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 سشهات 6دراسة اإلنتقال الثشائي ألثر التعلم خالل تعلم بعض الحركات األساسية لألطفال في سن 
أ.م.د/ دمحم فهزي عبد الذكهر                                                                    

 أستاذ مداعد بقدم عمهم الحركة الرياضية 
ة حمهانجامع –كمية التربية الرياضية لمبشين   

 :البحثومذكلة  مقدمة
تدعى األبحاث العمسية في مجال التعمم الحركيي لمهويهل اليى ال يرت التيي مين اي   ا ان 
تيديير ميين تعمييم الس يياراة الحركييية. قيعتبيير ا تقييال اهيير الييتعمم ميين أظييم السهضييهعاة التييى تح ييى 

العمسييي الييفي ن ديير بإظتسييام الحيياحخين  اويية مييا نعيير  بان تقييال الخشييا ي لمييتعمم  قظييه السريي م  
ميييده سييي هلة تعميييم م يييار  جد يييد  ب ييير  بعيييد مسارسيييت ا بيييال ر  ا  ييير. قلقيييد ازداد انظتسيييام فيييي 
الدشهاة األ ير  بدارسة ان تقيال الخشيا ي لميتعمم   يرا ل ه يل مجيال ت بيقيي ن تحيار قج ياة الش ير 

 يلل تعميم الس ياراة السختم ة فيي ت ديير العسميياة الدا ميية السرتح ية بهبيا أ بعي  أجي ا  السي  
 الرياضية.

فسييين الستعيييار  عمييييل ان فالبيييية األفيييراد ن زيييمهن مسارسييية حركيييات م اليهميييية أق م يييارات م 
الرياضية ب ر  معين دقن األ ر)األنسن أق األندر( قالفي ات ي  عميى تديسيتل بيال ر  الس زي  

 % ميييييييييين الحذيييييييييير90(   قتذييييييييييير األبحيييييييييياث الييييييييييى أن حييييييييييهالي 205: 5أق ال يييييييييير  الس يييييييييييسن)
(Hicks&Kinsbourne  1976تعاممهن بال ر  األنسن  ) (23: 11.) 

قتييدقر األبحيياث العمسييية فييي مهضييها ان تقييال الخشييا ي لسحاقليية انجابيية عمييى العد ييد ميين 
التدييات ة  قالتييي مش ييا عمييى سييبي  السخييال   الحريير محاقليية التعيير  عمييى ما ييية السيكا  ميياة 

 لخشا ي لمتعمم قاتجاظل   قلساذا نحدث   قكيف نحدث؟ الدا مية األساسية السدبحة لإل تقال ا
( الييييى قجييييهد فرضيييييتين عمسيتييييين )فرضييييية 23  17  11قميييين تذييييير السراجيييي  العمسييييية )

 فرضية الشذاط العزمي العربي( لت دير سبب حدقث ان تقال الخشا ي لمتعمم. –معرفية 
ساسييية قظييى ان قظييي ئا سيية عمييى ف يير  أ Cognitive Hypothesisال رضييية السعرفييية 

ظشاك عشاور معرفية مذتركة عشد أدا  الس ار  ب ي طر  قان ظفه العشاور السعرفية ت هن هابتية 
قمرتح ة بالس ار  قالتي مش ا عمى سبي  السخال مكان قض  ك  ئدم  لل األدا    اتجياه الش ير   

سعمهمياة السعرفيية قض  الجيفا ..الي    حييع نعتقيد عمسيا  ظيفه ال رضيية ان ميا  يتم و تقاليل ظيه ال
ال اميية عيين مييا نجييب ان ن عمييل ال ييرد لتحقييي  ال ييد  ميين الس ييار    ف ييفه السعمهميياة ليديي   اويية 

(. فعشدما نر  ال رد الى ال  ا   في أدا  الس ار  بإحده األطرا  فإ يل لين 23ب ر  دقن اآل ر)
  السقابييي . أميييا نكيييهن فيييي حاجييية اليييى وعييياد  تعميييم العشاوييير السعرفيييية عشيييد بدانييية السسارسييية بيييال ر 

 Neuromuscular Hypothesisال رضييية الخا ييية فتعيير  ب رضييية الشذيياط العزييمي العرييبي 
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( قظييي تدييتشد عمييى ف يير  عسهمييية البر ييامي الحركييي   حيييع نعتقييد عمسييا  ظييفه ال رضييية بيي ن 23)
العزلة السذاركة فيي أدا  الس يار  ليدي  هابتية فيي البر يامي الحركيي السخي ن الخيال ب يا   بي  
ا  ا باراميتر )متغير( نختاره ال رد ليحق  ظد  الس ار  قف  ال يرق  السختم ية كالسديافة الس مهبية 
أق اتجيياه الحركيية قئهت ييا. فالبر ييامي الحركييي ظييه ئحييار  عيين  رييا   زمشييية قمكا ييية عيين الس ييار  

سية ال يرد (. ققفقيا  ل يفا فيإن مسار 17ندت ي  ال يرد ان نديتخدم ا لسها سية متغييراة البيلية السحي ية)
لس سة حركية معيشة ب ر  قل تر  كافية  ؤدي الى ت هين تسخيي  مشاسيب لمس يار  فيي اليفاكر  قاليفي 

 (.11نسكشل من األدا  برهر  أفز  عشد بدانة استخدام ال ر  اآل ر)
امييا لسعرفيية كيحييية حييدقث ان تقييال الخشييا ي لمييتعمم ف شيياك هلهيية  سيياذ  وفتراضييية لمعسمييياة 

ة قالتيييي ت سييين قرا  حيييدقث ا تقيييال اهييير اليييتعمم قعسهميييية اليييفاكر  الحركيييية. ظيييفه العريييبية السحتسمييي
الشساذ  الش رية السقترحة تهض  كيف  تعياقن  ري ي السي  فيي اليتحكم فيي الحركية بكيل الييد ن   
ف ي تتشح  بإتجاه  ق  التعمم بيين الييد الس زيمة قفيير الس زيمة. الشسيهذ  األقل ظيه الشسيهذ  الخ شيي 

(Callosum Model()23 قظه ئا م عمى ف ر  قجهد بر امي حركي قاحد  تحكم في األدا  بكل )
(   فعشيدما نكيهن ال ير  األنسين ظيه 11ال رفين )األنسن قاألندر( قيق  فيي  ريأ السي  األندير)

الس زيي  فييإن اناييار  العرييبية تسيير محاايير  الييى ظييفا البر ييامي فييي حييين ان ال يير  األنديير فييير 
(   قل ييفا فييإن ال يير  الس زيي  Corpus Callosumالجدييم الخ شييي ) الس زيي  نسيير أق  عمييى

ندت اد مين مسارسية الهاجيب الحركيي أق  بيال ر  فيير الس زي  بريهر  أكبير مين تي هير السسارسية 
(. قظشيياك العد ييد ميين الدراسيياة التييي ا ييدة 13أق  بييال ر  الس زيي  عمييى ال يير  فييير الس زيي )

ن ا تقيييال اهييير اليييتعمم مييين ال ييير  فيييير الس زييي  اليييى ظيييفا انفتيييراا حييييع اايييارة  تا ج يييا اليييى ا
(  قظيه ميا 11ال ر  الس ز  نكيهن بكسيية أكبير مين ا تقاليل مين ال ير  الس زي  لغيير الس زي )

 ت ييييي  مييييي    ريييييية ايييييسي  لمسخ  ييييياة الحركيييييية القا سييييية اساسيييييا عميييييى ف ييييير  عسهميييييية البر يييييامي 
 (.17الحركي)

( قالييفي ن تييرا Proficiency Model( )23امييا الشسييهذ  الخييا ي ف ييه  سييهذ  ال  ييا   )
قجهد   ة حركيية اق بر يامي حركيي  يال بيالتحكم فيي كي  طير  قاليفي  يتم تخ يشيل فيي  ريأ 
الس  السقاب  لم ر  السسارس   ققفقا ل فا الشسيهذ  فيإن كي  طير  نديت اد مين السسارسية بيال ر  

 األ ر   م  عدم قجهد فرت عشد بدانة التعمم ب ر  ئب  ال ر  األ ر. 
 Cross activationالشديحة لمشسييهذ  الخالييع قالييفي نعير  بشسييهذ  الشذيياط السقابيي  )قب

Model()23 ف ه  ت   م  ف ر  قجهد بر يامي فيي كي   ريأ مين  ري ي السي  قبريهر  مقابمية  )
(. ف ه ن ترا أ ل عشد بدانة التعمم 11لم ر  السسارس   قظفان البر امجان ئابلن لمت اع  معا  )

  الس زيي   ييتم تخيي ين بر ييامجين لمهاجييب الحركييي فييي كييل  ميين  ريي ي السيي    قالسسارسيية بييال ر 
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أحيييدظسا بر يييامي حركيييي فيييي  ريييأ ال ييير  السخيييية الس زييي  قاآل ييير بر يييامي حركيييي ويييغير قفيييير 
مكتس  السعالم في  ريأ ال ير  السخيية فيير الس زي  قاليفي نديتخدمل ال ير  فيير الس زي  عشيد 

