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  امللخص

 روتینیـا لكـل مـن المعلـم والتلمیـذ أصـبح األولـى درس التربیة الریاضیة وخاصة فـي المـدارس االبتدائیـة وبمرحلتیهـا إن    
 منه وبالتالي اإلعدادي وخاصة القسم أقسامه الدرس وبجمیع أهدافویؤدى بغض النظر عن الفائدة منه مما حال دون تحقیق  

 البدیل الذي یحقق الهدف من الدرس وقع االختیار على توظیف جمناستك الموانع في القـسم إلیجادوبمحاولة ، للوقت إهدارفهو 
وقد اجري البحث على مجتمع مـن تالمیـذ الـصف .  في بعض القدرات البدنیة ومستوى الذكاء تأثیره من الدرس ومعرفة اإلعدادي

وقد تم ، تلمیذا منهم بشكل عشوائي لیمثلوا عینة البحث ) ٤٠(وقد تم اختیار ، ذا تلمی) ١١٧(الخامس االبتدائي والبالغ عددهم 
تلمیـذا لكـل مجموعـة وتـم اسـتخدام عـدد مـن التمرینـات ) ٢٠(وبواقـع ) تجریبیـة وضـابطة( مجمـوعتین إلىتقسیم العینة عشوائیا 

 المجموعة التجریبیـة ولمـدة أفراد من الدرس مع ياإلعدادنفذت في القسم ) جمناستك الموانع( عدیدة ومتنوعة أدواتالبدنیة مع 
وللفتـرة ) أدواتبـدون ( المجموعة الضابطة فقد اسـتخدمت التمرینـات البدنیـة التقلیدیـة أما . أسبوعیا وبواقع وحدتین أسابیع) ٨(

وكـان ،  ذكاء التالمیذ  كال المجموعتین تأثرت ایجابیا في تطویر بعض عناصر اللیاقة البدنیة ومستوىإن النتائج أظهرت.نفسها 
وقـد . على البرنامج التقلیدي في تطـویر هـذه العناصـر ومـستوى الـذكاء ) جمناستك الموانع(هناك تفوقا واضحا للبرنامج المقترح 

 مــن اجــل زیــادة رغبــة التالمیــذ فــي واألدوات األجهــزة البــاحثون باعتمــاد هــذا النــوع مــن الجمناســتك والتنــوع فــي اســتخدام أوصــى
   .المشاركة

The effect of using proposed program for hurdle gymnastic on some of the physical 
\variables and talent level of the primary school students.  

 .Safad muthafar muhammad      Muhammad samy mahmood   .younis.th.afrah.dr.prof.tsAsi  
bstractA  

The physical education lecture especially in the primary schools (ist and 2nd levels ) 
became routinly done with out benifit and with no aim in all its parts especially its 
preparation part . 

The researchers put aproposed program for hurdle gymnastic as an alternative to 
reach theaim of the lessen,and to know its effect on some of the physical variables and skill 
preformance the research was done on (117) primary school students society ,and then (40) 
students of this society was choosen randomly as asample . (20 students as experimental group 
and 20 students as a control group . 

The researchers used anumber of physical exercises and hurdle gymnastic tools . The 
preparation part of the lessen was done on the experimental group (2 units weeklly for 8 
weeks ) while the control group used the usual physical exercises (with out tools ) and with 
the same period . 
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The results showed that both 2 groups developed positivly in the physical variables and  
talent level ,but there was aclear superiority for the proposed program (hurdle gymnastic ) on 
the usual physical exercises program . 
The researchers recommends this type of gymnastic and to use different tools to increase the 
interest of sharing in the lessen . 
 

  : التعریف بالبحث-١
  : البحثوأهمیة المقدمة ١-١

 مجال التربیة الریاضیة بوصفه مجاال تربویا له مردوده على سـلوكیات المتعلمـین وعلـى تـربیتهم عقلیـا   وبـدنیا إن         
 صبوأخـــتعـــد مرحلـــة الطفولـــة مـــن أهـــم ونفـــسیا وتنـــشئتهم تنـــشئة اجتماعیـــة ســـلیمة والعمـــل علـــى زیـــادة تثقـــیفهم ریاضـــیا ، و 

 فــي  التــي یقــوم علیهــا صــرح نــشأتهم الــسلیمةاألساســیةثــر كبیــر فــي بنــاء القاعــدة أ لمــا لهــا مــن األساســیةالمراحــل التعلیمیــة 
 بالعوامــل البیئیــة المختلفــة المحیطــة بــه للتــأثر الن الطفــل فــي هــذه المرحلــة یكــون شــدید القابلیــة ،المراحــل العمریــة المتقدمــة

ان تــدریس  التربیــة الریاضــیة للتالمیــذ فــي المــدارس بمراحلــه " األخــرىفــي مراحــل العمــر والتــي تتــرك بــصماتها علــى حیاتــه 
المختلفة هو موضوع شیق یساعد على تنمیة روح المنافسة وهو عبارة عن موقـف یـتم فیـه التفاعـل بـین التلمیـذ والمعلـم مـن 

) .  التلمیـذ،المـدرس(تـا سـعیدة لكـال مـنهم قاخالل المتعة ویجـب ان تكـون الـدروس ممتعـة ویـشعر بهـا التلمیـذ بانـه یقـضي او 
ویعــد درس التربیــة الریاضــیة حجــر الزاویــة فــي كــل منهــاج للتربیــة الریاضــیة ویتوقــف تحقیــق ،)٢١ ،٢٠٠٤،ســعد وفهــیم (

 الــشغل أصــبح الــدرس وعلیــه وٕاخــراج وٕاعــدادالغــرض فــي البرنــامج العــام للتربیــة الریاضــیة بالمدرســة علــى حــسن تحــضیر 
 الــدرس وســبل تطویرهــا خدمــة للعملیــة التعلیمیــة والتلمیــذ أقــسام إلــىن فــي مجــال طرائــق التــدریس التعــرض الــشاغل للبــاحثی

ان یــسبقها تخطــیط مــتقن وعلــى ان النجــاح فــي عملیــة التــدریس واتقانهــا وتحقیــق االهــداف المرجــوة منهــا یتطلــب  "،تحدیــداً 
ملیـــة التـــدریس واالعـــداد لهـــا یجنـــب المعلـــم العـــشوائیة المعلـــم ان یحـــیط بكـــل جوانبـــه ودقائقـــه حیـــث ان التخطـــیط المـــتقن لع
 إن ،)١٧،٢٠٠٤الحمــوز،" (مــل وجــه واحــسن صــورة والتخــبط فــي تنفیــذ عملیــة التــدریس ویحقــق االهــداف المرجــوة علــى اك

 الحركــة التــي تــستخدم الحركــات أشــكال الموانــع هــو ضــرب مــن ضــروب الجمناســتك وهــو عبــارة عــن شــكل مــن جمناســتك
 كمانع ویتمیز هذا النوع من الجمناستك بـالتنوع واالبتكـار ممـا یجعـل الـدرس واألدوات األجهزةوعة وباستخدام الطبیعیة المتن

 التالمیــذ المحبـة للحركــة والنــشاط،كما انـه نــوع مـن النــشاط یـستخدم فــي القـسم االعــدادي مــن  یعبـر عــن طبیعـةألنــهمـشوقًا، 
 ٢٠٠٠،الخـولي ( للـدرس القـسم الـرئیسعض العناصر البدنیـة التـي تخـدم الدرس كبدیل للتمرینات البدنیة الغایة منه تنمیة ب

 علیه اصبح لزاما على العاملین في مجال التربیة الریاضیة والسیما المدرسیة منها الـسعي وراء كـل مـا مـن  وبناء،) ٣٨٠،
 القاعـدة الریاضـیة واللحـاق عملیا واطالق ید التطور واالبتكار للوصول الى انجـازات سـریعة فـي بنـاءشانه تحقیق االهداف 

  .بركب العالم وما یشهده من انجازات تبعدنا عنها سنوات من العمل الجاد والدؤوب 
  :يعما یأت اإلجابة البحث في أهمیة تتجلى ما تقدموفي ضوء 

 ؟ البدنیةاللیاقةعناصر نمیة بعض تالقسم االعدادي من الدرس في الموانع في اثراستخدام جمناستك ما  -
  الریاضیة في مستوى ذكاء التالمیذ؟ الموانع في درس التربیة استخدام جمناستكاثر ما  -

  : مشكلة البحث٢-١
التـي اتخـذت درس التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس وبجمیـع مراحلهـا حقـال    اجریت العدید من الدراسات والبحـوث 

 للــدرس ،وتــارة ء التعلیمــي مــن القــسم الــرئیس الجــز لتجاربهــا ،تــارة نجــدها تنــوع فــي اســتخدام طرائــق التــدریس المــستخدمة فــي
 للـدرس ،ولكـن نـادرا مانجـدها تهـتم  الجـزء التطبیقـي مـن القـسم الـرئیساخرى نجدها تنوع االسالیب واالدوات المـستخدمة فـي

 فـي  درس التربیـة الریاضـیةإلـى قلیلة هي العنایـة التـي تـولىف  .بالقسم االعدادي من الدرس وخاصة في المدارس االبتدائیة
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 روتینـًا لكـل مـن المعلـم أصـبح أهمیتـه هذا الـدرس وعلـى الـرغم مـن أن فنجد ،) والثانیةاألولى ( بمرحلتیهاالمدارس االبتدائیة
وفــق التعلیمــات وتكــون جــاهزة عنــدما یطلبهــا علــى ارة عــن خطــة موضــوعة والتلمیــذ فالــدرس مــن وجهــة نظــر المعلــم هــو عبــ

 كـل یأخـذ وان وجـد فـال ، درسـًا للتربیـة الریاضـیةال نجـد من حیث التطبیق فنكـاد اأمالمشرف التربوي خالل زیارته للمدرسة 
 فكثـرة عـدد ،)المرحلـة الثانیـة ( فـيالتمـارین البدنیـةب  والـذي یتمثـل من الـدرساإلعدادي جزء منه حقه وخاصة القسم أوقسم 

علــى ضــعف االهتمــام الــذي یولیــه  عــالوة أخــرىطــالب الــصف مــن جهــة وعــدم اســتیعاب التالمیــذ لهــذه التمــارین مــن جهــة 
 للتمــارین البدنیــة المعطــاة مــن حیــث دقــة االداء وتــصحیح االخطــاء وعــدد مــرات تكــرار االداء كــل هــذا جعــل مــن المعلــم 

ــــدة منهــــا ــــا یــــؤدى بغــــض النظــــر عــــن الفائ ــــق ،التمــــارین البدنیــــة روتین  القــــسم مــــن  هــــذاأهــــداف كــــل هــــذا حــــال دون تحقی
 مـن  هـذا القـسمأهـداف البدیل الـذي قـد یحقـق إیجاد ومحاولة من الباحثین في .لوقت الدرس،وبالتالي فهو یعد اهدار الدرس
  جمناســتك الموانــع وقــع االختیــار علــىممیــزات هــذه المرحلــة الــسنیة النفــسیة والفــسیولوجیة بنظــر االعتبــار األخــذ مــع الــدرس

