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ممخص البحث العربي:
ان مشكمة البحث تتمحور حول أىم مبررات الضعف الذي اصابة لعبة الجمناستك بمياراتيا المختمفة
عمى الصعيد الجامعي والتراجع في مستويات تعمميا من الجنسين قياسا بااللعاب الرياضية االخرى

ومن ىنا تأتي أىمية البحث باستخدام أسموب بكستون بمراحمة األربع (االلي والمالحظة والتبصير والمجرد

الشكمي)من اجل تحسين مستوى التعمم في مادة الجمناستك.
وكانت اهداف البحث:

 -1التعرف عمى اثراسموب بكستون في تعمم بعض الميارت االساسية (القفز فتحا ،القفزة المتكورة (ضماً)

،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة القفز -2 .التعرف عمى اثراسموب بكستون في تعمم في تعمم
بعض الميارت االساسية (القفز فتحا ،القفزة المتكورة (ضماً) ،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة

القفز ولصالح االختبار البعدي

وكانت اهم االستنتاجات  :أن المنيج التعميمي باستخدام اسموب بكستون قد اثبت فعاليتو في تعمم الميارت

الثالثة )القفز فتحاً ،القفز ضماً ‘القفزة االمامية)عمى جياز منصة القفز .واوصت الباحثتان :باعتماد اسموب
بكستون من قبل المختصين في مجال التعمم الحركي لمميا ار ت كافة ولاللعاب الفردية والجماعية عمى حدا

سواء.

The effect of using the Paxton method to acquire some basic skills on
the platform platform is to jump in the technical gymnastics for women
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Research Summary:
The problem of research is centered on the most important reasons for he
weakness of the gymnastic game with its different skills at the university
level and the decline in levels of learning of both sexes compared to other
sports. Hence the importance of research using the method of the four-stage
Beckston (automatic observation and visualization and abstract) to improve
the level of learning in Material of gemnastic
The research objectives were:
1 - Learn the Atrashlop Pixton to learn some basic skills (jump jumping, leap
vaulting, front jump on the hands) on the jumping platform device.
2 - Learn the AkronSuptBextveni Learn to learn some basic skills (jump
jumping, leap vaulting, forefoot jump) on the jumping platform and for
the post-testThe most important conclusions were: The Beckston style
curriculum has proven to be effective in learning the three skills (jumping,
jumping, jogging, jumping) on a jumping platform.The two researchers:
recommended the adoption of the method of Pixton by specialists in the field
of dynamic learning for all skills and for individual and collective games.
 التعريف بالبحث-1

 المقدمة واهمية البحث1-1
ان المتعمم ىو محور العممية التربوية والتعميمية وان تنمية قدراتو وقابمياتة ىي الغاية االساسية فييا وتتطمب

االىتمام الشامل والدقيق في توفير متطمبات التي تخدم عممية التعمم وتوفر الفرصة لتحقيق االداء االمثل

ان الكثير من، لمميارات الرياضية المختمفة التي تعكس قدرة المتعمم عمى فيم اجزاء ومسار المياره او الحركة

 اذ تباينت منيا نسب النجاح، االساليب التعميمية التي استخدمت في تعمم المياره الرياضية ومازالت تستخدم

في االداء المياري والبدني لذا سعى الخبراء والباحثون الى ايجاد اساليب وطرق تخدم االلعاب والفعاليات
. والميارات الرياضية كافة بما يتالم مع قابميات وامكانيات المتعمم

أن رياضة الجمناستك واحدة من األلعاب الفردية التي تتطمب موصفات ومتطمبات خاصة بالوقت الذي يمتاز

 وعمى،  وبالوقت نفسو تحتاج الى مواصفات بدنية وميارية وحركية عالية،االداء فييا بالدقة والرشاقة والجمال

فالجانب الفني والمياري، صعيد التعمم فالبد لمطالبة ان تمتمك قاعدة أساسية من إعداد بدني وحركي ونفسي

يوازيو بنفس األىمية و اإلعدادات اإلرادية والنفسية وىذه الحالة شكمت لدينا مشكمة أرادت الباحثتان من خالل

ىذا البحث أن تساىم في إيجاد وسائل أو طرق مناسبة لحل ىذه المشكمة من خالل استخداميا أحدى الوسائل

التعميمية التدريسية وىو( اسموب بكستون) في مجال رياضة الجمناستك الفني وعمى جياز منصة القفز الذي
يعدىذا الجياز من االجيزة الصعبة في ىذا المجال.
 2 -1مشكمة البحث:

لقد أكدت الدراسات المتعمقة بنوعية التعميم ىيمنة ثالث سمات أساسية عمى ناتج التعميم ىي:

تدني المستوى المياري ،وضعف القدرات البدنية واالبتكارية واستمرار التدىور فييا  .ومن بين أسباب

ىذا االنخفاض ىي األساليب والطرائق التدريسية المتبعة ألن اغمبيا يركز عمى االمر والتمقين .أن ما

نالحظو من ضعف لدى الطالبات في بعض الميارات المختمفة قد يعود عمى أن الطالبات يتعممن بيذه
الطرائق التقميدية ويتنافسن عمى ضبط الميارة  ،ونيل اىتمام مدرسييم  ،ويصبح ىدفيم النجاح

األكاديمي فقط  ،وىذا ما يتناقض والفمسفة التربوية الحديثة ،التي تؤكد عمى أن التعميم ليس مجرد

