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تأثير استخدام بعض الوسائل المساعدة في تعليم مهارة قفزة اليدين 
  األمامية على جهاز عارضة التوازن

  

  فاتن علي أكبر الكاكي
  

  ملخص البحث
التعرف على تأثير استخدام بعض الوسائل المسـاعدة فـي تعلـم    : هدف الدراسة

  .قفزة اليدين األمامية على جهاز عارضة التوازنمهارة 
طالبة من المرحلة الثالثة في كلية ) ٤٠(قوامها  عينةنهج التجريبي على استخدم الم

) ٢٠(ابطة بواقـع  ضمجموعتين تجريبية و إلىالتربية الرياضية للبنات، وقسمت 
البحث فقد ثبت فاعليـة   إليهاالنتائج التي توصل  أهموكانت . طالبة لكل مجموعة

ليدين األمامية على جهاز عارضة قفزة ااستخدام الوسائل المساعدة في تعليم مهارة 
وكان له األثر االيجابي في رفع  أفضلالذي يساعد في تعلم المهارة بشكل  التوازن

  .مستوى األداء لهذه المهارة وبالتالي رفع مستوى األداء المهاري لها
 
 

  .التعريف بالبحث -١
  :المقدمة واهية البحث ١-١

جانـب   إلـى التي تحتـاج   الرياضية األنشطةتعد رياضة الجمناستك من   
الجانب الحركي يتأثر بدرجة  إن إذ، النفسيةالمتطلبات الدنية الكثير من المتطلبات 

  .كبيرة بالظروف المحيطة بالالعب وحالته النفسية
في الجمناسـتك   األساسيةاحد المهارات  األماميةوتعتبر مهارة قفزة اليدين   

ها من قبل الطالبات وخاصة علـى  الحركي في األداءالتي تعاني من تدني مستوى 
 أساليب إيجادجهاز عارضة التوازن وهذا يتطلب بالضرورة بالعمل والبحث عن 

مثل الطالبات األ إعدادعلمية من اجل  أسسووسائل جديدة للتعليم موضوعة على 
  .أفضلنتائج  إلىالجيد والوصول  األداءلتحسين مستوى 
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بعض الضوء على تأثير استخدام ومن هنا جاءت هذه الدراسة والتي تسلط   
هـذه   أن ومما الشـك فيـه  . األماميةالمساعدة في تعلم مهارة قفز اليدين  وسائل

يمكن للعاملين في ميدان رياضة الجمناسـتك عملـة    الذيالدراسة تعرفنا على ما 
 واإلجابـة  ،اإلصابات لدى الطالباتلتقليل احتمالية السقوط وبالتالي تجنب حدوث 

هذه الدراسة والتي قـد   إجراءدفع على  األفكارهذا االستفسار وتلك الدقيقة على 
تساعد في تعليم الطالبات  أفضلوسائل عالجية  إيجادتسهم فعال في التعرف على 

  . الحركي أداءهموتؤهلهم في التغلب على صعوبة 
  
  : مشكلة البحث -٢-١

لمهارة  الطالبات أداءتكمن مشكلة البحث من خالل مالحظة تفاوت مستوى   
 مسـتوى  أنتبين  إذعلى جهاز عارضة التوازن عند الهبوط،  األمامية اليدينقفز 
بسب ارتفاع الجهاز وعدم  الطموحالمهارة ليس بالمستوى الذي يحقق  لهذه األداء

وهنا برزت بالضرورة الكافية والخطورة المترتبة على ذلك،  أالمانتوفر شروط 
ن خالل استخدام بعض الوسائل المسـاعدة  مدراسة هذه المشكلة دراسة موضعية 

وتبعد عنها حالة الخوف من  واآلمانمن قبل المدرسة والتي تضمن للطلبة السالمة 
سقوط عند  أو اإلصابةالصحيحة والسليمة والتي تمنع حدوث  األجواءخالل تهيئة 

الطالبة مختلف المهارات والحركات على هذا الجهاز، وبذلك سوف يسـاهم  أداء 
الحلـول   وإيجادلبحث في حل مشكلة من مشاكل التعليم في حقل الجمناستك هذا ا

