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THE EFFECT OF KINETIC EXERCISES IN
DEVELOPING THE LEVEL OF
PERFORMANCE OF SPEAR AND DISC
PLAYERS
Halid Ziden ALTTMİMİ1
Abstract
Chapter One: Introduction and Importance of Research:The subject of the current
research: It deals with the two events of discus throwing, which are the activities of
the square and the field, which have high audiences and have many lovers in
multiple countries. The subject of the study is to develop the level of performance of
players such as these two activities by employing the phenomenon of kinetic
transport through the use of exercises for this kinetic phenomenon that would It
provides speed, strength and momentum to the player when throwing, which the
researcher noticed is weak among those born in the youth category, especially
where the players were investing the energy and strength resulting from the
shoulder strap to the upper end only when performing This study will develop a
performance level for players in various groups.
Keywords: Kinetic Exercises, Developing, Disc Players.
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أثر مترينات النقل احلركي يف تطوير مستوى االداء لالعيب الرمح والقرص
د .م .خالد عباس زيدان التميمي
ملخص
يتطرق إىل فعالييت رمي القرص وىي فعاليات الساحة وادليدان واليت ربظى جبماىريية عالية وذلا عشاق
كثرية يف بالد متعددة ويتلخص موضوع الدراسة يف تطوير مستوى أداء الالعبني كهاتني الفعاليتني من
خالل توظيف ظاىرة النقل احلركي من خالل استخدام سبرينات خاصة هبذه الظاىرة احلركية واليت من
شأهنا توفر السرعة والقوة والزخم لالعب عند الرمي واليت الحظ الباحث ضعفها عند ادلولودين يف فئة
الشباب خصوصاً حيث كان الالعبني يستثمرون الطاقة والقوة الناذبة من حزام الكتف للطرف العلوي
فقط عند األداء .وىذه الدراسة من شاهنا تطور مستوى الداء الالعبني يف سلتلف الفئات.
الكلمات ادلفتاحية :رمي القرص ،التمرين احلركي ،تطوير .
مشكلة البحث :من خالل متابعة الباحث ذلاتني الفعاليتني على مستوى احمللي الحظ أن ىنالك
ضعف يف مستوى األداء لالعبني كوهنم يعتمدون على القوة الناذبة من حزام الكتف لالداء دون
توظيف القوة الناذبة من حزام الكتب لالداء دون توظيف القوة الناذبة من قاقي أعااء اسجسم
وخصوصاً عاالت اسجذع اليت تعد أكرب كتلة عالية يف اسجسم لذلك ارأتى الباحث توظيف ظاىرة
النقل احلركي لتوفري قوة إضافية عند االداء منشأىا من اسجذع واالطراف الفعلية من خالل سبرينات النقل
احلركي.

هدف البحث:
-1

معرفة أتثري سبرينات النقل احلركي يف أداء الالعبني يف فعالية رمي الرمح.

-2

معرفة أتثري سبرينات النقل احلركي يف أداء الالعبني رمي القرص.
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فروض البحث :قد وضع الباحث قروض للدراسة أمهها:
 -1ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى أداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي
القرص والرمح عند مستوى داللة ( )0،05قبلياً.
 -2ال توجد فرو معنوية ذات داللة إحصائية يف مستوى أداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي
الرمح والقرص عند مستوى داللة ( )0،05بعدايً.

جماالت البحث:
-1

اجملال البشري  :العيب منتخب دايىل أبلعاب الساحة وادليدان فئة الشباب.

-2

اجملال الزماين :الفًتة من  2018/10/20ولغاية .2019/1/14

-3

اجملال ادلكاين :ملعب اندي دايىل الرايضي.

الباب الثاين :الدراسات النظرية والسابقة:
تطرق الباحث يف ىذا الباب إىل ألعاب الساحة وادليدان بصورة عامة وإىل فعالييت رمي الرمح والقرص
بصورة خاصة حيث ذكر نبذة اترخيية عن الفعاليتني وبعد ذلك تطرق الباحث ظاىرة النقل احلركي
ومردودىا احلركي مث من بعدىا تطرق إىل الدراسة السابقة ادلختصة دبوضوع البحث؟

الباب الثالث :منهج البحث واجراءاته:
اتبع الباحث منهج البحث العلمي التجرييب يف الدراسة احلالية كما واختار عينة البحث بطريقة عمدية
سبثل العيب احملافظة من فئة الشباب وبلغ عدد النسبة التجريبية ( )8العبني ومثلها عينة ضابطة كما
وقام بتوفري ادلستلزمات الارورية للبحث وتطبيق التمرينات ادلستهدفة يف اسجزء الرئيس من الوحدة
التدريسية وقد أجرى الباحث التجربة االستطالعية للوقوف على نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط الاعف
ومعاسجتها بعدىا قام الباحث إبجراء االختبار القبلي ومن مث طبق الربانمج التدرييب ودلدة ( )3أشهر
وبعدىا قام إبجراء االختبار البعدي للوقوف على مستوى أداء الالعبني ومدى القصور احلاصل يف
األداء.
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الوسائل اإلحصائية:
()1

