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 الصغيرة االمامية على جهاز المتوازي مختلف االرتفاع في الجمناستك الفني
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 الصغيرة االمامية. الدورةالخلفية، الصغيرة  (، الدورةCLMالكلمات المفتاحية: ياكر)

 ملخص البحث
تكال   أهالية  يك استخدا  استراتيجياع حدي ة  ي ديما الالدرس وال الب يك الالوهد التع يالك     

والع هة اي  االهداد التع يالية واالستراتيجية الالختارة لتع   الدورة الصغيرة الخ فية والدورة 
تعرد ويك ضوء ذلك هدد الاح  ال   رتفاس،الصغيرة االالاالية ي   الالتواز  الالخت د اال

يك تع   المارتك الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية  (CLMياكر تث ير استراتيجية 
واستخدالع الااح ة الالنم   ،ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس يك الجالناستك الفنك

بالت   ايعة الاح  ،واالا الجتالي يتال ل ا الااع الالرح ة ال ال ة يك ك ية لال  التجرياك
(  الاة وكانع اه  99والاالل يدده   التراية الادنية وي و  الرياضة /جاالعة الاصرة 

 يك يعاليتما ا اع (هد CLMاستراتيجية ياكر الانابك  االستنتاجاع أ  الالنم  التع يالك ااستخدا 
الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة  االالاالية ي   جماز الالتواز  الالخت د  الدورة الالمارتي  تع  

االرتفاس وتوصك الااح ة اضرورة ت ايق استراتيجياع حدي ة لما دور يك تنالية وت وير وتع   
  ال الااع ل الماراع الحركية.
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Feedback Exercises According to the Preference of Sensitive  Modeling  and their 

Effect on Learning the Skills of  Front Ro  and Human Wheel  on the Balance 

Beam Device 

Asst. Inst.  Zianab  Sabah Ibrahim 

zianab65@yahoo.com 

Abstract 

The  great scientific development which the world has witnessed  in the latest period  

and the development that involved different fields and sciences are due to the use of 

the modern and developed procedures in order to achieve the desires and aims. 

Therefore،  the athletic field has witnessed a noticeable development through the 

progress in the sport levels. This resulted from the attention paid to the students  

which are according to scientific principles and ways which in turn can help them to 

achieve the best achievements in the least possible effort by using the modern training 

procedures and programmed - accurate  planning. The sport of gymnastics is one of 

the individual games that requires special characteristics and requirements and its 

performance is distinguished by the accuracy ، smartness ، and beauty.  At the same 

time، it needs to high physical، skilled ، and motor characteristics. Accordingly، the 

problem of this research is the inadequacy  of the teaching methods which are 

followed (traditional) and their weak effect on the level of learning and performance. 

Also، they do not meet the needs of the progress occurred in this field and they do not 

depend on the principle of the individual differences among the learners. In addition، 
the importance of the research is  the necessity of helping the learners and initiators 

during learning the athletic skills by using the three sensitive receivers (audio – 

visual، and sensory ) and through the application of the method of sensitive modeling 

inside the teaching units for developing the basic sides of the motor learning such as 

the skilled، physical، and motor sides of the two skills of front Ro and human wheel on 

the balance beam device.  Because of its importance that contributes and run  the 

development of the motor learning of the athletic skills generally and the skills of the 

artistic gymnastics game specifically. 

The researcher used the empirical method because it suites the nature of the problem.  

The population of the study was a sample that included second grade female-students 

from the college of sport education / university of Diyala . The sample was (40) 

female-students representing the original population.  After applying the statistical 

analysis (SPSS program) the results showed that the feedback exercises due to the 

sensitive modeling effected positively on the performance of the skills of front Ro and 

human wheel on the balance beam device which was under the study.  The researcher 

concluded that there must a necessity of using the method of sensitive modeling 

audio- visual- sensory (feedback) by the teacher during teaching any motor skill 

because it helps to expend the learner's recognition which in turn facilities the 

process of learner's learning and the development of the motor performance .   
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 المقدمة:-1

 استراتيجيةلقد تعددع استراتيجياع التدريس تاعا  لتعدد الف سفاع التك تستند اليما كل     
 .( 20 :9008ي ية والحس :  التدريس ونظرتما إل   ايعة التراية والتع ي  و ريقة 

لالدة  وي ة أهرب الدا تكو   االستراتيجيةواالستراتيجية وهك ك الة نعنك "ي  القيادة " ولقد كدانع 
الالماراع الالغ قة(التك يالارسما كاار القادة السياسيي . واهتصرع استعالاالتما ي   الاليادي  إل  

(. وتااي  955:9011العسكرية وارتا  الفموالما ات وير الحرب  حسي  ياد الرحال  واخرو :
تعريفما ال  هابد ال  أخر، ويريما ليف  جيسنو  اانما "الخ   التك يستخدالما الالتع   ليتالك  ال  

التع ي  هك  يثن  االستراتيجية( ي ي  5: 9016قيق المدد الذ  يصاو إلي  "  السايد :تح
الجالوية ال  القراراع يتخذها الالدرس وتنعكس ت ك القراراع يك انالا  ال  االيعال ي ديما الالدرس 
والت اليذ يك الالوهد التع يالك والع هة اي  االهداد التع يالية واالستراتيجية الالختارة ي هة 

