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 ممخص البحث     
إلى التقدـ العممي الحاصؿ في مجاؿ التعمـ الحركي مع تعدد الطرؽ واألساليب  الباحثتافتطرقت 

المتبعة في عممية التعمـ والى السيادة المخية ودورىا في تعمـ ميارة رمي القرص بالساحة 
لدى طالب كمية التربية  الميارىمف خالؿ معرفة إف األداء أما مشكمة البحث فتكمف  والميداف.

لية رمي القرص بالساحة والميداف دوف المستوى المطموب وذلؾ يعود إلى عدة الرياضية في فعا
أف تتناوؿ معرفة السيادة  الباحثتافعقمية وغيرىا ( وارتأت  ،أسباب ) بدنية ، نفسية ، معرفية

المخية لمطالب ونوع التمرينات ببعض االساليب التي تساعد عمى تعمـ الميارات وأدائيا بالصورة 
ؾ لكوف فعالية القرص تحتاج إلى قدرات عقمية تطبيقية باألداء المياري باالعتماد الصحيحة وذل

اما ىدؼ البحث فيو التعرؼ عمى تأثير  عمى النواحي الفسيولوجية والوظيفية لجسـ اإلنساف
ت التمرينات في تطوير بعض القدرات الحركية والميارات األساسية بخماسي كرة القدـ . استخدم

نيج التجريبي لمالئمتو طبيعة المشكمة وضـ ىذا الباب األجيزة واألدوات المساعدة الم الباحثتاف
ووسائؿ جمع المعمومات والتجربتيف االستطالعيتيف واالختبارات المستخدمة في البحث واألسس 
العممية لالختبارات واالختبارات القبمية والبعدية والوسائؿ اإلحصائية المستخدمة في معالجة 

يجاد داللو الفروؽ لال تياومناقش ياوتحميم النتائج وتـ عرض البيانات.  .ختبارات القبمية والبعدية وا 
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The Effect of Sequential Style Exercises for Sovereign Skeletons in 
Learning the Effectiveness of Disc Throwing in the Arena and the Field 

 
Keywords: Sequence Style, Brain Sovereignty, Disk Throwing Effect. 

Research Summary 
The two researchers discussed the scientific progress in the field of motor 
learning with the many methods and methods used in the process of learning 
and the sovereignty of the brain and its role in learning the skill of discarding 
the arena and field. The research problem lies in the knowledge that the 
skillful performance of the students of the Faculty of Physical Education in the 
effectiveness of discarding the field and the field below the required level is 
due to several reasons (physical, psychological, cognitive, mental, etc.) The 
methods that help to learn skills and performance correctly, because the 
effectiveness of the disk needs to mental abilities applied to performance skills 
depending on the physiological and functional aspects of the human body The 
aim of the research is to identify the impact of exercise in the development of 
some motor abilities and Basic with time football skills. The researchers used 
the experimental approach to suit the nature of the problem. This section 
included the tools and tools, the means of collecting the information, the 
experimental experiments, the tests used in the research, the scientific bases 
for the tests and the tribal and remote tests, and the statistical methods used 
in processing the data. The results were presented, analyzed and discussed 
for tribal and remote tests and finding differences. 
 

 المقدمة:-1
شمؿ جوانب الحياة  الذياف التقدـ العممي والتقني يعد مف ضمف مميزات العصر الحديث     

نتيجة الدراسات والبحوث المبنية عمى األسس  السيما الجانب الرياضي الذي اخذ بالتطوركافة، و 
العممية مف اجؿ التوصؿ الى نتائج دقيقة تقدـ أنسب الحموؿ مع االقتصاد بالزمف والجيد في اداء 

ممية التعمـ، حيث يتمكف مف ويعد التمريف وتنظيمو مف األمور الميمة في ع ، الميارات الرياضية
خاللو المعمـ مف إعطاء التمرينات لمتعمميف بجدولة خاصة تمكنيـ مف االستفادة مف الوقت، 
والتكرار ويتجمى ذلؾ في أسموب التمريف المتسمسؿ الذي ىو سمسمة متعاقبة مف التمرينات بعدة 



