلى الم
ويرى الباحث بناء على ما سبق ذكره أنه يجب أن يكون هناك تواصل وتسلسل بين النظرية    

والتطبيق بمعني أن يتكامل وضع التمرينات الخاصة المقننة من خالل التحليل الفني ل داء الذي 
طوير مستوي ه حتما تيوضح المهارة تفصيليا مع تطبيقها بصورة واقعية، األمر الذي يترتب علي

 األداء وتحسن مستوى االنجاز.
 -أهداف البحث:  1-3

تأثير استخدام التمرينات الخاصة على تحسين اإلنجاز في رمي القرص بدرس التربية الرياضية 
 لطالب المرحلة المتوسطة من خالل التعرف على:

التربية  القرص بدرس تأثير استخدام التمرينات الخاصة على تحسين مستوى اإلنجاز في رمي-٨
 الرياضية لطالب المرحلة المتوسطة.

تأثير استخدام المنهج المتبع على تحسين المستوى الرقمي في رمي القرص للمجموعة الضابطة -٢
 بدرس التربية الرياضية.

تحديد المعدل النسبي للتقدم الحادث في مستوى اإلنجاز في رمي القرص بدرس التربية الرياضية -٣
 لمرحلة المتوسطة لكال المجموعتين التجريبية والضابطة.لطالب ا

 فرضا البحث: 1-4
                                                           

أثر استخدام أسلوبي التبادلي والممارسة على مستو  األداء المهار  والرقى في عبد الحافظ؛  عادل محمود- 73

، مجلة بحوث التربية الرياضية، المجلد التاسع، العدد السابع عشر والثامن عشر، كلية التربية الرياضية رمى الرمح

 م ٩١١٩بنين، جامعة الزقازيق، أغسطس، 
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وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة -1    
 ولصالح االختبار البعدي في مستوى اإلنجاز في فعالية رمي القرص لطالب المرحلة المتوسطة.

وق ذات داللة معنوية بين االختبارين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة وجود فر -2    
 ولصالح المجموعة التجريبية في مستوى االنجاز في فعالية رمي القرص لطالب المرحلة المتوسطة.

 مجاالت البحث: 1-5
 طلبة المرحلة المتوسطة -المجال البشري:  1-0-1
 2511 12 25- 2511  15 11 للفترة من-المجال الزماني:  1-0-2
محافظة -تربية الرصافة األولى-ساحة مدرسة المتوسطة الغربية للبنين -المجال المكاني:  1-0-3

 بغداد.
جراءاته الميدانية:   3  ـ منهج البحث وا 
 منهج البحث:  1ـ  3
ة لمالئمته طاستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم مجموعتين احداها التجريبية والثانية الضاب   

إذ ان " المنهج التجريبي يتميز عن غيره من المناهج العلمية بقدرته على التحكم لطبيعة البحث، 
 (74)والضبط في العوامل المختلفة التي تؤثر في السلوك "

 مجتمع البحث وعينة:   .ـ 3
وتم ( 2512-2511تم تحديد مجتمع البحث وهم طالب المرحلة المتوسطة للعام الدراسي )    

اختيار مديرية تربية الرصافة األولى في محافظة بغداد بالطريقة العشوائية وتم اختيار المتوسطة 
الغربية للبنين بالطريقة العشوائية بعد استبعاد المدارس التي ال يوجد فيها ساحات حيث بلغ عدد 

مدرسة وتم 11عاد مدرسة تم استب30المدارس المتوسطة التابعة الى مديرية تربية الرصافة األولى 
(طالباً 191اختيار عينة البحث وهم طالب الصف الثاني المتوسط بالطريقة العمدية والبالغ عددهم)

(طالبًا عن طريق القرعة 33موزعين على ستة شعب وتم اختيار شعبة )ب( والبالغ عدد طالبها )
عينة ة تم تقسيم الطالب بسبب حالتهم المرضية وعدم استطاعتهم مزاولة الرياض3وبعد استبعاد 