الوسط احلسايب

ش=
()2

اختبار ولكوكسن لعينتني مًتابطتني

( )3

اختبار مان -وتين (ي) لعينتني مستقلتني
ي= ن1ن+2

 -ر1

الباب الرابع :تطرق الباحث يف ىذا الباب يف عرض النتائج اليت توصل إليها من خالل البياانت
ادلتجمعة من االختيارات وعرضها بصورة علمية وفق ادلناىج ادلتبعة مث قام بتحليلها ومناقشتها بطريقة
علمية وفق جداول زلكمة.
الباب اخلامس :يف ضوء ما توصل إليو الباحث يف موضوع الدراسة خرج قاالستنتاجات التالية:
 -1ان لتمرينات النقل احلركي أثر قالغ يف تطوير مستوى األداء لفعاليتني رمي الرمح والقرص
بشكل أكثر فاعلية من التمرينات البدنية االعتيادية.
وكانت أىم التوصيات ىي :تامني الوحدات التدريبية للفعاليتني موضوع الدراسة سبرينات خاصة
قالنقل احلركي وكذلك فعالية رمي الثقل.

الباب األول
-1ادلقدمة وأمهية البحث:

دأب العرب ويف أزمنة قدمية ما أثر عنهم على االىتمام قاسجانب الرايضي  ،حيث يقول الرسول األكرم
(ملسو هيلع هللا ىلص) "علموا ابنائكم الرماية والسباحة وركوب اخليل"  ،كما ويذكر خالد القااة ( :أبن الرايضة ىي

من زلركات احلياة ونبض القلب احلي  ،لذلك على ادلرء أن أيخذ قسطاً من الرايضة لكي ال ميوت
قلبو)( )2يف نقل ن اإلمام الغزايل رمحو هللا .أما موضوع الدراسة احلالية وىي فعالييت رمي القرص والرمح
فقد ظهر الرمح إىل الوجود منذ عهد اليوانن القدمي وقد استخدم الرمح بكثرة تلك اآلونة حيث كان
يصنع من اخلشب مع أداة حادة من ادلعدن يف الرأس  ،وقد دخلت رايضة رمي الرمح إىل األلعاب
()2

خالد القضاة  ،المدخل إلى التربية والتعميم  ،دار البازوردي العممية  ،ب ن  ،ص.21
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اليواننية القدمية عام  1100ق.م وقد دخلت فعالية رمي القرص إىل األلعاب األودلبية احلديثة عام
1896م يف أثينا(. )3ان فعاليات ألعاب الساحة وادليدان ربظى جبمالية عالية  ،وذلا عشاق كثر دلا
تتامن من ادلتعة  ،وكذلك اإلاثرة  ،وموضوع حبثنا للفعاليتني سنحاول معاسجة ضعف االداء لالعبني
الشبا ب يف ىذا اجملال من خالل عملية أو ظاىرة النقل احلركي (ذبميع القوى) كما يصفها بعض
ادلختصني يف اجملال الرايضي والوصول إىل اداء أفال من خالل ما توفره ىذه العملية من قوة وسرعة
إضافية عند االداء من ادلمكن ان زبدم الالعب يف فعاليات كثرية ومنها ألعاب الساحة وادليدان

:1-2مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث يف أن أغلب الالعبني ال سيما الفئات العمرية يقوم قالرمي يف كال الفعاليتني
قاستخدام القوة الناذبة من عاالت حزام الكتف فاالً عن ادلدى احلركي الذي توفره عملية التطويع
قالقرص ومد الذراع للخلف يف فعالية الرمح فهو بذلك يغفل القوة اليت من ادلمكن ان ينتجها من
توظيف ظاىرة النقل احلركي من القدم مروراً قاسجذع إىل حزام الكتف ومن مث إىل االداة  ،وقد شخص
الباحث ىذا الاعف يف االداء من خالل متابعتو ذلاتني الفعاليتني يف ادلنافسات احمللية  ،ومن خالل
توظيف سبرينات للنقل احلركي يف الوحدات التدريبية من ادلمكن للفرد الرايضي رفع مستوى اصلازه
بشكل ملحوظ يف الفعاليتني موضوع البحث وبذلك ميكن اإلفادة من ىذه الظاىرة على مستوى

الفئات العمرية يف األندية واالرباد اخلاص أبلعاب الساحة وادليدان.

:1-3-4هدف البحث :
-1

معرفة أتثري سبرينات النقل احلركي يف أداء الالعبني يف فعالية رمي الرمح.

-2

معرفة أتثري سبرينات النقل احلركي يف اداء الالعبني يف فعالية رمي القرص.

