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 في  والمهاریة البدنیة المتغیرات بعض في الموانع جمناستك منهاج تأثیر

  الریاضیة التربیة لدرس األرضیة لحركاتا
  

  م لقاء عبد المطلب خلیل.      م      د أفراح ذنون یونس   .م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
  :یهدف البحث إلى الكشف عن مایاتي

التجریبیــة التــي تــستخدم المجموعــة  الــضابطة و ة القبلــي والبعــدي للمجموعــینتبــار لفــروق بــین االخا -١
  .لحركات األرضیةالمهاریة في االمتغیرات البدنیة و بعض جمناستك الموانع في 

التجریبیــة التــي تــستخدم جمناســتك المجموعــة  الــضابطة و ةلمجموعــلالفــروق بــین االختبــار البعــدي  -٢
  .لحركات األرضیةالمهاریة في ابدنیة و المتغیرات البعض الموانع في 

  : الفرضان اإلتیان قد وضعت الباحثتانو 
التجریبیــة المجموعــة  الــضابطة و ین القبلــي والبعــدي للمجموعــةوجــود فــروق معنویــة بــین االختبــار  .١

) لحركــات األرضــیةالمهاریــة فــي االمتغیــرات البدنیــة و بعــض التــي تــستخدم جمناســتك الموانــع فــي (
 .بار البعدي للمجوعتینولصالح االخت

ــــة ولــــصالح  .٢ ــــضابطة والتجریبی ــــین المجمــــوعتین ال ــــار البعــــدي ب ــــة بــــین االختب ــــروق معنوی وجــــود ف
 . التجریبیةالمجموعة

اجــرت الباحثتــان التجربــة علــى عینــة عــشوائیة مــن طالبــات الــصف األول المتوســط بلــغ عــددهن 
  .المجموعتین الضابطة والتجریبیةطالبة لكل من ) ٢٠(طالبة قسموا إلى مجموعتین بواقع ) ٤٠(

وتـــم تحقیـــق التكـــافؤ بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة فـــي متغیـــرات العمـــر والطـــول والـــوزن 
  . االختصاص ومستوى األداء المهاري يوبعض المتغیرات البدنیة التي حددها ذو 

القوة : ( المتغیرات آالتیةقامت الباحثتان بإجراء االختبارات القبلیة المتمثلة باالختبارات التي تقیس
الممیزة بالسرعة لعضالت الذراعین والرجلین ومطاولة القوة لعضالت الذراعین والرجلین والسرعة االنتقالیة 

  .واختبار قیاس مستوى األداء المهاري في بعض الحركات األرضیة ) والرشاقة والمرونة والتوازن
موانع تضمن خمسة نماذج كـل نمـوذج یخـتص قامت الباحثتان بوضع برنامج مقترح لجمناستك ال

بمهارة من المهارات الخمسة التي تم اعتمادها في البحث والتي تم تنفیذها في الجزء اإلعدادي من الدرس 
وفـــي ضـــوئها قامـــت الباحثتـــان باختیـــار األدوات واألجهـــزة والتمرینـــات  المناســـبة واســـتغرق تنفیـــذ البرنـــامج 

  .بواقع ثالث وحدات تعلیمیة في األسبوع الواحدأسابیع ) ٨(للمجموعة التجریبیة 

 ٢٠٠٩ –) ٥٠( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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 ٢٠١

النـسبة المئویـة : (وهـي لمعالجـة البیانـات إحـصائیا استخدمت الباحثتان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة
و للعینــات المــستقلة) ت(اختبــار و للعینــات المرتبطــة ) ت(اختبــار و االنحــراف المعیــاري  و الوسـط الحــسابي و 

 .)معامل االرتباط
  : التي توصلت إلیها الباحثتان ستنتاجاتاالومن اهم     
حققت المجموعة التجریبیة التـي اسـتخدمت برنـامج جمناسـتك الموانـع تطـورا فـي بعـض المتغیـرات  .١

القـــوة الممیــزة بالــسرعة لعـــضالت الــذراعین والــرجلین والمرونـــة والرشــاقة والـــسرعة : (البدنیــة اآلتیــة
 .ستخدمت المنهاج الذي أعدته مدرسة المدرسةأفضل من المجموعة الضابطة التي ا) والتوازن

حققــت المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت برنــامج جمناســتك الموانــع تطــورا فــي مــستوى األداء  .٢
 . المهاري أفضل منه للمجموعة الضابطة

  : منهاعدد من التوصیاتهذه االستنتاجات وضعت الباحثتان وفي ضوء 
فـــي الجـــزء اإلعــدادي مـــن درس التربیـــة الریاضـــیة فـــي المرحلـــة اعتمــاد تمـــارین جمناســـتك الموانـــع  .١

 .المتوسطة
الــذي قررتــه اعتمــاد تمــارین جمناســتك الموانــع فــي خطــط دروس التربیــة الریاضــیة ضــمن المنهــاج  .٢

 .مدیریة النشاط الریاضي
فعالیات لمهارات والاوفق على تنویع األدوات واألجهزة والتمارین المستخدمة في جمناستك الموانع  .٣

 .المراد تعلیمها
ABSTRACT  

The Effect of Using A Proposed Program for Hurdle 
Gymnastic on Some of The Physical Variables and Skill 
Performance For Some of The Lord Exercise Ground 

Movements 
Assistant prof Dr.Afrah thanoon younes Assistant Lecturer Lekaa Addel Mutaleb   

Mosul university / college of physical education 

The study aimed at exposing the following: 
1.Determining the differences pre-test and post-testes for two groups (control 

group and experimental group).Using hurdle gymnastic on some of the 
physical (variables and the level of skill performance for some of the ground 
movements). 

2.Determining the differences on the post experiment test between the control 
group and the experimental group which used hurdle gymnastic on the some 
of the physical variables and the level of skill performance for some of the 
ground movements. 

The researcher put the following hypothesis: 
1.The were significant differences between the pre-experiment and post 

experiment tests for the control group and experimental group in hurdle 
gymnastic on some of the physical variables and the level of skill 
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 ٢٠٢

performance for some of the ground movements in favor of the post-tests for 
both groups. 

2.Sighficant differences exist between the two groups in post test in favor of the 
experimental group. 

The researcher carried out the experiment on a random sample of first 
grade students in intermediate schools. Consisted of(40) female students 
divided into two groups(20) for each groups control and experimental. 

The homogeneity was achieved between the control group and the 
experimental group in terms of the variables of age , height, weight and some 
physical variables beside the level of skill performance as determined by 
specialists. 

The researcher performed the pre-experimental tests which measure the 
following variables(strength characterized speed of arms’ and legs’ muscles , 
endurance of arm and leg muscles ,locomotion speed ,agility ,flexibility and 
balance) beside the test of measuring the skill of performance in some ground 
movements. 

The researcher put a proposed program for hurdle gymnastic including 
five models each specialized in one of the five kills adopted in the study and 
performed in the preparation part of the lessen and based upon these skills the 
researcher selected the tools, instrument and exercises appropriate for the study. 

The duration of the program for the experimental group was(8) month 
using three exercise bouts per week . The researcher relayed on the following 
statistical tools to analyze the data : 
(Arithmetric mean , standard deviation , T-Test for correlation coefficient , and 
T-Test for independent coefficients). 

The most important conclusions by the researcher were: 
1.The experimental group using the hurdle gymnastic program showed 

development in the following physical variables (speed characterized by 
strength of arm’ and legs’ muscles ,grace , flexibility and balance ) which are 
better than the control group which used the schools adopted training 
program. 

2.The experimental development in the level of skill performance better than 
the control group. 

