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الكممات المفتاحية  :تمرينات خاصة ،مهارة القفزة العربية
تطرق الباحثان الى التقدم الحاصل في مجال التعمم والتعمم الحركي مع تحديد الطرق
واالساليب المتبعة في عممية التعمم ،وتطرق الباحثان الى لعبة الجمناستك الفني وعمى االداء

الحركي لمميارة ،اما مشكمة البحث فتكمن في معرفة تأثير التمرينات التي اعدت من احل تعمم
الميارة قيد البحث ،واستخدم الباحثان المنيج التجريبي ،وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية
من طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة ديالى لمعام الدراسي (، )5102-5102

وقد استخدم الباحثان الوسائل االحصائية المالئمة وىي الحقيبة االحصائية ( (SPSSلمحصول
عمى النتائج ،وقام الباحثان بعرض وتحميل ومناقشة النتائج التي توصل الييا في االختبارات

القبمية والبعدية ووضعيا في جداول ،وستنتج ان لمتمرينات تأثير ايجابي في تحسين تعمم ميارة

القفزة العربية عمى منصة القفز في الجمناستك الفني ،وقد تم التوصية باستخدام التمرينات التي
اعدت من قبل الباحثان في تعمم ميارة القفزة العربية.
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Abstract

The research dealt with the development that is happening in the area of

dynamical learning and teaching with identifying the ways followed in learning

process. The researcher mentioned the game of artistic gymnastic and

dynamical performance of the skill. As for the problem، it deals with the
knowing the effect of the exercises that were prepared for learning the skill is

under research. The researcher used experimental method and the sample

chosen was from College of Physical Education-University of Diyala for the
academic year (2015-2016).

The researcher used appropriate statistical means، using SPSS program

in obtaining the results. The researcher exposed his results and discussions

the he reached to through pre-test and post-test in form of tables. He
concluded that the exercises have positive effect on improving the way in

learning Arabic jumping skill on jumping bench in artistic gymnastic. It is
recommended that these exercises prepared by the researcher should be
used in learning the Arabic jumping skill.

: المقدمة-0
ان التطور والتقدم الحاصل في كافة المستويات الرياضية وبقية العموم يعود الى التطور
 حيث ان لتعمم،والتقدم في استخدام االساليب المستخدمة في التدريس والتعمم في بالدرجة االولى
اىمية ودور فعال في حياة االفراد ألحداث أي تنمية اقتصادية كانت او اجتماعية او ثقافية في

. فيي من اوضح القضايا في منطق العمم والمعرفة،أي مجتمع

 وان،ان التنوع في استخدام طرائق واساليب مختمفة لمتعمم يعمل عمى رفع الممل لمطالب الناجح

 وان اغمب الفعاليات،ىذا التنوع في االساليب يساعد الطالب عمى الوصول الى التعمم المنشود
الرياضية تحتاج الوصول الى التعمم ومن ىذه الرياضات ىي رياضة الجمناستك الفني لكثرة

وتعد لعبة الجمناستك من االلعاب المميزة بأدائيا

"

المتطمبات االداء الفني والمياري والنفسي

اذ انيا تشمل عمى العديد من االنواع واالجيزة والكثير من الميارات، المتعدد من النواحي كافة

الحركية التي تتباين بدرجات صعوبتيا التي تكون بمجمميا السالسل الحركية وعمى اجيزة

الجمناستك المتنوعة" (العزاوي والبياتي.)7 :5105:

وتأتي اىمية البحث في اعداد تمرينات خاصة قيد البحث تساعد الطالب في الوصول الى تعمم

جيد من خالل اتباع االسموب العممي الصحيح ،والتدرج واالنتقال من السيل الى الصعب وادخال

عامل التشويق واالثارة خالل تنفيذ التمارين ،اما مشكمة البحث فتكمن في استخدام التمرينات التي

اعدىا الباحثان وأدائيا بالشكل الصحيح الن لعبة الجمناستك تعد من االلعاب الصعبة التي
يصاحب ادائيا الخوف والقمق  .وىدف البحث اعداد تمرينات خاصة في تعمم ميارة القفزة العربية

عمى منصة القفز .وتعرف تأثير التمرينات الخاصة في تعمم ميارة القفزة العربية عمى منصة

القفز في الجمناستك الفني .

