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بعض الميارات األساسية لجياز منصة القفز في  عميـالمتابعة البصرية في ت تأثير
 الجمناستؾ الفني لمنساء

 الرصافة-قسـ التربية الرياضية –بحث تجريبي عمى عينة مف طالبات معيد المعممات 
 ابراىيـ اسماعيؿ  ريرـ. تح

 ، منصة القفز، الجمناسؾ الفني لمنساءالمتابعة البصرية :الكممات المفتاحية
 ممخص البحث

يعػػػد اسػػػموب المتابعػػػة البصػػػرية والممارسػػػة العمميػػػة مػػػف االسػػػاليب الحديثػػػة الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى     
. لذا ارتأت الباحثة الى  المشاركة الفعالة لممتعمـ مف خالؿ استشارة ذىنو واكتشافو المفاىيـ بنفسو

تطبيػؽ اسػموب المتابعػػة البصػرية التتبعيػة والتعػػرؼ عمػى تػػاثير المتابعػة البصػرية فػػي تعمػيـ بعػػض 
الميارات االساسية عمى جيػاز منصػة القفػز فػي الجمناسػتؾ الفنػي لمنسػاء وذلػؾ باسػتخداـ المػنيج 

قسػػـ التربيػػة الرياضػػية /  التجريبػػي واختيػػار عينػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الثػػاني فػػي معيػػد المعممػػات
ـ لتمثؿ عينة البحث اذ تػـ اسػتخداـ عػرض الميػارة بالحاسػوب 2015تربية الرصافة لمعاـ الدراسي

الفضؿ بطالت العالـ ومتابعة االداء مف خالؿ شاشة العرض في تعمػيـ الحركػات قيػد البحػث مػع 
بع)االمري(،وبعػػد جمػػع المجموعػػة التجريبيػػة امػػا المجموعػػة الضػػابطة فقػػد اسػػتخدمت االسػػموب المت

البيانػػات وتحميميػػا تػػـ التوصػػؿ الػػى اف تعمػػيـ الميػػارات قيػػد البحػػث باسػػتعماؿ المتابعػػة البصػػرية قػػد 
حقؽ نتائج ايجابيػة وأدى الػى زيػادة فاعميػة الطالبػات فػي تعمػـ الميػارات االساسػيةوىذا واضػح مػف 

 خالؿ الفروؽ مابيف االختباريف القبمي والبعدي.
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The Effect Of Usingeyes flow the constructional learning On education Some 
Motor Skills on the jump pleat In Women's Gymnastics 

Summary of research 
The impact of visual following-up on learning some basic skills 
The visual following up and practical exercise  considers  one of modern styles that 
depend on efficient  learning contribution  through  stimulating someone’s mind  and 
discover some conceptions  by himself . the study also  
   Where the researcher aim to apply the style of visual consecutive follow-up and 
identify the impact of visual follow-up in the education of some basic skills on a 
jumping platform in artistic gymnastics women using the experimental method and 
selection of a sample of second grade students at the Institute of Physical Education 
Department of the parameters. 
   Some Motor Skills on the Balance Beam In Women's Gymnastics , The 
researcher used the experimental method The subjects were Two Year College of 
physical education students  2015were divided two groups, experimental group was 
applied     the constructional learningand controlling group was applied method of 
learning. After data  The researcher concluded following the Learning Motor Skills Of 
UsingStlistic the constructional learning have apositive effect on the students motor 
skills as shown in pre and posttests. 
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  :المقدمة -1
لػػالداء المثػػالي لحركػػات الجمناسػػتؾ واحػػد مػػف اسػػاليب  يعػػد اسػػموب المتابعػػة البصػػرية التتبعيػػة    

