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تاثير استخداـ جياز ساند االكتاؼ باسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة قفزة 
 اليديف االمامية بالجمناستؾ الفني

 أ.د ماجدة حميد كمبش                               د رافد ميدي قدوري.ـ.أ
Rafidtennis@yahoo.com                    Majd701970@yahoo.com 

 كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة
 فاضؿ محمد دنيا - الماجستير طالبة

duniasport90@yahoo.com 
 قفزه اليديف األمامية ،أسموب االكتشاؼ الموجة  ،مات المفتاحية : جيازساند األكتاؼالكم    

 ممخص البحث
لتشخيص الصعوبات التي تواجو الطمبة في مادة الجمناستؾ الحظ الباحثاف وجود ضعؼ في أداء     

ي حمة الثالثة والتميارة قفزة اليديف األمامية عمى بساط الحركات األرضية بالجمناستؾ الفني لطبلب المر 
ف إف استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة مف الممكف أف ي، ويرى الباحثمف الميارات الصعبة عمييـ دتع

تعمؿ عمى تنمية التصور والشعور الحركي وتوجيو المسار الحركي إيجابيًا وىذا بدوره سوؼ يولد الرغبة 
، لذا ارتأى الباحثاف تصميـ جياز حثميارة قيد البوالتشويؽ واالندفاع لدى الطبلب لتذليؿ صعوبة أداء ال

وفؽ أسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة قفزة اليديف األمامية بالجمناستؾ عمى مساعد الستخدامو 
يف األمامية الفني وييدؼ البحث الى تصميـ جياز مساعد يسيـ إيجابيًا في تعمـ ميارة قفزة اليد

استخداـ جياز ساند األكتاؼ باسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة تاثير تعرؼ بالجمناستؾ الفني و 
لمجموعتيف ف المنيج التجريبي باسموب نظاـ او استخدـ الباحث.قفزة اليديف األمامية بالجمناستؾ الفني

وتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية )القرعة( وعددىـ . المتكافئتيف لمبلئمتو طبيعة مشكمة البحث
، وتـ توزيعيـ عشوائيًا بطريقة القرعة أيضًا %( مف مجتمع البحث الكمي20نسبة )( طالب يمثموف 30)

أما خطوات اجراءات ، لكؿ مجموعة اً ( طالب15مجموعتيف متساويتيف )ضابطة وتجريبية ( وبواقع ) عمى
 اذحدات التعميمية البحث فقد تضمف تصميـ جياز ساند االكتاؼ واختبار ميارة قفزة اليديف االمامية والو 

( أسابيع بواقع وحدة تعميمية كؿ أسبوع وزمف الوحدة 7( وحدات تعميمية وعمى مدى )7نفذ الباحثاف )
 65دقيقة والجزء الرئيس  15أقساـ )الجزء التحضيري  ةثبلث عمى( دقيقة موزعة 90التعميمية الواحدة )

دقيقة(.  10التطبيقي وزمف الجزء الختامي  دقيقة لمقسـ 55دقيقة لمقسـ التعميمي و 10عمى دقيقة مقسمة
وفؽ أسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ عمى إذ استخدمت المجموعة التجريبية الجياز المصمـ المساعد 

الميارة قيد البحث واستخدمت المجموعة الضابطة األسموب المتبع في الكمية ولنفس المتغيرات المبحوثة 
از ساند االكتاؼ باسموب االكتشاؼ الموجو قد اثر في تعمـ استخداـ جياف استنتج الباحثاف و . 

