
1 

 
تعمم عند  االنسياب الحركي تأثير التغذية الراجعة السمعية والبصرية وفقا لنمط السيطرة الدماغية االيمن واأليسر عمى 
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 تاريخ قبوؿ البحث :    تاريخ استالـ البحث:
 الكممات المفتاحية ) نمط السيطرة ، الحواجز ، التغذية الراجعة ، تورانس(

 الممخص
التغذية الراجعة السمعية والبصرية وفقا لنمط السيطرة الدماغية )االيمف واأليسر( الى التعرؼ عف تأثير بحث ىدفت ال    

تـ  ـ حواجز ،111تعمـ اجتياز الحاجز  لعدو عند  االنسياب الحركيمظاىر قياس السائد والغير السائد لدى المتعمـ عمى 
( مجاميع بناءا 4الى )تـ توزيعيـ  ،( سنة 16-15( طالبا بأعمار )41تكونت عينة البحث مف )،  ـ المنيج التجريبياستخدا

منيج تعميمي باستخداـ التغذية الراجعة البصرية وضعت منيجاف لتحقيؽ االىداؼ ،  .عمى استمارة خاصة لبياف نوعي النمط 
الراجعة  باستخداـ التغذيةاخر منيج السائد وااليسر غير السائد ،  مع االفراد الذي يتمتعوف بنمط السيطرة الدماغية االيمف

استغرؽ تنفيذ المناىج  .السائد غير السائد وااليسر السائد السمعية مع االفراد الذيف يتمتعوف بنمط السيطرة الدماغية االيمف
، تـ اعتماد متغيرات زوايا بعض ( دقيقة لكؿ وحدة تعميمية 45اسابيع بواقع وحدتيف تعميميتيف في االسبوع الواحد وبزمف )( 6)

استخداـ باف ، واستنتج الباحثاف ( صورة في الثانية 121تـ تصورييا فيديويا بسرعة ) االنسيابيةظاىر لقياس اجزاء الجسـ كم
التغذية الراجعة البصرية كانت ذا فاعمية اكثر مف استخداـ التغذية الراجعة السمعية في بعض المتغيرات الخاصة باالنسياب 

 لألنماط السائدة الحركي
Summary 

The Effective of Feedback auditory and optical according to brain controlling right and left 

for dynamic streaming on learn passing through a hurdle for 110m running hurdles ages 

15-16 years. 

Professor Dr.Hussein Mardan Omer        Assistant Lecturer: Ihsan Kadori Ameen 

College of sport education Al-Qadisya University 
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    The study aim at: Identification for effective Feedback  auditory and optical according to brain 

controlling (right and left ) ruling and not ruling for educated to dynamic streaming on learn 

passing through a hurdle for 110m. The sample of studies contain from (40) student ages (15- 

16) were distributed to (4) groups based on a special form for the statement of the two types of 

pattern. Two programs placed to achieve the goals, instructional approach using visual feedback 

with individuals who have the right to control the pattern of ruling and not ruling left , 

instructional approach using audio feedback with individuals who have the right to control the 

pattern of brain dominant and non-dominant left mainstream. Implementation of the four 

curricula took (6) weeks by elite educational units per week and a time of (45) minutes for each 

educational unit, some parts of the body angles variables use to measure the manifestations of 

dynamic streaming (120fps) , the researchers concluded (The use of feedback optical according 

was more effective than auditory in and dynamic streaming on learning hurdles passing). 
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 المقدمة -1

اف التعمـ الحركي يعني اف ينظـ المتعمـ استجاباتو     
وفؽ متطمبات البيئة واليتـ ذلؾ إال مف خالؿ  ىالحركية عم

عممية اكتساب معمومات أولية عف االداء ، بحيث يعمؿ 
المتعمـ بعدىا عمى تحسيف ىذا االداء وصوال الى تثبيت 
المعمومات الخاصة بو االداء والوصوؿ بالحركة الى االداء 

 . (26،ص 2112)خميؿ الحديثي  االفضؿ
فالتعمـ الحركي يساعد المتعمـ عمى اف يحصؿ عمى     

استجابات مناسبة وبناء وترسيخ البناء الظاىري لمحركة ، 
ومف ثمة الوصوؿ الى اليدؼ المرسـو بكؿ دقة مع 
مالحظة االستعانة بمتطمباتيا والتي تؤدي الى زيادة وسرعة 

الدوات المساعدة ، وكذلؾ الوسائؿ التعمـ منيا استخداـ ا
المعينة فضال عف استخداـ التغذية الراجعة المالئمة لنوعيا 
مع طبيعة الميارة أو الفعالية التي تعني القياـ بعمميات 
التعزيز ألجؿ الوصوؿ الى االىداؼ ، " اف اشكاؿ التعزيز 
والتشجيع في النشاط الرياضي تمعب دور الدافعية والتحفيز 

)اسامة راتب  تعمميف وىذا حتما يرمي لتفوؽ النجاح"لدى الم
 .(16،ص 1999
التغذية الراجعة الركيزة االساسية التي يبنى ويتأسس تعد     

عمييا تعمـ جميع الميارات الحركية بحيث تكوف ليا األىمية 
في عممية التعميـ والتعمـ بأعتبارىا احدى السموكيات 

بيف المعمـ والمتعمـ ، المندرجة ضمف االتصاؿ والتفاعؿ ما 
وتندرج ضمف اشكاؿ التقييـ الذي يقـو بو المعمـ عند كؿ 
عممية تعميمية . وعميو يمكننا عّد التغذية الراجعة الوسيمة 

 االساسية التي ترقي وتطور التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمـ .
اف تعمـ الميارات الرياضية تعد مف الجوانب التي ليا     

الجياز العصبي المركزي ، وىي تتطمب الصمة المباشرة ب
توظيؼ الدماغ بصورة متكاممة الختالؼ وظائؼ النصفيف 

، إذا تجمع الدراسات واألدبيات  الكروييف لمدماغ البشري
الخاصة بالدماغ عمى وجود ما يسمى بالسيطرة الدماغية 

يعد موضوع السيطرة الدماغية "و لدى االنساف
(Hemispheric dominanceمف ال ) موضوعات الحيوية

التي ليا الصمة بأساليب التفكير والتعميـ والتي حظيت 
بالدراسة بالجامعات والمدارس ولـ يتـ دراستيا بالقدر الكافي 
في المجاؿ الرياضي وفكرتيا الرئيسة تتمحور حوؿ استخداـ 

احد نصفي الدماغ "االيسر أو األيمف اكثر مف اآلخر 
يطر أو النصؼ القائد وبالتالي يطمؽ عمييا النصؼ المس

وذلؾ ألنو يوجو سموؾ االفراد أو استخداـ كالىما ويكوف 
،  2111النمط التكاممي ىو السائد " )عبدالناصر القدومي

ال بد اف يكوف احد نصفي الدماغ ىو الذي أي  (.261ص
يتولى ارقى ىذه الوظائؼ وبالتالي يكوف ىذا النصؼ ىو 

 ,Springer and deutschالنصؼ القائد" )
2003.p53.) 