 االعـدادي  المـستخدمة فـي القـسم)بـدون ادوات (دنیـةكبدیل عن التمرینـات الب) استخدام التمرینات البدنیة باستخدام االدوات(
القـسم االعـدادي   الموانـع فـياثر استخدام جمناستكماهو  " األتيالتساؤل السعي لالجابة عن  و  التربیة الریاضیة درسمن 
   " تالمیذ المرحلة االبتدائیة الثانیةكاءذ القدرات البدنیة ومستوى  درس التربیة الریاضیة في بعض من
  : البحثافده٣-١

  : عن الكشفإلى یهدف البحث          
 و البعـــدي بـــین االختبـــارین القبلـــي  ومـــستوى الـــذكاء البدنیـــة القـــدرات الموانـــع فـــي بعـــض  جمناســـتكاثـــر اســـتخدام١-٣-١

 للمجموعة التجریبیة

 بــین مجمــوعتي ألبعــدي فــي االختبـار  ومــستوى الــذكاء البدنیـة القــدرات الموانـع فــي بعــض  جمناســتكاثـر اســتخدام٢-٣-١
  )التجریبیة والضابطة(البحث 

  : البحثاضفر  ٤-١
 فـي بعـض ) التجریبیـة والـضابطة ( نمجمـوعتیل ولو البعـديوجود فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلـي ١-٤-١

 .سنوات ) ١٠(مر  لتالمیذ المرحلة االبتدائیة بع ومستوى الذكاء البدنیةالقدرات

فــي بعــض ) التجریبیــة والــضابطة( بــین مجمــوعتي البحــث ألبعــدياللــة معنویــة فــي االختبــار وجــود فــروق ذات د٢-٤-١
  .سنوات ) ١٠(میذ المرحلة االبتدائیة بعمر  لتال ومستوى الذكاءالمتغیرات البدنیة

  : مجاالت البحث٥-١
.                                  نینــــوى/ موصــــلال/للبنــــین االبتدائیــــة األولــــىالكفــــاءات تالمیــــذ الــــصف الخــــامس فــــي مدرســــة  :المجــــال البــــشري١-٥-١
  ).٢٥/١٢/٢٠٠٩ ( ولغایة) ١٥/١٠/٢٠٠٩ ( من ابتداء:الزمانيالمجال ٢-٥-١
  . االبتدائیة للبنیناألولىساحة مدرسة الكفاءات : المجال المكاني٣-٥-١
  : تعریف المصطلحات٦-١
   Hurdles Gymnastics الموانعجمناستك١-٦-١

 وهدفــه هــو التطــویر العــام للیاقــة البدنیــة وتحــسین عمــل األجهــزة الوظیفیــة للجــسم وتهیئــة  الجمناســتكع هــو احــد أنــوا     
  .)٤٧،١٩٩١،ألنعیمي وحسین( الجسم لتقبل كل أنواع الجهود الریاضیة األخرى

  :)١٩٩٥ (سلیمانوعرفه 
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األطفــال فــي المرحلــة حیــث یناســب  یهــدف إلــى إكــساب الممــارس عناصــر اللیاقــة البدنیــة نــوع مــن أنــواع الجمناســتك (    
  .)٣٠،١٩٩٥سلیمان ،( )  . سنة١٢_٦(السنیة 

  :بأنه)  Briggs ,1979(ه كما ُعِرف
  )الحركات أو التمرینات التي تؤدى من خالل استخدام األجهزة واألدوات كمانع  (    

                                                                                     )Briggs Megan,1979,6(.  
   :إجرائیاویعرفه الباحثون   

  بهـدف تنمیـة التربیـة الریاضـیةدرس  مناإلعداديمع األجهزة واألدوات في القسم  التي تؤدى هو الحركات الریاضیة (    
   .) الموانع یطلق علیه جمبازوالذي  .األولى لتالمیذ المرحلة االبتدائیة الثانیة في مدرسة الكفاءات العقلیة والبدنیةالقدرات 

  الذكاء  ٢-٦-١ 
                                                             مجمـــوع قابلیـــات الفـــرد للعمـــل المجــدي والتفكیـــر المنطقـــي والتعامـــل المـــستمر مـــع البیئـــة  :بأنـــه) ١٩٤٤ویجـــسلر( عرفــه    

  .)١٧٢,١٩٩٣،الطالب ولویس(
  :نهأب ) ١٩٨٧وبسطویسي ناجي (وعرفه 

ـــتظم  (     ـــالمعنى الواســـع أي الـــتعلم الرســـمي المن ـــدرة علـــى الـــتعلم ب ـــق اكتـــساب المهـــارات والخبـــرات والتعلـــیمالق  عـــن طری
  .)٣٣,١٩٨٧،ناجي وبسطویسي () .یره من الناسونتیجة الحتكاك الفرد مع غ، والمعارف فنتیجة المحاكاة والتقلید

  :بأنه إجرائیان ویعرفه الباحثو 
 للنـــشاط تـــأدیتهم أثنـــاء علـــى حـــل المـــشكلة فـــي قابلیـــاتهمو  األولـــى المرحلـــة الثانیـــة فـــي مدرســـة الكفـــاءات میـــذقـــدرة تال (    

   .) أداء أفضلالریاضي وتحقیق 
  : النظري والدراسات المشابهةاإلطار -٢
  : النظرياإلطار ١-٢
  : درس التربیة الریاضیة١-١-٢

 والمدرســیةن درس التربیــة الریاضــیة كبقیــة الــدروس المنهجیــة االخــرى لــه دور فعــال فــي تحقیــق االهــداف التربویــة  ا    "
ومــن ثــم فهــو شــریك اســاس فــي العملیــة . ولــذلك فهــو غیــر منفــصل عــن هــذه الــدروس اذ تربطــه بهــا عالقــة وطیــدة 

هـذا المنطلـق كانـت الـصفیة وباضـافة االنـشطة لتربیة الریاضیة الوحدة االساس للریاضة المدرسیة التربویة ویعد درس ا
   )١٥٨،١٩٨٤بسطویسي والسامرائي،" (اهمیة درس التربیة الریاضیة في المنهاج المدرسي 

 اصـغر جـزء  الـذي یمثـلدرس التربیة الریاضیة هو الوحـدة الـصغیرة فـي البرنـامج الدراسـي للتربیـة الریاضـیةإن "وعلیه      
 النـشاط الـذي یریـد أوجـهالمدرسة تشمل كل الشاملة لمنهج التربیة الریاضیة في  فالخطة ،خصائصهاحمل كل من المادة وی

 "ومـــن خاللـــه تقـــدم الخبـــرات والمـــواد التعلیمیـــة كافـــة التـــي تحقـــق اهـــداف المـــنهج، یمارســـها تالمیـــذ المدرســـةأنالمـــدرس 

  .)١٠٢،١٩٩٦عزمي،(
طــة كلهــا وتحقیــق للتربیــة الریاضــیة ویتوقــف نجــاح الخحجــر الزاویــة فــي كــل منهــاج  "س الیــومي بهــذا المعنــى هــو فالــدر    

الغــرض مــن البرنـــامج العــام للتربیـــة الریاضــیة بالمدرســـة علــى حـــسن تحــضیر واعـــداد واخــراج الـــدرس،كما تراعــى حاجـــات 
واخراجـه وتنفیـذه ویـستلزم مراعـاة نـواح فنیـة عدیـدة ال التالمیذ ایضا فضال عن میـولهم ورغبـاتهم فـي طریقـة وضـع البرنـامج 

  ).١٩٥,٢٠٠٩علي ومحمد،" (هاون معلم التربیة الریاضیة ضلیعا فیبد وان یك
   اقسام درس التربیة الریاضیة١-١-١-٢
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٢٣٣ 
 

 اكثـر ان تقسیم درس التربیة الریاضیة الى اقسام ماهي اال طریقة لتمكین المعلـم مـن تنفیـذ خطـة الـدرس باسـلوب"        
اقتـصادا وبمــا یحقــق مهـام الــدرس الموضــوعة عــن طریـق قیــام كــل قـسم بواجباتــه الخاصــة والمعروفــة، وبنـاء علــى ذلــك یقــع 

بسطویـــــــسي "( علـــــــى كـــــــل قـــــــسم مهـــــــام وواجبـــــــات معینـــــــة تعطیـــــــه صـــــــفة وحجـــــــم واهمیـــــــة ونوعیـــــــة فـــــــي حـــــــدود الـــــــدرس
  ).١٧٥،١٩٨٤والسامرائي،

دقیقــة الیمكــن تــصوره یــسیرعلى وتیــرة واحــدة وعــادة یــتم ) ٤٥(اضــیة مدتــه ان درس التربیــة الری"  ومــن المتعــارف علیــه   
تقسیم الدرس الواحد الى عدة اقسام ویتوقف عدد االقـسام وطبیعـة وواجبـات كـل قـسم علـى واجبـات الـدرس المحـدد الن كـل 

    ).٨٠،٢٠٠٤سعد وفهیم،" (درس یختلف عن االخر بحسب الواجبات المتوخاة منه 
  :رس التربیة الریاضیة الى ثالثة اقسام هي   وقد تم تقسیم د

  القسم االعدادي _ ١  
  القسم الرئیس_٢  
  القسم الختامي_٣  

  :القسم االعدادي ویشمل |  اوال 
  المقدمة _  ا
  االحماء العام _ ب
  التمرینات البدنیة_ ج

  : ویشمل القسم الرئیس| ثانیا 
  النشاط التعلیمي_  ا

   بالنشاط التطبیقي
  :لقسم الختامي ویشمل ا| ثالثا 

  لعبة ترویحیة_ ا
  )١٠٨-٩٣ ،٢٠٠٩،علي ومحمد(االنصراف        _ ب
   االبتدائي)، السادسس، الخامالرابع( الحركیة لدرس التربیة الریاضیة للصفوف األنشطة  ٢-١-١-٢

بالرشـاقة والمرونـة والقـوة  الحركیـة التـي تتمیـز األنـشطة إلـىسـنة ) ١٢_٩( مـن األساسـیة تالمیذ هـذه المرحلـة یحتاج      "
 األطــرافة عــضالت یــقو ت الحركیــة التــي تــساعد علــى باألنــشطة یهــتم أنوالــسرعة والتحمــل وعلــى معلــم التربیــة الریاضــیة 

 ،وكــذلك االهتمــام باالنــشطة الحركیــة التــي تعمــل علــى تنمیــة وتطــویر عــضلة القلــب والــرئتین دون الوصــول الــسفلى والعلیــا
 " هــاد ،والتركیــز فــي الــدرس علــى التمــارین والعــاب الجمناســتك وااللعــاب التمهیدیــة لاللعــاب الكبیــرةبالتلمیــذ الــى حالــة االج

  .)٢٢٦،٢٠٠٩،علي ومحمد(
مختلـف المهـارات والقـدرات لـتعلم العمریـة  المراحـل أحـسن أنهـا وتعتبر هذه الفترة هي الفترة المثلى للتعلم الحركي كمـا      