الػػػتعمـ، )االسػػػموب السػػػمعي ، واسػػػموب العمػػػؿ الجمػػػاعي( . الػػػذي يجعػػػؿ المػػػتعمـ محػػػور العمميػػػة 
شػكمة تتطمػب التعميمية وييػدؼ الػى "تعزيػز التغذيػة الراجعػة فػي تحضػير المػتعمـ وتوعيتػو بوجػود م

حػاًل وانػو بحاجػة الػى اسػتراتيجية مناسػبة النجػاز ذلػؾ فالجيػد الػذي يبذلػو المػتعمـ بنفسػو لمحصػوؿ 
عمى تعمـ اعمؽ واكثر فائدة مما لػو اجبػر المػتعمـ عمػى بػذؿ ىػذا الجيػد لمحصػوؿ عمػى المعػارؼ" 

ي عمميػة ( والتعمـ بمساعدة مشاىدة احػد ابطػاؿ المعبػة عػف طريػؽ البصػر ىػ34: 2003: )زيتوف
قائمة عمى الفمسفة التي تؤكد اىميػة اف يكػوف الػتعمـ ذات معنػى ولموصػوؿ الػى ذلػؾ عمػى المػتعمـ 
اف يسػػتعمؿ كػػؿ معارفػػو وتجاربػػو السػػابقة الموجػػودة فػػي بنيتػػو المعرفيػػة ليػػتمكف مػػف فيػػـ المعػػارؼ 

 الجديدة وبنائيا .
           عمميػػة عمػػى وفػػؽ مراحػػؿ متتاليػػةويػػتـ فػػي ىػػذا التعمػػيـ مسػػاعدة الطالبػػات عمػػى بنػػاء معػػارفيـ ال    

واف عمميػػػػة تعمػػػػيـ  (12: 2009: ) االنػػػػدماج، االستكشاؼ،الشػػػػرح، والتوسػػػػع والتقػػػػويـ(.) محمػػػػود
ميارات الجمناستؾ الفني ما تزاؿ تعتمد عمى االساليب التقميدية المتبعة في الدروس وتغمب عمييا 

فكيػر وربػػط الخبػرات السػابقة مػع المعمومػػات فػي اكثػر االحيػاف اىمػاؿ النػػواحي التػي تحػث عمػى الت
 الجديدة لتمكيف المتعمـ مف اثراء معموماتو وتنمية مياراتو وتعميمو طرائؽ التفكير السميـ.

وتػػػػرى الباحثػػػػة اف اسػػػػموب الػػػػتعمـ بالمتابعػػػػة البصػػػػرية والممارسػػػػة العمميػػػػة فيمػػػػا بعػػػػد ىػػػػو مػػػػف     
ة لممػػتعمـ مػػف خػػالؿ اسػػتثارة ذىنػػو واكتشػػافو االسػػاليب الحديثػػة الػػذي يعتمػػد عمػػى المشػػاركة الفعالػػ

المفاىيـ بنفسو وتفاعمو مع الموقؼ الجديد باالعتماد عمػى الخبػرات الذاتيػة ورسػـ الصػورة الحركيػة 
لمميػػػارة بمسػػػاعدة العػػػرض والمشػػػاىدة وبالتػػػالي تنميػػػة القػػػدرات العقميػػػة وزيػػػادة الخبػػػرات وىػػػذا بػػػدوره 

ؿ مػػا تقػدـ تكمػػف اىميػػة مػػف خػال .(38: 2000:حمػديػنعكس عمػػى عمميػة الػػتعمـ بشػكؿ ايجػػابي )م
اسموب المتابعة البصػرية فػي تعمػيـ بعػض الميػارات الحركيػة عمػى جيػاز  تأثير البحث في تعرؼ 

 .منصة القفز في الجمناستؾ الفني لمنساء
باتت الحاجة ممحة الستخداـ الوسائؿ المتعددة مف اجؿ بناء ىيكؿ لممعمومات الخاصة عممية     