حقائق معرفية تمقن لممتعممين فيستجيبون ليا بتجرد  ،وانما ىو عممية تغيير لمحتوى اإلنسان وصياغة
جديدة ألفكاره ،وتنمية لمختمف جوانبو الشخصية الميارية والعقمية والروحية واالجتماعية ،وزيادة

قدراتيم عمى التعمم الذاتي ،ويعزز قيم التفاىم ،والتسامح ،والصداقة ،بما يناسب التطورات العممية

والمعرفية الحديثة،إن من أىم مبررات إجراء ىذه الدراسة الضعف الذي اصابة لعبة الجمناستك

بمياراتيا المختمفة عمى الصعيد المدرسي والجامعي والتراجع في مستويات تعمميا من قبل الطالبات

قياسا باأللعاب الرياضية االخرى ،وربما يعود السبب في ذلك في صعوبتيا بسبب المتطمبات الخاصة
ليا من اجيزة وادواة او اي سبب اخر ،لذى كان من األىمية التفكير باستخدام اساليب تدريسية حديثة
لمعالجة بعض الصعوبات التي تواجو طالبات المرحمة الثالثةفي تعمم الميارات قيد البحث عمى جياز

منصة القفز في الجمناستك الفني ليذا ارتأتا الباحثتان عمى استخدام اسموب بكستون بمستوياتو االربع

(االلي والمالحظة والتبصير والمجردالشكمي)لتسييل عممية التعمم لدى طالبات المرحمة الثالثة.
 3 -1هدفا البحث:

 -1التعرف عمى اثراسموب بكستون في تعمم بعض الميارت االساسية (القفز فتحا ،القفزة المتكورة (ضماً)

،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة القفز.

-2التعرف عمى اثراسموب بكستون في تعمم في تعمم بعض الميارت االساسية (القفز فتحا ،القفزة المتكورة

(ضماً) ،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة القفز ولصالح االختبار البعدي.
 4 -1فرضيات البحث:

- 1ىناك فروق ذات داللو إحصائية بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في مستوى األداء

المياري لمميارات الثالث (القفز فتحا ،القفزة المتكورة (ضماً) ،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة
القفز باستخدام أسموب بكستون لصالح االختبارالبعدية لممجموعة التجريبية.

 - 2ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى األداء
الميارى لمميارات الثالث (القفز فتحا ،القفزة المتكورة (ضماً) ،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة
القفز باستخدام أسموب بكستون لصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية.
 5 -1مجاالت البحث:

 1 – 5 – 1المجال البشري :طالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة /جامعة ديالى
لمعام الدراسي . 2017 – 2016

 2 – 5 – 1المجال ألزماني  :الفترة من  2016/10/2ولـغايـة  2017/6/1م.

 3 – 5 – 1المجال المكاني  :قاعة الجمناستك في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ـ جامعة ديالى .
 – 2الدراسات النظرية والدراسات السابقة:
1-2اسموب بكستون-:اقترح ()Buxton

()1

وىو احد األساليب الخاصة لتعمم المفاىيم واكتسابيا وىو أسموب

مبني عمى مستوى الفيم (الفيم االلي )و(المالحظة)و(الفيم التبصري)و(الفيم المجرد)  ،أي ىو مجموعة

خطوات منظمة قائمة عمى (الفيم)وفق األساليب التي جاء جاء بيا بكستون وىي(االلي والمالحظة والتبصير

والمجرد الشكمي) لتوجيو عممية أكتساب وفيم الميارات وتقوم فكرتو األساسية عمى مساعدة الطالب عمى بناء
معارفيم من خالل المراحل األربع لمفيم الرياضي (االلي ،المالحظة ‘التبصير ‘المجرد الشكمي)وىي كاالتي:
ٔ  -المستوى األول(االلي) :في ىذا األسموب تكون الطالبة بمثابة العقل االلي (الحاسوب) إذ تخزن في

ذاكرتيا مجموعة من الطرائق األداء فعندما يطمب منيا أداء ميارة معينة تقوم بطريقة روتينية بتذكر الطريقة

التر تؤدى بعا الميارة يعني تطبيقا اعمى بدون وعي لالخطاء اثناء األداء.

ٕ  -المستوى الثاني(المالحظة) :انيا ميارة من ميارات جمع المعمومات من البيئة من خالل توظيف حاسة
او اكثر من حواس االنسان اذ ان حواس االنسان ىي نوافذ عمى العالم الخارجي وتمثل بؤرة التركيز المعرفي

لدى المتعمم  ،اذ انيا ضرورية في كثير من العمميات التعميمية.

ٖ  -المستوى الثالث الفيم التبصيري (العقالني) :في ىذا األسموب من التعمم تتعمم الطالبة طرق وخطط

وأساليب عامة لمتعامل عن طريق الربط بين أجزاء الميارة وربطيا بباقي الميارات ،اذ يمكن في ىذه المرحمة

استنتاج واستخالص قاعدة او طريقة لمتعامل مع األخطاء التي تحدث اثناء األداء المياري.

 - 4المستوى الرابع (المجرد الشكمي) :لكون التجريد خاصية تساعد عمى التقاط المعمومات فيكون ليا مفيوم
ونتصور ىا ذىنيا عن طريق التفكير وىذه الخاصية تمكن الطالبة من تسجيل ومعالجة مالدييا من معمومات

وخبرات وأفكار خاصة  ،فالتجريد فالتجريد بذلك خاصية تتيح لمفرد ان يفيم ويدرك ما ال يتصور او يدرك

ليشكال عن طريق الحواس كالسمع والبصر.والفيم المجرد يعني ان تصل الطالبة الى التفكير المجرد الذي
يتطمب استخدام المجردات لموصول الى حل لممشكمة.