اوؿ مف استخدـ نمط التعمـ والتفكير ىو بوؿ تورانس     
وعده مرادفا ألسموب معالجة المعمومات وقد ظير ىذا 
االىتماـ في اواخر السبعينيات مف القرف العشريف ، وبدأت 
تفي بو الدراسات في بداية الثمانينيات )ماجد و قطامي 

 (.621، ص 2111
"الدراسات في مياديف مختمفة  وقد ايدت ذلؾ كثير مف

كالطب واألعصاب وعمـ نفس النمو والتربية والتي مفادىا 
اف النصؼ االيمف واأليسر مف مخ االنساف يؤدياف عمميات 
نيما ليسا متماثميف تماما في فيـ  مختمفة مف بعضيما وا 

 (.Reynolds, 1979الواقع او العالـ الخارجي المحيط" )
ي الوقوؼ أماـ تساؤؿ : ىؿ ف لبحثتحددت مشكمة ا    

تقديـ التغذية الراجعة عمى وفؽ نمط السيطرة الدماغية 
السائدة سواء كانت سمعية أـ بصرية لممتعمـ ليا فاعمية 
وتأثير في تعمـ خطوة الحاجز وبعض المظاىر الحركية 

 ـ حواجز ؟ .111في عدو نسياب الحركي كاال
 
 الغرض من الدراسة -2

معرفة تأثير التغذية اف الغرض مف ىذا البحث ىو     
الراجعة السمعية والبصرية عمى وفؽ نمط السيطرة الدماغية 

 االنسياب الحركي)االيمف واأليسر( السائد لدى المتعمـ عمى 
ويفترض  ـ حواجز.111وتعمـ اجتياز الحاجز  لعدو 

ؽ ذات داللة احصائية في قياسات و وجود فر :  مباحثافال
الحركي باستخداـ التغذية الراجعة البصرية النسياب امظير 

 والسمعية وفقا لنمطي السيطرة الدماغية )االيمف وااليسر(
الحاجز في تعمـ اجتياز  ولصالح التغذية الراجعة البصرية

 .ـ حواجز111لعدو 
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 الطريقة واالجراءات -3

تـ تحديد مجتمع البحث مف طالب الصؼ الرابع     
)االدبي ، العممي( لثانوية ابف خمدوف لمبنيف في مدينة 

 16 – 15( طالبا بأعمار مف 125كركوؾ والبالغ عددىـ )
سنة ، وذلؾ بوصفيـ مجتمعا  خاما لـ يسبؽ ليـ ممارسة 

ـ حواجز في المدارس . ولغرض تصنيؼ افراد  111عدو 
اطيـ استخداـ الباحثاف مقياس)ياسر( العينة وفقا ألنم

( حيث تبيف بأف 1التشخيصي لمسيطرة الدماغية ممحؽ رقـ )
( طالبا يتميزوف 25( طالبا يتميزوف بالنمط األيمف و )23)

( طالبا ممف يتميزوف بالنمط المتكامؿ 25بالنمط األيسر و)
والذيف تـ استبعادىـ لتحديد الدراسة بالنمطيف )االيمف 

قط ، ولغرض تساوي العينات مف حيث العدد في وااليسر( ف
( 21المجموعات  لجأ الباحثاف الى اجراء القرعة الختيار )

طالبا وتوزيعيـ بشكؿ عشوائي الى مجموعتيف لمنمط االيمف 
ومثميـ بالعدد لمنمط االيسر، وبذلؾ بمغ عدد افراد العينة 

%( مف 32( طالبا وتشكمت نسبة قدرىا )41النيائية )
 ع الكمي .المجتم
وبنسبة ( 11البالغ عددىـ )اتفؽ اغمب المختصيف     

% عمى تحديد الحاجز )الثالث( عند القياـ بإجراء  81.81
 االختبارات والقياسات .

 

المؤثرة في تعمم خطوة مجموعات البحث االربعة في بعض عناصر المياقة البدنية والحركية كافؤ يبين ت:  (1-3الجدول )
 م حواجز 111الحاجز في عدو 

 مجموع مصدر التباين االختبارات )*( ت
 المربعات

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف 

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 الذكاء 1
 12.492 37.475 بيف المجموعات

1.523 1.669 
 23.913 861.511 داخؿ المجموعات

 السرعة االنتقالية 2
 1.111 1.129 بيف المجموعات

1.843 1.479 
 1.112 1.418 داخؿ المجموعات

3 
القوة االنفجارية 
 االطراؼ العميا

 1.121 1.161 بيف المجموعات
1.583 1.631 

 1.134 1.241 داخؿ المجموعات

4 
القوة االنفجارية 
 االطراؼ السفمى

 1.111 1.111 بيف المجموعات
1.117 1.999 

 1.122 1.816 داخؿ المجموعات

 الرشاقة 5
 1.117 1.151 بيف المجموعات

1.166 1.978 
 1.259 9.317 داخؿ المجموعات

 المرونة 6
 1.133 1.111 بيف المجموعات

1.111 1.998 
 3.183 111.111 داخؿ المجموعات

7 
درجة االداء الفني 
 الجتياز الحاجز

 1.258 1.775 المجموعاتبيف 
1.642 1.593 

 1.412 14.484 داخؿ المجموعات
 (1,15≥، يعد الفرؽ معنويا اذا كانت مستوى الداللة ) (36( وداخؿ المجاميع )3درجات الحرية بيف المجاميع )
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االنسياب التالية كمظاىر لقياس  متغيراتتـ اعتبار ال

 121بسرعة  افيدويمف خالؿ تصوير عينة البحث  الحركي
 ص/ثا.

 : وىي  زاوية الورؾ في االرتكاز االمامي قبؿ الحاجز
الزاوية المحصورة بيف الجذع وعظـ الفخذ لمرجؿ 

 القائدة وتقاس مف االماـ لحظة االرتكاز االمامي . 
  زاوية الورؾ في لحظة عبور القدـ القائدة لركبة رجؿ

الجذع  فما بيوىي الزاوية المحصورة  االرتقاء  : 
القائدة لركبة  وعظـ الفخذ وتقاس لحظة عبور القدـ

 رجؿ االرتقاء  .
  زاوية الورؾ عند اقصى ارتفاع : الزاوية المحصورة

ئدة لحظة الوصوؿ الى بيف الجذع والفخذ لمرجؿ القا
 . ى ارتفاعاقص

  زاوية الورؾ عند التماس بعد الحاجز : وىي الزاوية
المحصورة ما بيف الجذع وعظـ الفخذ لمساؽ القائدة 
وتقاس لحظة مس القدـ لمرجؿ القائدة االرض بعد 

 الحاجز . 
  زاوية الركبة لمرجؿ القائدة في االرتكاز االمامي قبؿ

قدـ رجؿ  فما بيالحاجز : وىي الزاوية المحصورة 
 االرتقاء والحوض قبؿ الحاجز .

  زاوية الركبة لمرجؿ القائدة لحظة عبور القدـ القائدة
 فما بيلركبة رجؿ االرتقاء : وىي الزاوية المحصورة 

الجذع وركبة رجؿ االرتقاء لحظة عبور القدـ القائدة 
 لركبة رجؿ االرتقاء . 

 بؿ زاوية الركبة لمرجؿ القائدة في االرتكاز الخمفي ق
قدـ الرجؿ القائدة  فما بيالحاجز: الزاوية المحصورة 

 والورؾ في االرتكاز الخمفي قبؿ الحاجز . 
  زاوية ركبة الرجؿ القائدة عند اقصى ارتفاع : وىي

الزاوية المحصورة ما بيف قدـ الرجؿ القائدة ونقطة 
 الحوض عند اقصى ارتفاع . 

 اجز : زاوية ركبة الرجؿ القائدة عند التماس بعد الح
الحوض وقدـ االرتكاز  فما بيوىي الزاوية المحصورة 

 لمرجؿ القائدة بعد عبور الحاجز .

