
1 
 

ً تعلن تأثٍز توزٌٌاخ ههارٌح تذاللح العاداخ العقلٍح ف

 ههارج الىقىف على الٍذٌي فً الجوٌاستك الفًٌ للسٍذاخ 

                                           هحوذد. ظاهز غٌاوي  أ.م.

فزح خضٍز م. م .ٌاسز هحوىد وهٍة طالثح الواجستٍز : 

 ٌاس

 ممخص البحث 

لمقدمة واىمية البحػث التػت تيػدؼ الػع رسػو ماػتول الػتوقـ والو ػوؼ وقػع الموو ػات التػت اتضمف الباب االوؿ    
تؤدي الع ضوؼ ست اداء الميارات ست الجمنااتؾ بصورة وامػة وميػارة الو ػوؼ وقػع اليػديف باػ ؿ مػا  ولمػا 

ف لوققيػة سوػد البػاح و طيػا بالوػادات اليا اىمية بانايابية اتماـ بقية الحر ات وقع بااط الحر ػات االرضػية اوارتبا
تمرينات ميارية وتـ اتفاؽ المبػراء وقييػا وتػـ  يػاس الوػادات الوققيػة لػدل وينػة البحػث ا و اػمت الػع مجمػووتيف 

االمتبػػارات القبقيػػة ومػػف  ػػـ تطبيػػؽ التمرينػػات المياريػػػة  بػػرجراءف و ذات وػػادات وقيػػا ووػػادات واطمػػة و ػػاـ البػػاح 
تـ التوصؿ الع نتامج تقؾ االمتبارات الع اف ىناؾ سروؽ ذات داللة مونوية وبودىا تـ اجراء االمتبارات البودية و 

لقمجمػػػووتيف لبمتبػػػاريف القبقيػػػة والبوديػػػة لصػػػالي االمتبػػػار البوػػػدي لقمجمووػػػة التػػػت تتميػػػز بوػػػادات وققيػػػة واطمػػػة 
 .يدات الفنت لقا ف ااتمداـ ىذه التمرينات مو ميارات وسواليات امرل ست لوبة الجمنااتؾع الباح و ووص

 التعريف بالبحث -1

 المقدمة واهمية البحث  1-1

اف درااة الوا و ست مؤاااتنا التوقيمية والتدريبية بممتقؼ ماتوياتيا تصنو ا  ر مف وبمة ااتفياـ ست      
 يمة الموقومات الوقمية والتدريبية التت يحصؿ وقييا الطقبة او المتوقميف ست المجاؿ الرياضت سيما يتققونو مف 
موقومات دوف االاتفادة منيا بالا ؿ المطقوب حيث تحوؿ ىؤالء المتققوف لقموقومات الع مجرد مققديف ويرددوف 
المفاىيـ والمصطقحات دوف سيميا وااتيوابيا. ويرجو ىذا الع ااتمداـ الطرؽ غير الاقيمة ست التوقـ ويورؼ 

مما ادل الع ااتمداـ  . (52: 5102")اود اهلل االتغير دامـ نابيًا ست الاقوؾ يحدث نتيجة لقمبرة"التوقـ 
االااليب الحدي ة التت تيدؼ الع رسو ماتول ومقية التوقـ التت يتـ مف مبليا ايصاؿ الموقومات الصحيحة الع 
المتوقـ وذلؾ لرسو ماتول التوقـ ست زيادة الداسوية والتحفيز والتاويؽ الوالت ست التوقـ وىذا يحدث تحفيز دامـ 

ست الاقوؾ ويحدث نتيجة المبرةا ولما  اف اليدؼ االااات ست الومقية التوقيمية لذا اصبي مف الميـ جدا نابيا 
ااتمداـ طرؽ واااليب حدي ة التت تراوت القدرات الوققية واالبداوية واالدرا ية مف مبؿ ااتمداـ الوادات 

 .الوققية

وادات الوققية ىت اقو ات وققية ذ ية لتنمية التف ير اوؼ يااود وقع التوقـ الصحيي او الاقيـا وتوتبر ال    
وند االنااف سمف يمتقؾ وادات الوقؿ يم ف اف يطور بصورة ماتمرة  دراتو الوققية ويحقؽ درجة والية مف 
 القدرات وقع النفاذ الع جوىر االاياء. حيث اف الفامدة مف توقـ ااتمداـ وادات الوقؿ تتم ؿ ست زيادة النااط
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الحر ات االرضية ىت اااس الجمنااتؾ وذلؾ ألنيا ميمة ست تييمة  واالاتجابات الرياضية ا حيث افوالتر يز 
تحتاج الع االداء الميارل الجيد لقوصوؿ الع تنظيـ ست  الفنت لقايدات الوبة الجمنااتؾ الف لوبة الجمنااتؾ

الميارات االاااية ست االلواب اف ومقية توقـ بمشكمة البحث وتضمنت االسواؿ الحر ية وحاف االداء. 
 الرياضية تواجو صووبة ست التوقـ وذلؾ لألاباب متوددة منيا ااباب تم  ااقوب التوقـ ومنيا ااباب تم 

تبيف اف ىناؾ الحر ات االرضية ست لوبة الجمنااتؾ الفنت لقايدات  لتطبيؽ فو المتوقـ ومف مبؿ مااىدة الباح 
اليديف وودـ اداميا بالا ؿ الصحيي  د يرجو ىذا الع ودـ ااتمداـ الوادات  صووبة ست اداء ميارة الو وؼ وقع 

اوداد تمرينات ميارية بداللة اوال  ىالالبحث  افهدو الوققية حيث ليا تر ير  بير ست ومقية توقـ ىذه الميارة .
التورؼ وقع  ني هووالثا. لقجمنااتؾ الفنت لقايداتالوادات الوققية ست توقـ اداء ميارة الو وؼ وقع اليديف 