 ،ؿ تعمـ الميارة السابقةمحاوالت متتابعة لميارة واحدة بدوف ممارسة ميارة أخرى لحيف إكما
وتكمف الفائدة مف أسموب التمريف المتسمسؿ في إف المتعمـ يتفرغ لمتركيز عمى الميارة مف كافة 
 جوانبيا لحيف الوصوؿ إلى أداء جيد لمميارة، فيو يعطي فرصة لممتعمـ ألداء الميارة بشكؿ آلي.

ؿ التعمـ الحركي والتي تعطي وتعد نظرية معالجة المعمومات مف النظريات الميمة في مجا   
وتوضح ىذه النظرية إف لمعالجة المعمومات البيئية مراحؿ  حركي،تفسيرات موضوعية لكؿ أداء 

أي إف المعمومات التي تستقبميا  النيائية،منفصمة ومتسمسمة حتى تظير االستجابة في صورتيا 
قرار بطبيعة االستجابة المناسبة الحواس يتـ تفسيرىا مف خالؿ عممية اإلدراؾ ومف ثـ يتـ اتخاذ ال

وبعدىا إصدار أوامر حركية إلى العضالت وتنتج الحركات المالحظة مف خالؿ االنقباضات 
  العضمية.

ومف ىنا تكمف أىمية البحث مف خالؿ مفيوـ السيادة المخية ودورىا في تعمـ واحتفاظ فعالية   
 التمرينات باألسموبيف المتسمسؿ والعشوائي.رمي القرص في الساحة والميداف ومعرفة مدى تأثير 

إف األداء المياري لدى طالب كمية التربية الرياضية وتكمف مشكمة البحث مف خالؿ معرفة    
   في فعالية رمي القرص بالساحة والميداف دوف المستوى المطموب وذلؾ يعود إلى عدة أسباب 

أف تتناوؿ معرفة السيادة المخية  لباحثتافاوغيرىا ( وارتأت  معرفية، عقمية، ) بدنية، نفسية
لمطالب ونوع التمرينات ببعض االساليب التي تساعد عمى تعمـ الميارات وأدائيا بالصورة 
الصحيحة وذلؾ لكوف فعالية القرص تحتاج إلى قدرات عقمية تطبيقية باألداء المياري باالعتماد 

اعداد تمرينات االسموب  وييدؼ البحث الى ،يولوجية والوظيفية لجسـ اإلنسافعمى النواحي الفس
التعرؼ عمى تأثير تمرينات و  ،ية رمي القرص في الساحة والميدافالمتسمسؿ والعشوائي لفعال

االسموب المتسمسؿ والعشوائي في تعمـ فعالية رمي القرص في الساحة والميداف لذوي السيادة 
ىناؾ فروؽ معنوية بيف نتائج فيي  فروض البحث اما  ،متكامؿ( -أيمف -  المخية )أيسر

لصالح االختبار و التجريبية وحسب السيادة المخية في التعمـ  ارات القبمية والبعدية لممجموعةاالختب
 .البعدي

 :منيجية البحث واجراءاتو الميدانية-2
 :منيج البحث2-1

مف أكثر  ( اذ يعد3x3ي الثنائي )المنيج التجريبي ذو التصميـ العامم الباحثتافاستخدمت     
التصاميـ التي تتناسب مع المنيج التجريبي لمبحث كونو يبحث في أكثر مف متغير مستقؿ واحد 
كما يعد اكثرىـ توافقًا مع الحياة اليومية ألنو نادر ما تظير المتغيرات منفردة أو منفصمة في 

   (996 :9979)انمايرز:الحياة اليومية لذا فيو يمدنا بنوعيف مف المعمومات ىما
 معمومات عف أثر كؿ متغير مستقؿ في التجربة عمى حدة. -9



