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  الممخص:

لى حل مشكمة تعمم ميارات الجمناستك في المدارس إىدفت ىذه الدراسة 
ا عمى معممات مادة التربية الرياضية السيما ا كبيرً ذ تشكل عممية التعمم عبئً إ ؛االبتدائية

الصف الخامس مت الدراسة عينة من تالميذ غير المتخصصات في الجمناستك، وشم
، وبعض مجموعة من الوسائل التعميمية المساعدة تاناالبتدائي، واستخدمت الباحث

ظيرت أالتنافسي و  األسموبباستخدام ىذه الوسائل، فضال عن استخدام التمرينات 
وعزت الباحثتان تمك  ،عمى المجموعة الضابطةالنتائج تفوق المجموعة التجريبية 

الميمة في  حد العواملأالتنافسي ك األسموبلى استخدام الوسائل المساعدة و إالنتائج 
 تعمم الميارات الحركية.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رضية(أالتنافسي، جناستك، حركات  األسموب)وسائل تعميمية،  الكممات المفتاحية
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Abstract:  

The aim of the research is to solve learning gymnastics’ skill 

problem in primary school because it is a very difficult demanding 

task on physical educators. The research was conducted on 5
th

 grade 

primary school pupils using proposed training aids and some exercises 

using these aids according to competitive style. The results showed 

that the experimental group surpassed the controlling group due to the 

use of teaching aids and competitive style.  
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 :المقدمة

من العوامل المية في تعمم الميارات الحركية السيما تعممية الوسائل التعد 
 ،داءثناء التعمم واألأفي  برياضة الجمناستك لما فييا من مخاطرالميارات الخاصة 

تعد ركيزة من والوسائل غمب، عمار الصغيرة عمى األفضال كون المتعممين ىم من األ
فان  ،وعمى العمومفي الميارات التي يصعب تجزئتيا،  السيماركائز التعمم الحركي، 

من الرىبة وتجعل من المتعمم  اتسيل من عممية التعمم ويزيل جزءً الوسائل المساعدة 
       داء برغم صعوبتو.كثر لألأا مستعدً 

استثارة التالميذ وتنمية روح لى إوباستخدام وسائل مساعدة ىدفت ىذه الدراسة 
عن حب المنافسة و التحدي و حب  فضاًل  ،يستمتع بيا الالعبونالبيجة التي و  المرح

، في أداء التمريناتو  ،لممارسة الرياضة زيادة التشويق والتفوق و ما إلى ذلك الظيور
 األسموب، من خالل استخدام في التعمموعبر استخدام األدوات التعميمية المساعدة 

، وتجمت مشكمة ساسية في الجمناستكمما يؤدي لتطوير بعض الميارات األ التنافسي،
البحث بصعوبة تعمم ميارات الجمناستك لتالميذ المرحة المتوسطة بسبب كثرة عدد 

 فضل الحاالت.أين في تو اثنأالتالميذ ووجود معممة واحدة 

وجود فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي  انوافترضت الباحثت
-ا وجود فروق معنوية بين االختبارات البعديةيضً أوافترضت  ،لممجموعة التجريبية

 البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية.

 ،عمى الدراسات والبحوث في مجال الجمناستك تينومن خالل اطالع الباحث
كد فييا الباحثان عمى ضرورة أ، (0202)عزيز و طابور،  وجدت في دراسة لـ

مية كبيرة أىاستعمال الوسائل المساعدة في تعميم ميارات الجمناستك لما في ذلك من 
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 سراع في عممية التعمم.لى اإلإفي بث االطمئنان لدى المتعمم الذي يؤدي بدوره 

الوسائل المساعدة كان ن استخدام أ (0202)خضير،  خرى لـأدراسة ثبتت أو 
)ىويدي و الجشعمي،  وفي دراسة لـ ثر الواضح في تعمم الميارة قيد البحث.لو األ
ان تفوق المجموعة التي استخدمت الوسائل المساعدة عمى تثبت الباحثأ ،(0202

  المجموعة التي تعممت بدونيا.

