تأثير برنامج وفقاً لألىداف الفترية في تطوير الرضا الحركي وأداء بعض الميارات بالجمناستك الفني لمنساء
أ.م.د رغداء حمزة السفاح

الممخص البحث بالمغة العربية
أخذت لعبة الجمناستك الفني حي ازً كبي ارً من االىتمام من قبل المختصين  ,إذ أثر بيا العديد من العموم المختمفة

كعمم النفس والتعمم الحركي والقياس والتقويم الذي أصبحت عالقتو وثيقة بيذه المعبة لما لو من دور حيوي في تطوير
مستوى الرياضيين من خالل استخدام األساليب والوسائل التعميمية المناسبة لتحقيق ىذه المستويات ومنيا آلية وضع
األىداف الفترية لتدعيم وتطوير الرضا الحركي لمطالب عمى أساس أن تحقيق اليدف يعمل عمى إشباع رغبات المتعمم
التي بدورىا توجو وتثير السموك نحو التفوق واألداء الجيد  .لذا ارتأت الباحثة تصميم برنامج تطويري مقترحاً وفقاً
لألىداف الفترية لمتعرف عمى مدى تأثيره في تطوير الرضا الحركي واألداء المياري بالجمناستك الفني لمنساء ...

ولتحقيق ذلك تم استخدام المنيج التجريبي بتصميم المجموعات التجريبية المتكافئة ذات االختبارين القبمي والبعدي .
حددت عينة البحث بطالبات المرحمة الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة بابل واستمر البرنامج لـ ( )8أسابيع بواقع
( )4أسابيع لكل ميارة ( اليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن  ,القفز فتحاً عمى طاولة القفز ) وباستخدام

الوسائل اإلحصائي ة المناسبة تم التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات أىميا إن لمبرنامج التطويري المقترح
تأثي ارً إيجابياً في تطوير الرضا الحركي لمطالبات إضافة إلى التطور الممحوظ في األداء المياري كما أظير النتائج التأثير

اإليجابي لتحديد األىداف الفترية ما بين مجموعتي البحث في تطوير الرضا الحركي واألداء المياري بالجمناستك الفني
لمنساء وبذلك توصي الباحثة بضرورة استخدام آلية وضع األىداف الفترية من قبل القائمين بالعممية التعميمية
والتدريبية
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The impact of development program and in accordance with the
objectives Afattria in the development of motor satisfaction and performance of
technical some Paljmanacetk skills for women
Asst . prof . Dr. Raghdaa Hamza Al-Safah
Abstract
I took the game gymnastics artistic a great deal of attention by specialists, since the
impact of the many different sciences science psychology and motor learning and
measurement and evaluation, which became his relationship and close this game
because of its vital role in the development level athletes through the use of methods
and teaching aids appropriate to achieve these levels and our goal-setting mechanism A
fattier to strengthen and develop motor satisfaction of students on the basis of that goal
is working to satisfy the wishes of the learner, which in turn directed behavior raises
towards excellence and good performance. So researcher felt a proposed development
program design and according to A fattier objectives to identify the extent of its impact
on the development of motor satisfaction and performance skills Paljmanacetk
technical for women ... To achieve this experimental method was used design equal
experimental groups pre and posttests. Identified sample by students Phase III Faculty
)of Physical Education at the University of Babylon and continue the program's (8

weeks, (4) weeks of each skill (landing wheel of mankind on the balance beam, jumping
opened at the table jump) and using statistical methods appropriate been reached on a
set of conclusions and recommendations including that the program Developmental
proposed a positive impact in the development of satisfaction motor for students in
addition to remarkable development in performance skills also showed results positive
impact of setting goals A fattier between two sets of research in the development of
satisfaction kinetic and performance skills Paljmanacetk technical for women and thus
researcher recommends the need to use a mechanism set goals A fattier by those
educational and training process in order to increase student satisfaction with the same
confidence when the best performance skills
.

 -1التعريف بالبحث

 1 – 1مقدمة البحث وأىميتو
تعد لعبة الجمناستك الفني لمنساء واحدة مـن األلعـاب الرياضـية التـي تتميـز بصـعوبة أداءىـا لمـا تحتاجـو مـن دقـة
وانسيابية وتوافق في األداء في جميع أجزاء الجسم أثناء األداء لمختمف الحركات والميارات عمـى مختمـف األجيـزة فضـالً

عــن الثقــة بــالنفس والجـرأة والشــجاعة واإلرادة العاليــة عنــد األداء  ..ومــن أجــل تحقيــق ذلــك يجــب عمــى المعمــم أن يعتمــد
عمى المناىج العممية التـي تعتمـد عمـى نقـل المعمومـات إلـى الطالبـة بصـورة جيـدة ومميـزة وذات تـأثير فعـال وأن يسـتخدم
األســاليب والوســائل المناســبة لموصــول إلــى تحقيــق أىدافــو التــي يســعى إلــى تحقيقيــا  .ومــن ىــذه األســاليب وضــع آليــة
مناسبة لتحقيق تمك األىـداف ومـدى تأثيرىـا فـي تـدعيم رضـا الطالبـة عـن نفسـيا باسـتخدام المعـادالت العمميـة المسـتندة
عمى تكرار أداء االختبارات الميارية مما يمكن من تدعيم وتطـوير رغبـة وانـدفاع الطالبـة نحـو األداء عمـى أسـاس تحقيـق
اليدف الذي تعمل عمـى تحقيقـو مـن خـالل زيـادة ثقتيـا بنفسـيا واثـارة السـموك نحـو التفـوق واألداء الجيـد  .ويعـد الرضـا

الحركي من المفاىيم النفسية الميمـة لكـل مـتعمم وغالبـاً مـا يثيـر العديـد مـن االنفعـاالت اإليجابيـة لـدى الطالـب كالحيويـة
والحمــاس والرغبــة بــاألداء وبالتــالي توجيــو الســموك نحــو األداء األمثــل الــذي يتطمــب اكتســابا لمن ـواحي النفســية والبدنيــة
والميارية  .وتبرز أىمية البحث والحاجة إليو بتمكين الطالبة من تحقيق التقدم باألداء المياري من خـالل جعميـا ميتمـة
بما سوف تحـرزه مـن تقـدم إضـافة إلـى مقارنـة نتائجيـا الحاليـة بمـا سـبق وأن حققتـو وبيـذا يصـبخ أداء ىـذه االختبـارات
المتكررة أداة فعالة في تطوير مستوى الرضا الحركي واألداء المياري لدى الطالبات .

 2 – 1مشكمة البحث

تعــددت ااراء والحجــج العمميــة التــي تســاعد فــي تحقيــق األىــداف التعميميــة وزيــادة رغبــة المتعممــين عمــى تعمــم
الميارات الحركية لألنشطة الرياضية المختمفة  ,فيناك من يشير إلى ضرورة وضـع األىـداف الفتريـة التـي تـدعم وتطـور
رغبة الطالبة نحو التعمم من خالل تعريفيا باألىداف المطموب تحقيقيا من الدرس وبشكل فتـري  .بينمـا ىنـاك مـن يشـير
إلى عدم تعريف الطالبات باألىداف المطموب تحقيقيا  ...وبين ىذا الرأي وذاك تجد الباحثـة نفسـيا فـي حيـرة عمميـة فـي
تأييد أو رفض أو الوقوف عمى الحياد من ىذه ااراء فكـل الحجـج عمميـة صـائبة فـي اختيـار آليـة وضـع األىـداف ومـدى
تأثيرىا عمى رغبـة الطالبـة وانـدفاعيا نحـو اكتسـاب الميـارة عمـى أسـاس أن تحقيـق اليـدف يعمـل عمـى إشـباع المتغيـرات
النفسية التي بدورىا توجـو السـموك نحـو التفـوق واألداء الجيـد  ..ومـن خـالل مالحظـة الباحثـة الميدانيـة تـم مالحظـة إن
ىنــاك ضــعف فــي مســتوى األداء الميــاري لمطالبــات نتيجــة لعــدم معرفــة أو تحديــد األىــداف الفتريــة لكــل ميــارة وبالتــالي

شــعور الطالبــة بعــدم الثقــة بــالنفس وعــدم الرضــا الحركــي نتيجــة لكثــرة األخطــاء التــي تقــع بيــا أغمــب الطالبــات لــذا ارتــأت
الباحثة التعرف عمى مدى فاعمية ىذه األىـداف الفتريـة مـن خـالل إدخاليـا ضـمن برنـامج تطـويري مقتـرح لتطـوير الرضـا
الحركي وأداء بعض الميارات في لعبة الجمناستك الفني لمطالبات.