 كبیر وزائد لسبب زیادة حجم القلب والرئتین وهم ال یثـابرون علـى عمـل  العمریذ في هذا ، حیث یكون نشاط التالمالحركیة
ــــون إذا إال ــــنفس والرغبــــة فــــي االســــتقال،إلیــــه كــــانوا یمیل ل ویــــزداد حــــب المغــــامرة وحــــب الهــــرج  ویظهــــر االعتمــــاد علــــى ال
  .)٢٧،١٩٩٦عزمي،(
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٢٣٤ 
 

 المهــارات الحركیــة أداءأي اكتــساب الطفــل القــدرة علــى "  لــة وهألولالــتعلم  " فــي هــذه المرحلــة ظــاهرة مــا نجــد     وكثیــرًا 
 كمـا یـسعى الطفـل فـي ،والتكـرار الذي یلزم المزید من الوقت في عملیة التعلم والتدریب والممارسـة األمر إتقانالجدیدة دون 
  .)٦٦،١٩٩٨،جفر ( اآلخرین  ویحاول قیاس قدراته بقدرات اآلخرین التنافس مع إلىهذه المرحلة 

  : الجمناستك٢-١-٢
ان ریاضـــة الجمناســـتك هـــي احـــدى الـــضروب الریاضـــیة االولمبیـــة التـــي لهـــا اتحـــاد دولـــي یـــشرف علـــى توســـیعها "       

 ).٩،١٩٩١النعیمـي وحـسین،" (ولكل نـوع هـدف معـین ،وهذا النوع من الریاضة له عدة انواع . وتطویرها في انحاء العالم 
جـــر االســـاس لكــل انـــواع الریاضـــة ،اذ انهـــا تـــساعد علـــى التكامـــل الـــصحي وبتقــدم الـــزمن اصـــبحت ریاضـــة الجمناســـتك الح

  "النفسي فضال عن انها تبعث القرح والسرور في نفوس ممارسیها  واالنشراح
  ).٣،١٩٩٢الجنابي واخران،(                                                                                       

  :مناستكلج اهمیة ا١-٢-١-٢
تمیزت ریاضة الجمناستك للرجال وللسیدات خالل مراحل تطورهـا بجمـال الحركـة ورشـاقتها وقـوة االداء وخطورتهـا        " 

،فقــد اصــبحت تحتــل شــعبیة كبیــرة مقارنــة بالریاضــات االخــرى وبــدأ االقبــال واضــحا علــى ممارســتها بهــدف الوصــول الــى 
ـــــرامج والمنـــــاهج المدرســـــیة مـــــستویات االداء الفائقـــــة والرائعـــــة فـــــضال عـــــ " ن انهـــــا اصـــــبحت تحتـــــل مكانـــــة مهمـــــة فـــــي الب

فتمــــارین وتــــسهم فــــي اعــــداد الالعبــــین وتطــــویر مــــستویاتهم مــــن خــــالل التمــــارین والحركــــات ،" هــــذا ).٧.١٩٩٥ســــلیمان،(
ـــة والتربویـــة والتعلیمیـــة فبمـــساعدة تمـــارین الجمناســـتك ی ـــة الجمناســـتك تنمـــي لـــدى الفـــرد النـــواحي الجـــسمیة والعقلی مكـــن تنمی

عـــضالت الجـــسم والجهـــاز التنفـــسي والجهـــاز العـــصبي والـــدورة الدمویـــة وكـــذلك اظهـــار الخـــصائص والـــسمات الشخـــصیة 
  ).٣٥،١٩٨٥حنتوش وسعودي،" (كالشجاعة واتخاذ القرارات وحب العمل الجماعي والتعاوني 

  : انواع الجمناستك٢-٢-١-٢
حتیاجات الشعوب وفلسفتها وقد ظهـر فـي العـصر الحـالي اتجاهـان  الجمناستك تبعا ال      على مر العصور تعددت لعبة

  :لتصنیف الجمناستك 
 وبالتـالي یعـد جمناسـتك الموانـع جـزءا مـن التمرینـات مـع األدواتاتجاه یرى ان الجمناستك جزءا من التمرینات مـع -١     

 Jennifer.1973.5) " (األدوات

  : هي أنواع أربعة إلىم الجمناستك با الشرقیة وروسیا والذي یقسو  اتجاه اور -٢   
   األلعابجمناستك -ا      
  جمناستك الموانع-ب      
  األجهزةجمناستك -ج     
                              )Harold.&Rosnaty.1975.9( جمناستك البطوالت    -د     

زة متنوعة وعدیـدة، وأول مـن اسـتخدم  تستخدم فیه أجه الذيهو احد أنواع الجمناستك " :جمناستك الموانع١-٢-٢-١-٢
جعـل فیـه األفـراد یمارسـون حركـاتهم و حیـث اسـتعمله فـي العـراء ) فردریك لـوفیج یـان( النوع من الجمناستك هو األلماني هذا

 بطریقة غیر مقیـدة ویلعبـون علـى األجهـزة وكـان یعـد هـذا النـوع مـن أقـوى أنـواع الجمناسـتك فـي إعـداد األفـراد وتقـویتهم كمـا
 " األجهــــــزة ویمكــــــن أن نــــــشبهه باأللعــــــاب الــــــصغیرة الممهــــــدة لأللعــــــاب الكبیــــــرةر الــــــسلم الموصــــــل إلــــــى جمناســــــتك یعتبــــــ

  .)٧،١٩٨٨،إبراهیم(
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٢٣٥ 
 

 متباینــة حیــث ألغــراض متعــددة وأشــكال فــي صــور وأدوات أجهــزة یــستخدم فــي جمناســتك الموانــع أن ویمكــن للمــدرس "    
ـــع أو كحـــواجز األدواتتوضـــع هـــذه  ـــة  بجوال توجـــد موان ـــع طریقـــة معین ـــاك كثیـــر مـــن ، ثابتـــةأومناســـتك الموان  األجهـــزة فهن

. " بمـــــــا یخـــــــدم الغـــــــرضاألجهـــــــزة تـــــــستخدم فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن النـــــــشاط ویمكـــــــن تحـــــــویر مواصـــــــفات  التـــــــيواألدوات
  .)٣٨٠،٢٠٠٠،الخولي(

بعــد أثــرا أ أمنــا و ستفاد منــه ویــصبح أكثــروعنــد ممارســة جمناســتك الموانــع هنــاك أســس وقواعــد یجــب مراعاتهــا حتــى ُیــ "    
  .)١٩٨٦،٣٠،مإبراهی( ".وذلك بان تكون األجهزة المستخدمة مناسبة للعمر والنمو والقوة على التفكیر

   التي تستخدم في جمناستك الموانع التمارینأنواع ٢-٢- ٢-١-٢
ف والهرولــة والمــشي تمــارین التــسلق وتمــارین القفــز والزحــ (:ي تــستعمل فــي جمناســتك الموانــعمــن التمــارین التــ      "     
 والعـــــصي والكـــــرات الطبیـــــة بأنواعهـــــا التـــــي یمكـــــن اســـــتخدامها فـــــي جمناســـــتك الموانـــــع الحبـــــال األدوات أن كمـــــا )الـــــخ...

ـــسویدیة  ـــصنادیق المقـــسمة ) المـــساطب(والـــصولجانات والمقاعـــد ال ـــؤدي بنـــا أن یمكـــن أخـــرى أداة أي أووال ـــى ت  الغـــرض إل
  . )٤١،١٩٨٥حنتوش وسعودي،("  المنشود

   :وائد وخصائص جمناستك الموانعف ٣-٢-٢-١-٢
  :خصائص التي یحصل علیها الفرد في جمناستك الموانع هي وممیزات و أهم من       

 .أیضاانه لیس مقتصرًا على الصغار فقط ولكنه متدرج یستعمله الكبار  . ١

 .یعود الالعبین على الثقة بالنفس والثقة بالمدرب . ٢

 .ر والجلد وینمي الحواس ویدربهاینمي عند الفرد صفات الجرأة والصب . ٣

 .یعمل على تنمیة الناحیة الخلقیة ویزید من تعاون الفرد مع الجماعة . ٤

 .یعمل على تحسین الصحة ویقوي العضالت . ٥

  .)٩،١٩٨٢،روعبد البصییعقوب ( . یوسع المدارك والفهم وینمي الذكاء . ٦
ســتخدامها ن االدوات واالجهـزة التــي یمكـن اهنــاك الكثیـر مــ((:نـعالدوات المـستخدمة فــي جمناســتك المواا ٤-٢-٢-١-٢

نـــع ویمكـــن التطــویر فـــي مواصـــفات هـــذه االجهـــزة ،وكــذلك ارتفاعاتهـــا حتـــى یمكـــن التنویـــع فـــي عنــد تـــدریس جمناســـتك الموا
" ،بــــــاداء حركــــــة واحــــــدة او عــــــدة حركــــــات االشــــــكال الحركیــــــة المقدمــــــة ،یمكــــــن اســــــتخدام جهــــــاز واحــــــد او عــــــدة اجهــــــزة 

  :ة المستخدمة في جمناستك الموانع اذج من االدوات واالجهز  یأتي نموفیما )١٩،١٩٨٠خلیفة،.(
  مهر   -   صندوق مقسم                -مقعد سویدي                        -  
  حلق متحرك  -اعمدة تسلق                    -   حبال تسلق                       -  
  عارضة توازن -مراتب                         -    سلم تسلق                        -  
  عارضتان مختلفتا االرتفاع     -متوازي                        -       عقلة                          -  
  حصان قفز -حبل                            -     حصان حلق                    -  
  صولجان   -اطواق                          -            كرة طبیة                -  
  شرائط-سلم ارتقاء                       -                           ترامبولین-  

  )٣٢،١٩٩٥سلیمان،                                                                                 (
   : الذكاء مستوى ٣-١-٢
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٢٣٦ 
 

حیث یوجد العدید مـن التعریفـات التـي وضـعها العلمـاء فـي ، من الصعب ان نحدد تعریفا جامعا شامال للذكاء         ((  
 Cyrilمثال لـذلك التعریـف الـذي وضـعه سـیریل بیـرت ، فالبعض یؤكد في تعریفاته الجانب الفطري في الذكاء،هذا المجال

Burt یؤكد اخرون عامل البیئة ویتضح ذلك من تعریف شترنكما ))هو قدرة معرفیة فطریة عامة(( بكونه  

SHtern  او هـو القـدرة ، یكیـف بهـا تفكیـره عـن قـصد وفقـا لمـا یـستجد علیـه مـن المطالـب،قـدرة عامـة للفـرد(( للـذكاء بكونـه
 English and Englishانجـالش وانجـالش ویتفـق )). الحیـاة وظروفهـا الجدیـدةعقلیـا طبقـا لمـشاكل  العامـة علـى التكیـف

فـي ،  اهمیـة التفكیـر المجـرد فـي الـذكاءTermanكمـا یؤكـد تیرمـان . مع هذا المفهوم باعتباره اكثر المفاهیم ذیوعـا وانتـشارا
  . ارتباط الذكاء بالتعلمDearbornحین یبرز دیربورن 