 :دواتواأل جراءاتاإل

وتم اختيار  ،الباحثتان المنيج التجريبي لمالئمتو مشكمة البحثاستخدمت 
 ينمقسم من تالميذ الصف الخامس االبتدائي ا( تمميذً 02ا من )عمدي   عينة البحث

ن تم استبعاد أبعد  ،ا( تمميذً 00ضابطة وعدد كل مجموعة )و تجريبية مجموعتين عمى 
استخدام الوسائل تم ، منتظمين بالدوامالا وغير كبر عمرً التالميذ الراسبين والمرضى واأل

عمى المجموعة  معممة التربية الرياضية من قبل ينالباحثت التعميمية المعدة من
 .المنيج المقرر من قبل وزارة التربيةفقد طبقت ، ما المجموعة الضابطةأ، التجريبية

وىي  ،رضيةتية عمى بساط الحركات األاآلقامت الباحثتان بتحديد الميارات 
مصف الخامس المفردات المقرة من قبل وزارة التربية ضمن مادة الجمناستك ل

الدحرجة الخمفية  ،امامية فتحً الدحرجة األ، امامية ضم  الدحرجة األ :وىي االبتدائي.
 العجمة البشرية.، ماميالميزان األ، االدحرجة الخمفية فتحً ، اضمً 

 :االختبار القبمي

التجريبية والضابطة في يوم  :قيد البحث لممجموعتين جراء اختبار المياراتإتم 
ذ تم تصوير الميارات إ ؛ا( صباحً 02:22في الساعة ) 02/0/0202االثنين الموافق 

داء الحركي ربعة مختصين لتقييم األأ( وعرضو عمى CDلى قرص مدمج )إوتحويميا 
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طأ درجة و أعمى درجة و أتم حذف و ( درجة، 02-2لكل ميارة والتي قيمتيا ستكون )
 ( لتكون درجة كل تمميذ في كل ميارة.0وجمع الدرجتين الباقيتين وتقسيميما عمى )

 :الوسائل المساعدة

بعاد تتناسب مع قواعد تعمم إوب ،قامت الباحثتان بتصميم وسائل مساعدة 
ثيرات أي تأسفنج ثم الجمد الطري والمقاوم من وىي قطع من األ ،جمناستك الفني

ذ إ ؛شكال مختمفة ومتعددةإكونيا مزودة بمواد ستسيل عممية ربطيا وبلى إضافة باإل
شكال ىندسية أحجام وبجيزة من مجموعة قطع مختمفة األدوات واألتتكون تمك األ

 (.0ممحق )لوان مختمفة تتناسب مع ميول ورغبات الفئة العمرية )قيد البحث( أوب

 :المنيج التعميمي باستعمال الوسائل المساعدة

لتطوير  نماذج من التمرينات( 0)ممحق  الباحثتان بإعداد منيج تعميميقامت 
القدرات البدنية والحركية وتعمم ميارات جمناستك الفني قيد البحث لتالميذ الصف 

واستمر تطبيق ، الخامس االبتدائي باستخدام الوسائل المساعد المعدة من قبميما
سبوع ليكون عدد الوحدات تعميميتين في األسابيع وبواقع وحدتين أ 02مدة المنيج ل

فتركت  ،ما المجموعة الضابطةأ ،( دقيقة22) كانت( وحدة تعميمية، مدة الدرس 02)
في القسم ين تطبق المنيج المعد من قبل الباحث ، وممنيج المقرر من قبل الوزارةل افقو 

  ( دقيقة لموحدة التعميمية الواحدة.22( دقيقة من الوحدة التعميمية التي زمنيا)22) زمنةالرئيس البالغ 

  :االختبار البعدي

تم اختبار البعدي لمميارات قيد البحث التجريبية والضابطة في يوم االثنين 
لى إا، تم تصوير الميارات وتحويميا ( صباحً 02:22في ) 22/2/0202الموافق 

