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 مقدمة ومشكمة البحث
 عمي وسريعاً  كبيراً  تطوراً  شيدت التي الفردية الرياضية األلعاب من الجمباز رياضة تعتبر

 تطوراً  نبلحظ المتتالية الدورات ىذه وبمتابعة األخيرة األولمبية الدورات خبلل العالمي المستوي
 كبير تطور حدوث ىذا واستمزم, التصور يفوق حد إلي األداء وطبيعة فنيات في ومتبلحقا مستمرا

 , العالية الصعوبة ذات الميارات أداء من البلعب ليتمكن المختمفة اإلعداد ووسائل طرق في
 ظروف توفر والتي , الحديثة المساعدة األجيزة من العديد ظيور في جمياً  التطور ىذا ويتضح
 .   جيد بشكل وأدائيا الميارات استيعاب عمي البلعبين تساعد تدريبية

 ىاماً  دورا تمعب المساعدة واألدوات األجيزة أن إلي( م1002) الرشيد عبد سعيد ويشير
 , الميارات لنوع وفقا وتصميماتيا أشكاليا في األجيزة تتعدد حيث الجمباز مجال في ورئيسياً 
 يكون أن بمعني , لمميارات الحركي المسار بطبيعة األجيزة لتمك اليندسي التركيب ويرتبط
 الحركي مسارىا خبلل المؤداه لمميارة البلعب أداء يحكم مساعداً  عامبلً  المساعد الجياز
 ألداء المطموب االتجاه في و المبذول الجيد في لبلقتصاد لبلعب الفرصة إتاحة مع الصحيح
 ( 3: 8.) الميارة

 ,( م1002) سبلمة نجبلء ,(م2999) فرغمي سامية , شنودة أديل من كل توصمت كما
 أىمية مدي إلي( م1002)النجار ,ىبة(م1001) الرؤوف عبد رييام ,(م1001) البنا عمي

 تنمية إلي استخداميا يؤدي حيث الجمباز ميارات تعميم في المساعدة واألدوات األجيزة استخدام
عطاء , والنفسية , والحركية , البدنية الجوانب مختمف  الصعوبات أداء أثناء بالنفس الثقة وا 
عطاء , التشويق عامل إلي باإلضافة , الحركية  الصعبة الميارات أداء عمي التدرج فرص وا 
 , اآلمنة التعميمية البيئة توفير عمي المساعدة األجيزة استخدام يساعد ,كما ونجاح بسرعة
 عممية عن البديل أصبحت أنيا كما , الميارات أداء تكنيك وتحسين , اإلصابات نسبة وخفض
 (  13( )7( )22()  12()3.)الميارات تعمم أثناء المعمم أو المدرب بيا يقوم التي لممساعدة السند

 لبلعبييا خاصة قدرات تتطمب فإنيا ولذلك العالية الصعوبة ذات الرياضات من والجمباز
 عمل لفريق مضني جيد يتطمب فيذا عال مستوي إلي الرياضة ىذه في البلعبة تصل ولكي

 ( 7: 2. )  المنشود الدولي لممستوي بالبلعبة لموصول وينفذ يخطط متكامل
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استمزم ذلك ظيور أنواع من ونظرًا لتعدد ميارات الجمباز وتركيبيا الفني المعقد فقد 
األجيزة المساعدة والتي تمعب دورًا ىامًا وأساسيًا في تعميم وتدريب الجمباز حيث أصبحت البديل 

 عن عممية السند المساعد التي يقوم بيا المدرب أثناء تعميم الميارات .
حدي وتعتبر ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية ا

الميارات األساسية التي يتم عن طريقيا أداء ميارات أخري والتي ترفع مستوي الصعوبة بالنسبة 
 لؤلداء المياري عمي جياز الحركات األرضية .

وترجع أىمية ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي جياز الحركات األرضية حيث أنيا  
( درجة  0. 5لحركات األرضية وقيمتيا) ضمن صعوبات الجممة الحركية اإلجبارية عمي جياز ا

سنوات , وعمي ذلك فإن النجاح في أدائيا بالشكل المطموب ضروري  8لممرحمة السنية تحت 
لعدم التعرض لخصومات األداء , األمر الذي يتطمب االىتمام بتعميم وتدريب الميارة حتى تتمكن 

 البلعبة من تحقيق درجة عالية عمي الجياز .
ن أن ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات وعمي الرغم م

األرضية من الميارات األساسية ليذا الجياز ويترتب عمييا تعمم مجموعة من الميارات ذات 
الصعوبة العالية ليذا الجياز مستقببل إال أن الباحثة الحظت من خبلل عمميا كحكم جمباز فني 

ة ىبوط مستوي أداء البلعبات ليذه الميارة حيث أن ىذه الميارة أحد ومتابعتيا لمبطوالت المحمي
سنوات بنات حسب تصنيف  8مكونات الجممة اإلجبارية لجياز الحركات األرضية لمستوي تحت 

االتحاد المصري لمجمباز وأن معظم البلعبات يتعممونيا في وقت طويل وبأداء فني 
يث في األدوات المساعدة في مجال تعميم و متواضع ,ومن خبلل اطبلع الباحثة عمى الحد

تدريب الجمباز وجدت أن ىناك أداه مساعدة تستخدم في الدول المتقدمة في ىذه الرياضة لتعميم 
تتكون من  وىي , وتدريب ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين وترفع من مستوى أدائيا

انة بيا مقعد بداخميا, يساعد في تعميم مجسم من اإلسفنج المضغوط ) الفوم ( عمي شكل اسطو 
وتدريب الناشئين أساسيات تحديد موقع وشكل الجسم في الشقمبات الخمفية ,وكذلك التعرف عمي 

 .المسارات الحركية واإلحساس بالمدى الحركي السميم
( إلي أنو يجب أن يتضمن اإلعداد المياري 1003وىنا يشير محمد إبراىيم شحاتة )

لمجمباز تدريبات مؤىمة ليا اتصال وثيق بالمراحل األساسية لمميارات المراد تنفيذىا عمي األجيزة 
 (  12:  23وفقًا لممتطمبات الخاصة بكل جياز وطبيعة األداء عميو . )

يمية المساعدة أثناء تنفيذ تدريبات التدرج التعميمي يساعد حيث أن استخدام األداة التعم
عمي تعميم , وتثبيت الوضع الصحيح ألداء الميارة, كما تتيح ىذه األداة التعميمية الفرصة 
لممدرب بتثبيت البلعبة أثناء أداء الميارة لتصحيح شكل ووضع الجسم كما ىو مطموب في كل 

ب الجيد المبذول في سند البلعبات , وتوفر لممدرب أيضا مرحمة من مراحل األداء, وتوفر لممدر 
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فرصة الرؤية الواضحة لجميع أجزاء جسم البلعبة أثناء األداء والتصحيح الفوري ليا مما يساعد 
عمي تعمم و اكتساب الشكل والمسار الحركي الصحيح لمميارة , كما  توفر لبلعبة فرصة أداء 

وضع االبتدائي لمميارة ومرورًا بالجزء الرئيسي ثم الوصول الميارة كوحدة واحدة أي بداية من ال
لموضع النيائي لمميارة حيث يتفق  األداء عمي األداة  المساعدة مع شكل األداء الحركي لمميارة 
مما يكون لو أثر فعال عمى مستوى األداء المياري من الناحية الفنية والشكل الجمالي في األداء 

منذ البداية بتصور حركي واضح ومتكامل تقريبًا عن األداء الفني فضبًل عن إمداد البلعبة 
 لمميارة.

وبناء عمي ما سبق فقد رأت الباحثة أىمية استخدام األداة التعميمية المساعدة أثناء تنفيذ 
التدرج التعميمي لميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات  تمرينات

 األرضية.   
 لبحث والحاجة إليةأهمية ا

تساعد ىذه األداة المستخدمة البلعبين عمىى تكىوين تصىور حركىي واضىح ومتكامىل تقريبىًا عىن -2
 األداء الفني لمميارة.

 توفير الوقت والجيد المبذول لتحسين مستوي األداء وتصحيح أخطاء التكنيك . -1
 تنمية اإلحساس بشكل الجسم في اليواء .-3

 هدف البحث: 
  التىىدرج التعميمىىي لىىتعمم  تمرينىىاتييىىدف ىىىذا البحىىث إلىىى اسىىتخدام أداه تعميميىىة مسىىاعدة خىىبلل

 8ميارة الشىقمبة الخمفيىة السىريعة عمىي اليىدين عمىي جيىاز الحركىات األرضىية لمناشىئات تحىت 
  سنوات والتعرف عمي تأثيرىا عمي مستوي أداء الميارة .