لقجمنااتؾ الفنت تر ير التمرينات الميارية بداللة الوادات الوققية ست توقـ اداء ميارة الو وؼ وقع اليديف 
لقمجمووتيف التجريبيتيف  والبودي القبقت يفىناؾ سروؽ مونوية بيف نتامج االمتبار اف  فرض البحثاما . لقايدات

 .ر البودي بداللة الوادات الوققية لصالي االمتبا

جراءاته الميدانية  -2  منهج البحث وا 
 منهج البحث : 2-1

إف طبيوة الما قة ىت التػت تحػدد منيجيػة البحػث الماػتمدمةا "وىػت ايضػًا الطريػؽ الػذي يػودي إلػع  اػؼ      
 )الاػػوؾ وال بياػػػت ا "حقيقػػة الظػػاىرة بحيػػث تحػػػدد الوب ػػات بػػيف المتغيػػػرات الرمياػػة التػػت تت ػػوف منيػػػا الظػػاىرة 

5112 :20). 
 ف المنيج التجريبت لمبممتو طبيوة ما قة البحث. و لذلؾ ااتمدـ الباح  

 مجتّمع وعينة البحث :  2-2
ػػػػػو البحػػػػػث مػػػػػف طالبػػػػػات  اػػػػػـ التربيػػػػػة البدنيػػػػػة ووقػػػػػوـ الرياضػػػػػة سػػػػػت  قيػػػػػة التربيػػػػػة االاااػػػػػية        ت ػػػػػوف مجتمب

ـب امتيػػػػػػػػار طالبػػػػػػػػات المرحقػػػػػػػػة 26( والبػػػػػػػػال) وػػػػػػػػددىف )5102 – 5102لقوػػػػػػػػاـ الدرااػػػػػػػػت ) ( طالبػػػػػػػػة حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػ
لطريقػػػػػة الومديػػػػػة ال انيػػػػػة بالطريقػػػػػة الومديػػػػػة وذلػػػػػؾ  ػػػػػونيف يدراػػػػػف المػػػػػادة سػػػػػت ىػػػػػذه المرحقػػػػػة و ػػػػػاف االمتيػػػػػار با

( طالبػػػػػػػة وتػػػػػػػـ ااػػػػػػػتبواد طالبػػػػػػػة واحػػػػػػػدة  ونيػػػػػػػا رااػػػػػػػبة مػػػػػػػف الوػػػػػػػاـ 01وبقػػػػػػػ) وػػػػػػػدد طالبػػػػػػػات المرحقػػػػػػػة ال انيػػػػػػػة )
%( بالناػػػػػػبة لمجتمػػػػػػو البحػػػػػػث ال قػػػػػػت " امتيػػػػػػارًا حػػػػػػرًا وقػػػػػػع ااػػػػػػاس إنيػػػػػػا 12ا59الماضػػػػػػت وبقغػػػػػػت ناػػػػػػبتيف ) 

 (002: 0166) وبيدات وامروف ا تحقؽ اغراض الدرااة التت يقـو بيا الباحث".
 تجانس وتكافؤ افراد عينة البحث :  2-3

بوػػػػد اف تػػػػـ امتيػػػػار الوينػػػػة مػػػػف المجتمػػػػو االصػػػػقت لقبحػػػػث وألجػػػػؿ الحصػػػػوؿ وقػػػػع وينػػػػة متاػػػػاوية سػػػػت  
 –ف الػػػػع اجػػػػراء ت ػػػػاسؤ اسػػػػراد الوينػػػػة سػػػػت المتغيػػػػرات المتوققػػػػة بػػػػػ ) الومػػػػر و تومػػػػد البػػػػاح ذ القيااػػػػات الجاػػػػمية ا

( 0تجػػػػانس اسػػػػراد الوينػػػػة سػػػػت المتغيػػػػرات اوػػػػبه و مػػػػا سػػػػت الجػػػػدوؿ )و ػػػػد تػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف ا الػػػػوزف(  –الطػػػػوؿ 
 .التت تبيف نتامج إجراء التجانس لوينة البحث ست  يااات الطوؿ والوزف والومر

 (1الجدول )
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 ت المتغيرات الواط الحاابت الوايط موامؿ االلتواء

 0 الوزف 59.684 57.000 0.015

 5 الطوؿ 159.210 158.000 0.310

 3 الومر الزمنت 21.0526 21.000 1.399

 
ف بت ػػػػاسؤ اسػػػػراد وينػػػػة البحػػػػث وػػػػف طريػػػػؽ تحقيػػػػؿ نتػػػػامج االمتبػػػػارات القبقيػػػػة لقميػػػػارات الحر يػػػػة و  ػػػػـ  ػػػػاـ البػػػػاح 

ا والممتػػػػػارة والمطبقػػػػػة وقػػػػػع وينػػػػػة البحػػػػػث  الفنػػػػػت لقاػػػػػيدات وقػػػػػع باػػػػػاط الحر ػػػػػات االرضػػػػػية سػػػػػت الجمنااػػػػػتؾ
 و ما ست الجدوؿ.