  زاوية الورؾ في االرتكاز الخمفي قبؿ الحاجز : وىي
الزاوية المحصورة بيف الجذع وعظـ الفخذ لمرجؿ 

 القائدة وتقاس مف االماـ لحظة االرتكاز الخمفي.
 

الباحثاف القياسات القبمية عمى المجموعات  ىاجر     
االربعة وعمى مدى يوميف )االحد و االثنيف( الموافقيف 

( ، لغرض الوقوؼ عمى مستويات افراد 22-23/2/2113)
العينة قبؿ القياـ بتطبيؽ التجربة الرئيسة وتنفيذ المناىج 

 التعميمية .
تضمف اليـو االوؿ إجراء القياسات لممجموعتيف     
تجريبيتيف االولى والثانية ، وتضمف اليـو الثاني القياـ ال

بإجراء القياسات لممجموعتيف الثالثة والرابعة ، منح افراد 
عينة البحث ولممجموعات االربعة االحماء والمحاوالت 
التجريبية الجتياز الحاجز ، كما راعى الباحثاف ىنا استخداـ 

القوى  أللعابالقواعد والفقرات الخاصة بالقانوف الدولي 
( الخاصة بتحديد تسميات المراحؿ العمرية 141كقاعدة )

ومنيا ) الناشئيف االوالد( والتي تـ تحديدىا بعمر تحت الػ 
( والخاصة 3(  فقرة  )168( ، سنة والقاعدة )17)

باالرتفاعات القانونية التي نصت االرتفاع القانوني لمحواجز 
 ( ـ .1.914ألصحاب ىذه الفئة العمرية بػ  )

صاحب االداء الفني لخطوة الحاجز التصوير الفيديوي     
لغرض عرضيا عمى الخبراء والمختصيف لتقييـ االداء الفني 
ولغرض التحميؿ البايوميكانيكي لبعض المتغيرات الخاصة 

 121وبسرعة ) بالمظاىر الحركية كاالنسياب الحركي
 . ص/ثا(

 9/3/2114تاريخ  تـ البدء بتنفيذ المناىج التعميمية مف    
وبحسب التوقيتات والجدوؿ اليومي والتي تمت تثبيتيا مسبقا 

( ، وبعد ذلؾ تـ االخذ بآراء الخبراء 16، انظر الجدوؿ )
والمختصيف والذيف اكدوا عمى  ضرورة القياـ بوضع جدوؿ 
زمني لتنفيذ التجربة ، وضرورة تغير زمف اعطاء الوحدات 

 مجموعة .التعميمية مف يـو الى آخر لكؿ 
( اسابيع وبواقع وحدتيف 6وقد كانت مدة التجربة )    

تعميميتيف في االسبوع الواحد لكؿ مجموعة وكاف زمف 
( دقيقة ، وكانت جميع 45الوحدة التعميمية الواحدة )

الوحدات متشابية في القسـ التحضيري  والقسـ الختامي ، 
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كما تـ اما االختالؼ فكاف في القسـ التطبيقي مف الوحدة ، 

استخداـ نوعيف مف التغذية الراجعة خالؿ الفترة التطبيقية 
 بعد التمريف  الثالث وبحسب االتي :

  استخداـ التغذية الراجعة البصرية مع المجموعتيف
التجريبيتيف االولى )ذات النمط االيمف( والثانية )ذات 

 النمط االيسر( .
  استخداـ التغذية الراجعة السمعية مع المجموعتيف

)ذات النمط االيمف( والرابعة )ذات  الثالثةالتجريبيتيف 
النمط االيسر( . انتيينا مف تنفيذ المناىج التعميمية يـو 

19/4/2114 . 
 

بعد االنتياء مف مدة تنفيذ المناىج التعميمية قمنا بتنفيذ     
وبنفس  21/4/2114-21االختبارات البعدية ولممدة مف 

اجراءات االختبارات القبمية وبمساعدة فريؽ العمؿ المساعد 
ثـ تقويـ االداء  ;، وقد صاحب االختبار التصوير الفيديوي 

الفني لعينة البحث عف طريؽ المالحظة العممية مف قبؿ 
المقيمييف  ، فضاًل عف التقييـ عف طريؽ المالحظة العممية 

لبعض المظاىر  يالبايوميكانيككي التقنية وبالتحميؿ الحر 
الحركية كاالنسياب الحركي ، تـ قياس متغيرات البحث مف 

 .( لمتحميؿ الحركيKenovaخالؿ استخداـ برنامج كينوفا )
 

 
 

 

 
 ( يوضح قياسات مظاىر االنسياب الحركي1-3شكؿ )

 
 

 
 التعميميةيوضح اجزاء الوحدة :  (2-3الشكؿ )
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 (لنوعي التغذية الراجعة البصرية والسمعية ولنمطي السيطرة االيمن وااليسر) نتائج وتحميمها ومناقشتهاالعرض  -4

 : يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات االنسياب الحركي لنوعي التغذية الراجعة والنمطيف (1-4)الجدوؿ 
 التغذية الراجعة السمعية التغذية الراجعة البصرية  القياس المتغيرات ت

   
 ذات النمط االيسر ذات النمط االيمف النمط االيسرذات  ذات النمط االيمف

 ع± س   ع± س   ع± س   ع± س  

1 
زاوية الورؾ في االرتكاز 
 االمامي قبؿ الحاجز

 6.83 179 16.88 191.8 14.21 183.9 14.22 176.5 قبمي

 5.44 91 7.62 168.4 6.89 196.1 7.15 181.9 بعدي

2 
زاوية الورؾ لحظة عبور 

القائدة لركبة رجؿ القدـ 
 االرتقاء

 5.64 79.3 9.14 111.3 12.28 117.5 11.27 113 قبمي

 14.13 64.9 9.45 111.3 11.14 114.7 7.52 113.9 بعدي

3 
زاوية الورؾ في االرتكاز 

 الخمفي قبؿ الحاجز
 7.53 149.8 5.12 91.3 8.68 91.3 21.44 92.6 قبمي

 14.51 67.5 4.19 84.7 11.15 87.5 6.95 81.3 بعدي

4 
زاوية الورؾ عند اقصى 

 ارتفاع
 31.27 91 17.19 58.2 16.18 61.4 17.37 66.7 قبمي

 12.91 75.3 12.91 61.5 6.62 61.5 9.62 59.1 بعدي

زاوية الورؾ عند التماس  5
 بعد الحاجز

 11.41 142.2 9.56 158.7 13.59 162.7 24.12 151.6 قبمي

 1.45 179.2 11.69 174.3 11.63 165.2 11.74 155.2 بعدي

6 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة 
في االرتكاز االمامي قبؿ 

 الحاجز

 6.82 195.9 16.21 91.2 26.41 99.6 35.23 91 قبمي

 7.18 95.3 4.15 88.8 11.87 83.9 12.74 86.8 بعدي

7 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة 
لحظة عبور القدـ القائدة 

 االرتقاءلركبة رجؿ 

 7.25 86.4 9.97 49.6 18.61 46.6 14.97 48.4 قبمي

 11.17 54.1 14.71 66.8 9.41 42.1 14.21 38 بعدي

8 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة 
في االرتكاز الخمفي قبؿ 

 الحاجز

 8.39 157.8 15.53 73.2 41.22 113.5 18.97 98 قبمي

 11.67 82.6 21.73 88.4 12.29 83.8 34.91 118.6 بعدي

9 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة 

 عند اقصى ارتفاع
 28.64 71.8 12.73 135.5 38.54 125.4 41.96 132.3 قبمي

 39.78 94.2 8.94 149.9 22.29 137.9 17.47 151.4 بعدي

11 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة 
 عند التماس بعد الحاجز