داء الحركي لكل ميارة ربعة مختصين لتقييم األأ( وعرضو عمى CDقرص مدمج )
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وطأ درجة وجمع أعمى درجة و أتم حذف  ذإ ؛( درجة02-2والتي قيمتيا ستكون )
 ( لتكون درجة كل تمميذ في كل ميارة.0الدرجتين الباقيتين وتقسيميما عمى )

 :حصائيةالوسائل اإل

الستخراج المغيرات  SPSSا باستخدام برنامج حصائي  تم معالجة البيانات إ
  .حصائيةاإل

 :مناقشةالنتائج وال

حصائية لمبحوث باستخدام الحقيبة اإلن قامت الباحثتان باستخراج النتائج أبعد 
: الوسط الحسابي تيةحصائية اآلتم استخراج الوسائل اإل إذ ؛SPSSالتربوية 

لمعينات المترابطة  T-Testفضال عن اختبار الفروق  وواالنحراف المعياري وقيم
 .والعينات المستقمة

 القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الميارية عرض نتائج االختبارات (2جدول )
 الداللة المعنوية tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي الميارات

 ع س   ع س  

 معنوي 0.000 29.972 0.793 7.917 0.669 0.917 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.000 30.679 0.718 8.167 0.289 0.917 امامية فتح  أدحرجة 

 معنوي 0.000 31.727 0.739 8.000 0.515 0.917 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.000 28.294 0.739 8.000 0.515 0.917 ادحرجة خمفية فتح  

 معنوي 0.000 24.916 0.739 8.000 0.389 0.833 ماميأميزان 
 معنوي 0.000 26.465 0.793 8.083 0.452 0.750 العجمة البشرية

 (2.22( ومستوى داللة )00تحت درجة حرية )
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 الضابطةالقبمية والبعدية لممجموعة  الميارية نتائج االختبارات (0جدول )

 الداللة المعنوية tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي الميارات

 ع س   ع س  

 معنوي 0.00 22.67 0.58 5.83 0.45 0.75 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.00 15.94 0.58 5.83 0.51 1.08 امامية فتح  أدحرجة 

 معنوي 0.00 19.75 0.62 5.75 0.58 0.83 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.00 18.55 0.52 5.50 0.58 0.83 ادحرجة خمفية فتح  

 معنوي 0.00 16.18 0.65 5.67 0.49 0.67 ماميأميزان 

 معنوي 0.00 23.37 0.51 5.58 0.62 0.75 العجمة البشرية

 
 (2.22( ومستوى داللة )00تحت درجة حرية )
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 البعدية الميارية نتائج االختبارات (2جدول )
 التجريبية والضابطة البعدية لممجموعة

 الميارات

الوسط الحسابي لالختبار 

 الداللة المعنوية tقيمة  البعدي

 ضابطة تجريبية

 معنوي 0.000 2.20 5.83 7.917 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.000 2.22 5.83 8.167 امامية فتح  أدحرجة 

 معنوي 0.000 2.202 5.75 8.000 امامية ضم  أدحرجة 

 معنوي 0.000 22.02 5.50 8.000 ادحرجة خمفية فتح  

 معنوي 0.000 2.22 5.67 8.000 ماميأميزان 

 معنوي 0.000 2.22 5.58 8.083 العجمة البشرية

 المجموعتين قد حققت نتائج في تعمم الميارات نأبين تعاله يأمن الجداول 
ذا ما تم تكرارىا بطريقة صحيحة إحركات الجمناستك يمكن تعمميا ن إ إذ ؛قيد البحث

ن القيمة الرقمية لتقييم أيتبين عاله أومراقبة من المعمم، ولكن من خالل الجداول 
 ؛المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطةكبر في أالميارات من الخبراء كانت 

 ،مة لعمر العينةئمالدوات المساعدة والتي كانت لى استخدام األإذ تعزو الباحثة ذلك إ
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وىذا واضح في نتائج االختبارات البعدية مقارنة  ،سراع ونوعية التعمماإلذ عممت في إ
لمميارات التي يعتمد نجاح داء لى تطوير مستوى األإدى أباالختبارات القبمية، مما 