السسارسيية بييال ر  فييير الس زييي  فإ ييل  ييتم تخيي ين بر يييامي بدانيية الييتعمم   امييا عشييدما ت يييهن بدانيية 
حركي في  رأ ال ر  السخية فير الس زي  فقي،   حييع ان السسارسية بيال ر  فيير الس زي    

(  فالسسارسيية بييال ر  الس زيي  تمعييب درق فييي   ييام 13تييؤهر عمييى  رييأ ال يير  السخييية الس زيي )
 فا الشسهذ  فإن ا تقال اهر اليتعمم نحيدث  رأ ال ر  السخية فير الس ز  قليس بالعكس. ققفقا  ل

 (.11فق، من ال ر  الس ز  الى ال ر  فير الس ز )
ققفقيييا  ل يييفه الشسييياذ  الخلهييية و تم ييي  اآلرا  حيييهل سيييب  تش ييييم محييياق ة السسارسييية ليييتعمم 
الس اراة الرياضية   ف ريقة مسارسة محاق ة التعمم تعتبر من اظم العهام  التي   يتم ب يا السربيي 

لرياضيييي   يييرا لت هيرظييييا الحيييالا فييييي ا  تقيييال الخشييييا ي لم ييير  السقابيييي . فحييي ي طيييير   بيييدأ السربييييي ا
الرياضييي تعميييم الس ييار  الرياضييية ؟ قلإلجابيية عمييى ظييفا التديياتل كييان ظشيياك العد ييد ميين األبحيياث 

( 21العمسييية التيييي تسيي  عميييى الس يياراة الرياضيييية الخاوييية   قالتييي مش يييا ابحيياث تيشيييه ق مييياتيس)
اارة  تا ج ا الى ان الس اراة الرياضية التيي تت ميب الدئية فيي  ياتي األدا  ن زي  تعمس يا حيع ا

أق   بييال ر  فييير الس زيي  فييي حييين ا ييل بالشدييحة لمس يياراة الرياضييية التييي تت مييب تحقييي  مدييافة 
كبييير  فييان بدانيية السسارسيية بييال ر  الس زيي   ييؤدي الييى  تييا ي افزيي  . قل يين عشييد تعمييم الحركيياة 

ة للط ال قالتي نكهن التركي  في ا عمى تعمم الت شيك الرحي    ف    بدأ اليتعمم بيال ر  األساسي
الس ز  ام فير الس ز  ؟ فسن الستعار  عميل ان الحركاة األساسية تسخ  أساس تعمم الس اراة 

(  فالرمي من أعمى عميى سيبي  السخيال 268: 18الرياضية الخاوة لأل ذ ة الرياضية السختم ة )
حييده الحركيياة األساسييية التييي فالحييا  مييا  بيدأ تعميس ييا لم  يي   ييلل مرحميية مييا ئبيي  السدرسيية   ظيه ا

قظييي تذييك  األسيياس فيسييا بعييد لمعد ييد ميين الس يياراة الرياضييية فييي ا ذيي ة مختم يية كانرسييال فييي 
التشس أق التريهيب فيي كير  الييد أق رميي اليرم  فيي العيا  القيهه. قتقديم الحركياة األساسيية اليى 

حركياة انتي ان أق فيير  -2ركاة ان تقالية )السذي   الجري   الههب   الحجي    ...(. الح -1:
حركيياة السعالجيية أق التعاميي  بيي دا   -3ان تقالييية )السرجحيية   األرجحيية   المييأ   التهسيي    ...(. 

 (17   16)الرمي   الرك    تش ي، ال ر  باليد   الجري بال ر  بالقدم   ...(.)
قلهييياة العد ييد ميين الييدقل التييد   لهضيي  اسييتراتيجية لت ييهير الحركيياة قلقييد أوييح  ميين أ

(. قتعيد 603: 10   6-5: 5األساسية قالتذجي  عمى الشذاط البد ي في مرحمة ال  هلية السحكير )
الحركيية أقل مييا  تعمسييل ال  يي  كا سييتجاباة العزييمية قالحركييية قذلييك ميين  ييلل الدييمهك الحركييي 

 (21: 1رك العالم من حهلل )حيع  ت اع  ال    قيتعمم قيد
قعشيد تعمييم الحركيياة ا ساسيية للط يال نجييب ان نكيهن انظتسيام ليييس فقي، بالقيدر  عمييى  
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ادا  ا   ب   بد مين تركيي  ان تحياه عميى جيهد  األدا  مين حييع ميده ال اعميية السيكا يكيية  جي ا  
ياضيييي تريييسيم قتش ييييم (  قالتيييالي نجيييب عميييى السربيييي الر 19الجديييم السذييياركة فيييي أدا  الحركييية )

العسميية التعميسيية بريهر  تيدير مين تعميم الحركيياة األساسيية بريهر  فشيية ويحيحة مسيا  يؤدي الييى 
 جاح مدتقبمي كبير في تعمم ال    لمس اراة الخاوة باأل ذ ة الرياضية السختم ة. ف شاك م  هم 

  الحركياة األساسيية  اطئ لده بع  األفيراد ا  قظيه انعتقياد بي ن ال  ي  نريح  ئيادرا عميى أدا
برييهر  تمقا ييية بسجييرد الهوييهل لمشزييي البييد ي الس مييه  ل يي  حركيية حيييع تيي داد ئدراتييل السهتهرييية 

(   ظفا بانضافة الى ان ال    في السراح  الدشية األقلى  ش ير 18برهر  طبيعية بسرقر األنام)
(. قل يين فيييي 19ل )الييى الشذيياط الحركييي بجسييي  ااييكالل قوييهره عميييى ا ييل  ييها ميين السييرح قالترفييي

حقيقيية األميير فييإن ال  يي  نحتييا  الييى ورايياداة فشييية عيين ظييفه الحركيياة وضييافة الييى ت يليية ال ييرل 
البيليييية السشاسيييحة لتعمس يييا   قذليييك كسيييا نحيييدث تسامييياا عشيييد تعمييييم القيييرا   قال تابييية قالعييي   قالمغييياة 

 (. 18األجشبية.)
م الحركيياة األساسييية لسراحيي  قحتييى األن لييم  ييتم تخبييي  بر ييامي تعميسييي مت يي  عميييل لتعمييي

ال  هليية السختم يية   ف شيياك ئرييهر قاضيي  فييي كسييية الدراسيياة العمسييية السرتح يية بالسراحيي  األقلييى 
 – 11(. فغالبييية دراسيياة ان تقييال الخشييا ي لمييتعمم تسيي  عمييى أط ييال مييراظقين )268: 14لم  هليية)

كيحييييية أدا  الحركيييياة ( قظييييم فالحييييا  مييييا نكييييهن لييييد  م  بيييير  سييييابقة عيييين 22   9   7سييييشة( ) 14
األساسييية   قذلييك عمييى العكييس مسييا ظييه ئييا م بالشدييحة ألط ييال مرحميية ال  هليية السحكيير    ف ييي ظييفه 
ال تر  العسرية   نكهن لألط ال فالحا   بر  سابقة بحع  الحركاة األساسية ظفا بانضافة اليى ان 

التحقي  مين الشسياذ  اليخلث  وجرا  الدراساة عمى ظفه السرحمة العسريية نسكين ان ندياعد أنزيا  فيي
الس ترضة ل يحية حدقث ان تقيال الخشيا ي بريهر  أدت. فاألط يال ذقي الخبير  الحركيية القميمية نكيهن 
لد  م طائة كامشة أعمى لإلست اد  من ت هير السسارسة الحركية مقار ة باألط ال األكبر سشا  قاألكخر 

عميى ظيفه السرحمية العسريية نسكين ان نديياعد  (. قبشيا   عميى ميا سيب  فيإن وجييرا  الدراسياة16 بير )
 أنزا  في التحق  من الشساذ  الخلث الس ترضة ل يحية حدقث ان تقال الخشا ي برهر  أدت.

