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 االداء واالنجاز رمي الرمحالتدريب العقلي التغذية الراجعة المتأخرة تعلم  المفتاحية:الكلمات 

 
 ملخص البحث

بعد النجاح الذي تحقق في المجال الرياضي الستخدام التدريب العقلي تعددت مجاالته أذ ساهم    
في اكتساب المهارات الحركية والتي تؤدي دورا  مهما  في عملية التعلم والذي يعد الجزء االساسي 

رجة كبيرة ب وعلى تحصيلهم بدااليجابي في تعلم الطال في اعداد الطالب وللتغذية الراجعة التأثير
ومن  هاترسيخو تعمل على استثارة دافعية المتعلم وتوجيه طاقاته للتعلم وتسهم بتثبيت المعلومات و 

ه من حيث رؤية الباحث في مزاولت ثم تساعد على رفع المستوى في االداء وكانت مشكلة البحث
ان وجد ان الطالب يحتاجون الى تغيير في االسلوب وطريقة الساحة والميد أللعابمهنة التدريس 

التعليم لذا عمل على اضافة متغيرات جديدة على العملية التعليمية منها التدريب العقلي وكذلك 
وأيهما سيؤدي إلى نتائج أفضل في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز في  التغذية الراجعة المتأخرة

جامعة –السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةفعالية رمي الرمح لطالب 
اشر تدريب العقلي المببرنامج تعليمي باستخدام الالكشف عن أثر  تكريت وكان هدفا البحث

المصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة في تعلم االداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح 
ة االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ومن ثم الكشف عن الفرق لطالب السنة الدراسي

بين االختبار البعدي بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في تعلم األداء الفني ومستوى 
االنجاز في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

مـع البحـث مجـتالـمنهـج التـجـريـبي لـمالءمـته لـطبيـعة الـبحـث وكان اختيار ن الباحث استخدم لذا فا
وعيـنتـه بالـطريقـة العـمدية مـن طـالب الـسنة الـدراسـية االولـى لـكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

الوسـط الحـسابي ، )راجالستخ spssالحقيبة االحصائية وكان االستخدام للوسائل االحصائية )
االنحـراف المعـياري ، معـامـل االرتـباط الـبسيـط) بيرسـون( ، اخـتبار )ت( بـين وسطـين حسـابييـن 

 (مـرتبـطـين( ثم النـسبة المـئوية
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Abstract 

After the success achieved in the field of sports to use mental training varied areas 

contributed to the acquisition of motor skills, which play an important role in the 

process of learning, which is the main part in the preparation of the student and 

feedback feedback positive impact on students' learning and their achievement to a 

large extent and also to stimulate the learner motivation and guidance His ability to 

learn and contribute to the installation and consolidation of information and then help 

to raise the level of performance and the problem of research in terms of the 

researcher's vision to practice the teaching profession for the arena and field games 

found that students need to change the style and method of education, Add new 

variables to the educational process, including mental training as well as feedback late 

Which will lead to better results in learning the technical performance and the level of 

achievement in the effectiveness of javelin for students of the first year in the Faculty of 

Physical Education and Sports Sciences - University of Tikrit was the goal of research 

to detect the impact of the educational program using direct mental training and 

accompanied by delayed feedback in learning technical performance and level of 

achievement In the effectiveness of throwing javelin for students of the first year in the 

Faculty of Physical Education and Sports Sciences and then detect the difference 

between the post-test between the two groups (experimental and control) in learning 

the technical performance and the level of achievement in the effectiveness of throwing 

javelin for students of age The first school in the Faculty of Physical Education and 

Sports Science, so the researcher used the experimental approach to the nature of its 

relevance to the search The choice of the research society was deliberately determined 

by the students of the first year of the Faculty of Physical Education and Sport Sciences. 

The use of statistical means (spss for extracting (arithmetic mean, standard deviation, 

simple correlation coefficient), test (T) Percentage).   

 
 :المقدمة-1

يشير المختصون في المجال الرياضي الى ان التدريب العقلي المدعم باألداء العملي 
ي نتائج اكثر فاعلية من استخدامه بمفرده أذ يوجد هناك الكثير من المتغيرات التي تؤثر في يعط

 ه من اجل الوصول الى انجاز جيد اوؤ المتعلم منها التي تعطي استجابة للشيء المراد تعلمه وادا
ت تي ظهر من المفاهيم ال دتسمى التغذية الراجعة والتي تعبتعبير آخر تصحيح المسار الحركي ف

في النصف الثاني من قرن العشرين أذ القت أهتماما  كبيرا  من قبل التربويين وانصب جوهرها على 
 (.145: 2000تحقيق االهداف التربوية والسلوكية خالل عملية التعلم)الكاظمي : 
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والدراسات التي تناولت التغذية الراجعة وتأثيرها االيجابي في تعلم الطالب وتحصيلهم بدرجة عالية 
وانها تعمل على استثارة دافعية المتعلم وتوجيه طاقاته للتعلم وتسهم بتثبيت وترسيخ المعلومات ومن 

 (.truss: 2006 : 4ثم تساعد على رفع المستوى في االداء في المهام التعليمية)
وان طريقة التعلم تأتي من خالل التغذية الراجعة والتي بدورها تزيد من قدرات المتعلمين على 