 ذى  االهداد وهرية حي  يت  اختاار االستراتيجية ي   اساس انما انسب وسي ة لتحقيق ج
(. أ  االستراتيجية التك استخدالع يك الجال التراية والتع ي  ويك الال سساع 9: 9015 وأزهار:

التع يالية ويقصد ااالستراتيجية الالنح  والخ ة واالجراءاع والالناوراع  التكتيكاع( وال ريقة 
هو يق ك /  واالساليب التك يتاعما الالع   ل وصول ال  الخرجاع أو نوات  تع   الحددة النما الا

أكدع  اذ، الجرد الحصول ي   الع والاع حركك أو/نفسك أو اجتالايك او نفسك /ذاتك العريك،
الدراساع الالتع قة انويية التع ي  هيالنة     سالاع أساسية ي   نات  التع ي  هك: تدنك 

وال  اي   ييما.الالستوى الالمار ، وضعد القدراع الادنية واالاتكارية واستالرار التدهور 
األساليب وال رابق التدريسية الالتاعة أل  اغ اما يركز ي    أسااب هذا االنخفا  هك

االالر والت قي . أ  الا ن حظ  ال  ضعد لدى ال الااع يك اع  الالماراع الالخت فة هد 
يعود ي   أ  ال الااع يتع ال  امذه ال رابق التق يدية ويتنايس  ي   ضا  الالمارة ، ونيل 

اديالك يق ، وهذا الا يتناه  والف سفة اهتالا  الدرسيم ، ويصاح هديم  النجاح األك
التراوية الحدي ة، التك ت كد ي   أ  التع ي  ليس الجرد حقابق العريية ت ق  ل التع الي  

( ي   أساس التدرج اعال ية التع    CLMييستجياو  لما اتجرد ،وتقو  استراتيجية ياكر  
الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية  اثراي الراحل ال  اجل تع ي  ال الااع المارتك

وال  هنا تكال  أهالية الاح  يك  ،ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس يك الجالناستك الفنك
التفكير ااستخدا  استراتيجياع تدريسية حدي ة لالعالجة اع  الصعوااع التك تواج  

راي  الديوة ،االكت اد، ( االراح ة االCLMاستراتيجية ياكر  تث ير الااع والعرية 
اتخاذ االجراء (لتسميل يال ية التع   يك الادة الجالناستك الفنك  التفسير واهتراح الح ول،

  ااع الخاصة لما ال  اجمزة تالتاز لعاة الجالناستك اصعواتما اساب الالت، اذ ل نساء
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لذا يث  االرتقاء االستوى األداء يت  ال  خ ل استخدا   ،او والستوى أداء يال   عوادوا
استراتيجياع وأساليب حدي ة ،يال  خ ل خارة الااح ة لالمنة التدريس ل الااع ك ية التراية 

جاالعة الاصرة  الحظع الااح ة  أ  هناك حاجة الاسة ال  –الادنية وي و  الرياضة 
لصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ي   المارتك الدورة ااستخدا  هذه االستراتيجية لتع   

ال  اجل وتنالية لالخت د جوانا  ال خصية الالمارية والعق ية  جماز الالتواز  الخت د االرتفاس
والروحية واالجتالايية، وزيادة  هدراتم  ي   التع   الذاتك، ويعزز هي  التفاه ، والتساالح، 

يية الحدي ة، وال  هنا تحددع ال ك ة والصداهة، االا يناسب الت وراع الع الية والالعر 
يك تع   المارتك ((CLMالا هو تث ير استراتيجية ياكرالاح  يك اإلجااة ي  الس ال االتك: 

الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس يك 
 الجالناستك الفنك(.

يك تع   المارتك الدورة الصغيرة  (CLMياكر ة تث ير استراتيجيوا تالل هدد الاح  تعرد    
الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس يك الجالناستك 

يك تع   المارتك الدورة الصغيرة الخ فية  ((CLMياكرتث ير استراتيجية .والتعرد ي   الفنك
ولصالح  رتفاس يك الجالناستك الفنكوالدورة الصغيرة االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د اال

 االختاار الاعد .
مناك يروق ذاع دالل  إحصابية اي  االختااراع القا ية والاعدية ي الاح  االا ير     

ل الجالوية التجرياية يك الستوى األداء الالمار  لالمارتك الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة 
لصالح  (CLMياكر االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس ااستخدا  استراتيجية 

هناك يروق ذاع داللة إحصابية اي  االختااراع الاعدية  .جريايةاالختاار الاعد  ل الجالوية الت
ل الجالويتي  الضاا ة والتجرياية يك الستوى األداء الالمار  ل دورة الصغيرة الخ فية والدورة 

 (CLMياكر الصغيرة االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس ااستخدا  استراتيجية 
وت  استكالال إجراءاع الاح  ل الدة اي   .لتجريايةالاعد  ل الجالوية ا االختاارلصالح 

وتال ل الالكانك هاية الجالناستك يك ك ية التراية 90/4/9017ولغاية  9/10/9016
 جاالعة الاصرة–الادنية وي و  الرياضة 