 14.44 145 6.29 171.7 7.22 165.1 12.17 163.2 قبمي

 8.13 161.9 5.48 168.3 6.61 174.1 5.44 171.3 بعدي
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 يبيف نتائج تحميؿ التبايف لالختبارات البعدية لالنسياب الحركي لمجموعات البحث االربعة( : 2-4الجدوؿ )

 مصدر تبايف المتغيرات ت
 المجموعات

 مجموع
 المربعات

 متوسط
 لمربعات

 قيمة
 ؼ

 مستوى
 الداللة

1 
زاوية الورؾ في االرتكاز االمامي 

 قبؿ الحاجز
 1752.89 5258.68 بيف

34.766 1.111 
 51.42 1815.11 داخؿ

2 
زاوية الورؾ لحظة عبور القدـ القائدة 

 لركبة رجؿ االرتقاء
 431.17 1293.21 بيف

5.411 1.114 
 79.81 2873.21 داخؿ

زاوية الورؾ في االرتكاز الخمفي قبؿ  3
 الحاجز

 111.29 311.88 بيف
1.813 1.162 

 55.31 1991.11 داخؿ

 زاوية الورؾ عند اقصى ارتفاع 4
 121.71 365.11 بيف

1.215 1.322 
 111.12 3636.81 داخؿ

 بعد الحاجززاوية الورؾ عند التماس  5
 734.49 2213.48 بيف

6.751 1.111 
 118.81 3916.91 داخؿ

زاوية ركبة الرجؿ القائدة في االرتكاز  6
 االمامي قبؿ الحاجز

 78.49 235.48 بيف
1.689 1.565 

 113.91 4111.51 داخؿ

7 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة لحظة عبور 

 القدـ القائدة لركبة رجؿ االرتقاء
 2921.56 8764.68 بيف

8.812 1.111 
 331.56 11936.11 داخؿ

8 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة في االرتكاز 

 الخمفي قبؿ الحاجز
 2411.17 7213.51 بيف

2.84 1.151 
 845.44 31436.11 داخؿ

زاوية ركبة الرجؿ القائدة عند اقصى  9
 ارتفاع

 369.91 1119.71 بيف
1.357 1.271 

 272.56 9812.21 داخؿ

11 
زاوية ركبة الرجؿ القائدة عند التماس 

 بعد الحاجز
 323.13 969.11 بيف

7.711 1.111 
 41.94 1511.11 داخؿ

 (1,15≥، يعد الفرؽ معنويا اذا كانت مستوى الداللة ) (36( وداخؿ المجاميع )3درجات الحرية بيف المجاميع )
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 ( بيف المجموعات في االنسياب الحركيL.S.Dمقارنة فرؽ االوساط الحسابية بقيمة اقؿ فرؽ معنوي )يبين ( : 3-4الجدوؿ )

 النمط والتغذية المتغيرات ت
 النمط والتغذية

 المقارنة
 فرق

 االوساط
 الخطأ

 المعياري
 مستوى
 الداللة

1 
زاوية الورؾ في 

االرتكاز االمامي قبؿ 
 الحاجز

 1.111 3.176 14.2- نمط يسار تغذية بصرية يميف تغذية بصريةنمط 

 1.111 3.176 13.5- نمط يميف تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 3.176 14- نمط يسار تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 3.176 27.7- نمط يميف تغذية سمعية نمط يسار تغذية بصرية

 1.111 3.176 27.5- نمط يسار تغذية سمعية تغذية سمعيةنمط يميف 

2 
زاوية الورؾ لحظة 
عبور القدـ القائدة 
 لركبة رجؿ االرتقاء

 1.138 3.995 8.6 نمط يسار تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.124 3.995 9.4 نمط يسار تغذية سمعية نمط يسار تغذية بصرية

 1.111 3.995 16 يسار تغذية سمعيةنمط  نمط يميف تغذية سمعية

3 
زاوية الورؾ عند 
 التماس بعد الحاجز

 1.139 4.665 11- نمط يسار تغذية بصرية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 4.665 19.1- نمط يميف تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 4.665 16.5 نمط يسار تغذية سمعية نمط يميف تغذية سمعية

4 

زاوية ركبة الرجؿ 
القائدة لحظة عبور 
القدـ القائدة لركبة 
 رجؿ االرتقاء

 1.111 8.143 2.8- نمط يميف تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 8.143 33.8- نمط يسار تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.114 8.143 24.7- نمط يميف تغذية سمعية نمط يسار تغذية بصرية

 1.111 8.143 29.7- نمط يسار تغذية سمعية نمط يسار تغذية بصرية

5 
زاوية ركبة الرجؿ 
القائدة في االرتكاز 
 الخمفي قبؿ الحاجز

 1.111 13.113 34.8 نمط يسار تغذية بصرية نمط يميف تغذية بصرية

 1.126 13.113 31.2 نمط يميف تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 13.113 34.8 نمط يسار تغذية سمعية تغذية بصريةنمط يميف 

6 
زاوية ركبة الرجؿ 
القائدة عند التماس 

 بعد الحاجز

 1.111 2.896 11.4 نمط يسار تغذية سمعية نمط يميف تغذية بصرية

 1.111 2.896 13.2 نمط يسار تغذية سمعية نمط يسار تغذية بصرية

 1.115 2.896 7.4 تغذية سمعيةنمط يسار  نمط يميف تغذية سمعية
 (1,15≥يعد الفرؽ معنويا اذا كانت مستوى الداللة )    
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اف المجموعة التجريبية االولى كانت االفضؿ مف بيف     

المجاميع وتمييا المجموعة الثانية ويعزو الباحث ذلؾ الى 
نتيجة تمقي ىاتاف المجموعتاف التغذية البصرية التي ادت 
الى جذب المشاركيف لممناىج ، وما شاىدوه مف خالؿ 

والذي اعطى تصورا لتتابع  ألدائيـ يالفيديو العرض 
وبالتالي زاد مف تفاعؿ وتشويؽ المشاركيف مف  حركاتيـ

المجموعتيف الستيعاب الحركة وتكويف صورة راسخة في 
الدماغ عف االداء اذ " يقدـ التقنيات الحديثة في التعمـ 
خدمة ميمة اذا استخدـ بعناية في اثناء عممية التعمـ اذ اف 

اف يفيـ  عال يستطي، فالمتعمـ  يال يكفالشرح المفظي 
ح اال في حدود معارفو ومعموماتو ، ولكف باستخداـ بالشر 

التقنيات التعميمية توفر حدود اكثر وضوحا عف الخبرة 
 2113حسيف صالح الديف  ) والنشاط المراد تعممو "

اما المجموعتيف التجريبيتيف المتيف تمقتا ،  (81-79،ص
التغذية الراجعة السمعية فقد تبيف ومف خالؿ الرجوع الى 

اف ادائيما قد تحسف ولكف ليس بمستوى النتائج ب
 وعتيف االولى والثانية .مالمج
تبيف تقدـ وعمى التوالي لممجموعتيف االولى والثانية كما     

نتيجة تمقييـ التغذية الراجعة البصرية والذيف استطاعوا مف 
 يبدئوفتحسيف ادائيـ في فتح ىذه الزاوية التي ادت الى اف 

مبكريف في تحويؿ االتجاه االفقي لمحركة الى االتجاه 
العمودي لغرض اجتياز الحاجز والذي يعد الفترة المناسبة 