بيف لنا كيؼ يؤثر عمؿ أحد المتغيرات المستقمة عمى عمؿ المتغير المستقؿ األخر في  -2
 اي أنو ُيعرفنا بأثار التفاعؿ بيف المتغيرات المستقمة. التجربة،

 :عينة البحث 2-2
مجتمع البحث بالطريقة العمدية  باختيار الباحثتافلغرض أجراء البحث وتنفيذ مفرداتو قامت    

جامعة ديالى لمعاـ  –والذي تمثمت بطالب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة 
 جػ-ب - )أ( طالب مقسميف عمى خمس شعب 957( والبالغ عددىـ )2195-2194الدراسي )

( 25مت بطالب )أػ( والبالغ عددىـ )أما عينة البحث فتمث البحث.( والذيف مثموا مجتمع ىػ- د-
 .(95.92) طالب حيث بمغت النسبة المئوية لمعينة

 –وقد تـ تقسيـ العينة عمى وفؽ اختبار السيادة المخية والتي تضمنت ثالثة مجاميع )أيمف    
متكامؿ( وقد تـ أجراء االختبار في الساحة والميداف في يوـ الثالثاء المصادؼ  –أيسر 

السيادة المخية عمى عينة البحث وقد تـ توضيح  اختباروذلؾ بتوزيع استمارة ( 4/99/2194)
وتحديد العينة كؿ  االستمارةبتفريغ  الباحثتافقامت  االنتياءالتعميمات الخاصة باإلجابة وبعد 

 وع السيادة المخية العاممة لديو.حسب ن
 تقسيم العينة عمى وفق السيادة المخية (1الجدول )

 النسبة المتكامل النسبة األيسر النسبة األيمن ةالشعب

 %8 6 %16 12 %9.33 7 التجريبية
     

 المعمومات:وسائل جمع  2-3
اآلتية:  بالوسائؿ  الباحثتافلغرض جمع البيانات والمعمومات والوصوؿ الى الحقيقة استعانت     

تسجيؿ وتفريغ البيانات، المقابالت الشخصية لمخبراء،  استماراتالمصادر العربية واألجنبية، 
 الشبكة المعموماتية )األنترنت(.، الدراسات والبحوثالمالحظة العممية، 

 البحث:األدوات المستخدمة في 2-4
( كغـ قانونية، كرات طبية زنة 2( زنة )21اص عدد )أقر ممعب قرص قانوني مع مستمزماتو،    
 ( ـ.51شريط قياس بطوؿ )( كغـ، قضباف معدنية، أقالـ، بورؾ، 3)
  ختبارات المستخدمة في البحث:اال 2-4
 تورنس لمسيادة المخية النصفية: مقياس 2-4-1

 ،Torranceفي بحثيا عمى المقياس الذي اعده تورانس ومساعديو  الباحثتافلقد اعتمدت      
mccarthy&Kaltsounis–1988) )بترجمة واعداده بما يتناسب مع  (،وقاـ )صالح احمد مراد

البيئة العربية وقد ثبت صدؽ وثبات المقياس في صورتو االنكميزية والعربية ، وقد طبؽ عمي 



) نياد محمد عمواف( ايضا باستخراج االسس  الباحثتافعينة مف الشباب والكبار كما قامت 
عممية لممقياس عمى البيئة العراقية وقد اثبتت قيما عالية لصدؽ وثبات وموضوعية المقياس ، ال

ة مخية نصفية في البحث الحالي  لغرض تقسيـ العينة الى ذوي سياد ولقد استخدـ ىذا المقياس
( زوجًا مف العبارات احداىما يدؿ عمى وظائؼ 28، ويتكوف المقياس مف )ايمف وايسر ومتكامؿ

ؼ االيمف واالخرى تدؿ عمى وظائؼ النصؼ االيسر وفي حالة تطابؽ العبارتيف عمى النص
الشخص المفحوص فيذا يدؿ عمى وظيفة المتكامؿ والذي يعتمد عمى النصفيف معا، لذا  يعد 