جراءاته الميدانية: منهجية-2  البحث وا 
 منهج البحث: 2-1

إ  الالنم  الال ب  الذ  تفرض   ايعة الال ك ة الالراد دراستما، لذا يرضع ال ك ة الاح      
استخدا  الالنم  التجرياك اتصالي  الالجالويتي  الالتكايبتي  ذاع الضا  الالحك  إذ أن  "اختيار 
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النظ  لظاهرة يراد ال حظتما ال حظة دهيقة ل ك د ي  نتيجة الا أو تحقيق غر  
 .(76 :9010: الرايعك" العي 
 مجتمع البحث وعينته : 2-2

هك ذلك الجزء الذ  يال ل الجتالي الاح  األصل الذ  تجر  الااح ة ي يد  الجالل       
( واغية القيا  اخ واع الاح  وتنفيذه ا كل ي الك، يقد  148: 9001يال د  إاراهي  ياد الخالق:

ت  اختيار يينة الاح  ال   الااع الالرح ة ال ال ة يك ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة/جاالعة 
اال ريقة العالدية . وت  تع   الالماراع الخاصة اجماز  9017-9016صرة ل عا  الدراسك الا

الالتواز  الخت د االرتفاس ال جل ل وصول إلد  العرية حقيقي  لما تث ير ي   الارناال  الالقترح 
وي ية ت  تحديد الجتالي الاح  ااختيار  الااع الالرح ة ال ال ة يك ك ية التراية الرياضية جاالعة 

(  الاة اعد ا  ت  استاعاد 95اثكال ما والاالل يددها  (9017-9016صرة ل عا  الدراسك الا
(  الاة لكل الجالوية  يال    الجتالي الاح ، كالا 11(  الاة  99الغير ال تزالاع اصاح يدده   

 (:1الوضح يك الجدول ره  
 يبين العدد الكلي والنهائي إلفراد العينة ونسبهم المئوية (1جدول )

ي   ( اساايي واواهي   وحدة تع يالية(يك كل اساوس  8ت  ت ايق الالنماج التع يالك  لالدة      
ويق الالنم   الالقرر لك ية التراية الادنية وي و  الرياضة جاالعة الاصرة وتضال  الارناال  ي   
الالماراع االساسية لدرس الجالناستك الفنك ل  الااع ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس وهد 

يخص هذا ييالا  ،تضالنع الوحدة التع يالية الواحدة  رح ل المارة الالعنية ال  هال الدرسة الالادة 
االا الا يخص القس  الت ايقك يتضال  ايداد النم  تع يالك خاصا  اليراد  ،القس  التع يالك 

 االراح   (CLM الالراحل االراي ل ستراتيجية  ياكر  الالجالوية التجرياية ااستخدا 
جرع الااح ة وحدة ا اذ اتخاذ االجراء ( االراي الديوة ،االكت اد، التفسير واهتراح الح ول،

الي اي اء ( CLM يراد يينة الاح  ل تعرد ي    ريقة العالل ويق استراتيجية ياكر تعريفية ال
وكيفية العالل ويق الالراحل االراي الذ  يتضال  ا راك الالتع   يك العال ية  توضيحاعاع  

التع يالية لتع   الالماراع االساسية يك الجالناستك الفنك ل نساء، ويك القس  الختاالك ت  اي اء 
الالمار   ل الجالوية التجرياية أالا الالجالوية الضاا ة ي   تتدخل الااح ة  لألداءالتغذية الراجعة 

وهد تضال  الالنم  التع يالك  .ت  استخدا  االس وب التق يد  الالستخد  سااقا اذتع يالما يك  ريقة 
لالمارتك الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ي   جماز الالتواز  الخت د االرتفاس 

 النسبة المئوية العدد النهائي عدد المستبعدات الكلي عدد الطالبات طالبات
 %44 11 3 14 المجموعة التجريبية
 %44 11 3 11 المجموعة الضابطة

 %48 22 3 25 المجموع
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تع يالية   وحدتالكل المارة  ( تسعو  دهيقة،٠٠،زال  الوحدة التع يالية  (CLMياكر ااستخدا  استراتيجية 
( ل قس  الختاالك ولألالانة  10د( ل قس  التحضير  و 90،  بيسد( ل قس  الر 60خ ل أساويي  ازال  

الع اليدة تد  تعوي  الوحداع التع ياليدة التك ل  ت اق اساب الظرود ال اربة يك أوهاع غير دروس 
والجزء  تع يالك الربيساإلحالاء والجزء ال الجالناستك الالحددة لت ايق االختاار وتحتو  الوحداع ي  

  التجرياية والضاا ة  التكايبتي  تالاالا  يك جاليي الظرود اختاالك، وال  أجل أ  تكو  الالجالويتال
الجالوية تجرياية وضاا ة وت  إجراء يال ية ي   والالتغيراع ، ي ي  واعد ا  ت  تقسي  الجالويتك الاح  
يك تالا  الساية العا رة  5/2/9017لالصادد التكاي  اينم  يك اإلختااراع القا ية الالمارية يو  األحد ا

والنصد صااحا  ي   هاية الجالناستك يك ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة/ جاالعة الاصرة، 
والالتضالنة اختاار لكل المارة لقياس الستوى األداء ل المارتي  هيد الاح  الدورة الصغيرة الخ فية والدورة 