Stemming from the conclusions the researcher recommends the following: 
1.adopting hurdle gymnastic in preparation part physical education lessen in 

intermediate schools. 
2.adopting hurdle gymnastic in preparation part of physical education 

curriculum devised by the directorate of sport activity. 
3.Different the tools, instrument sand exercises used in hurdle gymnastic 

according to the skills and activities that are required to be learned. 
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 ٢٠٣

   التعریف بالبحث-١
  بحث المقدمة وأهمیة ال١-١

ق التـــدریس ، مـــن خـــالل ائـــ فـــي مجـــال طر للبـــاحثینیعـــد درس التربیـــة الریاضـــیة الـــشغل الـــشاغل 
  . الدرس وسبل تطویرها خدمة للعملیة التعلیمیة والتلمیذ تحدیداأقسام إلىالتعرض 

 فــي مجــال التربیــة الریاضــیة جمیعــًا أطــالق یــد والبــاحثینوبنــاًء علیــه أصــبح واجبــا علــى العــاملین 
بتكــار للوصــول إلــى انجــازات لهــا ســرعة حركــة اآللــة فــي المجتمــع ومــا واكبهــا مــن خمــول فــي التطــور واال

حركة الطالب فمهمة المعلم لم تعد مقصورة على الدور التقلیدي المعروف للجمیـع بـل أصـبح واجبـا علیـه 
یــق االبتكــار والتجدیــد لترغیــب الطــالب فــي النــشاط الریاضــي وممارســته علــى أســس علمیــة تــضمن لنــا تحق

  .األهداف المرجوة
 الطالب عادة ما یحبون المجتمع حـولهم وخاصـة األنـشطة التـي تـتم فـي الهـواء الطلـق والبعـد إن"

عـــن جـــو االلتـــزام المفـــروض علـــیهم داخـــل جـــدران الفـــصل أیـــضا فـــان اســـتخدام بعـــض المعـــدات واألدوات 
  .)٢١ ، ٢٠٠٤عد وفهیم ، س"(المساعدة یساعد على خلق روح المنافسة إثناء أداء الحركات المطلوبة 

 الحركـة التـي تـستخدم حركـات طبیعیـة متنوعـة أشـكالوان جمناستك الموانـع عبـارة عـن شـكل مـن 
ویتمیــز هــذا النــوع مــن الجمناســتك بــالتنوع واالبتكــار ممــا .والتــي تــؤدى باســتخدام األجهــزة واألدوات كمــانع 

  .حركة والنشاطألنه یعبر عن طبیعة التالمیذ المحبة لل.یجعله مشوقا لألداء
فمن المهم جدا ان نعمل على إنجاح التالمیذ في التربیة الریاضیة وزیادة خبراتهم لتنمیة مهـاراتهم 
الشخصیة وٕاعدادهم بدنیا بما یحقق األهداف المرجوة من الدرس فان وجود برنامج ریاضي یـشمل أنـشطة 

  .عدیدة ومختلفة وبمصاحبة أجهزة وأدوات فهو أمر مهم جدا
  : ما تقدم تكمن أهمیة بحثنا في النقاط اآلتیةوفي ضوء

 درس التربیة الریاضـیة والوصـول إلـى مـستویات أهدافتسخیر احد أنواع الجمناستك من اجل تحقیق  - 
  . في المدارس المتوسطةأفضلمهاریة 

یدیـة ساعد معلمي التربیة الریاضیة ومدرسیها في المـدارس فـي االبتكـار والتجدیـد فـي المنـاهج التقلقد ی - 
 .المتبعة في مدارسهم

 یعــد هــذا البحــث بــادرة تحــث المهتمــین فــي مجــال البحــث العلمــي علــى الغــوص فــي أهمیــة یمكــن أن - 
 . الجمناستك ودوره المساعد في بقیة األلعاب األخرى للمراحل التعلیمیة المختلفة
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 ٢٠٤

  مشكلة البحث٢-١
دي مـن درس التربیـة الریاضـیة والتـي القلیل من هذه الدراسات التـي اولـت اهتمامهـا بـالجزء اإلعـدا

الــرغم مــن أهمیــة هــذا الجــزء التــي التخفــى علــى العــاملین فــي هــذا المجــال جمــیعهم والتــي عــل تكــاد تنعــدم 
 وعلیــه بقــي هــذا الجــزء مــن الــدرس معــزوال عــن متنــاول ،اوفتهــا حقهــا األدبیــات كافــة اذ یمثــل ثلــث الــدرس

یـستحقها بمـا یـوازي أهمیتـه وفائدتـه فـي تحقیـق اهـداف الـدرس  السابقین ولـم یعطـوه األهمیـة التـي الباحثین
  .وبقي على ما هو علیه الیخرج عن نطاق التمرینات البدنیة التي أصبحت قدره المحتوم 

ـــى النحـــو  ـــالتمرین البـــدني عل ـــة الریاضـــیة الیهتمـــون ب ـــر فـــان مدرســـي التربی ـــا التـــدقیق أكث ـــو أردن ل
یحقـق الهـدف الموضـوع مـن اجلـه، ویكـاد یكـون الوقـت الثمـین الصحیح من حیث ّشدته وتكراره وبالتالي ال

المخـصص لهــذا الجــزء المهــم مــن الــدرس مهــدورا دون فائـدة وهنــا تكمــن المــشكلة وبنــاًء علیــه قمنــا بالبحــث 
 العمریـــةعـــن بـــدیل یحقـــق االهـــداف المطلـــوب تحقیقهـــا فـــي هـــذا الجـــزء وبعـــد دراســـة میـــول هـــذه المرحلـــة 

  على جمناستك الموانع الهمیته في تحقیق اهداف عدیدة ومنر الباحثتانائصها وصفاتها وقع اختیاوخص
مـاهي نـسب التـأثیر :  التـساؤل االتـيعـن، وعلیه فان هذا البحث یسعى لإلجابة ضمنها اهداف هذا الجزء

  االیجابي الذي یحققه جمناستك الموانع في أألداء المهاري في الحركات األرضیة؟
   هدفا البحث ٣-١

  : إلىیهدف البحث
 الحركـات األرضـیة مـن  بعـض فـيناستك الموانع في أالداء المهاريالكشف عن اثر برنامج مقترح لجم -

  :خالل
الكشف عن الفروق بین االختبـارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة الـضابطة و المجموعـة التجریبیـة التـي  -١

  .تستخدم جمناستك الموانع في أالداء المهاري في الحركات األرضیة
الكشف عن الفروق بین االختبارین البعدیین للمجموعـة الـضابطة والمجموعـة التجریبیـة التـي تـستخدم  -٢

 .جمناستك الموانع في األداء ألمهاري في الحركات األرضیة

   فرضا البحث٤-١
وجود فروق معنویـة بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة الـضابطة و المجموعـة التجریبیـة التـي  -١

 الحركـات األرضـیة ولـصالح االختبـار البعـدي  بعضتخدم جمناستك الموانع في أألداء المهاري فيتس
 .للمجموعتین

وجود فروق معنویة في االختبار البعدي بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة التي تستخدم جمناستك  -٢
  .لتجریبیة الحركات األرضیة ولصالح المجموعة ا بعضالموانع في أألداء المهاري في
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   مجاالت البحث٥ -١
محافظـة /  طالبات الصف األول المتوسط في ثانویة الشام للبنات فـي مدینـة الموصـل : المجال البشري

  .نینوى
  .محافظة نینوى / ساحة مدرسة ثانویة الشام للبنات في مدینة الموصل  :المجال المكاني  
  .٤/٢/٢٠٠٧ ولغایة ٨/١١/٢٠٠٦ من ابتداً  :المجال الزماني 
   تعریف المصطلحات٦-١