:1-4فروض البحث
 -1ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي
القرص والرمح عند مستوى داللة ( )0،05قبليا.

()3

كمال جميل الربضي  ،الجديد في ألعاب القوى  ،الجامعة األردنية  ،1002 ،ص.904-140
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 -2ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعة التجريبية قبلياً وبعدايً يف رمي
القرص والرمح عند مستوى داللة (.)0،05
 -3ال توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعة الاابطة قبلياً وبعدايً يف رمي
القرص والرمح عند مستوى دالة (.)0،05
 -4ال توج د فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي
الرمح والقرص عند مستوى داللة ( )0،05بعدايً.

:5-1جماالت البحث
 -1-5-1اجملال البشري  :العيب منتخب دايىل أبلعاب الساحة وادليدان فئة الشباب.
 -2-5-1اجملال الزماين  :الفًتة من  2018/10/20ولغاية .2019/1/14
 -3-5-1اجملال ادلكاين  :ملعب اندي دايىل الرايضي.
:6-1حتديد ادلصطلحات:

النقل احلركي  :وىو انتقال متزامن أو غري متزامن وبطريقة متآزرة بني اعااء اسجهاز احلركي يف جسم

اإلنسان اثناء االداء احلركي للحصول على القوة والسرعة الالزمة لإلداء األفال(.)4

الباب الثاين
 : 1-2ألعاب الساحة وادليدان
تعود ألعاب الساحة وادليدان إىل كلمة يواننية قدمية ( )Athbومعناىا التسابق وتام رلموعة من
األلعاب الرايضية وتقسم بشكل أساسي إىل العدو والرمي والقفز وكانت ألعاب القوى وما يسمى
قالساحة وادليدان من قبل ادليالد وىي اسجري إىل مسافات متعددة وإىل سياقات رمي ادلطرقة ورمي
القرص والرمح واحلبل والقفز قالزانة والوثب الطويل والثالثي وما سنتطرق لو ىنا فعالييت رمي الرمح

والقرص وذلك كوهنا زلور الدراسة احلالية(.)5
()4

نبيل محمود شاكر  ،معالم الحركة  ،ط( ،2جامعة ديالى  ،كمية التربية األساسية  ،)1002 ،ص.12

Wiki ,https;//ar.m-wikipedia.org

()5
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 1-1-2رمي الرمح  :الرمح ىو حربة مصنوعة من ادلعدن أو اخلشب يًتاوح طولو للرجال بني 2،6م

إىل 2،7م ويزن  800غم على األقل  ،أما للنساء فيًتاوح طولو بني  2،2إىل 2،3م ويزن  600غم
على األقل  ،ويقبض الالعب الرمح من مقباو قرب الوسط وجيري بو  ،ومن مث يطلقو برمية من فوق
أعلى الذراع اثناء اسجري( .)6وخيتلف رمي الرمح عن قاق فعاليات الرمي األخرى كالثقل والقرص
وادلطرقة فالرمح يرمى من بعد اجراء عملية الركاة التقريبية بينما قاقي فعاليات الرمي األخرى ترمى من
خلف دائرة قطرىا 2,5م والقوس عبارة عن شريط من اخلشب أو ادلعدن يدىن قاللون األبيض
وموضوع على مستوى األرض ويف هنايتو يرسم خطني عموديني على خط طريق الركض

()7

 2-1-2رمي القرص :يكون رمي القرص عبارة عن تطويح الذراع مع أداة الرمي  ،أما عدد الدورات
يكون دوره ونصف يؤديها الرامي للوصول إىل احملور الطويل إلداء حركة التقدم األمامية يف الدائرة

وتكون حركة التقدم األمامية خبط مستقيم كوهنا انذبة من ادلرجحة العمودية يف دائرة نصف قطرىا
 2،50م لذلك ينبغي االستفادة من سرعة الدوران للجسم مع ادلقذوف للوصول إىل أقصى سرعة
يبلغها الرايضي عند االداء مع مالحظة احلفاظ على زاوية الرمي واليت تتأثر قالعوامل الديناميكية

للمقذوفات يف اذلواء(.)8

 - 2النقل احلركي :ان النقل احلركي ىو عبارة عن أتزر حركي بني رلموعتني عاليتني الغرض منو
تعايد إحدى اجملموعتني لألخرى واالسهام يف ربقيق ىدف حركي معني(.)9
وىي بذلك تكون انتقال للحركة بني اعااء احلركة يف اسجسم مع بعاها البعض لتكوين حركة معينة
ذات ىدف معني  ،حيث تنتقل احلركة من جزء إىل أخر عن طريق ادلفاصل بشكل انسيايب مًتابطة
http;//www.bdnia.com.
()7

()6

عامر فاضل شغاتي  ،تطبيقات لممبادئ واألسس الفنية أللعاب الساحة والميدان كتاب مساعد ،العراق  ،جامعة