ميارة قفزة اليديف االمامية بالجمناستؾ الفني الفراد عينة البحث مما يدؿ عمى فاعمية الجياز 
 المستخدـ وكذلؾ االسموب التعميمي المتبع . 
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 .المقدمة :1
ود الى أجيزة تعميمية مساعدة اف أغمب الفعاليات الرياضية تحتاج لموصوؿ الى التعمـ المنش    

ومف أىـ ىذه الفعاليات ىي فعاليات الجمناستؾ الفني لكثرة متطمبات األداء الفني والمياري 
والنفسي التي تصاحب فعالياتيا سواء كانت عمى األرض أو عمى األجيزة ."وتعد رياضة 

ذ إنيا تشتمؿ عمى العديد الجمناستؾ مف الرياضات المتميزة بأدائيا المتعدد مف النواحي كافة ، إ
مف األنواع واألجيزة والكثير مف الميارات الحركية التي تتبايف بدرجات صعوبتيا والتي تكوف 

 (      7:2013البياتي: ،". )العزاويوعمى أجيزة  الجمناستؾ المتنوعة بمجمميا السبلسؿ الحركية
 الىاألمامية مع قمبة ىوائية  خاصة ميارة قفزة اليديفبتحتاج ميارات الجمناستؾ الفني و و    

 العممية وُيفعؿ المتعمميف مستوى مع يتناسبو  األجيزة ىذه استخداـ مع قريف تعميمي أسموب
تعمميا عمى بساط الحركات  دوىي ميارة حركية مركبة ويع المطموبة األىداؼ الى وصوالً  التعميمة

                      .ألجيزة المتنوعةاألرضية ىو المفتاح األوؿ واألساس لتعمـ حركات كثيرة عمى ا
اف طريقة االكتشاؼ الموجو تشبو طريقة االكتشاؼ وحؿ المشكبلت خبلؿ المراحؿ االولى مف   

التعميـ والتي يستخدـ خبلليا المعمـ االسئمة والتحديات كي يقوـ الطمبة بحؿ تجربة االحتماالت 
 المختمفة خبلؿ العديد مف المواقؼ الحركية .

لفرصة لمطمبة ألكتشاؼ كذلؾ فأف طريقة تدريس االكتشاؼ تعتمد باالساس عمى اعطاء ا    
االسئمة بأنفسيـ بداًل مف أف نخبرىـ كيؼ يؤدونيا . اف جوىر اسموب االكتشاؼ  فاالجابة ع

الموجو كما يراه جماؿ صالح عف موستف ىو العبلقة الخاصة التي تنشًا بيف المعمـ والتمميذ والتي 
يا تقود االسئمة المتتالية التي يوجييا المعمـ الى التوصؿ الى االستجابات التي يقوـ بيا مف خبلل

 التمميذ والتي تتبلءـ مع ىذه األسئمة .
جراء المقاببلت الشخصية مع مدرسي مادة الجمناستؾ الفني في يمف خبلؿ إطبلع الباحث     ف وا 

ات التي تواجو الطمبة في مادة الجمناستؾ كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة لتشخيص الصعوب
الحظ الباحثاف وجود ضعؼ في أداء ميارة قفزة اليديف األمامية عمى بساط الحركات األرضية 

ف يويرى الباحث ات الصعبة عمييـ،مف الميار  دطبلب المرحمة الثالثة والتي تعبالجمناستؾ الفني ل
ف أف تعمؿ عمى تنمية التصور والشعور الحركي ف استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة مف الممكأ

وتوجيو المسار الحركي إيجابيًا وىذا بدوره سوؼ يولد الرغبة والتشويؽ واالندفاع لدى الطبلب 
عمى ، لذا ارتأى  الباحثاف تصميـ جياز مساعدالستخدامو يؿ صعوبة أداء الميارة قيد البحثلتذل

قفزة اليديف األمامية بالجمناستؾ الفني وييدؼ وفؽ أسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة 
ف األمامية بالجمناستؾ البحث الى تصميـ جيازمساعد يسيـ إيجابيًا في تعمـ ميارة قفزة اليدي
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تاثير استخداـ جياز ساند االكتاؼ باسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة قفزة تعرؼ الفني  و 
 . اليديف االمامية بالجمناستؾ الفني