المقياس عمى الخبراء وكاف عدد الخبراء التي تـ توزيع  الباحثتافالمقياس مقنف  وقد عرضت 
% حيث ابدو الخبراء بالموافقة 911( خبراء وكانت نسبة االتفاؽ 9ة ىـ )مقياس السيادة المخي

 عمى مدى مالئمة المقياس عمى طالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة. 
 التجارب االستطالعية: 2-5
  :التجربة االستطالعية األولى الخاصة بتقييم األداء 2-5-1

عمى عينة مف داخؿ مجتمع البحث وخارج  االستطالعيةبأجراء التجربة  الباحثتافقامت     
( طالب مف شعبة )ب( مرحمة 91وكاف عددىـ ) 26/91/2194العينة في يوـ األحد الموافؽ 

 ما يمي: االستطالعيةثانية وقد كاف اليدؼ مف التجربة 
 .االختباراتالوقت المناسب ألجراء تعرؼ  -9
 .االختباراتاء تعرؼ األدوات المناسبة ألجر  -2
 تعرؼ كفاءة فريؽ العمؿ المساعد. -3
 تعرؼ كيفية انسيابية العمؿ وتنظيـ الطالب وظروؼ التسجيؿ. -4
عند تنفيذ التجربة الرئيسية وذلؾ  الباحثتافمعرفة الصعوبات والمشاكؿ التي قد تواجو  -5

 لمعمؿ عمى تجاوزىا.
 االختباراتلمستوى افراد العينة ومدى مالئمة المكاف لتنفيذ  االختباراتمعرفة مدى مالئمة  -6

 فيو.
 وعرضيا. االختباراتمعرفة كيفية توضيح  -7

 التجربة:وقد كانت نتائج ىذه 
عف طبيعة العمؿ وكيفية  الباحثتافتحقيؽ األىداؼ المرجوة وتكويف صورة واضحة لدى  -

 التطبيؽ.
 مف صؼ وثبات وموضوعية. لالختباراتأيجاد المعامالت العممية  -
 الثانية الخاصة بمقياس تورنس لمسيادة المخية االستطالعيةالتجربة  2-5-2

لغرض أيجاد المعامالت العممية لمقياس تورنس ومعرفة مدى مالئمتو لعينة البحث قامت     
وذلؾ في الساعة التاسعة مف  االستطالعيةبأجراء تجربة استطالعية عمى عينة التجربة  الباحثتاف



في كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة أذ تـ توزيع  27/91/2194صباح يوـ األثنيف الموافؽ 
 اختبارىـ( طالب تـ 91والبالغ عددىـ) االستطالعيةالمقياس عمى عينة التجربة  استمارات

المقياس بوضع عالمة بطريقة عشوائية ضمف مجتمع البحث ثـ ُطمب منيـ اإلجابة عمى فقرات 
( أماـ √كانت ليـ الفقرتاف تنطبؽ عمييا تضع عالمة ) واذاالمالئـ ليـ  االختبار( أماـ √)

بجمع االستمارات  الباحثتافمف اإلجابة عمى فقرات المقياس قامت  االنتياءالعبارتاف وبعد 
 -ما يأتي:مف قبؿ الطالب وذلؾ مف أجؿ التوصؿ الى  اختبارىاوحساب اإلجابات التي تـ 

 معرفة مدى مالئمة المقياس لمستوى العينة ووضوح فقراتو. -9
 فيو. االختبارمعرفة مدى مالئمة المكاف لتنفيذ  -2
 معرفة الوقت المستغرؽ لممقياس. -3

أنيا حققت اليدؼ منيا وىو قدرة المقياس عمى تحديد  االستطالعيةومف نتائج التجربة     
السيادة المخية( لدى عينة البحث  )تحديداليدؼ الذي يراد التعرؼ عميو مف خالؿ تطبيقو 