ديالى -كمية التربية الرياضية  ،1001 ،ص.102
()8

قاسم حسين  ،األسس النظرية والعممية لفعاليات الساحة ولميدان  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة

بغداد  ،كمية التربية الرياضية،432 ،ص.20
()9

بطرس احمد  ،أسس نظريات الحركة  5ط ،2دار الفكر العربي  49 ،شارع عباس العقاد ،مصدر ،

،2441ص.121
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خيدم اذلدف ويكون انتقال من عاو إىل أخر بشكل منفصل وموزون ذو قوة اقتصادية مناسبة ،
وخصوصاً يف األطراف واسجذع والرأس حيث يكون اسجذع ىو مركز اسجسم( .)10ومن ادلهم ان يشًتك
اسجهاز احلركي يف اداء احلركات سجميع اجملاميع العالية الكبرية مع ادلفاصل من دون توقف الحداىا(.)11

أما إذا مل يتحرك مفصل ما عند االداء فهذا يعين وجود عمل عالي لتثبت ىذا ادلفصل  ،وىذا يؤدي
إىل خلل يف االداء شلا جيعل االداء غري ذي جدوى لعدم وجود قدرة على توظيف ظاىرة النقل
احلركي

()12

من عاو إىل أخر وانتاج قوة أكرب لإلداء ومثال على ذلك فعالية رمي الرمح  ،إذ نشاىد

احلركات ادلتتالية ألعااء ومفاصل اسجسم  ،إذ تبدأ احلركة األوىل قاسجذع مث الذراع الرامية ونكون كاآليت
()13

(العاد  ،الساعد  ،الكتف)

وعادة ما يلجأ اسجسم البشري إىل النقل احلركي لزايدة قوة وسرعة

العاو ادلتعلق قاإلداء  ،وأن النقل احلركي ىو أحد اخلصائص احلركية اليت سبكن الالعب من زايدة
معدالت ادائو ولذا جيب أن يكون ىنالك توافق بني حركة العاو وآخر( .)14وشلا تقدم يرى الباحث
أبن النقل احلركي ىي إمكانية الفرد الرايضي على تركيز قوى االعااء ادلًتابطة عند االداء وتوجيهها
بزخم أعلى ما ميكن قاذباه ربقيق ىدف حركي معني مع مراعاة عوامل الًتكيز واالتزان واحلفاظ على
الوعي ادلكاين لكي ال تنحرف ىذه القوة عن مسارىا وقالتايل عدم الوصول للغرض ادلنشود من االداء.

()10

وجيو محجوب  ،التحميل الحركي  ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية ،

مطبعة التعميم العالي  ،2432 ،ص.42
()11

نبيل دمحم محمود  ،عمم الحركة التطور والتعميم الحركي حقائق ومفاىيم 5و ازرة التعميم العالي والبحث العممي  ،جامعة

ديالى كمية التربية األساسية ،1002 ،ص.221
()12

كورت  ،ينل  ،التعمم الحركي  ،ترجمة عبد عمي نصيف  ،ط ،1و ازرة التعميم العالي والبحث العممي جامعة بغداد،

(ب ت) ص.31
()13

نبيل محمود شاكر  ،مصدر سبق ذكره  ،ص.222

()14

مروان عبد المجيد ابراىيم  ،أسس عمو الحركة في الجمال الرياضي( ،ط ،2مؤسسة الوراق ،عمان ، )1000

ص.212
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 1-2-2أنواع النقل احلركي  :ان لظاهرة النقل احلركي عدة أنواع وأمهها
 1-1-2-2النقل احلركي من اجلذع إىل األطراف :ان اسجذع ىو مولد للقوة األساسية يف اسجسم
لكونو صاحب الوزن األكرب والذي ينتج القوة الفيزايئية للحركة قاحتوائو على اكرب العاالت وتتوزع من
حولو قاقي األعااء.وتنتقل القوة من اسجذع إىل األطراف بشكل متزامن يعزز االداء  ،وخري مثال على
ذلك " عند اداء رمية التماس يف كرة القدم تنتقل القوة من اسجذع إىل الذراعني مث إىل الكرة  ،وأن
القوس احلاصل يف الظهر بسبب شد العاالت يوفر قوة دفع عالية تسهم يف دفع الكرة إىل أبعد مسافة
شلكنة(.)15
 2-1-2-2النقل احلركي من األطراف إىل اجلذع:
تنتقل احلركة دبسار معاكس للحالة أألوىل من األطراف إىل اسجذع  ،حيث نبدأ احلركة من اليد مث إىل
مفصل الرسغ  ،فادلرفق والزند ومفصل الكتف وتنتهي عند اسجذع  ،كما ىي فعاليات رفع الثقل  ،أو يف
فعاليات القفز اليت تبدأ احلركة قاألرجل وتنتقل إىل اسجذع.