 .  الخت د االرتفاسالصغيرة االالاالية (ي   جماز الالتواز 
 وسائل جمع المعلومات واألجهزة األدوات المستخدمة في البحث: 2-3
 وسائل جمع المعلومات: 2-3-1

 اكة الالع والاع االنترنيع( ، الالصادر العراية واألجناية
 األدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2

 (7 ول(يدد  9×ير   1الخت فة االرتفاس  إسفنجيةأاس ة  جماز الالتواز  الخت د االرتفاياع
 األجهزة المستخدمة في البحث : 2-3-3
تصوير كااليرا لتصوير الراحل تع   ال الااع  االحصابية، الةالستخراج الوسابل  جماز ال اتوب  

 خ ل الرح ة يترة ت ايق الاح .
 إجراءات البحث الميدانية: 2-4
 :اختيار المهارات الحركية المستخدمة 2-3-1

ت  اختيار الالماراع األساسية هيد الاح  ال  الفرداع درس الجالناستك ل الرح ة ال ال ة يك     
كونما تدرس يك الفصل  9017- 9016ك ية التراية الادنية وي و  الرياضة/جاالعة الاصرة يا  

واز  الدراسك ال انك والالقرر ال  هال الميباع الق ايية وي ية ت  اختيار الالمارتي  ي   جماز الالت
 الالخت د االرتفاس وهك: 

 وتعد هذه الالمارة كاقية  (140: 9015 يردوس الجيد :مهارة الدورة الصغيرة الخلفية
 الالماراع األخرى الي الدورة ويت  تع يالما الالماراع الهاليتما إذ تستخد  يك را  اع 

 ال  الالاتدبي  او الالتقدالاع .كاية يالار ل 
 وهك الالمارة ال انية ل دورة  (149:9015 يردوس الجيد: : مهارة الدورة الصغيرة امامية

وادال ال  أداء الالمارة ل خ د تكو  ل الا  وهذه الالمارة أصعب آلنما تحتاج ال   الصغيرة
 دورا  اسرس وتكو  الذرايا  يك ان ناء اسي  وزيادة يك انحناء الجس  الي الدورة .
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 المستخدمة في البحث: االختبارات 2-4
 اإلختبارات المهارية:2-4-1
إذ تحتسب الدرجة اناء  ي   األداء الحركك ل المارة ويت   الالمارية، االختااراعلقد ت  تحديد    

 تقيي  درجة األداء لكل المارة ال  هال أراي الحكالاع حي  تقيي  الالمارة ال  ي ر درجاع.
  :االستطالعيةالتجربة  2-4-2

هياالما ااح ما امدد  هالصغيرة اما الااح ة ي   يينة وهك دراسة تجرياية أولية تقو      
هاالع الااح ة اإجراء تجراة  اذ(. 72: 1284العج  ي   النفس: وادوات  أساليب الاح  
( 9ي   هاية الجالناستك وي   يينة ي وابية ال   98/9/9017اتاريخ  ل المارتي االست  يية 

تعرد الالعوهاع النتظالاع يك درس الجالناستك لغر   الاة ال   الااع الصد ال ال  ال  ال
 كاية والتك ال  الالالك  ا  تصادد الااح ة يند تنفيذ التجراة الربيسة وكا  الغر  النما: 

 العرية الصعوااع التك تواج  إجراءاع الاح . -
 والدى ال بالتما لالستوى ال الااع . االختااراعكيفية إجراء  -
 القيا  االعالل وتنظي  ال الااع .كيفية  العرية الدى س الة األجمزة. -
 تنظي  يالل الفريق العالل الالسايد وتوضيح التع يالاع واإلر اداع .  -
  القبلية: االختبارات 2-4-3

اإي اء وحدتي  تعريفيتي  االماراع الجالناستك هيد الاح   ةالقا ية هاالع الااح  ااالختااراعهال الادء     
والالصادد يو  األراعاء ذلك ل وصول  1/2/9017ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس وذلك اتاريخ 

إل  تصور واكتساب أولك ل الماراع لكك تتالك  الجالويتا الاح  التجرياية والضاا ة ال  أداء االختاار 
                 ا كل صحيح .

 والوزن والطول السن لمتغيرات التقييم التجريبي في البحث مجموعتي يوضح تكافؤ في (2(جدو
 على جهاز المتوازي مختلف االرتفاعوالدورة الصغيرة االمامية  الصغيرة الخلفيةالدورة  ومهارتي

 
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
حجم  الضابطة

 العينة
T 

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطاء

 ع س ع س

 3.56 1.68 3.87 2.27 درجة الدورة الصغيرة الخلفية
11 
 

غير  3.74 1.88
 معنوي

غير  3.629 3.49 3.78 2.72 3.49 2.93 درجة الدورة الصغيرة االمامية
 معنوي
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 التجربة الرئيسة: 2-4-4
إذ ت  ت ايق الوحداع  9/2/9017الالوايق  لقد ت  الادء ات ايق الالنم  التع يالك يو  الخاليس   

يك ضال  دروس الجالناستك الفنك ل الرح ة ال ال ة حي  تادأ الوحدة التع يالية اإجراء اإلحالاء لكل 
أيراد يينة الاح  ل الجالويتي  التجرياية والضاا ة اقيادة الدرسة الالادة.  واعد ذلك ت  إي اء 