   : جمناستك الموانع
  .استخدام األجهزة واألدوات كمانعهو الحركات أو التمرینات التي تؤدى من خالل   

)Briggs Megan , 1976 , 6(  
   اإلطار النظري والبحوث المشابهة-٢
   اإلطار النظري١-٢
  اسس تعلیم جمناستك الموانع ١-١-٢

 وقواعــد یجــب مراعاتهــا حتــى یــستفاد منــه ویــصبح اكثــر أســسوانــع هنــاك جمناســتك الم     عنــد ممارســة 
ابـراهیم ( والنمو والقوة والقدرة على التفكیرللعمر المستخدمة مناسبة األجهزةامنا وابعد اثرا وذلك بان تكون 

 ،٣٠ ،١٩٨٦.(  
  :ویجب مراعاة التدرج السلیم في اداء هذا النوع على النحو االتي

ة واالدوات المنخفضة الى االجهزة واالدوات المرتفعة وذلك في حاالت الوثب والقفـز التدرج من االجهز  .١
  .والتوازن والتسلق

التدرج من االجهزة واالدوات المرتفعة الى االجهزة واالدوات المنخفضة وذلك في حاالت الزحف تحت  .٢
 .الجهاز

 .التدرج باستخدام جهاز واحد الى جهازین ثم مجموعة اجهزة .٣

 .التدرج في زیادة سرعة االداء على االجهزة  .٤

التــدرج فــي تــصعیب االداء مــع تغییــر امــاكن االجهــزة وزیــادة المــسافة بــین االجهــزة فــي حالــة اســتخدام  .٥
 .اكثر من جهاز

 .التدرج في االداء في صورة مسابقات ومنافسات بین االفراد والمجموعات .٦

  )٣١ ، ١٩٩٥سلیمان، (
 علــى شــكل األجهــزة المتــشابهة ، او وضــع األجهــزةســتخدام عــدد اكبــر مــن ویمكــن تحقیــق ذلــك با  
   .أقسامدائرة او 
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 ٢٠٦

  :جمناستك الموانع ویتحقق ذلك عن طریقكذلك یجب التقدم بالمستوى في 
 .اداء التمرینات على هیئة منافسة •

 .رفع مستوى االداء •

 .تغییر اماكن االرتقاء والهبوط •

 .االجهزة المختلفةتصغیر وتكبیر المسافة بین  •

 .تكرار التمرین على التوالي بسرعة •

 )١٧ ، ١٩٨٠خلیفة ،                                               (  .  تحسین االداء •

  
  انواع الحركات التي تستخدم في جمناستك الموانع  ٢-١-٢

ن القفـز والزحـف والهرولـة تمارین التسلق وتماری: جمناستك الموانع في ومن التمارین التي تستعمل 
الــــخ كمــــا ان االدوات التــــي یمكــــن اســــتخدامها فــــي جمناســــتك الموانــــع ، الحبــــال بانواعهــــا .....والمــــشي ،

والــصنادیق المقــسمة او أي اداة ) المــساطب(والعــصي والكــرات الطبیــة والــصولجانات والمقاعــد الــسویدیة 
  " .اخرى یمكن ان تؤدي بنا الى الغرض المنشود 

  )٤١ ، ١٩٨٥سعودي، حنتوش و (
  ترتیب أجهزة وادوات جمناستك الموانع ٣-١-٢

الیوجد تشكیل محدد لوضع وتركیـب هـذه االجهـزة ولكـن التنویـع واالبتكـار یجـب ان یكـون مـدرس   
 فمـثال یمكـن وضـع ترتیبـاً التربیة الریاضیة رائـدًا فـي تنفیـذ جمناسـتك الموانـع ، ولكـي یـصبح التمـرین اكثـر 

  .ه جهاز منخفض ثم جهاز تعلق فجهاز زحف وهكذاجهاز مرتفع ثم یلی
بمقدور المـدرس او المـدرب ان یـضع ترتیبـا خاصـا بـاالجهزة المـستخدمة فـي جمناسـتك الموانـع بعـد 

خلیفــة ، (ان یقــع اختیــاره علــى االجهــزة واالدوات التــي ســیقوم باســتخدامها وفقــا لالغــراض المــراد تحقیقهــا 
١٩، ١٩٨٠.(  

   الدراسات المشابهة٢-٢
  )١٩٨٠( دراسة خلیفة ١-٢-٢
  "  الحركیة–یة القدرات االدراكیة اثر تدریب جمباز الموانع في تنم" 

  الحركیــة-اثــر تـدریب جمبــاز الموانـع فــي تنمیـة القــدرات االدراكیـة التعــرف علـى هـدف البحــث الـى 
دائیـة واسـتخدمت ومعرفة مدى الفروق في تنمیة هذه القدرات بین االناث والذكور من اطفـال المرحلـة االبت

انـــاث وقـــد ) ٣٢(ذكـــور و ) ٣٢(طفـــال  وطفلـــة ) ٦٤(الباحثـــة المـــنهج التجریبـــي علـــى عینـــة تكونـــت مـــن 
استنتجت الباحثة ان برنامج جمباز الموانع المقترح له اثر ایجابي على االناث والذكور في تنمیة القدرات 
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 ٢٠٧

ا مـن البرنـامج التقلیـدي فـي مـستوى القـدرات االدراكیة الحركیة كما استنتجت ان البرنامج المقتـرح اقـوى اثـر 
  .االدراكیة الحركیة

  )١٩٨٥( دراسة فاروق ٣-٢-٢
  "اثر برنامج جمباز الموانع على الصفات البدنیة الخاصة ومستوى االداء المهاري في الجمباز" 

 قـدرة،(هدف البحث الى التعرف على تـاثیر اسـتخدام جمبـاز الموانـع علـى بعـض المتغیـرات البدنیـة 
  .ومستوى االداء المهاري) سرعة، رشاقة، مرونة

  .طالبة من طالبات كلیة التربیة الریاضیة في القاهرة) ١٣٢(اجریت الدراسة على عینة قوامها 
اســتخدمت الباحثــة مجمــوعتین مــن الطالبــات مجموعــة تجریبیــة اســتخدمت البرنــامج المقتــرح لجمبــاز 

امج المعتمـد فـي كلیـة التربیـة الریاضـیة وقـد اظهـرت نتـائج الموانع والثانیة مجموعـة ضـابطة تـستخدم البرنـ
 الواضــح للبرنــامج المقتــرح لجمبــاز الموانــع فــي تطــویر الــصفات البدنیــة الخاصــة وتحــسین التــأثیرالبحــث 
  .  البرنامج المعتمد من قبل الكلیة بتأثیر المهاري في الجمباز قیاسا األداءمستوى 

   إجراءات البحث-٣
  :  منهج البحث١-٣

استخدمت الباحثتان المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث ، إذ تم استخدام تصمیم المجموعة 
  . بعدي –الضابطة مع اختبار قبلي 

  : مجتمع البحث وعینته ٢-٣
تكــون مجتمــع البحــث مــن طالبـــات الــصف االول المتوســط فــي ثانویـــة الــشام للبنــات الواقعــة فـــي     

طالبـة تـوزعن ) ٢٢٥(البـالغ عـددهن) ٢٠٠٧-٢٠٠٦( للعـام الدراسـي الجانـب االیـسر مـن محافظـة نینـوى
وعــــشوائیا تــــم ) ٥٩ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٥٤( علــــى التــــوالي أعــــدادهنوكانــــت ) د،ج،ب،أ(علــــى اربعــــة شــــعب 

  .لتكونا عینة البحث)  ج،أ (اختیار الشعبتین 
ا الـــــى طالبـــــة تـــــم تقـــــسیمهن عـــــشوائی) ٤٠(وبعـــــد اجـــــراء التكـــــافؤ وقـــــع االختیـــــار عـــــشوائیا علـــــى     