  .الناجحة لها
  
  : هدف البحث -٣-١

   :التعرف على إلىيهدف البحث   
 األماميةقفز اليدين  تأثير استخدام بعض الوسائل المساعدة في تعليم مهارة .١

  .على عارضة التوازن
  



  فاتن علي أكبر الكاكي. د                                         ٢٠٠٧آيار ) ١(العدد  –مجلة علوم الرياضة 
  
  

 
 

225 

  : فرض البحث -٤-١
علـى   األماميـة قفز اليدين يجابي في تعلم مهارة للوسائل المساعدة تأثير ا .١

  .عارضة التوازن
  
  : مجاالت البحث -٥-١
  :المجال البشري ١-٥-١

في كلية التربية الرياضية للبنات للعـام  ) ب-أ(طالبات المرحلة الثالثة شعبة  
مجموعتين تجريبية  إلىطالبة وقسمت ) ٤٠(وعددهن ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢(الدراسي 

  .مجموعة طالبة كل) ٢٠(بواقع
  :مكانيالمجال ال ٢-٥-١ 

  .كلية التربية الرياضية للبناتقاعة الجمناستك في   
  :المجال الزماني ٣-٥-١

  .١٥/١/٢٠٠٣ولغاية  ١٥/١١/٢٠٠٢اجري البحث من خالل المدة من   
  
  :الدراسات النظرية والمشابه-٢
  : الدراسات النظرية ١-٢
  :تكواألدوات المساعدة في الجمناساألجهزة  ١-١-٢

رياضة الجمناستك من خالل ظهور  إليهالتطور والمستوى الذي وصلت  إن  
  واألدوات األجهزةحركات معقدة وجديدة كان نتيجة عوامل كثيرة منها استخدام 

المسار الحركـي   إلىالالعب  إيصالالمساعدة تعد عامالً في  فاألجهزة. ةلمساعدا
في  نالتنافس جعل المتخصصوزدياد صعوبة ونتيجة ا. جهد ممكن وبأقلالمطلوب 

متنوعة ويسـعون لتـوفير ظـروف تعليميـة      أجهزةمون بتصنيع هذا المجال يهت
وكـذلك تـوفير   . المستوى المطلوب إلى األداءلالرتقاء بمستوى  أسهلوتدريبية 
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المسـاعدة فـي الجمناسـتك     األجهزةلالعبين وهناك الكثير من  واألمانالسالمة 
   :)١(هي
  :المنخفضةاستك أجهزة الجمن: أوالً

الجمناستك القانونية لتسهيل تعليم المهارات الجديـدة او   أجهزةوهي خفض   
  .والشعور بالثقة األمانوتوفير  األجهزةالصعبة على تلك 

  ):المعدلة(أجهزة الجمناستك المحورة : ثانياً
بعض التعديالت عليها لتالئم  إجراءجمناستك يتم تصنيعها مع  أجهزةوهي   
  :الجمناستك وتشمل على ألعابمية محددة لبعض تعلي أغراض

 .الصندوق الخشبي المقسم •
 .سم) ٥٠( بارتفاعالمتوازي الواطي  •
 .المهر •

  
  

  :المساعدة واألجهزة األدوات: ثالثاً
ذراع  أوتقبض عليها بـذراعين   أنالصغيرة التي يمكن  األشياءوهي تلك   
هي  أوفي اليدين  أو األرضبالساقين، ويمكن استخدامها وهي ثابتة على  أوواحدة 

  :)٢( طائرة في الهواء لغرض التنمية الدنية والمهارية وتشمل
 .حبال التسلق للتقوية •
 .الكرات الطبية •
 .األثقال المختلفة •
 .الحبال المطاطية •

                                         
في تعليم مهارة الوقوف على اليدين  المساعد المقترح )الحلق المفصلي(أثر استخدام جهاز ؛ محمد جواد )١(

كليـة التربيـة الرياضـية،     ، جامعة بغداد،رسالة ماجستير غير منشورة: (على جهاز الحلق في الجمناستك
 .٧، ص)١٩٩٩