-2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
 1-2منهج البحث:

استخدم الباحثان المنيج التجريبي لكونو اكثر الوسائل كفاءة في الوصول الى معرفة موثوق

بيا .

 2-2عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمعام
الدراسي 5102-5102والبالغ عددىم ( )21طالب مقسمين عمى مجموعتين تجريبية وضابطة
حيث قامت المجموعة التجريبية بتنفيذ التمرينات التي اعدت من قبل الباحثان اما المجموعة

الضابطة فقد طبقة المنياج المتبع في الكمية وىو االسموب المتبع.

 3-2االدوات واالجهزة ووسائل جمع المعمومات:
 1-3-2االدوات المستعممة في البحث:

وسائل اضاح متنوعة ،شاشة عرض ،صور توضيحية ،صافرة ،ابسطة متنوعة.

 2-3-2االجهزة المستعممة في البحث:

حاسوب نوع ( (Dellعدد ( ،)0ساعة توقيت يدوية عدد( ،)5حصان قفز عدد ( ،)0منصة قفز
عدد()0

 3-3-3وسائل جمع المعمومات:
-0المصادر والمراجع ،المقابالت الشخصية ،استمارة تسجيل-2 ،فريق عمل مساعد.
 4-2اجراءات البحث الميدانية:
 1-4-2التجربة االستطالعية:

اجرى الباحثان التجربة االستطالعية في الساعة التاسعة صباح يوم االحد الموافق

 5102/01/01عمى عينة عددىا ( )2طالب من غير عينة البحث ،وىي تدريب عممي لمباحث
لموقوف بنفسو عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو اثناء اجراء التجربة.

 2-4-2االختبارات القبمية:

نفذ الباحثان االختبارات القبمية لعينة البحث في يوم االثنين  5102/00/5في قاعت
الجمناستك في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة – جامعة ديالى ،وقام الباحثان بتثبيت
المتغيرات من حيث الوقت والمكان وفريق العمل المساعد من اجل ابقائيا نفسيا عند اجراء

االختبارات البعدية ،اذ تم اعطاء وحدتين تعميميتين قبل االختبارات القبمية من اجل تعريف افراد
عينة البحث بالميارة قيد البحث .

 3-4-2تكافؤ عينة البحث:

لمتحقق من تكافؤ افراد عينة البحث في متغير الدراسة لميارة القفزة العربية عمى منصة القفز
في الجمناستك الفني كما موضح ف الجدول ()0

الجدول( )1يبين التكافؤ لعينة البحث
الوسط

المجموعات

عدد العينة

التجريبية

15

2

الضابطة

15

93،1

االنحراف

الحسابي

المعياري

655،0
623،0

نسبة

قيمة T

الداللة

المحسوبة

الخطأ

الحقيقية

286،0

777،0

عشوائي

 4-4-2التجربة الرئيسة:
اشتمل المنيج عمى ( )01وحدات تعميمية حيث كانت واحدة تعميمية في االسبوع حيث بدأ

الباحثان بتاريخ  5102/00/02ولغاية  5102/0/01وكان زمن الوحدة التعميمية ( )01دقيقة
موزعة الى ثالث اقسام (القسم التحضيري52دقيقة ،القسم الرئيس22دقيقة ،القسم الختامي

01دقائق) ،حيث قامت المجموعة التجريبية بتطبيق ىذه الوحدات اما الضابطة فبقت عمى
االسموب المتبع في الكمية.

 5-4-2االختبارات البعدية:
تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث في يوم االربعاء  5102/0/51حيث عمد الباحثان

بتييئة الظروف المشابية لضرف االختبارات القبمية من حيث الوقت والمكان وفريق العمل
المساعد.

5-2الوسائل اإلحصائية:
استخدم الباحثان الحقيبة االحصائية ( (SPSSلمحصول عمى البينات.