طالبة والمجموعـة الـضابطة وتمثلـت ) ٢٠(وعددهن ) ج(المجموعة التجریبیة وتمثلت بالشعبة .مجموعتین
  .طالبة) ٢٠(وعددهن ) أ(بالشعبة 

   تكافؤ عینة البحث٣-٣
الجل تحقیق ذلك قامـت الباحثتـان بـإجراء التكـافؤ بـین مجمـوعتي البحـث، لـضبط متغیـرات العمـر 

ــــــي مقاســــــا بالــــــشهر،الطول ــــــالكیلو غــــــرام،  مقاســــــا بالــــــسنتیمتر،الزمن ــــــوزن مقاســــــا ب بعــــــض المتغیــــــرات  ال
  )١(رقم  كما في الجدول ،مستوى االداء المهاريو البدنیة،
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 ٢٠٨

) ت( بان الفروق كانـت غیـر معنویـة بـین افـراد مجمـوعتي البحـث، اذ ان قیمـة یتبین) ١(رقم من الجدول 
ممـا یـدل علـى تكـافؤ ) ٣٨(درجـة حریـة و ) ٠.٠٥(الجدولیـة عنـد مـستوى ) ت(المحتسبة اصغر من قیمة 

  .المجموعتین
  )١(رقم جدول ال

للعمر والطول والوزن واألداء المهاري ) ت(وقیمة الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  یبین
   البدنیة لمجموعتي البحث في االختبار القبليمتغیرات وال

  المعالم االحصائیة  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  المتغیرات

وحدة 
  ع±  -س  ع±  -س  القیاس

) ت(قیمة
  المحتسبة

  ١.٠٨  ٣.٤٦٨  ١٣٨.٨٥  ٤.٨٧  ١٣٧.٤٠  شهر  العمر
  ١.٦١  ٤.٧١١  ١٥٠.١٠  ٦.٤٨٥  ١٤٧.٢٠  سم  الطول
  ٠.٩٨٢  ٨.٣٣  ٤٣.٨٥  ٨.٤٢٢  ٤١.٢٥  كغم  الوزن

  ٠.٢٧٨  ٠.٤٧٥  ٣.٧١  ٠.٦٧١  ٣.٧٦  درجة  االداء المهاري
القـــــــــــــــــوة الممیــــــــــــــــــزة بالــــــــــــــــــسرعة لعــــــــــــــــــضالت 

  ١.٧٠  ١.٢٦  ٩.٣٠  ٢.٢٩  ٨.٣٠  تكرار  ثا)١٠) (االستناد االمامي المعدل(اعینالذر 
ثنــي ( الممیــزة بالــسرعة لعــضالت الــرجلین القــوة

  ١.١٣  ١.٢٧  ٨.٠٥  ١.٢٣  ٨.٥٠  تكرار  ثا)١٠) (ومد الركبتین
) الــــسحب علــــى العقلــــة المعــــدل(مطاولــــة القــــوة 

  ٠.٣٠  ١.٦٠  ١٠.٢٠  ١.٥٤  ١٠.٠٥  تكرار  حتى التعب
) ثنــي ومــد الــركبتین نــصفا بــالقفز(قــوة مطاولــة ال

  ٠.٠٢  ٦.٩٣  ١٦.٣٥  ٦.٩٦  ١٦.٣٠  تكرار  حتى التعب
  ٠.١٤  ٠.٩١  ٧.٠٣  ٠.٩٣  ٧.٠٧  ثانیة  )م٢٠ركض (السرعة االنتقالیة

ثنــي الجــذع لالمــام مــن الجلــوس (مرونــة الجــذع
  ١.٢٨  ١.٩٨  ٢.٢٠  ١.٧٠  ١.٤٥  سم  )الطویل ضما

  ٠.٥٧  ٠.٦١  ٨.٠٩  ٠.٦٣  ٨.٥٦  ثانیة  )الجري المتعرج (الرشاقة
  ٠.٩٩  ١.١١  ١.٣٦  ٠.٧٨  ١.٠٥  دقیقة  )وقوف اللقلق (التوازن

  ٢.٠٢) = ٣٨(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة 
   وسائل جمع البیانات٣-٣
   المتغیرات المهاریة ١-٣-٣
   تحدید المتغیرات المهاریة المستخدمة في البحث١- ١- ٣- ٣

ردات المنــاهج المركزیــة والمقــررة مــن مدیریــة النــشاط الریاضــي فــي محافظــة بعــد الرجــوع الــى مفــ  
 : ، تم اعتماد المهارات المقـررة علـى بـساط الحركـات األرضـیة و هـي٢٠٠٦/٢٠٠٧نینوى للعام الدراسي 

  . الغطس،الدحرجة الخلفیة، الوقوف على الرأس، الدحرجة األمامیة، المیزان األمامي
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 ٢٠٩

   )١(  رقم  شكل سلسلة وكما في الشكل وهذه الحركات تؤدى على
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١ ( رقم الشكل
  سلسلة الحركات األرضیة  یوضح 

   تقییم االداء المهاري٢- ١- ٣- ٣
ـــــــاناعتمـــــــدت  ـــــــة التقیـــــــیم الباحثت ـــــــي عملی ـــــــیم ( ف ـــــــصنیف دلفـــــــي )  المهـــــــاري األداءتقی ـــــــى ت   ) Delfy(عل

ا مـــ لیتـــسنى له،رة مـــن مهـــارات البحـــث فـــي تحدیـــد درجـــات الـــصعوبة لكـــل مهـــا) ٢٥٦ ، ١٩٨٩محمـــد ، (
 لوضع درجات كل طالبة *تقسیم الدرجات ووضعها في استمارات خاصة توزع على اعضاء لجنة التحكیم

ونفــذت هــذه ) . ١(رقــم ها الــسادة المختــصون الملحــق ولكــل مهــارة علــى وفــق درجــات الــصعوبة التــي حــدد
 آراء المنهجیـة الخاصـة بهـذه الطریقـة وباالعتمـاد علـى األسسالجوالت على وفق عدد من المرحلة حسب 

  .السادة المختصین

                                           
   لجنة التحكیم *

  العنوان  االختصاص  الشهادة  االسم
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  طرائق تدریس  دكتوراه  صفاء ذنون.د.م.أ
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  متربیة ریاضیة عا  ماجستیر  فادیة محروس.م
  جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة  تربیة ریاضیة عام  ماجستیر  نغم مؤید.م.م

  محافظة نینوى/ ثانویة الشام للبنات   بكالوریوس تربیة ریاضیة  بكالوریوس   سالمة سالم
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 ٢١٠

  
   تصمیم البرنامج المقترح٧-٣

ن المهارات قامت ألباحثتان بوضع خمسة نماذج للبرنامج المقترح كل نموذج فیه یختص بمهارة م  
الخمــسة التــي ســبق تحدیــدها اخــذة بنظــر االعتبــار عناصــر اللیاقــة البدنیــة التــي تخــدم هــذه المهــارة وفــي 
ضوئها قامت الباحثتان باختیار األدوات واألجهزة والتمرینات المناسبة وكل نموذج بمثابة الجزء اإلعدادي 

 النظـري اإلطـاروفقـا لمـا جـاء فـي  رنـامج عند وضـع الباألسس بعض ة، وقد تم مراعالوحدة تعلیمیة واحدة
  ).٢  رقمالملحق(في  والتي من شأنها ان تعطیه الرصانة والمصداقیة وكما 

   التجارب االستطالعیة٨ -٣
  فـــياألولـــى التجربـــة  عـــدد مـــن التجـــارب االســـتطالعیةبـــاجراءقامـــت ألباحثتـــان مـــع فریـــق العمـــل   