 .٣ص ، )١٩٩١ ،دار الفكر العربي، القاهرة( :الجمباز التربوي؛ الخولي أمين )٢(
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 .الحفر اإلسفنجية أو الرملية •
 .حزام األمان اليدوي •
 ).لونجا(جهاز األمان المعلق  •
 .الترامبولين •
 .العصا •
 .وثب العاليجهاز ال •
  

  :األجهزة واألدوات المساعدة في الجمناستك ٢-١-٢
الجمناستك هو البنية األساسية لكل أنواع الجمناستك التـي ظهـرت فـي      

األلعاب االولمبية وهي من الفعاليات التي يعتمد جزء من التقييم فيه علـى األداء  
قيم من خـالل  الفني الصحيح للمهارات وعلى المهارات الفردية، وان الحركات ت

وذلـك عـن طريـق    . الشكل الظاهري للحركة ومقارنتها مع األنموذج األصلي
المشاهدة والمالحظة التي تعتمد على العين المجردة والحواس األخـرى، وتعتمـد   
كذلك على الخبرة في التقييم من قبل الخبراء والحكام في هذا المجـال بالدرجـة   

  .األولى
) عشرة درجات(ية في الجمناستك تقيم من السلسلة الحرك إنومن المعروف   

، عارضـة التـوازن،   األرضـية بسـاط الحركـات   (الثالث  األجهزةفي جميع 
، وفي جهاز الحصان تقيم الفقرة حسب درجة صعوبتها فـي القـانون،   )المتوازي
إن األداء يأخذ الحصة األكبر من الدرجة، لذلك يجب تحسين األداء لتقليل ونالحظ 

قييم جميع التمارين من قبل حكمـة الفصـل، ولتحديـد الدرجـة     األخطاء، ويتم ت
أي . األساسية تحذف اقل وأعلى درجتين ويأخذ الوسط الحسابي لدرجات الحكمات

أن الدرجة األساس هي عبارة عن معدل الدرجة التي تعطيها رئيسة الحكام وهيئة 
  .القاضيات
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  :األجهزة المساعدة في عارضة التوازن ٣-١-٢
  :)١(يما يلالمساعدة في عارضة التوازن وهي ك األجهزة هناك بعض
v  وهي عبارة عن عارضة توازن : المساعد األرضيجهاز عارضة التوازن

وتستعمل كجهاز مساعد في تعلـيم بعـض    األرضعلى ) العارضة فقط(
 .المهارات الصعبة والجديدة على عارضة التوازن

v جهاز عارضة التوازن الواطئ المساعد:-  
قاعدة موسعة فـوق   إضافةبهه لجهاز عارضة التوازن القانوني مع وهو مشا

سـم  ) ٢٠(سم وعرض) ٣٠٠-٢٠٠(العارضة المصنوعة من الخشب وبطول
ذات  الصـعبة ركات الهبـوط والحركـات    أداءوتستعمل كجهاز مساعد في 

الحركات  أداءالطيران وهي تعمل تقليل عامل الخوف وزيادة الثقة بالنفس عند 
   .الصعبة

  
    : األداء الفني لمهارة قفز اليدين األمامية ٤-١-٢

القلبات وهي تعد من  أوتصنف قفزة اليدين   ضمن مجموعة قفزات اليدين   
الحركـة يمكـن    األرضية، وهـذه بساط الحركات  جهازعلى  األساسيةالحركات 

اخـذ الخطـوات    أنواو ضاع مختلفة من الثبات ومن الحركة بعد  بأشكال أداءها
 أنواعهـا بمختلف  األمامية القلباتمن خالل ربطها بحركات  أوالقصيرة  يةالتقريب
  .من النهوض الفردي أو الزوجي أو الهبوط على ساق واحدة أو كال الساقين أيضا

  :النواحي الفنية للحركة
بحيث  األعلى إلىبعد اخذ الخطوات التقلبية القصيرة تتم مرجحة الذراعين        

درجة ويحصل الجسم بعد ذلك علـى  ) ١٨٠(الجسم زاويةمع  الكتفيشكل مفصل 
يحصل  األرض األماميةتالمس قدم الرجل  أنوقبل  األولطيران يسمى الطيران 