كيف والتقليل من التوتر فالدماغ مصمم بشكل متقن للعمل بالتغذية الراجعة دون نظام التغذية الت
( فمن خالل االطالع على الدراسات 63:  2001سيكون الفرد غير قادر على التعلم )الحارثي : 

 السابقة والمصادر العلمية تحتم على الباحث اخراج عملية التعلم بأفضل صورة ومحاولة استثمار
هذه الدراسة في التعلم ومن هنا تكمن اهمية البحث بانه قد تسهم في ايجاد بيئة تعليمية جديدة 
وتسرع في عملية التعلم فضال عن استثمار الوقت وفي نفس الوقت محاولة للوصول الى تقديم 

 يـة رمـي الـرمـحلبرنامج تعليمي يخدم المتعلمين لعملية التعليم لـألداء الـفـني ومسـتوى االنـجاز فـي فـعا
كونه مجاال  ذو أهمية على الرغم من تطرق العديد من الباحثين في مجال التدريب العقلي وكذلك 
التغذية الراجعة ، إال أنه لم يتطرق أي من الباحثين السابقين الى استثمارهما معا  ضمن الوحدات 

ة بشكل  خاص ، لذا تعد محاول التعليمية في مجال ألعاب الساحة والميدان بشكل  عام ورمي الرمح
جادة في الوصول إلى أفضل األساليـب في التعـلم باألداء الفني وتطوير مستوى اإلنجاز في فعالية 

أتي ت والـتي مـن خاللها يمكن تعميمها على الفعاليات االخرى ومشكلة البحث رمي الرمح للمتعلمين
الميدان وجد ان الطالب يحتاجون الى تغيير الساحة و  أللعابالباحث لمهنة التدريس  مزاولةخالل 

في االسلوب وطريقة التعليم لذا عمل على اضافة متغيرات جديدة على العملية التعليمية منها 
التدريب العقلي وكذلك التغذية الراجعة المتأخرة اذ تشير المصادر والدراسات الى مالئمة التدريب 

خدامهما همية التغذية الراجعة لذا تبلورة فكرة لدي في استالعقلي للمبتدئين ودراسات اخرى تشير الى ا
ن استخدام هل أ معا  في البرنامج التعليمي أذ وتكمن مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال اآلتي:

البرنامج تعليمي المضاف الية)التدريب العقلي المباشر والمصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة ( 
مقرر( وأيهما سيؤدي إلى نتائج أفضل في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز أو)البرنامج التعليمي ال

جامعة –في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الكشف عن أثر البرنامج تعليمي باستخدام التدريب العقلي  تكريت ومن ثم كان هدفا البحث في

لمصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة في تعلم االداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية المباشر وا
رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كذلك الكشف عن 
الفرق بين االختبار البعدي بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في تعلم األداء الفني 

مستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم و 
البحث بناء  على الهدف والذي عمل على وجود فروق معنوية بين االختبارين فرضا الرياضة وجاء 
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التغذية ب القبلي والبعدي ألثر البرنامج التعليمي باستخدام التدريب العقلي المباشر والمصحوب
الراجعة المتأخرة في تعلم االداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية 
االولى لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ووجود فروق معنوية في االختبار البعدي في البرنامج 

علم االداء لراجعة المتأخرة في تالتعليمي باستخدام التدريب العقلي المباشر والمصحوب بالتغذية ا
الفني ومستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى لكلية التربية البدنية 

 وعلوم الرياضة.
جراءاتهمنهجية البحث  -2  الميدانية: وا 
 ث.الـبحـاسـتخـدم الـباحـث الـمنهـج التـجـريـبي لـمالءمـته لـطبيـعة منهج البحث:  1 –2
ــه:  2 – 2 ــنتـ ــث وعيـ ــع البحـ ــتمـ ــمدية مـــن مجـ ــة العـ ــحث كـــان بالـــطريقـ ــمجتمع البـ ــتـــيـــار لـ ان االخـ

طــالب الــسنة الــدراســية االولــى لــكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جــامعة تــكريت للعـام الـدراسي 
ب ، أمـــا عيـــنة البحـــث ( طـــال140والمـــتكونـــة من ثـــالث شـــعب والـــبالغ عـــددهم ) :201/  2016

ـــددهم)ف ـــبالغ عـ ـــي)ب ، ج( والـ ـــشوائية وهـ ـــريقة العـ ـــالطـ ـــرت بـ ـــن اختيـ ـــبتيـ ـــت من شعـ ـــالبا ، 80كانـ ( طـ
ــــقبلية  ــــبارات الـ ــــبهم وبـــــعد اجـــــراء االختـ ــــة عـــــلى وفـــــق شعـ ــــبية وضابطـ ــــين تجريـ ــــن لمجـــــموعتـ موزعيـ

باحـــث استـــبعد عـــدد مـــن الطـــالب لعـــدم والـــ ا  ( طـــالب36لـــلمجموعتين ، تـــم تحـــديد كل مجمـــوعة بـــ )
الطـــالب الـــذين لـــديهـــم خبـــرة ومـــمارســـة للفـــعالية الـــبالغ عددهـــم تكـــافـــؤهم مـــع بقـــية أفـــراد العيـــنة وهم 