 2-2الدراسات السابقة:
 1-2-2دراسة (خالد عباس زيدان)
بعنوان (أثر سبرينات النقل احلركي يف تطوير اداء مهاريت الارب الساحق واألبعاد الدفاعية قالريشة
الطائرة للناشئني).
أهداف الدراسة:
 -1إعداد سبرينات لتطوير النقل احلركي دلهاريت الارب الساحق وضربة األبعاد الدفاعية لالعب الريشة
الطائرة للناشئني.
()15

بسطويسي احمد  ،2441 ،مصدر سبق ذكره .121 ،
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 -2معرفة أتثري التمرينات على اداء مهاريت الارب الساحق وضربة األبعاد الدفاعية قالريشة الطائرة
للناشئني.
أهم استنتاجات اليت توصل إليها الباحث:
 -1ان لتمرينات النقل احلركي أثر فاعل يف تطوير اداء مهاريت الارب الساحق واألبعاد الدفاعية
قالريشة الطائرة وبشكل أكرب من التمرينات البدنية االعتيادية.
 -2سامهت التمرينات بتوظيف ظاىرة النقل احلركي بشكل أفال وقالتايل سامهت يف توفري القوة
والسرعة الالزمة إلداء ادلهارتني.
 3-2-2مناقشة الدراسات السابقة-:
زبتلف الدراسة احلال ية عن الدراسة السابقة يف كوهنا اختصت بفعالييت رمي القرص والرمح وىي من
فعاليات الساحة وادليدان عن الدراسة السابقة واليت كان زلورىا فعالية الريشة الطائرة ،كما ىدفت
الدراسة السابقة إىل تالزم عاملي القوة والدقة يف االداء يف حني كانت الدراسة احلالية تعتمد على
ت وظيف النقل احلركي لتوفري عامل قوة إضافية يرفع من فاعلية اإلداء .كما اختلفت الدراسة احلالية مع
السابقة يف الفئة العمرية وتشاهبت يف نوع ادلنهاج البحثي ادلتبع يف الدراسة.

الباب الثالث
منهج البحث واجراءاته:
 1-3منهج البحث :اتبع الباحث ادلنهج التجرييب يف الدراسة احلالية كونو يالئم أىداف وحبث
و"طبيعة ادلشكلة واليت بدورىا ربدد وربتم عمل الباحث اختبار نوعية ادلنهج ادلتبع البحثي ادلتبع والذي
تاع رلموعة من القواعد العامة ليتبعها مسري العقل البشري ليصل إىل نتيجة معينة(.)16
 2-3عينة البحث  :لقد اختار الباحث وبطريقة عمدية عينة من العيب الساحة وادليدان يف فعالييت
رمي الرمح والقرص وىم ميثلون منتخب زلافظة دايىل  ،وكان عددىم ( )16العباً من أصل ( )23مت
استبعاد ( )7العبني لعدم التزامهم قالتمرين وكذلك كون ( )2منهم ميثلون ادلنتخب الوطين يف ىذه
()16

عبد الرحمن بدوي  ،مبمغ البحث العممي ،ط( 9الكويت  ،وكالة المطبوعات،2424 ،ص.21
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الفعالية ومن مث قام الباحث بتقسيم الالعبني إىل رلموعتني بطريقة القرعة تام كل رلموعة ( )8العبني
بعد ما قام دبجانسة الالعبني على شكل ازواج يف متغريات العمر والفًتة التدريبية وكذلك األطوال
واألوزان .وبذلك كون رلموعتني سبثل احدمها لعينة التجريبية واألخرى الاابطة.
 3-3أدوات وأجهزة البحث  :قام الباحث قاستخدام رلموعة من األدوات اليت سبثل مستلزمات
اجراءات البحث وىي كما يلي:
 -1أقراص قانونية عدد ( )8زنة  2كغم.
 -2رماح قانونية عدد ( )8زنة  800غم.
 -3كرات طبية عدد ( )5زنة (1,5غم).
 -4دنبالصات ( )8زنة (1كغم).
 -5كرات سلة عدد (.)5
 -6عصي بطول (5.مًت).
 -7شريط قياس معدين.
 -8ميزان طيب (.)1
 -9استمارات تسجيل البياانت ودرجات االختبارات.
 -10شريط قياس كتان بطول (50م)
 5-3التجربة االستطالعية  :قام الباحث إبجراء التجربة االستطالعية على عينة من العيب اندي
شهرقان الرايضي بتاريخ  2018/10/18بلغ عددىم ( )6العبني يف مواصفات ىي األقرب
دلواصفات عينة البحث ومتوافقة بشكل كبري مع عينة البحث ويف سبام الساعة ( )10,30يف اندي
شهرقان الرايضي حيث قام الباحث قاعطاء لكل مفحوص ( )4زلاوالت للرمي وأعتمد الوسط
احلسايب ذلا ،وكان الغرض من التجربة االستطالعية ىو للوقوف على بعض األمور اذلامة والكشف عن
ادلعوقات اليت ردبا قد تظهر يف مراحل الحقة من تطبيق التجربة الرئيسة.
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 6-3االختبار القبلي :قام الباحث إبجراء االختبار القبلي بتاريخ 2018/10/19يف سبام الساعة
الثانية ظهراً يف اندي دايىل الرايضي ودبساعدة الكادر ادلساعد( .)17إذ قام الباحث بتوفري مستلزمات