 : هدف البحث
   د  ظفا الححع الى:

التعر  عمى ت هير وستخدام كل  من ال ر  الس ز  أقفير الس ز  في بدانية محياق ة اليتعمم  .1
ال شييي الرييحي  لييحع  الحركيياة األساسييية بكييل ال ييرفين لسرحميية ال  هليية عمييى وكتدييا  األدا  

 السحكر .
 و تحار تجريبي لمشساذ  الخلث الس ترضة لت دير كيحية حدقث ان تقال الخشا ي. .2
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 تداؤالت البحث:
ظ  ا تقال التعمم الخشا ي نحدث في كل انتجياظين )مين الس زي  اليي فيير الس زي  قمين فيير  .1

 س ز ( ؟الس ز  الى ال
ظ  ظشاك و يتل  فيي  تيا ي الححيع عشيد اسيتخدام حركية اساسيية تيؤده بيال ر  العميهي )الييد(  .2

 اقحركة اساسية تؤده بال ر  الد مي )الرج (؟
ظيي  الييتعمم ب يير  معييين دقن األ ر)الس زيي  أم فييير الس زيي (  ييؤدي الييى  تييا ي أفزيي  فييي  .3

 وكتدا  القدر  عمى األدا  بكل ال رفين ؟
ه الدراسييية الحاليييية تيييرج  وحيييده انفتراضييياة الش ريييية الخلهييية التيييي ت دييير كيحيييية ظييي   تيييا ي ظيييف .4

 حدقث ان تقال الخشا ي لمتعمم ؟
 :الدراسات الدابقة

( بدراسيية بعشييهان يتيي هير السسارسيية باليييد 15) Oliver & Matthias اوليفررر و مررات يسئييام  -1
درسييةي قظييدف  الييى دراسيية تيي هير الس زييمة قفييير الس زييمة عمييى اكتدييا  م سيية ا يي  ت  ط ييال الس

السسارسيية باليييد الس زييمة قفييير الس زييمة عمييى اكتدييا  م سيية حركييية جد ييد  )ا يي  ت عسميية معد ييية 
ط ي  متهسي، اعسيارظم  64من جا ب الى ظد  دا يري عميى الجا يب األ ير(. قت ه ي  العيشية مين 

ة فقييي، . الخا يييية: سيييشة تيييم تقدييييس م اليييى اربعييية مجسهعييياة:األقلى: مسارسييية بالييييد الس زيييم 1009
مسارسييية بالييييد فيييير الس زيييمة فقييي،. الخالخييية: مسارسييية بالييييد الس زيييمة أق  هيييم بالييييد فيييير الس زيييمة. 
الرابعة: مسارسة باليد فير الس زمة أق  هم باليد الس زمة. قلقد أاارة الشتا ي الى ت يهت مجسهعية 

د عمييى ضييرقر  مراعييا  دقر السسارسيية باليييد فييير الس زييمة أق  عمييى بييائي السجسهعيياة   مسييا  ؤكيي
 ان تقال الخشا ي عمى تعمم الس اراة الحركية.

( بدراسيية بعشييهان ي قيي  أهيير الييتعمم بييين اليييد الس زييمة قالغييير 3)بشهرراب ب رردار خزرررقئييد ئاميي   -2
الس زييمة لس ييار  انرسييال السهاجييل ميين األسيي   بييال ر  ال ييا ر ي قظييدف  الدراسيية ولييى التعيير  عمييى 

التعمم من الفراا الس زمة عميى فيير الس زيمة قبيالعكس لس يار  انرسيال السهاجيل ت هير التعمم ق ق  
( 15مييين األسييي   بيييال ر  ال يييا ر    اسيييتخدم  الحاحخييية السيييش ي التجريبيييي   قايييسم  عيشييية الححيييع )

طالحا مين السرحمية األقليى فيي كميية التربيية الرياضيية جامعية بغيداد   تيم ا تييارظم بريهر  عذيها ية 
( طالحا   قتم تقديس م برهر  عذها ية عمى هلهة مجسهعاة 42الححع قالحالا ) من أو  مجتس 

( طل    قالخا ية تجريبيية اسيتخدم  5متداقية األقلى تجريبية استخدم  اليد الس زمة قعددظا )
( طييل    قالخالخيية تجريبييية أنزييا قل يين اسييتخدم  الييفراا الس زييمة 5اليييد فييير الس زييمة قعييددظا )

( طييل . قلقييد ااييارة الشتييا ي الييى ب ييهر تيي هير انجييابي لميييد الس زييمة 5قعييددظا ) قفييير الس زييمة
قفير الس زمة في تعمم الس ار  ئيد الححع   كسيا ب يرة السجسهعية التيي اسيتخدم  الييد الس زيمة 
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قفييير الس زييمة ت هئييا قاضييحا  عيين بييائي السجسهعيياة فييي تعمييم م ييار  انرسييال ميين األسيي   بييال ر  
 ال ا ر .

( بعشهان يت هير استخدام ال ير  فيير الس زي  فيي 2قأ رقن) لبداب عباس دمحمك دراسة قظشا -3
قظيدف  اليى محاقلية  سرعة ا ستجابة الحركية ل الحاة كمية التربية الرياضية فيي رياضية السحيارز ي

التعيير  عمييى تيياهير ال يير  فييير الس زيي  فييي تش يييف الهاجييب الحركييي بت بييي  اسييمه  التييدريحاة 
 14ي تعميييم الس ييياراة األساسيييية   قلقيييد اسيييتخدم السيييش ي التجريبيييي عميييى عيشييية ئهام يييا الستشيييابر  فييي

طالحة مين كميية التربيية الرياضيية ميهزعين عميى مجسيهعتين   قئيد اايارة الشتيا ي اليى ان اسيتخدام 
اسيييمه  التيييدريحاة الستشيييابر  فيييي تعمييييم الس ييياراة األساسيييية فيييي رياضييية السحيييارز    نختميييأ عييين 

 ه  الفي نعتسد فق، عمى ال ر  الس ز    ف ل األسمهبين ل سا   س الت هير.استخدام انسم
بعشيهان يفريي السي  قاليتعمم   Tino and Matthias (21) ت شره و مرات يسقظشياك دراسية  -4

الحركييي: تيي هير و تيييار السسارسيية باليييد الس زييمة قفييير الس زييمة عمييى انكتدييا  األقلييي لس يياراة 
التعر  عمى ت هير السسارسة األقلية بال ر  الس زي  فيي مقابي  البدانية رميي قظدف  الدراسة الى 

بال ر  فير الس ز  عمى اكتديا  م ياراة رميي جد يد . قلتحقيي  اظيدا  ظيفه الدراسية تيم اجيرا  
 11بشيياة( ميين سيين  2بشييين ق 14ط يي  )16تجييربتين م رييمتين. التجربيية األقلييى: قكا يي  عيشت ييا 

ه ال ييير  الس زييي  ل يييم   تيييم تقدييييس م اليييى مجسيييهعتين   سيييشة قكيييان ال ييير  األنسييين ظييي 14اليييى 
قكا   الس سة الحركية التي مارسهظا ظي م ار  الترهيب في كر  الدمة قالتي تت مب دئية الرميي  
قلقييييد ااييييارة الشتييييا ي الييييى ان السجسهعيييية التييييى مارسيييي  الييييتعمم بييييال ر  فييييير الس زيييي  أق  ئبيييي  

سهعية التيي مارسي  اليتعمم بيال ر  الس زي  أق  السسارسة بالس ز  كا    تا ج ا افز  من السج
بشياة( مين  8بشيين ق  8ط ي  ) 16ئب  السسارسة بالغير م ز . اما التجربة الخا ية ف ا ي  العيشية 

سشة قكان ال ر  األنسن ظه ال ر  الس ز  ل م   تم تقديس م اليى مجسيهعتين   13الى  9سن 
ميي مين فيهت اليفراا فيي كير  الييد قالتيي تت ميب قكا   الس سة الحركية التي مارسهظا ظيي م يار  الر 

القه  في الرمي   قلقد ااارة الشتا ي الى ان السجسهعة التى مارسي  اليتعمم بيال ر  الس زي  أق  
ئب  السسارسة بالغير م ز  كا    تا ج ا افز  من السجسهعة التي مارس  التعمم بال ر  فير 

رة الشتيييا ي الش ا يييية لمدراسييية مييين  يييلل ظييياتين الس زييي  أق  ئبييي  السسارسييية بالس زييي . قلقيييد اايييا
التجييربتين الييى ان الس ييام الحركييية التييي تت مييب الدئيية فييي  يياتي األدا  ن زيي  ان ت ييهن السسارسيية 
األقلية لمتعمم بال ر  فير الس ز  في حين ان الس ام الحركية التي تت مب القه  في  ياتي األدا  

 ال ر  الس ز .ن ز  ان ت هن السسارسة األقلية لمتعمم ب
قا يرقن بدراسية بعشيهان يتي هير السسارسية  Malihe Moones (13) مرال هي مرهنزكسيا ئيام  -5

األقلييية باليييد الس زييمة قفييير الس زييمة عمييى اكتدييا  قاسييترجاا قا تقييال اهيير الييتعمم لس ييار  حركييية 
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ة قفيييير مركحيية ي قكيييان ال ييد  مييين ظييفه الدراسييية ظييه تحميييي  تيي هير ترتييييب السسارسيية بالييييد الس زييم
الس زيمة عمييى اكتدييا  قاسييترجاا قا تقييال اهيير الييتعمم لس ييار  تش ييي، كيير  الدييمة. قتييم ا تيييار العيشيية 

طالحيية ميين جامعيية فيردقسييي قلييم نكيين ل ييم سيياب   بيير  بسسارسيية كيير  الدييمة    29ب ريقيية عذييها ية 
الس زيمة قئدس  العيشة برهر  عذها ية الى مجسهعتين : السجسهعية األقليى مارسي  بالييد اليسشيى 

لسييييد  اسييييبهعين هييييم تغيييييير السسارسيييية لميييييد اليدييييره فييييير الس زييييمة فييييي األسييييبهعين التيييياليين   امييييا 
السجسهعييية الخا يييية فسارسييي  بالييييد اليديييره فيييير الس زيييمة لسيييد  اسيييبهعين هيييم تغييييير السسارسييية لمييييد 

فييي كيي  اسييابي  قبهائيي  قحييدتين  4اليسشييى الس زييمة فييي األسييبهعين التيياليين. قكا يي  مييد  البر ييامي 
اسبها   قئد تم تقييم انسترجاا بعد   انة البر امي بإسبها. قلقد اقضح  الشتا ي عدم قجهد فرت 
بين السجسهعتين   كسا ااارة الى ان السسارسة بيال ر  الس زي  قفيير الس زي  عشيد بدانية تعميم 

تقييال الخشييا ي الس ييام الحركييية ئييد ت ييهن ذاة أظسييية فييي ت ييهير األدا  بكييل ال ييرفين قفييي تقهييية ان 
 لمستعمم.