وتكونت لدى  المقياس،دقيقة( كمدة زمنية لإلجابة عمى فقرات  95وكذلؾ تـ التوصؿ الى مدة )
أضافة الى معرفو مواطف الخمؿ  واحتياجاتو،صورة واضحة وجيدة عف طبيعة العمؿ  الباحثتاف

 .لتجاوزىا في التجربة الرئيسية
  :التجربة االستطالعية الثالثة الخاصة بالتمرينات 2-5-3

بتجربة استطالعية عمى نفس عينة  الباحثتافقامت  الماريةبعد االنتياء مف اختيار التمرينات     
ألجؿ التأكد مف  31/91/2194التجربة االستطالعية األولى والثانية في يوـ الخميس الموافؽ 

مدى إمكانية أفراد العينة عمى استيعاب التمرينات ومعرفة متوسط الزمف الالـز ألدائيا خالؿ 
إلى معرفة الوقت  الباحثتافتوصمت الوحدات التعميمية ومف خالؿ التجارب االستطالعية السابقة 

  المالئـ وكفاءة فريؽ العمؿ المساعد.
 :االختبارات القبمية 6ـــ  2

وقد أجريت  البحث،بإجراء االختبارات القبمية في المتغيرات التابعة قيد  تافقامت الباحث   
االثنيف  ويوـ 2/99/2194 األحد الموافؽاالختبارات القبمية لممجموعة التجريبية األولى يوـ 

لممجموعة التجريبية الثانية وأجريت االختبارات القبمية لممجموعة  2194/ 3/99الموافؽ 
وتـ إجراء االختبارات المستخدمة في البحث  4/99/2194الضابطة في يوـ الثالثاء الموافؽ 

 ومقياس معالجة المعمومات.
وؿ ميارة رمي القرص ومعالجة وقد سبؽ تطبيؽ االختبارات أجراء محاضرة نظرية وعممية ح   

وبعد تثبيت الظروؼ المتعمقة باالختبار مف حيث المعمومات قيد البحث مف خالؿ الدروس. 
الزماف المكاف واألدوات المستخدمة وطريقة تنفيذ االختبارات حيث تـ شرح مفصؿ لالختبارات 

الفيـ والتطبيؽ وبعد ذلؾ تـ لتتمكف العينة مف  الباحثتافتـ تطبيؽ االختبار مف قبؿ  إجرائيا،قبؿ 



التنفيذ مف قبؿ مجاميع البحث وقاـ فريؽ العمؿ المساعد بتسجيؿ النتائج طبقا لمشروط 
 والمواصفات المحددة لكؿ اختبار.

 التجربة الرئيسة:  2-7
عمى المصادر العممية والدراسات المتوفرة وبعد اخذ آراء بعض الخبراء  الباحثتافأطمعت    

والمختصيف في مجاؿ التعمـ لغرض اختيار التمرينات المالئمة لمميارات األساسية لرمي القرص 
 يمي:مع مراعاة ما 

 البحث.أف تتميز التمرينات بمالئمتيا خصائص المرحمة العمرية لعينة  1-
 المتاحة.كانيات واألدوات أف تتناسب مع اإلم 2-
 الصعب.بترتيب التمرينات مف السيؿ إلى  الباحثتافأف تبدأ  3-
( أسابيع وكانت 92( وحدة في األسبوع ولمدة )2( وحدة تعميمية بواقع )24وتضمنت التجربة )  

 29/9/2195واالنتياء منيا في يوـ الخميس الموافؽ  6/99/2194في يوـ الخميس الموافؽ 
 دقيقة.( 91مف الوحدة التعميمية )عمما اف ز 

ويجب التسمسؿ مف السيؿ إلى الصعب  الواحدة،وتـ تطبيؽ ثالثة تماريف في الوحدة التعميمية    
وقد ىيأت  بالتدرج،والغرض مف ىذه الخطوة ىو إمكانية استيعاب الطالب لمتمريف المياري 

