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انىلىف عهً انُذٍَ عهً جهبز انًزىازٌ  طبة يهبرحزاك فٍ انزعهى األرمبٍَرأثُر اضزخذاو 

 فٍ انجًُبضزك انفٍُ نهُبشئٍُ

 / جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة م. المعتصم باهلل وهيب مهدي

التربٌة االساسٌة قسم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةجامعة دٌالى كلٌة / رنا عبد الستار جاسم . د م.ا. 
 

   انجحث يهخص

ساب تفي اك التعممفاعمية ىذا  ومدى التعمم األتقانيالبحث الحالي لمتعرف عمى تأثير استخدام  ييدف     
، استخدم الباحثون المنيج  لمناشئين الفني الجمناستك في المتوازي جياز عمى اليدين عمى الوقوفميارة 

 نادي ديالىالعبي تصميم المجموعات المتكافئة )التجريبية والضابطة( عمى عينة من  التجريبي ذو
قسموا الى  العباً ( 05من مجتمع البحث االصمي وبعدد )عمديًا ( اختيرت 5102-5102)الناشئين 

ايضا، فضال عن  العباً ( 2والثانية ضابطة وبعدد ) العباً ( 2مجموعتين متساويتين االولى تجريبية وبعدد )
استعمال الوسائل واألدوات واألجيزة المالئمة إلجراءات البحث ، بعدىا قام الباحثون بإجراء االختبارات 

وحدة تعميمية في األسبوع، ومن ثم إجراء  5( أسابيع وبواقع 2القبمية ومن ثم تطبيق التجربة ولمدة )
ت بيا االختبارات القبمية، بعد ذلك تم معالجة نتائج االختبارات البعدية بالظروف واألحوال نفسيا التي أجري

 البحث بالوسائل اإلحصائية الخاصة بيا. 
 

 .لمناشئين الفني الجمناستكالكممات المفتاحية : التعمم األتقاني , 
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The impact of the use of mastery learning to acquire a skill 

handstand on the parallel device in artistic gymnastics for juniors 

 

Lecturer :  AlMutasem Bellah waheeb Mahdi 

Asst .prof : Dr. Rana Abdul Sattar Jasm 
 

Abstract 

Aims current research to identify the impact of the use of mastery learning  and 

the effectiveness of this learning in acquiring the skill handstand on the parallel 

device in artistic gymnastics for juniors, the researchers used the experimental 

method is designed equal groups (experimental and control) on a sample of 

players Diyala Club junior (2015-2016 ) selected intentional from the research 

community original number (12) players were divided into two equal groups, the 

first trial and the number (6) as a player and a second officer and a number (6) a 

player, too, as well as the use of the means and the appropriate tools and devices 

to research procedures, after which the researchers conducting tribal tests and 

then application experience for a period of 6 weeks and by 2 educational unit in 

the week, and then conducting a posteriori tests the same conditions and 

circumstances which were conducted by tribal tests, was then manipulate search 

results by statistical means their own. 

Key words: learning, mastery  artistic gymnastics for juniors 
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  يمذيخ انجحث : -1

 ومتنوعة واسعة تعلٌمٌة بآفاق تمدنا وتعلم تعلٌم استراتٌجٌات إلى قبل من أكثر بحاجة الٌوم نحن

 اإلبداع على وتدربهم المختلفة العقلٌة مهاراتهم وتنمٌة معلوماتهم إثراء على طالبنا تساعد ومتقدمة

 مختلفة تدرٌسٌة أسالٌب لتجرٌب خطوات نخطً أن بدون ٌتؤتى ال وهذا ,والمختلف الجدٌد وإنتاج

 وجب والتعلٌم التعلم عملٌات مجال فً الحاصل التقدم مواكبة اجل ومن المهارات الرٌاضٌة لتعلٌم

 ومشوقة, حٌة مادة التعلٌمٌة المادة من تجعل بحٌث مناسبة وأسالٌب طرائق ٌتبع ان ٌنالمدرس على

 فً الفردٌحتاجه  الذي الزمن ومقدار واالستعدادات القابلٌات على تعتمد التعلم فً األساس الفكرة ان

 عاةرام جبٌ لهذا التعلم, مجال فً واستعداداتهم تهمراقد فً ٌختلفون الالعبٌن ان وبما , التعلم

الالعبٌن  تراقد لبناء جدٌدة وعدٌده وأسالٌب ئقراط إٌجاد خالل من الالعبٌن نبٌ الفردٌة الفروق