 لمدفع الديناميكي لمحركة . 
تبيف تقدـ وعمى التوالي لممجموعتيف االولى والثانية و     

 التأثيرنتيجة تمقييـ التغذية الراجعة البصرية التي كانت ليا 
اف استطاعوا مف تحسيف ادائيـ مف خالؿ  االيجابي في

محاولتيـ الستقباؿ االرض بعد الحاجز بزاوية اقؿ مف 
خالؿ ثني الورؾ ، الف الخط الوىمي االفقي لمركز ثقؿ 
الجسـ اصبح مبتعدا عف الخط العمودي الوىمي لخط 
االرتكاز الذي يسبب اعاقة افقية وعميو تخمصوا مف رد 

ى وفؽ قانوف نيوتف الثالث " الفعؿ المتجو الى الخمؼ عم
لكؿ فعؿ رد فعؿ يساويو في المقدار ويعاكسو في االتجاه 

حسيف عمر واياد عبد رحمف )ويقعاف عمى خط فعؿ واحد " 
 .  (87، ص2111

وتبيف تقدـ وعمى التوالي لممجموعتيف االولى والثانية     
 التأثيرنتيجة تمقييـ التغذية الراجعة البصرية التي كانت ليا 
 ألداءااليجابي في تحسيف ادائيـ كما ادى العرض الفيديوي 

المشارؾ وفي المجموعتيف الى تصغير ىذه الزاوية مف 
خالؿ تقريب االجزاء السفمى لمرجؿ الى مركز ثقؿ الجسـ ، 
مما ادى الى زيادة سرعة الزاوية بسبب نقصاف عـز 
القصور الدوراني  حيث الزاوية القميمة بعد تقريب انصاؼ 

القطار ساعد عمى مرور الرجؿ القائدة مف المرجحة ا
الخمفية الى االمامية بسرعة كبيرة وبذلؾ اصبحت الحالة 
ايجابية لتمكف افراد المجموعتيف مف السيطرة عمى اجزاء 
الجسـ مف خالؿ الفيـ لخط سير الحركة ومجالو الذي يعني 
 وجود االنسيابية إذ " اف اداء بعض الميارات في الفعاليات
الرياضية يتطمب مف الالعب تقميؿ نصؼ قطر العـز 
الدوراني لتقميؿ مقاومة اجزاء الجسـ او الجسـ ككؿ ) عـز 

 .  (266، ص 2112محمد الخالدي ) القصور الذاتي ( "
تبيف لنا تقدـ المجموعة االولى عمى بقية المجاميع     

 رالتأثينتيجة تمقيو التغذية الراجعة البصرية التي كانت ليا 
االيجابي في توسيع وفتح الزاوية والتي كانت قد حصمت 
عمى سرعة زاوية كبيرة بعد العبور لركبة رجؿ االرتقاء والتي 
ساعدت عمى توجيو سرعة الزاوية نحو االعمى . وىذه جزء 
مف الحركات المطموبة لتحويؿ مركز ثقؿ الجسـ نحو 
االعمى اماما ، ومف ثمة سرعة في اجتياز الحاجز مع 

اف استخداـ نصفي الدماغ ، اف عدـ اسقاط الحاجز ضم
يعتمد عمى طبيعة الميمة المطموبة مف الفرد اداؤىا فاف 
كانت تتسـ بالصعوبة والتعقيد فانو يستخدـ كال النصفيف 
معا مما يساعد عمى اداء افضؿ لتمؾ الميمة " 

(Nishizawa,1994 , p771 . .) 
تبيف تطور لممجموعات التجريبية االولى والثانية      

والثالثة  نتيجة تمقييـ التغذية الراجعة السمعة والبصرية التي 
االيجابي في تحسف ادائيـ ، إذ تناسب  التأثيركانت ليما 

لدفع الجسـ الى  المتحصمةالزاوية ىنا عكسيا مع القوة 
الزاوية مما  االماـ ، وتـ مالحظة قياـ افراد المجاميع بتوسيع

ادى الى استخداـ زمف اقؿ لدفع الجسـ الى االماـ ، 
وتتناسب القوة عكسيا مع الزمف عمى وفؽ قانوف نيوتف 

 الثاني ) القوة = الكتمة *التعجيؿ (. 
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 االستنتاجات -5

التغذية الراجعة البصرية  باستخداـالمنيج التعميمي  .1
وااليسر( السيطرة الدماغية )االيمف  يعمى وفؽ نمط

لو تأثير عمى بعض متغيرات يف وغير السائديف السائد
ـ  111الحركي لخطوة الحاجز في عدو  نسياباال

 حواجز
التغذية الراجعة السمعية  باستخداـالمنيج التعميمي  .2

عمى وفؽ نمطي السيطرة الدماغية )االيمف وااليسر( 
السائديف وغير السائديف لو تأثير عمى بعض متغيرات 

ـ  111ب الحركي لخطوة الحاجز في عدو االنسيا
 حواجز

ستخداـ التغذية الراجعة البصرية كانت ذا فاعمية اكثر ا .3
مف استخداـ التغذية الراجعة السمعية في بعض 

 الحركي  نسيابالمتغيرات الخاصة باال
 

 المصادر العربية واالجنبية
 الكريـ القراف

القانوف :  (2113) االتحاد الدولي أللعاب القوى .1
، االصدار  قواعد المنافسة 2113 – 2112الدولي 

 .التنمية االقميمي القاىرةالمئوي  ، مركز 
دوافع التفوؽ في النشاط :  (1991) اسامة كامؿ راتب .2

 .1فكر العربي ، القاىرة ، ط ، دار ال الرياضي
اثر برنامج (: 1999) جاسـ محمد نايؼ الرومي .3

االلعاب الصغيرة والقصص الحركية في بعض 
اطروحة  ،الرياض  ألطفاؿالقدرات البدنية والحركية 

جامعة  ،كمية التربية الرياضية  ،دكتوراه غير منشورة 
 الموصؿ.

 تأثير( :  2113حسيف سعدي وىبة صالح الديف )  .4
دائرة التعمـ عمى وفؽ استخداـ  بأسموبالتدريس 

في اكتساب واحتفاظ بعض انواع  تقنيات العميـ
مجمة الرافديف بحث منشور في  ،التصويب بكرة السمة 

-79، ص  61، العدد  19، الجمد  لمعمـو الرياضية
81 . 

( :  2111حسيف مرداف عمر واياد عبد رحمف )  .5
،  الطبعة االولى  البايوميكانيؾ في الحركات الرياضية
 87، مطبعة النجؼ االشرؼ ، ص 

: دار  التعمـ الحركي: (2112) الحديثي ابراىيـخميؿ  .6
النشر والترجمة، العراب ودار نور حوراف لمدراسات و 

 .1دمشؽ ، ط
: السيطرة  (2111) عبد الناصر عبد الرحيـ القدومي .7

الدماغية لدى العبي كرة القدـ في فمسطيف ، بحث 
منشور في مجمة العمـو التربوية والنفسية ، المجمد 

، كمية التربية ، جامعة  الحادي عشر ، العدد الرابع
 البحريف.