) Buxton,L. ( 1978). Four Levels of understanding, Mathematics in School, vo1,No,4,Sep,U.K.

1

2-1-2المهارات المستخدمة في البحث:

القفز فتحا(:)1وىي اول ميارة يتم تعمميا لممبتدئين والمتعممات وان المراحل الفنية لمحركة ىي (الركضة التقريبية
 ،الطيران األول،الطيران الثاني ،اليبوط ) وغالباً ما تبداء المتعممة من تنفيذ القفزة بالوقوف عمى مساحة التقل

عمى ( 15م ) من لوحة االرتقاء ويكون الركض عمى االمشاط بخطوات منتظمة في خط مستقيم ويجب ان

تكون السرعة تزايدية واقصى ما يمكن في الخطوات األخيرة التي تسبق اليبوط عمى لوحة االرتقاء مع التأكيد

عمى تحريك اليدين بحرية تصمب ثم تمييا مرحمة االرتقاء حيث ييبط الجسم عمى لوحة االرتقاء وفي الثمث
األخير بزاوية ميل (  )15-10عن الخط العمودي لكي تستطيع االعبة تحقيق منحنى طيران ٍ
عال مع انثناء
بسيط في مفصل الركبتين مع التأكيد عمى ان يكون الجذع والرأس عمى استقامة واحدة والذراعان عاليتان

والتاكيد عمى ترك لوحة االرتقاء بسرعة وباقل فترة زمنية ممكنة مع خطف الرجميين لمخمف األعمى وينتيي

الطيران األول لحظة ارتكاز اليدين عمى سطح منصة القفز بجسم مائل وعندما تصل الجرليين الى نقطة

السكون في مرجحتيما لمخمف األعمى تفتح الرجالن جانبا مع مرجحتيما لالسفل واالمام ثم إيقاف حركتيما قبل
ان تصالن الى مستوى نياية المنصة لتحويل الطاقة المتولدة من حركتيما الى الجذع فيرتفع الى األعمى

إضافة قوة دفع اليدين لمنصة القفز وذلك لتحقيق طيران عالي وفي الجزء النيائي تبداء االعبة بمد جميع زوايا

الجسم استعداداً لميبوط عمى بعد ( 150سم) تقريبا من منصة القفز حيث تكون القدمين مضمومتين ويتبعيما
انثناء بسيط في مفصل الركبتين لغرض أمتصاص قوة اليبوط .كما موضح في الشكل رقم ()1

شكل رقم ()1

يوضح ميارة القفز فتحا عمى جياز منصة القفز

 - 1القفزة المكورة (ضماً) ( :)1وىي الميارة الثانية التي يتم تعميميا لممبتدئين بعد القفز فتحاً وتتشابو القفزة

المكورة في نواحييا الفنية من بداية الركضة التقربية الى اليبوط مع القفز فتحاً وال تختمف إل في حركة الرجمين
فبعد وصول الرجمين الى نقطة السكون في مرجحتيا لمخمف األعمى وعندما تكون الكتفان قرب المستوى

العمودي تثنى الركبتين وتقرب بأتجاه الصدر مع دفع المنصة بقوة في كمتا اليدين ومن ثم تمد جميع زوايا

الجسم تدريجيا استعداداً لميبوط كما موضح في الشكل رقم (.)2

( )1انتصار كاظم واخرون ؛اجلمناستك الفين للسيدات األسس التعليمية امليكانيكية والتدريبية،ط 1؛(العراق ،بغداد ،الوزيرية ،مكتب اجلزيرة للطباعة واللنشر )2015،
؛ص.82-81
 1نفس املصدر  ،2015،ص.85

شكل رقم ()2

يوضح ميارة القفز ضمناً عمى جياز منصة القفز

-3القفزة االمامية عمى اليدين ( :)1في ىذه الحركة يدور الجسم (  )360درجة وأن ارتكاز اليدين خالل الدوران
يكون عمى منصة القفز ومن اىم متطمبات ىذه القفزة ىو الوقوف الجيد عمى اليدين ويتطمب سرعة متزايدة
وقصوى نسبياً خالل الركضة حتى تبمغ أقصاىا ،وفي لحظة القفز عمى القفاز يبدأ المد في مفصمي الورك

والركبتين مع مرجحة الذراعين أماما عالياً ويترك الجسم لوحة النيوض بزاوية طيران تكون بين( )150-100
درجة وبعد الطيران األول يتم االستناد األول باليدين عمى نياية الحصان مع استمرار مرجحة الرجمين وبسرعة

لمخمف مع تقوس قميل في الجسم من اجل الحصول عمى طيران ثاني عالي يجب ان فترة االستناد والدفع

باليدين قصير وتتراوح بين (  )0.14-0.12من الثانية مع بقاء الذراعين ممدودة حتى اليبوط .كما في الشكل
رقم ()3

شكل رقم ()3

يوضح ميارة القفزة االمامية عمى اليدين عمى جياز منصة القفز

-3منهج واجراءات البحث :

1-3منهج البحث :استخدم الباحث المنيج التجريبي ذو المجموعات المتكافئة (المجموعتين الضابطة
والتجريبية ) لمالمتيا في حل مشكمة البحث وتحقيق أىدافو(.إذ (التجريب يبحث عن السبب وعن كيفية

حدوثو)

()2

2-3عينة البحث:
تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وىي طالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية جامعة ديالى
لمعام الدراسي( )2017-2016كون الميارات المختارة تدرس ضمن المنيج الدراسي لممرحمة الثالثة حيث تكون

مجتمع البحث من شعبتين والبالغ عددىن (  )80طالبة بعد ان تم استبعاد الغير ممتزمات اصبح عددىن ( )78

 1فردوس جميد ؛الجمناستك الفني للسيدات في مجال التعلم ،ط(،1العراق ،دياىل ،املطبعة املركزية –جامعة دياىل ، )2015 ،ص119.