العلئييية بيييين الديييي ر  الدمافيييية قال ييير   بعشيييهاني (4قأ يييرقن ) علرررل القررردوميقفيييي دراسييية  -6
ي   قظيدف   زيهري  –الس ز  استخدامل لده طمحة التربيية الرياضيية فيي جامعية فمدي ين التقشيية 

طمحيية التربييية الدراسيية الييى التعيير  عمييى  سيي، الدييي ر  الدمافييية قال يير  الس زيي  اسييتخدامل لييده 
الرياضية في جامعية  زيهره قتحد يد العلئية بيش سيا   قلقيد اسيتخدم السيش ي الهوي ي السديحي   

طالب قطالحة   قلقد ااارة الشتا ي اليى عيدم قجيهد علئية دالية  112قعمى عيشة عذها ية ئهام ا 
 وحرا يا  بين الدي ر  الدمافية قال ر  الس ز  استخدامل.

 البحث:  إجرارات
 : البحث مشهج

اسييتخدم الحاحييع السييش ي التجريبييي قبإ تحييارين ئبمييي قبعييده   قاعتسييد عمييى الترييسيم التجريبييي 
 بإستخدام مجسهعتين تجريبيتين مت افلتين:

 .السجسهعة التجريبية األقلى: استخدم  ال ر  الس ز  طهال محاق ة التعمم 
 محاق ة التعمم. السجسهعة التجريبية الخا ية: استخدم  ال ر  فير الس ز  طهال 

 : البحث ع شة
بشييياة( فيييي الديييشة الدادسييية مييين العسييير   20بشيييين ق 20ط ييي  ) 40اايييتسم  العيشييية عميييى 

حيع تذير السراج  الى ا ل في ظفا الدن نرح  الشزي مشاسب ألدا  فالبية الحركاة األساسية. 
ة دار الديييلم قئيييد تيييم ا تييييار العيشييية ب ريقييية عسدنييية مييين تلمييييف الريييأ األقل انبتيييدا ي بسدرسييي

 انبتدا ية محاف ة القاظر  قفقا  لمذرقط التالية:
 > ا ر. 72ا ر الى > 60الدن  ترقاح من 
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  .ان نكهن ال ر  الس ز  ظه ال ر  األنسن سها  بالشدحة لميد أق القدم 
فقيد تيم  1981سيشة  .Corent alقلتحد يد ال ير  الس زي  لم  ي  ققفقيا  لسيا ذكيره العيالم 

 محاق ة ل   م سة مسا  مي:مش  ك  ط   أرب  
 لتحد د اليد الس زمة: نقهم ال    بإلتقاط كر  تشس من األرا قرمي ا تجاه ظد  محدد.  -1
 لتحد د الرج  الس زمة: نقهم ال    برك  كر  هابتة عمى األرا تجاه ظد  محدد. -2
(   قفييي كييي  1فييي كيي  محاقليية ندييتخدم في ييا ال يير  األنسييين  ييتم احتدييا  درجيية مهجحيية )  -3

(   قمين هيم فعشيدما نكيهن 1-قلة ندتخدم في ا ال ر  األندر  يتم احتديا  درجية سيالحة )محا
حاو  جس  درجاة السحياق ة أكخير مين الري ر فيإن ال ير  الس زي  ظيه األنسين   اميا اذا 

 كان حاو  الجس  و ر أق أئ  من الر ر فإن ال ر  الس ز  ظه األندر. 
بشيياة( فييي كيي  10بشييين ق10ط يي  ) 20بهائيي  قلقييد تييم تهزييي  العيشيية عمييى مجسييهعتي الححييع 

مجسهعيية ميي  مراعييا  ان نكييهن أط ييال كيي  مجسهعيية تجريبييية ميين فريي  دراسييي قاحييد   قذلييك حتييى 
 تدييشى وجييرا  التجربيية قفقييا  لمجييدقل الدراسييي لمسدرسيية. قئييد تييم حدييا  ت ييافؤ عيشيية البشييين برييهر  

ت بييين البشييين قالبشيياة فييي ظييفه مدييتقمة عيين ت ييافؤ عيشيية البشيياة قذلييك   ييرا نحتسالييية قجييهد فييرق 
 السرحمة الدشية.

 (1جدقل)
 (20)ن=  الهزن -ال هل-ت افؤ مجسهعتي الححع بشين في متغيراة الدن

 المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 قٌمة)ت( مستوى الداللة قٌمة)ف(
متوسط الفرق بٌن 

 المجموعتٌن
مستوى الداللة 

 اإلحصائٌة
 26000 26322 0,,26 26000 263,0 شهر السن

 26,30 26322 26,07 26730 0,,26 سنتٌمٌتر الطول

 26007 26,22 ,26,3 260,0 26237 كٌلوجرام الوزن

( ان قيسة ة السحدهبة ل   من الدن قال هل قالهزن أئ  من قيسة 1 تز  من الجدقل )
 ة الجدقلية مسا  دل عمى ت افؤ أفراد العيشة )بشين( في تمك الستغيراة.

 ( 2جدقل)
 (20)ن= الهزن -ال هل-تي الححع بشاة في متغيراة الدنت افؤ مجسهع

 المتغٌرات
وحدة 
 القٌاس

 قٌمة)ف(
مستوى 
 الداللة

 قٌمة)ت(
متوسط الفرق بٌن 

 المجموعتٌن
مستوى الداللة 

 اإلحصائٌة
 26020 26,22 ,,260 26000 26323 شهر السن

 26030 26,22 26020 260,2 6302, سنتٌمٌتر الطول

 ,26,0 26322 7,,26 7,,26 ,2961 كٌلوجرام الوزن

( ان قيسة ة السحدهبة ل   من الدن قال هل قالهزن أئ  من قيسة 2 تز  من الجدقل )
 ة الجدقلية مسا  دل عمى ت افؤ أفراد العيشة )بشاة( في تمك الستغيراة.
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 ( 3جدقل)
 (20ت افؤ مجسهعتي الححع  في  تا ي ان تحار القبمي )ن=

 مستوى المعنوية Z متوسط الرتب العدد ةالمجموع الطرف الحركة

تنطيط 

 الكرة باليد

الطرف المفضل 

 )األيمن(

 06,92 02 األولى
2,5,6 2,565 

 00,12 02 الثانية

الطرف غير 

 المفضل )األيسر(

 06,52 02 األولى
2,7,0 2,1,5 

 00,52 02 الثانية

الجري 

بالكرة 

 بالرجل

الطرف المفضل 

 )األيمن(

 ,00,9 02 األولى
2,700 2,177 

 ,,,06 02 الثانية

الطرف غير 

 المفضل )األيسر(

 00,52 02 األولى
2,7,0 2,1,5 

 06,52 02 الثانية

( ت يييافؤ أط يييال مجسيييهعتي الححيييع فيييي ان تحيييار القبميييي   حييييع 3 تزييي  مييين الجيييدقل )
الححع )األقلى قالخا ية( ااارة  تا ي ا تحار مان قيتشي الي عدم قجهد فرت بين  تا ي مجسهعتي 

في ان تحار القبمي سها  بال ر  الس ز  اق فير الس ز  في كل  من الحركتين األساسيتين ئيد 
 ظفا الححع )تش ي، ال ر  باليد أق الجري بال ر  بالرج (.