 اجرائــي لعــل هــذا مــا دعــا الــبعض الــى وضــع تعریــف،  ویتفــق معظــم العلمــاء علــى ان الــذكاء یقــاس بمقــاییس الــذكاء    
فمـثال ، ویرى الـبعض ان نعـرف الـذكاء فـي ضـوء االختبـار المـستخدم لقیاسـه)). ماتقیسه اختبارات الذكاء((للذكاء على انه 

الـذكاء هـو نظـام مـن (( وزمالئـه یعتبـر مناسـبا Arthur Gates فأن تعریف ارثـرجتس Binetاذا كنا نستخدم اختبار بینیه 
واالحاطــــة ،  بیقظــــة ودقــــة– وبخاصــــة المجــــرد منهــــا –حقــــائق العامــــة غیــــر المباشــــرة القــــدرات الخاصــــة بــــالتعلیم وادراك ال

  )) .بالمشكالت مع المرونة والفطنة في حلها
كـان لهـذا االختبـار الفـضل (م ١٩٠٨م ثم عدله عـام ١٩٠٥     ولقد كان لبینیه الفضل في ظهور اول اختبار للذكاء عام 

م ثـم تـرجم ونقـح هـذا االختبـار فـي امریكـا ١٩١١ه اخر تعدیالته لالختبـار عـام ثم اجرى بینی، في ظهور فكرة العمر العقلي
اال ان تنقــیح جامعــة ، تنقیحــا اخــر HERVINGثــم اجــرى علیــه هیــرنج ، م١٩١٢عــام  Goddard عــن طریــق جــودارد

دت قیمــة هــذا كمــا زا. م هــو التنقــیح الــذي انتــشر اســتعماله كثیــرا١٩١٦ســتانفور لمقیــاس بینیــه الــذي قــام بــه تیرمــان عــام 
ولقـد قـام محمـد عبدالـسالم احمـد ولـویس كامـل . م قـام بـه تیرمـان ومیریـل١٩٣٧التنقیح بعد ان اجري علیه تنقیح اخر عـام 

ولقـد نجـح .ملیكة بترجمة هذا التعدیل الى العربیة حیث اجریت علیه العدید من البحـوث والدراسـات وذاع انتـشاره فـي مـصر
  :ع وتعریب العدید من المقاییس واالختبارات المستخدمة في الذكاء منها العدید من العلماء العرب في وض

  . اعداد احمد زكي صالح– اختبار الذكاء المصور -١     
  . اعداد عطیة محمود هنا– اختبار الذكاء اللفظي -٢     
  . اعداد اسماعیل القباني– اختبار الذكاء االبتدائي -٣     
  . اعداد اسماعیل القباني–وي  اختبار الذكاء الثان-٤     
  . اعداد لویس كامل ملیكة– بلفیو لذكاء الراشدین والمراهقین – مقیاس وكسلر -٥     
  . اعداد محمد عبدالسالم ولویس كامل ملیكة– اختبار ستانفورد بینیه للذكاء -٦     
  . اعداد عطیة هنا– اختبار الذكاء غیر اللفظي -٧     
  )١٦٥-١٦١,١٩٩٦،حسانین                 (. اعداد عطیة هنا–ة العقلیة العامة  اختبار القدر -٨     

  
  
  
  
   الدراسات المشابهة  ٢-٢
  :)١٩٨٠(دراسة خلیفة   ١-٢-٢   
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  ))الحركیة _ اإلدراكیةاثر تدریب جمباز الموانع في تنمیة القدرات  ((                           
الحركیـة ومعرفـة مـدى  _ اإلدراكیـة على اثر تـدریب جمبـاز الموانـع فـي تنمیـة القـدرات  التعرفإلى  هذه الدراسةت     هدف

 المرحلـة االبتدائیـة واسـتخدمت الباحثـة المـنهج التجریبـي علـى أطفـال والذكور من اإلناثالفروق في تنمیة هذه القدرات بین 
تم تقـسیمهم عـشوائیا    طفلة من االناث)٣٢(ذكور و من ال طف     ال  )٣٢ (وطفلة توزعت بینطفال  ) ٦٤(عینة تكونت من 

قامــت بتطبیــق البرنــامج التقلیــدي  بجمبــاز الموانــع واالخــرى ضــابطة  الــى مجمــوعتین احــداهما تجریبیــة نفــذت برنــامج مقتــرح
اســابیع توصــلت الباحثــة الــى مجموعــة اســتنتاجات ) ٨(المقتــرح لمــدة برنــامج العــد تطبیــق بو المتبــع مــع هــذه الفئــة العمریــة 

 فـــي تنمیـــة القـــدرات على حـــد ســـواء والـــذكور اإلنـــاثلـــه اثـــر ایجـــابي علـــى كـــان  برنـــامج جمبـــاز الموانـــع المقتـــرح أن : اهمهـــا
 البرنــامج الـذي نفذتـه المجموعـة التجریبیــة كـان اكثـر تـأثیرا مـن البرنــامج المقتـرح  هـذاإنكمـا اسـتنتجت .  الحركیـة اإلدراكیـة
  . الحركیة لدى االطفال اإلدراكیة القدرات میة الذي نفذته المجموعة الضابطة في تنالتقلیدي

  :)١٩٨١( دراسة سالم  ٢-٢-٢
  ))اثر جمباز االلعاب والموانع في تنمیة بعض المتغیرات البدنیة لطفل المرحلة االبتدائیة ((           

وانـع فـي تنمیـة وتطـویر المجمبـاز امج مقتـرح لجمبـاز االلعـاب و ة الى التعرف على اثر استخدام بـر        هدفت هذه الدراس
واجریـت .سنوات الـصف الثالـث االبتـدائي )١٠_٩(المرحلة االولى بعمر بعض المتغیرات البدنیة الطفال المرحلة االبتدائیة 

تلمیــذ وتلمیــذة مــن تالمیــذ الــصف الثالــث االبتــدائي فــي القــاهرة وقــد تــم تقــسیمهم الــى ثــالث )٧٢(الدراســة علــى عینــة قوامهــا 
 البـرامج المقترحـة علـى المجمـوعتین التجریبیـة اسـفرت النتــائج هـذهم تجریبیـة واالخـرى ضـابطة وبعـد تنفیذمجـامیع اثنـان مـنه

  . في تنمیة بعض العناصر البدنیة التي تناولتها الدراسة ةامج المقترح هذه البر هتعن االثر االیجابي الذي احدث
  :)٢٠٠٧(دراسة المشهداني  ٣-٢-٢
      درس  بـــاألرضـــیةة والمهاریـــة فـــي الحركـــات  البدنیـــالقـــدراتمناســـتك الموانـــع فـــي بعـــض تـــأثیر منهـــاج لج"((           

  )) التربیة الریاضیة
     هــدفت الدراســـة إلــى الكـــشف عـــن اثــر برنـــامج مقتـــرح لجمناســتك الموانـــع فــي بعـــض المتغیـــرات البدنیــة والمهاریـــة فـــي 

) ٤٠(احثــة المـــنهج التجریبــي علــى عینـــة تكونــت مـــن الحركــات األرضــیة لطالبـــات الــصف األول المتوســط واســـتخدمت الب
مــن طالبــات الــصف االول المتوســط واعتمــدت الباحثــة علــى تــصمیم المجموعــة الــضابطة حیــث قامــت بتقــسیم عینــة طالبــة 

وقامـــت بتطبیـــق برنـــامج مقتـــرح بجمناســـتك طالبـــة لكـــل مجموعـــة ) ٢٠( مجمـــوعتین تجریبیـــة وضـــابطة وبواقـــع إلـــىالبحـــث 
اسـابیع ونفـذت المجموعـة الـضابطة البرنـامج االعتیـادي المعـد مـن قبـل مدرسـة ) ٨(جموعـة التجریبیـة لمـدة الموانع علـى الم

 التـــي اســـتخدمت  التجریبیـــة أن المجموعـــةالمـــادة وبعـــد معالجـــة البیانـــات التـــي حـــصلت علیهـــا الباحثـــة احـــصائیا اســـتنتجت
 البدنیـــة وكـــذلك فـــي مـــستوى األداء المهـــاري لـــبعض البرنـــامج المقتـــرح لجمبـــاز الموانـــع حققـــت تطـــورًا فـــي بعـــض المتغیـــرات

  . مقارنة بالمجموعة الضابطة الحركات األرضیة في الجمناستك
  
  : البحثإجراءات -٣
  .لتجریبي لمالئمته وطبیعة البحثن المنهج ااستخدم الباحثو :البحث منهج ١-٣
   مجتمع البحث وعینته٢-٣
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خـــامس االبتـــدائي فـــي مدرســـة الكفـــاءات األولـــى للبنـــین الواقعـــة فـــي  الـــصف ال تالمیـــذ  مـــن تكـــون مجتمـــع البحـــث        
 شـعبتین علـى مـوزعین  تلمیـذا) ١١٧(البـالغ عـددهم و ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الجانب األیـسر مـن محافظـة نینـوى للعـام الدراسـي 

 والـذین أكثـر أو  الراسـبون لـسنة التالمیـذ اسـتبعاد ، وقـد تعمـد البـاحثونتلمیذ )٥٩،٥٨( على التوالياوكانت أعدادهم) أ،ب(
مـن مجتمـع البحـث وعـشوائیا تـم  تلمیـذا) ٤٠ (ن طریق القرعة وقع االختیـار علـىع، و  المزمنة األمراضیعانون من بعض 

  تالمیـذومثـل ) أ( الـشعبة  بتالمیـذتقسیمهم الى مجموعتین احداهما تجریبیة واالخرى ضابطة فتمثلـت المجموعـة التجریبیـة 
  .لكل شعبة تلمیذا ) ٢٠( وبواقع  المجموعة الضابطة)ب(الشعبة 

  :تكافؤ عینة البحث ٤-٣
عمــر  ال (: منهــا متغیــراتلــبعض الضــبط بــإجراء عملیــة ن  التكــافؤ بــین افــراد عینــة البحــث قــام البــاحثو  تحقیــقألجــل       

 .) ومـستوى الـذكاء  ، البدنیـة القـدرات، بعـض  بـالكیلو غـرام الكتلـة مقاسـةالزمني مقاسا بالـشهر، الطـول مقاسـا بالـسنتیمتر،
  )١(كما في الجدول 

 بعض  و  ، الكتلةالطول، العمر،(  المحسوبة لمتغیرات)ت(ة وقیمة المعیاریات واالنحرافة الحسابیاألوساط) ١ ( رقمالجدول
   لمجموعتي البحث)البدنیة ومستوى الذكاءالقدرات 