   يت  ير  د تتع الما ال الااع يك ت ك الوحدة،يكرة ياالة ي   ريقة تع   الالماراتي  التك سو 
  النالوذج أالاالم  ال  هال أحد أيراد يريق العالل الالسايد ولعدة الراع وال     يرضع ي   

ويك الجزء الت ايقك يت  يصل  ال ا ة وا كل ا كء الي  رح دهيق ال  هال الدرسة الالادة،
وهع الحاضرتما اذ خضعع  حسباالالجالوية الضاا ة ي  الالجالوية التجرياية كل  الجالوية 

الي الدرسة الالدادة  ك  الالجالويتي  لفترة تع   واحدة إذ يت  ت ايق التالاري  اد القس  الربيسك(
لت ايق الالراحل االراي ل ستراتيجية ياكر االنساة ل الجالوية التجرياية إذ تقو  الالدرسة اإي اء 

الرح ة ال  الراحل التع   االراي لتع   التوجيماع والتغذية الراجعة أآلنية اتصحيح األخ اء يك كل 
التق يد  االنساة ل الجالوية الضاا ة اعد ير  أداء  ااألس وبالالمارة هيد الوحدة  وااللتزا  

 .ي    ال الااع  الالمارتي 
 :البعدية االختبارات 2-4-5

           يو  االراعاء الالصادد الاعد ( ت  إجراء االختاار 8اعد االنتماء ال  الوحداع التع يالية     
حرصع االرتفاس. و ل المارتي  الحركية هيد الاح  ي   جماز الالتواز  الخت د  2/5/9017

االتعاو  الي يريق العالل الالسايد إ  تكو  تحع نفس  االختااراعالااح ة ال  خ ل إ رايما ي   
 يد يك االختاار القا ك.الظرود نفسما ال  حي  الالكا  والزالا  واألدواع ويريق العالل الالسا

 أسس تقييم المهارات : 5 -2
ت  االستعانة اثراعة ال  ذو  الخارة واالختصاص يك الجال تدريس الادة الجالناستك الفنك     

ل نساء يك ك ية التراية الرياضية لغر  تقيي  الالماراع ي   أساس الالمارة الكاال ة أليراد يينة 
( 10تقيي  كل المارة   ووضي ( القوالاع  تدريسياع(4ال  الاح  كاية ،إذ تكونع لجنة التقيي  

( ل خروج 9يت  حذد أي   وأهل درجة ل  الاة وتقسي  الدرجتي  الوس يتي  ي    اذدرجاع 
 االدرجة النمابية لكل  الاة.

 الوسائل اإلحصائية: 2-6
 .SPSS استخدالع الااح ة الحقياة اإلحصابية    
 
 
 



332074-6032 :ISSN

 
 

129 
 

 :ومناقشتهاالنتائج وتحليلها  عرض-3
القبلي  لالختبارين )ت(  وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي عرض نتائج  الوسط3-1

 .                         هاوتحليل للمجموعة الضابطة والبعدي
المهارية في االختبارين  الختباراتيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3)جدول

 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

( وجود يروق ذاع داللة العنوية اي  التوس اع درجاع االختااري  القا ك 2الجدول يتضح ال  
 ،91.4 والاعد  يك الالمارتي . إذ ا غع هيالة ع( الالحتساة ل الماراع األساسية ي   التوالك 

 ( الجدولية .t( وهك أكار ال  هيالة 5.52
 القبلي والبعدي لالختبارينت( ) وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي نتائج الوسطعرض 3-2

 .        هاوتحليل للمجموعة التجريبية
المهارية في االختبارين  الختباراتيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 4) جدول

 القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

( وجود يروق ذاع داللة العنوية اي  التوس اع درجاع االختااري  القا ك 4يتضح ال  الجدول  
 ،17.7الالمارتي . إذ ا غع هيالة ع( الالحتساة ل الماراع األساسية ي   التوالك    والاعد  يك 

 ( الجدولية .   t( وهك أكار ال  هيالة 14.7
 
 
 

 المتغيرات
حجم  البعدي القبلي 

 العينة
T 

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطاء

 ع س ع س 

 11 3.95 6.68 3.56 1.68 الدورة الصغيرة الخلفية
 

 معنوي 3.33 21.4
 معنوي 3.33 5.59 1.21 4.54 3.78 2.72 الدورة الصغيرة االمامية

 المتغيرات
 البعدي القبلي 

حجم 
 العينة

T 
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطاء

 ع س 
 ع س 

 11 1.33 8.13 3.87 2.27 الدورة الصغيرة الخلفية
 

 معنوي 3.33 17.7
 معنوي 3.33 14.7 1.27 8 3.94 2.93 الدورة الصغيرة االمامية
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المحسوبة ونسبة الخطاء Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  (5) جدول
 والتجريبيةومستوى الداللة لالختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة 

(  وجود يروق ذاع داللة العنوية اي  التوس اع درجاع االختااري   5يتضح ال  الجدول  
القا ك والاعد  يك الالمارتي . إذ ا غع هيالة ع( الالحتساة ل الماراع األساسية ي   