 3-1ىدف البحث

 -التعرف عمى تأثير البرنامج المقترح وفقاً لألىداف الفترية في تطوير الرضا الحركي لمطالبات وأداء بعض الميارات

في الجمناستك الفني لمنساء.

 4– 1فروض البحث

 -1لمبرنامج لمقترح تأثي ار ايجابياً في تطوير الرضا الحركي وأداء بعض الميارات في الجمناستك الفني لمنساء.

 -2ىناك أفضميو في تأثير البرنامج المقترح وفقا لألىداف الفتريو في تطوير الرضا الحركي وأداء بعض الميارات في
الجمناستك الفني لمنساء.

 5-1مجاالت البحث

 1-5-1المجال البشري :طالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية /جامعة بابل لمعام الدراسي 2112-2111
 2-5-1المجال ألزماني :لمفترة من  2112/3/4ولغاية 2112/5/21
 3-5-1المجال المكاني :قاعة الجمناستك الفني في كمية التربية الرياضية /جامعة بابل.

 -2الدراسات النظرية

 1-2األىداف الفترية
احتل وضع األىداف حي ازً كبي ارً في عمميتي التعميم والتدريب عمى الرغم من اختالف ىذا المصطمخ الذي يعبر عنو

بمعاني كثيرة ,فقد يعني في بعض األحيان المستويات التي يتم انجازىا أو المكافئة التي سيحصل عمييا الطالب نتيجة

األداء.وقد وردت عدة تعريفات لألىداف منيا انو الشيء الذي يرى القائد الرياضي انو ينبغي تحقيقو أو انجازه في فترة
زمنية محددة

()1

 ,أو ىو مجموعة من العبارات والصياغات التي توضخ ما سوف يكون عميو سموك الفرد بعد اكتسابو

لمخبرة( .)2وان عممية وضع األىداف إذا ما طبقت بصورة صحيحة وتم تحديدىا بأسموب سميم فإنيا سوف تساعد عمى
توجيو سموك الطالب وترشده إلى الغايات المراد تحقيقيا بشكل ايجابي فضالً عن احتفاظ الطالب بفاعميتو ونشاطو
خالل مراحل التعمم لذلك تعد عممية بناء األىداف عامالً ىاماً في ت طوير السموكيات االيجابية .ومع ذلك يجب االعتراف

بحقيقة إن سيكولوجية بناء األىداف ال تعتبر شيئا جديداً في البرنامج الرياضي ولكن الجديد ىو كيف يمكن االستفادة
من بناء األىداف عمى نحو أكثر فاعمية وكفاءة .فاألىداف المحددة تجعل المتعمم يركز انتباىو عمى الميارات ومن ثم
تحسين األداء ,وقد أظيرت النتائج إن الطالب الذين يتدربون من خالل أىداف محددة يكونون أكثر ثقة بالنفس واقل
قمقاً ويحققون نتائج أفضل الن أىدافيم ال تعتمد عمى سموك المنافس وانما تعتمد عمى قدراتيم.

( )1يذًذ دظٍ عالٔي :طبيكٕنٕجيب انقيبدح انزيبضيخ ,يزكش انكزبة نهُشز ,انقبْزح ,2002 .ص.22
( )2دُبٌ عجذ انًجيذ :عهى انُفض انززثٕي ,ط ,3دار انصفبء نهُشز ,عًبٌ, 2005 ,ص.35

 2-2األىداف الفترية
تكون قيمة وضع األىداف قميمة إذا كان تحقيقيا ال يتطمب بذل الجيد  ,ويفقد المتعممون اىتماميم بأىداف البرنامج
كذلك الحال إذا كانت األىداف صعبة جداً فان ذلك يؤدي إلى اإلحباط ونقص الثقة بالنفس وضعف األداء ,وانما الشيء
اليام ىو تحقيق التوازن بين ىدف التحدي واألىداف القابمة لمتحقيق بحيث ال تكون ميم األداء سيمة مع مراعاة الفترة

الزمنية
المحددة لتحقيق ذلك اليدف ,وانو من األىمية معرفة قدرات المتعممين حتى يمكن وضع أىداف تعبر عن مستوى
التحسن المتوقع ليم.

()3

 3-2المشكالت المرتبطة بوضع األىداف

 -1إن كثرة األىداف قد تؤدي إلى االرتباك واالفتقار إلى االىتمام لذا يجب تحديد أولية األىداف والتركيز عمى
ىدف أو ىدفين األكثر أىمية.
 -2إن بعض الطالب ال يتحمسون إلى النظام الخاص بتحديد األىداف وربما تتكون لدييم اتجاىات سمبية تجاىو
لذا يجب مراعاتيم وتجنب إجبارىم.
 -3إن بناء األىداف يحتاج إلى الوقت واالستمرارية أسوة بالميارات النفسية األخرى.
 -4إن بناء األىداف يتسع ليشمل مجاالت مختمفة مرتبطة باإلعداد المتكامل لمرياضي كالميارات األساسية
والنواحي الفنية والخططية وغيرىا.

 4-2األسس اإلستراتيجية لنجاح وضع األىداف الفترية

()4( )2

 -1العمل عمى إشراك الطالب في عممية وضع األىداف مما يعزز من التزامو تجاه تحقيق األىداف كما يجب إن يتم
تسجيل مستوياتو في ضوء ما أمكن تحقيقو وليس عمى أساس مقارنة معيارية.
 -2التركيز عمى التقدم المرتبط بالسموك السابق لمطالب فكمما كان المستوى السابق منخفضاً كمما زادت القدرة عمى
التحسن بينما كمما كان المستوى السابق مرتفعاً فقد يكون من المحتمل انخفاض مستوى التحسن.

وضع أىداف محددة قابمة لمقياس من اجل إن تكون أكثر تأثي ارً من تمك التي يشوبيا الغموض وغير الواضحة .فإذا
كان اليدف غير قياسي فانو يصبخ من المستحيل تحديد عما إذا كان الطالب قد نجخ في تحقيق اليدف وبالتالي يبطل

عممية تأثير تحديد اليدف.
 -3وضع أىداف واقعية تتحدى قدرات الطالب فمن الضروري إال يكون اليدف سيالً لمغاية إلى درجة التي ال يتحدى

بيا قدرات الطالب إذ إن اغمب الطالب قد يضعون أىدافا صعبة وبالتالي تعاني الدافعية لدييم من تحقيق تمك

األىداف لذا يجب مساعدة الطالب عمى وضع أى داف فتريو من خالل اإللمام بمستوياتيم الميارية ودرجة التحسن
التي يمكن تحقيقيا فترياً.
 - 3أطبيخ كبيم رارت  :رذريت انًٓبراد انُفظيخ رطجيقبد في انًجبل انزيبضي  ,دار انفكز انعزثي  ,انقبْزح  , 2000 ,ص222

(2) AAHPERD: Physical Education for lifelong fitness, The physical best Teachers Guide, Human,
Kinetics, Champaign, ILL, 1991, p.29-41 .

