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 مستخلص البحث

 بحميدد ا ع دد  رددئ ا ، وبحثقدد   بعدد ب   هددالت بحمي االددا با مبا بحالنددئيا حائ دد ا   دد هدد ا بحث ددى بحدد  

بحميدد ا ع دد  بح دد وا مدداع بحال الدد عماع ، هدد  بحالددالت بحمي االددا با مبا بحالنددئيا حائ دد ا   دد  بحثقدد  

بحالددالت بحم  يثددا ، وبسددمم ها بحثئتثمددئم بحالددالت بحضددئم و وبحم  يثاددو وبارمثددئمبد بحثي يددو ح ائ دد اع

ا بحائ دد اع بي يددو م دد ب  حدد    حثقدد  وبحثددئح  و رددا برماددئم عااددو بحث ددى اعثدد ،حالالئالمددو ويثايددو  بحث ددى

بم إحدد    ددا ءدد ا يمددئئت بارمثددئمبد ور  ا لددئ وهائت ددملئ ر ندد ا بحثئتثمددئمو  ئً ،اعثدد( 21)عدد  ها 

، بسمم بم با وبد بحالسئع ه  ا با مبا بح س بحالنئيا بحالي   ئع او حدمي ا هلدئمبد  يئحادو تدلا بحثقد 

ر د ا بحال ال عدو بحم  يثادو  دا ، هد    ا بارمثئمبد بحثي يدوبم بحال ال عماع ت  تققمئ ر سع وبءح و

بحمئكا  ع   بسمم بم با وبد بحالسئع ة مئا مبا بح س بحالنئيا مالدئ ، وأون  ع    بي ئز تلا بحثق  

 .ساو  21حو هع رئ ا  وبءح و ئع او  ا باي ئز ح ى اعثا ر ا 
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The effect of using aids in spatial sense perception 

Throwing weights under 18 years old 
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Shehab 
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Abstract  

      The aim of the research is to prepare an educational curriculum for 

spatial cognition of weight-pushing juniors, and to identify the effect of the 

spatial cognition educational curriculum for junior weight-pushing, with 

identifying the differences between the control and experimental groups and 

post-tests for juniors. The junior clubs of Baghdad to push the weight of (12) 

players, and in light of the results of the tests, analysis and discussion, the 

two researchers concluded that the use of auxiliary tools in perceiving spatial 

sense is effective for learning the skills of the effectiveness of throwing 

weight, and that the two groups have achieved a clear improvement in the 

post tests, with the superiority of the group Experimentation in achieving 

weight throwing, and he recommended emphasizing the use of spatial 

awareness aids with its clear and effective effect on achievement for players 

under 18 years of age. 

Keywords: Auxiliary tools, spatial sense perception, weight throwing 

achievement.                                                                                                       
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث  -2

 :مقدمة البحث واهميته  2-2

و ددا هي ددا بحدد وك حددا ينددع وحادد   بح دد  و ، بم بحمقدد م بح ئندد   ددا همم دد  باحيددئ  بح يئءدداو 

مدد  ءددئا يما ددو اسددمم بم بحمقااددئد بحي الاددو بح  يثددو  ددا بحمم دداع بحسدد اا بحالثدد هت حيال اددو ، وبامر ددئك 

  .لزة وبا وبد بحالسئع ة بحمي ا وبحم ميب بءئ و بح  باء

حق  بنثح بحيئحا كثا  باهمالئم م يئحائد بح ها  ا بحيئ  بحق ى ك يلئ ر مئج بح  هم  ثئد كثاد  

بءئ و بح  بحق مبد بحث ياو وباسمي ب  بحا سا وبهنئياو باتسئس مئحالنئم وبحزهئم ام بهالادو با مبا 

 سدا وب مبا ت كمدو ءدالع بحد بئ ة وبحالندئم بح س ت كا  ا ح     بحثق  رم  ب ر اد   دا وءدياو بح

بحال    حدو حد    بحثقد  بحد  بميد  هسدئ و هالنادو وبحدلي يمضدح  دا بحقد مة ع د  ب با بحد ومبيئد بحسد ييو 