 فرض البحث: 
البعدي ( لممجموعة الضابطة  –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبمي  -2

في مستوى أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية لصالح 
 القياس البعدي . 

مجموعة التجريبية البعدي ( لم –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبمي  -1
في مستوى أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية لصالح 

 القياس البعدي . 
- توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس البعدي لمجموعتي البحث )التجريبية  -3

اليدين عمي جياز الحركات  الضابطة( في مستوى أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي
 األرضية لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية .
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 المصطمحات والتعريفات اإلجرائية لمبحث : 
 ـ التعمم 1

ىو عممية متعمقة بالمتعمم نفسو وما اكتسب من خبرات , ومعارف , وميارات , وقيم , واتجاىات 
حيىىث أنيىىا نتيجىىة ومحصىىمة ليىىا , وأن الىىتعمم وىىىي ذات عبلقىىة ذات عبلقىىة وطيىىدة بعمميىىة التعمىىيم 

: 12مفيوم يطمق عمي التغير الحادث كنتيجة مباشرة لتأثير الخبرات الخارجيىة عمىي المىتعمم  .)  
12 ) 
 ـ األدوات التعميمية المساعدة2

ذلك النوع من األدوات التي تصىمم بشىكل ىندسىي ودينىاميكي يجبىر البلعىب عمىى أداء الميىارة أو 
 ( 12: 9ي مسارىا الصحيح . )جزء منيا ف

 الدراسات السابقة: 
( بدراسىىة بعنىىوانم تصىىميم جيىىاز مسىىاعد لتحسىىين ميىىارة 18م()1008)ياســر عمــب  طــ  قىىام  -2

االنتقال من أعمي إلي أسفل عمي جياز المتوازي لآلنسات م واستخدم الباحث المنيجىين التجريبىي 
والوصفي  بتصميم القياس)  القبمي ى  البعدي ( عمي عينة عمديو قواميا العبة واحدة درجة أولي 

مج تدريبي باستخدام جياز مسىاعد لتحسىين مسىتوي أداء ميىارة االنتقىال ,وقام الباحث بتطبيق برنا
من أعمي ألي أسفل عمي جياز المتوازي لآلنسات , وكان من أىم النتائج وجود فروق ذات داللىة 
إحصىىائية بىىين القياسىىين )القبمىىي ى البعىىدي ( فىىي مسىىتوي أداء ميىىارة االنتقىىال مىىن أعمىىي ألىىي أسىىفل 

 سات ولصالح القياس البعدي لبلعبة عينة البحث . عمي جياز المتوازي لآلن
(بدراسىة بعنىىوانم تىىأثير برنىامج مقتىىرح باسىىتخدام لىىوح 2م( )1007) ربــا  فــاروق حــافظقامىت  -1

االتىزان عمىىي بعىىض العناصىىر البدنيىىة ودرجىىة الثبىىات بعىىد اليبىىوط مىىن أداء نيايىىات الجمىىل الحركيىىة 
ج التجريبىي بتصىميم القيىاس ) القبمىي ى  البعىدي ( عمي أجيزة الجمبازم , واستخدمت الباحثة المىني

( طالبىىىة , تىىىم تقسىىىيمين إلىىىي مجمىىىوعتين متسىىىاويتين إحىىىداىما تجريبيىىىة 30, عمىىىي عينىىىة قواميىىىا )
واألخرى ضابطة وقامت الباحثة بتطبيق برنامج مقترح باستخدام لىوح االتىزان لممجموعىة التجريبيىة 

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في العناصر  , وكان من أىم النتائج وجود فروق ذات داللة
 البدنية ومستوي أداء نيايات الجمل الحركية . 

( بدراسىة بعنىوان م تىأثير األجيىزة المسىاعدة عمىي 29م() 1007) منب عبد الرحمن فـرجى قامىت 3
(  21- 9مستوي أداء بعض الميارات اليجومية في كرة السمة لتمميذات المرحمة االبتدائيىة مىن ) 

سنة م واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميم القياس)  القبمي ى  البعدي ( عمي عينة قواميا 
( تمميىىذة بالصىىف الخىىامس االبتىىدائي, وقىىد تىىم تقسىىيمين إلىىي مجمىىوعتين إحىىداىما تجريبيىىة ,  20) 

وق دالىىة ( تمميىىذة   وكىان مىن أىىىم النتىائج أنىة توجىىد فىر  30واألخىرى ضىابطة , قىىوام كىبًل منيمىا ) 
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جياز ماكينة الزراع المصوبة (  –إحصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت ) القفاز 
 في مستوي أداء الميارات اليجومية قيد البحث . 

( بدراسة بعنوان م تأثير برنامج لمتدريبات النوعية 17م()1002)ياسر عمب  ط  قام  -2
ارة الشقمبة الخمفية عمي جياز عارضة التوازن م باستخدام جياز بديل عمي مستوي أداء مي

( 20واستخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم القياس )القبمي ى البعدي ( عمي عينة قواميا )
العبات , وقد تم تقسيمين إلي مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة , واستخدم الباحث 

الجياز البديل , وكان من أىم نتائجيا توجد فروق برنامج التدريبات النوعية المقترح باستخدام 
دالة إحصائيا بين القياس البعدي لممجموعتين ) التجريبية ى الضابطة (في مستوي األداء المياري 

 ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية . 
 ( بدراسىىىة بعنىىىوان م االرتقىىاء بميىىىارات حركيىىىة أساسىىىية15م( )1003) وســـام شـــو ب  كـــ قىىام -5

مختارة لممبتدئين في الجمباز باستخدام وسائل تدريبية مقترحة م واستخدم الباحث المنيج التجريبي 
( العبىا , وقىد تىم تقسىيميم إلىي ثىبلث 12بتصميم القياس ) القبمي ى  البعدي ( عمي عينة قواميىا )

مقتىرح مجموعات ) مجموعتان تجريبيتىان ومجموعىة ضىابطة ( , وأسىتخدم الباحىث جيىاز العقمىة ال
ذو العارضة المتحركة وكذلك الجياز المقتىرح المعمىق وأخىر المنزلىق لممجمىوعتين األولىي والثانيىة, 
وكىىان مىىن أىىىم نتائجيىىا أن الوسىىائل التدريبيىىة المقترحىىة تفيىىد فىىي تنميىىة الجوانىىب البدنيىىة المرتبطىىة 

 بميارتي البحث باإلضافة إلي دورىا األساسي في رفع األداء المياري . 
(  بدراسة بعنوان م تأثير استخدام بعض األجيزة 10م()1002) ناهد خيري فياضت ى قام2

التدريبية المساعدة عمي بعض الصفات البدنية الخاصة والمستوي المياري لرياضة الجمباز م, 
( 20واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي بتصميم القياس )القبمي ى البعدي ( عمي عينة قواميا )

م multi gymم تقسيمين إلي مجموعتين تجريبيتين , وتم استخدام جياز مطالبة , وقد ت
م لممجموعة الثانية , وكان من أىم نتائجيا trampolineلممجموعة األولي وجياز الترمبولين م

وجود فروق دالة إحصائيًا في الصفات البدنية الخاصة ومستوي األداء المياري بين المجموعتين 
 . لصالح المجموعة األولي

( بدراسىىىة بعنىىىوان م تطىىىوير ديناميكيىىىة االرتكىىىاز 8م()1002) ســـعيد عبـــد الرشـــيد خـــاطرقىىىام  -7
باليىىىىدين باسىىىىتخدام جيىىىىاز تعميمىىىىي مسىىىىاعد وتأثيرىىىىىا عمىىىىي مسىىىىتوي األداء عمىىىىي حصىىىىان القفىىىىزم , 
واستخدم الباحىث المىنيج الوصىفي باسىتخدام التحميىل الحركىي , كمىا تىم اسىتخدام المىنيج التجريبىي 

( العبىىين , 5البعىىدي ( , عمىىي عينىىة قواميىىا قواميىىا ) لمجموعىىة واحىىدة بتصىىميم القيىىاس ) القبمىىي ى
وقىىام الباحىىث باسىىتخدام مجموعىىة تىىدريبات االرتكىىاز ) الىىدفوع ( باسىىتخدام جيىىاز تعميمىىي مسىىاعد , 
وكىىان مىىىن أىىىىم النتىىائج إلىىىي أن مجموعىىىة تىىدريبات االرتكىىىاز باسىىىتخدام الجيىىاز المسىىىاعد أدت إلىىىي 

 تحسن مستوي أداء الشقمبات.
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 لدراسات السابقة : االستفادة من ا
ىىىى اتفقىىىت معظىىىم الدراسىىىات السىىىابقة عمىىىي أىميىىىة اسىىىتخدام األجيىىىزة المسىىىاعدة فىىىي تعمىىىم الميىىىارات 2