 (2الجدول )
الوسط  ن المتغير المجموعات

 الحسابي
 نسبة قيمة)ت( انحراف معياري

 الخطأ
المجموعة 

 التجريبية االولى
مهارة الوقوف 
 عمى اليدين

9 4.611 0.674  
 

1.109 

 
 

المجموعة  0.284
 التجريبية الثانية

مهارة الوقوف 
 عمى اليدين

9 4.250 0.707 

 -تحديد مجموعتي البحث :   3-4
ف لتحديد الوادات الوققية المبممة لقدرااة ا سبود اطبويا و ولغرض تحديد مجمووتت وينة البحث التجر الباح    

ؿ الػع مػدل ف بورض ااػتمارة ااػتبياف تتضػمف الوػادات الوققيػة لقتوصػو وقع بوض المصادر والمراجو  اـ الباح 
بتبنػت مقيػاس  واات الوققيػة المبممػة لوينػة البحػث  ػامف بتحديػد الوػادو سبوػد اف  ػاـ البػاح  ا مبممتيا لوينة البحث

الػػػع القغػػػة الوربيػػػة والمقػػػنف بػػػرجراء األاػػػس الوقميػػػة ا والمتػػػرجـ (5مقحػػػؽ )الوققيػػػة لػػػػ )  واػػػتا و اليػػػؾ( الوػػػادات 
ف المقيػػاس وقػػع وينػػة البحػػث سػػت يػػـو اال نػػيف و لبمتبػػار والػػذي يحتػػوي وقػػع اربػػو بػػدامؿ ل ػػؿ سقػػرة. سطبػػؽ البػػاح 

بتحقيػؿ نتػامج  واوذلؾ لغرض التورؼ وقع ماتول الوادات الوققية لدل الطالبػات و ػام0/5102/ 00  المصادؼ
تطبيؽ المقياس وف طريؽ  انوف النابة المموية لإلجابات سقامت الوينة الع مجمػووتيف متاػاويتيف بالوػدد حيػث 

لبػػات تقػػؿ لػػدييف الوػػادات طا 1% ا و91طالبػػات يتمػػتوف بوػػادات وققيػػة واليػػة تزيػػد ناػػبتيف وػػف  1وجػػدت اف 
ف بااػػتمداـ تصػػميـ المجمػػووتيف ذات الوػػادات و تحقيػػؿ تقػػؾ النتػػامج ا  ػػاـ البػػاح  % وبحاػػب91الوققيػػة با ػػؿ مػػف 

 ( يبيف ذلؾ .3الوققية الوالية والواطمة والجدوؿ )
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 (3جدول )
 يبين تصميم المجموعتين ذات العادات العقمية العالية وذات العادات العقمية الواطئة

 الوسائل واالدوات واالجهزة المستخدمة في البحث    3-5
 وسائل جمع البيانات 3-5-1

 المصادر والمراجو الوربية األجنبية .  -0
 اب ة الموقومات االنترنيت  .  -5
 االدوات واالجهزة 3-5-2
 (..Diamandتو يت)ااوة  -0
 ( ) تـ تصوير وينة البحث بيا ( .Sony اميرا تصوير ) -5
 اريط  ياس . -3
 بااط الحر ات االرضية  -2
 Lenovo  (201)البتوب حاابة  -2
 ميزاف ال ترونت لقياس الوزف  -2
 اعداد التمرينات المهارية  2-6

وقع بوض المصادر والمراجو سضًب وف الراامؿ واالطاريي ست تمص  التربية  ـبود اطبويف و  اـ الباح     
الع اوداد تمرينات مياريػة توقيميػة لػبوض الحر ػات االرضػية لجمنااػتؾ الطالبػات ا  مواالرياضية والبدنية ا التجر

وتػػػدرج صػػػووبة  ػػػرار مراويػػػة ضػػػوابط اوػػػداد التمرينػػػات بالاػػػ ؿ الػػػبـز لوينػػػة البحػػػث مػػػف حيػػػث الاػػػدة والمػػػدة والت
( تمرينًا وقع مجمووة مف المبراء ذوي االمتصػا  01بورض ىذه التمرينات التت بق) وددىا ) واالتمريف ا سقام

 .  ض التوديبت البايطةو% وقع جميو التمرينات مو ب011وتـ اتفاؽ المبراء بنابة 
 في البحث   االختبار المهاري المستخدم 2-7

ف وقػع بوػض المصػادر والمراجػو لغػرض امتيػار االمتبػارات الماصػة بتقيػيـ االداء البػاح و بود اطػبع 
" البػػاح وف االمتبػار المػا  بػاداء ميػارة الو ػوؼ وقػع اليػػديف  المحػددة لقدرااػة ا حيػث امتػار ةالميػاري لقميػار 

بالظػػاىرة  سػت الغالػب يحتػػاج الباحػث الػػع االمتبػار او وضػػو امتبػار لقيػاس متغيػػرات البحػث وبماصػػة المرتبطػة

المرحقة  المرحقة األولع التصميـ
 ال انية

المرحقة 
 ال ال ة

المرحقة 
 الرابوة

 المرحقة الماماة

المجمووة االولع ذات 
 الوادات الوققية الوالية

 االمتبار القبقت
التمرينات 
 الميارية

االمتبار 
 البودي

الفرؽ بيف 
االمتباريف 
القبقت 
 والبودي

الفرؽ بيف االمتبار 
وند البودي لقمجمووتيف 

المجمووة ال انية ذات  سرؽ متواط الدرجات
 الوادات الوققية الواطمة
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د حميػػػػ" )وبػػػػد الالمػػػػراد  يااػػػػيا سوقػػػػع الباحػػػػث اف ينتقػػػػت االمتبػػػػارات التػػػػت تومػػػػؿ وقػػػػع  يػػػػاس مػػػػا يػػػػراد  يااػػػػيا
 .(591: 0163و اظـا

 (55: 0119)احمد ووبد الرزاؽا" اختبار مهارة الوقوف عمى اليدين  -
الو ػػوؼ وقػػع اليػػديف ىػػو وبػػارة وػػف وضػػو الو ػػوؼ الوػػادي المو ػػوس حيػػث تػػؤدي الػػذراواف دور الػػرجقيف سػػت   