ساعد في حدوث تكيف نوعي في الجياز ن استخدام الوسائل التعميمية إذ إعمى  ئياداأ
داء التمارين أالعصبي المركزي والمحيطي مع مراعاة التدرج في مستوى الصعوبة في 

ذ إ ؛في قيادة وتوجيو االستخدام السميم ليا بشكل يخدم الجانب المياري المعممةودور 
دوات المساعدة تمكن كل من المتعمم ن األإذ إ" (022، صفحة 0222)حسين، يؤكد 

و أن تكون مناسبة لمعبة أوالمعمم في اختزال كثير من الجيود المبذولة في التعمم عمى 
 ؛مناسبة لمتعممطى بيئة عأن استخدام الوسائل المساعدة إكما  الفعالية ولعمر المتعمم.

ليا في العممية التعميمية  ن البيئة التعميميةإذ إ"  (02، صفحة 0222)حماد، ذ يشير إ
كما  ئيمداأوالسيطرة عمى  طفال من التعممدور كبير في عممية التعمم والتي تمكن األ

 .نفسيم "أالفرصة في اتخاذ قراراتيم بيتيح لممتعممين الوسائل التعميمية ن استخدام إ

ثر أسموب التنافس كان لو أعدتيا الباحثة وفق أن الوحدات التعميمية التي إ
ن يكون أتاح فرصة لمطالب بأو  ،يجابيةا  كثر فاعمية و أكبير في جعل عممية التعمم 

 (002، صفحة 0222)الموسوي، ويتفق ذلك مع  ،في العممية التعميمية ا فاعاًل عنصرً 
ا لمنشاط واحترام آرائو ا لمعممية التعميمية ومركزً "االىتمام بالمتعمم وجعمو محورً ن أب

ويؤكد  وقدراتو وغمره بالعطف والقبول والتشجيع ىو عامل أساسي يساعد عمى التعمم".
مع مصاحبة ذلك سموب المنافسة أن اختيار إ (202صفحة ، 0222)الجسماني، 
وىذا  ،فضلألى تحقيق نتائج إدى أفي تعميم الميارات دوات المساعة استخدام األ
وساط الحسابية لالختبارات البعدية مقارنة باالختبارات القبمية األ واضح في

قرانيا من ألى جعل الطالبة مضاعفة جيدىا لكي تتنافس مع إدى ألممجموعتين وىذا 
حراز التقدم إخرى" فالمنافسة التي تحدث بين الطمبة محاولة من كل واحد منيم أجية 
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، ثارة في التعمم والسموك"إتظير  اا ديناميكً تعزيزي   االمطموب تعد بحد ذاتيا العنصرً 
 ،ستخدام المنافسة لتحقيق أىداف مياريةا (O.Brownal, 1980, p. 132) كدويؤ 

، فالمنافسات تسيم بنصيب وافر في ستخدام الميارات الحركيةاوذلك عندما يتطمب 
ة أن ين من شروط نجاح تعمم المبادئ األساسأتنمية قدرات الطالب وتطوير ميارتو، و 

 مكان"إلايكون التدريب عمييا في قالب مسابقة قدر 

ستقاللية االلى إ"ييدف  األسموبالتعمم عمى وفق ىذا  نإف ،خرىأومن جية 
ذات كما يخمق روح المبادرة وتحمل المسؤولية التحقيق  ومن ثم ،عملوالتفكير الفي 

وبذلك تزداد قدرتو واندفاعو نحو التعمم وال سيما عندما يشعر  ،واالعتماد عمى النفس
 بأنو يتقدم، وبذلك تربى فيو الصفات الخمقية المطموبة في المنافسة وخارجيا"

(Luschen, 1981, p. 68) 

لى إدى أدخال عنصر المنافسة في المنيج التعميمي إن أوترى الباحثة 
كبر قدر ممكن من التعمم وبشكل مناسب مع مستواىم وزاد من أاكتساب المتعممين 

وىي بذلك تتفق مع  ،دية الواجب الحركيأثناء تأنفسيم وتحمل المسؤولية أثقتيم ب
ن المنافسة الرياضية ليست بحد ذاتيا بالشيء أ" (272، صفحة 0222)راتب، 