التصميـ  (2111)ماجد ابو جابر ونايفة قطامي  .8
، الطبعة االولى ، دار الفكر لمطباعة  التدريسي
 . 621والتوزيع ، عماف ، االردف ، صوالنشر 

البايوميكانيؾ ( : 2112محمد جاسـ محمد الخالدي ) .9
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 المالحق 
 مقياس ياسر ألنماط السيطرة الدماغية : (1ممحق )

طريقة تصحيح مقياس ياسر لمسيطرة الدماغية 
 التشخيصي 

تـ تصحيح المقياس يدويا وبسيولة مف دوف الحاجة ي    
إذ يتكوف المقياس ،  الى وقت وجيد طويميف مف المصحح

( فقرة ونتيجة لتطبيؽ ىذا المقياس يستخرج لكؿ 55مف )
فرد ثالث درجات ، اي اف لكؿ فرد درجة منفصمة عف كؿ 
نمط مف انماط التفكير او السيطرة )االيسر ، االيمف ، 
المتكامؿ( ، تتألؼ كؿ فقرة مف عبارتيف العبارة األولى )أ( 

االيسر والعبارة تشير الى نمط مشتؽ مف وظائؼ النصؼ 

)ب( تشير الى نمط مشتؽ مف وظائؼ النصؼ االيمف ، 
فإذا ما اختار المفحوص العبارة التي تمثؿ النمط االيسر )أ( 
ذا ما اختار العبارة  فانو تعطى لو درجة عمى ىذا النمط ، وا 
)ب( التي تمثؿ النمط االيمف فانو تعطى لو درجة عمى ىذا 

معبارتيف معا في الفقرة الواحدة النمط . اما في حاؿ اختياره ل
فانو تعطى لو درجة واحدة عمى النمط المتكامؿ . وليذا 
فانو يتـ التعامؿ مع كؿ نمط مف االنماط الثالثة عمى انو 

 ( درجة . 55مقياس فرعي منفصؿ اعمى درجة لو ىي )
اما كيفية تحديد درجة سيادة النمط ، فقد تـ االعتماد     

( لمتصنيؼ عمى 1977ده )تورانس عمى المحؾ الذي اعتم
 وفؽ المعادلة وىي كاالتي : 

درجة سيادة النمط = متوسط درجات افراد العينة في     
، ص  2115ياسر الدليمي) النمط + انحراؼ معياري واحد

111.) 
 
 

 الفقرات ت
 البدائل

 ب أ

 اإلشارات والتعبٌرات الحركٌة . التعبٌرات اللفظٌة )ما ٌقوله الناس (  أثناء تفاعلك مع اآلخرٌن فانك تجٌد تفسٌر  1

 الوجوه . األسماء . هل أنت ماهر فً تذكر  2

3 
هل تفضل المدرس الذي ٌشرح المعلومات 

 بطرٌقة 
متتالٌة ، ٌبدأ من أجزاء الموضوع ثم ٌصل 

 إلى القاعدة العامة .

كلٌة ، ٌبدأ من القاعدة العامة 
للموضوع ثم ٌصل إلى األجزاء 

 البسٌطة .

 العاطفٌة واالنفعالٌة . العقلٌة والمنطقٌة . تستجٌب بدرجة كبٌرة للمواقف  4

5 
لدٌك رغبة فً استعارة قصة من المكتبة 

 فانك ستختار قراءة 
القصص العلمٌة التً تعتمد على أفكار مجردة 

. 
الواقعٌة التً تعتمد على القصص 

 أفكار محسوسة .

 تفضل أن تكون فً أماكن هادئة . عندما تنجز واجباتك الٌومٌة فانك  6
ال تمانع أن تكون فً أماكن 

 مزدحمة وصاخبة .

7 
سمعت قصة حول موضوع معٌن وطلب 

 منك أحد أصدقائك أن تسردها له فانك 
 تذكر له القصة كما سمعتها حرفٌا.

القصة باستخدام ألفاظ تذكر له 
 وتراكٌب جدٌدة .

8 
طلب منك التحدث فً نشاط مدرسً فانك 

 سوف 
 تكتب خطة مختصرة لما ستقول .

تتحدث ارتجالٌا بأقل ما ٌمكن 
وتعبر عن رأٌك بأسلوبك الخاص 

 . 

9 
ٌكون تحصٌلك الدراسً أفضل فً 
 االمتحانات التً تعتمد على األسئلة 

من متعدد ،الصح  الموضوعٌة ،مثل) االختٌار
 والخطأ ، ملئ الفراغات ( .

المقالٌة ذات النهاٌة المفتوحة مثل 
 ) اشرح ، ناقش ، وضح ( . 

11 
عندما ٌقوم المدرس بشرح موضوع معٌن 

 فانك تركز انتباهك على
 التفاصٌل والمعانً الدقٌقة فً الموضوع .

والعامة فً  األفكار الرئٌسة
 الموضوع .

 فً حل المشكالت التً تواجهك .جاد  هل أسلوبك  11
غٌر جاد )ال ا ُبالً( فً حل 

 المشكالت .

12 
تفضل التعلم واستٌعاب المعلومات من 
 خالل الشرح الذي ٌعتمد على استخدام 

 التوضٌحات والتفسٌرات اللفظٌة .
العروض البصرٌة والعملٌة 

 المدعمة بأمثلة.

13 
أمامك مشكلة معٌنة وتفكر فً وضع 

 الحلول لها فهل تفضل 
تحلٌل المشكلة لفظٌا )تتحدث عن الحلول 

 الممكنة لها ( .
استخدام الصور العقلٌة )تتصور 

 الحلول بصمت مع نفسك ( .

 بطرٌقة كلٌة تعتمد على الفهم . كما وردت فً الكتاب وبشكل متتالً . هل تفضل تذكر المعلومات  14

 الحدس والتخمٌن. المعلومات المتاحة .طلب منك تحدٌد ما إذا كانت قضٌة معٌنة  15
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تعتمد فً حكمك  خاطئة فانكصحٌحة أم 

 على

16 
طلب منك أن تفكر فً تنظٌم سفرة علمٌة 

 فان األسلوب الذي تتبعه هو 
تفكر باألشٌاء التً تحتاجها واألماكن التً 

 ستذهب إلٌها .
تعد قائمة باألشٌاء التً تحتاجها 

 واألماكن التً ستذهب إلٌها . 

 أثناء قراءتك أو أدائك بعض األعمال فانك  17
ال تستطٌع االستماع إلى الموسٌقى ألنها تؤثر 

 على استٌعابك .
تستطٌع االستماع للموسٌقى وال 

 تؤثر على استٌعابك .

 كاهٌة الجاهزة .سرد النكت والمواقف الف  -هل أنت ماهر فً  18
تألٌف النكت والمواقف الفكاهٌة 

 الجدٌدة .

19 
عندما تفكر فً حل المشكالت التً 

 تواجهك فانك تفضل أن تحلها بصورة 
 تلقائٌة وعفوٌة . مرتبة ودقٌقة .

 هل تفضل اختٌار الدروس والواجبات  21
المحددة التً تعلم ما هً الخطوات ألمطلوب 

 منك إنجازها .
المحددة التً تتٌح لك حرٌة غٌر 

 التصرف فً إنجازها.

 تحلل جمٌع التفاصٌل واألفكار المتعلقة بها . عند معالجتك مشكلة معٌنة فانك  21
تعالجها بصورة عامة ، دون 

 البحث فً التفاصٌل .

22 
أثناء سٌرك ، شاهدت شخصا ما تعرض 

 لحادث فانك 
 تقوم بإسعافه مباشرة .

أخر تنتظر أن ٌقوم شخص 
 بإسعافه .

23 
قدمت لك معلومات وطلب منك استخالص 

 المعنى منها فانك تجٌد فهم 
 الشروحات النظرٌة واستخالص المعنى منها .

المخططات والرسوم واستخالص 
 المعنى منها .