   
    ةالمعالم اإلحصائی      المجموعة الضابطة  عة التجریبیةالمجمو 

  المتغیرات   
وحــــــدة 
   ع±  س    ع±  س  القیاس

) ت(قیمــــــة 
  بةسو المح

  ٠.٢٦٩  ٣.٢  ١٢٢  ٢.٤١  ١٢١.٧٥  شهر  العمر
  ٠.٧٨  ٦.٦١٢  ١٣٦.٦٠  ٢.٩٩٢  ١٣٥.٣٠  سم  الطول
  ١.٣١٩  ٣.١٣٦  ٣٠.٢٠٥  ٢.٧٠٨  ٣١.٢٠  كغم   الكتلة
  ٠.٩٦٣  ٣.٠٥٠  ٢.٦٠ -  ٣.٢١٦  ٢.٨٥ -  سم  المرونة
  ١.٩٣  ١.٣٤٥  ٣.٢٣٤  ١.٦٠٩  ٤.١٨٣  ثانیة  السرعة
  ١.٠٩٠  ١.٠٨٤  ١٤.٣٣٢  ١.٠٦٢  ١٤.٥٨٠  ثانیة  الرشاقة

القـــــــــوة االنفجاریـــــــــة 
  للرجلین

  ١.٠٦٦  ١٨.٠٩٤  ٨٩.٥٠  ٢٨.٨٤٧  ٨٨.١٥  سم

  ١.٦٥٣  ٥.٩٢٨  ٢٠.٧٥  ٤.٢٦٣  ١٩.٦٥١  درجة  الذكاءمستوى 

  ٢,٠٣) =٣٨(و درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطا ) ت(قیمة                 
ـــــم ضـــــبطها وقیاســـــها تراوحـــــت بـــــین ) ت(یتبـــــین ان قیمـــــة ) ١( مـــــن الجـــــدول      المحـــــسوبة لجمیـــــع المتغیـــــرات التـــــي ت
) ٢,٠٣(والبالغــة) ٠,٠٥(< ونــسبة خطــأ )٣٨(وهــي جمیعــا اقــل مــن قیمتهــا الجدولیــة امــام درجــة حریــة ) ١,٩٣_٠,٢٦٩(

اوهذا یــدل  البحــث فــي هــذه المتغیــرات التــي تــم قیاســهوهــذا یــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذوات داللــة معنویــة بــین افــراد عینــة
   .على ان العینة متكافئة

  : التصمیم التجریبي٣-٣
 األهمیـة ألنـه یـساعد علـى الحـصول عـن إن اختیار تصمیم تجریبـي یحقـق أهـداف البحـث التجریبـي أمـر فـي غایـة        
میم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه ن التـصو ستخدم الباحثبة لجمیع أسئلة البحث، كما یساعد على الضبط التجریبي وعلیه ااإج
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ـــــة العـــــشوائیة االخت"(اســـــم ـــــار القبلـــــي والبعـــــديتـــــصمیم المجموعـــــات المتكافئ   )٣٩٨،١٩٨٤فانـــــدالین،) . (یـــــار ذات االختب
  .یوضح ذلك ) ١(والشكل

  

 االختبار ألبعدي المعالجة االختبار القبلي  المجموعات

 برنامج مقترح بجمباز الموانع  مجموعة تجریبیة
 

  مجموعة ضابطة

دنیة الب القدرات بعض -  
 البرنامج التقلیدي  مستوى الذكاء-

  البدنیة القدرات بعض -
ء مستوى الذكا-  

   المستخدم في البحثالتصمیم التجریبي)١(رقمالشكل                                            
  : وسائل جمع البیانات٥-٣
  :ة البدنیالقدرات ١-٥-٣
  : البدنیة المعتمدة في البحثالقدرات تحدید ١-١-٥ -٣

لـسادة الخبـراء ن بـرأي عـدد مـن اا وقیاسـها فـي البحـث اسـتعان البـاحثو  البدنیة التي سیتم ضـبطه القدرات بغیة تحدید       
التــي  البدنیــة ات القــدر ان لتحدیــد بعــض  اســتمارة اســتبیبإعــداد وذلــك  .)١الملحــق ( فــي المجــاالت ذات العالقــة والمختــصین
   .)٢الملحق(فئة العمریة لعینة البحث تتناسب وال

  : تحدید االختبارات البدنیة٢-١-٥-٣
 اعتمادهـا فـي سـیتم البدنیـة التـي  القـدرات على تحدیـد بعـض  والمختصینالخبراء تم االتفاق من قبل السادة أن بعد        

 االختبـــارات البدنیـــة أكثـــر لتحدیـــد ة المختـــصینوعرضـــها علـــى الـــساد  ثانیـــة اســـتمارة اســـتبیانبإعـــدادن  قـــام البـــاحثو ،البحـــث
   .)٣الملحق(  واالتفاق علیها مسبقا التي تم تحدیدها القدرات  هذهمالئمة لقیاس

  : مستوى الذكاء٢-٥-٣
 واحیـث قـام) ٤الملحـق ( فيالمصورلقیاس الذكاء)  احمد زكي صالح(المعد من قبل  مقیاسعلى الن  اعتمد الباحثو       

  ومالئمتــهلبیــان مــدى صــالحیته)   والقیــاس والتقــویم ،لــم الــنفسع( ت مجــاال  والمختــصین فــيبعرضــه علــى الــسادة الخبــراء
  . عینة البحثألفراد

  : األسس العلمیة لالختبارات٦-٣
 " رختبـاإن من أهم خصائص االختبار الجید اختبار معامالت الصدق والثبات والموضـوعیة وذلـك عنـد اسـتخدام اال "      

  .)١٠٥،١٩٨٧ناجي،(
ن صـالحیة اسـتخدامها  لجمیع االختبارات في البحـث للتأكـد مـمعامالت الصدق والثباتن بالتحقق من      وقد قام الباحثو 

  :في هذا البحث وكما یأتي 
   صدق االختبار١-٦-٣

ــ ذین اقروهــا مــن خــالل         تــم التحقــق مــن صــدق االختبــارات مــن خــالل عرضــها علــى عــدد مــن الــسادة المختــصین ال
النسبة التي حصلت علیها هذه االختبارات وبذلك یكون قد تم ایجاد الـصدق المنطقـي لالختبـارات وكـأجراء تعزیـزي اخـر تـم 

  )٢(وكما في الجدول، ایجاد الصدق الذاتي لالختبارات من خالل ایجاد جذر الثبات 
   ثبات االختبارات  ٢-٦-٣
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بفاصــل زمنــي بــین التطبیــق ) اعــادة االختبــار،االختبــار ( االختبــارات مــن خــالل طریقــة تــم التحقــق مــن ثبــات             
طــالب مـــن ) ١٠(ایــام وذلــك بتطبیــق االختبــارات علــى عینــة خاصــة للثبــات تكونــت مــن )٧(االول والتطبیــق الثــاني قــدره 

) ٧( الظــروف بعــد مــرور ضــمن مجتمــع البحــث ولكــن خــارج عینتــه ثــم تــم اعــادة االختبــارات علــى المجموعــة نفــسها وبــنفس
ویعـد هـذا معامـل ثبـات عـالي یمكـن ) ٠،٧٨( والـذي بلغـت قیمتـه البسیط بین نتائج االختبارین ایام وبایجاد معامل االرتباط

  یوضح ذلك) ٢(االعتماد علیه والجدول 
  معامالت صدق وثبات االختبارات) ٢ ( رقم                                      الجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :تصمیم البرنامج المقترح٧-٣

الكــرات (مثــل  دیــد مــن التمرینــات البدنیــة مــع االدوات المختلفــةع نمــاذج مقترحــة تتــضمن الأربعــة بإعــدادن       قــام البــاحثو 
جمبــاز ( وغیرهــا وهــذا مــا یطلــق علیــه ) المقعــد الــسویدي ، العــصي ، الدواشــك ، الــشرائط ، الــشواخص ،الحبــال ،الطبیــة 
 العلمیـة عنـد اسـتخدام هـذا النـوع مـن األسـس  وقـد تمـت مراعـاة. مـن الـدرساإلعـدادي والتي تـم تنفیـذها فـي الجـزء) الموانع 

 اربعـة تمرینـات البدنیـة علـىالهـذه تـم توزیـع  ومـن البـسیط الـى المركـب و  الـصعبإلـىالجمباز من حیـث التـدرج مـن الـسهل 
نمــاذج  فـي الجـسم وتوزعــت هـذه ال علـى تمرینـات بدنیــة لمعظـم المجـامیع العــضلیةبحیــث یحتـوي كـل نمــوذجمقترحـة نمـاذج 

 تـضمنوی  بحیـث ینفـذ نمـوذج واحـد فـي وحـدة تعلیمیـة واحـدة ترحة على الوحدات التعلیمیة فأصبحت كل وحدة تعلیمیة مقال
االخــرى   االدوات كــل محطـة منهــا تـستخدم اداة مختلفــة عـن،محطـات) ٥( محطــات ال تقـل عــن  عـدةالنمـوذج الواحـد علــى

علـى مجموعـة عـضلیة تختلـف عـن المجموعـة العـضلیة العاملـة  وتشتغل في باقي المحطات وبعدد یتالئم مع عدد الطالب
تكــرارات متــساویة وبمــا  ب المحطــات ویــؤدون التمرینــات هــذه یمــر جمیــع الطــالب علــى جمیــعفــي المحطــة االخــرى علــى ان

  كمـــا فـــي معرفـــة مـــدى مالئمتهـــا لغـــرض  علـــى الـــسادة المختـــصینالمقترحـــةوقـــد تـــم عـــرض هـــذه النمـــاذج . یخـــدم الهـــدف
  ) .٥الملحق(
، عـــصي، حبــال، شــرائط، )كغــم٣(كــرات طبیـــة زنــة ، میــزان طبــي، شـــریط قیــاس(: المــستخدمة فــي البحــث األدوات٨-٣

  )طبیة ت كرا شواخص، ،مقعد سویدي، أطواق
  :یأتي وكما  بإجراء عدد من التجارب االستطالعیة قام الباحثون: التجارب االستطالعیة٩-٣

 التسلسل االختبارات وحدات القیاس معامل الثبات صدقمعامل ال

 ١ متر من بدایة عالیة)٢٠(عدو  ثانیة ٠,٧٦ ٠,٨٧

 ٢ رمي الكرة الطبیة متر ٠,٧٨ ٠,٨٦

 ٣ الوثب العریض من الثبات متر ٠.٨١ ٠,٨٧

ثنــي الجــذع لالمــام مــن وضــع  سنتمتر ٠,٧٧ ٠,٨٨
 الوقوف

٤ 

 ٥ الجري المتعرج ثانیة ٠,٧٥ ٠,٨٦

 ٦ یاردة)٢٠٠(مشي -جري ثانیة ٠,٨٤ ٠,٨٨

 ٧ اختبارمستوى الذكاء درجة ٠,٧٨ ٠,٩١
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والهــدف منهــا التعــرف علــى مــدى ) ١٨/١٠/٢٠٠٩ (أجریــت هــذه التجربــة بتــاریخ : األولــى االســتطالعیة التجربــة١-٩-٣
شكیل المالئــم وتقــسیم الوقــت بمــا یتناســب ومفــردات مالئمــة المنهــاج المقتــرح وٕامكانیــة تطبیقــه مــن قبــل  التالمیــذ واختیــار التــ