  . حم قاق ب ض  بي ئز  وم ت وث ر أ و    بحال ئوحو

بم بهالاو با مبا بح س ت كا  ا  يئحائد بح ها ري  ء وميو ء ب ورئندو مئحاسدثو ح السدئ و 

 .و تو ح    بحثق  مئر ئه ت ئع بح ها هع رالك وءياو بح سا 

ات ا بحثئتثمئم وء   ني مو ح ى اعثاع بحائ  اع  ا ري ا بحال بت  بح ااو ح    بحثقد   ولحدل حيد م  

بهددئ ،  بسددمم بم با وبد بحالسددئع ة حم سدداع باي ددئز ور دد ي  با مبا بحالنددئيا حدد ى اعثددا   دد  بحثقدد 

سدميئيا بحثئتثدو مدأ وبد هسدئع ة حم د ي  با مبا بح دس هندئيا و تد مبد بح هدئة وح   هله بحال ن و ب

وإهنئيئرلا وباعمالئ  ع   بسمم بم بح سئئ  وبأل وبد بحالسدئع ة بحمدا ريمالد  بيالدئي بحدمي ا وي بر دو بي 

 .ع   أسس ع الاو ريمال  ع   ع ا بحمي ا بح  كا

يئ  ا  يئحاو     بحثق   ع   إرقئم بأل با بح ادا ورنالع أهالاو بحث ى  ا إع ب  هالت ري االا يسئع      

 .وبح ومبم و ق با مبا بح س  بحالنئيا 

  : اهداف البحث 2-1

 .بع ب   هالت بحمي االا با مبا بحالنئيا حائ  ا     بحثق  . 2

 .بحمي ا ع   رئ ا  بحالالت بحمي االا با مبا بحالنئيا حائ  ا     بحثق   . 1

 .ع بحال ال عماع بحضئم و وبحم  يثاو وبارمثئمبد بحثي يو ح ائ  اعبحمي ا ع   بح  وا ما.3

 :البحث  ضيتا فر 2-0

 .وء      وا لبد  احو بت ئئاو ماع يمئئت بارمثئمبد بحقث او وبحثي يو ح ائ  اع  . 2

 .وء     وا لبد  احو بت ئئاو ماع بحامئئت بارمثئمبد بحثي يو ح ائ  اع  .1

 :مجاالت البحث  2-4

  .و سا 21اعث  بي يو بحي با  ا  يئحاو     بحثق  ح ائ  اع ر ا بك :  المجال البشري 2-4-2

 بح ئ ميو –ه يب بحمئمءا حن او بحم ماو بحث ياو وع  م بح يئءو :  المجال المكاني 2-4-1

 .2/4/1212 إح   2/3/1212هع ح ال ة :  المجال الزماني 2-4-0

 :مصطلحات البحث  2-5

ويق   مو ت مة بح    ع   بح عا مال ء  ءسالو  ا بح  بغ و بحقد مة ع د   :راك المكاني االد 2-5-2

.بح عا مئحيالتو بحالنئياو ماع بح    و با ائا بحال ا و مو 
(2)

 

 
                                                

- (2)Rhodes, B. (2009). Learning and Production of Movement , Behavioural 

Physiological and Modelling Perspectives, Human Movement Science, London.23  
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 الفصل الثاني

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية  -1

 : منهج البحث  1-2

م هع بحالزم برمائم بحالالت بحالائسب حلئ ، ألء  بحم ن  بح  بح   ك بحالائسثو ح ثايو بحال ن و كئ

ه  ه ئوحو ءثع ك  )وع او  ق  بسمم ها بحثئتثو بحالالت بحم  يثا ويق   مئحالالت بحم  يثا 

ولحل حقائس ب  ه ع   ر ل  –بحالم ا  بحم  يثا –بحالم ا بد بحما رؤ   ع   بح ئه ة هئ ع ب 

(بح ئه ة
(2)

مو ويثايو  بحث ى ، تاى ييمث  هع أكث  بسمم ها بحثئتثو بحالالت بحم  يثا حالالئال 

 .بح ن ك إح  هي  و ه  ق ملئ  بح سئئ  ك ئيو  ا

 : مجتمع البحث وعينته  1-1

ي رثع برمائم بحيااو بمرثئيئ و اقئ م ثايو بحال مال  بحالأر ل هاو بحيااو ويثايو ه ن و بحث ى أليلئ 