 الحركات األساسية السختارة : 
 Footبالقيييدم )تيييم ا تقيييا  حيييركتين أساسييييتين مييين حركييياة السعالجييية قظسيييا الجيييره بيييال ر  

dribbling( قتش ييي، ال يير  باليييد )Ball Bounce قذلييك   ييرا لمحاجيية الييى القييدر  عمييى أدا  ييا   )
بك ييا   بكييل ال ييرفين األنسيين قاألنديير. فحركيية الجييره بييال ر  بالقييدم ظييي ئحييار  عيين مجسهعيية ميين 

ة مييين القيييدم اليييركلة القريييير  الستتاليييية لتحرييييك ال ييير  عميييى األرا مييي  الح يييا  عميييى بقا  يييا ئريحييي
قتح  الدي ر  قظي تذيك  األسياس لس يار  الجيره بيال ر  فيي رياضية كير  القيدم قالتيي  شحغيي عميى 
اللعب القدر  عمى أدا  ا بكل القدمين. اما حركة تش ي، ال ر  باليد ف ي تيؤده مين الخحياة قلييس 

الييد قالتيي  شحغيي  من الحركة   قتذك  األساس لس ار  التحرك بال ر  في رياضة كير  الديمة أق كير 
 عمى اللعب القدر  عمى أدا  ا بكل اليد ن.

قلقييد تييم تعميييم قتقييييم ظييفه الحركيياة األساسييية قفقييا  لسعييا ير أدا  ييا قالتييي تييم تحد ييدظا فييي 
 (  قظي معا ير قوحية كسية لألدا  قكا   كالتالي : 17  16  7) السراج  العمسية

 أواًل: معاي ر أدار الجري بكرة بالقدب:
 الح ا  عمى األت ان  لل األدا . -2     ملمدة ال ر  بالج   األمامي من القدم.  -1
 تحريك الفراعين لمسداعد  في الحركة. -4رف  الرأس قالش ر لألمام  لل األدا .             -3
  تم التحرك بال ر  أمام الجدم. -6هشي الركحة هم فردظا لرك  ال ر .                   -5
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 ثانيًا: معاي ر أدار تشظيط الكرة بال د:
 الحركة تتم ب واب  اليد. -2       تركي  الش ر لألمام  لل األدا .  -1
 هشي الرسا قالسرفقان عشد ومترال ال ره هم فردظسا لدف  ال ر . -3
 هشي الحها قالركبتين ئميل   لل األدا  م  هحاة بائي أج ا  الجدم. -4
 انترال بال ر  عشد ورت اا مدتهه الحها. -6       أمام قجا ب الجدم.   تم تش ي، ال ر  -5

 تشظيم وحدات السسارسة لتعلم الحركات األساسية السختارة: 
اسييييابي  بهائيييي  مييييرتين فييييي األسييييبها   قظييييه مييييا ات قيييي  عميييييل  4اسييييتسرة السسارسيييية لسييييد  

البييية الحركيياة األساسييية  تييرقاح الدراسيياة الدييابقة فييي ان عييدد الهحييداة التعميسييية الييلزم لتعميييم ف
(   ققفقيييا  لمسيييش ي الدراسيييي ليييإلدار  التعميسيييية التييياب  ل يييا 15   13   11   9قحيييد  ) 12- 8مييين 

ت وحسييا    5ت مهزعيية كالتييالي: 30مدرسيية أط ييال عيشيية الححييع فقييد كييان زميين الهحييد  التعميسييية 
 ت ت د ة.5أساسية(    ت ل   حركة10ت لمتعميم )تم تقديس ا قفقا  ل بيعة الححع الى20

 قلقد  ز  األط ال لسسارسة محاق ة التعمم قفقا  لسا  مي:
 .تم استخدام ال ريقة ال مية في التعميم 
  متر عمى  5أدا  حركة الجري بال ر  بالقدم كان  تم من التحرك لألمام في  ، مدتقيم لسدافة

  ، مرسهم عمى األرا.
 د اليسشيييى قالرجييي  اليسشيييى )ال ييير  الس زييي ( طيييهال السجسهعييية التجريبيييية األقليييى وسيييتخدم  اليييي

 قحداة تعميسية. 8األرب  اسابي  بهائ  
  ) السجسهعييية التجريبيييية الخا يييية وسيييتخدم  الييييد اليديييره قالرجييي  اليديييره )ال ييير  فيييير الس زييي

 قحداة تعميسية. 8طهال األرب  اسابي  بهائ  
  اساسية  لل تعميس ا.ئام الحاحع بالتركي  عمى معا ير األدا  الخاوة بك  حركة 

  تق يم الحركات األساسية:
تم تقييم الحركاة األساسية ئيد الححع قفقا  لمسعا ير الخاوية بكي  حركية قالدياب  انايار  

 الي ا. قلقد تم تقييم األدا  في ان تحارين القبمي قالحعدي عمى الشحه التالي:
هييم هييلث محيياق ة لمتقييييم ميي   تييم مييش  كيي  ط يي  محاقليية لمتييدريب )فييير محتدييحة فييي الشتييا ي( -

 تدجي  األدا  بال يد ه.
  تم مش  ال    درجة قاحد  عن ك  معيار  تم اعتساد قجهده. -
نعتسد قجهد السعيار مين عدميل فيي حيال ئيدر  ال  ي  عميى أدا يل ميرتين عميى األئي  مين اليخلث  -

 (2ق  1محاق ة السسشهحة لل. مرف )
 معا ير ل   حركة. 6درجاة   قذلك   را  لهجهد  6الدرجة الع سى ل   حركة أساسية كا    -
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تييم تقييييم محيياق ة ان تحييار ميين  ييلل هلهيية محكسييين ميين ذقي الخبيير  األكادنسييية فييي مجييال  -
التربييية الحركييية   حيييع عييرا عمييي م تدييجي  ال يييد ه )عييرا ب ييئ( ميي  روييد تقييييس م فييي 

 (2ق  1انستسار  الخاوة بفلك. مرف  )
 في ك  حركة ظي متهس، درجاة الخلث محكسين. الدرجة الش ا ية لم    -
 Kantakان تحار الحعدي تم بعد   انة ا ر قحد  تعميسية بإسبها   قذلك قفقا  لسيا أايار الييل  -

& Winstien  ( من أن وجرا  و تحار انسيترجاا بعيد   انية السسارسية 231: 15) 2012سشة
 تعمم.بإسبها تع ي  تا ي أفز  لسرداقية الحكم عمى حدقث ال

 اإلجرارات التشف ذية:
 و تقا  العيشة قالفي تم قفقا  لمذرقط الداب  ذكرظا. -1
وجرا  ان تحار القبمي قما  تزسشل من ترهير بال يد ه هم عرض ا عمى الخبرا  لمتقيييم. قلقيد  -2

-Cyber-Shot DSC)استخدم الحاحع في عسمية الترهير كاميرا ترهير دنجتيال مهد ي  
H20, 10.1 megapixels) . 

 أسابي . 4تعميم الحركاة األساسية السختار  ئيد الححع قلسد   -3
 وجرا  ان تحار الحعدي قما  تزسشل من ترهير بال يد ه هم عرض ا عمى الخبرا  لمتقييم. -4
 وجرا  العسمياة انحرا ية لإلجابة عمى تدات ة الححع. -5

 عرض الشتائج:
ار القبميييي بان تحيييار الحعيييدي ل ييي  لإلجابييية عميييى التدييياتل األقل تيييم مقار ييية  تيييا ي ان تحييي

 مجسهعة قل   حركة.
 (4جدقل)

 الشدب السلهية لدرجاة األط ال في ان تحارين القبمي قالحعدي 

 المجموعة الحركة
 األٌسر)بعدي( األٌسر)قبلً( األٌمن)بعدي( األٌمن)قبلً(

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

حركة تنطٌط 
 الكرة بالٌد

 %,3,6 600, %260 2620 %3.,0 06,0 %3.3 2602 األولى

 %00.0 0600 %,6, 2620 %0760 36,3 %360 2603 الثانٌة

 (4تاب  جدقل)

 المجموعة الحركة
 األٌسر)بعدي( األٌسر)قبلً( األٌمن)بعدي( األٌمن)قبلً(

سط متو
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

متوسط 
 الدرجة

النسبة 
 المئوٌة

حركة الجري 
 بالكرة بالرجل

 %3060 603, %,6, 2620 %,0,6 06,0 %,36 2600 األولى

 %0260 06,3 %260 2620 %,0,6 ,363 %060 26,7 الثانٌة

ن متهسييي، درجييياة حركييية تش يييي، ال ييير  بالييييد ألط يييال السجسهعييية ( اليييى ا4نذيييير جيييدقل )
% 9104% قتحدييش  الييى 303األقلييى بييال ر  األنسيين فييي ان تحييار القبمييي كا يي   دييبتل السلهييية 
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% . اميييا 3104% اليييى 008فيييي ان تحيييار الحعيييدي   قفيييي بيييال ر  األندييير تحديييش  الشديييحة مييين 
ركة تش ي، ال ر  بال ر  األنسن في ان تحيار بالشدحة لمسجسهعة الخا ية فقد كان متهس، درجاة ح

% في ان تحار الحعدي   قفيي ال ير  األندير تحديش  الشديحة 5702% قتحدش  الى 309القبمي 
 (1%. اك )9205% الى 104من 

( انزا  الى ان متهسي، درجياة حركية الجيري بيال ر  بالرجي  ألط يال 4كسا نذير الجدقل )
% قتحديش  اليى 306ي ان تحيار القبميي كا ي   ديبتل السلهيية السجسهعة األقلى بيال ر  األنسين في