( ين الخاصةالتمار بالطريقة العشوائية الى مجموعتين تجريبية والتي تطبق المنهج التجريبي )
ومجموعة ضابطة تطبق األسلوب المتبع من قبل المدرس  وكل مجموعة فيها خمسة عشر طالبًا، 

ك ة بالبحث وذلوتم اعداد تمارين خاصة ضمن الوحدة التعليمية الجديدة وضمن المهارات المحدد
 .2511 12 25ولغاية 2511 15 11من الفترة 

 وسائل جمع المعلومات واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث: 3-3

                                                           
، 2111، عمان: دار عمار للنشر، اميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربويةالتصابراهيم عبد الخالق؛  - 74

 .149ص 
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 وسائل جمع المعلومات: 3-3-1
 -لقد تم االستفادة مما يأتي: 

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية-
 المالحظة التقنية )باستخدام أجهزة تقنية( والتجريب-
 المقابالت الشخصية-
 االختبار والقياس-
 شبكة المعلومات الدولية)االنترنيت(-
 االجهزة المستخدمة في البحث:.-3-3
 (2عدد) sonyصورة ثا نوع  20.الة تصوير فيديو سرعة 1
 Samsungعقدة.  24مع تلفزيون    DVD.جهاز2
 (.15عدد ) CD---.أقراص 3
 (.0.ساعة توقيت الكترونية عدد )4
 -أدوات البحث: 3-3-3
 شريط قياس معدني-
 م(1مقياس رسم بطول )-
 مقياس طول )من الجلد(-
 قرص10كغم( عدد 1كغم( والطول واقراص )1,055وزن القرص ) 1اقراص عدد-
 عالمات دالة )شواخص(. - 
 أطواق بالستك -
 حبال - 
 () :فريق العمل المساعد 3-4

 ة.التجربة االستطالعية واالختبارات القبلية والبعدي تم االستفادة من فريق العمل المساعد في    
 -خطوات تنفيذ البحث:  3-5
 الوحدات التعريفية:3-5-1

تم اجراء الوحدة التعريفية األولى وهي وحدة تعريفية عن  2511-15-4في يوم الثالثاء الموافق 
 ث.لثانية لعينة البحتم اجراء الوحدة التعريفية ا 2511-15-0فعالية رمي القرص وفي يوم الخميس 

 - الشروط العلمية لالختبارات: 3-6

                                                           
 -1-    أ.م.د جاسم علي حسن -3أ.م.د حيدر نوار حسين  -2أ.م.د علي عبد العظيم 
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( محاوالت 1تم تحديد مستوى األداء الرقمي والفني باختبار رمي القرص من خالل أداء )          
حسب قانون االتحاد الدولي أللعاب الساحة والميدان، ولكن ألمور إدارية وتنظيمية ارتأى الباحث 

متعلم، واحتساب أفضل هذه المحاوالت من حيث تسجيل اعلى انجاز، محاوالت لكل  3ان تحدد بة 
( درجات لكل مرحلة 15أما تقييم األداء الفني إذ يتم تحديد درجة للمستوى المهاري للطالب بواقع )

( لكل مراحل األداء وذلك من قبل لجنة من الخبراء 45من مراحل األداء الفني ويكون المجموع )
  والمضمار. اختصاص تدريس الميدان

 -التجربة االستطالعية:  3-0
في الساحة الخارجية  2511-15-11تم أجراء التجربة االستطالعية يوم األحد الموافق          

( دقيقة على أربعة طالب من مجتمع البحث وهم طالب 1،05للمتوسطة الغربية في الساعة )
 ة.ن الهدف من التجربة االستطالعيشعبة )ب( وقد اشتملت هذه التجربة اختبار رمي القرص وكا