ــددهـــم)( و 3) ــتبار القـــبلي الـــبالغ عـ ــم يحـــضروا االخـ ــالب الـــذين لـ ــالب الـــذين تغيبـــوا و (13الطـ الطـ
وبنـسبة بلـغت نسبة العينة  (24ــد تنــفيذ الــتجربة الـرئيـسية الـبالغ عـددهـم)أكثــر من محــاضرتــين عن

 ( مـن طـالب الـسنة الـدراسيـة االولـى.45%) 
أستخــدم الـباحـث التصمـيم الـتجريبي الـذي يطـلق عـلية اسـم )تـصميـم الــتصــميم التجــريبـي:  2-3

ـــبط( الضتيار ذات الــمالحـــظة القــبليـــة والــبعديـــة المــحكمـــة الــمجمـــوعات الــمتـــكافــئة العـــشوائــية االخـــ
 ( 232: 1555عـالوي وراتـب :)
 
 2، 1تم أجراء التكافؤ بعدد من المتغيرات والجداول )  : تكــافــؤ مجــموعــات عيـنة الـبحث 2-7
  ( تبين ذلك:3، 
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لة )العمر والطول والكتوالضـابـطة  نــتائـج اختـبار)ت( بـين الـمجمـوعـتين التجـريبـية( 1الجدول )
 وبعض القدرات العقلية(

 
( يبـين نـتائج اخـتبار)ت( بـين المجـموعـتين التجـريـبيـة والضـابطـة فـي بعـض عناصـر الـلياقـة 2الجدول )

 مـحالـبدنـية والحـركية المـؤثـرة فـي تعـلم األداء الفـني ومسـتوى االنجـاز في فعـالـية رمـي الـر 

 الـمتغـيرات ت
تم 
 وحـدة
 القـياس

الـمجمـوعة التجـريـبية 
 قـيمـة)ت(* المجـموعة الضـابطـة االولـى

 المحسـوبـة
 ع -س ع -س

 0,74 0,43 15,33 0,31 15,33 سـنـة الــعــمـر 1
 0,17 0,07 1,47 0,03 1,43 ســم الــطــول 2
 0,33 3,62 40,11 7,47 35,36 كـغـم لــكـتـلـةا 3

7 
 االنتباهمـظـاهـر 

 0,22 3,50 117,00 3,63 113,32 درجـة
 االنتباهحـدة 
 1,07 3,03 22,63 3,35 20,33 درجـة االنتباهتــركـيــز 

3 

 التصـور العـقلي الرياضي
 0,55 2,32 13,24 2,36 13,03 درجـة

 بـــعد البــصريال
 1,70 2,13 13,11 1,63 13,03 درجـة البـعد السمــعي
 1,77 2,33 17,24 2,14 13,77 درجـة البـعد الحـركـي
 1,33 2,73 13,31 2,73 17,30 درجـة البــعد االنفـعالي

3 
 الحـركي -اإلدراك الحـس

 0,44 2,37 5,32 2,53 6,60 سـم
 راغاإلحسـاس بمسـافة الفـ

 0,25 7,30 27,36 7,33 23,57 درجـة الـــذكـــاء 4

 الـمعـالم اإلحصـائـية ت
 المتغــيرات

 وحـدة
 القـياس

 قـيمة)ت(* المجمـوعة الضـابطـة المجـمـوعة التجـريـبية
 ع جد-س ع -س المـحسـوبـة

القـوة االنـفجار لـلذراع  1
 0,30 0,74 11,33 0,30 11,36 مـتـر الـرامـية

40,0 2,43 0,37 2,41 زمـن السـرعة االنـتـقالية 2  0,40 
 1,04 3,22 71,02 40,44 36,53 سـم المرونـة 3
 1,73 0,33 22,70 1,07 22,63 زمـن الرشـاقـة 7
 0,53 0,72 3,33 0,73 3,21 زمـن التـوافـق 3
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( يـبيـن نـتائـج اخـتبـار)ت( بـين المجـموعـتين التجـريبـية والضـابطـة فـي األداء الفـني 3الجدول)
 فعـالية رمـي الـرمح ومـستوى االنجـاز فـي

( مما تدل على 0505( وهي اقل من نســـــــبة الخطأ)sig -2 = 0,000)في جميع الجداول قيمة 
 عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين .

 وسـائل جـمع المعـلومـات : 2-3
 : ةاناالستـبـ 2-3-1
تحــديد درجــات أقســام البــناء الحــركي الظــاهــري لــألداء الفـني فـي رمـي  ةاناستــبي2-3-1-1

ث بــتصمــيم استــمارة ألقــسام البــناء الحــركي الــظاهري لــألداء الفـني فـي بعــد ان قــام الــباح الــرمح:
 عـلى الـمختصيـن. ةانرمـي الـرمـح تـم توزيـع االستـبفعـالـية 

عـرضه م تاسـتبيان لصـالحـية البـرنامـج التعـليمي الخـاص بالمجـموعة التجـريـبية :  2-3-1-2 
 :26/2/201ووافـق  )*( الحـركي وعلم التدريب وطرائق التدريس(عـلى المخـتصين فـي مجـال)التعـلم 