لػػػالداء المثػػػالي لحركػػػات الجمناسػػػتؾ ونظػػػرًا  باسػػػتخداـ اسػػػموب المتابعػػػة البصػػػرية التتبعيػػػة الػػػتعمـ
لصػػػعوبة االداء فػػػي ميػػػارات الجمناسػػػتؾ عمػػػى صػػػعيد طمبػػػة معاىػػػد المعممػػػيف بسػػػبب المتطمبػػػات 
الخاصة ليا ، لذا كاف مف االىمية استخداـ اساليب التعمـ الحديثة لمعالجة الصعوبات اتي تواجػو 

 ي تعميـ ىذه الميارات. ارتأت الباحثة باستخداـ اسموب المتابعة البصرية التتبعية.الطمبة ف
تعػػرؼ تػػأثير اسػػموب المتابعػػة البصػػرية لحركػػات احػػد بطػػالت العػػالـ فػػي تعمػػيـ وىػػدؼ البحػػث الػػى 

بعػػػػض الميػػػػارات األساسػػػػية عمػػػػى جيػػػػاز منصػػػػة القفػػػػز فػػػػي الجمناسػػػػتؾ الفنػػػػي لمنسػػػػاء.لممجموعة 
.وافترضػػت الباحثػػة فػػروؽ بػػيف مجمػػوعتي البحػػث فػػي المتغيػػرات قيػػد الدراسيةتعػػرؼ ال، و التجريبيػػة
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وجػػػد فػػػروؽ و  د فػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف االختبػػػارات القبميػػػة والبعديػػػة ودرجػػػة اداء مجموعػػػة البحػػػثو جػػػو 
  .معنوية بيف االختبارات البعدية لمجموعتي البحث

 :منيجية البحث واجراءاتو الميدانية -2
  منيج البحث: 2-1

 استخداـ المنيج التجريبي لمالئمتو مشكمة البحث.تـ     
 عينة البحث:2-2

تـ اختيار عينة البحث مف طالبات الصؼ الثاني في معيد المعممات قسـ التربية الرياضية/     
 عمىقسمت  ( طالبة34ـ( وبمغ عدد افرادىا)2015-2014تربية الرصافة لمعاـ الدراسي)

( طالبة منيـ 17تخداـ المتابعة البصرية ليا ، وضابطة )( طالبة تـ اس17مجموعتيف تجريبية )
 استخداـ اسموب التعمـ التقميدي)االمري( في تعميـ الميارات الحركية.

 تكافؤ عينة البحث بالميارات قيد البحث (1جدوؿ)
 الفرؽ )ت( المحسوبة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الميارات

 ع س ع س
 عشوائي 0.14 0.427 0.66 0.314 0.63 القفز ضما
 عشوائي 0.370 0.590 0.859 0.650 0.860 القفز فتحا
 عشوائي 0.83 0.327 1.06 0.40 1.4 اليبوط
 (0.05)≥معنوي عند 

( اف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة اقػػػؿ مػػػف قيمػػػة)ت( الجدوليػػػة وىػػػذا يعنػػػي اف 1يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ)   
 لحركية قيد البحث.المجموعتاف متكافئتيف في اختبار الميارات ا

 الوسائؿ واالجيزة واالدوات المستخدمة في البحث:2-3
كػػػػاميرا ،اسػػػػتمارة تقيػػػػيـ الميػػػػارات الحركيػػػػة قيػػػػد البحث ،المصػػػػادر والمراجػػػػع العربيػػػػة واالجنبيػػػػة    

جيػػػاز القفػػػز عمػػػى  ،سػػػاعة توقيػػػت، (Dellحاسػػػبة الكترونيػػػة نػػػوع) ،(Sonyتصػػػوير فديويػػػة نػػػوع)
 اقراص سيدي . ،الحصاف

 تحديد الميارات الحركية: 2-4
حددت الميػارات االساسػية باالعتمػاد عمػى المػنيج الخػاص لمصػؼ الثػاني فػي معيػد المعممػات    