      - تعريف فريق العمل المساعد على طبيعة العمل واإلجراءات:  
 تدريب فريق العمل المساعد. -1
 التأكد من مالئمة االختبار لمستوى عينة البحث.-2
 التعرف على كل السلبيات والمعوقات التي قد تواجه الباحث خالل إجراء االختبار.-3
 على الوقت الكافي إلجراء االختبار.التعرف -4
 (75) -اجراء االختبار الخاص:  3-0-1
 اسم االختبار: رمي القرص.-
 هدف االختبار: التعرف على األداء الفني واالنجاز في رمي القرص.-
 كغم(.1،055( وزن القرص )1أدوات االختبار: اقراص عدد )-
 محاوالت لكل طالب. 3عدد المحاوالت:  -
 ختبار: اختبار للطالب من مسك القرص ثم الدوران ثم رمي القرص واتزان الجسم.تنفيذ اال -
وصف االختبار: يبدأ الطالب بمسك القرص في دائرة الرمي وعند سماع إشارة البدء يبدأ بالدوران -

األول ثم الدوران الثاني مع وضع القرص للرمي مع تنفيذ النقل الحركي من الجذع الى ذراع الرمي 
م رمي القرص والمحافظة على اتزان الجسم وعدم تخطي نهاية دائرة الرمي وتقاس الرمية ومن ث

عن طريق شريط قياس متري من الحافة الداخلية لنهاية دائرة الرمي الى األثر الذي تركه القرص 
 وال تعد الرمية صحيحة اال إذا خرج الطالب من المكان المخصص للخروج عند تنفيذ الرمية.

 ة البحث الرئيسة:تجرب 3-0
 االختبارات القبلية:  3-0-1

                                                           
 قانون االتحاد الدولي للساحة والميدان. - 75
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قام فريق العمل المساعد بأشراف الباحث بإجراء تصوير فديوي قبلي لعينة البحث في يوم     
في الساعة الثامنة صباحا بعد إجراء عملية اإلعداد العام  2511- 15-12االثنين الموافق 

عتماد المحاولة الناجحة واألعلى انجازًا، وتم والخاص تم إعطاء لكل طالب ثالث محاوالت ثم يتم ا
م (، 1( يابانية الصنع ، الزوم )صفر( بعد الكامرة ) Sony  نوع ) 2التصوير بإستخدام كامرة  

م(، ويكون التصوير بشكل جانبي ، وذلك الن إمكانية مالحظة األخطاء تكون 1مجال الحركة ) 
داء الالعبين تم عرض الفلم على مجموعة من أكبر من األوضاع األخرى وللتعرف على مستوى أ

المختصين والخبراء في هذا المجال وتم وضع تقويم األداء الحركي في استمارة خاصة أعدت لهذا 
 الغرض .

 التجربة الرئيسية:  .-3-0
بعد إجراء التصوير الفديوي لالختبارات القبلية وكذلك مهارة انجاز رمي القرص قيد البحث قام    

بوضع تمارين خاصة لتحسين مستوى االنجاز في رمي القرص إذ اشتمل هذا المنهج على الباحث 
بعض التمارين الخاصة التي تخدم المهارة وتساعد في تحسين المستوى الفني لدى أفراد العينة، 
فضاًل عن استعمال أدوات مساعدة لتسهيل على الطالب تعلم األجزاء الرئيسة من المهارة بالشكل 

( أسابيع وتم البدء 1ذ استمر تطبيق التمارين المقترحة ضمن المنهج التعليمي لمدة )الصحيح ا
بمعدل وحدتين تعليمية اذا بلغ  2511 12   21ولغاية    2511  15 25بتنفيذ المنهج بتأري 

 (وحدة تعليمية.24عدد الوحدات التعليمية )
 التجربة البعدية: 3-0-3
ن الخاصة المقترحة ضمن المنهج التعليمي على عينة المجموعة بعد االنتهاء من تنفيذ التماري   

التجريبية تم إجراء االختبارات البعدية في مهارة انجاز رمي القرص قيد الدراسة وذلك في يوم 
عن طريق التصوير الفديوي للمجموعتين التجريبية والضابطة 2511 12 21الخميس المصادف 

عرض الفلم على مجموعة من الخبراء لتقويم األداء الحركي  من قبل فريق العمل المساعد نفسه وتم
 ألفراد المجموعة الضابطة والتجريبية في األداء ومستوى اإلنجاز في رمي القرص.