يجابيتيا في رفع مستوي األداء المياري والبدني لممجموعة التجريبية .   الحركية وا 
 ى استخدمت معظم الدراسات السابقة المنيج التجريبي بتصميمات مختمفة. 1
المىؤداة عمىي  تمرينىاتإحدى الدراسات التحميل الحركي كطريقىة موضىوعية لوضىع ال ى استخدمت3

 الجياز التعميمي . 
ى تناولت ىىذه الدراسىات عينىات مختمفىة ) طالبىات بالكميىة ى العبىين والعبىات ى تمميىذات بالمرحمىة 2

 االبتدائية (. 
 وعمي ضوء ما تقدم فقد استفادت الباحثة من اإلطبلع عمي الدراسات السابقة بما يمي :  

 ى توجيو الباحثة لتحديد التصميم التجريبي كمنيج ليذه الدراسة .   2
التىدرج التعميمىي باسىتخدام األداة  تمرينىاتى تحديد الخطوات العريضىة فيمىا يتعمىق بوضىع وتنفيىذ 1

 عميمي . التعميمية المساعدة الت
 إجراءات البحث: 

 منهج البحث:
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي باستخدام القياس البعدي, لمجموعتين إحداىما تجريبية 

 واألخرى ضابطة. 
 مجتمع البحث :

سنوات والبالغ  8تمثل مجتمع البحث من ناشئات الجمباز في المرحمة العمرية تحت         
 . لمجمبازلقاىرة ( العبة بمنطقة ا120عددىن)

 عينة البحث :
 8( العبو في المرحمة العمرية تحت 22اشتممت عينة البحث األساسية عمى عدد )

, وتم تقسيمين  االتحاد المصري لمجمبازسنوات بنادي الشمس ونادي ىميوبوليس والمسجمين في 
( العبات من نادي الشمس,  واألخرى  8عشوائيا إلي مجموعتين , إحداىما تجريبية وعددىن ) 

 (العبات من نادي ىميوبوليس. 8ضابطة وعددىن ) 
 :أسبا  اختيار العينة

سنوات بنات حسب تصنيف االتحاد المصري لمجمباز ىي  8المرحمة السنية المختارة تحت  .2
تقان الميارة يؤدي إلى إعطاء مؤشرًا إلمكانية تطوير األداء مرحمة الناشئات  ولذلك فإن تعمم وا 

 مستقببل عمي جياز الحركات األرضية .
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سنوات لم يسبق لين تعمم ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز  8ناشئات تحت  .1
اإلجباريات عمي الحركات األرضية من قبل , وأنين سوف يتعممونيا ألنيا ستكون ضمن 

 سنوات . 8الجياز في بطولة الجميورية تحت 
تجربة البحث عمي البلعبات بواقع لموافقة الجياز الفني لفريقا عينة البحث عمي تنفيذ الباحثة  .3

 ثبلثة أيام لكل فريق بالتبادل خبلل األسبوع.
 توافر العدد المناسب من البلعبات إلجراء البحث . .2
 ألدوات البلزمة إلجراء البحث . توافر المكان المناسب وا .5

 تجانس عينة البحث
قامت الباحثة بإيجاد معامل االلتواء لمتأكد من وقوع أفراد عينة البحث ) التجريبية والضابطة ( 

وذلك  تحت المنحني االعتدالي , في القياسات التالية ) السن , الطول , الوزن , العمر التدريبي(
 كما يوضح الجدول التالي

 ( 2) جدول 
 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعاممي االلتواء والتفمطح في قياسات

 العمر التدريبيم لعينة البحث الكمية –الوزن  –الطول  –م السن 
 22ن =  

وحدة  القياسات
معامل  ع± الوسيط ⁄س القياس

 االلتواء
معامل 
 التفمطح

 -2.223 0.272 0.227 7 7.093 السنة السن
 -0.912 -2.722 1.302 212 212.287 السنتيمتر الطول
 -0.15 0.221 2.322 12.5 12.521 الكيموجرام الوزن

 -2.392 -2.958 0.278 3 1.287 السنة العمر التدريبب

( أن معامبلت االلتواء في قياسات ) السن , الطول , الوزن  2ويتضح من الجدول رقم ) 
( مما يدل عمي 3±( أي انحصرت بين ) 0.272,  -2.958 , العمر التدريبي( تراوحت بين )

 أن العينة تمثل مجتمعًا اعتداليا متجانسُا في تمك القياسات .
 تكافؤ عينة البحث 

قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في )القياسات البدنية  
 الجسمية( والجدول التالي يوضح ذلك والميارية و 
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 (1جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) ت ( وداللتيا 

 الجسمية (الميارية و لممجموعة الضابطة والتجريبية في )القياسات البدنية و 
 8=  1= ن2ن         

القياسات البدنية والقياسات 
 الجسمية / المهارية 

وحدة 
 القياس

المجموعة 
الفرق بين  المجموعة الضابطة التجريبية

 المتوسطين
  يمة
 ) ت (

  يمة
 ) ف (

 ع س ع س
 0.223 0.203 0.75 3.827 32.5 3.225 31.15 سنتيمتر رفع الكتفين

 0.231 0.323 0.875 3.281 10.215 5.855 12 ثانية الو وف عمب اليدين

 0.021 0.105 0.5 2.32 32.215 5.352 31.215 سنتيمتر الوث  العمودي من الثبات

 0.519 0.718 0.287 0.597 1.15 0.227 1.237 متر دفع كرة طبية باليدين

 0.258 -0.397 -0.5 1.587 27.875 1.225 27.375 عدد الوثبة الرباعية

 0.027 0.159 0.5 2.012 32.75 3.293 37.15 سنتيمتر الكوبري

 0.12 0.509 2 3.399 29.215 2.389 70.215 درجة  اختبار باس المعدل

 0.123 0.293 0.375 2.288 32.75 2.551 37.215 سنتيمتر ارتفاع الكتف من الجموس 

 0.251 0.39 0.375 1.103 18 2.597 18.375 سنتيمتر طول الفخ  

 0.392 0.212 0.215 1.123 19.375 2.29 30 سنتيمتر طول الساق

الشقمبة مستوى أداء مهارة 
 الخمفية السريعة عمب اليدين

 0.123 0.922- 0.15- 0.227 3.521 0.252 3.321 درجة

 2,722( =  0.05قيمة م ت م الجدولية عند مستوى معنوية )* 
 3,787( =  0.05قيمة م ف م الجدولية عند مستوى معنوية )* 
( بين 0,05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )1يتضح من الجدول ) 

متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث كانت )ت(,)ف( المحسوبة أقل من 
 )ت(,)ف(الجدولية , مما يشير إلي تكافؤ المجموعتين .

 أدوات جمع البيانات : 
 لجمع البيانات المتعمقة بالبحث استخدمت الباحثة االتي :      

قامت الباحثة باإلطبلع عمىي المراجىع العربيىة والبحىوث والدراسىات السىابقة وذلىك لحصىر عناصىر 
 واختبارات المياقة البدنية الخاصة بالميارة قيد البحث . 

 المستخدمة : األجهزة واألدوات
 بالسنتيمتر ( معاير.جياز لقياس الطول )  .2
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 ميزان طبي لقياس الوزن ) بالكيموجرام (  معاير. .1
 ساعة إيقاف لحساب الزمن . .3
 سم .200مسطرة خشبية طوليا  .2
 طباشير.   .5
 كجم . 1كرات طبية زنة  .2
 ( 3اختبارات القدرات البدنية. ممحق )  .7
 ( 3قياس ارتفاع الكتف من وضع الجموس. ممحق )  .8
 ( 3قياس طول الفخذ. ممحق )  .9
 ( 3قياس طول الساق . ممحق )  .20
 (  7استمارة جمع البيانات  . ممحق )  .22
 ( 5) استمارة لتقييم مستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين . ممحق  .21
( 2تم استخدام طريقة المحمفين لقياس مستوي األداء الميىاري لمميىارة قيىد البحىث بواسىطة )  .23

فىىىي مجىىىال تحكىىىيم الجمبىىىاز وحاصىىىبلت عمىىىي شىىىيادات تحكىىىيم محكمىىىات , ممىىىن لىىىديين خبىىىرة 
الجمباز , وتقوم كل محكمة بإعطىاء درجىة لكىل العبىة , ويىتم حىذف أعمىي درجىة وأقىل درجىة 
وأخذ متوسط الدرجتين المتبقيتين , وقد تم تقسيم الدرجىة وفقىًا السىتمارة تقيىيم البلعبىات ممحىق 

 (5     . ) 
 استطالع رأي الخبراء :