وثني في مفصل الورك حتى وضع الكفـين علـى    األمام إلىميالن بالجسم قليالً 
تحصل مرجحة قويـة فـي    األرضنفسها التي تمس الكفان  ألحظةوفي  األرض

                                         
 .٩، صالمصدر السابق؛ محمد جواد )١(
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بحالـة   يمر الجسـم حيث  لألرضمع الدفع بساق االرتكاز  لألعلىلفية الرجل الخ
بالذراعين حيث يـتم الـدفع مـن     األرضالوقوف على اليدين بعدها يحصل دفع 

مفصل الكتف ويحصل الطيران الثاني والذي يتم فيها تطابق الرجلين سـوية ثـم   
ريب علـى  الحركة بشكل متقن فانه يمكـن التـد   أداء وألجلالهبوط بجسم ممده، 

   : الحركات التمهيدية التالية
v الوقوف على اليدين على الحائط مع دفع الحائط بقوة القدمين أداء . 
v إسفنجيوعلى بساط  األسفل إلىبمنحدر  األماميةقفزة اليدين  أداء.  
v الحركة كاملة بالمساعدة أداء.  
  

  :الدراسات المشابهة ٢-٢
  ):١( )١٩٩٨(دراسة يعرب خيون  ١-٢-٢
  . استخدام االبسطة في قفز اليدين على الحصان :عنوان البحث •
علـى   األماميةطريقة مقترحة لتعليم قفز اليدين  أواختيار تجربة  :هدف البحث •

ي لالمان وكذلك استخدام اقل الضمان العال بنظر االعتبار واألخذحصان القفز، 
  . جهد ممكن من قبل المدرب

 األفضل كونههو  اإلسفنجيةاالبسطة  استعمال إنفرض الباحث  :فرض البحث •
علـى   األماميـة بديالً لحصان القفز الذي يساعد على تعليم مهارة قفز اليدين 

  . حصان القفز بصورة مبسطة وامن عالي
تكونت عينة البحث من مجموعتين من طالب الصفوف الثالثـة   :عينة البحث •

    .طالباً لكل مجموعة) ١٣(في كلية التربية الرياضية بواقع
 أعطيت إذامحاولة ) ٦٠(لكال المجموعتين أعطيتلقد   :طريقة المحاولة •

بدالً من جهاز  اإلسفنجيةباستخدام االبسطة  التجريبيةالمجموعة  إلىمحاولة 
حصان القفز ومن ثم وضع الجهاز بين االبسطة من جانبي الحصان اذ يظهر 

                                         
تمر العلمي، حث منشور، مجلة المؤ، باستخدام االبسطة في تعليم قفزة اليدين على الحصانيعرب خيون؛  )١(

 .٣١-٣٠ص التربية الرياضية، جامعة بغداد، كلية
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 ع التجريبيةة الجهاز، ولكن بعد محاوالت كثيرة تخطت من خاللها المجموع
  .نصري الخوف القلقع

 إنثبت  إذالمجموعتين ليس بينهما فروق،  أنمن خالل النتائج تبين  :النتائج •
  . عن الطرق التقليدية كفاءة ألتقللهذه الطريقة فاعيلتها وهي 

تقلل من جهد  ألنها اإلسفنجيةالباحثة باستخدام االبسطة  أوصي :التوصيات •
  .عاليال أالمانالمدرب مع توافر 

  
  :منهج البحث واجراءاتة الميدانية-٣
  -:منهج البحث ١-٣

  .لطبيعة المشكلة لمالئمتهاستخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
  -:عينة البحث ٢-٣

طالبة مـن المرحلـة   ) ٤٠(تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وشملت    
معـة بغـداد، وقسـمت    جاكلية التربية الرياضية للبنات، في ) ب-أ(الثالثة شعبتين

طالبة ) ٢٠(والثانية ضابطة وبواقع تجريبية األولىمجموعتين متكافئتين  إلىالعينة 
الطول، الـوزن،  (في كل من متغيرات إحصائيامجموعة وقد تم تكافؤ العينة لكل 
  ).         العمر