االختبار من رماح وأقراص وأشرطة قياس وكل ما يلزم إلجراء االختبار وحىت مالبس للمختربين وقد مت
اجراء االختبار لكال العينتني يف الوقت ذاتو وكل رلموعة دبعزل عن الثانية .وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( )1يبني االوساط احلسابية لالختبارات القبلية لفعاليت رمي القرص والرمح وقيمة (ي) احملسوبة
واسجدولية والداللة االحصائية جملموعتيها التجريبية والاابطة
الفعالية وحدة ن
القياس الاابطة

رمي
القرص

م

30,75

رمي
الرمح

م

36,8

ربديد ن
النس التجريبية
بة

ربديد قيمة (ي) قيمة (ي) الداللة االحصائية عن 5
%
اسجدولية
النس احملسوبة
بة

31
8

36

0,005

غري دالة

8

37,11

36

0,005

غري دالة

من اسجدول اعاله يتاح عدم معنوية العالقة كون ان الوسط احلسايب للمجموعتني متقارب يف كال
الفعاليتني وكذلك ظهرت قيمة (ي) احملسوبة بقيمة ( )36لفعالية القرص وبقيمة ( )31لفعالية الرمح
يف حني ان قيمة اسجدولية ىي ( )0,005عندما تكون العينة ( )8ومستوى الداللة ( )0,05وبذلك
نستطيع القول ان العينتني متكافئتان.
وبذلك ميكن للباحث ان يقبل الفرضية الصفرية اليت مفادىا (( ال توجد فروق معنوية ذات داللة
احصائية يف مستوى اداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي القرص والرمح عند مستوى داللة
( )0،05قبليا)).

()17

ُينظر  5ممحق رقم ( – )2م.د عبد جبار كريم عمو  ،م.د انتصار عباس زيدان.
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 7-3تطبيق الربانمج :مت تنفيذ الربانمج خالل فًتة االعداد اخلاص لالعبني بعدما مت عرض الربانمج
مع رلموعة من اخلرباء يف رلال اللعبة  ،وطبق الربانمج على البحث للفًتة من  2018/10/20ولغاية

 2019/1/1حيث قام الباحث بتامني الوحدة التدريبية رلموعة من سبرينات النقل احلركي وعلى
اجملموعة التجريبية فيما مارس العينة الاابطة التمرينات البدنية االعتيادية وكل رلموعة على حده يف
اسجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية وعدد التمرينات اليت أدخلها الباحث ىي ( )7سبرينات تطبق يف كل
وحدة تدريبية وكانت العينة التجريبية قد طبقت التمرينات ادلختارة بواقع ( 2د تكرار) مقابل (1د)
راحة لكل سبرين وخالل ( )21دقيقة فاالً عن (4د) وىي ادلدة اليت وضعها الكادر ادلساعد ادلختص
لتوضيح واستعراض التمرينات.
 7-3االختبار البعدي:
بعد اسبام الباحث ل( )24وحدة تدريبية قام إبجراء االختبارات البعدية على عينة البحث يوم
 2019/1/10يف سبام الساعة الثانية ظهراً على ملعب اندي دايىل الرايضي وقد حرص على أن تكون
الظروف مشاهبة لالختبار القبلي ودبساعدة الكادر ادلساعد نفسو  ،مع االعداد اسجيد دلتطلبات
االختبار.
 9-3الوسائل االحصائية:


الوسط احلسايب( )18ش=



اختبار ولكوكسن لعينتني مًتابطتني



اختبار مان – وتين( ي) لعينتني مستقلتني

()18

()19
()20

وديع ياسين التكريتي  ،حسن دمحم  ،التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ( ،دار

الكتب لمطباعة والنشر  ،الموصل )2444 ،ص.21
()19

دمحم جاسم الياسري ،األساليب االحصائية (معممي في تحميل البيانات االحصائية ،ط ،2و ازرة التعميم العالي والبحث

العممي  ،جامعة بابل  ،كمية التربية الرياضية )1022 ،ص.24
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ي=

 -ر1

+

الباب الرابع
-4عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :

قام الباحث بعرض النتائج اليت توصل اليها على شكل جداول وذلك للحد من األخطاء اليت قد