دنیـة واسـتیعابها مـن قبـل طالبـات مجتمـع البحـث  من مدى مالئمة االختبارات الب للتاكد٨/١١/٢٠٠٦
وكانـــت للتعـــرف علـــى مـــدى ٣٠/١١/٢٠٠٦-٢٩فقـــد أجریتـــا فـــي یـــومي ) الثانیـــة والثالثـــة(والتجـــربتین 

 التــي تتعلــق بــصالحیة البرنــامج المعــد، وتــدریب فریــق مالئمــة المنهــاج المقتــرح لطالبــات عینــة البحــث
عن طبیعـة تنفیـذ  ناللباحثتستطالعیة صورة واضحة  نتائج التجارب االوأعطت العمل المساعد ، وقد

  .ام الطریق واضحا لتنفیذ تجربتهللباحثتینالبرنامج وكیفیة التعامل مع الطالبات ورسمت 
   األسس العلمیة لالختبارات البدنیة المختارة٩-٣
  : صدق االختبارات ١- ٩- ٣

صین الـذین اقروهـا مـن تم التحقق من صدق االختبارات مـن خـالل عرضـها علـى عـدد مـن المختـ  
 الــصدق المنطقــي لالختبــارات ، فــضال عــن ذلــك أوجــدتا قــد الباحثتــانخــالل النــسبة المحــددة وبــذلك تكــون 

ــذاتي لالختبــارات مــن خــالل إیجــاد جــذر الثبــات ، كمــا مبــین فــي  وكــإجراء تعزیــزي ، تــم إیجــاد الــصدق ال
  ) .٣(رقم الجدول 

  : ثبات االختبارات ٢- ٩- ٣
بفاصــل زمنــي ) إعــادة االختبــار –االختبــار ( ات االختبــارات مــن خــالل طریقــة تــم التحقــق مــن ثبــ  

مــن طالبــات الــصف ) ١٠(ایــام، وذلــك بتطبیــق االختبــارات علــى ) ٧(بــین التطبیــق األول والثــاني ، وقــدره 
وقــد تــم . أیــام ) ٧(االول المتوســط خــارج عینــة البحــث ثــم اعــادة االختبــارات علــى المجموعــة نفــسها بعــد 

  .یظهر نتائج ثبات االختبارات) ٣(رقم  توحید كافة الظروف للتطبیقین، والجدول مراعاة
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 ٢١١

  
  )٣(الجدول 

  وصدقها ثبات االختبارات البدنیة 
  الصدق الذاتي  الثبات  وحدات القیاس  االختبارات  ت
ثني ومد الـذراعین مـن وضـع االنبطـاح المائـل   ١

  ثا) ١٠(في ) شناو(المعدل للبنات 
  ٠.٨٧  ٠.٧٦  ثا

  ٠.٨٨  ٠.٧٨  ثا  ثا ) ١٠(ثني ومد الركبتین خالل   ٢
  ٠.٩٠  ٠.٨١  تكرار  اختبار الشد لألعلى المعدل للبنات  ٣
الوثب العمودي من الوقوف والركبتـان مثنیتـان   ٤

  نصفاً 
  ٠.٨٧  ٠.٧٧  تكرار

  ٠.٨٦  ٠.٧٥  ثا  م من البدء العالي)٢٠(ركض   ٥
  ٠.٩١  ٠.٨٤  سم  ثني الجذع أماما من الجلوس الطویل   ٦
  ٠.٨٨  ٠.٧٨  ثا  الجري المتعرج  ٧
  ٠.٩١  ٠.٨٤  دقیقة  وقوف اللقلق  ٨
   تنفیذ التجربة١٠-٣

 وحـدتین تعـریفیتین للطالبـات بالمهـارات بإعطـاء الباحثتـان البحـث قامـت إجراءاتقبل البدء بتنفیذ   
اد علـى هـذه  االعتمـأخـرىقید البحث الغرض منها تعریف الطالبات بهذه المهارات مـن ناحیـة ومـن ناحیـة 

 أفراد التكافؤ بین إیجاد تجربتها من اجل إجراء الى ضبطه قبل الباحثتانالمتغیرات بوصفها متغیرا تسعى 
  )١٢/١١/٢٠٠٦-٩(العینة وكان ذلك في 

   االختبار القبلي١-١٠- ٣
قیــــاس مــــستوى االداء ل) ١٤/١١/٢٠٠٦-١٣(اجــــري االختبــــار القبلــــي لعینــــة البحــــث فــــي تــــاریخ   

 للمهارات التي تم اعطاؤها في الوحدات التعریفیة وذلـك عـن طریـق لجنـة تحكـیم قامـت ،باتالمهاري للطال
رقـم الملحـق (، على وفق استمارات التحكیم المعدة لهـذا الغـرض ) ١٥/١١/٢٠٠٦(بزیارة المدرسة بتاریخ 

١.(  
   تطبیق البرنامج٢-١٠- ٣

) ٨(قـد اسـتغرق البرنـامج و ) ٣٠/١/٢٠٠٧(ولغایـة ) ٣/١٢/٢٠٠٦(طبق البرنامج في المدة مـن   
 وحـدات اسـبوعیا وتـم نفـذ البرنـامج المقتـرح مـع افـراد المجموعـة التجریبیـة فـي الجـزء )ثالث(اسابیع وبواقع 

، امــــا الباحثتــــان وبإشــــراف فــــي المدرســــة * مــــن الــــدرس وقامــــت بتنفیــــذ البرنــــامج مدرســــة المــــادةاإلعــــدادي
 مــن الــدرس فــي اإلعـدادي التمرینــات البدنیـة فــي الجــزء بإعطــائهنالمجموعـة الــضابطة فاســتمرت المدرسـة 

  . الدرس واحدة لمجموعتي البحثأجزاءحین كانت بقیة 
                                           

 . محافظة نینوى– ثانویة الشام للبنات – بكالوریوس تربیة ریاضیة –صفاء عباس السیدة : مدرسة المادة   *
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 ٢١٢

  
  االختبار البعدي ٣-١٠- ٣

تطبیـق البرنـامج المقتـرح بجمناسـتك الموانـع، اجـرت بعـد االنتهـاء مـن تنفیـذ التجربـة والتـي تمثلـت ب  
  . المختارةلحركات االرضیةل) ٤/٢/٢٠٠٧( االختبار البعدي لمستوى االداء المهاري في یوم الباحثتان

   الوسائل االحصائیة١١-٣
   للعینات المرتبطة) ت(اختبار   -االنحراف المعیاري  -   الوسط الحسابي -   النسبة المئویة -
   .)٢٨ ، ١٩٩٠داؤد والیاس، ( للعینات المستقلة) ت(ار اختب -
  ومناقشتهاعرض نتائج  -٤
   عرض النتائج ١-٤

 المجموعــة الــضابطة فــي االختبــارین القبلــي أفــراد أداءبعــد ان قامــت لجنــة التحكــیم بتقیــیم مــستوى 
  ).٢(رقم الجدول   فظهرت النتائج المثبتة فيإحصائیا عولجت هذه الدرجات ألبعديو 

  )٢(رقم دول الج
المحتسبة بین االختبارین القبلي ) ت(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفروق وقیمة یبین 

  للمجموعة الضابطة  المهاري األداء في مستوى ألبعديو 
  اإلحصائیةالمؤشرات   ألبعدياالختبار   االختبار القبلي