-3عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها:
لكي يتحقق اىداف البحث وفروضو في معرفة مدى (تأثير التمرينات الخاصة في تعمم ميارة

القفزة العربية عمى منصة القفز في الجمناستك الفني) قام الباحثان بعرض النتائج وتحميميا
ومناقشتيا لمتحقق من صحة الفروض.

الجدول ( )2يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الحسابي لمفروق وانحرافها
وقيمة ( )Tونسبة الخطأ ومستوى الداللة لممجموعة الضابطة
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبمي

933،1

623،0

بعدي

6،4

243،1

المتغيرات
القفزة
العربية

سف

667،2

عف

919،0

قيمة T

254،11

نسبة

مستوى

الخطأ

الداللة

0.000

معنوي

تحت مستوى الداللة()05،0

من خالل الجدول رقم ( )5تبين ان قيم االوساط الحسابية لميارة ( القفزة العربية مع نصف

لفة عمى منصة القفز) اذ بمغ في االختبار القبمي ( )022،0وبانحراف معياري قدره ()252،1
في حين بمغ الوسط الحسابي في االختبار البعدي ( )2،2وبانحراف معياري قدره ( ،)525،0اما

الوسط الحسابي لمفروق فبمغ( )227،5في حين بمغ انحراف الفروق عن وسطيا الحسابي

( )000،1وبمغ الخطأ المعياري لمفروق ( )527،1وقيمة (ت) المحتسبة ( )522،00وكانت
نسبة المعنوية لمداللة ( )111،1وىي اصغر من مستوى الداللة ( )12،1مما يدل عمى وجود
فروق معنوية ولصالح االختبار البعدي في ميارة (القفزة العربية مع نصف لفة عمى منصة القفز)

الجدول ( )3يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط الحسابي لمفروق وانحرافها
وقيمة ( )Tونسبة الخطأ ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية
المتغيرات
القفزة

العربية

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

قبمي

2

655،0

بعدي

333،7

291،1

سف

333،5

عف

939،0

قيمة T

037،22

نسبة

الخطأ
000،0

مستوى
الداللة

معنوي

من خالل الجدول ( )2تبين قيم االوساط الحسابية لميارة (القفزة العربية مع نصف لفة عمى

منصة القفز) حيث بمغت في االختبار القبمي ( )2وبانحراف معياري قدره ( ، )222،1في حين
بمغت في االختبار البعدي ( )222،7وبانحراف معياري قدره ( )500،0اما الوسط الحسابي

لمفروق فبمغ ( )222،2في حين بمغ انحراف الفروق عن وسطيا الحسابي ( )020،1وبمغ الخطأ

المعياري لمفروق( )525،1وقيمة (ت) المحسوبة ( )117،55وكانت نسبة المعنوية لمداللة

( )111،1وىي اصغر من مستوى الداللة ( )12،1مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح
االختبار البعدي في ميارة (القفزة العربية مع نصف لفة عمى منصة القفز).

الجدول ( )4يبين قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمت ()Tونسبة الخطأ ونوع
الداللة ونسبة التطور لمهارة القفزة العربية عمى منصة القفز
الوسط

االنحراف

قيمة

نسبة

الحسابي

المعياري

T

الخطأ

التجريبي

333،7

291،1

الضابطة

6،4

242،1

المتغيرات
القفزة
العربية

909،5

000،0

نوع الداللة

معنوي

نسبة
التطور
43،66
76،32

من خالل الجدول ( )2تبين االتي:
 -ان قيم األوساط الحسابية لميارة (القفزة العربية مع نصف لفة عمى منصة القفز) لممجموعة

التجريبية بمغت في االختبار البعدي ( )222،7وبانحراف معياري قدره ( )500،0وبمغ الوسط
الحسابي لممجموعة الضابطة ( )2،2وبانحراف معياري قدره ( .)525،0وان قيمة (ت)

المحسوبة بمغت ( )010،2وكانت نسبة مستوى الخطأً ( )111،1وىي أصغر من

المستوى( )12،1مما يدل عمى وجود فروق معنوية ولصالح المجموعة التجريبية.