ثم  (**)ليتم األخـذ بالـمالحـظـات قـبل الـبدء بتـنفيذ البـرنامج التعليـمي عـلما  ان البـرنامـج التعـليمي
وبـعد أن تـم االتـفاق مـن  :3/201/ 5وزع لمخـتصين فـي مجـال )السـاحة والمـيدان( بتاريخ 

ن عـلى الـبرنامج التعـليمي أدخـل عـليه التـدريب العقـلي المـباشر والمـصحوب بالتغـذية المخـتصي
الـراجعة المـتأخرة ومـن ثـم وزع البـرنامج التعـليمي عـلى مجمـوعة مـن المختصـين ، أجـريت التـعديالت 

 الـتي ثـبتها المخـتصـون .
الطـول والـكتلة وحـساب العـمر الـزمـني واخـتبـار كـل مـن  قـياسواالخـتبـارات: القيــاســات  2-3-2

بعـــض القـــدرات العـــقلية اخـــتبار بعـــض مظـــاهر األنـــتباه ، باستـــخدام اختـــبار )بـــوردن ـــ أنـــفيمـــوف ( 
ـساس الحـركيا)اإلح -لألنــتباه مقــيــاس التصــور العــقلي الــرياضــي الــمقــنن اخــتبــار اإلدراك االحــس

 (. Raven الـفـراغ ( اخـتبـار الـذكـاء ا مـصفـوفـات المتـتابعـة ا ) األفـقي بـمسـافة
                                                           

 محمد خضر اسمر/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصلأ.د ( *)
 أ.د حمودي عصام نعمان/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة تكريت

 / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة_ جامعة تكريتابتسام حيدر بكتاش أ.
 دنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل/كلية التربية البأ.م.د موفق سعيد احمد
 /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة الموصل أ.م.د نوفل فاضل رشيد

 جاسم صالح معجون /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة تكريتأ.م. 
ضع ، تم و  ولىميدان على طلبة السنة الدراسية اال والالساحة  ي العابيطبقه مدرسو  رمي الرمحجود برنامج مكتوب كامل خاص بفعالية  و ( ال**)

 بشكل متساٍو من حيث التمرينات . ةالتجريبي ةبرنامج تعليمي للمجموع

وحـدة  الـمتغـيرات ت
 القـياس

 قـيمة)ت(* المجـموعة الضـابطـة  المجـموعة التجـريبـية 
 ع -س ع -س المـحسـوبة

 1,13 7,36 72,13 7,31 70,35 درجة األداء الفـني 1

 0,67 1,51 22,65 1,36 23,70 متر مستـوى االنجـاز 2
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اختــبارات بعــض عــناصر اللـياقة الـبدنية والحـركية الـمـؤثرة في تعـلم األداء الفـني  2-3-2-1
القوة األنفجارية للذراع الرامية)رمي الكرة الطبية زنة ومستــوى االنــجاز فــي فعــالية رمـي الـرمـح: 

 م(  من بداية متحركة(30الســـــــــرعة األنتقالية)عدو )و  كغم( ألقصـــــــــى مســـــــــافة بالذراع الرامية( 3)
ــــــــــــــــــاقة)الجري المكوكي و  اســـــفل من الوقوف على المنصـــــة( –المرونـــــــــــــــــــة)ثني الجذع امام و  الرشــــــ
 .(اختبار الدوائـر المرقـمةالتوافـق)و  م((10×4)
 /12لالخـتبـار القـبلي الـموافـق )**(المقـومـينأجــريـت الـمالحـظة قـبل المالحظة العلمية :  2-3-3
ــــبار البعـــــدي الموافـــــق  :201 / 3 ــــية لالختـ ــــن تمـــــت المالحـــــظة العلمـ  :201 / 4 / 15فـــــي حيـ

 بالطـريقـة نفـسها التـي اجـري فـيها االختـبار القـبلي.
 مـــيم اســـتمارة تـــقويـــمتـــم تصاســـتمـــارة تـــقويـــم األداء الفـــني فـــي فعـــالـــية رمـــي الرمـــح :  2-3-7

األداء الفــني لفعــالــية رمــي الــرمــح بعــد االطــالع عــلى المــصــادر العــلمــية والتــي تــم تـوزيعـها عـلى 
 السـادة الـمخـتصيـن .

االجهزة )ميـزان الكتروني لقـياس الكتـلة والطول : األجهـزة واألدوات المستـخدمـة فـي البحـث  2-3
( ، 1( واالدوات )شـريط قـياس عدد)3(، سـاعة تـوقـيت )1( عدد)sonyتصـويـر ) (، كـامـيرة1عدد)

 (( 5بـورگ ابـيض ، شـواخـص عدد) ( ،2نظـارات معـتمة عـدد )
 البـرنـامج التعـليمـي :   2-4
 بعـد االطـالع عـلى المصـادر العـلمـية وبعـضالبـرنـامـج التعـليـمي لفعـالـية رمـي الـرمـح:  2-6-1

( بوضـع 2015(،)الجـبوري ، 2005(،)صـالح ، 2008الـدراســات ومـنهـا دراسـة)عـبد الواحد ، 
( وحـدات تعـليمـية لتعـليـم األداء الفـني ومسـتـوى االنـجاز فـي فعـالـية 8بـرنـامـج تعـليـمي يتـكون مـن )

ساحة والمـيدان( وبعـد االتـفاق الـ بألعابرمـي الـرمـح وتـم عـرضُه عـلى مجمـوعـة مـن المخـتصـين)
 عـلـى صـالحـية البـرنـامـج التعـليـمي بعـد أن تـم تعـديـل المالحـظـات. 