  المتغیرات
وحدة 
  ع±  س    ع±  س    القیاس

) ت(قیمة  ع ف±  س  ف
  المحتسبة

  ٧.٦٨  ٠.٧٩  ٣.٩٣  ٠.٦٩  ٥.٠٧  ٠.٤٧  ٣.٧١  درجة   المهارياألداءمستوى 

  ٢.٠٩) =١٩(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
 أمـاموهـي اكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة ) ٧.٦٨(المحتـسبة ) ت( ان قیمـة یبین) ٢(رقم من الجدول   

 علــى وجــود فــروق ذات داللــة وهــذا یــدل) ٢.٠٩(وهــي ) ٠.٠٥ (≤وعنــد نــسبة خطــأ ) ١٩(درجــة حریــة 
  .ألبعدي المهاري بین االختبارین ولصالح االختبار األداءمعنویة في مستوى 

  )٣(رقم الجدول 
المحتسبة بین االختبارین القبلي ) ت(الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفروق وقیمة یبین 

  التجریبیة للمجموعة  المهارياألداءمستوى  في ألبعديو 
  اإلحصائیةالمؤشرات   ألبعدياالختبار   االختبار القبلي

  المتغیرات
وحدة 
  ع±  س    ع±  س    القیاس

) ت(قیمة  ع ف±  س  ف
  المحتسبة

  ١٨.٩٩  ٠.٩٢  ٣.٩٣  ٠.٥٩  ٧.٧٠  ٠.٦٧  ٣.٧٦  درجة   المهارياألداءمستوى 

  ٢.٠٩) =١٩(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
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 ٢١٣

 درجــة أمـاموهــي اكبـر مــن قیمتهـا الجدولیــة ) ١٨.٩٩(المحتـسبة ) ت(قیمــة ) ٣(رقـم مـن الجــدول   
جـود فـروق ذوات داللـة معنویـة وهـذا یـدل علـى و ) ٢.٠٩(وهـي ) ٠.٠٥ (≤وعنـد نـسبة خطـأ ) ١٩(حریة 

  .ألبعدي المهاري للمجموعة التجریبیة بین االختبارین ولصالح االختبار األداءفي مستوى 
ـــین مـــستوى  ـــة الفـــروق ب ـــة والـــضابطة فـــراد المهـــاري ألاألداءولمعرفـــة معنوی  المجمـــوعتین التجریبی

  ).٤(رقم  فظهرت النتائج المثبتة في الجدول إحصائیاعولجت الدرجات 
  )٤(رقم الجدول 

 المهاري لمجموعتي األداءلمستوى المحتسبة ) ت(قیمةالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري و یبین 
  ألبعديالبحث في االختبار 

المجموعة 
  التجریبیة

المجموعة 
  الضابطة

  اإلحصائیةالمؤشرات 
  المتغیرات

وحدة 
  القیاس

  ع±  س    ع±  س  

) ت(قیمة
  المحتسبة

  ١٢.٨٩  ٠.٦٩  ٥.٠٧  ٠.٥٩  ٧.٧٠  درجة  اري المهاألداءمستوى 

  )٢.٠٢)= (٣٨(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ) ت(قیمة      
وهي اكبر من ) ١٢.٨٩(المحتسبة بین هاتین المجموعتین ) ت(یتبین قیمة ) ٤(رقم من الجدول   

وهذا یدل على وجود ) ٢.٠٢ (والبالغة) ٠.٠٥ (≤وعند نسبة خطأ) ٣٨(قیمتها الجدولیة امام درجة حریة 
ـــین مجمـــوعتي البحـــث فـــي مـــستوى  ـــة ب ـــة معنوی ـــبعض الحركـــات أدائهـــنفـــروق ذوات دالل  فـــي األرضـــیة ل

  . لصالح المجموعة التجریبیة وهذا یثبت صحة الفرضیة الثانیة للبحثألبعدياالختبار 
  نتائجال مناقشة ٢-٤

  المهــاري للحركــاتاألداءان مــستوى تبــین لنــا ) ٢(رقــم فــي ضــوء مــا تقــدم مــن نتــائج فــي الجــدول   
 فـي االختبـار أدائهـن مقارنـة بمـستوى ألبعـدي المجموعـة الـضابطة قـد تحـسن فـي االختبـار فـرادأل األرضیة

 االیجـابي لـدروس التربیـة الریاضـیة التـي نفـذتها األثـر إلـى السبب فـي هـذا التحـسن الباحثتانالقبلي وتعلل 
 درس التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس أهـداف اذ ان مـن أسـابیع )٨( المجموعـة الـضابطة وعلـى مـدى أفراد

 التـي یـسعى مـدرس األهـدافوهي ضمن .. هو تعلم المهارات الحركیة المختلفة لفعالیات ریاضیة مختلفة 
  . وضعها وتحقیقها ضمن خطة درس التربیة الریاضیة وهي تعلیم المهارات الحركیةإلىالتربیة الریاضیة 

 تحقیقــه هــو تنمیــة إلــىان الغــرض الــذي یــسعى درس التربیــة الریاضــیة ) "١٩٩٨ فــرج  ،(وتــذكر   
  )١٢، ١٩٦٨عنایات ، " (المهارات والقدرات الحركیة

فالجزء الرئیس من درس التربیة الریاضیة یتضمن نشاطا تعلیمیـا ونـشاطا تطبیقیـا تـسعى المدرسـة   
 الطالبـات عـن طریـق شـرحها إلـىمهـا نظریـا  المهـارة المطلـوب تعلإیـصال إلـىفي النشاط التعلیمي جاهـدة 

ومـــن ثـــم عرضـــها وبعـــدها االســـتعانة بـــبعض الطالبـــات فـــي حـــین تركـــز فـــي نـــشاطها التطبیقـــي علـــى قیـــام 
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 ٢١٤

 ان وجــدت وعلیــه كتحــصیل األخطــاء المهــارة وبمتابعــة مباشــرة مــن قبــل المدرســة بتــصلیح بــأداءالطالبــات 
  ویــــــــــــــذكر ، رســــــــــــــة یتحــــــــــــــسن أداؤهــــــــــــــا بالمماومـــــــــــــن ثــــــــــــــمنهـــــــــــــائي تــــــــــــــتعلم الطالبــــــــــــــة هــــــــــــــذه المهــــــــــــــارة 

ان الجــزء الــرئیس هــو النــواة التــي یبنــى علیهــا الــدرس كلــه وهــو صــلب الخطــة العامــة ) "١٩٩٦عزمــي ، (
 الن فیه یتم تعلیم مهارة جدیدة ویقوم المدرس بشرح المهارة الجدیدة أهمیتهوالهدف التعلیمي للدرس تظهر 

 ومــن ثــم تقــوم وبإشــرافهدرس او یختــار مــن یعرضــه  ثــم عمــل نمــوذج یقــوم بــه المــأهمیتهــالفظیــا لتوضــیح 
  )١٠٧-١٠٦ ، ١٩٩٦عزمي ، " (الطالبات بتطبیق هذه المهارة

كمـا التخفــى اهمیــة تحـسن بعــض المتغیــرات البدنیــة فـي الجــزء االعــدادي مـن الــدرس واهمیتــه فــي   
االعدادي من الدرس  المهاري اذ ان ما نفذته الطالبات من تمرینات بدنیة في الجزء األداءتحسین مستوى 

 أداء تحـــسن مـــستوى إلـــى تحـــسین بعـــض المتغیـــرات البدنیـــة لـــدى الطالبـــات والتـــي ادت بالتـــالي إلـــىادى 
  .الطالبات لبعض المهارات الحركیة

یتاســـس تعلـــیم المهـــارات الحركیــة علـــى التنمیـــة الـــشاملة "بهـــذا الخــصوص ) ١٩٩٨فـــرج، (وتــذكر   
  ).١٢ ، ١٩٩٨فرج، " (للمتغیرات البدنیة 