  ، المنهاج
والهــدف منهــا التعــرف علــى مــدى ) ١٩/١٠/٢٠٠٩ ( هــذه التجربــة بتــاریخأجریــت: التجربــة االســتطالعیة الثانیــة٢-٩-٣

 زملــالا االختبــار والوقــت إلجــراء لفقــرات هــذا االختبــار وتحدیــد المكــان التالمیــذمالئمــة اختبــار مقیــاس الــذكاء ومــدى فهــم 
  . عن هذا المقیاسلإلجابة

والهـــدف منهـــا التأكـــد مـــن مـــدى ) ٢٠/١٠/٢٠٠٩ (أجریــت هـــذه التجربـــة بتـــاریخ : التجربـــة االســـتطالعیة الثالثـــة٣-٩-٣
مالئمة االختبارات البدنیة واستیعابها من قبل  التالمیذ والوقت الالزم إلجرائها وقدرة فریق العمل على انجاز العمـل المنـوط 

  . التجارب االستطالعیة الثالثة رسمت الطریق واضحا أمام الباحثون لتنفیذ تجربتهم وهذه.بهم
  : التجربة تنفیذ١٠-٣

 قــام الباحثــان بتحدیــد عینــة البحــث والمتغیــرات البدنیــة واالختبــارات البدنیــة التــي تقــیس هــذه المتغیــرات وكــذلك أن    بعــد 
ــــــــذي ســــــــوف یــــــــستخدم فــــــــي البحــــــــثمقیــــــــاس ا ــــــــذكاء ال           ولغایــــــــة )٢٥/١٠/٢٠٠٩  (التجربــــــــة بتــــــــاریخیــــــــذ بوشــــــــر بتنف ،ل

  :ما یاتيوتضمن ) ٢٤/١٢/٢٠٠٩(
  : االختبار القبلي١-١٠-٣

وشـــمل االختبـــارات البدنیـــة  )٢٤/١٠/٢٠٠٩ ولغایـــة ٢١/١٠/٢٠٠٩ (مـــن  االختبـــار القبلـــي لعینـــة البحـــث ابتـــداء   اجـــري
  .حث وقیاس مستوى الذكاء لعینة الب

      : تطبیق البرنامج٢-١٠-٣
أسـابیع بواقـع وحـدتین ) ٨ (لمـدةو ) ٢٠٠٩/ ٢٠/١٢   ولغایـة٢٠٠٩/ ٢٥/١٠(  مـنابتـداء تم تطبیق البرنامج المقتـرح     

مــع المجموعــة التجریبیــة فقــط فــي  فــي الجــزء اإلعــدادي مــن الــدرس ** المدرســةي قبــل معلمــذ البرنــامج مــنیــنفتأســبوعیا وتــم 
فــي ) بــدون ادوات(البدنیــة االعتیادیــة عــة الــضابطة والــذي تــضمن التمرینــات مــع المجمو امج التقلیــدي حــین تــم تنفیــذ البرنــ

  .الجزء االعدادي من درس التربیة الریاضیة 
  : االختبار ألبعدي٣-١٠-٣

 )٢٤/١٢/٢٠٠٩ ولغایـة ٢١/١٢/٢٠٠٩( ابتـداء  االختبـار ألبعـديبـإجراء  الباحثـانقامبعد االنتهاء من تنفیذ التجربة      
  . عینة البحثأفراد البدنیة ومستوى ذكاء وشمل االختبارات

للعینــات ) ت(اختبــار -للعینــات المرتبطـة) ت(اختبــار -االنحــراف المعیـاري-الحــسابيالوسـط (: الوســائل اإلحــصائیة١١-٣
 )٢٧٢-١٠١ ،١٩٩٦ ،التكریتي والعبیدي ( معامل االرتباط البسیط- المستقلة

      
  

  معلمي المدرسة** 
                                           رد القاد نجیب عبالسید عبد اهللا

  السید مضر غانم بشیر                         
  

                  

  : عرض النتائج ومناقشتها-٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  .……………أثر استخدام برنامج مقرتح جبمناستك املوانع يف بعض 

   
 

٢٤٢ 
 

  : عرض النتائج١-٤
ین  التـي تـم الحـصول علیهـا مـن االختبـار للبیانـات اإلحـصائیة معالجـةال بعـد : عرض نتـائج المجموعـة التجریبیـة١-١-٤

 ظهـرت النتـائج الموضـحة فـي الجـدول  المجموعـة التجریبیـةألفـراد لبعض المتغیـرات البدنیـة ومـستوى الـذكاء القبلي والبعدي
)٣(  

 البدنیة ومستوى الذكاء  القدراتالمحسوبة لبعض )ت(ة  الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیماألوساط) ٣  ( رقمالجدول
  ن القبلي والبعديللمجموعة التجریبیة في االختباری

  المعالم اإلحصائیة        ألبعديختبار اال  ختبار القبلياال
  المتغیرات

وحــــــــــــدة 
   ع±  س   ع±  س  القیاس

) ت(قیمـــــــــــــة 
  بةو سحالم

  ٣.٨١٢  ٢.٦٢٣  ٣.٦٠  ٣.٠٥٠  ٢.٦ -  سم  المرونة
  ٣.٣٧  ١.٩٢  ٢.٣٠٠  ٠.٣٤٥  ٣.٢٣٤  ثانیة  السرعة

  ٤.٣٩٣  ٠.٧٦٢  ١١.١١٥  ١.٠٦٢  ١٤.٥٨٠  ثانیة  الرشاقة
  ٩.٤٤٦  ١٤.٨٩٢  ١٣٨.٢٥  ٨.٠٩٤  ٨٩.٥  سم  القوة االنفجاریة للرجلین

  ١٠.٦٥٣  ١٧.٣٥٦  ٣٩.٣  ٥.٩٢٨  ٢٠.٧٥  درجة  مستوى الذكاء
        ٢.٠٩ = )١٩(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ         
 وهي اكبر من قیمتهـا الجدولیـة )١٠.٦٥٣-٣.٣٧(  تراوحت بینالمحسوبة )ت( قیمة أنبین تی )٣ ( نتائج الجدولمن     
ود فـروق ذات داللـة معنویـة فـي هـذه وهـذا یـدل علـى وجـ) ٢.٠٩ (البالغـة) ٠.٠٥ (≤سبة خطـأعند ن)١٩( درجة حریة أمام

  .ار البعدي المتغیرات ولصالح االختب
 البدنیـة یـراتلمتغا  لـبعضبعد الحصول على نتـائج االختبـارین القبلـي والبعـدي: عرض نتائج المجموعة الضابطة٢-١-٤

  .)٤ ( ظهرت النتائج وكما في الجدول إحصائیاثم معالجتها ، الضابطةلمجموعة فراد االومستوى الذكاء 
 البدنیة ومستوى الذكاء  القدراتلبعض  المحسوبة)ت(بیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة الحسااألوساطیبین )٤  ( رقمالجدول

   والبعديللمجموعة الضابطة بین االختبارین القبلي
  المعالم اإلحصائیة           ختبار ألبعدياال  ختبار القبلياال

  
  المتغیرات        

وحــــــدة 
   ع±  س        ع±  س  القیاس

) ت(قیمـــــــة 
  المحسوبة

  ٣.٩٦٣  ٣.٥٣٣  ٢.٢٠  ٣.٢١٦  ٢.٨٥ -  سم  المرونة
  ٤.٨٥  ٠.٤٢  ٣.١٠  ٠.٦٠٩  ٤.١٨٣  ثانیة  السرعة
  ٣.٥١٠  ٠.٥٤٤  ١٢.٠٠٥  ١.٠٨٤  ١٤.٣٣٢  ثانیة  الرشاقة

  ١٠.٠٦٦  ٢١.٥٥٤  ١٢٨.١٥  ٢٨.٨٤٧  ٧٨.١٥  سم  القوة االنفجاریة للرجلین
  ٩.٥١  ٤.١٢٨  ٢٦.٩   ٣.٢٦٣     ١٩.٦٥١  درجة  مستوى الذكاء

  ٢.٠٩)=١٩(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ                 
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 أمـام وهـي اكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة )١٠.٠٦٦-٣.٥١( تراوحـت بـینالمحـسوبة)ت( قیمة أنبین تی )٤ (     من الجدول 
 وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي هــذه )٢.٠٩( البالغــةو ) ٠.٠٥ (≤وعنــد نــسبة خطــأ) ١٩(درجــة حریــة 

  .ألبعديالمتغیرات ولصالح االختبار 
  : لمجموعتي البحثألبعدي عرض نتائج االختبار ٣-١-٤

التجریبیــة  (لمجمــوعتي البحــثلــبعض المتغیــرات البدنیــة ومــستوى الــذكاء  ألبعــدير      بعــد الحــصول علــى نتــائج االختبــا
  ) .٥ ( فظهرت النتائج كما في الجدول إحصائیا تم معالجتها )والضابطة

  البدنیة ومستوى الذكاء  لبعض القدراتالمحسوبة) ت( الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة األوساط) ٥ (رقمالجدول 
  ألبعديلبحث في االختبار لمجموعتي ا

  المعالم اإلحصائیة     المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  المتغیرات   

وحــــــدة 
   ع±  س    ع±  س  القیاس

) ت(قیمــــــة 
  المحتسبة

  ٤.١٣٦  ٣.٥٣٣  ٢.٢٠  ٢.٦٢٣  ٣.٦٠  سم  المرونة
  ٥.٥٥  ٠.٤٢  ٣.١٠  ١.٩٢  ٢.٣  ثانیة  السرعة
  ٣.٣٩٣  ٠.٥٤٤  ١٢.٠٠٥  ٠.٧٦٢  ١١.١١٥  ثانیة  الرشاقة

  ٦.٤٤٦  ٢١.٥٥٤  ١٢٨.١٥  ١٤.٨٩٢  ١٣٨.٢٥  سم  القوة االنفجاریة للرجلین
  ٧.٦٥٣  ٤.١٢٨  ٢٦.٩  ١٧.٣٥٦  ٣٩.٣  درجة  مستوى الذكاء

  ٢.٠٢)=٣٨(ودرجة حریة )٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ                 
 أمـام وهـي اكبـر مـن قیمتهـا الجدولیـة )٧.٦٥٣-٣.٣٩٣( تراوحـت بـینالمحـسوبة )ت( قیمـة أنبین تی )٥ (ل     من الجدو 
وهــذا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي هــذه ) ٢.٠٢ (والبالغــة) ٠.٠٥ (≤وعنــد نــسبة خطــأ) ٣٨(درجــة حریــة 

  .المتغیرات ولصالح المجموعة التجریبیة
  : مناقشة النتائج٢-٤
   : مناقشة نتائج االختبارات البدنیة١-٢-٤

 مــستوى بعــض العناصــر البدنیــة التــي تــم قیاســها فــي أنیتبــین لنــا ) ٣،٢(ئج فــي الجــدولین  مــن نتــاضــوء مــاظهر     فــي 
 الـسبب لـدى افـراد كـال المجمـوعتین ویعـزى االختبارین القبلي والبعدي لدى مجمـوعتي البحـث التجریبیـة والـضابطة قـد تطور 