% . 3204% اليى 104% في ان تحار الحعدي   قفيي ال ير  األندير تحديش  الشديحة مين 9104
اما بالشدحة لمسجسهعة الخا ية فقد كان متهس، درجاة حركة الجيري بيال ر  بالرجي  بيال ر  األنسين 

% فيييي ان تحيييار الحعيييدي   قفيييي ال ييير  األندييير 5601قتحديييش  اليييى  208فيييي ان تحيييار القبميييي 
 (1اك )% . 9005% الى 008تحدش  الشدحة من 

 
 
 
 
 

 
 
 

 (1اك  )
 الشدب السلهية لدرجاة األط ال في ان تحارين القبمي قالحعدي ل ل السجسهعتين 

 ( 5جدقل )
  تا ي ان تحار القبمي قان تحار الحعدي لمسجسهعتين األقلى قالخا ية

 أكبر قٌمة أقل قٌمة اإلنحراف المعٌاري المتوسط العدد الطرف الحركة المجموعة

 األولى

تنطٌط الكرة 
 بالٌد

 26,7 2622 26077 2602 02 األٌمن قبلً

 06,7 0622 ,2602 06,0 02 األٌمن بعدي

 2633 2622 ,26,0 2620 02 األٌسر قبلً

 0633 633, ,2600 600, 02 األٌسر بعدي

الجري 
رة بالك

 بالرجل

 26,7 2622 ,2600 2600 02 األٌمن قبلً

 622, 0622 26007 06,0 02 األٌمن بعدي

 2633 2622 7,,26 2620 02 األٌسر قبلً

 06,7 633, 26,70 603, 02 األٌسر بعدي

 الثانٌة
تنطٌط الكرة 

 بالٌد

 2633 2622 260,0 2603 02 األٌمن قبلً

 36,7 ,,39 26,03 36,3 02 األٌمن بعدي
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 2633 2622 7,,26 2620 02 األٌسر قبلً

 622, 0622 26070 0600 02 األٌسر بعدي

الجري 
بالكرة 
 بالرجل

 26,7 2622 26020 26,7 02 األٌمن قبلً

 36,7 3622 ,26,0 ,363 02 األٌمن بعدي

 2633 2622 ,26,0 2620 02 األٌسر قبلً

 622, 0622 ,,260 06,3 02 األٌسر بعدي

(  جيد ان ائي  5عشد مقار ة  تا ي ان تحيار القبميي بالحعيدي لمسجسهعية األقليى فيي جيدقل )
متهس، درجاة حر  عمي ا ال    من السجسهعة األقلى في ان تحار القبمي لحركية تش يي، ال ير  

قبيييإ حرا   0020بستهسييي،  0067قأعمييى درجييية كا ييي   000باليييد اليسشى)ال ييير  الس زييي ( كا ييي  
  قان ائ  متهس، درجياة حري  عمي يا ال  ي  فيي ان تحيار الحعيدي لحركية  00277ئدره معياري 

قبيإ حرا  معيياري  5048بستهسي،  5067قأعمى درجية كا ي   500تش ي، ال ر  باليد اليسشى كا   
 . 00204ئدره 

قبالشدحة لم ر  األندر)ال ر  فير الس ز ( فقد كان ائ  متهس، درجاة حر  عمي ا 
قأعميى درجية  000جسهعية األقليى فيي ان تحيار القبميي لحركية تش يي، ال ير  بالييد ظيه ال    مين الس

  قان ائيي  متهسيي، درجيياة حريي   00121قبييإ حرا  معييياري ئييدره  0005بستهسيي،  0033كا يي  
عمي ييا ال  يي  ميين السجسهعيية األقلييى فييي ان تحييار الحعييدي لحركيية تش ييي، ال يير  باليييد اليدييري كا يي  

 . 00291قبإ حرا  معياري ئدره  1088بستهس،  2033قأعمى درجة كا    1033
( ا ل عشد مقار ة  تا ي ان تحار القبمي قالحعدي لحركة الجري بال ر  5كسا  هض  جدقل )

بالرجيي  فييإن ائيي  متهسيي، درجيياة حريي  عمي ييا ال  يي  ميين السجسهعيية األقلييى فييي ان تحييار القبمييي 
قبيإ حرا   0022بستهسي،  0067كا ي   قأعميى درجية 000بالرج  اليسشى)ال ر  الس زي ( كا ي  

  قان ائيي  متهسيي، درجيياة حريي  عمي ييا ال  يي  ميين السجسهعيية األقلييى فييي  00224معييياري ئييدره 
بستهسي،  600قأعميى درجية كا ي   500ان تحار الحعدي لحركة الجري بال ر  بالرجي  اليسشيى كا ي  

 . 00297قبإ حرا  معياري ئدره  5048
فير الس ز ( فقد كان ائ  متهس، درجاة حر  عمي ا  قبالشدحة لم ر  األندر)ال ر 

قأعمى درجة  000ال    من السجسهعة األقلى في ان تحار القبمي لحركة الجري بال ر  بالرج  ظه 
  قان ائيي  متهسيي، درجيياة حريي   00147قبييإ حرا  معييياري ئييدره  0008بستهسيي،  0033كا يي  

 1033عدي لحركية الجيري بيال ر  بالرجي  كا ي  عمي ا ال    من السجسهعة األقلى في ان تحار الح
 . 00479قبإ حرا  معياري ئدره  1093بستهس،  2067قأعمى درجة كا   

(  هضييي  ان ائييي  متهسييي، 5قعشيييد الش ييير اليييى  تيييا ي السجسهعييية الخا يييية  جيييد ان جيييدقل )
زي ( درجاة حر  عمي ا ال    في ان تحار القبمي لحركة تش ي، ال ر  باليد اليسشى)ال ير  الس 

  قان ائيي   00219قبيإ حرا  معيياري ئيدره  0023بستهسي،  0033قأعميى درجية كا ي   000كا ي  
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متهسي، درجياة حري  عمي يا ال  ي  فيي ان تحيار الحعيدي لحركية تش يي، ال ير  بالييد اليسشيى كا يي  
 .00193قبإ حرا  معياري ئدره  3043بستهس،  3067قأعمى درجة كا    300

ر  فير الس ز ( فقد كان ائ  متهس، درجاة حر  عمي ا قبالشدحة لم ر  األندر)ال 
قأعمييى درجيية  000ال  ي  ميين السجسهعيية الخا ييية فييي ان تحييار القبمييي لحركية تش ييي، ال يير  باليييد ظييه 

  قان ائيي  متهسيي، درجيياة حريي   00147قبييإ حرا  معييياري ئييدره  0008بستهسيي،  0033كا يي  
لحعييدي لحركيية تش ييي، ال يير  باليييد اليدييري كا يي  عمي ييا ال  يي  ميين السجسهعيية الخا ييية فييي ان تحييار ا

 . 00272قبإ حرا  معياري ئدره  5055بستهس،  6000قأعمى درجة كا    5000
( ا ل عشد مقار ة  تا ي ان تحار القبمي قالحعدي لحركة الجري بال ر  5كسا  هض  جدقل )

 تحيار القبميي لحركية بالرج  لمسجسهعة الخا ية فإن ائ  متهس، درجاة حري  عمي يا ال  ي  فيي ان
بستهسييي،  0067قأعميييى درجييية كا ييي   000الجيييري بيييال ر  بالرجييي  اليسشى)ال ييير  الس زييي ( كا ييي  

  قان ائيييي  متهسيييي، درجيييياة حريييي  عمي ييييا ال  يييي  ميييين  00202قبييييإ حرا  معييييياري ئييييدره  0017
رجية قأعميى د 300السجسهعة الخا ية في ان تحار الحعدي لحركة الجري بال ر  بالرج  اليسشى كا ي  

 . 00151قبإ حرا  معياري ئدره  3036بستهس،  3067كا   
قبالشدحة لم ر  األندر)ال ر  فير الس ز ( فقد كان ائ  متهس، درجاة حر  عمي ا 

قأعمى درجية  000ال    من السجسهعة الخا ية في ان تحار القبمي لحركة الجري بال ر  بالرج  ظه 
  قان ائيي  متهسيي، درجيياة حريي   00121ئييدره قبييإ حرا  معييياري  0005بستهسيي،  0033كا يي  

 5000عمي ا ال    من السجسهعة الخا ية في ان تحيار الحعيدي لحركية الجيري بيال ر  بالرجي  كا ي  
 . 00246قبإ حرا  معياري ئدره  5043بستهس،  6000قأعمى درجة كا   