 -4إتاحة الفرصة لمتقييم الفتري لمسموك تجاه األداء المياري مما يعطي الفرصة لمتعرف عمى مدى ما تم تحقيقو من
األىداف ,وىذا التقييم يجب إن يتم بشكل منتظم خالل الفترة الدراسية المحددة مع توجيييم لمعمل المستمر من
اجل تعديل األىداف لتصاحب كل تقدم تم تحقيقو.

 5-2الرضا الحركي

يحتل مفيوم الرضا الحركي مكانة ىامة في عمم النفس الرياضي لما لو من أىمية كبيرة في المساعدة عمى تحديد نوع
السموك المتوقع في المواقف المستقبمية ,إذ انو يساعد في تحديد ميول المتعمم ودوافعو لممارسة األنشطة الرياضية
دون غيرىا فمن المؤكد إن المتعمم يقبل عمى األنشطة الرياضية التي يكون لديو اتجاه ايجابي نحوىا وكذلك يبتعد عن

ممارسة األنشطة الرياضية التي يكون لديو اتجاه سمبي نحوىا( ..)5وفي دراسة حول ىذا الموضوع تبين إن من أول

أىداف المتعممين في درس التربية الرياضية ىو متعة المشاركة يمييا الرضا الناتج عن النجاح في النشاط الحركي كما
إن خبرات النجاح والفشل تتوقف عمى درجة تقدير المتعمم واعتزازه بذاتو ,مما يؤثر عمى رضاه عن أدائو وبالتالي يرتفع
مستوى طموحو في تحقيق أىدافو ,فالمتعمم يشعر بالرضا عندما يتحقق مستوى طموحو والعكس إذا فشل في تحقيق
ىذا المستوى .ويعرف الرضا الحركي بأنو حصيمة المشاعر الوجدانية التي يشعر بيا الفرد نحو نشاط معين وتعبر عن

مدى اإلشباع المناسب لحاجاتو وتحقيق أىدافو التي من اجميا التحق بيذا النشاط( ,)6فكل فرد يشعر بالسعادة نتيجة

تحسن مستوى أدائو لنوع معين من األنشطة .وان الشعور بالسعادة ليس فقط عند الوصول ليدف معين ولكن في

محاولة الوصول إليو ..وتظير أىمية الرضا الحركي من خالل(:)8( :)7

 -1إن درجة رضا المتعمم عن برنامج تعممو تنعكس بالسمب أو اإليجاب عمى مستوى أدائو الرياضي.
 -2إن االتجاىات مكتسبة ومتعممة وليست فطرية أو موروثة ,إذ يمكن تغير ىذه االتجاىات أو تثمينيا من خالل
التعرف عمى درجة الرضا عن األداء.
 -3إن درجة رضا المتعمم عن أداءه يؤثر في نتيجة المنافسات التي يشارك فييا أكثر من تأثير النتيجة في إثناء
خوفو من ممارسة األنشطة الصعبة.

 6-2الجمناستك الفني لمنساء

تعد مادة الجمناستك الفني واحدة من مفردات مناىج التربية الرياضية التي تدرس لمطالبات في مختمف المراحل
الدراسية وتتميز مياراتيا بالتنوع والجمالية مما يساعد الطالبة عمى تعمم واتقان ىذه الميارات وتنمي لدييا القدرة عمى
التعبير عن االنفعاالت واألحاسيس واظيار قوة الشخصية واإلرادة والتخيل إذ ترغب الطالبة في التعرف عمى األجيزة
واألدوات الخاص بدرس الجمناستك وكيفية استخداميا وأداء الميارات المتنوعة عمييا مما يتطمب فيم واستيعاب
مقومات األداء (البدنية والميارية والعقمية) لموصول إلى األداء المتناسق والمتكامل ..وتختمف طبيعة ىذه الرياضة عن
غيرىا من الرياضات من حيث طبيعة األجيزة والحركات المؤداة عمييا (جياز الحركات األرضية وجياز عارضة التوازن
( ) 1عجذ انزديى يذًذ أنظاليي :اثز ثزَبيج يقززح نهزذريت انذُْي في ثعض انًٓبراد األطبطيخ ٔانزضب انذزكي ثكزح انقذو ,رطبنخ يبجظزيز ,كهيخ انززثيخ
انزيبضيخ ,جبيعخ انًٕصم ,2002 ,ص.22
 - 6رٓبَي عجذ انظالو انظيذ  :أطض انززٔيخ ٔانززثيخ انززٔيجيخ  ,دار انًعبرف  ,اإلطكُذريخ  , 1292 ,ص9
 - 9يذًذ خضز اطًز انذيبَي (ٔآخزٌٔ)  :ثُبء يقيبص انزضب انذزكي في انًٓبراد األطبطيخ نذٖ ال عجي كزح انقذو نهُبشئيٍ ,يجهخ كهيخ انززثيخ انزيبضيخ,
جبيعخ انًٕصم ,2004 ,ص.12

وجياز طاولة القفز وجياز المتوازي المختمف االرتفاعات) .وسوف تقتصر ىذه الدراسة عمى أداء ميارات محددة عمى
جيازين فقط (عارضة التوازن وطاولة القفز).
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اليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن

:

الوقوف أماماً ترفع الرجل اليمين أو اليسار مستقيمة لألمام مع رفع الذراعين عالياً عندىا تخفض الرجل الحرة

لدفع العارضة وخفض الجذع لألسفل وكذلك تبدأ الالعبة بدفع العارضة برجل األرتكاز والمرجحة بيا لألعمى بقوة
ومالمسة العارضة توضع الذراع القريبة من رجل األرتكاز ثم تتبعيا الذراع الثانية والوصول لحالة الوقوف عمى الذراعين
وتكون الرجمين مفتوحتين وىذه ىي المرحمة األولى من الحركة  ,أما المرحمة الثانية تبدأ بيبوط الرجل األولى والثانية
تبقى ممدودة مع رفع الذراع األولى أيضاً ثم يتم دفع العارضة بذراع األرتكاز ليبوط الرجل الثانية .

شكل (  ) 1اليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن
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القفر فتحاً عمى جياز طاولة القفز

:

تبدأ من بداية الركضة التقربية من أول خطوة تخطوىا الالعبة لحين ضرب القفاز إذ ترفع الالعبة ذراعييا
مستقيمتان أماماً أعمى لدفع القفاز بواسطة القدمين ويكون الرأس وسط الذراعين فيرتفع الجسم وصوالً إلى مرحمة

الطيران األول الذي يكون فيو الجسم مستقيماً ممتداً أعمى من الجياز وعند وضع الذراعين فوق سطخ الحصان تبدأ

الالع بة بفتخ الرجمين ممتدتين لمجانب ويحدث ميالن قميل باألكتاف لألمام  ,بعدىا تبدأ الالعبة بدفع الذراعين لألعمى
لمحصول عمى الطيران الثاني وفي لحظة بدء نزول الجسم تبدأ عممية ضم الرجمين واليبوط عمى مقدمة أمشاط القدمين
مع أحداث ثني خفيف بالرجمين عند منطقة الركبة إلمتصاص قوة اليبوط ورفع الذراعين لألعمى .