الوضو الماتقيـ الوادي . وياتمدـ ىذا الوضػو   يػرا سػت رياضػة الجمبػاز ألنػو يػؤدل مػف اوضػاع ممتقفػة و  يػرة 
الوػادي حيػث ت ػوف متراصػة بطريقػة وىت مف االوضاع االتزانية وقع اليديف حيث يتمذ سيو اجزاء الجاـ الوضػو 
 منظمة تضمف اتزاف الجاـ وقع اليديف وتؤدل ىذه الحر ة بالنيوض الفردي 

 قو وؼ وقع اليديف .ل االداء المياري ياس  الغرض من االختبار :
 : جراء االمتبار  مف النواحت الفنية لألداء

وقع الرجؿ االمامية مو  نت مفصؿ الفمذيف  الو وؼ مف الوضو اماما . الذراواف واليا  ـ نقؿ  قؿ الجاـ- 
 . لوضو اليديف وقع االرض

 . ارجحو الرجؿ المقفيو مو دسو االرض بالرجؿ االمامية ومرجحتيا مقفا لضػػػػػػـ الرجقيف  بؿ الوضو الومودي- 
از وندما يصؿ الماطاف سوؽ  اودة االرت از ي بت الجاـ بفوؿ الاد الوضقت المتوازف ست وضو االرت  -

 . الومودي
 . لألماـالمااسة بيف اليديف برتااع الصدر واالصابو تاير - 
 . يوزع  قؿ الجاـ وقع اليديف بالتااوي- 
  .ارت ازااتوماؿ وضبت البطف والظير والتح ـ ست القوة الناتجة مػػف الذراويف ومفصؿ ال تفيف  قاودة  -
 استمارة تقييم االداء المهاري 2-8
وقع ااتمارة التح يـ الماصة باالتحاد الدولت لقجمنااتؾ والمتوارؼ وقييا ست جميو  وفبود اطبع الباح    

ف بروداد ااتمارة ماصة لتقييـ االداء المياري لوينة البحث و البطوالت والمناساات المحقية والدولية ا  اـ الباح 
 011قوبة ستـ اتفا يـ وقييا با ؿ  امؿ وبنابة وبوض ح اـ ال (3مقحؽ ) وورضتيا وقع مجمووة مف المبراء

 .( 0مقحؽ )% ليذه االاتمارة 
 االختبار القبمي  2-9
ا حيث تمت  09/5/5102ف بتطبيؽ االمتبارات القبقية وقع وينة البحث ست يوـ االحد المواسؽو  اـ الباح   

نوع اونت وذلؾ لغرض ورضيا وقع  االمتبارات لطالبات المجمووتيف وتـ تاجيؿ اداء االمتبارات ب امرا
الحصوؿ وقع نتامج االمتبارات  وفالمح ميف ليضووا درجة ل ؿ طالبة الداء امتبار الميارة وليتانع لقباح 

 القبقية .
 
 
 
 االستطالعية  رباالتج11–2
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 التجربة االستطالعية االولى  1 – 11–2
( طالبػات مػف طالبػات المرحقػة 2وقػع ) الوػادات الوققيػةمقيػاس تتضمف التجربة االاتطبوية االولػع تطبيػؽ     

يػػـو ال ب ػػاء المواسػػؽ سػػت  باػػرح تفصػػيقت لقميػػارات وتطبيػػؽ وامتباراتيػػا والتػػت نفػػذت فو البػػاح  االولػػع ا حيػػث  ػػاـ
 وذلؾ لقتورؼ وقع مدل صبحية االجيزة واالدوات الماتمدمة ست االمتبار القبقت.05/0/5102
 التجربة االستطالعية الثانية  2 –11–2
تطبيػػؽ االمتبػػارات ل 02/0/5102التػػت نفػػذت سػػت يػػـو الممػػيس المواسػػؽ  تتضػػمف التجربػػة االاػػتطبوية ال انيػػة  

قت لقميػػارات وتطبيػػؽ ( طالبػػات مػػف طالبػػات المرحقػػة االولػػع ا حيػػث  ػػاـ البػػاح وف باػػرح تفصػػي2المياريػػة وقػػع )
ولقتورؼ وقػع مػدل صػبحية االجيػزة واالدوات الماػتمدمة سػت  ومدل مبممتيا لوينة البحثا التمرينات الميارية

 . االمتبار القبقت
 اجراء التجربة الرئيسية  11 -2

وقػع طالبػات  بػرجراء التجربػة الرمياػية بتطبيػؽ الوحػدات التوقيميػة متضػمنة التمرينػات المياريػة فو  اـ الباح      
د يقػة ل ػؿ وحػدة توقيميػة ا بوا ػو  11( وحدة توقيميػة وبػزمف 02المجمووتيف االولع وال انية ا والتت ت ونت مف )

مف  بػؿ تدرياػيت المػادة  50/5/5102وحدتيف توقيميتيف ل ؿ اابوع والتت بدات بتطبيقيا ست يوـ االحد المواسؽ 
 وذلؾ لتحقيؽ اىداؼ البحث .التوقيمية وتطبيؽ التمرينات ست الجزء الرميات لقوحدات 

 تطبيق االختبارات البعدية  2-12
بػػػرجراء االمتبػػػارات  فو لتوقيميػػػة لطالبػػػات المجمػػػووتيف  ػػػاـ البػػػاح بوػػػد اتمػػػاـ الػػػزمف المحػػػدد ألجػػػراء الوحػػػدات ا   

البوديػة لقمجمػػووتيف بماػػاودة سريػػؽ الومػػؿ الماػػاود وذلػػؾ لقحصػوؿ وقػػع النتػػامج الماصػػة بالدرااػػة بغيػػة تحقيقيػػا 
 .3/2/5102المواسؽ  ال ب اءست يـو ا وااتنتاج ما تم نت مف تحقيقو ست نياية التجربة 