قامت الباحثة باستطبلع رأي الخبراء لتحديد الصفات البدنية الخاصة بالميارة قيد البحث 
 (, والجدول التالي يوضح ذلك . 2( وتم عرضيا عمي الخبراء ممحق )2ممحق )

 ( 3جدول ) 
 استطبلع رأي الخبراء لتحديد الصفات البدنية الخاصة بالميارة قيد البحث

 5ن = 

 الصفات البدنية م
مجموع  الخبراء الخمسة

 الموافقات
النسبة 
 5 4 3 2 1 المئوية

 %0 0      قوة قصوى 2
 %200 5 * * * * * القوة المميزة بالسرعة 1
 %20 1   *  * تحمل قوة 3
 %0 0      تحمل ىوائي 2
 %10 2 *     تحمل الىوائي 5
 %0 0      سرعة قصوى 2
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 %200 5 * * * * * مرونة 7
 %200 5 * * * * * رشاقة 8
 %20 3  *  * * توافق 9
 %200 5 * * * * * توازن 20
 %10 2 *     دقة 22

 % فأكثر80وقد ارتضت الباحثة نسبة اتفاق الخبراء 
ثم قامت الباحثة باستطبلع رأي الخبراء لتحديد أنسب االختبارات البدنية لمصفات الخاصة 

 بالميارة قيد البحث والجدول التالي يوضح ذلك .   
 (2جدول )

 استطبلع رأي الخبراء لتحديد االختبارات البدنية لمصفات الخاصة بالميارة قيد البحث
 5ن = 

 * االختبارات التي تم االتفاق عمييا من الخبراء

الصفات  م
 نيةاالختبارات البد البدنية

عدد 
موافقة 
 الخبراء

النسبة 
المئوية 
 لمموافقة

القوة المميزة  1
 بالسرعة

 80 2 الوث  العمودي من الثبات*  % 
 10 2 الوث  العريض من الثبات% 
 200 5 اختبار رمب كرة طبية*  % 
 20 1 اختبار الوثبات المتتالية% 

 المرونة 2

 10 2 ثنب الج ع لألمام من الو وف% 
 80 2 اختبار مرونة العمود الفقري*  % 
  ً0 - اختبار فتح الرجل جانبا% 
 200 5 اختبار مرونة المنكبين*  % 
 0 - دوران الج ع عمب الجانبين% 

 الرشا ة 3

 0 - الجري متعدد االتجاهات% 
 ) 10 2 جري الزجزاجب بين الحواجز ) بالزمن% 
 80 2 اختبار الوثبة الرباعية*  % 
 0 - الجري المكوكب% 
 0 - الجري المكوكب مختمف األبعاد% 
 20 1 الجري الموبب% 

 التوازن 4

 0 - اختبار الشكل الثمانب% 
 )80 2 اختبار التوازن الثابت ) الو وف عم  اليدين*  % 
    20 1 سم11الو وف بمشط القدم عمب مكع% 
 20 1 الو وف بالقدم مستعرضة عمب العارضة% 
 80 2 التوازن الديناميكب*  % 
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 التعميمية لموحدات األساسية المتغيراتقامت الباحثة باستطبلع رأي الخبراء لتحديد كما  -
 .  (1) ممحق )مدة التطبيق , عدد الوحدات التعميمية , زمن تمرينات التدرج التعميمي ( المقترحة

 الدراسة االستطالعية األول 
الثبىات ( لبلختبىارات  –حرصًا من الباحثىة عمىى التأكىد مىن المعىامبلت العمميىة ) الصىدق 

ناشىىئة  22مىىن البدنيىىة قيىىد البحىىث أجىىرت الباحثىىة الدراسىىة االسىىتطبلعية األولىىي عمىىى عينىىة مكونىىة 
( 8سىىىىنوات مىىىىن نىىىىادي الصىىىىيد الرياضىىىىي ) مجموعىىىىة مميىىىىزة ( ,)  8ناشىىىىئات تحىىىىت  ( 8بواقىىىىع ) 

سنوات من نادي عالم الرياضة ) مجموعة غير مميزة (,وذلك خىبلل يىوم السىبت  8ناشئات تحت 
م  ومن ثم تم حساب معىامبلت الصىدق 22/2/1025م,ويوم األحد الموافق23/2/1025الموافق 
صدق التمايز, وحساب معامل الثبات بتطبيىق االختبىار ثىم إعىادة تطبيقىو بفاصىل زمنىي باستخدام 

/ 12م , ويىوم األحىد الموافىق 10/2/1025قدره أسبوع  بين التطبيقين وذلىك يىوم السىبت الموافىق 
 م , وتم حساب معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون.1025/ 2

 البدنية  يد البحثمعامل صدق االختبارات 
مجموعة (و مجموعة مميزة)نادي الصيد الرياضياستخدمت الباحثة صدق التمايز بين 

يجاد الفرق بين الناشئات عينة التطبيق. نادي عالم الرياضة)  غير مميزة  ( وا 
 ( 5جدول )   

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) ت ( وداللتيا بين كل من
 ة والمجموعة غير المميزة لبلختبارات البدنيةالمجموعة المميز 

 8=  1= ن2ن

وحـدة  االختبارات البدنية
 القياس

الفرق بين  مميزةغير الالمجموعة  المجموعة المميزة
 المتوسطين

 يمة) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة عند
 ع± ⁄س ع± ⁄س ( 1.15) 

 دال 5.591 9.375 3.317 12.15 3.377 33.215 سنتيمتر مرونة المنكبين
 دال 2.533 7.215 1.722 22.75 3.281 13.875 ثانية التوازن الثابت

 دال 5.022 8.875 3.022 15.75 3.922 32.215 سنتيمتر الوث  العمودي من الثبات 
 دال 1.992 0.215 0.295 2.937 0.31 1.521 متر رمب كرة طبية
 دال 3.592 3.15 2.911 25.375 2.285 28.215 عدد الوثبة الرباعية

 دال 2.208 2 1.587 31.875 1.85 38.875 سنتيمتر مرونة العمود الفقري
 دال 2.252 8.215 2.052 22.215 3.295 71.15 درجة  التوازن الديناميكب

 2.722( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
( بىىين 0.05معنويىىة ) ( وجىىود فىىروق دالىىة إحصىىائيا عنىىد مسىىتوى 5يتضىىح مىىن الجىىدول )

المجموعىىة المميىىزة والمجموعىىة غيىىر المميىىزة فىىي االختبىىارات البدنيىىة, ممىىا يىىدل عمىىى أن االختبىىارات 
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عمي درجة عالية من الصدق , وليا قدرة عمى إظيار الفروق ,وبالتالي تقيس ما وضع من أجميىا 
 ويصمح استخداميا.

 معامل ثبات االختبارات البدنية  يد البحث
عامىىل ثبىىات االختبىىار قامىىت الباحثىىة بتطبيىىق االختبىىار ثىىم إعىىادة تطبيقىىو بفاصىىل إليجىىاد م

زمني سبعة أيام واستخدمت الباحثة معامل االرتباط البسىيط لبيرسىون إليجىاد معامىل االرتبىاط بىين 
 نتائج التطبيق األول والتطبيق الثاني.

 ( 2جدول ) 
 بلختبارات البدنية قيد البحثمعامل االرتباط بين نتائج التطبيقين األول والثاني ل

 8ن = 

وحـدة  االختبارات البدنية
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثانب التطبيق األول
  يمة )ر( المتوسطين

 ع± ⁄س ع± ⁄س
 *0.979 0.5 1.997 33.215 3.377 33.215 سنتيمتر مرونة المنكبين
 *0.823 0.375 1.825 12.15 3.281 13.875 ثانية التوازن الثابت

 *0.859 0.75 1.587 33.875 3.922 32.215 سنتيمتر الوث  العمودي من الثبات 
 *0.835 0.215 0.227 1.237 0.31 1.521 متر رمب كرة طبية
 *0.909 -0.15 2.257 28.875 2.285 28.215 عدد الوثبة الرباعية

 *0.925 0.75 1.032 38.215 1.85 38.875 سنتيمتر مرونة العمود الفقري
 *0.883 2.215 1.222 72.215 3.295 71.15 درجة  التوازن الديناميكب

 0,581( = 0,05قيمة ) ر( الجدولية عند مستوى )
( بىىين  0.05(وجىىود ارتبىىاط دال إحصىىائيًا عنىىد مسىىتوى معنويىىة ) 2يتضىىح مىىن الجىىدول )

عىادة االختبىىار ( ,ممىا يىدل عمىى أن االختبىارات عمىىي  نتىائج التطبيقىين األول والثىاني ) االختبىار وا 
  درجة عالية من الثبات وبالتالي يسمح باستخداميا.