التػػابع لػػوزارة التربيػػة اذ تػػـ اختيػػار ثػػالث ميػػارات اساسػػية خاصػػة بجيػػاز –قسػػـ التربيػػة الرياضػػية 
 ميارة اليبوط (. -ميارة القفز فتحا  –منصة القفز تعميميا وىي) ميارة القفز ضما 

 االختبار القبمي: 2-5
تػػـ اعطػػاء وحػػدتيف تعػػريفيتيف لمجمػػوعتي البحػػث) التجريبيػػة والضػػابطة( قبػػؿ اجػػراء االختبػػارات    

القبميػػػػة تػػػػـ فييػػػػا شػػػػرح الميػػػػارات الحركيػػػػة وعرضػػػػيا مػػػػف قبػػػػؿ مدرسػػػػة المػػػػادة، بعػػػػد ذلػػػػؾ اجريػػػػت 
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)الخميس( الموافػػؽ) امػػت الباحثػػة بتصػػوير االختبػػارات ( وق5/3/2015االختبػػارات القبميػػة فػػي يػػـو
مقومات مختصات في لعبػة الجمناسػتؾ الفنػي )االسػتاذ الػدكتور اميػرة  ةالقبمية وعرضيا عمى اربع

، واالسػتاذ الػدكتور االسػتاذ الػدكتور زينػة عبػد السػالـعبد الواحد ، واالستاذ الدكتور منى شياب ، 
وفؽ القػانوف عمى درجة النيائية لكؿ طالبة ىدى ابراىيـ( ، لحساب الدرجة النيائية و تـ حساب ال

 الدولي لمجمناستؾ.
 المنيج التعميمي: 2-6

( وحدة تعميمية تـ تطبيؽ اسموب المتابعة البصرية عمى 20تضمف المنيج التعميمي)     
مجموعة البحث التجريبية  وتركت المجموعة الضابطة لالسموب المتبع في الدرس) االمري( 

د( وتـ تنفيذ المنيج ابتداءًا 50يتاف في االسبوع، اذ بمغ زمف الوحدة التعميمية)بواقع وحدتاف تعميم
( ونفذت التجربة في القسـ الرئيسي وتمشرح الميارة مف 22/4/2015( ولغاية)6/2/2015مف )

قبؿ الباحثة وعرضيا اماـ الطالبات بواسطة الحاسوب وشاشة العرض وشرح مكوناتيامف ناحية 
ومف ثـ يتـ مناقشة االداء حوؿ الميارات وذلؾ لمتعرؼ عمى ما لدييف مف التكنيؾ وتعمميا. 

معمومات حوؿ الميارات المراد تعمميا لموصوؿ الى مستوى تعميمي جيد. ثـ تبدا بعدىا مرحمة 
االستكشاؼ مف خالؿ تنفيذ الطالبات الميارات قيد البحث والتدريب عمييا باالعتماد عمى 

مف المتابعة البصرية اثناء شرح وعرض الميارات وعمى ما لدييف  المعمومات التي حصمف عمييا
مف خبرة سابقة كوف اف تعميـ الميارات قيد البحث تـ في الفصؿ الدراسي الثاني. واخيرا المرحمة 
النيائية وتسمى مرحمة التفسيرات والحموؿ والتي يكوف فييا الطالبات قادرات عمى اداء الميارات 

صر دور المدرسة ىنا عمى اعطاء تغذية راجعة لمطالبات وقت الحاجة. بكؿ جدية ونشاط ويقت
ثـ تبدأ الطالبة باداء الميارة بنفسيا دوف تدخؿ المدرسة واعتمادىا عمى التغذية الراجعة الداخمية 

 في تصحيح اخطاءىا.
 االختبار البعدي:2-6

 ( 22/4/2015تـ اجراء االختبار البعدي عمى عينة البحث بتاريخ)
 لوسائؿ االحصائية:ا2-7