 
 الوسائل اإلحصائية 13 – 2

" 
 .( 871-81: 9002)الكناني ،(  SPSSالحقيبة اإلحصائية )  نواستخدم الباحث

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها :  - 3
يتضمف ىذا الباب ورض النتامج وتحقيقيا ومنا اػتيا وسػؽ البيانػات التػت تػـ الحصػوؿ وقييػا  بػؿ بػدء تطبيػؽ     

لقطالبػات ونتػامج  رةمػف تطبيقيػا لتوقػيـ الميػانتيػاء التمرينات الميارية ا والبيانػات التػت تػـ الحصػوؿ وقييػا بوػد اال
وناب تطوير ماػتول األداء ليػذه الميػارة )والو ػوؼ وقػع اليػديف( مػف مػبؿ االمتبػارات القبقيػة والبوديػة ا اذ  ػاـ 

( لقمتغيػػػػرات الماصػػػػة Tف بحاػػػػاب  ػػػػيـ االواػػػػاط الحاػػػػابية واالنحراسػػػػات الموياريػػػػة وسرو يمػػػػا وامتبػػػػار )و البػػػػاح 
التػػت تمػػ  وينػػة البحػػث ا واػػيتـ وػػرض النتػػامج التػػت تػػـ التوصػػؿ الييػػا وقػػع اػػ ؿ جػػداوؿ بموضػػوع الدرااػػة 

واا اؿ بيانية  ونيا اداة توضيحية لقبحث وألنيا تققؿ مف احتماالت المطر ست المراحؿ التالية مف البحػث وتوػزز 
 األدلة الوقمية وتمنحيا  وة  .

 
 
 عرض وتحميل نتائج االختبارات القبمية والبعدية.  1 - 3
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عرض االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج االختبارات القبمية والبعدية ونسب التطور  3-1-1
 ( :4لممهارات المطبقة عمى المجموعتين كما في الجدول )

 قوف عمى اليدين والمطبقة عمى المجموعتين.نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممهارة الو  (4الجدول )

( الػػذي يبػػيف اف نتػػامج االمتبػػار القبقػػت واالمتبػػار البوػػدي لقميػػارات لمجمػػووتت وينػػة 2مػػف مػػبؿ الجػػدوؿ )و     
ف ماػبقا بحاػب ماػتول الوػادات الوققيػة الػع مجمػووتيف احيػث ظيػر النتػامج و البحث التت حددت مف  بؿ الباح 

الجػػدوؿ اف المجمووػػة االولػػع حصػػقت سػػت ميػػارة الو ػػوؼ وقػػع اليػػديف سػػت االمتبػػار القبقػػت ظيػػر اف الواػػط سػػت 
( وبػانحراؼ 9.320( واالمتبار البودي وقع واػط حاػابت )1.292( وبانحراؼ موياري )2.200الحاابت ىو )

ت االمتبػار القبقػت ا واػطيا ( ا اما المجمووة ال انية سقػد تبػيف اف ميػارة الو ػوؼ وقػع اليػديف سػ1.292موياري )
( اما االمتبار البودي لقمجمووة ال انية ظير اف الواط 1.919( وبانحراؼ موياري  دره )2.521الحاابت ىو )
( ا ومف مبؿ تحقيؿ ىذه النتػامج تبػيف اف ناػبة التطػور سػت 1.209( وبانحراؼ موياري )9.320الحاابت ىو )

مووة االولػع ا امػا المجمووػة ال انيػة سقػد  انػت ناػبة التطػور لقميػارة ( لقمج21.231)الو وؼ وقع اليديف ميارة 
 ( .93.5نفايا ىت )

رات القبمية والبعدية في عرض داللة فروق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبا 3-1-2
 ( :5( كما في الجدول )1.15بداللة )  T )المطبقة عمى المجموعتين وقيمة ) ةالمهار 

 (5جدول )
 داللة فروق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بين االختبارات القبمية والبعديةيبين 

 المعالم       
 االحصائية

 المجموعة

 
 المهارة

 االختبار البعدي قبمياالختبار ال
 نسبة التطور

 ع س   انحراف معياري وسط حسابي

 مهارة الوقوف  المجموعة االولى
 21.231 1.292 9.320 1.292 2.200 عمى اليدين

 مهارة الوقوف  المجموعة الثانية
 93.5 1.209 9.320 1.919 2.521 عمى اليدين

المعاليم 
     االحصائية

 
 المجموعة

 
 المهارة

 فرق الوسط الحسابي
 بعدي -قبمي 

 فرق االنحراف المعياري
 بعدي -قبمي 

الخطأ 
المعياري 
 لمفروق

 
 نسبة الخطأ T)قيمة )

 1.111 01.062 1.591 1.601 5.92- الو وؼ وقع اليديف االولى المجموعة

 المجموعة
 الثانية

 00.009 1.561 1.621 3.000- الو وؼ وقع اليديف
1.111 
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عرض نتائج االختبارات البعدية  لممجموعتين وتتضمن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 3-1-3
 ( :6( كما في الجدول )1.15بداللة )  T )وقيمة )

 (6جدول )
 (T)  وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط وتتضمن لممجموعتين  البعدية االختبارات نتائجيبين 

 

هارة
الم

وعة 
جم

الم
ينة 

 الع
عدد

ط  
طططططططط
سطططططط

الو
بي
سا
الح

ف  
ططططرا
نحططط

اال
ري
عيا
الم

 

 (Tقيمة)

بة 
طططططططط
طططططططط
نسطط خطأ
ال

اللة 
الد

 

 الجدولية المحتسبة
الو ػػػػػػػػػػػػوؼ 
وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

 اليديف

 غير مونوي 1.000 2.120 0.000 0.647 7.361 9 االوؿ
 0.417 7.361 9 ال انت

 (.1.12( بداللة ) 02درجة الحرية )
 مناقشة النتائج   3-2
 نتامج االمتبار القبقت واالمتبار البودي لقميارة الو وؼ وقع اليديف لوينػةف بورض وتحقيؿ و بود اف  اـ الباح    