سموب أنما الذي يحدد ذلك نوع الخبرة الرياضية ونوع القيادة و ا  و السمبي و أيجابي اإل
ن المنافسة أو المعمم ويرى بعض المختصين أالتعامل مع المتعمم من لدن المدرب 

كساب الروح الرياضية وتنمية تقدير الذات وزيادة درجة االلتزام إالرياضية وسيمة في 
ن المنافسة الرياضية تكسب الفرد أ خرلبعض اآلوتحمل المسؤولية في حين يرى ا

  حباط والخوف من الفشل".المتعمم بعض الخصائص النفسية مثل العنف واإل

ن أتؤكدان في استنتاجاتيما عمى  ينن الباحثتإف ،عالهأومن خالل النتائج 
ىم العوامل التي تساعد في سرعة التعمم، أالوسائل المساعدة في الجمناستك تعد من 



 موب التنافسيــق األسـوف ةـيـرضركات األ ــاط الحــبسى عم اراتــض الميـم بعـة في تعمـة مقترحـائل تعميميـتأثير وس

 نيران خميل عبدالقادرالباحثة/ &  ميرة عبد الواحدأ .أ.د                        الصف الخامس االبتدائي لتالميذ

Forty-seventh year - Vol. 59 January 2021 022 

التنافسي المتبع في ىذه الدراسة  األسموبخرى كساليب التعمم األأن استخدام إكما 
 يجابية في عممية التعمم.إىمية لما لو من مردودات خر بنفس األآعامل مساعد يشكل 

كيد عمى استخدام الوسائل التعميمية عند تعميم أن بضرورة التاالباحثت وصتأو 
عمى المدارس  ينيم الوسائل المعدة من الباحثتالميارات في الجمناستك فضال عن تعم

معممات التربية الرياضية عمى ابتكار وسائل مساعدة تتناسب مع وحث  ،االبتدائية
ساليب التعميمية السيما ا توصي الباحثتان باعتماد األخيرً أعمر التالميذ وميوليم، و 

 .نافسي عند تعميم ميارات الجمناسكالت األسموب
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 المالحق

 
(0ممحق )  

حمر وقطعتان أسم( قطعتان بمون 22×سم22سفنج مربعة الشكل( )ربع قطع من األأولى )الوسيمة األ
 زرق.أبمون 

 
 

 
 

 ربعةيوضح القطع المربعة األ  (2الشكل )
  

 سم50

50
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)سمم خشبي( ويتكون من حبمين من النوع الناعم ومثبث بيما مساطر  الوسيمة الثانية

وربطت المساطر بالحبال بواسطة عقد من نفس  ،سطوانية الشكل ذو جودة عاليةأ)مقابض( خشبية 

سم( وعرض المسطرة 002(، وطول الحبل )2الحبل لتكون ساللم، عدد المساطر الخشبية )

 سم( 02سم( واالرتفاع بين المساطر )22)

 

 

    

 يوضح السمم الخشبي (0الشكل )
 

  

25

 سم

225

35

 سم
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سم( وقاعدة اليرم مربعة 002عرض القاعدة × سم 002)ىرم( ذو ابعاد )االرتفاع :الثالثةالوسيمة 

ربع جيات )جيتان يثبت بيما سممان من الخشب عدد أسم( ويكون من 002طول كل عرض )

ما الجيتان أسم(، 02، المسافة بين المساطر )مقابض 2لخشبية المدورة)المقابض( المساطر ا

ارتكاز اليرم  سفل لزيادةلى األإعمى مغطاة بقطعة خشبية مثمثة من األ ةفتكون كل جي ان،يخر اآل

 رض.وثباتو عمى األ

 

 

 

 ( يوضح اليرم2الشكل)
  

225

 سم

 سم125

 سم25

 سم125
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 سم(.22×سم22بعاده )أولى: صندوق خشبي األ :)منصة مائمة( متكون من قطعتين الوسيمة الرابعة
 سم(. 22×م0×سم022الثانية: )و 
 