 لفظ الكلمات . تعتمد فً تذكرك للمعلومات على  24
 أو المخططاتشكل الكلمات 

 والرسوم .

25 
عندما تخطط إلنجاز أعمالك فانك تفضل 

 وضع 
 خطة كلٌة شاملة لجمٌع األعمال . خطط ٌومٌة منفردة لكل عمل .

 تعتمد على األفكار المنطقٌة الواقعٌة . عندما تفكر فً اتخاذ قرار معٌن فانك  26
تأخذ بنظر االعتبار مشاعر 

 وأحاسٌس اآلخرٌن بالحسبان .

27 
هل تفضل متابعة األفالم أو المسلسالت 

 ذات األحداث 
 الواقعٌة العٌانٌة . العلمٌة والخٌالٌة .

28 
هل تفضل التعامل مع التجارب المختبرٌة 

 أو البحوث التً تتضمن 
 فكرة واحدة أو متغٌر واحد فقط .

،  المتغٌرات اوعدد من األفكار 
 فً وقت واحد .

 تكمٌل شًء لم ٌتم إنجازه. إنجازه .تحلٌل شًء تم  هل تفضل  29

31 
أردت كتابة مقالة حول مفهوم الصدق فانك 

 سوف 
 تجمع الكلمات وتنظمها بترتٌب معٌن .

تبتكر قوافً وتستخدم تعبٌرات 
 مجازٌة ارتجالٌة .

 أسلوب معٌن فً قراءة المواد الدراسٌة . هل تفضل أن تتبع 31
أسالٌب جدٌدة تختلف عما هو 

 مألوف .

 تلقً نظرة شاملة للمكان . تفحص بدقة تفاصٌل المكان . عند دخولك إلى مكان جدٌد فانك  32

 عندما تعرض علٌك خبرات جدٌدة فانك  33
تكون نشٌطا فاعال تمارس وتجرب كل ما 

 الخبرات.ٌعرض علٌك من 
تبقى مجرد متلقً لما ٌعرض 

 . الخبراتعلٌك من 

 تتصور األشٌاء التً ستنجزها  تعد قائمة باألشٌاء التً ستنجزها . عندما تفكر فً إنجاز أعمالك فانك سوف  34

 كلٌة ومترابطة . تسلسلٌة ومتتابعة . هل تفضل تعلم األشٌاء بطرٌقة  35

 االستجابة لما تقرا وتسمع بأسلوب عقالنً . هل تمٌل فً تعلمك إلى  36
والتساؤل والبحث المبادرة الذاتٌة 

 فً التعلم .

37 
عندما تفكر فً حل مشكلة ما فانك تعتمد 

 على  
 التأمل والتفكٌر للوصول إلى الحل .

البحث عن الحلول من المصادر 
 المتوفرة .

38 
فً المواقف التً تتطلب منك التفكٌر فً 

 حل مشكلة فانك تفضل 
 بالحلول .المشً وتفكر ملٌا  الجلوس وكتابة بدائل الحلول .

 هل أنت ممن  39
ٌخططون وٌنظمون ألهدافهم وأعمالهم الٌومٌة 
والمستقبلٌة والعمل على تحقٌقها بأوقات محددة 

. 

ٌعتمدون فً تحقٌق أهدافهم على 
أسالٌب ارتجالٌة وذات مرونة 

 عالٌة .

41 
هل تفضل المسائل التً تعتمد فً حلها 

 على خطوات 
 . غٌر محددة ومعقدة محددة وسهلة.

 تركز انتباهك على المعلومات المعروضة . خالل عملٌة التعلم والتفكٌر فانك  41
تعطً انتباه بسٌط للمعلومات 

 المعروضة .

 هل تفضل المواد الدراسٌة التً  42
ال ٌوجد فٌها تطبٌق عملً مباشر مثل التارٌخ 

 واألدب.
ٌوجد فٌها تطبٌق مباشر مثل  -ب

 الهندسة والعلوم .
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43 
أي من النشاطات التالٌة تفضل فً وقت 

 الفراغ 
 الرسم ، سماع الموسٌقى .  القراءة ، الكتابة .

44 
إذا كان لدٌك رغبة فً تعلم إحدى األلعاب 

 الرٌاضٌة فانك تلجا إلى 
 تكرار الحركات عقلٌا وذهنٌا. التركٌز على شرح المدرب .

 المشكلة وتفكر فً كل جزء على حدة .تجزء  تواجهك مشكلة معٌنة وتفكر فً حلها فانك  45
 األفكار والمعلوماتتجمع 

 للوصول إلى فكرة كلٌة .

 خبراتك الشخصٌة والحدسٌة . المعلومات والحقائق المتوفرة . تعتمد فً حلك للمسائل التً تواجهك على  46

 تتخٌل نفسك تنجزه بكفاءة . أمامك عمل جدٌد تود إنجازه فانك سوف  47
الحقائق العلمٌة الخاصة تجهز 

 بالعمل.

 أكثر من عمل فً وقت واحد . عمل واحد فً نفس الوقت . هل أنت ممن ٌستطٌعون التركٌز ومتابعة  48

49 
هل تفضل التعلم من خالل المدرس الذي 

 ٌتٌح لك فرصة لـ 
تجزئة المادة إلى مكونات بسٌطة من اجل فهم 

 بنٌتها التنظٌمٌة .
جزاء المادة الجمع بٌن عناصر وأ

 لتكوٌن بناء جدٌد .

 هل تفضل   51
أو فلم  كتاب أوالقراءة الناقدة ، ) مثل نقد مقالة 

 ) 
القراءة اإلبداعٌة ،) مثل التطبٌقات 

 وحل المشكالت ( 

51 
هل تفضل معالجة المعلومات أو الواجبات 

   بأسلوبالٌومٌة 
 غٌر نظامً  نظامً ومنضبط 

 عند إجابتك على أسئلة االمتحان فهل  52
ٌهمك الحل الصحٌح أكثر من أن تجرب طرقا 

 أخرى للحل .
تحاول أن تكتشف طرق جدٌدة 

 للحل .

53 
أثناء تجوالك فً معرض للوحات 

 والرسومات الفنٌة فانك 
 تنظر إلى اللوحة بصٌغتها الكلٌة . تفضل االنتباه إلى تفاصٌل اللوحة.

54 
عند قراءتك لكتاب معٌن فانك تركز 

 انتباهك على فكرة 
 الكتاب بصورة عامة . كل فصل على انفراد .

55 
حٌنما تواجهك مشكلة اجتماعٌة فً حٌاتك 

 الٌومٌة فانك 
 تبتعد عن المشكلة وال تواجهها .

تستغل كل ما لدٌك من قدرات 
 وأسالٌب للتفكٌر فً حلها .