( )2حيدر عبد الرزاق كاظم العبادي  .أساسيات كتابة البحث العلمي في التربية البدنية وعلوم الرياضة :شركة الغدير للطباعة والنشر احملدودة  ،العراق  ،البصرة  ،ط، 1

 ،2015ص82

طالبة ( )39طالبات لكل مجموعة يمثمن مجتمع البحث وتم استخدام طريقة القرعة لتحديد المجموعة الضابطة
والتجريبية.

جدول ()1

يبين العدد الكمي والنهائي إلفراد العينة ونسبهم المئوية
طالبات

عددالطالبات الكمي

عدد المستبعدات

العدد النيائي

النسبة المئوية

المجموعة التجريبية

40

1

39

%48

المجموعة الضابطة

40

1

39

%48

المجموع

80

2

78

%98

 3-3االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث :إن مـن األمور الميمة إلنجاز التجربة واتماميا ىي األدوات إذ
إن " أدوات التجربة التجربة ىي الوسـائل التي تستطيع من خالليا الباحثة جمع البيانات وحل مشاكمو لتحقيـق
( )1

أىداف البحث ميما كانت تمك األدوات وعينات وأجيزة"

( المصادر العربية واألجنبية  •،شبكة المعمومات(االنترنيت)،االختبار والقياس ،جياز منصة القفز عدد(

،)2

بسط أسفنجية مختمفة االرتفاعات (  1عرض ×  2طول)عدد(  ،)7جياز البتوب لالنزال البيانات و كامي ار

ديجتال لتصوير مراحل تعمم الطالبات خالل مرحمة فترة تطبيق البحث.

4-3التجربة االستطالعية" :ىي استطالع الظروف المحيطة بالظاىرة التي ترغب الباحثان دراستيا" ( ) .إذ إنيا
تعد دراسة أولية تجري عمى عينة صغيرة تقوم بيا الباحثتان قبل إجراء التجربة الرئيسة بيدف اختيار تجربة

البحث وأدواتو لغرض التعرف عمى كافة العوامل والمعوقات التي من الممكن أن تصادف الباحثتان عند تنفيذ
التجربة الرئيسة وتم اجراء التجربة االستطالعية يوم الثالثاء المصادف .2016/10/11

 2016/10/13والمصادف يوم

تم إجراء االختبارات القبمية لعينة البحث يوم
 5-3االختبارات القبميةّ -:
الخميس ،وقد راعت الباحثتان و فريق العمل المساعد (*،)مالئمة جميع الظروف وطريقة التنفيذ وكذلك تسمسل
االختبارات .ومن خالل نتائج االختبار القبمي قامت الباحثتان باجراء عممية تجانس و التكافؤ بين مجموعتي

البحث في الميارات الحركية قيد الدراسة.
جدول) )2
 1جماعة من المغوين العرب ؛ المعجم العربي األساسي ( :المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم )1988،؛ ص.37
(*) أ.م.د فردوس جميد  ،يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،أختصاص مجناستك.
م.د حنان عدنان ،يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،أختصاص مجناستك
م.د سنارية جبار ،يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،أختصاص مجناستك
م.شيماء حسون ،يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،أختصاص مجناستك

يوضح تكافؤ في مجموعتي البحث ولمميارات (القفز فتحا ،القفز ضماً ،القفزة االمامية عمى اليدين)
عمى جياز منصة القفز

المتغيرات

وحدة

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

ع

القياس

س

القفز فتحا

درجة

3.23

1.51

القفز ضماً

درجة

2.83

1.47

2.73

درجة

2.65

1.20

2.27

القفزة االمامية

س

ع

3.30

3.53
1.51
1.001

حجم

T

نسبة

العينة

المحسوبة

الخطاء

0.115

0.909

غير معنوي

0.284

0.777

غير معنوي

1.058

1360.

غير معنوي

39

الداللة

 6-3التجربة الرئيسية:
تم تطبيق المنياج التعميمي لمدة (  )12اسبوعا وبواقع (وحدة تعميمية)في كل اسبوع وفق المنيج المقرر

لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة ديالى وتضمن البرنامج عمى الميارات االساسية لدرس الجمناستك

الفني لمطالبات عمى جياز منصة القفز  ،وقد تضمنت الوحدة التعميمية الواحدة شرح لمميارة المعنية من قبل
مدرسة المادة  ،ىذا فيما يخص القسم التعميمي  ،اما ما يخص القسم التطبيقي فتضمن اعداد منيج تعميمي

خاصاً الفراد المجموعة التجريبية باستخدام أسموب بكستون اذ اجرى الباحثان وحدة تعريفية الفراد عينة البحث