 (. 6.41 ،2.48التوالك 
 :النتائجمناقشة 3-3

أظمرع نتاب  تح يل الاياناع اإلحصابية التك ت  الحصول ي يما ااختاار  ع(ل عيناع          
(، وجود يروق ذاع داللة العنوية يك تع   الالماراع الحركية  4و   ( 2الالتراا ة يك الجداول   
د  . القا ك والاعد  لالجالويتك الاح  ولصالح االختاار الاع االختااري ي   جماز الالتواز  اي  

وتعزو الااح ة هذه الفرق  ال  ياي ية الارناال  الالعتالد ال  هال الدرسة الالادة االنساة ل الجالوية 
    استراتيجية ياكر االا االنساة ل الجالوية التجرياية يقد تعزو الااح ة ال  ياي ية استخدا  ،الضاا ة 

   ( CLM تع   المارتك الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ي   جماز  يك
 والالالارسة، ِيك اإلنجاز ال الااع دايعية إ ارة ِيك االس وب َهْذاِ  أسم  االرتفاس إذالالتواز  الخت د 

 ِيك النم  يرد اإلحساس كلّ  خ ل ال  االنفس ال قة الستوى ريي اإلس وب ِيك َهْذاِ  أسم  كذلك
ي   استعالال ال  اة ل قدراع  CLM)لكيانم  ،اذ تعتالد استراتيجية ياكر الانابك   واحتراالم  التع  

ت كد ي   دور الن ا  العق ك ال  خ ل و الخاصة  ا ريقتم و العق ية والادنية الخاصة ام  
 Housen and .ال اركتم  الفكرية الفع ية يك الالواهد التع يالية التك تن   وتنالك لديم  التفكير

yenawine:2000: 43 اإليجااك األ ر هذا االس وب  الستخدا    إِ  الااح ة نظر وجمة (،وال 
 ااكت ايم  يقوال  ال يق  يت ق  كونم  يتعدى ا كل يت ارك  ال الااع يال الااع تع   ِيك

يض   والاح  ي  أساااما والالناه ة الجالايية والعرية األيكار لديم  ال  هال الالدرسة  لألخ اء
تولد، كذلك يتولد لدى ال الاة يك هذه الالرح ة تناه  اي  توهعاتم  والا ت  التوصل الي   ي 

خ ل الراحل التع   ، إذ ت كد هذه الالرح ة ا  هدد التع   ل  يعد زيادة الالع والاع وتراكالما وانالا 
 وترى الااح ة.(44: 9015اتاحة الفرصة ل  الاة ال  تكت د انفسما األخ اء  ذى وأزهار :

 هذه استخدا  نتيجة الالماراع الالستخدالة هيد الاح  الستوى ِيك الحاصل التقد  أ  ِإل 

 المتغيرات
حجم  البعدي القبلي 

 العينة
T 

 المحسوبة
نسبة 
 الداللة الخطاء

 ع س ع س 

 6.41 3.95 6.68 1.33 8.13 الدورة الصغيرة الخلفية
 

 معنوي 3.332 3.48
 معنوي 3.33 6.41 1.21 4.54 1.37 8 الدورة الصغيرة االمامية
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ال الك  ا كل الضرورية الالست زالاع وتواير التع يالية، الوحداع تنظي  ي  يض    االستراتيجية،
 د أليرا الالمار  الجانب ِيك االرتقاء ِإل  ت د  واالتالك النتيجة، َهْذهِ  َيَ   الحصول ِيك سايدع

 َل  الالدرس والع الك الالنظ  التالري  ا  ( ِإل 22:9000ِاِ   نصيد : جاء الا وهذا يينة الاح ،
( يتاي  وجود يروق ذاع داللة 5ييالا يخص الجدول ره    . االختااراع نتاب  كاير ِيك تث ير

 الالمار الستوى االداء  ِيك الحاصل الت ور الااح ة وتعزو ،العنوية ولصالح الالجالوية التجرياية 
إذ تضال  اراي الراحل هك  الديوة االكت اد ،التفسير واهتراح الح ول  اإلس وب، َهْذا يعالية ِإل 

 الالراد الالمارة تفصيل خ واع والناه ة واالستفسار، الاح ، أ  هيا  ال الااع ،اتخاذ االجراء(
 الن ا  خ ل ال  وذلك خرى، أ جمة ال  الالدرس والي ال  جمة، الالتع الي  هال ال  تع الما

 9012اليدانك  يزيز: ا كل تنفيذه    وال  والنمابك األال ل  الحد ِإل  الوصول ألجل التع يالك
وا   التع يالك، الستواه  ويريي تع الم  ادي  اعضم  الي الالتع الي  تفايل  أ (  وكذلك149:

يك  استراتيجية ياكر الانابك ت كد ي   دور الن ا  العق ك ال  خ ل ال اركتم  الفكرية الفع ية
 اعضم  الي الالتع الي  السايدة يتضال  الالواهد التع يالية التك تن   وتنالك لديم  التفكير.