 -الوسائل اإلحصائية:  3-0
 ( وباستخدام القوانين ذات العالقة.spssيتم استخدام الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )      

 ائج وتحليلها ومناقشتها: عرض النت-4
عرض الباحث نتائج القياسات القبلية والبعدية لعينة البحث، من خالل عرض األوساط       

الحسابية واالنحرافات المعيارية في جداول توضيحية بعد إجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لها، 
طة جموعتين التجريبية و الضابوذلك لسهولة مالحظة النتائج، فضاًل عن إجراء المقارنة بين الم

في االختبارات القبلية والبعدية وباالختبارات البعدية بين المجاميع من خالل تحليل وتفسير نتائج 
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كل القياسات لمعرفة واقع الفروق ودالالتها اإلحصائية، على وفق المنظور العلمي الدقيق، من 
وى لتمارين الخاصة في تحقيق مستأجل تحقيق أهداف البحث وفروضه، بالتعّرف على تأثير ا

 انجاز افضل في مهارة رمي القرص.
 عرض نتائج االنجاز وتحليلها ومناقشتها: 4-1
 -عرض نتائج االنجاز في االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبية:  4-1-1

النجاز وكما شر اعرض الباحث أوال نتائج األوساط الحسابية القبلية واالنحرافات المعيارية لمؤ      
 -( وكما يأتي: 1مبين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الجدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشر في االختبار القبلي  (1جدول رقم )
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 وحدة القياس المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجـموعة الضابطة

 ع س   ع س  

 1.000 15.510 1.004 14.1.5 المتر وأجزائه اإلنجاز

 (1يالحظ من جدول رقم)
الوسط الحسابي لمؤشر االنجاز في االختبار القبلي للمجموعتين كان على التوالي )الضابطة، •

 (.5.211( )5.224( وبانحرافات معيارية قدرها )10.052( )14.120التجريبية( )
 -ار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليلها: عرض مؤشر االنجاز لالختب.-4-1
ومن اجل التعرف على األوساط الحسابية بين االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة    

( 2والتجريبية في مؤشر االنجاز وفي االختبار البعدي عرض الباحث هذه األوساط بالجدول )
 -وكما يأتي: 
النحرافات المعيارية لمؤشر االنجاز للمجموعتين الضابطة األوساط الحسابية وا (.جدول )

 والتجريبية في االختبارات البعدية

 (2يالحظ من جدول رقم )
ز في االختبار القبلي للمجموعتين كان على التوالي )الضابطة، الوسط الحسابي لمؤشر االنجا•

 (.5.913() 5.214( وبانحرافات معيارية قدرها )11.141() 10.29التجريبية( )
 

 المجموعة التجريبية المجـموعة الضابطة وحدة القياس المتغيرات
 ع س   ع س   

 1.013 16.641 1.064 15.00 المتر وأجزائه اإلنجاز
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عرض الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في االنجاز للمجموعتين التجريبية  4-1-3

 -والضابطة وتحليلها ومناقشتها: 
( المحسوبة tوساط الحسابية والخطأ المعياري لفروق االوساط وقيمة )فرق األ  (3جدول )

 وداللة الفروق بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي في اإلنجاز لرمي القرص

 (5.50معنوية عند مستوى داللة )
في مؤشر االنجاز بلغ فرق األوساط الحسابية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين •

دير توزيع المعاينة لفروق األوساط ( وبخطأ معياري لتق3.315( )4.021التجريبية والضابطة)
 (5.141قدرها )

( على التوالي، عند مستوى داللة 9.455( )35.423( المحسوبة )t(، وبلغت قيم )5.302)
(، وهذا يدل على معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي 14( وأمام درجة حرية )5.50)

 البعدي. للمجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح االختبار
مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية بمتغير االنجاز للمجموعتين الضابطة  4-5-4

 -والتجريبية: 
( اذ تم استخدام اختبار 3من خالل عرض نتائج اختبار االنجاز والموضح في الجدول )       