 : راءات البحثاج-2
ف المنيج التجريبي باسموب نظاـ المجموعتيف المتكافئتيف و استخدـ الباحث.منيج البحث : 1.2

 لمبلئمتو لطبيعة مشكمة البحث .
تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية مف طبلب المرحمة الثالثة كمية .عينة البحث : 2.2

( طالب وتـ اختيار عينة 149والبالغ عددىـ ) جامعة ديالى -الرياضة البدنية وعموـ التربية 
%( مف مجتمع البحث 20يمثموف نسبة ) اً ( طالب30البحث بالطريقة العشوائية )القرعة( وعددىـ )

الكمي ، وتـ توزيعيـ عشوائيًا بطريقة القرعة أيضًا الى مجموعتيف متساويتيف )ضابطة وتجريبية ( 
 لكؿ مجموعة . اً ( طالب15وبواقع )

غرض التأكد مف مؤشرات الفروؽ الفردية بيف جميع الطبلب بأنيا مبلئمة لمبدء بالبحث ول    
ولمنع تأثيرىا في متغيرات الدراسة ، تطمب تجانس العينة عف طريؽ منحنى التوزيع الطبيعي ، 
لذا استخدـ الباحثاف  قانوف معامؿ االلتواء لمؤشرات الطوؿ والعمر والكتمة )الوزف( .وكما مبيف 

 ( .1الجدوؿ )في 
 لعينة البحث)الوزف( يبيف التجانس في الطوؿ والعمر والكتمة  (1الجدوؿ )

االنحراؼ  الوسط الحسابي المتغيرات
 المعياري

 معامؿ اللتواء

 0,332 6,268 174,233 الطوؿ)سـ(

 0,907 0,787 22,00 العمر)سنة(
 0,805 7,149 70,700 الكتمة )كغـ(

 ائؿ جمع المعمومات  :األدوات واألجيزة ووس 2-3
 األدوات المستخدمة في البحث  : 2-3-1
أشػرطة وكارتػات  ، (  3( عػدد) Dellحاسػوب نػوع ) ، وسائؿ إيضاح متنوعة )ورقية ومرئيػة ( -

ميػػػزاف طبػػػي لقيػػػاس الػػػوزف  ، ( sakoصػػػافرة وسػػػاعة توقيػػػت يدويػػػة نػػػوع ) ، ممونػػػة وشػػػريط قيػػػاس
 ( .2( عدد) Sonyتصوير فديوي نوع ) كاميرا ، بسط إسفنجية، قرطاسية ، والطوؿ

 :جياز السند المساعد )ساند األكتاؼ ( 2-3-2
( ـ 1,40( سـ وبطوؿ)4يتكوف الجياز مف قاعدتيف مف الحديد)أنبوب مغموف( سمؾ)    

 (.1( سـ وكما موضح بالشكؿ )30وبارتفاع )
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 يوضح قاعدة جياز ساند األكتاؼ (1شكؿ )
(  L( سـ بداخمو عمود أخر )سبليد ( عمى شكؿ حرؼ )20عمود طولو ) يرتفع مف كؿ قاعدة

( سـ ، ويمكف التحكـ بالسبليد الى االرتفاع المطموب إذ يبمغ 5مثقبة بثقوب بيف ثقب وآخر )
 ( .2( سـ مف مستوى سطح األرض كما في الشكؿ )90طولو )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح العمود الساليد) حامؿ االسطوانة ( (2شكؿ )
( واجبو حمؿ االسطوانة المدورة الساندة لؤلكتاؼ  Lعمود السبليد المثقب عمى شكؿ حرؼ )  أما

( سـ بضمنيا العارضة المحورة التي 23( ـ وقطرىا )1,14وتكوف االسطوانة متحركة وطوليا )
تدور عميياوالمكونة مف اسطوانة معدنية بالداخؿ مغمفة باإلسفنج المضغوط ومغطاة بالجمد كما 