لمتعرف عمى طريقة العمل وفق أسموب بكستون

بمستوياتو االربع (االلي والمالحظة والتبصير

والمجردالشكمي) مع اعطاء بعض التي توضح كيفية العمل وفق ىذا االسموب الذي يتضمن اشراك المتعمم في
العممية التعميمية لتعمم الميارات االساسية في الجمناستك الفني لمنساء ،وفي القسم الختامي تم اعطاء التغذية

الراجعة لالداءالمياري لممجموعة التجريبية أماالمجموعة الضابطة فمم تتدخل الباحثتان في طريقة تعمميا حيث

تم استخدام االسموب التقميدي المستخدم سابقا  .وقد تضمن المنيج التعميمي ثالث ميارات ىي (القفز فتحا،

القفزة المتكورة (ضماً) ،القفزة االمامية عمى اليدين )عمى جياز منصة القفز،زمن الوحدة التعميمية( ٓ)٩تسعون

دقيقة،لكل ميارة 4وحدات تعميمية وبزمن( 60د) لمقسم الرئيسي20 (،د) ولألمانة العمميـة تـم تعويض الوحدات
التعميميـة التي لم تطبق بسبب الظروف الطارئة في أوقات غير دروس الجمناستك المحددة لتطبيق االختبار

وتحتوي الوحدات عمى اإلحماءوالجزءالتعميمي الرئيسي والجزء الختامي.

تم تطبيق البرنامج التعميمي باستخدام اسموب بكستون عمى مجموعة البحث
 6-3االختبارات البعدية -:بعد ّ
أن ّ
التجريبية وبانتياء الوحدات التعميمية أجرى الباحثان االختبارات البعدية ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
وباستعمال اختبارات الميارات قيد البحث وذلك بتاريخ  ،2016/1/10إذ اتبعت الباحثتان الطريقة نفسيا في
االختبارات القبمية ،وكذلك تم مراعاة الظروف المكانية والزمانية ووسائل االختبارات وأدواتيا.

 7-3أسس تقييم المهارات

تم االستعانة بأربعة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال تدريس مادة

الجمناستك الفني لمنساء في كمية التربية الرياضية لغرض تقييم الميارات عمى أساس الميارة الكاممة ألفراد عينة
البحث كافة ،إذ تكونت لجنة التقييم من(  )4مقومات (تدريسيات)كما موضح في الممحق رقم (  )1وقد وضعت

تقييم كل ميارة (  )10درجات حيث يتم حذف أعمى وأقل درجة لمطالبة وتقسيم الدرجتين الوسطيتين عمى( )2
لمخروج بالدرجة النيائية لكل طالبة.

 8-3الوسائل اإلحصائية-:وقد تم معالجة النتائج احصائيا باستخدام الحقيبة االحصائية ( (SPSSاصدار22
 -4عرض ومناقشة النتائج:

1-4عرض وتحميل نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لالختبارين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية.

جدول ) )3

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألختبارات الميارية في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة
التجريبية
المتغيرات

القبمي

وحدة

البعدي
ع

القياس

س

القفز فتحا

درجة

3.23

1.51

القفز ضمناً

درجة

2.83

1.47

6.52

درجة

2.65

1.25

6.51

القفزة االمامية

حجم

س

ع

7.85

7.86
1.25
1.42

العينة

39

T

نسبة

الداللة

المحسوبة

الخطاء

3.50

0.001

معنوي

13.3

0.00

معنوي

15.47

0.00

معنوي

يتضح من الجدول(  )3وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االختبارين القبمي والبعدي في
جميع الميارات .إذ بمغت قيمة(ت) المحتسبة لمميارات األساسية عمى التوالي (
وىي أكبر من قيمة( )tالجدولية .

)15.47 ، 13.3 ، 3.50

1-4عرض وتحميل نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة (ت) لالختبارين القبمي والبعدي
جدول ( )4

لممجموعة الضابطة.

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألختبارات الميارية في االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة
الضابطة

المتغيرات
القفز فتحاً

القفز ضماً

القفزة االمامية

القبمي

وحدة

البعدي
ع

القياس

س

درجة

3.30

3.53

درجة

2.73

1.51

3.16

درجة

2.27

1.00

5.08

حجم

س

ع

373

1.20
1.61
1.15

العينة

39

Tالمحسوبة

نسبة
الخطاء

الداللة

0.723

0.474

معنوي

1.42

0.162

معنوي

13.03

0.00

معنوي

يتضح من الجدول(  )4وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االختبارين القبمي والبعدي في

جميع الميارات .إذ بمغت قيمة(ت) المحتسبة لمميارات األساسية عمى التوالي (
وىي أكبر من قيمة( )tالجدولية .

)0.00 ، 1.162 ،0.723

جدول ( )5

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة Tالمحسوبة ونسبة الخطاء ومستوى الداللة لالختبارات
البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية
المتغيرات

وحدة
القياس

المجموعة

المجموعة

الضابطة

التجريبية

القفز فتحاً

درجة

7.85

7.86

3.7

1.20

القفز ضماً

درجة

6.52

1.25

3.16

1.161

درجة

6.51

1.42

5.08

1.51

القفزة
االمامية

س

ع

س

ع

حجم
العينة

39

Tالمحسوبة

نسبة
الخطاء

الداللة

3.23

0.002

معنوي

10.26

0.00

معنوي

4.86

0.00

معنوي

يتضح من الجدول(  ) 5وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطات درجات االختبارين القبمي والبعدي في

جميع الميارات .إذ بمغت قيمة(ت) المحتسبة لمميارات األساسية عمى التوالي( .)4.86، 10.26، 3.23
مناقشة النتائج :