(tظهر هناك معنوية الفروق في مستوى االنجاز بين االختبارين القبلي وال )الح االختبار بعدي ولص
البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية، اذ ان اتباع المنهج المعد من قبل الباحث واستخدام 
التمارين الخاصة  قد ساعد على تحسين اإلنجاز  للمتعلم وكذلك التكرارات والتغذية الراجعة اذا ان 

اع لجيد وتحقيق االنجاز عالقة باألوضهذه التمارين الخاصة  يعطي للمتعلم الدافع لممارسة األداء ا
التي يتخذها الجسم في أثناء األداء الحركي لمتعلم في رمي القرص والتوافق الحركي العالي وخاصة 
العالقة بين الرجلين والذراعين في خطوات دوران الجسم والرمي والتبديل وزاوية انطالق القرص 

قاطع مع المحافظة على السرعة والتوازن، ويعزو والعمل بأعلى سرعة وما نعنيه تغير الحركة والت
الباحث هذا التطور للمجموعة التجريبية بسبب التمارين الخاصة الموضوعة على وفق المعايير 

 وحدة المتغيرات
 القياس

 ف   المجموعة

الخطأ 
المعياري 
لفروق 
 األوساط

 (tقيمة )
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 سم متر و اإلنجاز
 معنوي 1.111 31.4.3 1.140 4.5.1 التجريبية
 معنوي 1.111 0.411 .1.35 3.311 الضابطة
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الخاصة بالمهارة من خالل اشتقاق هذه التمرينات من اصل األداء المهاري لفعالية رمي القرص 
ع مستلزمات الفعالية الخاصة واعتماد هذه ان التمرينات الخاصة يمكن ان تغير و تتناسب م

التمرينات على الترابط الحركي بين اجزاء األداء الحركي باعتبارها تمرينات تخصصية مركبة 
ومترابطة من خالل التغير ل وضاع المختلفة خالل رمي القرص ولذلك فإن المجموعة التجريبية 

نطقية التكرار للمتعلم لذلك كانت النتائج محصل فيها تطور وهذا أمر طبيعي وذلك نتيجة الخبرة و 
 (76)في تحسن مستوى اإلنجاز في رمي القرص.

عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية في االنجاز للمجموعتين الضابطة  4-1-5
 -والتجريبية: 

 يبيةتجر الفروق بين االختبارات البعدية لمؤشر االنجاز الخاصة للمجموعتين الضابطة وال (4جدول )

 (0.05( ومستوى داللة )21عند درجة حرية )
تين التجريبية والضابطة، إذ ظهرت قيمة في مؤشر االنجاز ظهرت معنوية الفروق بين المجموع•
(t(بين المجموعتين )لصالح 21( وأمام درجة حرية )5.515( عند مستوى خطأ)2.242 )

 المجموعة التجريبية
 مناقشة نتائج االختبارات البعدية بمتغير االنجاز بين المجموعتين الضابطة والتجريبية:  4-1-6

( t( اذ تم استخدام اختبار )4والموضح في الجدول )من خالل عرض نتائج قياس اإلنجاز       
ظهر هناك معنوية الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ولصالح 
المجموعة التجريبية في متغير)االنجاز(  ويرى الباحث ان هذه النتائج تعود لفاعلية التمارين 

ويعزو الباحث سبب هذا التطور إلى قابلية الطالب  الخاصة وحسب المنهج المعد من قبل الباحث 
السريعة إلتقان التمرينات وتنوعها، كونها إحدى الشروط المهمة لتحسين المستوى ، والرغبة في 

باإلضافة إلى ارتباطها في تعلم وتدريب حركة أخرى  (77)تحسين مستوى اإلنجاز في رمي القرص،
ي تشويق ونشاط للمجموعة التجريبية، باإلضافة إلى مسبقًا مما يساعد الالعبين على تعلمها ف

تكرار التمارين الخاصة يساعد في عملية إتقان الحركة وتالفي األخطاء المتوقعة، "بأن عملية تكرار 
االستجابات الصحيحة لنفس الموقف التعليمي تؤدي وتصل بالفرد إلى درجة كبيرة من اإلتقان من 