اسماء السادة الخبراء والمختصين الذين   (2ممحق )
 استعان الباحثان بآرائهم
فسيولوجيا ،  أ.د عبدالناصر عبدالرحيـ محمد القدومي

، جامعة االستقالؿ ،  الجيد البدني والقياس واإلحصاء
 فمسطيف 

اصوؿ التربية الرياضية ،  أ.د حمدي عباس السيسي
،   عميد كمية التربية الرياضية جامعة السادات،  والترويح
 مصر 

كمية التربية ،   طرائؽ تدريس،  أ.د محمود داود الربيعي
 العراؽ،  الرياضية جامعة بابؿ

 تعمـ حركي العاب القوى،  أ.د جاسـ محمد نايؼ الرومي
 العراؽ،  كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ، 

،  تعمـ حركي العاب القوى،  عبدالباقيأ.د عناد جرجيس 
 العراؽ،  كمية التربية الرياضية جامعة الموصؿ

اصوؿ التربية الرياضية ،  أ.د محمد عبدالعظيـ شميس
،  رئيس قسـ التربية والترويح جامعة السادات،  والترويح
 مصر 

كمية ، عمـ النفس الرياضي ،  أ.د ناظـ شاكر الوتار
 العراؽ،  الموصؿ التربية الرياضية جامعة

كمية التربية  ،  طرائؽ تدريس،  أ.د وليد وعداهلل عمي
 العراؽ ،  الرياضية جامعة الموصؿ
سكرتير ،  تدريب رياضي،  أ. ـ. د جبار رحيـ الكعبي

 قطر ،  المجنة االولمبية القطرية بألعاب القوى
، طرائؽ تدريس العاب القوى ،  أ .ـ .د فرىنؾ فرج جبار

 العراؽ ،  الرياضية جامعة السميمانية كمية التربية
تدريب رياضي العاب ،  أ. ـ .د سيرواف عبدالكريـ عبداهلل

،  عميد كمية التربية الرياضية جامعة صالح الديف،  القوى
 العراؽ 

تدريب رياضي ،  أ ..ـ د عاطؼ سيد احمد عبدالفتاح
مركز التنمية االقميمي القاىرة محاضر ،  العاب القوى

 مصر  ،  دولي
كمية التربية ،  التعمـ الحركي،  أ. ـ .د روال مقداد عبيد
 العراؽ ،  الرياضية جامعة القادسية
كمية ،  تدريب  العاب القوى،  أ .ـ. د اياد محمد عبداهلل

 العراؽ،  التربية الرياضية جامعة الموصؿ
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 (3)ممحق 

 التغذية الراجعة السمعية لنمط السيطرة الدماغية االيمف واأليسروحدة تعميمية باستخداـ 
 متعمـ لكؿ نمط 11عدد المتعمميف /                                   الوحدة التعميمية / الخامسة والسادسة

 اليدؼ مف الوحدة / تعمـ اجتياز الحواجز مف الركض                   دقيقة  45زمف الوحدة التعميمية /     االسبوع / الثالث

 تفاصٌل الوحدة الزمن    اقسام الوحدة   لوحدة ااجزاء 
التشكٌالت 

 والمالحظات 

 الجزء االعدادي 
 دقائق  7

 االحماء العام 
 االحماء الخاص 

 دقائق  4
 دقائق  3

 هرولة وتمارٌن عامة  سوٌدٌة .
 تمارٌن لمرونة االطراف .

 

 الجزء الرئٌسً 
 دقٌقة  33

 نشاط تعلٌمً 
 

 نشاط تطبٌقً 
 تطبٌق اداء  -أ

 1تمرٌن رقم 
 2تمرٌن رقم 
 3تمرٌن رقم 

  سمعٌةتغذٌة راجعة  -ب
 تطبٌق اداء  -ج

 4تمرٌن رقم 
 5تمرٌن رقم 

 دقائق  5
 

 دقٌقة 28
 دقائق 11
 دقائق  4
 دقائق  3
 دقٌقة  2
 

 دقائق  11
 دقائق  8

 دقٌقة 3.31
 دقائق  4

شرح كٌفٌة عبور الحواجز مع التطبٌق من قبل المدرس وشرح كٌفٌة 
 عبور الحواجز والخطوات ما بٌن الحواجز  .

 4م ) 6سم والمسافة بٌنهما 61ركض وعبور حاجزٌن منخفضٌن 
 ثوان للتكرار(  6تكرار بزمن 

تكرار  3م  ) 7سم والمسافة بٌنهما  61ن  عبور حاجزٌن منخفضٌ
 ثوان للتكرار( . 6بزمن 

 تكرار(. 1ركض وعبور حاجز واحد مع االرتفاع القانونً  )
بعد كتابة وتدوٌن المالحظات على الطلبة ٌتم اعطاء التغذٌة الراجعة 

 لكل فرد لغرض تصحٌح االخطاء .  السمعٌة
 

ثوان  3من تكرار بز 7سم  )61ركض وعبور حاجز منخفض 
 للتكرار(.

 ثوان للتكرار( . 6تكرار بزمن  4اعادة للتمرٌن رقم )

 31راحة 
ثانٌة ما بٌن 

تمرٌن وأخر 
 . 
 

 دقائق  5 الختام  الجزء الختامً 
تمارٌن تهدئة او لعبة صغٌرة إلعادة االجهزة الوظٌفٌة الى حالتها 

 الطبٌعٌة ثم االنصراف .
 

 

 لنمط السيطرة الدماغية االيمف واأليسر البصريةوحدة تعميمية باستخداـ التغذية الراجعة 
 متعمـ لكؿ نمط 11الوحدة التعميمية / الخامسة والسادسة                                   عدد المتعمميف /

 اليدؼ مف الوحدة / تعمـ اجتياز الحواجز مف الركض دقيقة                    45االسبوع / الثالث    زمف الوحدة التعميمية / 

 اجزاء الوحدة
 
 اقسام الوحدة  

 
 الزمن   

 
 تفاصٌل الوحدة                                         

 
 التشكٌالت

 والمالحظات

 الجزء العدادي
 دقائق 7

 االحماء العام 
 االحماء الخاص 

 دقائق  4
 دقائق  3

 هرولة وتمارٌن عامة  سوٌدٌة .
 تمارٌن لمرونة االطراف .

 

 الجزء الرئٌسً
 دقٌقة 33

 نشاط تعلٌمً 
 

 نشاط تطبٌقً 
 تطبٌق اداء  -أ

 1تمرٌن رقم 
 2تمرٌن رقم 
 3تمرٌن رقم 

 تغذٌة راجعة بصرٌة  -ب
 تطبٌق اداء  -ج

 4تمرٌن رقم 
 5تمرٌن رقم 

 دقائق  5
 

 دقٌقة 28
 دقائق 11
 دقائق  4
 دقائق  3
 دقٌقة  2

 دقائق  11
 
 دقائق  8

 دقٌقة 3.31
 دقائق  4

شرح كٌفٌة عبور الحواجز مع التطبٌق من قبل المدرس 
 وشرح كٌفٌة عبور الحواجز والخطوات ما بٌن الحواجز  .

 
 

م  6سم والمسافة بٌنهما 61ركض وعبور حاجزٌن منخفضٌن 
 ثوان للتكرار (  6تكرار بزمن  4)

 3م  )  7سم والمسافة بٌنهما  61اجزٌن منخفضٌن  عبور ح
 ثوان للتكرار ( . 6تكرار بزمن 

 تكرار (. 1ركض وعبور حاجز واحد مع االرتفاع القانونً )
بعد التصوٌر الفٌدٌوي للطلبة ٌتم عرض الحركة لهم وإعطاء  
 التغذٌة الراجعة البصرٌة  لكل فرد لغرض تصحٌح االخطاء . 

 3تكرار بزمن  7سم  )61منخفض ركض وعبور حاجز 
 ثوان للتكرار(.

 ثوان للتكرار ( . 6تكرار بزمن  4اعادة للتمرٌن رقم ) 

 ثانٌة 31راحة 
 ما بٌن تمرٌن

 وأخر .

 دقائق  5 الختام  الجزء الختامً
تمارٌن تهدئة او لعبة صغٌرة إلعادة االجهزة الوظٌفٌة الى 

 حالتها الطبٌعٌة ثم االنصراف .
 

 