 ( لمعالجة البيانات الخاصة بالبحث SPSSتـ االستعانة بالحقيبة االحصائية)
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:-3
عػػرض نتػػائج االختبػػارات القبميػػة والبعديػػة لمميػػارات الحركيػػة قيػػد البحػػث ولممجمػػوعتيف 3-1

 التجريبية والضابطة وتحميميا ومناقشتيا:
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 ج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطةنتائ (2جدوؿ)

 الميارات
)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي

 الداللة المحسوبة
 ع س ع س

 معنوي 19.090 1.065 5.472 0.614 0.63 القفز ضما
 معنوي 15.060 1.040 5.280 0.650 0.860 القفز فتحا
 ويمعن 17.060 1.055 4.120 0.40 1.4 اليبوط

 (0.05)≥معنوي عند 
 نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية (3جدوؿ)

)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي الميارات 
 المحسوبة

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 16.234 1.004 5.5 0.427 0.66 القفز ضما
 معنوي 19.069 1.1 5.540 0.590 0.859 القفز فتحا
 معنوي 22.670 0.899 5.85 0.327 1.06 طاليبو 

 (0.05)≥معنوي عند 
مف خالؿ النتائج تبيف اف المجموعتيف التجريبية والضابطة فػي الميػارات الحركيػة قيػد البحػث     

ويرجع سػبب ذلػؾ الػى التػزاـ عينػة البحػث بالوحػدات التعميميػة والتػدريب عمػى الميػارات مػف خػالؿ 
راجعػػػػػة البصػػػػػرية لمتابعػػػػػة االداء المثػػػػػالي وتطبيقػػػػػو  خػػػػػػالؿ االداء التكػػػػػرار مصػػػػػحوبًا بالتغذيػػػػػة ال

وتصحيحو في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعمـ  ادى الػى اسػتقرار مسػتوى الػتعمـ وتقدمػو ايجابيػا وىػذا 
ما ظير جميًا في االوساط الحسابية التي ارتفعت في االختبار البعدي اذ اف" التغذية الراجعة تزيػد 

اف التنػػوع فػػي اداء و ( 282: 1997: فعيػػـ وتعزيػػز االداء الصػػحيح") حبيػػبمػػف طاقػػة االفػػراد ودوا
الميػػارات خػػالؿ الوحػػدة التعميميػػة واتبػػاع مبػػدأ التػػدرج فػػي تعمػػيـ الميػػارات مػػف السػػيؿ الػػى الصػػعب 
سػػػػاعد الطالبػػػػات عمػػػػى تعمػػػػـ الميػػػػارات وتفػػػػوقيف فػػػػي االداء بمػػػػا يناسػػػػب قػػػػدراتيف اذ اف" مسػػػػتوى 

يتحسػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ تحديػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػو مناسػػػػػػػػػػػػػػػب الممارسػػػػػػػػػػػػػػػيف لمعبػػػػػػػػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػػػػػػػػف اف 
وبذلؾ يتحقؽ الفرض االوؿ باف ىناؾ فروؽ ذات داللة  (Glasersfeld:2001: 126لقدراتيف")

 احصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي في تعمـ الميارات قيد البحث. 
حركيػة عرض نتائج االختبػارات البعديػة لممجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة فػي الميػارات ال3-2

 قيد البحث وتحميميا ومناقشتيا:
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 نتائج االختبارات البعدية لممجموعتيف التجريبية والضابطة (4جدوؿ)
)ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الميارات

 المحسوبة
 الفرؽ

 ع س ع س
 معنوي 5.630 1.004 5.5 1.065 5.472 القفز ضما
 معنوي 4.376 1.1 5.540 1.040 5.280 القفز فتحا
 معنوي 4.24 0.899 5.85 1.055 42120 اليبوط
 (0.05)≥معنوي عند 