 9010الرايعك وأالي   (أكده الا وهذا التع  ، أهداد تحقيق يسايد َيَ   الالا يعال، انظا  الاع 
ال الاة  ال كايي ا، ليس التدريب   يإِ  الالمارة التع   ِيك ال ريقة الالستخدالة كانع المالا  (140 :

كالا ، و التع    زيادة َيَ   يسايد الالا الالتع الي  اي  التفايل ال  خ ل ِإال والالعرية، الالمارة تتع  
الماراع  الدورة الصغيرة الخ فية  ِيك العنوية يروق وجود ِإل  (5الجدول ره    خ ل ال  لنا يتاي 

 الالمارتي  تع   ِيك االستراتيجية  مذهه استخدا  أهالية َيَ   يدل الالا والدورة الصغيرة االالاالية (
 الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة االالاالية ال  المارة إذ تعد  االجالناستك الفنك، وت ويرهالا

 إذ  الاة ي   جماز الالتواز  ا كل صحيح  كلّ  َأْ  تتع الما وتتقنما يجب الِتك الالمالة راع الالما
يالية  ا ك ما الصحيح تست يي اداءها اكفاءةأداء الالمارة  الِتك تجيد إ  ال الاة

 .:86:1987)س الة(
 :الخاتمة -4
استراتيجية  الالنم  التع يالك ااستخدا  وهك أ  االستنتاجاعوتوص ع الااح ة ال  الجالوية ال     

الالمارتي  الدورة الصغيرة الخ فية والدورة الصغيرة   تع   يك يعاليتما ا اع (هد CLMياكر الانابك 
 ية ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس.االالاال
األس وب التق يد   ايضل ال وتوص ع ال  ا  استخدا  استراتيجياع حدي ة يع ك نتاب     

 الالتاي يك تع   الالمارتيي  ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس يك الجالناستك الفنك ل نساء.
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ويك ضوء االستنتاجاع التك ت  ذكرها توص ع الااح ة ال  توصياع يك ت ايق استراتيجياع    
حدي ة لما دور يك تنالية وت وير وتع   ال الااع ل الماراع الحركية وتوصك الااح ة ي   اجراء 

 دراساع ال اا  لعدد ال  االستراتيجياع الحدي ة واإليادة النما . 
  والمراجع: المصااااااادر

 ؛ يالا  ،دار يالا  التصاالي  التجرياية يك الدراساع النفسية والتراوية ي  ياد الخالق؛ إاراه
    (.9001ل ن ر،

   اغداد ،ااب الالعظ ، ؛ الالع   الفعال و استراتيجياع ونالاذج تدريسيةحس  حيال السايد .
 .9016الكتب اليالاالة ل  ااية والن ر( ،

  يالا  ،أالرد ،دار صفاء ل ن ر فعالة رابق التدريس الحسي  ياد الرحال  واخرو  ؛ . ،
 (. 9011والتوزيي،

 ،الرياضية التراية تدريس ِيك الحدي ة االتجاهاع أالي ؛ حالد صالح وسعيد الحالود الرايعك،)  
 (.2010 أرايل، النار، ال اعة

 اغداد ،ااب ستراتيجياع التع ي  والتع   وت ايقاتما الع الية ذى يادل، أزهار ي وا  ؛ ا .
 .9015الكتب يدنا  ل تنضيد وال ااية والتصالي (،الالعظ ، 

 ،دار  يالا ،( :القد  اكرة والحركك الالعريك والتحصيل الانابك التع   ؛ الحالد إارارهي  يزيز
 .(والتوزيي الن ر ِيك غيداء

 األرد ،يالا  ،دار استراتيجية الا وراء الالعرية يك يم  الالقروء ،  ي ية ،الحس  ي ك؛ ،
 .9010الالناه ( 

  الال اعة الالركزية، 1،  الجالناستك الفنك ل سيداع يك الجال التع  يردوس الجيد الاياتك؛ .
 .9015جاالعة ديال (،

  القاهرة ، الميبة العاالة ل  و  الال ااي 1، ج؛ العج  ي   النفس والترايةالجالي ال غة العراية .
 (.1284األاليرية،

  الحدي ة يك التراية الرياضيةاالتجاهاع الحالود داود الرايعك ؛ سعيد صالح حالد أالي ؛ 
 (.9010.  ارايل ، ال اعة الالنار، 1، 

 ،ِيك الخاصة الادنية الصفاع اع  لت وير القترح تدرياك النم  ؛ َيِ كّ  الحس  نصيد 
 اغداد، جاالعة الرياضية، التراية ك ية الاجستير، رسالة(:القد  اكرة ل حكا  كوار.اختاار
2000.) 

 Housen and yenawine،p(2000).visal Thinking strategies .visual unders 
standing in Education New York،USA.  
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 أنموذج للقسم الرئيس للوحدة التعليمية
الوحدة التعليمية:األولى                                                                      

المرحلة:الثالثة                                                                                                                                                                   التاريخ:
 دقيقة93الوقت:

الهدف التعليمي:تعليم مهارة الدورة الصغيرة الخلفية باسخدام استراتيجية ياكر على جهاز 
 ختلف االرتفاع                   المتوازي ال

أقسام 
 الوحدة

 التعليمية
 المهارة أو الفعالية الزمن

 أألدوات
واألجهزة 

 المستخدمة
 التنظيم واإلخراج

 
القس  

 االيداد 
 
 

95 
 د

ويية تقو  الدرسة الالادة ااي اء احالاء 
دهابق    تع ك اعد  10يا  يك اول 

ذالك احالاء خاص والذ  ي الل احالاء 
خاص االالمارة والدة االحالاء الخاص 

 دهيقة 15

اسا  الحركاع 
االرضية 

الجالوية ال  
 االاس ة الصغيرة

 

القس  
 الربيس

 
 

60 
   الدورة الصغيرة الخلفية د

الن ا  
 التع يالك

90 
 د

 رح الفصل لالمارة الدورة الصغيرة الخ فية 
و أدابما ال  هال الالدرسة اسريتما الا يبة 
ويرضما اصورتما ال ايعية الي يرضما 

 ي   ال ا ة اصورة ا يبة .