بتكرار التمرينات ألف التكرار ىو أحد طرؽ  الباحثتافوقامت  مياري،( تمريف 21) الباحثتاف
إذ قاـ مدرس المادة بتنفيذ التمرينات الميارية ضمف الوحدات التعميمية الموضوعة مف  .التعمـ
 التجريبية.عمى المجاميع  الباحثتافقبؿ 

  :االختبارات البعدية 28
 تـ إجراء االختبارات البعدية ارية باألسموب المتسمسؿبعد االنتياء مف تنفيذ التمرينات المي    

مع مراعاة الظروؼ الزمانية والمكانية والوسائؿ التي استخدمت في االختبارات لعينة البحث 
 3/2/2195إذ أجريت االختبارات في يوـ الثالثاء الموافؽ  المساعد،القبمية ونفس فريؽ العمؿ 

  .لممجموعة التجريبية
 الوسائل اإلحصائية:  2-9

 لمعالجة البيانات. (SPSSالحقيبة اإلحصائية ) تافالباحث تاستخدم    
 
 
 
 
 
 



 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:-3
 عرض النتائج وتحميميا: 3-1

 يبن قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2الجدول )

ــــس  العينة  ±ع   

 

 32814. 2.0625 8 قبمي متسمسل االيمن
 1.21302 5.8000 8 بعدي متسمسل االيمن

 22033. 2.1636 11 متسمسل االيسرقبمي 

 97169. 5.3727 11 بعدي متسمسل االيسر

 17889. 2.2000 6 قبمي متسمسل المتكامل

 1.37792 6.4333 6 بعدي متسمسل المتكامل

( قيـ االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات المستخدمة اذا بمغ 2يبف الجدوؿ )    
( تقابمو نسبة 2.1625لألسموب المتسمسؿ لمنمط االيمف ) الوسط الحسابي في االختبار القبمي 

       ( ونسبة خطأ5.8111اما في االختبار البعدي فبمغ الوسط الحسابي )  (،1.32894خطأ)
لألسموب المتسمسؿ لمنمط لوسط الحسابي في االختبار القبمي بمغ او  ،(9.293) 

اما في االختبار البعدي فبمغ الوسط الحسابي  ،(0.22033( تقابمو نسبة خطأ)2.1636االيسر)
لألسموب  بمغ الوسط الحسابي في االختبار القبمي و  (،97169.( ونسبة خطأ )5.3727)

اما في االختبار البعدي  ،( 17889.نسبة خطأ)( تقابمو 2.2000المتكامؿ )المتسمسؿ لمنمط 
 .(1.37792( ونسبة خطأ )6.4333فبمغ الوسط الحسابي )

 القرص، استخدـرمي ولغرض معرفة داللة الفروؽ بيف االختباريف القبمي والبعدي في ميارة    
 (.3القوانيف اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وحسب ما مبيف في الجدوؿ) الباحثتاف
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق والخطأ المعياري وقيمة  فرقيبن  (3الجدول )

 الخطأ)ت( المحسوبة ونسبة 
 نسبة الخطأ T  ع ف ف-س المتغيرات

 المتسمسل

 بعدي -قبمي
 000. 7.935 1.332 3.738 االيمن

 000. 12.218 0.871 3.209 بعدي االيسر –بعدي 

 000. 8.253 1.256 4.233 بعدي المتكامل –بعدي 

واالنحرافات المعيارية لمفروؽ والخطأ المعياري قيـ فروؽ االوساط الحسابية ( يبيف 3الجدوؿ )   
 .وقيمة )ت( المحسوبة ونسبة الخطأ



( 9.332( واالنحرافات المعيارية لمفروؽ )3.738اذ بمغت قيمة فرؽ االوساط لمنمط االيمف )  
( وىذا يدؿ 1.111( والتي تقابؿ نسبة خطأ )7.935)( المحسوبة Tوقيمة ) (،1.479ىػػ ) وقيمة

 بداللة الفروؽ المعنوية.
( 0.871( واالنحرافات المعيارية لمفروؽ )3.209وبمغت قيمة فرؽ االوساط لمنمط االيسر )   

( وىذا 1.111)( والتي تقابؿ نسبة خطأ 12.218( المحسوبة )Tوقيمة ) (،26266.ىػػ ) وقيمة
 يدؿ بداللة الفروؽ المعنوية.