 الدراسة االستطالعية الثانية :
, عمى عينة مكونة  11/2/1025أجريت الدراسة االستطبلعية الثانية يوم االثنين الموافق 

 وكان اليدف منيا: سنوات من نادي الصيد الرياضي 8( ناشئات تحت  8من ) 
 من مناسبة البرنامج التعميمي المقترح باستخدام األداة التعميمية المساعدة لعينة البحث . التأكد 

 ( 2ممحق )  مواصفات األداة التعميمية المساعدة:
األداة التعميمية المساعدة من األدوات الحديثة لتعميم وتدريب الميارة وتسىتخدم فىي الىدول المتقدمىة 

كة المعمومات الدوليىة م في مجال التدريب محميًا تم االستعانة بشب , ولتنفيذ ىذه األداة واستخداميا
(, وتوجىد األداة بىثبلث مقاسىات لتتناسىب 35م والتي تعرض مواصفات األداة ومقاسىاتيا )اإلنترنت
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وجميع المراحل السنية , وبعد تحديد المقاييس الجسمية لعينة البحث قامت الباحثة باختيار وتنفيذ 
 والذي يتناسب مع عينة البحث.صغير(المقاس األول )ال

وتتكىىون األداة التعميميىىة المسىىاعدة مىىن مجسىىم مىىن اإلسىىفنج المضىىغوط ) الفىىوم ( عمىىي شىىكل 
, يسىىاعد فىىي تعمىىيم وتىىدريب (2أنظىىر شىىكل ) مقعىىد داخىىل األداةتجويىىف عمىىى شىىكل اسىىطوانة بيىىا 

التعىىىىرف عمىىىىي  وكىىىىذلك الناشىىىىئين أساسىىىىيات تحديىىىىد موقىىىىع وشىىىىكل الجسىىىىم فىىىىي الشىىىىقمبات الخمفيىىىىة ,
 ( 188:  1) . المسارات الحركية واإلحساس بالمدى الحركي السميم

 
 (2الشكل رقم )
 أهمية ومميزات األداة التعميمية المساعدة : 

صبلح األخطاء حيث تستطيع البلعبة  .2 يستطيع المدرب أن يقوم بدورة في اإلشراف والتوجيو وا 
أداء كافة التدريبات بدون الحاجة إلي السند من قبل المدرب مما يوفر لممدرب الوقت والجيد 
  الذي يبذلو أثناء سند الناشئات عند تعمم ىذه الميارة واستغبللو في التوجيو و إصبلح األخطاء .

 ينمي اإلحساس بشكل الجسم أثناء أداء الميارة . .1
 يمد البلعبة منذ البداية بتصور حركي واضح ومتكامل تقريبًا عن األداء الفني لمميارة . .3
يوفر عامل األمن والسبلمة مما يشجع الناشئات عمي األداء بثقة و دون خوف , حيث يمكن  .2

 ابة .البلعبة من أداء الميارة ببطء , وعدم تعرضيا لئلص
 ( 8ممحق ) محددات وأسس التدرج التعميمب لممهارة  يد البحث: 

(, والمسح  2الجمباز ممحق )  تعميم وتدريب بعد المقاببلت الشخصية مع الخبراء في مجال
 التدرج التعميمي لمميارة قيد البحث كما يمي : تمريناتالمرجعي, تم تحديد أسس 

خمفية عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية تحديد اليدف وىو تعمم ميارة الشقمبة ال -
 سنوات.  8لمناشئات تحت 

 مبلئمة مواصفات األداة التعميمية المساعدة مع المرحمة السنية لعينة البحث.  -
 . تتناسب مع مستوى العينة من حيث الفيم ودرجة الصعوبة تمريناتاستخدام  -
تحميل الخصائص الفنية لمميارة وتقسيميا إلي ثبلث مراحل ) تمييدية ى رئيسية ى نيائية (  -

 .لكل مرحمة التدرج التعميمي تمريناتالستخبلص 
 . ) من السيل ألي الصعب ومن البسيط الي المركب ( تمريناتالتدرج في صعوبة ال -
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 . تمريناتبالمرونة حيث يمكن تغيير أو تعديل بعض ال تمريناتأن تتسم ال -
 االرتباط والتكامل بينيا .  تمريناتروعي في ال -
 أن يسيم استخدام األداة التعميمية المساعدة في تحقيق اليدف من البحث .  -
 مراعاة عوامل األمن والسبلمة. -

 لممهارة  يد البحث التعميمب التدرج تمريناتل المكونات الرئيسية
, وأيضا مدربين  الجمبازوتعميم تدريب مخبراء في مجال ل ستطبلع رأيإقامت الباحثة بعمل 

 التعميمية لموحدات األساسية المتغيرات لتحديد الخبراء رأى استطبلع (1))ممحقفرق عينة البحث 
ممحق ) لمميارة قيد البحث التعميمي التدرج تمريناتل, وذلك لوضع المكونات الرئيسية (  المقترحة

 تفاق عمى أن, وتم اإلخبلل تطبيق التجربة األساسية لمبحث تمرينات التدرج التعميمي ( (  8) 
 أسبوعيا تعميميةوحدات  ثبلثأسابيع بواقع  ست ىي تكون مدة تطبيق الوحدات التعميمية

) المتغير التجريبي ( التدرج التعميمي  تمريناتيكون زمن عمي أن ,  ( وحدة تعميمية28) بإجمالي
,  االثنين , األربع لممجموعة التجريبيةأيام السبت , وذلك ,  ةالتعميميالوحدة  داخلدقيقة  30
وتم االتفاق عمى إن االختبلف الوحيد في لممجموعة الضابطة , أيام األحد , الثبلثاء , الخميس و 

العام الموحد لممجموعتين التجريبية والضابطة ىو فقط في إدخال المتغير  التعميميالبرنامج 
( لممجموعة التجريبية الستخداميا خبلل التدرج التعميمي األداة التعميمية المساعدةالتجريبي )

التدرج التعميمي لمميارة قيد  تمريناتلمميارة قيد البحث , أما المجموعة الضابطة سوف تؤدي 
ع الزمني لموحدة والجدول التالي يوضح التوزي,  األداة التعميمية المساعدةالبحث بدون استخدام 

 لمجموعتي البحث.
 (7جدول ) 

 التوزيع الزمني لموحدة التعميمية لمجموعتي البحث) التجريبية ى الضابطة (

 ق( 280زمن الوحدة )
 محتوي الوحدة التعميمية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 اإلحماء ق 25
 تدريبات بدنية عامة ق30

 ق 230
 الرئيسيالجزء 

 بميارات جياز الحركات األرضية المختمفةتدريبات خاصة  ق30

 ق30
التدرج التعميمي المقترح لتعميم 
األداة الميارة  قيد البحث )باستخدام 

 المساعدة( التعميمية

التدرج التعميمي المتبع لتعميم 
الميارة  قيد البحث  )بدون 

 التعميمية المساعدة( األداةاستخدام 
 األخرى خاصة بميارات األجيزة تدريبات ق70

 تمرينات التيدئة ق 5
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 القياسات القبمية : 
م  1025/    2/ 12م  و يىوم األربعىاء الموافىىق 1025/   2/ 13وكانىت يىوم الثبلثىاء الموافىق   

الوثب العمودي مىن الثبىات   -التوازن الثابت -حيث تم إجراء : القياسات البدنية ) مرونة المنكبين 
التىىىىوازن الىىىىديناميكي ( ,) القياسىىىىات -مرونىىىة العمىىىىود الفقىىىىري -الرباعيىىىىة الوثبىىىىة -رمىىىي كىىىىرة طبيىىىىة 
 . ) قياس مستوى أداء الميارة قيد البحث ( ( األنثروبومترية

 تطبيق التجربة األساسية: 
/ 21م  وحتى يوم األربعاءالموافق1025/    7/  2وكانت في الفترة من يوم  السبت  الموافق   

(  وحدة 28أسابيع , وبواقع  ثبلث وحدات أسبوعيا , بإجمالي )  ستم , ولمدة  1025/  8
 تدريبية لممجموعتين التجريبية والضابطة. 