 البـرنـامج التعـليـمي للـتدريـب العـقلي المـباشـر والمصـحـوب بالـتغذية الـراجـعة المـتأخـرة: 2-6-2
ات المـشابـهة والتـي لهـا عـالقـة بالـتدريـب أطـلع الـباحـث عـلى بعـض المصـادر العلـمـية والـدراسـ 

العـقلي والتـغذيـة الراجـعـة وتـم وضـع البـرنـامـج التعلـيمـي)التـدريب العـقـلي والمصـحوب بالتغـذية 
( دقائـق وبمـوقـع قـبل الـبدء 5 -3( أذ بـلغت مـدة الـتدريـب العـقلي)1الـراجعة المـتأخـرة( الملحق )

بـيقي مـن القـسم الرئـيس ان هـذه الـمدة مالئـمة للمـبتدئـين امـا التغـذية الراجـعة المـتأخـرة بالنـشاط التط
فـموقع استـخدامها بعـد اداء التمـرين والتي يعطيها مدرس المادة للطالب ، وعــرض هـذا الــبرنـامـج 

                                                           
 / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة_جامعة تكريتابتسام حيدر بكتاشأ. (*)*

 صل/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _جامعة المو أ.م.د موفق سعيد احمد      
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حـركـي( ومــن ثــم تــم إجــراء بعــض التعـليـمي عـلى مجــموعة مــن المخــتصيـن فــي مجــال )التعـلم الـ
 التعـديـالت لصـالحــية البـرنـامـج التعـليـمـي.

ة يتـوزع البـرنامـج التعـليمي عـلى ثمان وحدات تعليميالخـطة الـزمنـية للبـرنامج التعـليمـي :  2-6-3
 م المختـلطـة)الكـلية والجـزئـية(( دقـيقـة واسـتخـدام الـباحـث طـريقة التعـل50ومـدة كـل وحـدة تعـليميـة )

 فـي التعلـم لـألداء الفـني لفعـالية رمـي الـرمح خـالل الـوحـدات التعـليمـية.
أن التجـربة االسـتطالعـية عـبارة عـن دراسة تجـريـبية أولـية يقـوم التجـارب االسـتطالعـية :  2-5

ـانيـن هـدف اختـيار أسالـيب البحـث وأدواتـه)حسبهـا الباحـث عـلى عيـنة صغـيره قـبل قيـامه ببحـثه ب
قـام البـاحث ومـدرس الـمادة وفـريق عـمل المـساعد بإجـراء تجـربة  (204: :155وعـبد المـنعم :

 ( طـالـبا . 20استـطالعـية للبـرنامـج التعـليـمي عـلى)
ـمل عي لفعـالية رمـي الرمـح : التجـربـة االستـطالعـية األولـى لعـملية تصـويـر األداء الفـن 2-5-1

السـاعة التـاسـعة صباحـا وكـان  :201/  3/  5الـباحـث مـع فـريـق العـمل المـساعد والمـوافـق 
تعـرف بعـد وارتـفاع آلـة التصويـر وزاويـة آلـة التصـويـر ومـوقعها تجنـبا  لألخـطاء رض مـنها اآلتـي الغـ

 تـبار لألداء الفـني .التـي قـد تحـدث عـند تنـفيذ االخ
السـاعة العـاشـرة  :201/ 3/ 5 والتي ـوافقت بتاريخالتجـربة االسـتطالعـية الثـانيـة:  2-5-2

والنصف صباحا  وذلك بتطـبيـق البرنـامـج التعليـمي الخـاص بالـتدريـب العقـلي والمصـحـوب بالتغـذية 
ستـطالعـية الـتأكـد مـن صالحـية الـبرنامـج التعلـيمي الراجعـة الـمتأخـرة وكـان الهـدف مـن التجـربـة اال

 ليـمي ومدى استجابة الطالب لهالخـاصة بالمجمـوعة التجـريبـية صـالحـية فقـرات الـبرنامــج التعـ
 تعـرف األخـطاء والصعـوبات والمـشكالت المـتوقعة فـي التـنفـيذ والتهـيؤ لهـا.