  )١(جدول 
 ، بينلجدوليةالمحتسبة وا) ت(الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة األوساطيبين 

  في اختبار التكافؤ والتجريبيةالمجموعتين الضابطة 

مجاميع 
  الصفات

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
 tقيمة 

مستوى 
  المحتسبة  الداللة

  الجدولية
ع±   س  ١  %٥  ع±   س%  

  غير معنوي  ٢.٦٩  ٢.٠٢  ٠.١٢٥٣  ١.٢٢  ٢٢.٢  ١.٤  ٢١.٩  العمر
  غير معنوي  ٢.٦٩  ٢.٠٢  ٠.٧٤  ١.٣٥  ١٦١.٣٥  ١.٨٤  ١٦١.٧  الطول
  غير معنوي  ٢.٦٩  ٢.٠٢  ٠.٨١  ٠.٦٥  ٢٨.٠٥  ٠.٧٤  ٥٥.٦٥  الوزن
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   -:االجهزة المستخدمة في البحث ٣-٣
v المصادر العربية واألجنبية . 
v عارضة التوازن المنخفضة . 
v القانوني(عارضة التوازن.( 
v أبسطة إسفنجية.  
v فريق العمل المساعد . 
 
   -:عيةالتجربة االستطال ٤-٣

طالبات مـن خـارج عينـة    ) ٨(التجربة االستطالعية على عينة من أجراءتم    
ـ  األساسيةالبحث  ي ، والغرض من تطبيق هذه التجربة هو لمعرفة الصـعوبات الت

  .للبحث الرئيسية تواجه الباحثة والعمل على تالفيها في التجربة
  
   -:التجربة الرئيسية للبحث ٥-٣

استخدمت فيها وسائل  التجريبيةبرنامج تعليمي للمجموعة قامت الباحث بأعداد     
  . والمساعدة أالمانتعليمية مختلفة توفر وسائل 

لكل مجموعة،  أسبوعياوبواقع وحدتين  أسبوع) ١٢(واستمر تطبيق البرنامج مدة 
للهبـوط   األماميـة وقد استخدمت الباحثة مبدأ التدرج في تعليم مهارة قفزة اليدين 

حيث استخدم في البداية جهاز عارضة التوازن المنخفض  وازن،على عارضة الت
وقـوف  ( عالية تحت الجهاز وكذلك استخدمت المساعدة اليدوية إسفنجيةوابسطة 

   ).الجهازمساعدتين قرب 
المهارة من قبل الطالبات تم تقليـل اسـتخدام    أداءوبعد عدد من التكرارات في  

عنصري الخـوف   التجريبيةالمجموعة  تخطت أن إلىوبالتدرج  الوسائل المساعدة
التقليديـة  المجموعة الضابطة فقد استخدمت الطريقة  أماالمهارة،  أداءوالقلق عند 

  . تعليم هذه المهارة وضمن المنهاج الدراسي في الكلية في
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   -:اإلحصائيةالوسائل  ٦-٣
  :آالتية اإلحصائيةاستخدمت الباحثة الوسائل  

  )١( :الوسط الحسابي .١
  

 س=  
  مجـ س

  ن
  

  )٢( :االنحراف المعياري .٢
  

  =ع 
  - ٢مجـ س

  ٢)مجـ س( 

  ن
  ١-ن 

  

  :)٣(للعينات غير المتناظرة) ت(اختبار  .٣
  

  
  =ت 

١س – ٢س  

  ٢ ٢ع – ٢ ١ع

  ١-ن 
  

                                         
القـاهرة،  ( ):، العينات، تصميم التجارب، بحوث العمليـات إحصاء( اإلحصائيالتحليل طلبة زين الدين؛ ) ١(

 .١٩، ص)٢٠٠١جامعة عين شمس، 

 :التطبيقات اإلحصائية في بحـوث التربيـة الرياضـية   وديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي؛ ) ٢(
 .١٥٧، ص)١٩٩٦لكتب للطباعة والنشر، الموصل، دار ا(

 .٢٧٢، ص١٩٩٦: المصدر نفسه) ٣(
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  :لنتائج وتحليل ومناقشة النتائجعرض ا ١-٤
هـارة  عرض ومناقشة االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في م