 ( .3ؿ رقـ )في شك
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 يوضح الجياز )ساند االكتاؼ ( (3شكؿ )
 خطوات اجراءت البحث : 2-4
 التجربة االستطالعية :2-4-1

لغػػػػرض الوقػػػػوؼ عمػػػػى مسػػػػتوى عمػػػػؿ الجيػػػػاز المصػػػػمـ واختبػػػػار كفػػػػاءة الجيػػػػاز وصػػػػبلحيتو     
وبات التي قد تواجو والصع الجوانب السمبية والمتغيرات التي قد تحدث في أثناء العمؿ والمعوقاتو 

( طبلب مف خارج عينة البحػث 3ف بإجراء التجربة االستطبلعية عمى )يف وعميو قاـ الباحثيالباحث
فػي قاعػة الجمناسػتؾ  2014/ 22/10وذلؾ في الساعة العاشرة مف صباح يـو األربعػاء الموافػؽ 

 خدمة في البحث .في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة جامعة ديالى وعمى األجيزة المست
 االختبارات القبمية : 2-4-2

نفػػػذ الباحثػػػاف االختبػػػارات القبميػػػة لتقيػػػيـ األداء الفنػػػي لبلختبػػػارات قيػػػد البحػػػث ولعينػػػة البحػػػث     
فػػػػػي قاعػػػػػة  2014/ 11/ 10الرئيسػػػػػة فػػػػػي السػػػػػاعة العاشػػػػػرة مػػػػػف صػػػػػباح يػػػػػـو االثنػػػػػيف الموافػػػػػؽ 

ف ومدرسػػي مػػادة يمعػػة ديػػالى وبإشػػراؼ البػػاحثياضػػة جاالجمناسػػتؾ  كميػػة التربيػػة البدنيػػة وعمػػـو الر 
لمتحقػػؽ مػػف  و الجمناسػػتؾ فػػي الكميػػة المػػذكورة وفريػػؽ العمػػؿ المسػػاعد وحضػػور حكػػاـ مختصػػيف

تكػافؤ أفػػراد عينػػة البحػػث فػػي متغيػػرات الدراسػػة لمميػػارات األساسػػية عمػػى بسػػاط الحركػػات األرضػػية 
 لمتنػػػاظرة عمػػػى نتػػػائج االختبػػػار القبمػػػي( لمعينػػػات اTتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار ) ()قفػػػزة اليػػػديف األماميػػػة

لتعػػرؼ تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي ىػػذه الميػػارات وأظيػػرت النتػػائج لممجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ بيػػنيـ مػػف شػػانيا أف تػػؤثر عمػػى عمميػػة الػػتعمـ وبالتػػالي تػػؤثر عمػػى نتػػائج البحػػث 

 .الحقيقية
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 بار القبمي( يبيف تكافؤ المجموعتيف في االخت2الجدوؿ )
 الداللة نسبة الخطأ t االنحراف المتوسط المجموعات المتغٌرات

 قفزة الٌدٌن
 

 0,144 1,129 1,667 الضابطة
 

0,886 
 

 غٌر معنوي
 1,387 1,733 التجرٌبٌة

 
 االختبار المستخدـ في البحث :2-4-3
 (32:2007اختبار أداء ميارة قفزة اليديف األمامية : )الخولي :2-4-3-1
ىدؼ االختبار : تقييـ األداء الحركي لميارة قفزة اليديف األمامية بػالنيوض الفػردي عمػى بسػاط  -

 الحركات األرضية .
حكػاـ ويػتـ تقيػيـ األداء عػف طريػؽ قيػاـ كػؿ  ةطريقة االختبار : يتـ إجراء االختبار بوجود أربعػ -

ط الحركػػات األرضػػية ولمػػرة طالػػب بػػأداء ميػػارة قفػػزة اليػػديف األماميػػة بػػالنيوض الفػػردي عمػػى بسػػا
 واحدة .