 األرضــیة المهــاري للحركــات األداءیظهــر لنــا ان مــستوى ) ٣(رقــم ومــن مالحظــة نتــائج الجــدول   
 الباحثتـان یفوق مستوى ادائهن في االختبـار القبلـي وتعـزو ألبعدي المجموعة التجریبیة في االختبار فرادأل

عــة التجریبیــة عمــل  البرنــامج المقتــرح فجمناســتك الموانــع الــذي نفــذ مــع المجمو إلــىالــسبب فــي هــذا التفــوق 
 األداء تحــسین مــستوى إلــى ادى ومــن ثــم هــذه المجموعــة أفــرادعلــى تحــسین عناصــر اللیاقــة البدنیــة لــدى 

  .المهاري 
 ارتفــاع مــستوى إلــىان االرتفــاع بمــستوى عناصــر اللیاقــة البدنیــة یــؤدي ) "١٩٧٩(یــذكر عــالوي   

  )٢٨٢، ١٩٧٩عالوي ، " ( المهارياألداء
 أدت واالجهـزة األدواتستخدمت في البرنامج المقترح والتي صـاحبتها بعـض وان التمرینات التي ا  

 تحــسن مــستوى إلــى أدت ومــن ثــم هــذه المجموعــة فــرادأل ملحــوظ فــي بعــض المتغیــرات البدنیــة تحــسین إلــى
 المرونـــة والـــسرعة إكـــساب یعمـــل علـــى بـــاألدواتان اســـتخدام التمرینـــات " لهـــذه المهـــارات الحركیـــة أدائهـــن

 إلــى تــسهم فــي تنمیــة االحــساس الحركــي واالحــساس بالتوقیــت ممــا یــؤدي ومــن ثــمالحركــات والرشــاقة فــي 
  .)١٨٩ ، ١٩٩٠احمد، " (اتقان الحركات

 مـن الــدرس اإلعــداديهـذا فــضال عـن ان التمــارین التـي نفــذت ضـمن البرنــامج المقتـرح فــي الجـزء   
لمعطـاة فـي الجـزء الـرئیس مـن والتي كانت عبارة عـن تمرینـات جمناسـتك موانـع وضـعت لتخـدم المهـارات ا

  .الدرس راعت عناصر اللیاقة البدنیة التي تخدم مهارة الجزء الرئیس
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 ٢١٥

تـــسهم التمـــارین البدنیـــة فـــي الجـــزء االعـــدادي لجمیـــع انـــواع ) "١٩٨٥حنتـــوش واخـــرون ، (ویـــذكر   
اللعبـة  القـدر الكـافي مـن المهـارة الحركیـة ممـا یـساعد علـى رفـع مـستواه فـي إلـىالریاضة وتهدف الوصـول 

  ).٣٣٠ ،١٩٨٥حنتوش واخرون،"(التي یزاولها  
 مجمــوعتي فــراد ألاألرضــیة المهــاري لــبعض الحركــات األداءلمعرفــة معنویــة الفــروق فــي مــستوى   

 المجموعـة التجریبیـة فـي مـستوى أفـرادتفـوق ) ٤(  رقـم نجـد مـن نتـائج الجـدولألبعـديالبحث فـي االختبـار 
 االیجابي لجمناسـتك الموانـع فـي األثر إلى ذلك الباحثتانضابطة وترجع  المهاري على المجموعة الاألداء

ـــذ فـــي الجـــزء فـــراد المهـــاري ألاألداءرفـــع مـــستوى  ـــذي نف ـــة اذ اشـــتمل هـــذا البرنـــامج وال  المجموعـــة التجریبی
 أخـــذت مختلفــة وأجهـــزة أدوات المجموعـــة التجریبیــة علـــى تمــارین تـــؤدى بمــصاحبة أفــراد لـــدرس اإلعــدادي
نظـــر االعتبـــار عنـــد اختیارهـــا ووضـــعها لهـــذه التمـــارین الهـــدف الـــذي یتحقـــق منهـــا مـــن تطـــویر  بالباحثتـــان

عنــصر مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة والــذي یعــد ركیــزة مهمــة فــي تعلــیم المهــارة الحركیــة المعطــاة فــي نفــس 
 أداء  التمـــرین وعـــدد مـــرات التكـــرار و المجـــامیع العـــضلیة التـــي تعمـــل عنـــدأداءالوحـــدة التعلیمیـــة فطریقـــة 

 أداء هـذا التحـسن فـي مـستوى إلـى أدت المهـارة الحركیـة أداءالتمرین هي المجامیع نفسها التي تعمل عنـد 
 من اإلعدادي المجموعة الضابطة في الجزء أفراد هذه المجموعة مقارنة بالتمارین البدنیة التي نفذتها أفراد

 أفــراد ولكــن لــیس بالمــستوى الــذي حققتــه فــراد األأداء فــي رفــع مــستوى أیــضاالــدرس والتــي كــان لهــا الــدور 
  .التجریبیةالمجموعة 

كمــــا ان المهــــارات الحركیــــة المعطــــاة ضــــمن الجــــزء الــــرئیس مــــن الــــدرس هــــي عبــــارة عــــن بعــــض   
 فـــي الجمناســـتك وهنـــا یلعـــب جمناســـتك الموانـــع دورا مهمـــا فـــي األرضـــیةالحركـــات علـــى بـــساط الحركـــات 

ویعــد هــذا النــوع مــن " والفعالیــات التــي تعطــى فــي الــدرس  المهــاري بحــسب المهــاراتاألداءتحــسین مــستوى 
 وتمـارین هـذا النـوع مـن األخـرى الریاضـیة األلعـاب لبقیـة أحیانا عام وخاص إعدادالجمناستك بمثابة حالة 

النعیمــي و " (الجمناســتك تحــدد بموجــب خــصوصیة الریاضــة كالمالكمــة او الــسباحة او المــصارعة وغیرهــا
  )٥٥ ، ١٩٩١حسین ، 

ریــق حركــات الوثــب المتنوعــة التــي شــملها برنــامج جمناســتك الموانــع تحــسنت قــوة عــضالت فعــن ط
  .الرجلین

والشك ان استخدام حركات التوازن وجري الموانع التي تنمـي القـوة التـي شـملها البرنـامج التجریبـي   
جریبـي فـي  تحسین درجات المجموعة التجریبیة وكذلك أسهمت الحركـات التـي شـملها البرنـامج التإلى أدى

 األدوات ، او عـن طریـق مــسك األداةتنمیـة العـضالت الـصغیرة عــن طریـق القفـز بالمـسند ، القــبض علـى 
  .المختلفة مثل الكرة ، العصا ، الطوق ، او تنطیط الكرة ولقفها
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 ٢١٦

   االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات ١-٥

  :یأتي  ما الباحثتانتقدم من نتائج استنتجت  في ضوء ما
 المهــاري لــبعض الحركــات األداءكــال البرنــامجین المقتــرح بجمناســتك الموانــع والتقلیــدي َحــّسنا مــستوى  -١

 .األرضیة

 المهــاري لــبعض األداءتفــوق البرنــامج المقتــرح بجمناســتك الموانــع علــى البرنــامج التقلیــدي فــي مــستوى  -٢
   .األرضیةالحركات 

   التوصیات ٢-٥
  :یأتي ات توصي الباحثتان بما ن استنتاجبناءا على ما تقدم م

ــــة اإلعــــدادياعتمــــاد تمــــارین جمناســــتك الموانــــع فــــي الجــــزء  -١  مــــن درس التربیــــة الریاضــــیة فــــي المرحل
 .المتوسطة

اعتماد تمارین جمناستك الموانع في خطط دروس التربیة الریاضیة ضمن المنهاج المقرر من مدیریـة  -٢
 .النشاط الریاضي