"م عال و لحل بحاال لج هع بحال مال  بحلي ي  ي ع او بحثئتى ه ال  وه  "
(1)

ومللب را برمائم عااو ،  

 .اعب( 21)بحث ى اعثا بحائ  اع بي يو م  ب  ح    حثق  وبحثئح  ع  ها 

- :االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات  1-0

- :وسائل جمع المعلومات  1-0-2

 بحال ئ م وبحال بء  بحي ماو وباءاثاو  .2

 بارمثئم وبحقائس  .1

  ثنو بحالي  هئد بح وحاو  .3

 spssح سئئ  بات ئئاو ب .4

 -:االجهزة واالدوات المستخدمة  1-0-1

  كئها ب   ي  ي عsony 

 ك ة ت م يثاو 

 -:اجراءات البحث الميدانية  1-4

 البرنامج التعليمي  1-4-2

وكئيددا هدد ة  ،حقدد  تئهددا بحثئتددضثو م ءددض  هددضالت ري االددا ح يئحاددو   ددض  بحثقددض  م  يقددو بحددض ومبم 

 .وت بد ر ميساو  3سئما   ال  ك  أسث ع بحالالئج بحمي االا بمم  أ

وبيملددد  يددد م بحثال دددئا بحال دددئ ا ( 7/3/1212)بم بحالدددالت بحمي االدددا مددد با يددد م باتددد  بحال دددئ ا 

تاى وءيا بحثئتضثو ه ال عضو هضع بحمالدئميع بحم ضد يو ، إءدضئ و إحدض  ري داا   دض  ( 32/3/1212)

تادى م د  بح تدا باءالدئحا حنئ دو ، إحد   ال دو أتسدئم  بحثقض  م  يقو بح ومبم ، وتسالا بح ت ة بحمي االاو

- : تاقو وكئارا ( 022)بح ت بد بحمي االاو 

   تاقو252=  22×  تاقو 25: بحقسا بحم ضا ي - 2

  تاقو ٠22=  22×  تاقو  ٠2: بحقسا بح ئاسا - 1

  تاقو 252=  22×  تاقو  25: بحقسا بحممئهضضضضضا  - 3

                                                

 232ص، ( 1224،بح ضئمة ح  ثئعو وبحا  ،م  ب  : ) 2ج، اساسيات البحث المنهجيتالا  ءئع  ه سع ؛  (2)

م  ب  ،ه ثيو بحمي اا بحيئحا : )طرق البحث العلمي ومناهجه في التربية الرياضية وءاو ه     وبر وم ،  (1)

 .22٠، ص( 2011،
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  :وسائل االحصائية  1-6

  .سع بح سئمابح  -

 .باي  با بحاليائمي  -

 .د ح ياائد بحالمائظ ة  -

 الفصل الثالث

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-0

عررررض وتحليرررل ومناقشرررة الوسرررال الحسرررابي واالنحرررراف المعيررراري للمجمررروعتين التجريبيرررة  0-2

  :والضابال لالختبارات القبلية والبعدية

 (2)جدول 

 ات المعيارية بين لالختبارات القبلية والبعديةيبين االوساط الحسابية واالنحراف

 بحثي ي بحقث ا  

باي دددددددددددددددددددددددد با  بح سع بح سئما بارمثئم بحال ال عو

 بحاليائمي

باي دددددددددددددددددددددددد با  بح سع بح سئما

 بحاليائمي

 0.379 14.990 1.152 12.277 بارمثئم بحم  يثاو

 0.492 8.583 0.516 7.333 بحمقااا

 0.501 13.357 0.599 11.933 بارمثئم بحضئم و

 0.983 6.833 0.665 5.417 بحمقااا

 (1)جدول 

 يبين نتائج اختبار الفروق بين القبلي والبعدي

 ع ا± ا   بحالم ا بد 
 tتاالو 

 بحال س مو
 بح احو .Sigبحاليا يو 

 بحم  يثاو

 