وفػػؽ تقيػػيـ االتحػػاد الػػدولي لمجمناسػػتؾ عمػػى حسػػاب الدرجػػة : يػػتـ حسػػاب الدرجػػة لكػػؿ طالػػب  -
وفػػػؽ عمػػػى ( لكػػػؿ طالػػػب  10لميػػػارات الحركػػػات األرضػػػية بإعطػػػاء الحكػػػاـ األربعػػػة درجػػػة مػػػف ) 
الواحػػد وتجمػػع حكػػاـ لمطالػػب معػػايير وشػػروط معينػػة ويػػتـ حػػذؼ أعمػػى واقػػؿ درجػػة مػػف درجػػات ال

إذ  ؛( أي المتوسط الحسابي وتكوف ىي درجة الطالب النيائية 2ف وتقسـ عمى) اف المتبقيتاالدرجت
وفػؽ معػايير وشػروط معينػة عمػى تتـ االختبارات عف طريؽ إعطاء كؿ حكـ تقديره ألداء البلعػب 

ى درجػػة واقػػؿ تقػػديرات يػػتـ حػػذؼ أعمػػ ة( درجػػات وبػػذلؾ تكػػوف أربعػػ10والدرجػػة النيائيػػة لمميػػارة )
درجة ثـ يأخذ رئػيس لجنػة الحكػاـ متوسػط الػدرجتيف المتبقيػة . ولكػي نوضػح عمميػة تقػدير الدرجػة 

 تدرج المثاؿ اآلتي :
 درجة. 5,9    -تقدير الحكـ األوؿ  -
 درجة. 4,9   -تقدير الحكـ الثاني  -
 درجة. 2,9   -تقدير الحكـ الثالث  -
 درجة. 1,9   -تقدير الحكـ الرابع  -

،  ويحسػب وواقمػيقوـ رئيس لجنة الحكاـ بحذؼ تقديري الحكميف األوؿ والرابع ألنيما أعمى تقدير 
 :أتيمتوسط درجات الحكميف الثاني والثالث وكما ي

             

 
  =  

 
 درجة البلعب .  3، 9= 
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 الوحدات التعميمية :2-5
أسابيع بواقع وحدة تعميمية كؿ أسبوع وزمف ( 7( وحدات تعميمية وعمى مدى )7نفذ الباحثاف )    

دقيقة  15أقساـ ) الجزء التحضيري  ةثبلث عمى( دقيقة موزعة 90الوحدة التعميمية الواحدة )
دقيقة لمقسـ التطبيقي وزمف  55دقيقة لمقسـ التعميمي و 10 عمىدقيقة مقسمة  65والجزء الرئيس 
 استخدمت المجموعة التجريبية الجياز المصمـ دقيقة( ولكبل المجموعتيف . إذ 10الجزء الختامي 
وفؽ أسموب االكتشاؼ الموجو في تعمـ ميارة قفزة يديف امامية  قيد البحث عمى ساند اكتاؼ 

 واستخدمت المجموعة الضابطة األسموب المتبع في الكمية ولنفس المتغيرات المبحوثة.
 ( 54:2000)حمادي:التية:وفؽ المراحؿ اعمى يطبؽ ىذا األسموب  اذ
 طرح السؤاؿ كما تـ وصفو وتصميمو مف قبؿ المعمـ . .1
 إنتظار عممية االستجابة مف قبؿ التمميذ . .2
 إعطاء التغذية الراجعة وتصحيح االخطاء . .3
 االنتقاؿ الى السؤاؿ التالي . .4
ف  فشؿ التمميذ  تووسرع. تقويـ العمؿ مف خبلؿ دقة االسئمة وتسمسميا ودورىا في دقة التعمـ 5 وا 