أظيرت نتائج تحميل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عمييا باختبار (ت)لمعينات المترابطة في

الجداول ( ) 3و(  ،) 4وجود فروق ذات داللة معنوية في تعمم الميارات الحركية عمى جياز منصة القفز بين
الختبارين القبمي والبعدي لمجموعتي البحث ولصالح االختبار البعدي  .وتعزو الباحثتان ىذه الفرق الى فاعمية

البرنامج المعتمد من قبل مدرسة المادة بالنسبة لممجموعة الضابطة  ،اما بالنسبة لممجموعة التجريبية فقد تعزو

الباحثتان الى فاعمية استخدام اسموب بكستون بمراحمة األربع في تعمم الميارات قيد البحث(القفز فتحا ،القفز
ضماًوالقفزة االمامية) عمى جياز منصة القفز ،وتعزو الباحثتان سبب ذلك الى ىذا األسموب ساعد عمى شد

انتباه الطالبات وزاد تركيزىن في تعمم الميارات كونو أسموب تريسي حديثاً لم يعيدنو من قبل ،والتدريب عمى

التدرج وفق أسموب بكستون يؤدي الى زيادة في أكتساب وتعمم الميارات وتحسين مستوى األداء لدى الطالبات
في تطبيق الميارات المكتسبة قيد البحث ِفي إثارة دافعية الطالبات ِفي اإلنجاز والممارسة ،كذلك أسيم َهى ْذِا
اإلسموب ِفي رفع مستوى الثقة بالنفس من خالل رفع مستوى التعمم لديين ،ومن وجية نظر الباحثان كان
لالستخدام ىذا االسموب األثر اإليجابي ِفي تعمم الطالبات ،إذ اشار(  )(Kubamust Afaoglu)1ان استخدام

الممارسات التدريبية المرتكزة َهعمَهى الطالبة ضرورية َهعمَهى استمرار عمميات التعمم َهعمَهى عكس االساليب التقميدية
المرتكزة َهعمَهى المدارس فقط .ويرى الباحثان إِلى أَه ن التقدم الحاصل ِفي مستوى الميارات المستخدمة قيد البحث
نتيجة استخدام َهى ْذا االسموب ،فضالً عن تنظيم الوحدات التعميمية ،وتوافر المستمزمات الضرورية بشكل مثالي
ساعدت ِفي الحصول َهعمَهى َهى ْذ ِه النتيجة ،وبالتالي تؤدي إِلى االرتقاء ِفي الجانب المياري ألف ار د عينة البحث،
وىذا ما جاء بِ ِو( نصيف ) ((  2إِلى أَه ن التمرين المنظم والعممي المدرس لَهو تأثير كبير ِفي نتائج االختبارارت.
وتعزو

فيما يخص الجدول رقم (  )5يتبين وجود فروق ذات داللة معنوية ولصالح المجموعة التجريبية ،
الباحثتان التطور الحاصل ِفي مستوى االداء المياري إِلى فعالية استخدام أسموب بكستون أذ كان لو أثر في
أستثارة الدافعية المتعمم واالنجذاب لمدرس والخطوة الثانية (المالحظة) تثير االنتباه لدى الطالبات والفيم

والتبصير يربط الميارات السابقة بالدرس الجديد فيساعد الطالبات عمى تميز األخطاء وتصحيحيا ،والفيم

المجرد يتم فيو تعمق في الميارات التي تم تعمميا أثناء الدرس

إذ تتضمن البحث ،واالستفسار ،ومناقشة

خطوات تفصيل الميارة المرارد تعمميا من قبل المتعممين من جية ،ومع المدرس من جية أ خرى ،وذلك من

خالل النشاط التعممي ألجل الوصول إِلى الحد األمثل والنيائي ومن ثم تنفيذه بشكل ميداني( عزيز):

( )3

وكذلك إِ ن تفاعل المتعممين مع بعضيم بدعم تعمميم ويرفع مستواىم التعميمي.
ويتبين لنا من خالل الجدول أعاله إِلى وجود فروق معنوية ِفي ميارات) القفز فتحاً ،القفز ضماً ،القفزة
االمامية) مما يدل َهعمَهى أىمية استخدام َهى ْذا االسموب ِفي تعمم الميارات الثالثة وتطويرىا بالجمناستك الفني ،إذ
ِ
َهن تتعمميا وتتقنيا ك ّل طالبة بشكل صحيح إذ إِ ن الطالبة
تعدىذه الميارات من الميا رات الميمة التي يجب أ ْ
التِي تجيد أداء الميارة بشكميا الصحيح تستطيع اداءىا بكفاءة عالية)سالمة((.)1
االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

1

Karamust Afaoglu; Active Lering strategies in physics teching Energy Education sicncen and

technolog prat B: (Social and Eductional، Studies، 2009).p30.
 2نصيف ،حمسن َععلِل ّي ؛ منهج تدرييب مقرتح لتطوير بعض الصفات البدنية اخلاصة ِليف اختبار.كوبر للحكام بكرة القدم):رسالة ماجستري ،كلية الرتبية الرياضية ،جامعة بغداد،
)2000؛ص.142

 3عزيز ،إبرارهيم حممد ؛ التعلم البنائي والتحصيل المعرفي والحركي بكرة القدم) :عمان ،دار غيداء ِليف النشر والتوزيع)،ص. 21
11
الدين أبراهيم ؛ اإلعداد المهاري بكرة القدم ،تعلم قانون) :مكة املكرمة ،مكتبة الطالب اجلامع ( 1911،؛ص86
سالمة ،هباء ّي

 - 1أن المنيج التعميمي باستخدام اسموب بكستون قد اثبت فعاليتو في تعمم الميارت الثالثة )القفز فتحاً

،القفز ضماً ‘القفزة االمامية)عمى جياز منصة القفز.