وىػػت المجمووػػة  ف ماػػبقا بحاػػب ماػػتول الوػػادات الوققيػػة الػػع مجمػػووتيفو البحػػث التػػت حػػددت مػػف  بػػؿ البػػاح 
االولع التت ذات الوادات الوققية الوالية والمجمووة ال انية ذات الوادات الوققية الواطمة ا والتت اظيرت االواػاط 

اداء الوينػة  لقميػارة  سػت نتػامج االمتبػارات البوديػة  وناب التطور ست T)الحاابية واالنحراسات المويارية و يمية )
 ودالالت الفروؽ و ما يقت 

 مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمهارة الوقوف عمى اليدين  3-2-1
( اف األوااط الحاابية لميارة الو وؼ وقع اليديف ست اداء المجمػووتيف  انػت سػت االمتبػار 0يوضي الجدوؿ )  

( 9.320( لقمجمووػػػة االولػػػع و)9.320البوػػػدي اوقػػػع مػػػف االمتبػػػار القبقػػػت ول قتػػػا المجمػػػووتيف والتػػػت بقغػػػت )
تبػاريف القبقػت والبوػدي س ػاف سػرؽ الواػط لقمجمووة ال انية حيث تبيف اف ىناؾ سروؽ بيف االوااط الحاػابية لبم

(  اما المجمووة ال انية س ػاف سػرؽ الواػط 01.062ىت )  T)( و يمية )5.921الحاابت لقمجمووة االولع ىو )
( 0( ا ومػػف مػػبؿ النتػػامج التػػت تػػـ ورضػػيا سػػت الجػػدوؿ )00.009ىػػت ) T)( و يميػػة )3.000الحاػػابت ىػػو )
تػػـ ااػػتمراج ناػػبة التطػػور لميػػارة الو ػػوؼ وقػػع اليػػديف و مػػا  ةقػػـ الميػػار ل ػػب المجمػػووتيف سػػت تولناػػبة التطػػور 

( وتػػدؿ وقػػع اف وينتػػت المجمػػووتيف االولػػع وال انيػػة ليػػا ناػػبة تطػػور وتفػػوؽ المجمووػػة 0موضػػحة سػػت الاػػ ؿ )
ف ذلػؾ الػع تػر ير التمرينػات  التوقيميػة وناػبة انمفػاض و ال انية وقع ناػبة تطػور المجمووػة االولػع ويوػزو البػاح 

 ماتول الوادات الوققية لقمجمووة ال انية مما يبيف تفوؽ تطور اداء الميارة . 
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 (1شكل)
 يبين نسبة التطور لممجموعتين لمهارة الوقوف عمى اليدين

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ومػف مػبؿ مػػا تقػدـ مػف تحقيػػؿ وتفاػير لنتػامج االمتبػػارات القبقيػة والبوديػة مقارنػػة باألواػاط الحاػابية وسرو يػػا    
ا لقميػػػارات ال ب ػػػة  الفنػػػت لقاػػػيداتوناػػػب التطػػػور سػػػت ماػػػتول توقػػػـ بوػػػض الحر ػػػات االرضػػػية سػػػت الجمنااػػػتؾ 

بداللػػػة  ةنػػػات الماصػػػة لتطػػػوير الميػػػار التمريتحقيػػػؽ اىػػػداؼ البحػػػث الػػػذي تضػػػمف اوػػػداد  وفالممتػػػارة تبػػػيف لقبػػػاح 
الوادات الوققيػة وتطبيقيػا وقػع وينػة البحػث ومػف مػبؿ تقػؾ النتػامج تػـ التوػرؼ وقػع ماػتول تػر ير التمرينػات اذ 
تفو ت المجمووة التت تتصؼ بوادات وققية واطمة بنابة تطور اوقع مف المجمووة ذات الوادات الوققية الوالية 

تمرينات وبنفس الظروؼ ا  ما اف سرض البحث صفري ولـ يتحقؽ  وف اف ىناؾ سرؽ والتت طبقت وقييا نفس ال
واضػػي بناػػبة تطػػور ماػػتول توقػػـ ىػػذه الحر ػػات االرضػػية لقطالبػػات بػػيف المجمػػووتيف وانمفػػاض تػػر ير التمرينػػات 

لػة الوػادات الوققيػة الميارية لقمجمووة التت تتميز بوادات وققية واليػة وىػذا مػا ا بتتػو النتػامج ا اف التمرينػات بدال
 تر ير غير مونوي ست ماتول توقـ بوض الحر ات االرضية ست الجمنااتؾ لقطالبات  . 

 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات:  4-1

 مف مبؿ ورض النتامج وتحقيقيا ومنا اتيا تـ التوصؿ إلع االاتنتاجات اآلتية:
 . التجريبيتيف لبمتبار القبقت والبودي لميارة الو وؼ وقع اليديف.ىناؾ سروؽ ذات داللة مونوية لقمجمووتيف 0
 لميارة الو وؼ وقع اليديف.تيف االولع وال انية مونوية لبمتبار البودي لقمجمووودـ وجود سروؽ .5
 التوصيات: 4-2
 بااتمداـ ىذه التمرينات مو ميارات وسواليات امرل لما ليا ا ر ست تطور الدرااة  وفوصت الباح ي.0
 بإم انية ااتمداـ مقياس)  واتا و اليؾ ( ست سواليات امرل لتصنيؼ الوينة يوصت الباح وف  .5
 ااتمداـ التمرينات الميارية مو سمات ومرية ممتقفة  بإم انيةيوصت الباح وف  .3
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 الوصادر 

 وبيدات . وامروف ؛ البحث الوقمت .مفيومو. ادواتو . اااليبو . وماف . دار الف ر لقنار والتوزيو  ذو ات
0166. 