وصػؿ إلػػى االسػتجابة فػػإف ىػذا يشػػير إلػى عػػدـ كفػاءة التصػػميـ وتسمسػمو وفػػي ىػذه  الحالػػة فػي الت
 التية:بد لممعمـ مراعاة النصائح اال
 عدـ القياـ بإعطاء الجواب . .1
 إنتظار استجابة التمميذ . .2
 المساعدة بتصحيح االخطاء . .3
 إيجاد المناخ المبلئـ لمتقبؿ والصبر . .4
 االختبارات البعدية :2-6
( اسػػػػابيع تػػػػـ إجػػػػراء 7عػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف تطبيػػػػؽ مفػػػػردات الوحػػػػدات التعميميػػػػة وعمػػػػى مػػػػدى )ب    

 1/2015/  8االختبارات البعدية لعينة البحث فػي السػاعة العاشػرة صػباحا يػـو الخمػيس الموافػؽ 
فريػؽ  ةعمى قاعة الجمناستؾ الفني في كمية التربية البدنية وعمـو الرياضة جامعة ديػالى وبمسػاعد

ف بتييئػػة الظػػروؼ المشػػابية لظػػروؼ االختبػػارات القبميػػة مػػف وقػػت ومكػػاف و وعمػػد البػػاحث العمػػؿ ،
 مدى التطور الذي حصؿ عمى ميارة قيد الدراسة. جؿ تعرؼأوفريؽ عمؿ مساعد والمحكميف مف 

 الوسائؿ اإلحصائية :2-7
 (.spssف الحقيبة اإلحصائية )ياستخدـ الباحث
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 : عرض النتائج وتحميميا ومناقشيا -3
 : عرض نتائج اختبار أداء ميارة قفزة اليديف األمامية ومناقشتيا 1 -3

يبيف األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والفروؽ لالختبار القبمي والبعدي  (3الجدوؿ ) 
 في أداء ميارة قفزة اليديف األمامية

 المعالجات
 

 المتغيرات

( tقيمة ) االختبار البعدي االختبار القبمي
 محسوبةال

نسبة 
 الداللة الخطأ

 ع س ع س

 معنوي 000. 17.265 0,372 7,433 1,211 1,422 قفزة يديف امامية تجريبي

 معنوي 000. 11.212 0,254 4,300 1,234 1,232 قفزة يديف امامية ضابطة

 ( .0.05مالحظة / مستوى الداللة يكوف معنوي إذا كانت نسبة الخطأ أصغر أو يساوي )     
( وتحت 0.05يبيف لنا الجدوؿ أعبله قيـ )ت( ألفراد عينة البحث تحت مستوى خطأ اقؿ )   

لبلختبار القبمي و البعدي مما يدؿ  اختبار أداء ميارة قفزة اليديف األمامية( في 28درجة حرية ) 
 عمى معنوية االختبارات لصالح االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية .

ف ذلػػػؾ إلػػػى كفايػػػة الوحػػػدات التعميميػػػة وتنفيػػػذ مفرداتيػػػا باسػػػتثمار وقػػػت الػػػتعمـ يويعػػػزو البػػػاحث    
والمحػػاوالت التكراريػػة والتغذيػػة الراجعػػة المنسػػجمة واإليجابيػػة إلػػى جانػػب الشػػرح والعػػرض المبلئػػـ 
لطبيعة عينة البحث . وأوضحت النتائج إف المجموعة التي استخدمت األجيزة التعميمية المساعدة 

وب الػػتعمـ مػػف أجػػؿ الػػتمكف قػػد نفػػذت مفػػردات المػػنيج التعميمػػي بتمػػاريف تطبيقيػػة وفػػؽ اسػػمعمػػى 
متنوعة عمى األجيزة ومف السيؿ الى الصعب أدت الى اندفاع المتعمميف ورغبتيـ فػي الػتعمـ  . " 
يشيد العصر الحديث نقمة نوعية في عمميتي التعمـ والتعميـ مف خبلؿ تييئة )بيئة تعميمية( تجذب 