 القياسات البعدية: 
قامىىىت الباحثىىىة بىىىإجراء القياسىىىات البعديىىىة حيىىىث تىىىم تقيىىىيم مسىىىتوي األداء الميىىىاري ) الشىىىقمبة 

/ 8/ 23الخمفيىىىىة السىىىىريعة عمىىىىي اليىىىىدين عمىىىىي جيىىىىاز الحركىىىىات األرضىىىىية (  فىىىىي يىىىىوم الخمىىىىيس 
 م. 1025

 المعالجات اإلحصائية: 
 تم إجراء جميع المعامبلت اإلحصائية لمبيانات الخام باستخدام :

 معامل االلتواء  -3 االنحراف المعياري  -1  المتوسط الحسابي  -2
 ى قيمة متم2النسب المئوية              -5االرتباط بطريقة بيرسون     -2
 ى قيمة مفم7      

 عرض النتائج ومنا شتها : 
 عرض نتائج الفرض األول  

 (8جدول )
داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية عمى 

 اليدين عمى جياز الحركات األرضية لممجموعة الضابطة 
 8ن=

 2.719=0.05قيمة متم الجدولية عند مستوى *  

 القياسات 
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمب
  يمة "ت" الفروق

 ع س ع س
الشقمبة الخمفية السريعة عم  

 22.228- 3.5- 0.523 7.021 0.227 3.521 درجة اليدين
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متوسطات القياسين القبمي والبعىدي ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين 8يتضح من جدول )
 لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية لممجموعة الضابطة

 لصالح القياس البعدي.
 منا شة نتائج الفرض األول
البعدي  القبمي و ( إلي وجود فروق دالة إحصائية بين القياس 8تشير نتائج جدول ) 

الضابطة في مستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز  ةلممجموع
و لصالح القياس البعدي , وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلي البرنامج التعميمي الحركات األرضية 

المتبع والمستخدم لتعمم ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين والذي راعي التدرج التعميمي 
درج المرحمة النيائية ( , والت –المرحمة الرئيسية  –لمميارة وفقا لمراحل أدائيا ) المرحمة التمييدية 

من السيل إلي الصعب , وكذلك شمول وتنوع التدريبات واستخدام السند المساعد والوقائي , 
والتوجيو واإلرشاد وتصحيح األخطاء لبلعبات , كذلك الفترة الزمنية بين القياس القبمي والبعدي 

بالتالي وانتظام البلعبات في التدريب , كل ذلك ساعد البلعبات عمي تعمم الميارة قيد البحث , و 
في مستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي  وجود فروق بين القياسين القبمي والبعدي

 و لصالح القياس البعدي .اليدين عمي جياز الحركات األرضية 
م( 1003وسام شوقي ذكى ),  (17م()1002) وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من ياسر عمي

ميمية المستخدمة بدون أجيزة مساعدة والمستخدمة مع المجموعة في إيجابية البرامج التع (15)
 الضابطة في تعمم الميارات الحركية .

 وىذه النتائج تحقق صحة فرض البحث الذي ينص عمي أنو :  
القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية توجد فروق دالة إحصائية بين  •

ياز الحركات األرضية لممجموعة الضابطة ولصالح القياس السريعة عمي اليدين عمي ج
 .البعدي  

 عرض نتائج الفرض الثانب:    
 (9جدول )

 السريعة داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية
 عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية لممجموعة التجريبية

 8ن=

 2.719=0.05* قيمة متم الجدولية عند مستوى 

 القياسات 
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمب
  يمة "ت" الفروق

 ع س ع س
الشقمبة الخمفية السريعة عم  

 29.192- 5- 0.235 8.321 0.252 3.321 درجة اليدين
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القياسين القبمي والبعىدي متوسطات ( وجود فروق دالة إحصائيًا بين 9يتضح من جدول )
 لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية لممجموعة التجريبية

 لصالح القياس البعدي .
   منا شة نتائج الفرض الثانب:

 ةالبعدي لممجموع القبمي و ( إلي وجود فروق دالة إحصائية بين القياس 9تشير نتائج جدول ) 
في مستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات  التجريبية
التدرج  تمريناتو لصالح القياس البعدي , وتعزو الباحثة ىذه النتائج إلي استخدام األرضية 

التدرج  تمريناتالتعميمي لمميارة قيد البحث وتوظيف واستخدام األداة التعميمية المساعدة خبلل 
يستطيع المدرب أن يقوم بدورة في اإلشراف التعميمي , والتي وفرت العديد من المميزات  منيا أنو 

صبلح األخطاء حيث تستطيع البلعبة أداء كافة ال بدون الحاجة إلي عمييا  تمريناتوالتوجيو وا 
د تعمم السند من قبل المدرب مما يوفر لممدرب الوقت والجيد الذي يبذلو أثناء سند الناشئات عن

نمي اإلحساس بشكل الجسم أثناء أداء , تىذه الميارة واستغبللو في التوجيو و إصبلح األخطاء 
 مد البلعبة منذ البداية بتصور حركي واضح ومتكامل تقريبًا عن األداء الفني لمميارة , تالميارة 

مكن تحيث  وفر عامل األمن والسبلمة مما يشجع الناشئات عمي األداء بثقة و دون خوف ,, ت
  أداء الميارة ببطء , وعدم تعرضيا لئلصابة . البلعبة من

حيث أطمق الخبراء عمي األدوات واألجيزة المساعدة بأنيا الثورة التعميمية , إذ أحدثت طفرة 
كبيرة نظرُا لتأثيرىا الواضح في تحقيق الواجبات البدنية والميارية سواء كان ذلك في التعميم أو 

 (13:  2سابقت الدول المتقدمة في تصميم وتطوير تمك األدوات واألجيزة .) التدريب ولذلك ت
, وسام شوقي  (8)  م(1002, سعيد عبد الرشيد خاطر ) وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من

أىمية األدوات واألجيزة التعميمية المساعدة في تعمم واكتساب األداء  ( عمي15)  م(1003ذكي )
 المياري الصحيح في الجمباز. 

 وىذه النتائج تحقق صحة فرض البحث الذي ينص عمي أنو :  
القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية توجد فروق دالة إحصائية بين  •

جياز الحركات األرضية لممجموعة التجريبية ولصالح القياس السريعة عمي اليدين عمي 
 .البعدي  
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   عرض نتائج الفرض الثالث:  
 (20جدول )

داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لمستوى األداء لميارة 
 الشقمبة الخمفية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية

 8=  1+ن 2ن              

 المتغيرات
الفروق بين  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

  يمة "ت" المتوسطين
 ع س ع س

الشقمبة الخمفية السريعة عم  
 *2.922 2.15 0.235 8.321 0.523 7.021 اليدين

 2,722( = 0.05* قيمة متم الجدولية عند مستوى معنوية )
( وجىود فىروق ذات داللىة إحصىائية عنىىد 1(  والشىكل رقىم )20يتضىح مىن الجىدول رقىم )   

( فىىي مسىىتوى األداء لمميىىارة )قيىىد البحىىث( بىىين المجمىىوعتين الضىىابطة 0.05مسىىتوى معنويىىة    )
 والتجريبية  ولصالح المجموعة التجريبية . 

 منا شة نتائج الفرض الثالث:  
( إلي وجود فروق دالة إحصائية بين القياس البعدي لممجموعتين  20تشير نتائج جدول ) 

الضابطة والتجريبية في مستوي أداء ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز 
 الحركات األرضية . 

تري الباحثة أن مستوي أداء ميارة البحث لدي المجموعة الضابطة جاء نتيجة ألداء 
يمي ليا باإلضافة إلي ذلك فإن االنتظام واالستمرار في الممارسة والتعميم التدرج التعم تمرينات

 والتدريب من شأنو أن يؤدي إلي اكتساب وتعمم الميارة . 
كما تري الباحثة أن ىذه الفروق والتي جاءت لصالح المجموعة التجريبية قد ترجع إلي 

التدرج التعميمي لمميارة مما  تمريناتل استخدام المجموعة التجريبية لؤلداة التعميمية المساعدة خبل
التدرج التعميمي , ثم بعد ذلك أداء الميارة ككل في مسارىا  تمريناتساعد البلعبة عمي أداء 

الصحيح , وساعد ذلك عمي إمداد البلعبة منذ بداية تعمم الميارة بتصور حركي واضح ومتكامل 
 من معدل األخطاء التي تحدث أثناء عممية التعمم.  تقريبًا عن األداء الفني لمميارة , وبالتالي يقمل

باإلضافة إلي ما سبق فقد ساعد استخدام األداة التعميمية المساعدة في تبسيط عممية التعمم 
من خبلل التدرج في أداء الميارة مع توفير عنصر األمان أثناء أداء البلعبة عمييا كما وفرت 

عمميو السند وأتاحت لو فرصة الرؤية الواضحة لجميع  الوقت والجيد المبذول من قبل المدرب في
أوضاع جسم البلعبة أثناء األداء عمييا وبالتالي ساعد ذلك عمي تصحيح أخطاء األداء بشكل 

 أفضل .
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كذلك ساعدت األداة التعميمية المساعدة البلعبة خبلل المرحمة التمييدية لمميارة عمي إتقان 
لذراعين , مع الدفع بالقدمين وترك األرض والوصول لوضع ميل مركز الثقل خمفًا مع مرجحة ا