 - 2عجذ انظزبر جبطى انُعيًي ٔعبيذح عهي دظيٍ  :انجًجبس انًعبصز نهجُبد  ,دار انذكًخ نهطجبعخ ٔانُشز  ,ثغذاد  , 1221 ,ص. 244-241
 10عجذ انظزبر جبطى انُعيًي  ,عبيذح عهي دظيٍ  :انًصذر انظبثق  ,ص- . 220-212

شكل (  ) 2القفر فتحاً عمى جياز طاولة القفز

 – 3منيجية البحث واجراءاتو الميدانية
 1-3منيج البحث

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميم المجموعات المتكافئة ذات االختبارين القبمي والبعدي.

 2-3مجتمع وعينة البحث:

تكون مجتمع البحث من طالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية /جامعة بابل لمعام الدراسي 2112-2111
والبالغ عددىن ( )26طالبة .إما عينة البحث فقد تكونت من ( )22طالبة بعد إن تم استبعاد ( )4طالبات متغيبات
ألكثر من محاضرتين  ,تم تقسيمين عشوائياً إلى مجموعتين تجريبيتين المجموعة التجريبية األولى ( )11طالبة تم

تدريسيا بالبرنامج المقترح وفقاً لألىداف الفترية والمجموعة التجريبية الثانية ( )11طالبو تم تدريسيا بالمنيج المقترح
فقط ...ولغرض الشروع في عممية التجريب وادخال المتغير التجريبي عمى المجموعتين التجريبيتين وحتى يتم تجانس
وتكافؤ المجموعتين في المتغيرات المبحوثة إذ (ينبغي عمى الباحث تكوين مجموعات متكافئة في األقل فيما يتعمق
بالمتغيرات التي ليا عالقة بالبحث)

()11

 .تم استخدام تحميل التباين الذي يعتمد عمى مدى اقتراب وابتعاد التباين داخل

المجموعات بين المجموعات لمكشف عن مدى تجانس العينات ومدى انتسابيا إلى أصل واحد أو عدة أصول

()12

والجدول ( ) 1يبين ذلك لذ ظير إن قيمة (ف) المحسوبة ىي اقل من قيمتيا الجدولية عند درجة حرية ( )21ومستوى
داللة ( )1,15مما يدل عمى عشوائية الفروق .

 - 11فبٌ دانيٍ  :يُبْج انجذث في انززثيخ ٔعهى انُفض  ( ,رزجًخ  :يذًذ َجيم ٔآخزٌٔ ) يكزجخ االَجهٕ انًصزيخ  ,انقبْزح  , 1225 ,ص. 409
 -12أدًذ طهًبٌ عٕدح ٔخهيم يٕطف انخهيهي  :اإلدصبء نهجبدث في انززثيخ ٔانعهٕو  ,دار األيم  2000 ,ص262

جدول (ا) يبين تجانس مجموعتي البحث في المتغيرات المبحوثة
المعالم

المجموعة

المجموعة

اإلحصائية

التجريبية

التجريبية الثانية

األولى(التباين)

(التباين)

1,31

1,64

المتغيرات
القفز فتحاً عمى
طاولة القفز

قيمة ف

قيمة ف

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية
غير معنوي

1,98

اليبوط عجمة
بشرية من عمى

1,54

1,11

2,97

1,38

غير معنوي

عارضة التوازن
الرضا الحركي

291,38

139,24

غير معنوي

2,19

وبعد ذلك تم معالجة نتائج االختبارات إحصائيا باستخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة لبيان تكافؤ المجموعتين
والجدول (ُ )2يظير إن جميع قيم (ت) المحسوبة اقل من قيميا الجدولية ( )2,18عند درجة حرية ( )21ومستوى
داللة ( )1,15مما يؤكد عمى تكافؤ عينتي البحث
جدول ( )3يبين تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المبحوثة
المعالم
اإلحصائية
المتغيرات
القفز فتحاً عمى
طاولة القفز

التجريبية األولى
س
1,81

ع

1,56

التجريبية الثانية
س
1,14

ع

قيمة (ت)

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

1,78

غير

1,77

معنوي

اليبوط عجمة
بشرية من عمى

1,18

1,15

1,19

1,24

1,85

عارضة التوازن
الرضا الحركي

81,45

14,17 82,25 11,8

1,89

2,18

غير
معنوي
غير
معنوي

 3-3الوسائل واألجيزة واألدوات
 الوسائل البحثية :المالحظة – االختبار والقياس – المصادر والمراجع.
 األجيزة واألدوات :جياز طاولة القفز – جياز عارضة التوازن – أبسطة جمناستك – قفاز – صندوق خشبي
تعميمي – جياز الترامبولين التعميمي – المير – مساطب منخفضة – كإمرة تصوير مع أقراص ليزرية – قاعة
الجمناستك الفني في كمية التربية الرياضية /جامعة بابل.

 4-3إجراءات البحث الميدانية
 1-4-3تحديد الرضا الحركي
تم االعتماد عمى مقياس

(محمد حسن عالوي)
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لقياس درجة رضا الفرد عن حركاتو وصفاتو الحركية

والبدنية* وىو اختبار مقنن أساسا لمبيئة المصرية كما تم تقنينو عمى البيئة العراقية من خالل استخدامو في دراسات
وبحوث متعددة ومنيا دراسة (محمد خضر اسمر)

()14

ودراسة (حال رزاق مدلول)

()15

إذ أجريت ىذه الدراسة قبل سنتين

وعمى مجتمع البحث نفسو وىن طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة بابل (نفس الفئة العمرية) إضافة إلى انو تم
تط بيقو في مادة الجمناستك اإليقاعي ,فاالختبار المقنن ىو الذي جرب استخدامو لعينات مشابية لمعينة المراد اختبارىا
وأثبتت درجة عالية من المعنوية من حيث الصدق والثبات والموضوعية تحت الظروف واإلمكانات المتاحة نفسيا(...)16

ويتكون المقياس من ( )31عبارة يطمب من الطالب اإلجابة عنيا بمقياس خماسي التدرج من خالل وضع إشارة في
المربع تحت البديل الذي يتفق مع رضاه الحركي لكل عبارة من عبارات المقياس.
 إذا كانت اإلشارة عمى حقل تنطبق بدرجة كبيرة جدا يحصل الطالب عمى ( )5درجات.
 إذا كانت اإلشارة عمى حقل تنطبق بدرجة كبيرة يحصل الطالب عمى ( )4درجات.
 إذا كانت اإلشارة عمى حقل تنطبق بدرجة متوسطة يحصل الطالب عمى ( )3درجات.
 إذا كانت اإلشارة عمى حقل تنطبق بدرجة قميمة يحصل الطالب عمى ( )2درجات.
 إذا كانت اإلشارة عمى حقل تنطبق بدرجة قميمة جدا يحصل الطالب عمى ( )1درجات.

 2-4-3تحديد األىداف الفترية:

من اجل تحديد األىداف الفترية المحددة لكل طالبة تم االعتماد عمى آلية وضع األىداف الفترية المعتمدة من قبل
(ىودلستيون)

()17

وفقاً لمخطوات التالية:

 -1تقوم الطالبة بأداء ثالث محاوالت لكل اختبار.
 -2يحسب الوسط الحسابي لنتائج المحاوالت الثالثة.
 -3يتم طرح الوسط الحسابي من أحسن رقم تمكنت المختبرة من تسجيمو.
 -4يضاف الفرق في الخطوة ( )3إلى أحسن رقم تمكنت المختبرة من تسجيمو ويعد الرقم بمثابة المدى المتوسط.
 -5يتم إضافة الفرق في الخطوة ( ) 3إلى المدى المتوسط لمحصول عمى المدى المستيدف ..ولمتوضيخ ندرج
المثال التالي لطالبة حصمت عمى ثالثة درجات من محاوالت ثالث ( )8 ,7 ,6عند أدائيا لحركة معينة.