متعممػػػيف وتحػػػاكي حواسػػػيـ المختمفػػػة وتحفػػػزىـ عمػػػى التواصػػػؿ والعطػػػاء لحػػػؿ المشػػػكبلت إىتمػػػاـ ال
 (.141:2015وتحقيؽ األىداؼ ")عبد الحسيف:

ف ذلؾ الى تأثير استخداـ اسموب االكتشػاؼ الموجػو فػي تعمػيـ ميػارة قفػزة اليػديف و ويرى الباحث    
ومبلئمػػػػة ىػػػػذا األسػػػػموب ألفػػػػراد خاصػػػػًة فػػػػي المراحػػػػؿ االولػػػػى مػػػػف العمميػػػػة التعميميػػػػة باألماميػػػػة و 

الػػتعمـ المتبػػع )التكػػراري( الػػذي أسػػيـ وبشػػكؿ  فضػػبًل عػػفالمجموعػػة التجريبيػػة ومسػػتوياتيـ العقميػػة 
 كبير في تفعيؿ عممية التعمـ .

" إذ إف إتباع الطريقة الصحيحة في التعمـ مف خبلؿ الشرح والعرض والتػدريبات عمػى الميػارة     
الراجعة وغيرىا تزيد مف دافعية المتعمـ وتحثو عمػى االداء الصػحيح برغبػة وتزويد المتعمـ بالتغذية 
 ( .57:2002واندفاع ")الكاظمي :
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 الخاتمة:-4
اف اسػػػتخداـ الػػى  واف اسػػتنتجيمػػف نتػػائج التػػػي حصػػؿ عمييػػا البػػػاحث مػػف خػػبلؿ مػػاتـ عرضػػػو     

رة قفػػػزة اليػػػديف االماميػػػة جيػػػاز سػػػاند االكتػػػاؼ باسػػػموب االكتشػػػاؼ الموجػػػو قػػػد اثػػػر فػػػي تعمػػػـ ميػػػا
بالجمناسػػتؾ الفنػػي الفػػراد عينػػة البحػػث ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة الجيػػاز المسػػتخدـ وكػػذلؾ االسػػموب 

 التعميمي المتبع.
 والمراجع: المصادر

  النجؼ  1بسماف عبد الوىاب البياتي ؛ الجمناستؾ الفني التطبيقي، طالعزاوي صالح مجيد و ،
 .2013 االشرؼ ، دار الضياء لمطباعة ،

  اإلعداد الفني والتربوي ،القاىرة ، دار الفكر  –الخولي ، أميف أنور ؛ العاب القوى والجمباز
 .2007العربي ،

 االسموب التدريسي المتداخؿ وتأثيره في التعمـ والتطور مف خبلؿ  ؛الكاظمي، ظافر ىاشـ
ة التربية الرياضية ، الخيارات التنظيمية المكانية لبيئة تعمـ التنس )اطروحة دكتوراه ، كمي

 . 2000جامعة بغداد ، 
  ( .2000حمادي، مفتي ابراىيـ ، طرؽ تدريس ألعاب الكرة )القاىرة ، أميرة لمطباعة 
  تطبيقات ألبحاث الدماغ في التعمـ  –عبد الحسيف ،وساـ صبلح ؛ التعمـ المتناغـ مع الدماغ

 1بيروت ، ط –دار الكتب العممية  كمية التربية البدنية وعموـ الرياضة ، –، جامعة كرببلء 
 ،2015  . 
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 صور توضيحية لعينة البحث (1ممحؽ )
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التماريف الميارية لتعمـ ميارة قفزة اليديف االمامية بالنيوض الفردي باستخداـ جياز السند  (2ممحؽ )
 المساعد ) ساند االكتاؼ ( وبدونو :

 ( خطوات .5-3ليديف االمامية مف )تعمـ اداء الحجمة قبؿ قفزة ا .1
مف الحجؿ تعميـ كيفية وضع اليديف عمى االرض مع ثني لمفصؿ الورؾ ومرجحة الرجؿ الحرة  .2