 المهارات مٌتعم فً استخدمت التً التعمٌمٌة األسالٌب من الكثٌر وهناك ,وتطوٌرها تهمراومها

 الخبراء سعى لذا , المهاري األداء فً النجاح نسب تباٌنت فٌها إذ , تستخدم زالت وما الرٌاضٌة

األفراد  قابلٌات مع ٌتالءم بما , كافة الرٌاضٌة األلعاب والفعالٌات تخدم أسالٌب إٌجاد إلى والباحثون

 . وامكانٌاتهم المتعلمٌن

 لمعرفة افضلها العملٌة وتطبٌقاتها الحركً التعلم استعمال مفاهٌم فً البحث اهمٌة على التؤكٌد وٌؤتً

 بعض تعلم فً سرعة ٌساعد بما االمثل بالشكل استخدامها الوسٌلة وتوقٌت نوع وتحدٌد التعلم على تؤثٌرا  

 جهاز على الٌدٌن على الوقوف الباحثٌن استخدام التعلم االتقانً فً اكساب مهارة ارتئًولهذا المهارات 

 للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي

   يشكهخ انجحث: 1-2

 اىَخزيفخ واىجحىس اىذساسبد ّزُجخ اىشَبضٍ اىزذسَتاىزعيٌ و ٍجبه فٍ اىَجزوىخ اىجهىد إُ  

 قبئَخ ٍشنالد هْبك صاىذ فَب رىل ٍِ اىشغٌ عيً اىجَْبسزل، ىعجخ فٍ رطىسا   حققذ قذ

 اىَذسثُِ عبرق عيً رقع عيَُخ حيىل   رزطيت اىزٍ اىزذسَجُخاىزعيَُخ و ثبىعَيُخ رشرجط

 ٍعضصح عيَُخ حذَثخ وأسبىُت وسبئو عِ اىجحش رزطيت مَب اىجَْبسزل ىعجخ فٍ واىَخزصُِ

 اىىىىج ثبىجبحثُِ حذا ٍَب اىالعجُِ ىذي اىَهبسٌ األداء ٍسزىي سفع عيً رسبعذ ثبىزجبسة

 جهبص عيً اىُذَِ عيً اىىقىف ٍهبسح امزسبة فٍ الرقبٍّ اىزعيٌ سزخذاًثب اىَشنيخ هزٓ فٍ

 ىيْهىض اىَذسة ثَسبعذح اىجبحثُِ ٍِ ٍسبهَخ ىيْبشئُِ ، اىفٍْ اىجَْبسزل فٍ اىَزىاصٌ

 .  اىفشَق ثَسزىي

 

 الٌدٌن على الوقوف مهارة اكتساب فً االتقانً التعلمالتعرف على تؤثٌر استخدام  هذف انجحث : 1-3

 عٌنة البحث.لدى افراد  للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على
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  : ض انجحث وفر 1-4

هناك فروق معنوٌة بٌن االختبار القبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة  -1

  للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف مهارةوالضابطة فً 

 مهارة المجموعة التجرٌبٌة  هناك فروق معنوٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولصالح -2

 . للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف

 على الوقوف مهارة إكساب فً التقلٌدي األسلوب عن التعلم االتقانً لألسلوب أفضلٌة هناك -3

 للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على الٌدٌن

 :  انجحث يجبالد 1-5

 الفنً جمنا ستكالعبٌن نادي دٌالى للناشئٌن لل : البشري المجال. 1-5-1

 2016/ 3/  1:   ولغاٌة 2016/ 1/ 11:  الزمانً المجال. 1-5-2

 .    . بعقوبة/ دٌالى الطور مدرسة فً الجمناستك قاعة:  المكانً المجال.  1-5-3

 انًُذاَُخ : إجراءارهيُهج انجحث و  -2

 يُهج انجحث :  2-1

المنهج التجرٌبً المالئم لطبٌعة المشككلة وان اختٌكار المكنهج التجرٌبكً هكو و محاولكة  ٌناستخدم الباحث    

للتحكم فً جمٌكع المتغٌكرات والعوامكل األساسكٌة باسكتثناء متغٌكر واحكد , حٌكث ٌقكوم الباحكث بتطوٌعكه أو 

 .( 55: 2004)  نوري ابراهٌم : تغٌٌره بهدف تحدٌد وقٌاس تؤثٌره العلمًو

وقككد تككم اختٌككار تصككمٌم المجمككوعتٌن  المتكككافئتٌن التجرٌبٌككة والضككابطة ذات االختبككارٌن القبلككً          