على مــدى ثمانیــة درســا) ١٦(ي بلغــت التــي نفــذت علــى  مجمــوعتي البحــث والتــ اثــر دروس التربیــة الریاضــیة إلــىفــي ذلــك 
بسطویـــسي ( فـــي تنمیـــة اللیاقـــة البدنیـــة ویـــذكر وأساســـیة مـــادة التربیـــة الریاضـــیة فـــي المـــدارس مـــادة مهمـــة أن إذ. أســـابیع

 تنمیـــة عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة أنهـــا درس التربیـــة الریاضـــیة أغـــراض أهـــم مـــن إن"بهـــذا الخـــصوص ) ١٩٨٤،والـــسامرائي
كمـا وان لـدرس التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس  . )٧٣,١٩٨٣،بسطویسي والـسامرائي("لرشاقة والمرونةوالسرعة والمطاولة وا

ســعد (ویــضیف، مجموعــة اهــداف یعمــل علــى تحقیقهــا ومــن اهمهــا االهــداف تنمیــة وتطــویر عناصــر اللیاقــة البدنیــة العــام 
لقــدرة الجــسمانیة بوجــه عــام والتــي تعتبــر هــدفا إن الهــدف التعلیمــي العــام لــدرس التربیــة الریاضــیة هــو رفــع ا ")٢٠٠٤،موفهــی

عامــا وتعنــي تحقیــق مجموعــة مــن األهــداف الجزئیــة منهــا تنمیــة المتغیــرات البدنیــة مثــل القــوة والتحمــل والــسرعة والرشــاقة 
والختـامي ،الرئیـسي  ،االعـدادي، ومن المعروف ان هذا الدرس یشتمل علـى عـدة اقـسام .)٦٤,٢٠٠٤،مسعد وفهی("والمرونة

 التمرینـات البدنیـة وهـي عبـارة عـن حركـات تعطـى لغـرض تحـسین وتطـویر عناصـر  منها تحدیـدا والـذي یتـضمنعداديواال
االوضـاع والحركــات البدنیـة التـي تـؤدى لغـرض رفــع ( التمرینـات البدنیـة بأــنها) ١٩٩٠،احمـد واخــران(اللیاقـة البدنیـة  ویـرى 
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وتـسهم التمرینـات ) . ١٩٩٠,٢٣،احمـد واخـران)(نمیـة التوافـق الحركـي كفاءة الجسم البدنیة ومساعدته على النمو المتـزن وت
البدنیة اسهاما كبیرا في تنمیة عضالت الجسم علـى نحوعـام والـذراعین والـرجلین والجـذع علـى نحـو خـاص أذ یتـضمن هـذا 

وباسـلوب معـین یـتم اداء الجزء من الدرس تمرینات بدنیة العضاء الجسم كافة ابتداءا بالرقبة ثم الجذع فالـذراعین والـرجلین 
وبهــذا ،التمرینــات مــن اجــل تطــویر العدیــد مــن عناصــر اللیاقــة البدنیــة كــالقوة والمطاولــة والــسرعة والرشــاقة والتــوازن وغیرهــا 

ان التمرینـات البدنیـة تـسهم اسـهاما كبیـرا فـي سـرعة اكتـساب الـسرعة والمرونـة والرشـاقة ) "١٩٨٧،الدیري(الخصوص یذكر 
ومـن التمرینـات التـي تعطـى فـي هـذا الجـزء ) .١٩٨٧,٦٩،الـدیري" (یق التطور في عناصر اللیاقة البدنیةباالضافة الى تحق

ـــه نجـــد ان  ـــدنیا وعلی ـــاءة عـــضالت هـــذه االجـــزاء ب ـــة منهـــا رفـــع كف ـــرجلین والغای ـــة والجـــذع والـــذراعین وال ـــات للرقب هـــي تمرین
 یب في ان یترك اثرا ایجابیـا فـي تحـسین العناصـر البدنیـةاالستمرار بهذه الدروس وبهذه المحتویات ولمدة ثمانیة اسابیع الر 

   . وبغض النظر عن درجة الحسن هذه تبعا لالسالیب المتبعة في تنفیذ هذه التمارین 
نجـد تفـوق المجموعـة التجریبیـة علـى المجموعـة الـضابطة فـي ) ٤( ومن مالحظة نتائج االختبارات البدنیة في الجدول     

 ســـبب ذلـــك إلـــى اثـــر البرنـــامج المقتـــرح بجمبـــاز الموانـــع الـــذي اســـتخدم فـــي الجـــزء ویعـــزى، البدنیـــةالمتغیـــراتمــستوى تطـــور 
ت التمرینـات مــع أدوات عدیـدة ومتنوعــة عملـت علــى  واالســلوب المتبـع فــي تنفیـذ التمرینــات حیـث نفــذاإلعـدادي مــن الـدرس

التمرینــات یهــدف الــى تطــویر عناصــراللیاقة حیــث ان اســتخدام هــذه االدوات مــع ، إكــساب ممارســیها عناصــر اللیاقــة البدنیــة
یهــدف جمبــاز الموانــع إلــى إكــساب الممــارس عناصــر ")١٩٩٥،ســلیمان( ویــذكر )جمبــاز الموانــع(البدنیــة وهــذا مــا یــسمى ب

 حیــث أن اســتخدام هــذه األدوات مــع التمرینــات جعــل العدیــد مــن المجــامیع العــضلیة  .)٣٠,١٩٩٥،ســلیمان("اللیاقــة البدنیــة
التـي لهـا عالقـة بطبیعـة العمـل العـضلي الـذي  األمر الذي أدى بالتالي إلى تطـویر بعـض العناصـر البدنیـة ،لتشارك بالعم

إن جمناستك الموانع یقـوم بتطـویر وتقویـة المجـامیع  ")١٩٩١،ألنعیمي وحسین(ویضیف كل من ، تقوم به هذه العضالت  
   .)٥٥,١٩٩١،ألنعیمي وحسین ("العضلیة وزیادة مرونة مفاصل الجسم

 لبرنامج جمبـاز الموانـع المقتـرح أن یتـضمن تمرینـات متنوعـة وبـأدوات مختلفـة شـملت كما تعمد الباحثون عند وضعهم     
 بمـا یـتالءم وعینـة البحـث كـالقوة بأنواعهـا والـسرعة  وباشراك اكبر عـدد مـن المجـامیع العـضلیةمعظم عناصر اللیاقة البدنیة

 بــالركض والوثــب والحجــل والقفــز والرمــي واالســتالم ،ة وغیرهــا وتمثلــت هــذه التمرینــاتبأنواعهــا والرشــاقة والتوافــق والمرونــ
تتمیــز التمرینــات بــاألدوات بأهمیتهــا وقیمتهــا  ")١٩٩١،احمــد وآخــران( ویــذكر ،وغیرهــا بحیــث شــملت جمیــع أعــضاء الجــسم

عة والرشـاقة فـي الحركـات فـضال عـن بالنسبة للتمرینات البدنیـة وترجـع أهمیتهـا إلـى أنهـا تعمـل علـى إكـساب المرونـة والـسر 
إسهامها الكبیر في تنمیة عضالت الذراعین والرجلین والجذع كمـا انـه مـن أهـم عوامـل زیـادة الحمـاس واإلقبـال علـى األداء 

  .) ١٨٩,١٩٩١،احمد وآخران (" برغبة
 االیجــابي األثــرمقتــرح كــان لــه البرنــامج الفــي هــذا مــع المرینــات  المــستخدمة األدوات هــذا التنــوع فــي التمرینــات و وان      

 فـي تطـویر قـوة سـتخدام الكـرة الطبیـة كـان لـه دور فا:مـستخدمة فوائـد  أداةكـل ل عناصر اللیاقة البدنیة فالواضح في تحسین
وعــن ، فرمــي الكــرة واســتالمها مــن التمرینــات التــي تزیــد رغبــة وحماســة الطــالب علــى االداء عــضالت الــذراعین والــرجلین

تكمن اهمیة استعمال الكرة الطبیة في درس التربیة الریاضیة في انهـا تتماشـى ) "١٩٨٧،الدیري(لكرة یذكر اهمیة استخدام ا
مــع جمیــع عناصــر اللیاقــة البدنیــة وتــساعد علــى ســرعة تنمیتهــا كمــا انهــا تناســب جمیــع االعمــار وتــدخل عنــصر التــشویق 

 والجـري بـسرعة لوالقفـز والحجـالوثـب فاسـتخدامه مـع وكـذلك الحـال مـع الحبـال ، )٧١,١٩٨٧،الدیري" (والمرح الى الدرس 
بهــذا ) ١٩٨٧،الــدیري(ویــضیف ،كــذلك ووالرشــاقة والــسرعةلــذراعین والجــذع و  فــي تطــویر عــضالت الــرجلین واأثــرهكــان لــه 

تعــد تمرینــات الوثــب والحجــل والجــري وغیرهــا مــن تمرینـات الحبــل مــن اهــم اجــزاء التــدریب الكــساب الفــرد جمیــع "الخـصوص
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وكـذلك الحـال مـع بـاقي االدوات كـاالطواق ) .٩٧,١٩٨٧ ،الدیري" (لرشاقة وخفة الحركةللیاقة البدنیة وخصوصا اعناصر ا
  .والشرائط والعصي والمقعد السویدي وغیرها من االدوات المستخدمة في البرنامج المقترح 

  : مناقشة نتائج مستوى الذكاء١-٢-٤
وفیمــا یخــص مــستوى الــذكاء یتــضح لنــا أن هنــاك تفوقــًا ملحوظــًا ولــصالح ) ٣،٢( فــي الجــدولین مــن نتــائج ممــا تقــدم      

المنفـذة  السبب فـي ذلـك إلـى اثـر دروس التربیـة الریاضـیة ویعزى) لتجریبیة والضابطة ا(االختبار ألبعدي ولكال المجموعتین
االهــداف  التربویـة ومــن  وممـا الشــك فیـه ان درس التربیـة الریاضــیة یـسهم فـي تحقیــق العدیـد مـن حیـث، خـالل فتـرة البحــث

 مــن ارســةالتمرینات البدنیــة والتــيعــن طریــق التفكیــر الــواعي اثنــاء مم  إكــساب التالمیــذ العدیــد مــن القــدرات العقلیــةامثلتهــا
 درس  علـى اعتمـاد فـي تحـسین مـستواهم العلمـي وهـذا مـا دفـع المـسئولین والقـائمین علـى العملیـة التعلیمیـةشأنها أن تـساعد
یــسهم درس التربیــة ") ١٩٩٨،فــرج(وتــذكر  ، ة درســًا منهجیــًا وأساســیا ضــمن المنــاهج المقــررة لــوزارة التربیــةالتربیــة الریاضــی