                                                           
 .مصدر سبق ذكره؛ 1881عادل محمود عبد الحافظ  - 76
 .مصدر سبق ذكره؛ 1881مود عبد الحافظ عادل مح - 77

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 tقيمة  التجريبية الضابطة
 المحسوبة

 مستوى
 الخطأ

 الداللة
 ع س   ع س  

 
 اإلنجاز

 
المتر 
 وأجزائه

15.00 1.064 16.641 1.013 ..040 
 

 معنوي 1.111
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مي واستجابته الصحيحة يتم التخلص من األخطاء المرافقة له خالل طريقة التكرار لموقف التعلي
 .(78)واإلبقاء والثبات على الجوانب الصحيحة"

 االستنتاجات والتوصيات-5
 -االستنتاجات:  5-1
وجود فروق دالة إحصائيًا في االختبارات القبلية والبعدية إلنجاز رمي القرص للمجموعة -1

 دية.ولصالح االختبارات البع-التجريبية 
-وجود فروق ذات داللة إحصائية لالختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة -2

 ولصالح المجموعة التجريبية في اإلنجاز في رمي القرص.
أظهرت النتائج أن نسبة التحسن لدى أفراد المجموعة التجريبية كان أكثر تحسنًا من أفراد -4

 لية رمي القرص.المجموعة الضابطة في األداء لفعا
أثبتت التمارين الخاصة المقترحة من قبل الباحث فاعليتها بشكل كبير في تحسين مستوى - 0

األداء الفني لالعبين في المجموعة التجريبية وبدرجة أفضل من األسلوب المتبع من قبل المدرس 
 بالنسبة للمجموعة الضابطة.

 -التوصيات:  .-5
م في تحسين األداء الفني للطالب في المناهج التعليمية وضع تمرينات خاصة لغرض اإلسها-1

 المعدة من قبل المدرسين.
 استخدام تمرينات خاصة لغرض تحسين اإلنجاز في رمي القرص لطالب المراحل االعدادية. -2
االستفادة من التمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحث في مناهج تدريب الالعبين الناشئين - 3

 ي القرص.في فعالية رم
يمكن استخدام التمرينات الخاصة في تحسين مستوى اإلنجاز في فعاليات أخرى في العاب -4

 الساحة والميدان.
 
 
 
 
 
 

                                                           
، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، ط  موسوعة الجمباز العصريةعبد المنعم سليمان إبراهيم: - 78

 .41، ص1885
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 المصادر:
  عمار  ، عمان: دارالتصاميم التجريبية في الدراسات النفسية والتربويةابراهيم عبد الخالق؛

 .2551للنشر، 
  جامعة البصرة، مطبعة التعليم العالي في الموصل، ، البصرةالعاب القوىريسان خريبط مجيد؛ :

1919     . 
  زكي درويش وعدل عبد الحافظ؛ موسوعة العاب القوى الرمي والمسابقات المركبة، القاهرة: مطبعة

 .1994التوني، 
  دار الفكر العربياألسس الحركية الوظيفية للتدريب الرياضيطلحة حسين حسام الدين؛ ، ،

                                                                        م.  ٨٨٨١القاهرة:
  ة العبيكان، ، مكتبالتربية الميدانية واساسيات التدريسعبد اللطيف الحليبي ومهدى محمود سالم؛

 .  1991الرياض، السعودية: 
  :كر للطباعة والنشر ، عمان: دار الف1، ط موسوعة الجمباز العصريةعبد المنعم سليمان إبراهيم

 .1990والتوزيع، 
  ف، ، منشأة المعار التدريس للتعليم في التربية البدنية والرياضةعفاف عبد الكريم حسن؛

 .1995اإلسكندرية: 
  التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضة، أساليب واستراتيجيات وتقويمعفاف عبد الكريم؛، 

 .م٨٨٨٨، دار المعارف، اإلسكندرية:٣ط 
  الجزء الثالثطرق التدريس بين النظرية والتطبيق، الطبعة الثانيةفاطمة عوض صابر؛ ، ،