  .     األماميةقفزة اليدين 
  )٢(جدول

  مجاميع الصفات
المجموعة 
  الضابطة

المجموعة 
  التجريبية

 tقيمة 
مستوى 
  المحتسبة  الداللة

  الجدولية
ع±   س  ١  %٥  ع±   س%  

مهارة قفزة 
  معنوي  ٢.٦٩  ٢.٠٢  ٣.٥٨٤  ١.٢٥  ٦.٦٥  ١.٤  ٤.٤  اليدين األمامية

  
في نتائج اختبـارات قفـزة    إحصائياة دالة هناك فروق معنوي إنيتضمن لنا 

على جهاز التوازن ولصالح المجموعة التجريبية وتعـزو الباحثـة    األماميةاليدين 
اسـتخدام   أنكما تـرى الباحثـة    لى المتغير التجريبي الذي يستخدمهنتائج تلك ا

 تساعد المتعلم على تعلـم  إنها إذالتعليم مهمة وضرورية  أثناءالوسائل المساعدة 
طريقة كذلك تقلـل حصـول    وأحسنوقت ممكن  وبأسرع وسيلة بأسهلالمهارة 

وخاصة في الحركات التي تتميز بعنصر الخطورة عالوة علـى ذلـك    اإلصابات
تشجيع المتعلم نفسياً وتعطية الثقة في تطبيق النواحي الفنية التي تتطلبها المهـارة  

دى المجموعة التجريبية بشكل ل أفضلبشكل  األماميةقفزة اليدين  أداءوهذا ماجعل 
  .تأثيراً وأكثر أسرع
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  :وصياتاالستنتاجات والت-٥
  : االستنتاجات ١-٥

v على  األماميةاستخدام الوسائل المساعدة في تعلم مهارة قفزة اليدين  إن
بشكل أفضل من قبل جهاز عارضة التوازن ساعد على تعلم هذه المهارة 

االيجابي في رفع مستوى األداء لهذه المجموعة التجريبية ما له األثر 
 .المهارة

v  أهمية استخدام الوسائل المساعدة في تسهيل عملية التعليم وتبسيط أداء
  .الحركات

   :التوصيات ٢-٥  
v  توصي الباحثة بضرورة استخدام وسائل مساعدة في تعليم مهارة قفزة

  .ايجابي على تعلم هذه المهارة تأثيرلما له من  األماميةاليدين 
v في الجمناستك أخرىالبحوث المشابهة على مهارات  أجراء. 
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  المصادر
v  ١٩٩١القاهرة، دار الفكر العربي، ( :الجمباز التربويالخولي أمين؛(. 

v  العينات، تصـميم التجـارب،   إحصاء(التحليل اإلحصائي طلبة زين الدين؛ ،
 .)٢٠٠١القاهرة، جامعة عين شمس، ( ):العملياتبحوث 

v المساعد المقتـرح فـي   ) الحلق المفصلي(أثر استخدام جهاز د جواد؛ محم
رسالة : (تعليم مهارة الوقوف على اليدين على جهاز الحلق في الجمناستك

 .)١٩٩٩ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 

v  التطبيقات اإلحصائية فـي  وديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي؛
 .)١٩٩٦دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، ( :حوث التربية الرياضيةب
v  بحـث  استخدام االبسطة في تعليم قفزة اليدين على الحصانيعرب خيون؛ ،

 .عة بغداد، كلية التربية الرياضيةمنشور، مجلة المؤتمر العلمي، جام
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Abstract 

Title: the effect of some teaching aids in teaching 

handspring on balance bar. 

The study aims at knowing the effect of some teaching aids 

in teaching handspring on balance bar. 

The researcher uses experimental method on sample of 

(40) female from 3rd year of college of physical education 

for women. The samples are divided in to experimental 

group (20 subjects) and control group (20 subjects). In the 

light results, the researcher reaches to emphasize the 

efficacy of using teaching aids in teaching handspring on 

balance bar, so that these teaching aids have positive effect 

in performance the skill and develop the performance level   

 