 
 

 
 

 يوضح المنصة المائمة (2الشكل )
  

200

 سم

1

س40

 م

40

 سم
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سفنج قاعدة خشبية مغمفة باأل -:تيبعادىا كاآلأ)قاعدة خشبية ذو قوسين( وتكون  الوسيمة الخامسة
لى إارتفاع القوس من الوسط ، سفنجيينأقوسين ، و م(0العرض × م 0بعادىا )الطول أوقطعة جمدية 

يرسم في وسط القاعدة الخشبية خطان متوازيان من ، و سم(02وعرض القوس )سم( 22القاعدة )
    سم(.02المسافة بين الخطين ) ،لى نيايتياإبداية القاعدة 

    
 

 
 

 القوسين ايوضح القاعدة الخشبية ذ (2الشكل )     
  

1

2

8

1

1
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 سم العرض(.22× سم الطول 02بعادىا )أسفنجية مستطيمة( كل قطعة إ)ثالث قطع  سةسادالوسيمة ال

 
   

 
 

 بين القطع الثالثة المستطيمةي( 6الشكل ) 
  

س60

30

سم
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 سم140

35

سم بسا

  

45

 سم

بسا
 

45

 سم

 سم140

سم الطول 022بعاد كل مصطبة )أوتتكون من مصطبتان ، : )المصاطب المائمة(ةبعالوسيمة السا
الخشبي ليقابمة طرف المصطبة )ب( سم العرض( سيثبت طرف المصطبة )أ( عمى الصندوق 22× 

 سفل.عمى الصندوق األأبحيث يكونان مائمين من  ،عمى طرف الصندوق الخشبي
 

 
 يوضح المصاطب المائل (2الشكل )
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 (0ممحق )

 المستخدمة ريناتالتمنماذج من 
 االدوات التمرين

الزوجي والقفز داخل وخارج السمم  النيوض
 سمم خشبي رضياأل 

 سمم خشبي القفز بالنيوض الزوجي داخل السمم
 سمم خشبي ا وداخل السممبالنيوض الزوجي القفز جانب  

 خرين لوح خشبىرم مثبت عميو من جيتين سمم خشبي والجيتين اآل ا واليبوطالصعود عالي  
 الصعود العارضة )أ( بالركض ثم اليبوط

 , بساطعمييا مصطبتين مائمين من جانبينصندوق خشبي مثبت  عمى العارضة )ب( بالركض

 سفنجيةإثالث قطع  القفز فتحا لمجانبين
 سفنجيةإثالث قطع  ماماأالقفز فتحا 

 منصة مائمة مامية فتحاالدحرجة األ
 منصة مائمة الدحرجة االمامية ضما
 منصة مائمة الدحرجة الخمفية فتحا
 منصة مائمة الدحرجة الخمفية ضما

 الركض بشكل زكزاك
زرق مرتبو حمر واثنين بمون األ سفنج اثنين بمون األربع قطع من اإلأ

 عمى شكل مربع

زرق مرتبو حمر واثنين بمون األ سفنج اثنين بمون األربع قطع من األأ الركض عمى شكل زكزاك
 زرقأ -حمر أ –زرق أ –حمر أعمى شكل مستقيم 

لوح خشبي مغطاه بالسفنج مرسوم بالوسط خطان متوازيان مثبت  العجمة البشريةداء أ
 عمييا من الجانبين قوسان اسفنجيان

 القفز بالنيوض الزوجي من الثبات
لوح خشبي مغطاه بالسفنج مرسوم بالوسط خطان متوازيان مثبت 

 سفنجيانإعمييا من الجانبين قوسان 
 مرسوم عمييا من الوسط خطان متوازيانبساط جمناستك  دء العجمة البشريةأ

 بساط جمناستك مرسوم عمييا من الوسط خطان متوازيان ا وضمامامية فتح  داء الدحرجة األأ
 بساط جمناستك مرسوم عمييا من الوسط خطان متوازيان اا وضم  داء الدحرجة الخمفية فتح  أ
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