( )1يذًذ دظٍ عالٔي :يٕطٕعخ االخزجبراد انُفظيخ نهزيبضييٍ ,ط ,1يزكش انكزبة نهُشز ,انقبْزح ,1222 ,ص.190
* يهذق ()1
( )2يذًذ خضز اطًز (ٔآخزٌٔ) :انًصذر انظبثق.
( )3حال رزاق مدلول :تأثير الرسوم الفائقة باألسموبين الذاتي والتعاوني في تعمم المهارات بأداة الشاخص وتطوير الرضا الحركي في الجمناستك اإليقاعي,
رسالة ماجستير ,كمية التربية الرياضية ,جامعة بابل.3122 ,

( )5قيس ناجي وبسطويسي محمد :االختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي ,مطبعة التعميم العالي ,بغداد ,2891 ,ص.248
ْٕ -(19دنيظزٌٕ ( أقزجظٓب ) عجذ انزدًٍ يذًذ َبصز  :رأثيز يُٓج رذريجي ثأطزخذاو األْذاف انفززيخ يٕضٕعب ً نزطٕيز ثعض انقذراد انجذَيخ ٔانًٓبريخ
نالعجيٍ انُبشئيٍ ثكزح انقذو  ,أطزٔدخ دكزٕراِ  ,كهيخ انززثيخ انزيبضيخ  ,جبيعخ ثغذاد  , 2004 ,ص31

المحاوالت

درجة

خطوات تحديد اليدف

المحاوالت

الدرجة

المحاولة األولى

6

 –1أفضل رقم في المحاوالت يمثل اقل مدى .

8

المحاولة الثانية

7

 –2الوسط الحسابي لممحاوالت الثالثة .

7

المحاولة الثالثة

8

 –3الفرق بين أفضل رقم والوسط الحسابي .

1=7-8

 –4الفرق في الخطوة السابقة مضافاً إلى أفضل رقم .

9=8+1

 –5الفــــرق فــــي الخطــــوة الثالثــــة مضــــافاً إلــــى المــــدى 11=9+1

المتوسط لمحصول عمى أعمى مدى .

وعمى ذلك يكون اليدف الفتري المراد تحقيقو ليذه الطالبة في المحاضرات القادمة يتراوح بين اقل مدى ( )8وأعمى
مدى ()11

 3-4-3تحديد الميارات قيد البحث :
تم اعتماد الميارات قيد البحث من مفردات مادة الجمناستك الفني لمنساء المقررة لطالبات المرحمة الثالثة في
كميات التربية الرياضية ,وىي:
 -1القفز فتحاً عمى جياز طاولة القفز.

 -2اليبوط عجمة بشرية (كارت ويل) من عمى عارضة التوازن.
ومن اجل تقويم مستوى األداء المياري ليذه الميارات فقد تم تحديد الدرجة النيائية لكل ميارة من ( )11درجات

كما تم االستعانة بأربعة محكمات من ذوات الخبرة في مجال لعبة الجمناستك* الفني لمنساء لمتحكيم من خالل

مشاىدتين لمعرض الفديوي لألداء عمماً بان الباحثة لم تطمع المقومات عمى االية المستخدمة في تعميم الطالبات
لمميارات المبحوثة لضمان عدم انحيازىم إلى إي مجموعة من المجموعتين والستخراج الدرجة النيائية فقد تم حذف

أعمى واقل درجة ثم تم جمع الدرجتين الوسطيتين وتقسيميا عمى (.)2

 5-3االختبارات القبمية

تم تنفيذ االختبارات القبمية بعد إن تم إعطاء طالبات المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية وحدة تعريفية حول
الميارات المبحوثة وذلك في يوم األربعاء المصادف  2112/3/11إضافة إلى توزيع استمارات مقياس الرضا الحركي
عمى الطالبات.

 6-3البرنامج التطويري وطريقة تنفيذه

( )

بعد االنتياء من االختبارات القبمية تم تنفيذ البرنامج التعميمي المقترح المؤلف من ( )8وحدات تعميمية ابتدءاً من تاريخ

 2112/3/18ولغاية  2112/5/6بواقع وحدة تعميمية واحدة أسبوعيا لكل من مجموعتي البحث وقد قسمت الوحدة
التعميمية إلى األقسام الثالثة التالية:
 -1تبدأ الوحدة التعميمية بالقسم التحضيري البالغ وقتو ( )25دقيقة ويتم فيو التأكيد عمى النواحي اإلدارية وتييئة
الطالبات والبدء باإلحماء العام ثم الخاص إذ تشترك مجموعتي البحث في اإلحماء.
 -2يقسم القسم الرئيسي البالغ وقتو ( )61دقيقة إلى قسم تعميمي وقتو ( )21دقيقة يتم فييا شرح وعرض
الميارة و ( ) 41دقيقة لمقسم التطبيقي يتم إعطاء في كل وحدة تعميمية فيو مجموعة التمارين الميارية

المتنوعة* الخاصة بالحركات المؤدات عمى جيازي عارضة التوازن وطاولة القفز.

 -3تعطى في القسم الختامي البالغ وقتو ( )5دقيقة لعبة صغيرة وارشادات تربوية وتحية االنصراف.
ومما يجب مالحظتو ىنا تشابو مجموعتي البحث في أقسام الدرس الثالثة وان االختالف بينيما يكون في إن
المجموعة األولى تخضع لالختبارات الفترية البينية ثم تستمر في البرنامج إما المجموعة التجريبية الثانية فيي تستمر
بالبرنامج دون إجراء تمك االختبارات الفترية البينية.
 المجموعة التجريبية األولى :تتكون طالبات ىذه المجموعة من ( ) 11طالبة وىي المجموعة التي حدد ليا أىداف فترية يعممن عمى تحقيقيا,
إي بعد االختبار القبمي يتم معالجة النتائج بطريقة معادلة تحديد اليدف الفتري السابق ذكرىا وعمى ضوء نتائج تمك
المعادلة يظير اليدف الفتري المقبل الذي عمى الطالبة إن تحققو خالل المدة المقبمة والتي مدتيا أسبوعين ثم تم إجراء
االختبارات البينية الثانية بعد مرور أربعة أسابيع من بدء البرنامج وأخي ار إجراء االختبارات البينية الثالثة بعد مرور ستة
أسابيع من بدء البرنامج وبيذا تكون الطالبة في ىذه المجموعة قد خضعت إلى خمسة اختبارات (قبمي – ثالثة فتري –
بعدي) والشكل ( )1يبين ذلك.
أختبار بيني
أول

األختبار القبمي

أختبار بيني
ثاني

أختبار بيني
ثالث

البرامج التطويري
شكل ()1

يبين االختبارات القبمية والبينية والبعدية لممجموعة التجريبية األولى.
 ركَٕذ نجُخ انزذكيى يٍ:
كهيخ انززثيخ انزيبضيخ نهجُبد  /جبيعخ ثغذاد.
 -1أ.و.د ثشزٖ كبظى
كهيخ انززثيخ انزيبضيخ نهجُبد  /جبيعخ ثغذاد.
 -2أ.و.د ْذٖ شٓبة
كهيخ انززثيخ انزيبضيخ نهجُبد  /جبيعخ ثغذاد.
 -3و.د سيُخ عجذ انظالو
كهيخ انززثيخ انزيبضيخ  /جبيعخ كزثالء.
 -4و .و عجيز عهي
* يهذق ( ) 2
* يهذق ( ) 3

األختبار ألبعدي

 المجموعة التجريبية الثانية:تتكون طالبات ىذه المجموعة من ( ) 11طالبة وىي المجموعة التي تعمل دون تحديد أىداف بينية سوى ما
يطمب من الطالبة من بذل أقصى جيد عند إجراء االختبارات القبمية والبعدية ويطبق عمى ىذه المجموعة البرنامج
ال تعميمي نفسو من تمارين متنوعة ونفس الميارات المبحوثة ولكنين ال يخضعن إلى االختبارات التي خضعت ليا
طالبات المجموعة التجريبية األولى وبيذا فان الطالبات ىنا يكن قد خضعن إلى اختبارين فقط (قبمي وبعدي)
كما في الشكل (. )2

األختبار القبمي

البرامج التطويري

األختبار ألبعدي

شكل ()2
يبين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية

 7-3االختبارات البعدية
بعد االنتياء من تنفيذ البرنامج المقترح تم إجراء االختبارات البعدية لمميارات المبحوثة مع قياس الرضا الحركي
لمطالبات وقد تم تصوير األداء باستخدام الكامرة نفسيا والطريقة نقسيا التي تمت باالختبارات القبمية وتحت نفس
الظروف المكانية والزمانية.