جماز التواز  
الخت د االرتفاس 
والجالوية ال  

 االاس ة الصغيرة
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الن ا  
 الت ايقك

40 
 د

هيا  الالجالوية التجرياية اثداء الالمارة 
ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس 
ااستعالال استراتيجية ياكر والتدرج االراح   
االراي  ا ناء الدرس  والتاكيد ي   
توضيح أهالية كل الرح ة ال  الراح ةولعدة 
الراع الي التاكيد ا  يت  اداء ال الااع الي 
ود ا راد التدريسياع والتاكيد ي   وج

ااس ة توضي اسفل الجماز ال  اجل 
 س الة ال الااع 

 
هيا  الالجالوية الضاا ة اثداء الالمارة 
ي   جماو الالتواز  الالخت د االرتفاس 
ااستعالال اس وب االس وب التق يد  ال  
هال الدرسة الالادة ا ناء الدرس الي التاكيد 
ا  يت  اداء ال الااع الي ا راد 

اس ة التدريسياع والتاكيد ي   وجود ا
توضي اسفل الجماز ال  اجل س الة 

 ال الااع 
-  

جماز الالتواز  
الخت د االرتفاس 
والجالوية ال  

   االاس ة الصغيرة

 
 
 
 
 
 

  
 

  

القس  
 الختاالك

 د 5

ويية يت  تمدبة اجزاء الجس  وتقدي  التغذية 
الراجعة واي اء ا  الال حظاع ال  هال 
الدرس الالادة ا  وجدع وال      

 االنصراد
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 أنموذج للقسم الرئيس للوحدة التعليمية
الوحدة التعليمية:األولى                                                                                              

 دقيقة93الوقت:        المرحلة:الثالثة                التاريخ:
الهدف التعليمي: :تعليم مهارة الدورة الصغيرة االمامية باسخدام استراتيجية ياكر على جهاز 

 المتوازي الختلف االرتفاع                   
أقسام 
 الوحدة

 التعليمية
 المهارة أو الفعالية الزمن

 األدوات
واألجهزة 

 المستخدمة
 التنظيم واإلخراج

 
القس  

 االيداد 
 
 

95 
 د

ويية تقو  الدرسة الالادة ااي اء احالاء 
دهابق    تع ك اعد  10يا  يك اول 

ذالك احالاء خاص والذ  ي الل احالاء 
خاص االالمارة والدة االحالاء الخاص 

 دهيقة 15

اسا  الحركاع 
االرضية 

الجالوية ال  
 االاس ة الصغيرة

 

القس  
 الربيس

 
 

60 
   الدورة الصغيرة االمامية د

الن ا  
 التع يالك

90 
 د

 رح الفصل لالمارة الدورة الصغيرة 
االالاالية و أدابما ال  هال الالدرسة 
اسريتما الا يبة ويرضما اصورتما 
ال ايعية الي يرضما ي   ال ا ة اصورة 

 ا يبة .

جماز التواز  
الخت د االرتفاس 
والجالوية ال  
 االاس ة الصغيرة
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الن ا  
 الت ايقك

40 
 د

هيا  الالجالوية التجرياية اثداء الالمارة 
ي   جماز الالتواز  الالخت د االرتفاس 
ااستعالال استراتيجية ياكر والتدرج االراح   
االراي  ا ناء الدرس  والتاكيد ي   
توضيح أهالية كل الرح ة ال  الراح ةولعدة 
الراع الي التاكيد ا  يت  اداء ال الااع الي 

يسياع والتاكيد ي   وجود ا راد التدر 
ااس ة توضي اسفل الجماز ال  اجل 

 س الة ال الااع 
 

هيا  الالجالوية الضاا ة اثداء الالمارة 
ي   جماو الالتواز  الالخت د االرتفاس 
ااستعالال اس وب االس وب التق يد  ال  
هال الدرسة الالادة ا ناء الدرس الي التاكيد 
ا  يت  اداء ال الااع الي ا راد 
التدريسياع والتاكيد ي   وجود ااس ة 
توضي اسفل الجماز ال  اجل س الة 

 ال الااع 
-  

الالتواز   جماز
الخت د االرتفاس 
والجالوية ال  
   االاس ة الصغيرة

 
 
 
 
 

  
 

  

القس  
 الختاالك

 د 5

ويية يت  تمدبة اجزاء الجس  وتقدي  التغذية 
الراجعة واي اء ا  الال حظاع ال  هال 
الدرس الالادة ا  وجدع وال      

 االنصراد

 

 