 ( 6جدقل)
 ا تحار قيم دهن لسقار ة  تا ي ان تحار القبمي بان تحار الحعدي

 مستوى المعنوٌة Zقٌمة  نوع المقارنة الحركة المجموعة

 األولى

 تنطٌط الكرة
 ,2622 360,7 بعدي ٌمٌن –قبلً ٌمٌن 

 ,2622 ,3607 بعدي ٌسار –قبلً ٌسار 

 الجرى بالكرة
 ,2622 360,0 بعدي ٌمٌن –قبلً ٌمٌن 

 ,2622 360,0 بعدي ٌسار –قبلً ٌسار 

 الثانٌة

 تنطٌط الكرة
 ,2622 ,,360 بعدي ٌمٌن –مٌن قبلً ٌ

 ,2622 360,2 بعدي ٌسار –قبلً ٌسار 

 الجرى بالكرة
 ,2622 36000 بعدي ٌمٌن –قبلً ٌمٌن 

 ,2622 360,0 بعدي ٌسار –قبلً ٌسار 

( مديييتهه د لييية ال يييرقت بيييين ان تحيييار القبميييي ق ان تحيييار الحعيييدي ل ييي  6 هضييي  جيييدقل )
لييى قجييهد فييرقت ذاة د ليية وحرييا ية بييين جسييي  ان تحيياراة حركيية قل يي  طيير    قالتييي ااييارة ا

 القبمية ق ان تحاراة الحعدنة قلرال  ان تحاراة الحعدنة.
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قلمتعيير  عمييى وجابيية التديياتل الخييا ي قالييفي ظييد  الييى امكا ييية تعسيييم  تييا ي الححييع عمييى 
  بالييد مي   تيا ي طرفي الجديم العميهي قالدي مي   فقيد تيم مقار ية  تيا ي ا تحياراة حركية تش يي، ال ير 

 ا تحاراة حركة الجري بال ر .
 (7جدقل)

 مستوى المعنوٌة Z متوسط الرتب العدد الحركة الطرف -نوع اإلختبار المجموعة

 األولى

 الٌمٌن -قبلً 
 02620 02 تنطٌط الكرة بالٌد

26072 26707 
 02600 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌسار -قبلً 
 0602, 02 تنطٌط الكرة بالٌد

2670, 26,30 
 0,602 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌمٌن -بعدي 
 02602 02 تنطٌط الكرة بالٌد

2622 ,622 
 02602 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌسار -بعدي 
 02672 02 تنطٌط الكرة بالٌد

26,,0 260,2 
 02.32 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌمٌن -قبلً  الثانٌة
 006,0 02 الكرة بالٌد تنطٌط

26007 263,0 
 0600, 02 الجري بالكرة بالرجل

 (7تاب  جدقل )
 مستوى المعنوٌة Z متوسط الرتب العدد الحركة الطرف -نوع اإلختبار المجموعة

 الثانٌة

 الٌسار -قبلً 
 0,602 02 تنطٌط الكرة بالٌد

2670, 26,30 
 0602, 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌمٌن - بعدي
 006,2 02 تنطٌط الكرة بالٌد

,6003 26,00 
 06,2, 02 الجري بالكرة بالرجل

 الٌسار -بعدي 
 03603 02 تنطٌط الكرة بالٌد

,600, 26,,0 
 7670, 02 الجري بالكرة بالرجل

( اليييى عيييدم قجيييهد فيييرقت ذاة د لييية معشهيييية بيييين  تيييا ي 7قلقيييد اايييارة الشتيييا ي جيييدقل )
لقبميييي لألط يييال فيييي حركييية تش يييي، ال ييير  بالييييد مييي   تيييا ج م فيييي ا  تحيييار القبميييي لحركييية ا  تحيييار ا

الجييري بيييال ر  بالرجييي    كسيييا اايييارة انزيييا  اليييى عيييدم قجيييهد فيييرقت ذاة د لييية معشهيييية بيييين  تيييا ي 
ا  تحييار الحعييدي لألط ييال فييي حركيية تش ييي، ال يير  باليييد ميي   تييا ج م فييي ا  تحييار الحعييدي لحركيية 

   بالرج .الجري بال ر 
قلمتعر  عمى وجابة التداتل الخالع تم مقار ية ميده التحدين فيي  تيا ي ا  تحياراة القبميية 

 بالحعدنة ل ل ال رفين الس ز  )األنسن( قفير الس ز  )األندر(.
 (8جدقل)

 الشدحة السلهية لسقدار تحدن ان تحار الحعدي عن القبمي ل   طر  
 نسبة التحسن المجموعة الطرف الحركة

 تنطٌط الكرة بالٌد

 االٌمن
 %,006 األولى

 %0363 الثانٌة

 األٌسر
 %,326 األولى

 %,0,6 الثانٌة
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 الجري بالكرة بالرجل

 االٌمن
 %0760 األولى

 %0363 الثانٌة

 االٌسر
 %3260 األولى

 %0067 الثانٌة

بالييد بالشديحة  ( الي ان  دحة تحدن ال ر  األنسن في حركة تش ي، ال ير 8نذير جدقل )
% لمسجسهعيية الخا ييية   كسييا كا يي   دييحة 5303% فييي حييين كا يي  8801لمسجسهعيية األقلييى كا يي  

% في حيين 8708تحدن ال ر  األنسن في حركة الجري بال ر  بالرج  بالشدحة لمسجسهعة األقلى 
 (2% لمسجسهعة الخا ية. اك )5303كا   

ألندير فيي حركية تش يي، ال ير  بالييد ( اليي ان  ديحة تحدين ال ير  ا8كسا نذير الجيدقل )
% لمسجسهعية الخا يية   كسيا كا ي  9101% في حيين كا ي  3006بالشدحة لمسجسهعة األقلى كا   

% 3009 دييحة تحديين ال يير  األنديير فييي حركيية الجييري بييال ر  بالرجيي  بالشدييحة لمسجسهعيية األقلييى 
 % لمسجسهعة الخا ية.8907في حين كا   

 
 ( 2اك  )

 الشدحة السلهية لسقدار تحدن ان تحار الحعدي عن القبمي ل   طر 
 مشاقذة الشتائج:

حاقل الحاحع  لل ظفه الدراسة انجابة عمى عدد من التدات ة التي ئد تدياعد انجابية 
 7-6عمي ا في قض  ارااداة لمسربي الرياضيي عشيد تعمييم الحركياة األساسيية لألط يال مين سين 

قبخاوة تمك الحركاة األساسية التي في حال ت هيرظا الى م اراة رياضيية فيإن اللعيب سشهاة 
 نكهن في حاجة الى القدر  عمى أدا  ا بكل ال رفين الس ز  قفير الس ز .

فالتديياتل األقل قالييفي   ييد  الييى التعيير  عسييا اذا كييان الييتعمم ب يير  )الس زيي  أق فييير 
الشتييا ي الييى أن السسارسيية بييال ر  الس زيي  تييؤهر  الس زيي (  ييؤهر عمييى ال يير  األ يير؟ أقضييح 

عميى ال يير  فييير الس زيي    كسيا ان السسارسيية أنزييا  بييال ر  فيير الس زيي  أهييرة عمييى ال يير  
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( قميييييالي ي 3الس زييييي    قظيييييه ميييييا  ت ييييي  مييييي  ميييييا تهويييييم  انيييييل دراسييييياة كيييييل  مييييين بش يييييام بييييييدا )
( اليى قجيهد تحدين 1)( قايك  4(  فمقد ااارة الشتا ي فيي جيدقل )13)Malihe Moonesمه  

في  تا ي ان تحار الحعدي مقار ية بشتيا ي ان تحيار القبميي ل يل ال يرفين )الس زي  قفيير الس زي ( 
ألط ال السجسهعة التجريبية األقلى قالتي مارس  التعمم بال ر  الس ز  )األنسين(   قلقيد اقضي  

لسسارسية بيال ر  الس زي  ( ان ظفا التحدن دال احرا يا   قبشا   عميى ذليك فيإن ا6( ق)5جدقل )
تييؤدي الييى حييدقث ا تقييال اهيير تعمييم هشييا ي ونجييابي لم يير  فييير الس زيي . قكييفلك الحييال بالشدييحة 
لمسجسهعية الخا ييية قالتيي مارسيي  الييتعمم بيال ر  فييير الس زي  )األنديير( حيييع اايارة الشتييا ي فييي 

 تقال اهر تعمم ( الى ون السسارسة بال ر  فير الس ز  تؤدي الى حدقث ا6( ق)5( ق)4جدقال )
 هشا ي ونجابي لم ر  الس ز . 

قلإلجابية عميى التدياتل الخييا ي قاليفي ظيد  الييى التعير  عسيا اذا كييان ظشياك و يتل  فييي 
 تيييا ي الححيييع عشيييد اسيييتخدام حركييية اساسيييية تيييؤده بيييال ر  العميييهي )الييييد( اقحركييية اساسيييية تيييؤده 

ط بييين  تييا ي ا  تحيياراة القبمييية ( الييى قجييهد ارتحييا7بييال ر  الديي مي )الرجيي (؟ فمقييد ااييار جييدقل )
قالحعدنية لألط يال فيي حركية تش يي، ال ير  بالييد مي   تيا ج م فيي ا  تحياراة القبميية قالحعدنية لحركيية 
الجيييري بيييال ر  بالرجييي    مسيييا  يييدل عميييى ان  تيييا ي التجربييية عميييى ال ييير  الدييي مي مييين الجديييم تؤييييد 

ل اهر التعمم الخشا ي قاحد ل ل  من ج  ي الشتا ي عمى ال ر  العمهي. قبسعشى ا ر فإن اتجاه ا تقا
 الجدم العمهي قالد مي.