 - 2األسموب التقميدي (العرض والشرح) ساىم بإيجابية في تعمم الميارات الحركية الثالثة قيد البحث عمى
جياز منصة القفز لممجموعة الضابطة.

 - 3ان المنيج التعميمي بأستخدام أسموب بكستون كان أكثر تأثي اًر في تعمم الميارات قيد البحث عمى جياز
منصة القفز من األسموب التقميدي (العرض والشرح )مما يدل عمى تاثيره.
التوصيات

ٔ  -وتوصي الباحثتان باعتماد اسموب بكستون من قبل المختصين في مجال التعمم الحركي لمميا ار ت

كافة ولاللعاب الفردية والجماعية عمى حدا سواء.
ٕ -

ضرورة اجراء دراسات أخرى باستخدام أساليب تدريسية حديثة ومعرفة تاثيرىا في عممية التعمم .

المـــــصــــــــادر


انتصار كاظم واخرون ؛الجمناستك الفني لمسيدات األسس التعميمية الميكانيكية والتدريبية،ط  1؛(العراق

،بغداد ،الوزيرية ،مكتب الجزيرة لمطباعة والمنشر . )2015،


جماعة من المغوين العرب ؛ المعجم العربي األساسي ( :المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم

.1988،


حيدر عبد الرزاق كاظم العبادي  .أساسيات كتابة البحث العممي في التربية البدنية وعموم

الرياضة :شركة الغدير لمطباعة والنشر المحدودة  ،العراق  ،البصرة  ،ط.،2015 ، 1


الساعدي ،فرات غني نوري  :اثر استخدام انموذج بكستون في اكتساب المفاىيم الرياضية واالتجاه

نحو مادة الرياضيات لدى طالبات الصف الثاني متوسط ،رسالة ماجستير منشورة ،كميةالتربية

الييثم،جامعةبغداد .2011،

_ابن

الدين أبراىيم ؛ اإلعداد المياري بكرة القدم ،تعمم قانون) :مكة المكرمة ،مكتبة الطالب

سالمة ،بياء ّ
الجامعي.( 1911،
عزيز ،إبرارىيم محمد ؛ التعمم البنائي والتحصيل المعرفي والحركي بكرة القدم) :عمان ،دار غيداء ِفي

النشر والتوزيع.


فردوس مجيد ؛ الجمناستك الفني لمسيدات في مجال التعمم ،ط(،1العراق ،ديالى ،المطبعة المركزية –

جامعة ديالى. )2015 ،


مجمع المغة العربية :معجم عمم النفس والتربية،ج،

األميرية.1984،

1القاىرة :الييئة العامة لشؤون المطابع

نصيف ،محسن َهعمِ ّي ؛ منيج تدريبي مقترح لتطوير بعض الصفات البدنية الخاصة ِفي اختبار.كوبر

لمحكام بكرة القدم):رسالة ماجستير ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بغداد.) 2000،
Buxton,L. ( 1978). Four Levels of understanding, Mathematics in School,



vo1,No,4,Sep,U.K.

Karamust Afaoglu; Active Lering strategies in physics teching Energy



Education sicncen and technolog prat B: (Social and Eductional، Studies، 2009).

الممحق رقم()1
أنموذج لمقسم الرئيس لموحدة التعميمية

الوحدة التعميمية:األولى
المرحمة :الثالثة

الهدف التعميمي:تعميم مهارة القفز فتحاً باسخدام أسموب بكستون عمى جهازه منصة القفز

أقسام الوحدة
التعميمية

الزمن

المهارة أو الفعالية

أألدوات

واألجهزة المستخدمة

التاريخ:
الوقت90 :دقيقة
العدد:

التنظيم واإلخراج

وفية تقوم مدرسة المادة باعطاء احماء عام في اول

القسم
االعدادي

 25د

القسم الرئيسي

 60د

 10دقائق ثم تعطي بعد ذالك احماء خاص والذي
يشمل احماء خاص بالميارة ومدة االحماء الخاص
15دقيقة

النشاط
التعميمي

 20د

بساط الحركات االرضية
مجموعة من االبسطة
الصغيرة

القفز فتحاً
شرح مفصل لميارة القفز فتحاً و أدائيا من قبل

جياز منصة القفزن

المدرسة بسرعتيا البطيئة وعرضيا بصورتيا الطبيعية

ومجموعة من االبسطة

مع عرضيا عمى الشاشة بصورة بطيئة .