 8-3الوسائل اإلحصائية
 -1الوسط الحسابي
 -2االنحراف المعياري
 -3االختبار الفائي

 -4اختبار (ت) لمعينات المتناظرة
 -5اختبار (ت) لمعينات غير المتناظرة.

 – 4نتائج البحث ..عرضيا ..وتحميميا ..ومناقشتيا

 1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج األداء المياري لمجموعتي البحث

 1-1-4عرض وتحميل ومناقشة االختبارين القبمي والبعدي لمجموعتي البحث لميارة اليبوط عجمة بشرية من

عمى عارضة التوازن

جدول ()3
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لالختبارين القبمي والبعدي لميارة اليبوط
بالعجمة البشرية من عمى عارضة التوازن.
المعالم

القبمي

اإلحصائية
المجموعة التجريبية
األولى
المجموعة التجريبية
الثانية

ع

س

المجموعات

ألبعدي
ع

س

قيمة (ت)

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

1,15 1,18

7,41

1,17

15,11

1,24 1,19

4,72

1,23

6,63

معنوي
2,22
معنوي

من خالل مالحظة الجدول أعاله نالحظ إن قيمة الوسط الحسابي لممجموعتين األولى والثانية في االختبارات البعدية
( )4,72 -7,41ىي أعمى من قيمتو في االختبارات القبمية ( )1,19 -1,18إما بالنسبة لقيمة االنحراف المعياري
ولكال المجموعتين األولى والثانية فنالحظ أنيا في االختبارات البعدية ( )1,23 -1,17مختمفة عما في االختبارات
القبمية ( ) 1,24 -1,15وباستخدام اختبار (ت) لمعينات المترابطة ظير إن قيمتيا المحسوبة لممجموعتين األولى
والثانية ( )6,63 -15,11عمى التوالي وىي أعمى من القيمة الجدولية ( )2,22عند درجة حرية ( )11ومستوى
داللة ( )1,15مما يؤشر عمى معنوية الفروق ولصالخ االختبارات البعدية.
جدول ()4
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لميارة القفز فتحاً عمى طاولة القفز
المعالم

اإلحصائية
المجموعات
المجموعة التجريبية
األولى
المجموعة التجريبية
الثانية

القبمي

س

ألبعدي

ع

س

ع

قيمة (ت)

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

1,81

1,56

5,95

1,99

7,54

1,14

1,78

3,36

1,63

6,35

معنوي
2,22
معنوي

يظير لنا من الجدول أعال ه إن قيمة الوسط الحسابي لممجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في االختبارات
البعدية ( )3,36 -5,95ىي أعمى عن قيمتو في االختبارات القبمية ( ,)1,14 -1,81وكذلك الحال بالنسبة لقيمة
االنحراف المعياري ولكال المجموعتين األولى والثانية فنالحظ أنيا في االختبارات البعدية ( )1,63 -1,99وىي مختمفة
عما كانت عميو في االختبارات القبمية ( ) 1,78 -1,56وباستخدام اختبار (ت) لمعينات المترابطة ظير إن قيمتيا
المحسوبة لممجموعتين األولى والثانية ( )6,35 -7,54عمى التوالي وىي قيم أعمى من قيمتيا الجدولية ( )2,22عند
درجة حرية ( )11ومستوى داللة ( )1,15مما يؤشر عمى معنوية الفروق ولصالخ االختبارات البعدية.

ومن خالل مالحظة الجدولين السابقين يتبين لنا وجود فروقات معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالخ
االختبار ألبعدي وتعزى أسباب ذلك إلى دور البرنامج المقترح في تطوير األداء المياري بميارتي القفز فتحاً عمى طاولة

القفز واليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن ,إذ أسيمت المعمومات واألنشطة الحركية المتنوعة في تكوين
مخزون جيد لدى الطالبة أسيم في نضج أدائيا وتنوعو فاالنتظام بالتعمم يعكس تأثير البرنامج في تنمية وتطوير ىذه
الميارات والذي اعتمد عمى تنويع التمارين والمواقف وزيادة فرص المتعة والمشاركة واستخدام أجيزة وأدوات ساىمت
في توفير الفرص الالزمة ألداء ىذه الميارات الحركية الصعبة إذ إن وضع الطالب في مواقف تعميميو تستثيره لتحقيق
األداء األفضل يأتي من خالل مساعدتو في الحصول عمى المعمومات والخبرات بشكل عممي مدروس ومخطط لو بصورة
صحيحة

()18

.

 2-1-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث في الميارات المبحوثة .
جدول ()5
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة الجدولية في االختبارات البعدية لمجموعتي البحث
بالميارات المبحوثة
المعالم
اإلحصائية
الميارات

التجربة األولى
س

ع

التجربة الثانية
س

ع

قيمة (ت)

قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

اليبوط عجمة
بشرية من عمى

7,41

1,17

4,72

1,23

5,21

عارضة التوازن
القفز فتحاً عمى
طاولة القفز

معنوي
2,18

5,95

1,99

3,36

1,36

4,11

معنوي

من خالل مالحظة الجدول أعاله نالحظ إن ىناك تباين واضخ في قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
في االختبارات البعدية ما بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية وفي كال الميارتين المبحوثتين ,ولمتعرف عمى
حقيقة ىذه ا الختالفات تم استخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة .إذ ظير إن قيمتيا المحسوبة ( )5,21في ميارة
اليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن وىي اكبر من القيمة الجدولية ( )2,18عند درجة حرية ( )21ومستوى
داللة ( ) 1,15ولصالخ المجموعة التجريبية األولى .إما قيمة اختبار (ت) المحسوبة في ميارة القفز فتحاً عمى طاولة

القفز فقد بمغت ( )4,11وىي اكبر من قيمتيا الجدولية ( )2,18عند درجة حرية ( )21ومستوى داللة ()1,15
ولصالخ المجموعة التجريبية األولى وذلك بسبب استخدام ىذه المجموعة األىداف الفترية مما أسيم في تطوير مستوى

األداء الميا ري ,فقد كانت األىداف الفترية (البينية) المحددة لكل طالبة مالئمة لمستواىا وقابمة لمتحقيق فيي ليست
سيمة وال مستحيمة مما زاد من رغبتيا واندفاعيا بشكل كبير نحو تحقيق مستويات أفضل كما وجد إثناء متابعة عمل
 - 12أييزح عجذ انٕادذ يُيز  ,شيًبء عجذ يطز انزًيًي  :أطض رعهيى انجًُبطزك اإليقبعي  ,انُٕر نهطجبعخ  ,ثغذاد  , 2010 ,ص. 22

ىذه العينة إن الطالبة ىنا تنتابيا لحظات حماس واندفاع عندما تجري ليا ىذه االختبارات مما يولد لدييا الرغبة
واإلصرار عمى معرفة مستواىا ونسبة تطورىا الذي حصل وما ىو المطموب منيا تحقيقو في االختبارات المقبمة (إن