( يالحػػػظ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة احصػػػائيًا بػػػيف المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة 4مػػػف الجػػػدوؿ)    
ولصالح المجموعة التجريبية وتعزو الباحثة ذلؾ الى اعتماد اسموب المتابعة البصرية في منيجيػا  

ة البصػػرية الطالبػػةعمى التفاعػػؿ المباشػػر مػع المدرسػػة فػػي تعمػػـ الميػػارات قيػػد البحػػث سػاعد المتابعػػ
عنػػد تنفيػػذىا مػػف خػػالؿ استكشػػاؼ االفكػػار واالعتمػػاد عمػػى الخبػػرات السػػابقة المخزونػػة فػػي الػػذاكرة 
الحركيػػػة التػػػي تعػػػد بمثابػػػة تغذيػػػة راجعػػػة داخميػػػة تعطػػػى ليالتصػػػحيح الخطػػػأ بالتػػػالي سػػػاعدتيا فػػػي 

الميارة والوصوؿ الػى التوافػؽ الحركػي المطموبػاذ اف" الػتعمـ بمسػاعدة وسػيمة بصػرية السيطرة عمى 
اسػموب يسػػاعد الطػػالب عمػػى بنػػاء مفػػاىيميـ ومعػارفيـ وربطيػػا بالمعػػارؼ السػػابقة ويػػتـ مػػف خػػالؿ 
ذلػػػؾ القػػػدرة عمػػػى اسػػػترجاع المعمومػػػات وربػػػط المعرفػػػة الجديػػػدة بالمعرفػػػة السػػػابقة وتنميػػػة ميػػػارات 

( فضػػػاًل عػػػف ذلػػػؾ اف Schmide&Wrisberg( )2000يػػػا وميػػػارة حػػػؿ المشػػػكالت")التفكيػػػر العم
اسموب التعمـ ىذا سػاعد عمػى تنميػة الجانػب الفكػري والحسػي لػدى المتعممػة وذلػؾ باالعتمػاد عمػى 
نفسيا في تصحيح االخطاء اي انو عػزز مػف الذاتيػة وقمػؿ مػف نسػبة االتكاليػة لػدييا وبالتػالي قمػؿ 

 سة المادةوبذلؾ حقؽ ىدؼ البحثالعبء الواقع عمى مدر 
 الخاتمة: -4

اف تعمػػيـ الميػػارات قيػػد البحػػث باسػػتعماؿ المتابعػػة البصػػرية قػػد مػػف خػػالؿ نتػػائج البحػػث ظيػػر     
ف استعماؿ المتابعة البصرية في عممية التعمـ أدى الى ، و حقؽ نتائج ايجابية لممجموعة التجريبية ا 

فرصػػػة لمحػػػوار مػػػع زمػػػيالتيف ومػػػع  ف  ئيحركيػػػة واعطػػػافػػػي تعمػػػـ الميػػػارات الزيػػػادة رغبػػػة الطالبػػػات 
تفػػػوؽ المجموعػػػة و  ، المدرسػػػة وبالتػػػالي ادى الػػػى تكػػػويف اتجاىػػػات ايجابيػػػة نحػػػو درس الجمناسػػػتؾ

التأكيد عمى استعماؿ لذلؾ وجب التجريبية عمى المجموعة الضابطة في تعمـ الميارات قيد البحث.
اجراء و وعنػد وضػع المنػػاىج التعميميػة لمجمناسػػتؾ. المتابعػة البصػرية فػػي تعمػيـ ميػارات الجمناسػػتؾ
وعمى فعاليات رياضية اخرى لمعرفػة تأثيرىػا فػي  دراسات مماثمة عمى اجيزة اخرى في الجمناستؾ

يسػػػتخدـ فييػػػا اسػػػموب الػػػتعمـ بالمتابعػػػة البصػػػرية فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر  اتدراسػػػ يضػػػاً او عمميػػػة التعمـ.
 االبداعي عند الطالبات.
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