 والتمــارین المــستخدمة فــي جمناســتك الموانــع علــى وفــق للمهــارات والفعالیــات ةواألجهــز  األدواتتنویــع  -٣
 .المراد تعلیمها

 المهـــاري لفعالیـــات األداء لمعرفـــة اثـــر جمناســـتك الموانـــع فـــي مـــستوى أخـــرى بحـــوث ودراســـات إجـــراء -٤
 .أخرى

   العربیة واالجنبیةالمصادر
 .اضیة ، مكتبة نور العلم ، القاهرةالمدخل في التربیة الری):١٩٨٦ (ابراهیم ، موسى فهمي .١

، الـدار الجماهیریـة ١العروض والتمرینات واللیاقة البدنیة، ط):١٩٩٠ (احمد ، سمیر وجدي واخران .٢
 .للنشر والتوزیع ، الجماهیریة العربیة اللیبیة

ة المبــادئ الفنیــة والتعلیمیــة للجمبــاز والتمــارین البدنیــ) :١٩٨٥ (معیــوف ذنــون وآخــرون،حنتــوش  .٣
 .مدیریة مطابع جامعة الموصل،

ـــات  ،مدیریـــة مطبعـــة :)١٩٨٥ (حنتـــوش ،معیـــوف وســـعودي عـــامر محمـــد .٤ ـــاز االجهـــزة للبن جمب
 جامعة الموصل 

 الحركیة ، –اثر تدریب جمباز الموانع في تنمیة القدرات االدراكیة ): ١٩٨٠ (خلیفة ، نبیلة محمد .٥
 .ریاضیة للبنات ، القاهرةاطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ال

الطـــرق االحـــصائیة لالبحـــاث الزراعیـــة ، ): ١٩٩٠ (داؤد ، خالـــد محمـــود والیـــاس ، زكـــي عبـــد .٦
 .مطابع التعلیم العالي ، الموصل
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 ٢١٧

، ٢طــرق التــدریس فــي التربیــة الریاضــیة،ط):٢٠٠٤ (ســعد ، ناهــد محمــود وفهــیم ، نیللــي رمــزي .٧
 .مركز الكتاب للنشر

دار الفكـــر للطباعـــة ،١ط،موســـوعة الجمبـــاز العـــصریة ):١٩٩٥ (نعم وآخـــرونعبـــد المـــ،ســـلیمان  .٨
 .، األردنعمان ،والنشر والتوزیع 

اســالیب تطــویر وتنفیــذ درس التربیــة الریاضــیة فــي مرحلــة التعلــیم ):١٩٩٦ (عزمــي ، محمــد ســعید .٩
 .االساسي بین النظریة والتطبیق ،مطبعة االنتصار ، االسكندریة

 .القاهرة،دار المعارف ،علم النفس الریاضي ) :١٩٧٩ (سنمحمد ح،عالوي  . ١٠

اثر برنامج جمباز الموانع على الصفات البدنیة الخاصة ومـستوى االداء ):١٩٨٥(فاروق ، رباب  . ١١
 .القاهرة.المهاري في الجمباز، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلي التربیة الریاضیة للبنات، القاهرة

منــاهج وطــرق تــدریس التربیــة البدنیــة ،دار الفكــر العربــي ، :)١٩٩٨ (احمــدفــرج ، عنایــات محمــد  . ١٢
 .القاهرة

ـــد مهـــدي . ١٣ االســـس النظریـــة والمنهجیـــة لطریقـــة دلفـــي فـــي البحـــث العلمـــي ) :١٩٨٩ (محمـــد ، مجی
، كلیـــة التربیـــة ، جامعـــة ٨واســـتخداماتها التربویـــة فـــي التعلـــیم العـــالي ، مجلـــة التربیـــة والعلـــم ، العـــدد

 .الموصل

دار الكتــــب ،الــــتعلم الحركــــي،) ١٩٨٠(عایــــدة علــــي ،عبــــد الــــستار جاســــم و حــــسین ،النعیمــــي  . ١٤
  .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

15. Briggs Megan ,M,: 1979,Movment Education the place of Movement in 
physical education , Mac Donald and Evans. 
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 ٢١٨

  ة التقییم للحكماستمار 
  :اسم الحكم

  :االختبار               :اللقب العلمي
  :التحصیل الدراسي

  :االختصاص
      :عنوان الوظیفة

  ١٠  درجة٢   درجات٣  درجة٠.٥  درجة٢.٥  درجة٠.٥  درجة١.٥
المیزان   ت

  االمامي
الدحرجة 
  االمامیة

الوقوف على 
  الراس

الدحرجة 
  الخلفیة

  المجموع  الربط  الغطس

١                
٢                
٣                
٤                
٥                
٦                
٧                
٨                
٩                

١٠                
١١                
١٢                
١٣                
١٤                
١٥                
١٦                
١٧                
١٨                
١٩                
٢٠                

  
  

  نموذج یوضح )  ٢(رقم الملحق 
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 ٢١٩

  )موعة التجریبیةالمج(الوحدة التعلیمیة االولى 

 

بعـض عناصـر اللیاقـة البدنیـة ،ان ر و تطـان ت:االهداف التعلیمیـة  ثانویة الشام للبنات: المدرسة   الجمناستك:اسم الفعالیة
  تتعلم الطالبات مهارة المیزان االمامي

  ٢٠:عدد الطالبات  المیزان االمامي: المهارة
  سنة١٣-١٢:العمر  اطواق،حبال،مسطبة،شواخص:االدوات

افـسة تعویـدهم علـى التعـاون وتطـویر حـب المن:االهداف التربویـة
  والشعور بالمسؤولیة

 المالحظات التشكیالت الفعالیات والمهارات الحركیة الوقت اقسام الوحدة

   د١٧ الجزء االعدادي
 

  
  
 

التاكید على الوقوف 
المنتظم والمسافات بین 

 الطالبات
الوقــوف فــي اربــع -لــساحةهرولــة حــول ا-ســیر-الوقــوف د٢ االعداد العام

 فرق 

××××××××××  
××××××××××  
××××××××××  
×××××××××× 

التاكید على االداء 
الصحیح وتصحیح 

 االخطاء
  .الجري المتعرج بین الشواخص.١ د١٤ االعداد الخاص

  .السیر فوق المسطبة.٢
  .الحجل على قدم واحدة داخل االطواق.٣
  القفز بالحبل على قدم واحدة . ٤
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

التاكید على االداء 
 الصحیح للحركة

    د٢٥ الجزء الرئیسي

شرح مهارة المیزان االمامي من قبل المدرسة مع توضیح  د١٠ النشاط التعلیمي
طرق المساعدة فیها وعـرض النمـوذج مـن قبـل المدرسـة 

 بل عدة طالباتثم من من ق

النشاط 
 التطبیقي

البــات علــى نحــو ازواج تــؤدي احــداها المهــارة تقــف الط د١٥
  واالخرى تساعدها 

تـــؤدي احـــداها المهـــارة واالخـــرى تـــساعدها تـــؤدي جمیـــع 
 الطالبات المهارة وه في صفوفها 

××××××××  
×          ×  
×          ×  
××××××××  
××××××××  

  
××××××××  
××××××××  
××××××××  
×××××××× 

التاكید على ضرورة 
میالن الجذع الى االمام 

وباستقامة الرجل 
  الممدودة خلفا

تقوم المدرسة باالنتقال 
بین الطالبات وتصحیح 

 االخطاء

تقــف الطالبــات فــي نــسق واحــد وتــؤدي تحیــة االنــصراف  د٣ الجزء الختامي
 )  نشاط-ریاضة (

التاكید على اداء التحیة  ××××××××
 حد وعاليبصوت وا
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