تحديد األىداف يساىم في التقدم بعممية التدريب بشكل عام سواء لإلفراد أو لمفرق الرياضية)(.)19

 2-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج اختبار الرضا الحركي لمجموعتي البحث.
جدول ()6
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية لالختبارين القبمي والبعدي
لمجموعتي البحث في اختبار الرضا الحركي.
المعالم
اإلحصائية
المجموعات

القبمي
س

التجريبية األولى

81,45

التجريبية الثانية

82,25

ألبعدي
ع

11,8
17,1
7

س
112,18
3
98,83

ع

قيمة (ت)
المحسوب
ة

9,12
8,89

قيمة (ت)

الداللة

الجدولية

اإلحصائية

18,13
3
4,81

معنوي
2,22
معنوي

من خالل مالحظة الجدول أعاله نالحظ إن قيمة الوسط الحسابي لممجموعتين األولى والثانية في االختبارات
البعدية باختبار الرضا الحركي ( )98,83 – 112,183ىي أعمى من قيمتو في االختبارات القبمية (-81,45
 ) 82,25وكذلك الحال نجد إن قيمة االنحراف المعياري لكال المجموعتين في االختبارات البعدية ()8,89 -9,12
تختمف عن قيمتو عن االختبارات القبمية ( )17,17 -11,8وباستخدام اختبار (ت) لمعينات المترابطة ظير إن قيمتيا
المحسوبة لممجموعتين األولى والثانية ( )4,81-18,133ىي أعمى من القيمة الجدولية ( )2,22عند درجة حرية
( )11ومستوى داللة ( ) 1,15مما يؤشر معنوية الفروق ولصالخ االختبارات البعدية  .ويعود السبب في ذلك إلى
إسيام البرنامج التطويري المقترح في تطوير مستوى الرضا الحركي لدى الطالبات لما يحتويو من تقنيات تعتمد عمى
الشمولية والترابط والتنوع والتجديد مما أدى إلى تحفيز الطالبات نحو األداء األفضل واالبتعاد عن الممل والضجر
وتشجيعيا عمى اإلصرار والمثابرة مع تحسين مستوى األداء عمى الرغم من صعوبة األداء خاصة عمى ىذه األجيزة إذ
يعد جيازي (طاولة القفز وعارضة التوازن) من األجيزة التي تحتاج إلى توافق عقمي عصبي عالي من قبل الطالبات
مما زاد من شعور الطالبة بالرضا عن الذات واالرتباط لممارسة الميارات األساسية فارتباط الفرد بموضوعات ترضي فيو

دوافع معينة يكون لديو اتجاه موجب نحو تمك الموضوعات والعكس صحيخ(.)21

– 1-Gorden , A-M : Self – Regulation and Goal setting , in science and medicine in sport , by bloom field , et – al . 2nd
. ed back well science 1995 , p.p172
َ - 20شار انطبنت ٔكبيم نٕيض  :عهى انُفض انزيبضي  ,دار انذكًخ نهطجبعخ  ,ثغذاد  , 1223 ,ص. 143

جدول ( )7يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة والجدولية في االختبارات البعدية
لمجموعتي البحث في اختبار الرضا الحركي.
المعالم

التجربة األولى

التجربة الثانية

اإلحصائية

ع

ع

س

االختبارات
الرضا الحركية

112,18
3

س

9,12

98,83

8,89

قيمة (ت) قيمة (ت)

الداللة

المحسوبة

الجدولية

اإلحصائية

3,291

2,18

معنوي

من خالل مالحظة الجدول أعاله نجد إن ىناك تباين واضخ في قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في
االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في اختبار الرضا الحركي ,وباستخدام اختبار (ت)
لمعينات المستقمة ظير لنا إن قيمتيا المحسوبة

( )3,291وىي اكبر من قيمتيا الجدولية ( )2,18عند درجة حرية

( )21ومستوى داللة ( ) 1,15مما يؤشر معنوية الفروق ولصالخ المجموعة التجريبية األولى .وتعزى أسباب ذلك إلى
استخدام األىداف الفترية التي أثرت بشكل ايجابي عمى نتائج الرضا الحركي ,فان وضع اليدف الفتري واختبار الطالبة
بين فترة وأخرى ومعرفتيا بمستواىا في كل اختبار فتري ووصوليا إلى المستوى المطموب منيا تحقيقو يوفر الفرصة
إلظيار مشاعر االرتياح لدييا وبالتالي بتعزز شعورىا بالرضا عن ذاتيا وعن أدائيا من خالل ممارسة األداء الجيد
والتغمب عمى مختمف الصعوبات التي تواجو أداء الميارات الحركية المطموب أدائيا ميما كان مستوى صعوبتيا ,فالفرد

يحاول الوصول إلى معنى لحياتو من خالل ىدف محدد يعيش ساعياً لتحقيقو(.)21

 – 5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات

 -1فاعمية البرنامج المقترح في تطوير الرضا الحركي وأداء الطالبات لبعض الحركات بالجمناستك الفني لمنساء.
 -2تفوق المجموعة التجريبية الثانية (وفقاً ألىداف الفترية) عمى المجموعة التجريبية األولى (بدون أىداف
فترية) في تطوير الرضا الحركي وأداء الطالبات لبعض الميارات بالجمناستك الفني لمنساء.

 2-5التوصيات

 -1استخدام البرنامج التطويري المقترح في تعمم ميارات أخرى وعمى أجيزة أخرى من أجيزة الجمناستك الفني
لمنساء.
 -2استخدام مجموعة التمارين المقترحة في تعميم الميارات عمى جيازي عارضة التوازن وطاولة القفز.
 -3اإلفادة من آلية تحديد األىداف الفترية المستخدمة في البحث في تحديد مستويات الطالبات بصورة موضوعية.
 -4إن تحديد أىداف فترية قابمة لمتحقيق يزيد من شعور الطالبة بالرضا عن ذاتيا ويزيد من ثقتيا بنفسيا عند
األداء.
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انزيبضيخ  ,جبيعخ ثبثم  , 2002 ,ص. 140

 -5ضرورة االىتمام بتطوير الرضا الحركي لمطالبات لما لو من تأثير واضخ في رفع المستوى المياري والحركي
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الممحق (  ) 1مقياس الرضا الحركي
الدرجات

العبارات
 -1زمالئي يعتقدون أن قدرتي عمى الحركة جيدة .

1

2

3

4

5

 -2أستطيع تعمم الميارات الحركية بسيولة .

1

2

3

4

5

 -3عندي قدرة عمى المحافظة عمى أتزان جسمي أدائي لبعض الميارات .

1

2

3

4

5

 -4أستطيع الوثب عالياً الرتفاع مناسب .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -6أستطيع القيام بالحركات التي تتطمب الرشاقة .

1

2

3

4

5

 -7قدرتي جيدة عمى تعمم ميارات حركية جديدة .

1

2

3

4

5

 -8أستطيع االحتفاظ بتوازني من الثبات .

1

2

3

4

5

 -9لدي القدرة عمى التحرك بخفة ورشاقة .

1

2

3

4

5

 -11أستطيع رمي كرة تنس لمسافة كبيرة جداً .

1

2

3

4

5

 -11أستطيع االحتفاظ بتوازني بالوقوف عمى قدم واحدة لفترة معقولة .

1

2

3

4

5

 -12أستطيع التحرك بسرعة حول بعض العوائق أو الموانع .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -16أستطيع أداء الحركات البدنية العنيفة .

1

2

3

4

5

 -17أستطيع السباحة لمسافة طويمة .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -5لدى القدرة عمى الجري بسرعة .