 الطيران والجسم ممتدًا , والرأس بين الذراعين ,وعدم تحريكيا لمخمف في بداية الميارة .
كما ساعدت األداة التعميمية البلعبة عمي االستمرار في حركة الجسم لموصول لممرحمة 

حيح والرجمين والركبتين مضمومتين وممدودتين الرئيسية لمميارة مع االحتفاظ بوضع الجذع الص
وزاوية الكتف ) الذراعين مع الجذع ( أكبر ما يمكن , وىنا تمكن األداة التعميمة المدرب من 
كسابيا  تثبيت البلعبة في أي مرحمة من مراحل األداء لتصحيح أوضاع وشكل الجسم وا 

لجسم تمر البلعبة بوضع الوقوف اإلحساس الجيد بشكل الجسم في اليواء , وباستمرار حركة ا
عمي اليدين وذلك عند اتصال الكفين باألرض لتبدأ المرحمة النيائية بدفع األرض بالذراعين مع 
عضبلت الكتفين , مما يؤدي إلي مرحمة طيران ثانية بيدف تييئة الجسم لمرحمة اليبوط , ثم 

 االبتدائي. الثني الفجائي القوي لمفصمي الفخذين حتى تصل البلعبة لموضع 
كما ساعدت األداة التعميمية البلعبات عمي أداء الميارة ككل عمي خط واحد وعدم 

األداء بشكل جيد ,  كتكنياالنحراف عن االتجاه المستقيم , مما ساعد البلعبة عمي اكتساب 
وأتاحت أيضًا فرصة التعمم بدون إصابات لما توفره من أمان لمناشئات حيث تؤدي البلعبة جزء 

التدرج التعميمي , ثم بعد ذلك أداء الميارة  ككل دون الحاجة إلي سند المدرب ,  تمريناتمن 
الصحيح لمرات كثيرة ,  مما أعطي الثقة لبلعبة ألداء الميارة وأيضًا ساعدىا عمي تكرار األداء

 مما ساىم في تعمم الميارة وتطويرىا بصورة  أفضل . 
م( إلي أن األدوات واألجيزة المساعدة 1002وفي ىذا الصدد يشير سعيد عبد الرشيد )

تمعب دورًا ىامًا و رئيسيًا في محال الجمباز حيث تتعدد تمك األدوات األجيزة في أشكاليا 
يارات ويرتبط التركيب اليندسي لتمك األجيزة بطبيعة المسار الحركي وتصميماتيا وفقًا لنوع الم

لمميارات كما تتيح الفرصة لبلعب لبلقتصاد في الجيد المبذول في االتجاه المطموب ألداء 
 (  3: 8الميارة  . )

م( إلي أن القمق يؤدي إلي عدم الثقة بالنفس وبالتالي يؤدي إلي 1002ويشير أسامة راتب )
 (  192:   2ة عمي األداء الجيد . )عدم القدر 

وتظير ىنا أىمية األدوات المساعدة في تعميم وتحسين وتطوير أداء الميارات الحركية 
م( , 2991بصفة عامة وفي رياضة الجمباز بصفة خاصة , حيث يتفق محمد إبراىيم شحاتة )

واألجيزة  (عمي أىمية األدوات 1022م( , أحمد اليادي يوسف ) 2998) callier كالير
المساعدة في أنيا تكسب البلعب بعض الصفات النفسية واإلرادية البلزمة في الجمباز مثل 
الجرأة وىذا يرجع إلحساس البلعب باألمان أثناء األداء مما يتيح لو زيادة مرات التكرار دون 

 ( 128ى 122:  1( ,)   222: 30( , )  32: 21خوف .  )
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م(  إلي أن األدوات واألجيزة التعميمية تمعب دورًا 1002كما يشير سعيد عبد الرشيد )
أساسيًا في تدريب الجمباز حيث أصبحت البديل عن عممية السند المساعد التي يقوم بيا المدرب 
خبلل تعميم الميارات ونظرًا لتعدد ميارات الجمباز وتعقد تركيباتيا الفنية استوجب ذلك ظيور تمك 

ألن عممية السند التي يقوم بيا المدربين أصبحت دون جدوى وأن األنواع من األدوات واألجيزة 
األجيزة التعميمية ال تستخدم في تعميم الميارات فقط ولكنيا تستخدم أيضًا في تصحيح أخطاء 

 (  12,11: 9التكنيك . )  
( , 1001م( , عمي البنا )1002ويتفق كل من محمد سعد زغمول , مصطفي السايح )

( عمي أن أىم ما يساعد المتعمم خبلل عممية التعميم ىو استخدام المعمم أو م1001نوال شمتوت )
المدرب لموسائل و األجيزة التعميمية المساعدة , وذلك ألنيا تعد ركنًا أساسيًا من أركان العممية 
التعميمية حيث أنيا تؤدي إلي وضوح شكل األداء وتيسر عمي المتعمم إدراك الحركة المطموب 

يؤدي إلي سرعة التعمم كما أن ليا تأثيرًا إيجابيًا عمي تقميل أخطاء األداء لممتعمم . تعمميا مما 
(25 :82( ,  )22  :231,233()11 :58  ,59   ) 

م( محمود 2992)  Chai k . et alوآخرون وىذا يتفق مع ما توصل إليو كل من تشاي
م ( , 1001بحي )م( ,وحيد ص1002م( , سعيد عبد الرشيد خاطر ) 2992محمد الحرز )

م( ,  مني عبد الرحمن فرج 1005م( , إيمان يحيي عبد اهلل )1003وسام شوقي ذكي )
م( من أن األدوات و األجيزة المساعدة تساىم 1020م(, عبل حسين , ىبة رضوان )1007)

بدور كبير في تعميم وتحسين وتطوير أداء الميارات الحركية في الجمباز وكذلك في األنشطة 
 ( 20( ) 29( ) 5( ) 15()  12( )8( )  28( ) 32ة المختمفة بصفة عامة . ) الرياضي

(  Gerald s. George(, ) 19م( )Bart Conner( )1002وما توصل إلية كل من )
( من أنو كمما استطاع المدرب تقسيم الميارة الحركية ووضع تدريبات باستخدام 31م( )2998) 

ألي اكتساب و تعديل وتطوير مراحل األداء المياري بشكل  األدوات واألجيزة المساعدة أدي ذلك
 أفضل . 

 :  أنو وىذه النتائج تحقق صحة فرض البحث الذي ينص عمي 
  توجىىىىد فىىىىىروق دالىىىىة إحصىىىىىائية بىىىىين المجموعىىىىىة التجريبيىىىىة ) التىىىىىي اسىىىىتخدمت األداة التعميميىىىىىة

التىىىدرج التعميمىىىي ( وبىىىين المجموعىىىة الضىىىابطة ) التىىىي اسىىىتخدمت  تمرينىىىاتالمسىىىاعدة خىىىبلل 
التىىدرج التعميمىىي فقىىط( فىىي مسىىتوى تعمىىم ميىىارة الشىىقمبة الخمفيىىة السىىريعة عمىىي اليىىدين  تمرينىىات

 عمي جياز الحركات األرضية  ولصالح المجموعة التجريبية.
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 االستنتاجات:
الدراسة , ومن خبلل ما توصمت إلية في حدود عينة البحث , واإلجراءات المتبعة في ىذه 

 الباحثة من نتائج  تستنتج ما يمي :
المجموعىىىة  فىىىي تعمىىىيم الميىىىارة قيىىىد البحىىىث لىىىدي ناشىىىئات المتبعىىىة التىىىدرج التعميمىىىي تمرينىىىات -2

الشىقمبة الخمفيىة السىريعة عمىي اليىدين عمىي بشكل إيجابي في تعمم ميىارة  تالضابطة ساىم
  ين .لدي جياز الحركات األرضية

التىىدرج التعميمىىي لمميىىارة قيىىد البحىىث  تمرينىىاتالمسىىتخدمة خىىبلل  األداة التعميميىىة المسىىاعدة -1
الشىىقمبة الخمفيىىة سىىاىمت بشىىكل إيجىىابي فىىي تعمىىم ميىىارة لىىدي ناشىىئات المجموعىىة التجريبيىىة 

 .ينلدي السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية
المسىىتخدمة مىىع التىىدرج التعميمىىي  تمرينىىاتاألداة التعميميىىة المسىىاعدة خىىبلل تفىىوق اسىىتخدام  -3

  المجموعىىة الضىىابطة ة مىىعالمتبعىى التىىدرج التعميمىىي فقىىط تمرينىىاتعمىىي المجموعىىة التجريبيىىة 
, ممىا  الشىقمبة الخمفيىة السىريعة عمىي اليىدين عمىي جيىاز الحركىات األرضىيةفي تعمىم ميىارة 
 . التعميماإليجابي في  اوتأثيرى ايدل عمي فاعميتي

 التوصيات 
 توصي الباحثة في ضوء ما توصمت إلية باالتي : 

التدرج  تمريناتخبلل سنوات  8لبلعبات الجمباز تحت استخدام األداة التعميمية المساعدة  .2
 التعميمي لتعميم ميارة الشقمبة الخمفية السريعة عمي اليدين عمي جياز الحركات األرضية . 