ربصل يف مراحل الحقة وكذلك لتعزيز الداللة العلمية للدراسة وسبنحها القوة وفق رأي رودي شتملر
()21
()1974
حيث اشتمل ىذا الباب على عرض النتائج اليت توصل اليها الباحث من خالل ادلعلومات اليت اوجدهتا
االختبارات وربليلها ومناقشتها.
-1-4عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للفعاليتني للمجموعة الضابطة وحتليلها ومناقشتها
 :لغرض معرفة مدى معنوية الفروق وداللتها اإلحصائية ما بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة
الاابطة مت استخدام اختبار ولكوكسن للعينات ادلًتابطة وىو من اختبارات اإلحصاء الالمعلمي دلوافقتو

حجم العينة وإجراءات البحث  ،وكانت النتائج كما يلي :
جدول ( )2يبني األوساط احلسابية لالختبارين القبلي والبعدي لفعالييت رمي القرص والرمح وقيمة (و)
احملسوبة واسجدولية والداللة اإلحصائية للمجموعة الاابطة
الفعالية

وحدة
القياس

عدد
العينة

الوسط
احلسايب
القبلي

()20

قيمة (و) قيمة (و) الداللة
احملسوبة اسجدولية االحصائية
البعدي

عبد الجبار توفيق  5التحميل االحصائي في البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والطرق الالمعممية( 5الكويت ،

مؤسسة الكويت لمتقدم العممي  ،)2439 ،ص.201
( )21رودي شتممر ؛ طرائق االحصاء في التربية الرياضية  ،ترجمة عبد عمي نصيف ومحمود السامرائي  ( 5بغداد  ،دار
الحرية لمطباعة والنشر  ، )2429 ،ص. 92
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رمي القر

م

8

رمي الرمح م

30,75

32,62

صفر

5

دالة

36,8

39,12

صفر

5

دالة

من اسجدول أعاله يتاح ان ىناك تطور يف مستوى األداء من خالل ارتفاع قيمة الوسط احلسايب
وكذلك ظهور قيمة (و) احملسوبة بقيمة (صفر) يف حني ان اسجدولية كانت تساوي ( )5وبذلك تعد
العالقة دالة احصائياً وفق اإلحصاء الالمعلمي  .ويعزو الباحث ىذا التطور على التدريب ادلستمر
لالعبني واليت تسببت برفع قدرة الالعب على األداء من خالل التكرار وادلمارسة " اذ البد من ان
تكون ىنالك زلاوالت يف شلارسة التمرين وان اىم متغري يف التدريب ىو شلارسة احلركة والتمرين نفسو
( .)22وبذلك ميكن للباحث رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة اليت مفادىا (توجد فروق
معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعة التجريبية قبلياً وبعدايً يف رمي القرص والرمح عند
مستوى داللة (.) )0،05
-2-4عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للفعاليتني للمجموعة التجريبية وحتليلها ومناقشتها
:لغرض الوقوف على معنوية الفروق والداللة اإلحصائية لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
لفعاليتني رمي القرص والرمح يتم استخدام اختبار ولكوكسن ايااً للمجموعتني ادلًتابطتني ذات
االختبارين القبلي والبعدي وكانت النتائج كما يف اسجدول ادانه :
جدول رقم ( )3يبني األوساط احلسابية لالختبارين القبلي والبعدي لفعالييت رمي القرص والرمح وقيمة
(و) احملسوبة واسجدولية والداللة اإلحصائية للمجموعة التجريبية
الفعالية

وحدة
القياس

عدد
العينة

الوسط
احلسايب
القبلي

قيمة (و) قيمة (و) الداللة
احملسوبة اسجدولية االحصائية
البعدي

Schmidt, Rich ard; Motor control and leaming : (Herman Kinetis, Pbisher, cha pion
///1982)m p 481.
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م

رمي
القرص

39,87

31

صفر

5

دالة

8
37,13

رمي الرمح م

43,12

صفر

5

دالة

من اسجدول أعاله تظهر األوساط احلسابية قارتفاع ملحوظ يف االختبار البعدي عن القبلي ،وكذلك
كانت قيمة (و) احملسوبة تساوي (صفر) يف كال الفعاليتني بينما اسجدولية تساوي ( )5وبذلك تكون
العالقة دالة احصائياً.
ويعزو الباحث ىذا الفروق والداللة اىل قدرة سبرينات النقل احلركي يف تعزيز أداء الالعب شلا توفره من
سرعة وقوة إضافية تسهم يف ربسني األداء .وبذلك ميكن للباحث رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية
البديلة اليت مفادىا (توجد فروق معنوية ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعة الاابطة قبلياً
وبعدايً يف رمي القرص والرمح عند مستوى دالة (.) )0،05

-3-4عرض نتائج االختبارين البعديني للفعاليتني للمجموعتني التجريبية والضابطة وحتليلها
ومناقشتها :

لغرض الوقوف على نتائج االختبارين البعديني للمجموعتني التجريبية والاابطة ومعرفة مدى الفروق ان
وجدت يف مستوى األداء للمجموعتني يف الفعاليتني موضوع الدراسة قام الباحث قاستخدام اختبار