 )االحساس بدفع اليديف لؤلرض (. 
الخطؼ لموصوؿ الى وضع الوقوؼ عمى اليديف بالنيوض الفرد عمى الحائط وفي ىذا التمريف يجب  .3

اثناء الخطؼ في مسافة بيف مكاف وضع اليديف والرجؿ الناىضة بطوؿ الجذع التأكيد عمى النيوض الصحيح وال
 ، زاوية مفصؿ الكتفيف مستقيمة ، الرجؿ الحرة ممدودة . )تطوير خطؼ الرجؿ الحرة بقوة عمى الجدار ( .

الوقوؼ اماـ الجياز المصمـ )ساند االكتاؼ ( والقياـ مف الثبات بكيفية وضع اليديف عمى االرض مع  .4
مفصؿ الورؾ ومرجحة الرجؿ الحرة ) االحساس بالجياز ( يوضع مكاف اسناد اليديف عمى االرض واسناد  ثني

 الكتفيف لمجياز المصمـ .)تطوير االحساس باألداء عمى الجياز( . 
 اداء الوقوؼ عمى اليديف مف الثبات اماـ الجياز المصمـ ) ساند االكتاؼ ( . .5
قفزة اليديف االمامية مف الحجمة بالنيوض الفردي بمساعدة الجياز مف الوقوؼ اماـ الجياز اداء ميارة  .6

)ساند االكتاؼ ( ويكوف مف اعمى ارتفاع لمجياز وبمستوى اقؿ مف ارتفاع الورؾ )مرجحة الرجميف لموقوؼ عمى 
اليديف مع الخطؼ السريع لمرجؿ الحرة ومف ثـ دفع االرض بقوة مف الكتفيف واالحساس بالدفع الى اف يصبح 

لمجياز )ساند االكتاؼ ( ومف دفع الرجؿ الحرة الى الخمؼ واكماؿ الحركة بمساعدة  اً تؼ البلعب مبلمسك
 الجياز عف طريؽ دوراف رولة الجياز ومف ثـ النيوض خمؼ الجياز .

مف الركضة التقربية القياـ بأداء ميارة قفزة اليديف االمامية بمساعدة جياز ساند االكتاؼ مف اعمى  .7
 ياز وبصورة بطيئة ، وبارتفاع اقؿ مف مستوى ارتفاع الورؾ ليسمح بعبور الجسـ وحرية االداء .ارتفاع لمج

 اداء نفس التمريف السابؽ بصورة سريعة واكثر ديناميكية . .8
مف الركضة التقربية اداء ميارة قفزة اليديف االمامية بمساعدة جياز )ساند االكتاؼ ( مع خفض ارتفاع  .9

 وبصورة بطيئة ومف مستوى اقؿ مف ارتفاع الورؾ . الجياز درجة واحدة فقط
 اعادة نفس التمريف السابؽ بصورة سريعة واكثر ديناميكية . .10
درجات مف ارتفاع  3مف ثبلث خطوات اداء ميارة قفزة اليديف االمامية عمى الجياز مع خفض الجياز  .11

 درجات . 7الجياز االصمي  
اليديف االمامية مع خفض الجياز باقؿ ارتفاع لمجياز ) تمريف مف الركضة التقربية اداء ميارة قفزة  .12

 االحساس بالحركة بمستوى بساط الحركات االرضية (ويتـ االداء بدوف مس الجياز .
 اداء ميارة قفزة اليديف االمامية مف القفز بمساعدة الزميؿ . .13
 اداء ميارة قفزة اليديف االمامية مف الركضة التقربية بمساعدة الزميؿ . .14
ميارة قفزة اليديف االمامية كاممة بدوف مساعدة الزميؿ عمى بساط الحركات االرضية ) مع تعميـ اداء  .15

 الطالب كيفية النيوض لؤلعمى في نياية القفزة لغرض االحساس بالقفز واداء القمبة اليوائية ( .  
 

 

 