 م.٨٨١١مطبعة فليمنج، اإلسكندرية: 
  األسس الميكانيكية والتحليلية والفنية في فعاليات الميدان قاسم حسن حسين وايمان شاكر؛

                .                                                                                                                            2555، عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طوالمضمار
  القواعد األساسية لتعليم العاب الساحة والميدان في فعاليات الرمي والقذفقاسم حسن حسين؛، 

 .1922معة بغداد،بغداد: جامعة بغداد، مطبعة جا
  ابع ، جامعة الموصل، طبع بمطالمبادئ التقنية والتعليمية في رمي القرصكمال جميل الربضي؛

                                      .                                                                                                                           1913مديرية الكتب للطباعة والنشر،
  م.1994، الطبعة التاسعة، دار المعارف، القاهرة: علم النفس الرياضيمحمد حسن عالوى؛ 
  نظريات وطرائق التربية محمود داود الربيعي وأحمد بدري حسين ومازن عبد الهادي أحمد؛

 .  2555، بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر، الرياضية
 دار الفكر ، التدريب الرياضي للجنسين من الطفولة والى المراهقةراهيم حماد؛ مفتى إب ، 

 م.٨٨٨١القاهرة:
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  األهداف التربوية:: تعليم مهارة رمي القرص                        الهدف التعليمي
 .تعزيز اتجاه المسؤولية والتعاون مع االخرين1 الصف: الثاني المتوسط                     

 .تعويد الطالب على المثابرة والقـــــوة .
 .بث روح المرح واالثـــارة نحـو الدرس3

 دقيقة                                                                      41الزمن: 

 طبية  األدوات: أقراص + دوائر بالستيكية + كرات
 

 التنظيم والفعالية اقسام الوحدة الزمن
االدوات 
 المالحظات المستخدمة

 د11
القسم 

    التحضيري

   الحضور د.
تسجيل حضور الطالب واعطاء 

 فكرة عامة عن الدرس

 إحماء عام  د5

سير هرولة        هرولة جانبية مع مرجحة 
الذراعين متقاطعة ركض مع تغيير االتجاه     
مع االشارة ركض مع لمس االرض بالتعاقب    

م     هرولة      1.هرولة    ركض لمسافة  
 سير     

 صافــرة + ساعة
 توقيت

تمارين عامة لتهيئة عضالت 
ومفاصل الجسم والجهازين 
الدوري والتنفسي، التأكيد على 
التعاون وااللتزام واداء التمرين 

 بشكله الصحيح  

 احماء خاص  د 3 
احماء بواسطة تمرين االستناد االمامي 
)الشناو( + تمارين للذراعين والساقين 

 باستخدام الدوائر البالستيكية 

+ ساعة صافرة 
توقيت+ دوائر 

 بالستيكية

يتم التطبيق للتمرينات بشكل 
 مجموعتين     

    القسم الرئيسي د 5.

 الجزء التعليمي د 5
شرح االداء الفني الكامل لمهارة رمي القرص 

 والتأكيد على دوران الجسم واالتزان 
  

دوائر   الجزء التطبيقي  د 1.
بالستيكية+ 

كرات 
كغم( + 1طبية)
 كغم( 1) أقراص

التأكيد على مسك القرص مع 
ثم مرجحة  ––امتداد الجسم

-الذراعين ودوران الجسم واالتزان
الحث على مشاركة جميع الطالب 

 مع تصحيح االخطاء 

 د 5
التمرينات 
 المنهجية 

 تطبيق التمرينات المنهجية المقررة.

التمرينات  د  15
 المقترحة 

لحل  لباحثتطبيق التمرينات المقترحة من قبل ا
 المرحلة الصعبة

 القسم الختامي د 5
هرولة خفيفة لرجوع الجسم الى حالته الطبيعية 
ثم وقوف الطالب أربعة مجاميع ثم صيحة 

 االنصراف 
 

التأكيد على النظام والتعاون بين 
االطالب ونقل األدوات المستخدمة 

 الى غرفة الرياضة