(مان وتين) للمجموعتني ادلستقلتني الجياد داللة الفروق وىو ايااً من االختبارات اإلحصاء الالمعلمي
ذو العينات الصغرية .
جدول ( )4يبني األوساط احلسابية لالختبارين البعديني لفعاليتني للمجموعتني التجريبية والاابطة
وقيمة (ي) احملسوبة واسجدولية والداللة اإلحصائية
الفعالية

وحدة
القياس

ش الاابطة

عدد
العينة

ش التجريبية عدد
العينة

قيمة (ي) قيمة (ي) الداللة
االحصائية
اسجدولية
احملسوبة
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رمي القر

م

32,620

رمي
الرمح

م

39,12

39,78
8

- 1,5

0.005

دالة

8
43,12

- 2,5

0,005

دالة

من اسجدول أعاله يتاح تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الاابطة يف مستوى األداء من خالل
مقارنة األوساط احلسابية للمجموعتني كما مبني يف اسجدول  ،كما يتاح وجود الفروق ما بني
اجملموعتني من خالل داللة العالقة حيث ظهره قيمة (ي) احملسوبة دبا خيص فعالية القرص بقيمة ( -
 )1,5وىي اصغر من اسجدولية اليت ىي ( )0,005عند مستوى داللة ( )0,05وحجم عينة يساوي
( ، )8اما فعالية رمي الرمح فقد كانت قيمة (ي) احملسوبة ىي ()2,5 -وعند مقارنتها بقيمة (ب)
اسجدولية عند مستوى ( )0,05وحجم العينة ( )8وىي ابااً ( )0,005فقد كانت اقل من اسجدولية
وهبذا ميكن لباحث ان يرفض الفرضية الصفرية ويقبل الفرضية البديلة اليت مفادىا (توجد فروق معنوية
ذات داللة احصائية يف مستوى اداء اجملموعتني التجريبية والاابطة يف رمي الرمح والقرص عند مستوى
داللة ( )0،05بعدايً ).
ويعزو الباحث ىذه الفروق اىل :
 -1ان لتمرينات النقل احلركي األثر البالغ يف تطور مستوى أداء اجملموعة التجريبية وىذا ما اثبتتو

النتائج لالختبارات واليت ادخلها الباحث يف اسجزء الرئيس للوحدة التدريبية  ،من خالل توفري القوة
والسرعة الالزمة لالداء .
 -2اسهمت ىذه التمرينات بتوفري اسجهد الزائد عند األداء حيث يشري(عالوي" )1982 ،قان
ادلرحلة األخرية من مراحل التعلم للمهارة احلركية وعن طريق التدريب على األداء احلركي ذلا وربت
سلتلف الظروف ميكن الالعب من اتقان األداء الرايضي للمهارة احلركية مع االقتصاد قاسجهد والتناسق
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بني احلركات للجسم"

()23

أي ان التمرينات أسهمت يتناسق حركة الالعب عند األداء مع زايدة

السرعة والقوة وىذا ما كنا نرمي اليو من الدراسة .
 -3ان توظيف ظاىرة النقل احلركي تطور صفة الرشاقة ومظهر االنسياب احلركي لالعب  ،ويرى الباحث
ان توفر عامل ادلرونة مع الرشاقة قالنسبة لالعب الرامي يسهم يف إجياد مدى حركي أوسع ايااً من
شأنو ان يرفع مستوى األداء ويزيد مسافة الرمي لكال الفعاليتني .

الباب اخلامس
االستنتاجات :يف ضوء احلقائق العلمية اليت توصل اليها الباحث استنتج مايلي:

 -1ان لتمرينات النقل احلركي اثر قالغ يف تطوير مستوى األداء لفعاليتني رمي الرمح والفرص وبشكل
اكثر فاعلية من التمرينات البدنية االعتيادية.
 -2من خالل أداء سبرينات النقل احلركي استطاع الالعبون توظيف ظاىرة النقل احلركي بشكل فاعل
واليت أسهمت بتوفري عاملي القوة والسرعة عند الرمي .
 -3سامهت سبرينات النقل احلركي بتوفري عامل الثقة لالعبني عند األداء من خالل مالحظتهم لتغري
أدائهم بشكل إجيايب.
التوصيات :ويف ضوء االستنتاجات يوصي الباحث مبا يلي :
 -1تامني الوحدات التدريبية للفعاليتني موضوع الدراسة سبرينات خاصة قالنقل احلركي وكذلك فعالية
رمي الثقل .
 -2تامني الوحدات التدريبية للفعاليات الرايضية واليت ربتاج اىل سرعة وقوة رلموعة من سبرينات النقل
احلركي واليت تسهم بشل فعال يف تطوير مستوى األداء.

( )23محمد حسن عالوي ابو العال احمد عبد الفتاح ؛ فسيولوجيا التدريب الرياضي( 5القاىرة  ،دار الفكر العربي)2439 ،
،ص.29
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