( 1.256( واالنحرافات المعيارية لمفروؽ )4.233وبمغت قيمة فرؽ االوساط لمنمط المتكامؿ )   
وىذا ( 1.111( والتي تقابؿ نسبة خطأ )8.253( المحسوبة )Tوقيمة ) (،51294.ىػػ ) وقيمة

 يدؿ بداللة الفروؽ المعنوية
 مناقشة النتائج: 3-2
الفروؽ المعنوية التي ظيرت بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة  الباحثتافوتعزو    

مدى فاعمية التماريف التي طبقت بشكؿ عممي مدروس مف حيث توفر األدوات التجريبية إلى 
إذ أف ذلؾ يؤدي إلى زيادة أداء الطالب وتركيزه لمميارة الحركية  س ،واألجيزة ودور المدر 

س عممية في تنظيـ سما طبقت عمى أ إذاالدوافع لممتعمـ ، كما أف التمرينات التعميمية  وتحريؾ
ذا ما طبقت بأساليب تعميمية  عممية التعمـ وخمؽ عالقة مف التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ ، وا 

كؿ أسموب مف أساليب التدريس عندما لإذ إف  "مناسبة فأنيا تحقؽ أىدافيا الموضوعة مسبقًا 
يتقدـ خالؿ مدة معينة مف الوقت فانو يؤدي إلى التوصؿ وبموغو مجموعة معينة مف األىداؼ 

 .(72: 9999أثدورت :) "التعميمية والتربوية 
إف سبب ذلؾ يعود إلى فاعمية التماريف عممية التعمـ والوصوؿ بالمتعمـ إلى  الباحثتافرى تكما    

عمـ الخاصة بالميارة خالؿ مدة التعمـ التي تـ التعامؿ معيا بأسموب منيجي وعممي درجة الت
مدروس لالرتقاء بالطمبة لموصوؿ إلى المستوى المطموب إلى جانب ذلؾ إف ىذه التماريف تنمي 
لدى الطالب المدركات الحسية مف خالؿ تكرار األداء في ظروؼ مختمفة ومتنوعة مما أدى إلى 

واف الطالب قد تحسف أداؤه بشكؿ ممموس وبصورة ، لدى أفراد العينة التجريبية تطوير التعمـ 
واضحة وقد تخمص مف معظـ األخطاء ولديو القدرة عمى إتقاف بعض جوانب األداء الحركي مف 

" مف خالؿ االعتماد عمى الصفة التي تميز الوحدة التعميمية  خالؿ استخدامو لمتماريف اإلدراكية
تقانو "وىي التمريف وع  .ميو يبنى مقدار التعمـ وتطوير األداء وا 

إذ أف عممية بناء التمريف تحتاج إلى التحكـ بمقدار التعمـ عف طريؽ إعطاء التماريف والسيطرة    
عمى طريقة إعطائيا نتيجة التعاطي مع نوع التمريف وكيفية شرح ىذا التمريف وكذلؾ التوضيح 

اية األمر وكذلؾ إعطاء فكرة معرفية وحسية مف خالؿ والعرض الذي يعطي فكرة معرفية في بد
( " أف ىدفنا تطوير األداء المياري مف خالؿ التمرف عمى 9999التوضيح  وقد ذكر داف )



الميارات لمرات عديدة ولكف يجب أف تكوف البداية صحيحة لمتمريف عمى األداء الصحيح الف 
داية وىـ لدييـ مستوى واطئ مف اإلحساس معظـ المبتدئيف يميموف إلى التمريف الكثير في الب