  /12اء االختـبارات للمجـموعتـين التجـريبـية والضـابـطة المـوافـق تـم إجـر االختبارات القبلية:  2-10
وقـبل الـبدء بأجـراء االخـتبار القـبلي أجـرى شـرح  )*(وبمـساعـدة فـريـق العـمل المـساعـد :201 / 3

ارات بوتمـت االختـ )**(مبـسط وعـرض للمـراحـل الفـنية لفعـاليـة رمـي الـرمـح مـن قـبل مـدرس الـمادة 
 ( وصاحـب األداء الفـني لكـل محـاولة للطـالب تصـويـر لـألداء.3القـبلية بإعـطاء )

 3 /15تـم الـبدء بتنفـيذ البـرنامـج التعـليـمي للمجمـوعـة التجـريبـية المـوافـق التجربة الرئيسة : 2-11
ى)تـدريـب ـدة تعـليمـية تحـتوي عـلبـواقـع وحـدتيـن تعـليميـتين فـي األسـبوع الـواحـد وان كـل وح :201 /

د( ويعـطى بعـد الجـزء  5 -3عقـلي ومصحـوبة بالتغـذية الـراجعـة الـمتـأخـرة( وزمـن الـتدريـب العقـلي )
 :13/4/201التعـليمـي وتـم االنـتهاء مـن تنفـيذ البـرنـامج التعـليـمي للمجـموعـة التجـريبـية المـوافـق

                                                           
 ابراهيم فيصل خلف / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _ جامعة تكريت م. -)*(

 كهالن رمضان صالح / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة _ جامعة تكريتم.م  -  
 _ جامعة تكريتالرياضةالبدنية وعلوم / كلية التربية عاطف عبد الخالق (م.د *)*
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وباألسـلوب نفـسه  :201/  4/ 16تـم إجـراء االختـبار والـموافـق ـديـة : االختـبارات البع 2-12
 الـذي تـم فـيه إجـراء االخـتبار القـبلي بعـد ذلك عـرض التصـويـر الفـيديـوي عـلى المقـومـين العـلميـين

قـوميـن كمـا قـام الباحـث بأجـراء االرتـباط البـسيط بيـن درجـتي الم :201/  4/  15المـوافـق  
وهـو معـامل ارتبـاط معـنوي ممـا يـدل عـلى )*((548,0وألفـضل محـاولـة وبلـغ معـامل االرتـباط) 

 مـوضـوعـية التقـويم بيـن المقـوميـن.
الوسـط ) الستخراج spssأستخدم الباحث الحقيبة االحصائية  الوسـائـل اإلحصـائـية : 2-13

امـل االرتـباط الـبسيـط ) بيرسـون (، اخـتبار )ت( بـين وسطـين الحـسابي ، االنحـراف المعـياري ، معـ
 النـسبة المـئوية.و حسـابييـن مـرتبـطـين( 

 
 عرض النتائج ومناقشتها: -3
 عـرض النـتائج :  3-1
عرض نتائج الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 3-1-1

 ( يبين ذلك:7توى االنجاز في فعالية رمي الرمح والجدول )في تعلم األداء الفني ومس

عرض نتائج الفروق في االختبار البعدي في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز في  3-1-2
 ( يبين ذلك3بين المجموعتين التجريبية والضابطة والجدول)فعالية رمي الرمح 

                                                           
 (0,0,عنوي عند نسبة خطأ ))*(م

المتغيرات  البرامج المجموعة
 التابعة

قيمة )ت(  االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع± س   ع± س   المحسوبة

التدريب العقلي والمصحوب  التجريبية
 بالتغذية الراجعة المتأخرة

 13,34 3,70 34,23 7,31 70,35 االداء الفني
مستوى 
 15,17 1,73 32،50 1,36 23,70 االنجاز

 البرنامج المقرر الضابطة
 6,33 3,05 35,56 7,36 72,13 االداء الفني
مستوى 
 11,33 1,04 25,71 1,51 22,65 االنجاز

المتغيرات 
 التابعة

االختبار البعدي المجموعة التجريبية 
التي استخدمت التدريب العقلي 

 والمصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة

 االختبار البعدي المجموعة الضابطة
قيمة )ت(  التي استخدمت البرنامج المقرر

 المحسوبة
 ع± س   ع± س  

 3,44 3,05 35,56 3,70 34,23 االداء الفني
 6,24 1,04 25,71 1,73 32,50 مستوى االنجاز
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 مناقشة النتائج :  3-2
المقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة: مناقشة نتائج 3-2-1

ة قبلي والبعدي للمجموعتين التجريبي( وجود فروق معنوية بين االختبارين ال4تبين في الجدول )
(   sigوالضابطة في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح عند مقارنة قيمة )

ولمصلحة االختبار البعدي والسبب يعزوه الباحث ( 0.03) <( وعند مستوى خطأ 0.001والبالغة )
ى االنجاز ن قبل الباحث لتعلم االداء الفني ومستو الى التأثير االيجابي للبرنامج التعليمي الموضوع م

في فعالية رمي الرمح كما ان التمارين التي تحتويها كل وحدة تعليمية التي تتوافق مع امكانيات 
الطالب بالشكل الذي يسهل من توزيع الجهد للمتعلم مع االستثمار الجيد لالوقات في كل وحدة 

حة وأوقات كل تكرار للتمارين وبإعطاء بعض االرشادات تعليمية بشكل مثالي وتمثل فترات الرا
لكل تمرين ولكل مرحلة فنية ألداء فعالية رمي الرمح أّن لكل عملية تعلم ال يمكن تحقيقه بمجرد 
الدافع فقط بل يجب الممارسة بشكل مستمر وتكرار لألداء لكي يسيطر المتعلم على حركاته بشكل 

لمجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب العقلي فا (125: 2000صحيح)شلش ومحمود : 
والمصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة في تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز لفعالية رمي الرمح إذ 