 هيا ي 0.002 6.223 0.436 2.713 بارمثئم

 هيا ي 0.004 5.000 0.250 1.250 بحمقااا

 هيا ي 0.004 5.121 0.278 1.423 بارمثئم بحضئم و

 هيا ي 0.026 3.114 0.455 1.417 بحمقااا

 (0)جدول 

 نتائج اختبار الفروق بين االختبارات البعدية لعينتي البحثيبين 

 بحال ال عو بحضئم و بحال ال عو بحم  يثاو  بارمثئم
تاالدددددددددو 

 بح  وا
 بح احو بحاليا يو

 
بح سددددددددددع 

 بح سئما

باي  با 

 ئميبحاليا

بح سدددددددددع 

 بح سئما

باي  با 

 بحاليائمي

 هيا ي 0.000 6.367 0.501 13.357 0.379 14.990 بارمثئم

 هيا ي 0.003 3.900 0.983 6.833 0.492 8.583 بحمقااا
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- :مناقشة النتائج 0-1

ظلدد م  د وا هيا يددو ح دئحح بارمثددئم بحثيد ي وريددزو ( 3)و( 1)و( 2)رثداع هدع رددالك بح د وك 

لد م ر دل بح د وا بحد  يثايدو با وبد بحالسددئع ة هدع تثد  بحثئتثمدئم ك يلدئ تد  ردا بسددمم بم بحثئتثمدئم ظ

ب وبد هسددئع ة رلدد ا بحدد  ر دد ي  بح ئيددب بح سددا بحالنددئيا وكئيينددئس وبءددح ع دد  ر دد م بح ئيددب 

بحاللددئمي ويدد ج سددثب لحددل مددئم با مبا بح ددس هنددئيا  ددا بح ئيددب بح يئءددا عال اددو هلالددو  ددا رئ يددو 

ب يدددما هدددع رالحلدددئ رثدددئ ك با دددئمبد بحي دددثاو بح سددداو وبح  كادددو مددداع بح لدددئز بح بءدددب بح  كدددا بل

 وبح لئز بحي ثا ومالئ ي قق باي ئز بح ا  ح ها بحثق  ( عضالد وبورئم وه ئن )بح  كا

بم يثايو با وبد بحالسئع ة هع تث  بحثئتثمئم ت  را مائؤهئ و ق بسس ع الاو م اى ين م بحالعب 

" ة مئتدد  زهددع هالنددع وهددلب هددئ يؤكدد ه ع دد  نددئحح بحل هدد مي بحدد  بم تددئ م ع دد  بسددمم بم بت دد  تدد 

با وبد بحالسئع ة ريال  ع   راالاو ور سداع بحم ب دق بحي دثا بحيضد ا وك ئيدو بحيضدالد بحيئه دو  دا 

. "ر  ي  ت مرلئ ع   با با 
(2)

 

 الفصل الرابع

 :االستنتاجات والتوصيات   -4

 :االستنتاجات 4-2

 :وتحليلها ومناقشتها توصلت الباحثتان في ضوء نتائج االختبارات

بم بسمم بم با وبد بحالسئع ه  ا با مبا بح س بحالنئيا بحالي   ئع او حمي ا هلئمبد  يئحاو تدلا  – 2

 .بحثق 

 بم بحال ال عماع ت  تققمئ ر سع وبءح  ا بارمثئمبد بحثي يو – 1

 .ر  ا بحال ال عو بحم  يثاو  ا بي ئز تلا بحثق   – 3

 :تالتوصيا 4-1

 : في ضوء االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثتان توصيان بما ياتي 

بحمئكا  ع   بسمم بم با وبد بحالسئع ة مئا مبا بح س بحالنئيا مالئ حو هدع ردئ ا  وبءدح و ئع ادو  – 2

 .ساو  21 ا باي ئز ح ى اعثا ر ا 

 المصادر

، ( 1224،ح ضئمة ح  ثئعو وبحا  ب،م  ب  : ) 2ج، اساسيات البحث المنهجيتالا  ءئع  ه سع ؛  -

 232ص

م د ب  ،ه ثيدو : )طررق البحرث العلمري ومناهجره فري التربيرة الرياضرية وءاو ه  د   وبرد وم ،  -
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