 االردف –ا دار الرضواف لقنار والتوزيو ا وماف  0سرات جبار اود اهلل ا اااايات ست التوقـ الحر ت اط
 . 5102ا
 5112ا 0التربية الرياضية ا بغداد ا ط نوري الاوؾ وراسو ال بيات ا دليؿ البحاث ل تابة االبحاث ست . ) 
  دار النيضة ا القاىرة جابر وبد الحميد واحمد ميري  اظـ ا مناىج البحث الوقمت ست التربية ووقـ النفس ا
 . 0166ا
  0119ا مطبوة جاموة بغدادا  صامب وطية احمد ووبد الابـ وبد الرزاؽ ا اااايات الجمنااتؾ الفنت . 
  وادات الوقؿ  –وحيدر طارؽ  اظـ ا الاقو ياتالذ ية الماتندة الع نصفت الدماغ  الطريحتساىـ حايف

 . 5110والايادة الدماغية ا دار الصفاء لقنار والتوزيو ا وماف ا االردف ا 
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 هقٍاس العاداخ العقلٍح

 : فإننً ما مهمة إنجاز فً أنجح لم فإذا,  مثابر شخص أنا -1

 إذا حتى الصعاب من كثٌرا   وأتحمل بالمحاولة استمر - ب . النجاح حتى المحاولة اجراء على وأحافظ أحاول - أ
 . أنجح لم

 . المهمة إنجاز فً استسلم - د         . آخر وقت إلى بها المكلف المهمة أؤجل - ج

 : فإننً بدقة اتكلم ان منً طلب فإذا,  ودقة بوضوح التفكٌر على القدرة لدي شخص أنا -2

 .  اتحدث عندما والجمل الكلمات بعض اضٌف - ب .  بإستمرار بوضوح واتحدث,  أتكلم أن قبل أفكر - أ

 . مسبق تفكٌر بدون بخاطري ٌجول ما بكل مباشرة اتكلم - د . اتحدث عندما الجمل واضافة بالحدٌث أكثر - ج

 : فإننً ما عمل اداء منً طلب فإذا,  اندفاعً أدٌر ان استطٌع شخص أنا -3

 . جٌدة بطرٌقة ترتٌبها على واعمل,  العمل لذلك المعالم واضحة اهداف اصوغ - أ

 . ترتٌبها دون بالواقعٌة تتسم للتحقٌق قابلة اهداف وضع من اتمكن  - ب

 بطرٌقة واعمل,بدقة اهدافً تحدٌد عدم - د. المعالم واضحة اهداف وضع دون العمل اداء فً اشرع - ج
 .العمل ذلك ألداء عشوائٌة

 بوجود وشعرت جدٌد موضوع المدرس عرض فإذا,  المشكالت وطرح التساؤل احب شخص انا -4
 : فإننً مشكلة

 . حلها إلى المؤدي البرهان أو الدلٌل عن البحث خالل من المشكلة واتحرى الموضوع عن تساؤالت اطرح - أ

 . حلها إلى ٌؤدي برهان أو دلٌل إلى احتاج لكننً المشكلة واتحرى الموضوع حول تساؤالت عن ابحث - ب

 التساؤل من خوفا   ابدي - د.  البرهان أو بالدلٌل ٌتعلق فٌما متحٌر لكنً,  الموضوع عن باإلستفسار ارغب - ج
 . المشكلة عن

 فإننً,  فٌها أعٌش التً البٌئة فً للدهشة مثٌر منظر شاهدت فإذا,  ورهبة بدهشة أستجٌب شخص أنا -5
 . اقول

 دون لكن المنظر بمشاهدة وأتأمل,  استمتع انا - ب. نحوه وانجذب المنظر لذلك استشارة ولدي,  استمتع انا- أ
 . نحوه اإلنجذاب

 من هناك ولٌس,  المنظر بذلك مندهش غٌر انا- د. فٌه أتأمل ان دون المثٌر المنظر بمشاهدة استمتع انا - ج
 . نحوه ٌجذبنً شًء

 : فإننً ما مشكلة المدرس ٌطرح فعندما,  مرن مفكر أنا-6

 . المشكلة لتلك مناسبة األكثر الفكرة واختٌار األفكار من كبٌر عدد تولٌد استطٌع- أ

 . المناسبة الفكرة إختٌار دون األفكار من كبٌر عدد تولٌد استطٌع - ب

 الجاهز الحل على واعتمد,  التفكٌر على قدرتً عدم- د . فقط األفكار من ومحدد قلٌل عدد تولٌد على قادر- ج
 . المشكلة لتلك

 : فإننً معٌن لدرس قراءتً فعند,  الحواس جمٌع بإستخدام البٌانات أجمع شخص انا-7
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 . واتحسسه قرأته ما وأكتب,  عالً بصوت وأقرأ,  الموضوع إلى أنظر- أ

 . المهمة الفقرات بعض تأشٌر مع عالً بصوت وأقرأ,  الموضوع إلى أنظر- ب

 بطرقة الموضوع وقراءة بالنظر أكتفً- د( . جدا   منخفض صوت)  بهمس وأقرأ,  الموضوع إلى انظر- ج
 . صامتة

 . وانجزه بٌتً بواجب المدرس قبل من اكلف فعندما,  اعمالً نوعٌة اتفحص شخص أنا -8

 .  المدرس إلى اسلمه ان قبل(  مرتب,  صحٌح,  كامل)  متقنا   كان منجز الواجب أن من دائما   احرص- أ

 .  المدرس إلى أسلمه أن قبل اإلتقان من نوع فٌه المنجز الواجب أن من ومرات مرات أتأكد - ب