الصغيرة

توزيع المجموعة التجريبية الى مجموعتين كل
مجموعة عمى احدى اجيزة منصة القفز مع استعمال
اسموب بكستون والتدرج بمراحمو االربع اثناء الدرس
ولعدة مرات مع التاكيد ان يتم اداء الطالبات مع
اشراف التدريسيات والتاكيد عمى وجود ابسطة توضع
اسفل الجياز من اجل سالمة الطالبات
النشاط
التطبيقي

 40د

جياز منصة القفز

توزيع المجموعة الضابطة الى مجموعتين كل
مجموعة عمى احدى اجيزة منصة القفز مع استعمال

عدد2ومجموعة من
االبسطة الصغيرة

اسموب االسموب التقميدي من قبل مدرسة المادة اثناء
الدرس مع التاكيد ان يتم اداء الطالبات مع اشراف
التدريسيات والتاكيد عمى وجود ابسطة توضع اسفل
الجياز من اجل سالمة الطالبات
وفية يتم تيدئة اجزاء الجسم وتقديم التغذية الراجعة
القسم الختامي

5د

واعطاء بض المالحظات من قبل مدرس المادة ان
وجدت ومن ثم االنصراف

المـــــــمحق رقم( )2

أنموذج لمقسم الرئيس لموحدة التعميمية
التاريخ:

الوحدة التعميمية:األولى

الوقت90 :دقيقة

المرحمة :الثالثة

الهدف التعميمي:تعميم مهارة القفز ضماً باسخدام أسموب بكستون عمى جهازه منصة القفز

أقسام

الوحدة
التعميمية

الزمن

المهارة أو الفعالية

أألدوات

واألجهزة المستخدمة

العدد:
التنظيم واإلخراج

وفية تقوم مدرسة المادة باعطاء احماء عام في اول

القسم
االعدادي

 10دقائق ثم تعطي بعد ذالك احماء خاص والذي

 25د

يشمل احماء خاص بالميارة ومدة االحماء الخاص
15دقيقة

القسم
الرئيسي
النشاط
التعميمي

 60د

بساط الحركات االرضية
مجموعة من االبسطة
الصغيرة

القفز ضماً
شرح مفصل لميارة القفز ضماً و أدائيا من قبل

 20د

جياز منصة القفز

المدرسة بسرعتيا البطيئة وعرضيا بصورتيا الطبيعية

عدد2ومجموعة من

مع عرضيا عمى الشاشة بصورة بطيئة .

االبسطة الصغيرة

توزيع المجموعة التجريبية الى مجموعتين كل مجموعة
عمى احدى اجيزة منصة القفز مع استعمال اسموب
بكستون والتدرج بمراحمو االربع اثناء الدرس ولعدة
مرات مع التاكيد ان يتم اداء الطالبات مع اشراف
التدريسيات والتاكيد عمى وجود ابسطة توضع اسفل
الجياز من اجل سالمة الطالبات
النشاط
التطبيقي

 40د

جياز منصة القفز

توزيع المجموعة الضابطة الى مجموعتين كل مجموعة
عمى احدى اجيزة منصة القفز مع استعمال اسموب

عدد2ومجموعة من
االبسطة الصغيرة

االسموب التقميدي من قبل مدرسة المادة اثناء الدرس
مع التاكيد ان يتم اداء الطالبات مع اشراف
التدريسيات والتاكيد عمى وجود ابسطة توضع اسفل
الجياز من اجل سالمة الطالبات
-

القسم
الختامي

وفية يتم تيدئة اجزاء الجسم وتقديم التغذية الراجعة
واعطاء بض المالحظات من قبل مدرس المادة ان

5د

وجدت ومن ثم االنصراف

الممحق رقم()3
أنموذج لمقسم الرئيس لموحدة التعميمية
التاريخ:

الوحدة التعميمية :األولى

الوقت90 :دقيقة

المرحمة :الثالثة

الهدف التعميمي :تعميم مهارة القفزة االمامية عمى اليدين باسخدام أسموب بكستون عمى جهازه منصة القفز
أقسام الوحدة
التعميمية

الزمن

المهارة أو الفعالية

أألدوات
واألجهزة المستخدمة

العدد:
التنظيم واإلخراج

وفية تقوم مدرسة المادة باعطاء احماء عام في اول
القسم االعدادي

 25د

 10دقائق ثم تعطي بعد ذالك احماء خاص والذي
يشمل احماء خاص بالميارة ومدة االحماء الخاص
15دقيقة

بساط الحركات االرضية
مجموعة من االبسطة
الصغيرة

القسم الرئيسي
 60د

النشاط التعميمي

 20د

النشاط التطبيقي

 40د

القسم الختامي

5د

القفزة االمامية عمى اليدين
شرح مفصل لميارة القفزة االمامية و أدائيا من قبل

جياز منصة القفزن

المدرسة بسرعتيا البطيئة وعرضيا بصورتيا

ومجموعة من االبسطة

الطبيعية مع عرضيا عمى الشاشة بصورة بطيئة .

الصغيرة

توزيع المجموعة التجريبية الى مجموعتين كل
مجموعة عمى احدى اجيزة منصة القفز مع
استعمال اسموب بكستون والتدرج بمراحمو االربع
اثناء الدرس ولعدة مرات مع التاكيد ان يتم اداء
الطالبات مع اشراف التدريسيات والتاكيد عمى وجود
ابسطة توضع اسفل الجياز من اجل سالمة
الطالبات

جياز منصة القفز
عدد2ومجموعة من

توزيع المجموعة الضابطة الى مجموعتين كل
مجموعة عمى احدى اجيزة منصة القفز مع
استعمال اسموب االسموب التقميدي من قبل مدرسة
المادة اثناء الدرس مع التاكيد ان يتم اداء الطالبات
مع اشراف التدريسيات والتاكيد عمى وجود ابسطة
توضع اسفل الجياز من اجل سالمة الطالبات
وفية يتم تيدئة اجزاء الجسم وتقديم التغذية الراجعة
واعطاء بض المالحظات من قبل مدرس المادة ان
وجدت ومن ثم االنصراف

االبسطة الصغيرة