مسييا سييب   تزيي  ان ا  تقييال الخشييا ي ألهيير الييتعمم نحييدث فييي كييل انتجيياظين   بسعشييى ان 
اليييتعمم بإحيييده ال يييرفين  يييؤهر انجابييييا  عميييى ال ييير  األ ييير   قل ييين ظييي  التييي هير متدييياقي فيييي كيييل 

لييع لمححييع . قلإلجابيية عميييل تييم حدييا   دييب التحديين التييي انتجيياظين ؟ قظييفا كييان التديياتل الخا
(   قعشيد مقار ية  ديحة تحدين ال ير  فيير 8طرأة عمى أط ال ك  مجسهعة قل   طر  جيدقل )

الس ز )األندييييير( لمسجسهعييييية األقلى)قالتيييييي تعمسييييي  بيييييال ر  الس زييييي ( بشديييييحة تحدييييين ال ييييير  
الس زيي (  جييد ان تيي هير ال يير  الس زيي )األنسن( لمسجسهعيية الخا ييية)قالتي تعمسيي  بييال ر  فييير 

فييير الس زيي  عمييى ال يير  الس زيي  ظييه األعمييى قبدرجيية كبييير  عيين تيي هير ال يير  الس زيي  عمييى 
فير الس ز . قبشا  عمى ذلك فإن بدانة التعمم بال ر  فير الس ز   ؤدي الى  تا ي أفز  فيي 

ير فيي كيل انتجياظين. وكتدا  القدر  عمى األدا  بكل ال رفين   مسا نذير اليى عيدم تدياقي التي ه
فيي تجربتيل األقليى    Tino and Matthias( 21قظفا  ت   مي  ميا تهوي  الييل تيشيه ق مياتييس)

من  تا ي حيع ااارق الى عدم قجهد ( 2بدام ئحاس دمحم قأ رقن )قل ن نختمأ عسا تهو  اليل 
 فرت بين بدانة السسارسة بال ر  الس ز  اق فير الس ز .

 Callosumتييييا ي ظييييفه الدراسيييية تت يييي  ميييي  وفتييييراا الشسييييهذ  الخ شييييي )قفقييييا  لسييييا سييييب  فييييإن  
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Model لت دير ان تقال الخشا ي ألهر التعمم قالفي  ره ان السسارسة بال ر  فير الس ز   يؤهر )
عمى ال ر  الس ز  برهر  أكبر من العكس قذلك  ن  سهذ  ال  ا    ره عيدم قجيهد فيرت بيين 

ه ميييا  تعيييارا مييي   تيييا ي ظيييفا الححيييع الحيييالي   كيييفلك الحيييال بدانيية اليييتعمم ب ييير  ئبييي  األ ييير قظييي
( قاليفي  يره ان اليتعمم بيال ر  Cross activation Modelبالشديحة لشسيهذ  الشذياط السقابي  )

الس ز   ؤهر عمى ال ر  فير الس ز  في حين ان التعمم بال ر  فيير الس زي     يؤهر عميى 
 ظفا الححع. ال ر  الس ز   قظه انزا  ما لم  ت   م   تا ي

 :البحث إستشتاجات
 في ضه  انجرا اة العمسية الستحعة في ظفا الححع قفي حدقد عيشتل نسكن وستشتا  ما  مي:

ون ا تقال اهر التعمم الخشا ي نحدث في كل انتجاظين: من ال ر  الس ز  الي ال ر  فيير  -1
 الس ز  ق من ال ر  فير الس ز  الى ال ر  الس ز .

بيال ر  فيير الس زي  تيؤدي اليى  تيا ي أفزي  مين بيدا ت ا بيال ر  الس زي  ون بدانة اليتعمم  -2
 قذلك عشد تعميم م اراة تت مب القدر  عمى أدا  ا بكل ال رفين.

ان الشسيييهذ  الخ تيييي قاليييفي نقتيييرح تريييهر ل يحيييية حيييدقث ان تقيييال الخشيييا ي لميييتعمم ظيييه األئييير   -3
 لمرها  قذلك قفقا  لسا ااارة اليل  تا ي ظفا الححع.

 :البحث صياتته 
عشد تعميم م اراة تت مب القدر  عمى األدا  بكل ال رفين ن ز  بدانة السحاق ة األقليى مين  -1

 السسارسة بال ر  فير الس ز .
انظتسيييام بيييإجرا  التجيييار  قالدراسييياة العمسيييية التيييي تدييياعد فيييي التحقييي  مييين ميييدي ويييلحية  -2
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 ملخص البحث 
 سشهات 6دراسة اإلنتقال الثشائي ألثر التعلم خالل تعلم بعض الحركات األساسية لألطفال في سن 

أ.م.د/ دمحم فهزي عبد الذكهر                                                                
 أستاذ مداعد بقدم عمهم الحركة الرياضية 

جامعة حمهان –كمية التربية الرياضية لمبشين   
نذيير ان تقيال الخشيا ي اليى ميده سي هلة تعمييم م يار  جد يد  ب ير  بعيد مسارسيت ا بييال ر  
ا  ر. قظه مجال ت بيقي ن تحار قج اة الش ر السختم ة في ت دير العسمياة الدا مية السرتح ية 

ضيية. قلقيد ظيدف  الدراسية الحاليية فيي السقيام بهبا أ بع  أج ا  الس   لل تعمم الس ياراة الريا
األقل الى محاقلة التعر  عمى ت هير وستخدام كل  من ال ر  الس ز  أقفيير الس زي  فيي بدانية 
محييياق ة اليييتعمم عميييى وكتديييا  األدا  ال شيييي الريييحي  ليييحع  الحركييياة األساسيييية بكيييل ال يييرفين 

و تحار الشسياذ  اليخلث الس ترضية مين العمسيا  لسرحمة ال  هلة السحكر    ظفا بانضافة الى محاقلة 
 20ط يي ) 40لت دييير كيحييية حييدقث ان تقييال الخشييا ي برييهر  تجريبييية. قلقييد ااييتسم  العيشيية عمييى 

بشاة( في الدشة الدادسة من العسر  تم تقديس م الى مجسهعتين تجيريبيتين مت يافلتين:  20بشين ق
ة اليييتعمم   مجسهعييية ها يييية اسيييتخدم  مجسهعييية أقليييى اسيييتخدم  ال ييير  الس زييي  طيييهال محييياق 

ال ر  فير الس زي  طيهال محياق ة اليتعمم. قتيم ا تقيا  حيركتين أساسييتين مين حركياة السعالجية 
(. تيم تقيييس م Ball Bounce( قتش يي، ال ير  بالييد )Foot dribblingقظسا الجره بيال ر  بالقيدم )

قاايارة الشتيا ي اليى ون بدانية اليتعمم  في و تحارين ئبمي قبعدي قفقا  لمسعيا ير الخاوية بكي  حركية.
بييال ر  فييير الس زييي  تييؤدي الييى  تيييا ي أفزيي  ميين بيييدا ت ا بييال ر  الس زيي  قذليييك عشييد تعمييييم 
م اراة تت مب القدر  عمى أدا  ا بكل ال رفين. كسا ا دة الشتا ي الشسهذ  الخ شيي كتريهر لت ديير 

 كيحية حدقث ان تقال الخشا ي لمتعمم.
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Abstract 

Studying of Bilateral transfer of learning during practice some 

fundamental movements for children aged 6 years 

Dr. Mohamed Fawzi Abdel Shakour 

Bilateral transfer of learning indicates how easy it is to learn a new 

skill with one side after practicing it with the other. It is an applied area to 

test different perspectives in the interpretation of internal processes 

related to the functions of some parts of the brain during the learning of 

motor skills. The present study aimed primarily at trying to identify the 

effect of using both the dominant or non- dominant party at the beginning 

of learning attempts on acquiring the correct technical performance of 

some fundamental movements on both sides of the early childhood stage, 

this is in addition to trying to test the three assumed models by scientists 

to explain how the bilateral transfer occurs experimentally. The sample 

included 40 children (20 boys and 20 girls) in the sixth year, they were 

divided into two equivalent experimental groups: the first group used the 

dominant party throughout learning attempts, and the second group used 

the non- dominant party throughout the learning attempts. Two 

fundamental movements were selected from the Object Control 

movements: Foot dribbling and Ball Bounce. They were assessed (pre and 

post tests) according to the criteria for each movement. The results 

indicated that beginning of learning with the non- dominant party leads to 

better results than beginning with the dominant party, when teaching 

skills that require the ability to perform on both sides. The results also 

supported the Callosum Model as visualization to explain how the 

bilateral transfer of learning occurs. 
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