الریاضیة فـي تحقیـق العدیـد مـن األهـداف التربویـة ومنهـا إكـساب التالمیـذ القـدرات العقلیـة عـن طریـق التفكیـر الـواعي إثنـاء 
 وقــد دلــت الدراســات .)١٦,١٩٩٨،فــرج ("علــم المهــارات الحركیــةممارســة النــشاط الریاضــي وعنــد تنفیــذ خطــط اللعــب وعنــد ت

ان الممارسین للنـشاط الریاضـي اثنـاء مقـارنتهم بـأقرانهم مـن غیـر الممارسـین یظهـرون فروقـا معنویـا "والبحوث العلمیة على 
ــــــــصور والمالحظــــــــة والــــــــذكا ــــــــر واالنتبــــــــاه والت ــــــــدرات العقلیــــــــة كــــــــاالدراك والتفكی ــــــــاس الق ــــــــصالح الممارســــــــین فــــــــي قی " ءل

وهنــاك عــدة بحــوث علمیــة ) العقــل الــسلیم فــي الجــسم الــسلیم(وهنــا یجــب ان الننــسى القــول المــأثور،)  ١٩٨٧,٢٦،حنتــوش(
تشیر الى ان هناك عالقـة بـین ذكـاء الفـرد وقابلیتـه علـى تعلـم الفعالیـات الریاضـیة والتقـدم بهـا وتـشیر بعـض هـذه الدراسـات 

  ) .١٩٩٣,١٧٤،الطالب ولویس"(یة والنجاح في الفعالیات الذهنیة وجود عالقة ایجابیة بین اللیاقة البدن"الى 
تحـــسن  المجموعـــة الـــضابطة فـــي أفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة علـــى أفـــراد نجـــد تفـــوق )٤(ومـــن مالحظـــة نتـــائج الجـــدول     

تـــي تـــضمنها االدوات العدیـــدة والمختلفـــة مـــع التمرینـــات البدنیـــة وال فاعلیـــة اســـتخدام إلـــى ســـبب ذلـــك مـــستوى الـــذكاء ویعـــزى
نفذتــه المجموعــة التجریبیــة خــالل الجــزء االعــدادي مــن الــدرسً ومــا تمیــزت بــه هــذه جمبــاز الموانــع الــذي البرنــامج المقتــرح ل

التمرینات من قدر كبیر من الرشاقة والسرعة والقوة والمتمثلة في انماط الحركات المؤداة من العاب الكـرات والجـري والوثـب 
ات بفــضل اســتخدام االدوات المتنوعــة والتــي یحتــاج فیهــا التلمیــذ الــى قــدر مــن التفكیــر مــن اجــل والقفــز وغیرهــا مــن التمرینــ

ینمـي الحـواس ویـدربها كمـا یوسـع )جمباز الموانع(ان استخدام التمرینات مع االدوات )"١٩٨٠،خلیفة(التعامل معها  ویذكر 
" لكونـــــــه غیـــــــر مقیـــــــد بقـــــــوانین او قواعـــــــدالمـــــــدارك والفهـــــــم وینمـــــــي الـــــــذكاء كـــــــذلك یعطـــــــي الفرصـــــــة للتفكیـــــــر واالبتكـــــــار 

 استخدام قدراتهم العقلیة في تنفیـذ التمرینـات المطلوبـة مـنهم إلى الذي جعل التالمیذ یحتاجون األمر  ) .١٩٨٠,١٦،خلیفة(
 الدقـة والتركیـز والتفكیـر فـي طریقـة إلـى جعلهـم بحاجـة اكبـر أدائهـا تنوعهـا واخـتالف طریقـة إن كمـا األمثل بالشكل وأداءها
 یقتــصر علــى التلقــي مــن  فــي هــذا الجــزء مــن الــدرس دورهــم فــي المجموعــة الــضابطة الــذي كــانأقــرانهم علــى عكــس األداء

ر وایجــاد ا بحــذافیره دون الحاجــة الــى التفكیــر فــي كیفیــة االداء والعمــل علــى االبتكــم بتأدیــة مــا طلــب مــنهالمعلــم ثــم یقومــون
 وانــع جمبــاز المإن") ١٩٩٥،ســلیمان (مــا یؤیــدهوهــذا   مجموعــة التجریبیــةافـضل الطــرق لــالداء وهــذا ماقــام بــه اقــرانهم فــي ال

  توسـیعكمـا یعمـل علـى،  نظرا لكونه غیر مقید بقانون یحكمهواإلبداع الممارس فرصة التفكیر واالبتكار إعطاءیعمل على 
  .)٣١، ١٩٩٥،سلیمان(   "مدارك الممارس و ینمي ذكائه ویحسنه

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  :ما یاتي  من نتائج تم التوصل الىما ظهرفي ضوء  : االستنتاجات١-٥
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قـــوة ال( ومنهـــا  ایجابیـــًا فـــي تطـــویر بعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــةأثـــرا لـــه  كـــان درس التربیـــة الریاضـــیة فـــي المدرســـةإن -
  عمریة ولكال المجموعتینلمرحلة الالتالمیذ في هذه ا مستوى ذكاءوكذلك ) السرعة ، المرونة،الرشاقة،االنفجاریة للرجلین 

 فـي  للمجموعـة الـضابطة علـى البرنـامج التقلیـدي الـذي نفذتـه المجموعـة التجریبیـةالموانـع  تفوق البرنـامج المقتـرح لجمبـاز-
) الرشـاقة ،المرونـة ،الـسرعة ،القـوة االنفجاریـة للـرجلین (ة بحـسب التطـور  وكمـا مـذكور البدنیـة اللیاقـة بعـض عناصـر تطویر
  .الذكاءمستوى وكذلك 

  :ن بما یاتي من استنتاجات یوصي الباحثو ما تقدمبناءًا على  : التوصیات٢-٥
  . اعتماد جمباز الموانع في دروس التربیة الریاضیة في المدارس والسیما المرحلة االبتدائیة-
  .لمشاركةلتالمیذ في ا زیادة دافعیة ورغبة ا المصاحبة للتمرینات البدنیة من اجلواألدوات األجهزة التنوع في استخدام -
  . من الجمباز وعلى فئات عمریة مختلفة ولكال الجنسینأخرى أنواع تتناول أخرى بحوث ودراسات إجراء -

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
  .القاهرة ، مكتبة نور العلم،المدخل في التربیة الریاضیة): ١٩٨٦( موسى فهمي،إبراهیم• 
  . القاهرة،دار المعارف ،١ط، والموانعاأللعاب جمباز): ١٩٨٨( موسى فهمي،إبراهیم• 
ــــــة، ط): ١٩٩٠( وآخــــــران ســــــمیر وجــــــدي ،احمــــــد•  ــــــة البدنی ــــــات واللیاق ــــــشر١العــــــروض والتمرین ــــــة للن ــــــدار الجماهیری                                          ،ال
 ات الحاسـوب فـي بحـوث التربیـة واسـتخداماإلحـصائیةالتطبیقـات ): ١٩٩٩(والعبیدي، محمد عبـد ودیع یاسین، التكریتي• 

  .            دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل ،الریاضي
مدیریــة ، طـرق التــدریس فـي التربیــة الریاضـیة ):١٩٨٥( عبــاس احمـد صــالح،الـسامرائيو  ، احمــد بسطویـسي،بسطویـسي• 

  .الموصل ، مطبعة جامعة
  .مدیریة مطبعة جامعة الموصل، للبناتاألجهزةمباز ج): ١٩٨٥( دعامر محم، وسعودي، معیوف ذنون،حنتوش • 
أطروحــة دكتــوراه غیــر      ،الحركیــة-اإلدراكیــةاثــر تــدریب جمبــاز الموانــع فــي تنمیــة القــدرات ):١٩٨٠(نبیلــة محمــد،خلیفــة  •  

   منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات ، القاهرة
  .القاهرة،دار الفكر العربي،١ط، مناهج التربیة البدنیة المعاصرة):٢٠٠٠( جمال الدین، والشافعي،أنور أمین ،الخولي•  

  .األردنیةالجامعة    ، مركز الكتاب للنشر، ٢ط، طرق التدریس في التربیة الریاضیة ):٢٠٠٤( ناهد محمود، سعد• 
  .األردن، عمان، دار الفكر للنشر والتوزیع، موسوعة الجمباز العصریة ):١٩٩٥( عبد المنعم،مانسلی• 
  .القاهرة، دار الفكر العربي، ١ط، الذكاء ):١٩٥٩( فؤاد البهي، السید• 
ـــیم  ):١٩٩٦(  ســـعیدد محمـــ،عزمـــي • ـــة والتطبیـــقاألســـاسدرس التربیـــة الریاضـــیة فـــي مرحلـــة التعل  منـــشاة ، بـــین النظری

  .مصر،المعارف باالسكندریة
 للطباعـــــة األثیـــــر ابـــــن ردا،ریاضـــــیةطرائـــــق تـــــدریس التربیـــــة ال ):٢٠٠٩(قـــــصي حـــــازم ،ومحمـــــد وعـــــد اهللاولیـــــد ،علـــــى •

                       .الموصل جامعة،والنشر
  .القاهرة، دار الفكر العربي، مناهج وطرق تدریس التربیة البدنیة ):١٩٩٨( عنایات محمد احمد،فرج• 
           المتغیــــــــراتتــــــــأثیر منهــــــــاج مقتــــــــرح لجمبــــــــاز الموانــــــــع فــــــــي بعــــــــض ):٢٠٠٧(المطلب خلیــــــــل، لقاءعبــــــــدالمــــــــشهداني• 

  و المهاریــة فــي الحركــات األرضــیة بــدرس التربیــة الریاضیة،رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة،كلیة التربیــة الریاضــیة،البدنیــة
  .جامعة الموصل
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  .……………أثر استخدام برنامج مقرتح جبمناستك املوانع يف بعض 

   
 

٢٤٧ 
 

                                                 مطبعـــــــــة ، التربیـــــــــة الریاضـــــــــیة ة مطبعـــــــــ،موالتقـــــــــویاالختبـــــــــارات والقیـــــــــاس  ):١٩٨٩( وآخـــــــــرانقاســـــــــم  ،المنـــــــــدالوي •
   . العالي في جامعة الموصلالتعلیم

 مطبعــة ،  فــي المجــال الریاضــياإلحــصاء ومبــادئاالختبــارات  ):١٩٨٧(وبسطویــسي، بسطویــسي احمــد   قــیس،نــاجي • 
  .جامعة بغداد

دار الحكمــــــة للطباعــــــة ، تر للبنــــــاالمعاصــــــالجمبــــــاز : )١٩٩١(عایــــــدة علــــــي ، وحــــــسینعبــــــد الــــــستار جاســــــم،ألنعیمي•   
  بغداد.،والنشر

، دار الفكـــر العربـــي،  العلمیـــة فــي تـــدریب الجمبـــازواألســـسالنظریـــات  ):١٩٨٢( وعبـــد البـــصیر، عــادل  فـــوزي،یعقــوب•  
  .القاهرة

• Brigg Megaer, M, (1979): Movement Education the place of movement in physical           

education, Mac Donald and Evans.U.S.A . 
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