 . متقن غٌر كان لو حتى المدرس إلى واسلمه المنجز الواجب أتفحص - ج

 .  الصف فً عرضه بعد أخطائً على واتعرف,  تدقٌق دون المدرس إلى المنجز الواجب اقدم - د

 : فإننً ومحٌرة جدٌدة مشكلة مواجهتً فعند,  جدٌدة أوضاع على تعلمته ما أوظف شخص أنا-9

 . المشكلة تلك على أطبقها ثم ومن,  ما تجربة معنى بإستخالص وأقوم,  الماضٌة وتجاربً خبراتً إلى ألجأ- أ

 . السابقة والتجارب الخبرات من معنى استخالص دون,  المشكلة تلك على الماضً فً تعلمته ما أطبق - ب

 مواجهة فً تعلمته ما توظٌف على قدرتً عدم- د. أطبقها لم لو حتى السابقة الخبرات بعض أتذكر أن احاول - ج
 . المشكلة تلك

 معٌن موضوع حول أفكاره عن وأخبرنً ما شخص حدثنً فإذا,  بتفهم اآلخرٌن إلى استمع شخص أنا-11
 : فإنً

 . الموضوع حول الفكرة صٌاغة واعٌد,  وأتفهمه المتحدث الشخص إلى استمع- أ

 . الموضوع لذلك نظر وجهة أي اصدار دون,  وأتفهمه الشخص حدٌث على اركز - ب

 أو نظر وجهة أي مع  اإلصغاء على مقدرتً عدم- د. الحدٌث أثناء وأقاطعه,  المتحدث الشخص إلى استمع - ج
 . معٌنة فكرة

 : فإننً جدٌدة بمشكلة افكر فعندما,  المعرفً وراء ما تفكٌري بكٌفٌة واعً شخص أنا-11

 اإلجرائٌة الخطوات وصف واستطٌع المشكلة لحل الالزمة الخطة ووضع التأمل على جدا   عالٌة قدرة ابدي- أ
 . حلها أثناء

 . حلها اثناء اإلجرائٌة للخطوات وصف دون,  المشكلة لحل الالزمة الخطة بوضع اقوم- ب

 . الحل خطوات اثناء الخطط بوضع وأقوم,  مباشرة المشكلة حل على اعمل - ج

 . حلها فً ٌساعدنً آخر شخص إلى وألجأ المشكلة لحل الالزمة الخطط وضع على مقدرتً عدم- د

 : فإننً بزمالئً التقً فعندما,  الفكاهة احب شخص أنا-12

 . بإستمرار تصادفنً التً المضحكة المواقف لهم وأروي,  زمالئً وأمازح اضحك- أ

 . زمالئً ٌروٌها التً المضحكة المواقف إلى واستمع,  المرح زممالئً اشارك - ب

 . ومستمرة دائمة بصورة لٌس لكن,  زمالئً مع والضحك الفكاهة إلى امٌل - ج
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 . زمالئً من احد ألي ممازحتً وعدم,  المضحكة المواقف عن ابتعد - د

 : فإننً مشكلة حل على اقدم فعندما,  ومبتكر وخٌالً مبدع شخص انا-13

 .  اآلخرٌن زمالئً حلول عن تماما   ومختلفة مسبقا   مألوفة وغٌر,  للمشكلة جدٌدة حلول ابتكر- أ

 .  اآلخرٌن زمالئً عن قلٌل اختالف وفٌها,  ما نوعا   مألوفة غٌر للمشكلة حلول اتصور - ب

 . المشكلة لحل اآلخرٌن زمالئً بحلول استعٌن- د. اآلخرٌن لزمالئً متشابهة حلول بمجموعة آتً - ج

 معٌن مدرسً نشاط أداء منً وطلب الصف قائد كنت فإذا,  اآلخرٌن األفراد مع العمل أحب شخص انا-14
 : فإننً

 . الصف مصالح ٌخدم بما توحٌدها ثم ومن,  زمالئً مع األفكار تبادل إلى امٌل- أ

 . الصف آراء بجمٌع األخذ دون,  زمالئً من معٌنة مجموعة مع األفكار اتبادل - ب

 . السائدة هً افكاري تكون بأن دائما   احاول لكننً,  الصف نظر وجهات إلى استمع - ج

 . زمالئً نظر وجهة إلى افستماع دون,  النشاط ذلك ألداء بمفردي قرار اتخذ - د

 : فإننً جدٌدة معرفة على اطلعت أو تعلمت فإذا,  حٌاتً فً جدٌدة أشٌاء تعلم احاول شخص أنا-15

 . بدقة إتقانها إلى وأمٌل,  المعرفة هذه استطالع فً فضول لدي- أ

 . اتقانها على العمل دون,  واستطلعها المعرفة بهذه اهتم - ب

 . لتعلمها الكافً الوقت لدي لٌس لكن,  المعرفة هذه بتعلم ارغب - ج

 . بعملها اقوم اخرى واجبات لدي ألن,  المعرفة هذه تعلم عن اعزف - د

 : فإننً جدٌد شًء بعمل التفكٌر على اقدمت فإذا,  التحدٌات أواجه شخص أنا-16

 .العمل ذلك إلنجاز جدٌدة طرق عن وأبحث, تفكٌري تعٌق التً القٌود عن اتحرر- أ

 . العمل ذلك أنجز لم لو حتى,  تفكٌري تعٌق التً التحدٌات اواجه - ب

 . الكافٌة الجرأة إمتالكً لعدم,  العمل ذلك على اإلقدام فً اتردد - ج

 . العمل ذلك إلنجاز االخرٌن مساعدة أطلب - د

 

 

 

 

 (3الولحق )

  االستثاًاخأسواء الخثزاء الذٌي تن عزض علٍهن 

 هكاى العول التخصصاللق االسن خ
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