يب نموذجا  لها واستخدم التدر اشرح المدّرس االداء الفني للفعالية وشرح كل مرحلة فنية وعرض 
د( وبموقع بعد الجزء التعليمي مما أدى إلى أن يكتسب أفراد  5_3العقلي المباشر بفترة زمنية )

المجموعة من المتعلمين تصور المرحلة الفنية وكيفية أدائها وهو ما أعطى نتائج أفضل في تعلم 
األداء الفني وتحقيق مستوى أفضل فضاَل عن استخدام التغذية الراجعة المتأخرة لكل تمرين سواء 

إن للتغذية الراجعة أهمية كبيرة في عملية التعلم وأهميتها هذه تنبثق من ، ا  او جماعي ا  اكان فردي
فعية المتعلم دورها الهام في استثارة دا فضال  عن ،توظيفها في تعديل السلوك وتطويره نحو األفضل

 من خالل مساعدته على اكتشاف االستجابات الصحيحة فيثبتها وحذف االستجابات الخاطئة
( ويؤكد المختصون إن التعلم ال يأتي إال عن 25:  2004داء جيد)طه :لوصول إلى مستوى أل

طريق نشاط المتعلم نفسه وتفاعله مع الموقف التعليمي فنشاط المتعلم هو االعتبار الذي يجب أن 
( وأن التدريب العقلي زاد من دافعية المتعلمين  85: 1555يوضع في المرتبة األولى)معوض : 

نية وذلك عن طريق تصورها وتكرارها ذهنيا  مما ساعد على فهم طبيعة في ممارسة المراحل الف
المراحل الفنية وكيفية أدائها والذي بعث لديهم الرغبة في التعلم وزيادة قابليتهم والذي ساهم في 

أما المجموعة الضابطة التي استخدمت البرنامج المقرر  (81:  2002تنمية األداء الفني)سالمي : 
وتم  أثناء الوحدة التعليميةفي باألداء الفني لفعالية رمي الرمح المطلوب تعلمها  إذ قام الطالب

االنتقال بين التمارين بشكل متسلسل إذ تكون ممارسة كل مرحلة فنية من مراحل االداء الفني 
لفعالية رمي الرمح عمليا  ، اذ أن أهمية التمارين في تعلم أداء الحركة للمرحلة الفنية فسوف نرى 
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( باستدعائه للبرنامج الحركي 80: :158ن المتعلم يستطيع أداء الحركة ألنه أستوعبها)حنتوش :أ
في كل تكرار للتمرين الذي يعد عنصر اساسي عنصر أساس وجزء ال يتجزأ من العملية التعليمية 

وجيهات تفالمتعلم يحتاج إلى متطلبات عقلية باستمرار أثناء ممارسة المهاره لهذا يعتمد  نفسه وعلى 
 المدرس في االرتقاء المستمر بمستواه.

المناقشة لنتائج الفروق في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  3-2-2
 تعلم األداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية رمي الرمح:

ي ى االنجاز ف( وجود فروق معنوية بين المجموعتين في األداء الفني ومستو 5يتبين من الجدول )
( 0,03) <( وعند مستوى خطأ 05001( والبالغة )  sigفعالية رمي الرمح عند مقارنة قيمة )

ولمصلحة المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب العقلي المباشر والمصحوب بالتغذية الراجعة 
ذلك  أن سبب المتأخرة على المجموعة الضابطة في األداء الفني ومستوى االنجاز فيرى الباحث

يعود إلى المتغير المستخدم وهو التدريب العقلي ويعود كذلك الى استخدام التغذية الراجعة المتأخرة 
ألفضلية التنفيذ التمارين داخل الوحدة التعليمية وأن استخدام النظام المتسلسل ألداء التمرينات تعطي 

لعقلي نستطيع أن نخلق البيئة ( فعن طريق التدريب ا206:  2000خالل فترة االكتساب)محجوب:
االيجابية الالزمة لتطوير المهارات هو أن يكون المتعلم في حالة استرخاء قبل أن يبدأ التصور 
العقلي وأن يتصور نفسه وهو يؤدي الفعالية بنجاح كما يجب أن ال يبتعد عن الواقع كثيرا  اذ يبقى 

مح والركضة التقربية وعمل الخطوات ضمن مجال االداء لفعالية رمي الرمح من مسك وحمل الر 
التقاطعية والوصول الى وضع الرمي ومن ثم الرمي والتغطية والبقاء داخل المجال الخاص بالفعالية 

 فيمارس ذلك ذهنيا  هذه نقطة مهمة جدا  
فضال  عن فوائد التغذية الراجعة المتأخرة فهي تعمل على تحسين وتثبيت تعلم المهارات الحركية 

 :158على التوافق الحركي ويؤدي إلى تقليل زمن التعلم وتثبيت القدرات الحركية)عثمان : والحفاظ 
 :185) 

وفيما يخص المجموعة الضابطة فان الباحث يعزو تطورهم في االداء الفني ومستوى االنجاز يعود 
المدة ب الى التمرينات في البرنامج المقرر فضال عن الشرح والعرض من قبل مدرس المادة والمرتبط

 الزمنية لعملية التعلم للفعالية .
من خالل النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات االتية والتي كانت : أثر البرنامج الخاتمة:  -7