 1-3مناقشة لنتائج:

من خالل الجداول ( )2،2،5اوضحت النتائج ان المجموعة التجريبية التي استخدمت التمارين

كانت افضل من المجموعة الضابطة في تعمم الميارة قيد البحث حيث ان المجموعة الضابطة
استخدمت االسموب التقميدي المتبع من قبل المدرس في تعمم الميارة ،ويعزو الباحثان ذلك الى

فاعمية التمارين المعدة من قبل الباحثان والمستخدمة في الوحدات التعميمية والذي ادى الى تطور
تعمميم في اداء وتعمم الميارة قيد البحث من الضابطة وىذا يعطي فرصة حقيقية ووقتا مناسبا

وكافيا لممتعممين لموصول الى التعمم الجيد.

 -وقد حرص الباحثان عمى تحديد أىداف أسموب التعمم مقدماً وتعريفيا وتوضيحيا بشكل جيد

لمطالب والذي كان مناسباً ألفراد المجموعة التجريبية وكان لو الدور الفاعل والواضح في تحفيزىم
عمى األداء؛ النيم قاموا بأداء الميارات بإقبال وشوق كبيرين ،مما ولد حالة من االندفاع
والمنافسة بينيم ىذا ما اكده (جميل ")022: 0002:أن استخدام التمارين المشوقة في التعمم يعد
عامال ميما لالرتفاع بالمستوى الفني والبدني لالعب والطالب".

والبد من االشارة ىنا الى تعمم الميارة قيد البحث جاء بسبب تشويق الطمبة الى تطبيق الميارات

المطموبة بسبب االثارة واالقدام التي وفرتيا ىذه االجيزة حيث كانت عممية التعمم بشكل متدرج

وانسيابي اذ يرى (شحاتو )22 :5112:ان تنمية التطور الحركي يكتسب بالمشاىدة ومتابعة

االداء  ،ويستخدم في تدريب الجمباز طريقة النموذج مع الشرح حتى يتمكن الالعب من الثقة
والتأكد من المسار الحركي الصحيح ويمزم في انموذج االداء المياري مالحظة ان يتم اداء

العناصر او الربط الحركي مباشرةً وكذلك االداء لمميارة قبل ان يدخل الالعب في االجزاء
الصعبة لمحركة.
وان الباحثان حرص عمى انجاز الوحدات التعميمية وتعزيز عممية التعمم وتزويد المتعممين

بالتغذية الراجعة بأنواعيا المختمفة وتقويميا بشكل مستمر .وىذا يعني استخدام التغذية الراجعة
في اثناء الوحدات التعميمية لتصحيح أخطاء األداء والمسارات الحركية المختمفة لمميارة قيد

البحث والتي تساعد عمى تثبيت األداء الصحيح ،فضالً عن التقويم التتبعي المستمر لألداء
والذي يعطي صورة واضحة لما توصل اليو المتعممين من مستوى ألداء الميارة قيد البحث.

ويعزو الباحثان التقدم الممحوظ الذي حققتو المجموعة الضابطة في مستوى التعمم لمميارة قيد

البحث ويرجع السبب في ذلك الى الممارسة العممية خالل الدروس التقميدية في التعمم والتعميم ،
اذ ان المدرس ىو محور العممية التعميمية وبأسموبو النجاح تتحقق االىداف.

-4الخاتمة:

في ضوء النتائج التي توصل اليا الباحثان فقد استنتجا ان التمرينات التي اعدت من قبل
الباحثان كان ليا اثر كبير في وتعمم الميارة قيد البحث ،حيث ان ىذه التمارين كان ليا دور
ايجابي في تطوير مستوى االداء الفني لميارة القفزة العربية عمى منصة القفز.

ويوصي الباحثان االىتمام بالمناىج التي تعد من قبل المدربين والمدرسين من حيث توفير
االجيزة والوسائل واستخدام االساليب العممية الحديثة ،وكذلك استخدام العموم االخرى في تعمم

الميارات ،وكذلك استخدام التمارين التي اعدت من قبل الباحثان في تعمم الميارة قيد البحث.
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