 والقياـ بعدة محاوالت ".
ومف خالؿ إعطاء التمريف اإلدراكي بشكؿ مستمر وتكرار جيد يمكف تطور الميارة كما أف    

إلعطاء الحموؿ واإلجراءات قصيرة األمد أىمية خاصة بمسألة التمريف والحركة بعد كؿ عمؿ 
"إذ تعد عممية اإلحساس واإلدراؾ في المجاؿ الرياضي مف المؤىالت  المتعمـ.يناط بو إلى 

الميمة لرفع اإلنجاز الرياضي، فعف طريؽ التدريب يمكف أف تطور قابمية اإلحساس واإلدراؾ 
ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ ظيور  الحركي،إذ تمكنو مف السيطرة عمى األداء  الالعب،لدى 

 (.94 : 9991 حسيف:) " أداء الحركة بشكؿ مميز ميارتو في
في النشاط التعميمي أثر  رمي القرصبأف عممية شرح وعرض وأداء ميارة  الباحثتافرى تو    

ويمكف تقسيـ مراحؿ التعمـ في ىذه الميارة إلى ثالث مراحؿ ىي  وأداءىا،بشكؿ كبير في تعمميا 
حركي ثـ تحويميا إلى استيعاب أىمية الميارة مف خالؿ الشرح ثـ ربط المعمومات مع الواجب ال

( " إف المرحمة األولية مف التعمـ : 2192:285أداء حركي متوازف ويتفؽ مع ىذا الرأي )مبارؾ 
، وفي المستوى التالي يحاولوف تحديد وتأدية وف استيعاب الفكرة العامة لمحركةيحاوؿ فييا المتعمم

سقة وىادفة ، وفي المستوى ما يجب القياـ بو لدمج الجيود المعرفية والحركية في حركة متنا
 األعمى يحاولوف تحويؿ تمؾ الحركة اليادفة في فعؿ يكوف قاباًل لإلعادة ومرنًا وآليًا ". 

ف ازدياد خبرة الطالب مف خالؿ استمرار الممارسة والتكرار ساعدت الطالب في تعمـ     كما وا 
يستطيع الفرد الرياضي تعمـ " ( 285: 2194إذ يرى )المجيد بيا،الحركات الجديدة واالحتفاظ 

حركات جديدة كمما كثرت عنده التجارب الحركية وأف تمؾ التجارب يحتفظ بيا فيما يسمى 
 بالمخزف الحركي بالمخ ".

 الخاتمة:-4
اف التمرينات المستخدمة بأسموب المتسمسؿ اثبتت فاعمية ايجابية في تعمـ ميارة رمي القرص    

إف التمرينات باألسموب و ثة وبما يعزو عميو التعمـ واالداء.بالساحة والميداف لألنماط الثال
المتسمسؿ المستخدمة بالبحث الحالي أثرت إيجابًا في معالجة المعمومات في تعمـ ميارة رمي 

فالقرص بالساحة  األسموب المتسمسؿ المستخدـ في التمرينات حقؽ نسبة تطور  والميداف، وا 
  التجريبية.بسيطة في معالجة المعمومات قيد البحث لممجموعة 

 
 
 
 



 المصادر والمراجع
  ،دكتوراه،اطروحة  لمكبار،صالح احمد. تقنيف مقياس تورانس ألنماط التعمـ والتفكير مراد 

 . 9988 المنصورة،جامعة  التربية،كمية 
  ،دار جيينة لمنشر  عماف،) األداء:السموؾ الحركي مف التعمـ إلى  الباسط؛عبد مبارؾ

 ( 2192والتوزيع، 
  ،بغداد،:) عمـ النفس الرياضي مبادئو وتطبيقاتو في مجاؿ التدريب  حسف؛قاسـ حسيف 

 ( 9991مطابع التعميـ العالي ،
 ، ؿ صالح وآخروف :) الموصؿ ، ترجمة جما تدريس التربية الرياضيةسارة : أثدورت، موشف

 ( 9999: مطبعة جامعة الموصؿ . 