التعليمي والذي نفذ من قبل المجموعة التجريبية باستخدام التدريب العقلي والمصحوبة بالتغذية 
اء الفني في فالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى الراجعة المتأخرة إيجابيا  في تعلم األد

بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، وكما اثر البرنامج المقرر للمجموعة الضابطة ايجابيا على 
تعلم األداء الفني في فعالية رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى بكلية التربية البدنية وعلوم 
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تالي تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب العقلي والمصحوبة بالتغذية الرياضة ، وبال
ي الرمح على رم الراجعة المتأخرة في االختبار البعدي في األداء الفني ومستوى االنجاز في فعالية

، واوصى الباحث بضرورة استـخدام الـبرنامج التعليمي التي وضعه المجموعة الضابطة
يب العقلي والمصحوب بالتغذية الراجعة المتأخرة( في التعلم األداء الفني في فعالية الباحث)التدر 

رمي الرمح لطالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ومن ثم إعادة 
تحقق لأجراء هذه الدراسة على طالب السنة الدراسية االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ل

مكانية التعميم للبرنامج.   من نتائجها ومدى وا 
 المصادر والمراجع:

 ( 2015الجبوري ، مراد احمد ياس صالح :) تأثير جدولة الممارسة المتسلسلة والعشوائية
والمصحوبة بالتدريب الذهني المباشر وغير المباشر في التعلم واالحتفاظ باألداء الفني ومستوى 

 الثية.االنجاز في الوثبة الث
 ( 2001الحـارثـي ، ابـراهيـم :)شقـري ، مكتـبة ال التفـكيـر والتعـلم والذاكـرة فـي ضـوء ابحـاث الدمـاغ

 الريـاض ، الممـلـكة العربـية السـعـودية. 
 ( 155حسـانيـن ، محمـد صـبحي وعبـد المنعـم ، حمـدي:: )  األسـس العـلمـية للكـرة الطـائـرة

لـنشر ، مـركـز الكتـاب لقويم )بـدني ، مهـاري ، معـرفي ، نـفسي ، تحـليلي( وطـرق القـياس والتـ
 ، القـاهـرة .

 ( 158حـنـتوش ، معـيـوف ذنــون: :)مطـابـع دار الكـتب للطـباعة  عــلم النـفـس الرياضــي ،
 والـنشر ، جـامـعة المـوصـل .

 ( 2002سـالمـي ، عـبد الـرحـيم :) ألسـلوبـين مـن الـتدريب الـذهـني فـي بعـض اثـر بـرنـامج مقـترح
ة ، رسـالـة ماجسـتير غـير منـشورة، كـلـيالمهـارات األسـاسـية ومسـتوى الـرضا الحـركـي لكـرة القـدم

 جـامعـة المـوصـل، الموصل . –التـربـية الـرياضـية 
 ( التعلم الحركي ، ط2000شلش ، نجاح مهدي ومحمود ، اكرم محمد صبحي :)دار  2 ،

 الكتب والنشر ، مطبعة جامعة الموصل ، الموصل .
 ( 2005صـالح ، مـراد احـمد يـاس : ) اثـر اسـاليــب التـدريـب الذهـني المخـتـلـفة فــي تعـلم االداء

ة ، رسـالة ماجـستير غـير منـشوره ، كـلية التـربية الـرياضـي الفـني ومسـتوى االنجـاز بقـذف الثقـل
 ـموصل.، جـامعـة ال

 ( 2004طـه، مـنال :) دراسـة مقـارنة ألثـر التغـذية الـراجـعة الفـورية والمـؤجـلة عـلى تحـسيـن االداء
، كـلية التـربـية الريـاضيـة، رسـالة مـاجسـتير غيـر منـشورة ،  عـلى بعـض مهـارات الكـرة الطـائـرة

 الجـامعـة االردنـية ، عـمان.
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  اثر استخدام التدريب الذهني المصحوب بجدولة (: 2008حسن )عبد الواحد ، جميل محمود
الممارسة العشوائية والمتسلسلة في تطوير بعض المهارات األساسية لدى حارس المرمى بكرة 

 رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، الموصل . القدم
 ( 158عـثمان ، محـمد عـبد الغـني: : )طـابع دار ، م التعـلم الحـركي والتـدريب الريـاضي

 الحـكمة ، بغـداد .
  ( 1555عـالوي ، مـحـمد حـسن و راتـب ، أسـامـة كامـل  :) الـبحـث الـعلـمي فتي الـتربـية

 ، دار الـفكـر الـعربـي ، الـقاهـرة . 2ط ، الرياضية         وعـلم الـنفـس الـرياضي
 ( 2000الكاظمي ، ظـافـر هاشم :)الـدار الـجامعـة  1، ط ـتـنساالعـداد الـفـني والـخططي بال ،

 لـلطبـاعة والـنشـر واـلترجمـة ، بـغداد.
  ( 2000محـجـوب ، وجـيه : ) مـكتـبة الـعادل لـلطبـاعة  الـتعـلم وجـدولة الـتدريـب اـلرياضـي ،

 الـفنـية ، بغـداد .
 ( 1555مـعـوض ، حـسن :)دار الـفكـر  ، القـاهـرة ، طـرق الـتدريـس في الـتربـية الـرياضيـة

 الـعربـي.
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