التدرج التعميمي لميارات  تمريناتأثناء تنفيذ االىتمام باستخدام األدوات التعميمية المساعدة  .1
 الجمباز بصفة عامة . 

 .    عمى أدوات تعميمية جديدةعالية و  صعوبة ذات أخرى إجراء دراسات مماثمة عمي ميارات .3
 المصادر

 أوال : المصادر العربية :
,  المبىىىادئ األساسىىىية لمجمبىىىازم( :2112إبـــراهيم ســـعد ز مـــول ع الســـيد معـــوض الســـيد ) -2

G.M.S  . القاىرة , 
, مركىىىز الكتىىىاب  قىىىراءات موجيىىىة فىىىي تىىىدريب الجمبىىىازم( : 2114أحمـــد الهـــادي يوســـف ) -1

 الحديث , القاىرة.  
ــب ) -3 ــل ســعد شــنودة ع ســامية فر م , دار  الجمبىىاز الفنىىي , مفىىاىيم وتطبيقىىاتم( :1111أدي

 الممتقي الفكري , اإلسكندرية . 
 , دار الفكر العربي , القاىرة .  الرياضةعمم نفس م( :2111أسامة كامل رات  ) -2
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ـــد ا  ) -5 ـــب عب م فاعميىىىة اسىىىتخدام بعىىىض معينىىىات الىىىتعمم عمىىىي ميىىىارة  م( :2115إيمـــان يحي
, كميىىة التربيىىة الرياضىىية بنىىات  رسىىالة ماجسىىتير غيىىر منشىىورةالتصىىويب فىىي كىىرة السىىمة م , 
 بالقاىرة , جامعة حموان .  

برنىىامج مقتىىرح باسىىتخدام لىىوح اإلتىىزان عمىىي بعىىض م تىىأثير  م( :2112ربــا  فــاروق حــافظ )  -2
العناصىىر البدنيىىة ودرجىىة الثبىىات بعىىد اليبىىوط مىىن أداء نيايىىات الجمىىل الحركيىىة عمىىي أجيىىزة 

, المجمد السادس والعشىرون , كميىة التربيىة الرياضىية  مجمة عموم وفنون الرياضةالجمبازم 
 بنات بالقاىرة , جامعة حموان .  

م تىىىأثير اسىىىتخدام المقعىىىد المطىىىور لتحسىىىين المسىىىار م( :2112) ريهـــام عبـــد الـــرؤف أحمـــد  -7
, كمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورةالحركي لميارة الشقمبة الجانبية مع ربع لفة م , 

 الرياضية بنات , جامعة حموان . 
م تطىوير ديناميكيىة االرتكىاز باليىدين باسىتخدام جيىاز م( : 2111سعيد عبـد الرشـيد خـاطر ) -8

, مجمىىىة كميىىىة  بحىىىث منشىىىوروتأثيرىىىىا عمىىىي مسىىىتوي األداء عمىىىي حصىىىان القفىىىزم ,  مسىىىاعد
 التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق .

ــــ ) -9 مقىىىال عممىىىي : م المتغيىىىرات البيوميكانيكيىىىة واألداء فىىىي رياضىىىة الجمبىىىازم ,  م(2111ــــــــــــ
 , مجمة كمية التربية الرياضية , جامعة المنوفية . منشور

: م تىىأثير اسىىتخدام معينىىات تعميميىىة  م(2111حســين ع هبــة رضــوان لبيــ  ) عــال حســن -20
,  مىؤتمر الىدولي لعمىوم الرياضىةمبتكرة عمي تعمم بعض الميارات األساسية في كرة اليد ,ال

 كمية التربية الرياضية لمبنين , جامعة اإلسكندرية . 
 , القاىرة .  مبازاتجاىات معاصرة في تدريب الج:  م(2112عمب عبد المنعم البنا )  -22
 , دار المعارف , القاىرة . دليل الجمباز الحديث:  م(1112محمد إبراهيم شحاتة ) -21
 , دار الفكر العربي القاىرة.تدريب الجمباز المعاصرم(:2113ـــــــــــ ) -23
 اختبىارات األداء الحركىي:  م(1114محمد حسن عالوي ع محمد نصر الـدين رضـوان )  -22

 , الطبعة الثالثة , دار الفكر العربي, القاىرة .
ـــول ع مصـــطفب الســـايح )  -25 ـــد ســـعد ز م تكنولوجيىىىا إعىىىداد معمىىىم التربيىىىة : م( 2111محم

 , مطبعة اإلشعاع الفنية . الرياضية 
, الجىزء  القياس والتقويم في التربيىة البدنيىة والرياضىة: م(1111محمد صبحب حسانين )  -22

 , القاىرة.  األول , دار الفكر العربي
, الجزء الثاني , دار الفكر  القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة: م(1111ــــــــــــ )  -27

 العربي , القاىرة. 
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: م أثىىر اسىىتخدام كىىل مىىن السىىطح الثابىىت والمتحىىرك فىىي  م(1113محمــود محمــد الحــرز ) -28
تعمىىيم الشىىقمبة األماميىىة عمىىي اليىىدين و أثرىمىىا عمىىي التركيىىب الزمنىىي و مسىىتوي األداء م , 

,المؤتمر العممي األول لقسىم التمرينىات والجمبىاز  , كميىة التربيىة  مجمة نظريات وتطبيقات
 . الرياضية بنين , بأبو قير , جامعة اإلسكندرية 

: م تأثير استخدام األجيىزة المسىاعدة عمىي مسىتوي أداء  م(2112منب عبد الرحمن فرج ) -29
( سىىنة,  21 -9بعىىض الميىىارات اليجوميىىة فىىي كىىرة السىىمة لتمميىىذات المرحمىىة االبتدائيىىة ) 

, كميىىىة التربيىىىة الرياضىىىية بنىىىات بالقىىىاىرة ,جامعىىىة المجمىىىة العمميىىىة لمتربيىىىة البدنيىىىة والرياضىىىة
 حموان.    

ـــاض )ناهـــ -10 ـــري في : م تىىىأثير برنىىىامجين باسىىىتخدام بعىىىض األجيىىىزة التدريبيىىىة  م(2111د خي
المسىىىاعدة عمىىىي بعىىىض الصىىىفات البدنيىىىة الخاصىىىة والمسىىىتوي الميىىىاري لرياضىىىة الجمبىىىازم , 

 32, كمية التربية الرياضىية بنىات بالقىاىرة , العىدد المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة 
 , جامعة حموان . 

: متىىىأثير اسىىىتخدام جيىىىاز المرجحىىىات لتحسىىىين مسىىىتوي  م(2111ســـالمة محمـــد )نجـــالء  -12
رسىىىالة بعىىىض الصىىىفات البدنيىىىة وبعىىىض الميىىىارات الحركيىىىة عمىىىي جيىىىاز متىىىوازي اآلنسىىىات م

 , كمية التربية الرياضية بنات , جامعة حموان . ماجستير غير منشورة
ــب ) -11 , الجىىزء  لرياضىىيةطىىرق التىىدريس فىىي التربيىىة ا:  م(2112نــوال شــمتوت ع ميرفــت عم

 الثاني , مكتبة اإلشعاع الفنية . 
: م تىأثير اسىتخدام جيىاز األكروترامىب عمىي مسىتوي  م(2114هبة محمد إبراهيم النجـار) -13

أداء السبلسىىل الجمبازيىىة والسبلسىىل األكروباتيىىة عمىىي جيىىازي الحركىىات األرضىىية وعارضىىة 
, كميىىة  ماجسىىتير غيىىر منشىىورة رسىىالةالتىىوازن طبقىىًا لمتطمبىىات القىىانون الىىدولي لمجمبىىاز م  

 التربية الرياضية بنات , جامعة حموان .
: م تىىأثير اسىتخدام لوحىىة ارتقىىاء تدريبيىة عمىىي مسىىافة  م(2112وحيــد صــبحب عبــد الغفــار) -12
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,  كميىىىة التربيىىىة  رسىىالة دكتىىىوراه غيىىىر منشىىىورةالجمبىىاز باسىىىتخدام وسىىىائل تدريبيىىىة مقترحىىىة م 
 الرياضية بنين , جامعة حموان .
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