 -13لدي القدرة عمى األشتراك في بعض األنشطة الحركية دون الخوف من
السقوط عمى األرض .
 -14أستطيع ثني ومد جسمي بسيولة .
 -15أستطيع أن أقوم بأداء حركات بدنية أفضل من معظم

زمالئي .

 -18أستطيع أن أشتراك في بعض األنشطة البدنية التي تتطمب مستوى عال
من الميارات الحركية .
 -19أستطيع االشتراك في النشاط البدني لفترة طويمة دون الشعور بالتعب .

الدرجات

العبارات
 -21لي القدرة عمى تحريك جسمي بكفاءة في مختمف اإلتجاىات .

1

2

3

4

5

 -21عندي ثقة واضحة في قدراتي الحركية .

1

2

3

4

5

 -22أنا راض تماماً عن قدراتي الحركية .

1

2

3

4

5

 -23أستطيع حفظ توازني أثناء المشي .

1

2

3

4

5

 -24لي قدرة عمى التحرك برشاقة عمى إيقاع الموسيقى .

1

2

3

4

5

 -25أستطيع أداء بعض الحركات الرشيقة عندما أرغب في ذلك .

1

2

3

4

5

 -26أستطيع تقدير المسافات بيني وبين الزمالء ااخرين أثناء الحركة .

1

2

3

4

5

 -27أستطيع القيام باسترخاء جسمي عندما أرغب في ذلك .

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -29استطيع الوثب أماما" لمسافة معقولة .

1

2

3

4

5

 -31استطيع بذل مجيود بدني متواصل لفترة طويمة.

1

2

3

4

5

 -28أستطيع استخدام كال من الذراعين والرجمين في وقت واحد عندما
يتطمب األمر ذلك .

ممحق ( )2نماذج لوحدات تطويرية مقترحة
نموذج ( أ )
 اليدف التعميمي  :القفز فتحاً عمى حصان القفز

 اليدف التربوي  :تنمية روح العمل المنظم بين الطالبات

المرحمة  :الثالثة
الزمن  91 :د

 األدوات  :أبسطة جمناستك  ,قفاز  ,جياز طاولة القفز ,المير ,الترامبولين التعميمي .
 عدد الطالبات  22 :طالبة
أقسام الوحدة التعميمية

الوقت

 )1القسم التحضيري

 25د

أ -اإلحماء العام

محتوى الوحدة التعميمية
 -إحماء وتييئة عامة لمجسم

 11د .
ب -اإلحماء الخاص

التشكيالت
×××××
×××××
∆

تمرينات متنوعة شاممة لكل
 15د

الجسم تخدم القسم الرئيسي

المالحظات

×

×

الطالبات .
 )2التأكيد عمى وضع الجسم

×

×

×

×
×

 )1التأكيد عمى النظام بين

الصحيخ أثناء التمارين .

×
∆

 )2القسم الرئيسي

 61د
شرح وعرض الميارة

أ -النشاط التعميمي
 21د

×

×

 )1التأكيد عمى فيم الطالبات

×

×

لمنواحي الفنية األداء .

×

×

×

×

ب -النشاط التطبيقي

 )1تمرين ()12

∆
×

 )2تطبيق الميارة بصورة

 )2تمرين ()13

×

صحيحة .

 41د  )3تمرين ()17

×

 )4تمرين ()21
 )3القسم الختامي

5د

تمارين تيدئة بسيطة لمجسم
وتحية األنصراف .

×
∆
××××××××
∆

التأكيد عمى اليدوء .

نموذج ( ب )
المرحمة  :الثالثة

 اليدف التعميمي  :اليبوط عجمة بشرية من عمى عارضة التوازن

الزمن  91 :د

 اليدف التربوي  :تطوير العزيمة واإلندفاع
 األدوات  :أبسطة جمناستك  ,مسطبة منخفضة  ,عارضة التوازن.
 عدد الطالبات  22 :طالبة .
أقسام الوحدة التعميمية

الوقت

 )1القسم التحضيري

 25د

أ -اإلحماء العام

 11د

ب -اإلحماء الخاص
 15د

محتوى الوحدة التعميمية

المالحظات

التشكيالت

إحماء وتييئة عامة لمجسم

×××××

 )1التأكيد عمى النظام بين

وأجزائو .
تمرينات متنوعة شاممة لكل

×××××
∆
×
×

الطالبات .

الجسم تخدم القسم الرئيسي

×

×

×

×
×

 )2التأكيد عمى وضع الجسم
الصحيخ أثناء التمارين .

×
∆

 )2القسم الرئيسي

 61د
شرح وعرض الميارة

أ -النشاط التعميمي
 21د

ب -النشاط التطبيقي
 41د

×

×

 )1التأكيد عمى فيم الطالبات

×

×

لمنواحي الفنية األداء .

×

×

×

×

 )1تمرين ()1

∆
×

 )2تطبيق الميارة بصورة

 )2تمرين ()3

×

صحيحة .

 )3تمرين ()6

×

×
∆

 )4تمرين ()8
 )5تمرين ()11
 )3القسم الختامي

5د

تمارين تيدئة بسيطة لمجسم
وتحية األنصراف .

××××××××
∆

التأكيد عمى اليدوء .

ممحق ( )3نماذج من التمارين الميارية
 )1تعمم الطالبة عمى أداء حركة خطف الرجل اليمنى لمخمف مع إنزال اليدين عمى األرض .
 )2تؤدي التمرين لحد لوقوف عمى الذراعين والرجمين ممتدتان مفتوحتان لمجانبين بمساعدة األرض .
 )3تؤدي التمرين لحد الوقوف عمى الذراعين والرجمين ممتدتان مفتوحتان لمجانبين بدون مساعدة األرض .
 )4تؤدي الكارت ويل بدون مساعدة .
 )5تؤدي الكارت ويل بمساعدة الزميل عمى القفاز ووضع البساط عمى القفاز .
 )6تؤدي الكارت ويل بمساعدة عمى مسطبة منخفضة .
 )7تؤدي الكارت ويل عمى عارضة التوازن قميمة االرتفاع مع مساعدة الزميل .
 )8تؤدي الكارت ويل عمى عارضة التوازن متوسطة االرتفاع مع مساعدة الزميل .
 )9تؤدي الكارت ويل عمى عارضة التوازن مرتفعة االرتفاع مع مساعدة الزميل .
 )11تؤدي الكارت ويل عمى عارضة التوازن قميمة االرتفاع بدون مساعدة الزميل .
 )11تؤدي الكارت ويل عمى عارضة التوازن مرتفعة بدون مساعدة الزميل .
 )12تقف الطالبة عمى القفاز مع وضع الذراعين عمى سطخ الجيـاز طاولـة القفـز لمقفـز لألعمـى دون رفـع الـذراعين مـن
الحصان ووصول الورك أعمى الجياز مع فتخ الرجمين لمجانب بسرعة وضميا فور اليبوط .
 )13الوقوف عمى القفاز مع وضع الذراعين عمى سطخ المير ودفع لألعمى مع فتخ الرجمين لمجانب ثم اليبوط .
 )14القفز فتحاً والزميل في وضع إنحاء .

 )15القفز فتحاً عمى الصندوق المنخفض  ,وثم التدريج في االرتفاع .
 )16القفز فتحاً عمى المير بمساعدة القفاز .

 )17القفز فتحاً عمى المير بمساعدة الترامبولين .
 )18القفز فتحاً عمى المير بالطول .

 )19القفز فتحاً عمى الصندوق التعميمي بالطول .

 )21القفز فتحاً عمى طاولة القفز بمساعدة الترامبولين .
 )21القف فتحاً عمى طاولة القفز بمساعدة القفاز .