 (1والبعدي ,وكما مبٌن فً جدول )
 

 

 ( تصمٌم المجموعتٌن )التجرٌبٌة و الضابطة( ذات االختبار القبلً والبعدي1جدول )

 انًجًىعبد

 

 انخطىاد

 االخزجبر انجعذٌ انًزغُر انًطزمم االخزجبر انمجهٍ

 فٍ انًزىازٌ جهبز عهً انُذٍَ عهً انىلىف انزجرَجُخانًجًىعخ 

 نهُبشئٍُ انفٍُ انجًُبضزك

 جهبز عهً انُذٍَ عهً انىلىف انزعهى االرمبٍَ

 انفٍُ انجًُبضزك فٍ انًزىازٌ

 نهُبشئٍُ

 فٍ انًزىازٌ جهبز عهً انُذٍَ عهً انىلىف انًجًىعخ انضبثطخ

 نهُبشئٍُ انفٍُ انجًُبضزك

 األضهىة انزمهُذٌ

 

 جهبز عهً انُذٍَ عهً انىلىف

 انفٍُ انجًُبضزك فٍ انًزىازٌ

 نهُبشئٍُ
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 يجزًع وعُُخ انجحث  : 2-2

أن اختٌار عٌنة البحث مرتبط ارتباطا وثٌقا باألهداف التً ٌضعها الباحث لبحثه لذا فان و األهداف التً 

) خرٌبط  : ٌستخدمها سوف تحدد طبٌعة العٌنة التً سٌختارهاوٌضعها الباحث لبحثه واإلجراءات التً 

 وعلٌه تم تحدٌد مجتمع وعٌنة البحث كما ٌلً:( 41: 1855

 الفنكً الجمناسكتك نادي دٌالى للناشكئٌن فكًالعبٌن اختٌار مجتمع البحث بالطرٌقة العمدٌة وهم  - أ

مككنهم اشككتركوا فككً ( 4مككن العٌنككة الرئٌسككة ) العبككٌن( 4واسككتبعد ) العبككا( 12وكككان عككددهم)

 التجربة االستطالعٌة .

وتم تقسٌم عٌنكة البحكث إلكى مجمكوعتٌن  العبا( 12وبذلك بلغ عدد أفراد عٌنة التطبٌق النهائٌة) - ب

متسكككاوٌتٌن وبالطرٌقكككة العشكككوائٌة)القرعة( األول المجموعكككة  التجرٌبٌكككة والثانٌكككة المجموعكككة 

( 6والضكابطة بلكغ عكدد أفرادهكا ) العبكا( 6الضابطة, المجموعة التجرٌبٌكة بلكغ عكدد أفرادهكا )

 % ( من مجتمع البحث . 15لتمثل نسبة مئوٌة قدرها ) العبا

 

 ( َىضح عُُخ انجحث2انجذول )

 انُطجخ انًئىَخ% انعذد عُُخ انجحث

 % 55 12 انعُُخ انرئُطخ

%25 4 انطالة انًطزجعذوٌ  

 % 111 16 يجزًع انجحث

 

 -ركبفؤ انعُُخ : 3- 2

بككؤجراء عملٌككة تككافإ للمجمككوعتٌن التجرٌبٌككة والضككابطة  مكن حٌككث  األداء  المهككاري وذلككك قكام الباحككث  

 الٌكدٌن علكى الوقكوف مهكارة( اإلحصائً لعٌنتٌن متسكاوٌتٌن مسكتقلتٌن لالختبكار القبلكً tباستخدام اختبار)

  للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على

 للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف ( ٌوضح تكافؤ العٌنة فً مهارة3جدول )

 انمُبش انًهبراد

 انًجًىعخ

 انضبثطخ
 عذد

 انعُُخ

 انًجًىعخ

 انزجرَجُخ
 عذد

 انعُُخ

 tلًُذ 

 انًحطىثخ

 *tلًُخ 

 انجذونُخ

 انذالنخ

 اإلحصبئُخ
 ع± ش   ع± ش  

 جهاز على الٌدٌن على الوقوف مهارة

 الفنً الجمناستك فً المتوازي

 للناشئٌن

 غُر يعُىٌ 2222 12461 12 12461 12351 12 12312 12221 درجخ

 (2.22   ( ودرجة حرٌة )0.0.*تحت مستوى داللة ) 

( الجد ولٌة فً جمٌع االختبكارات القبلٌكة t( المحسوبة أصغر من قٌمة )t( إن قٌمة )3ٌتبٌن من الجدول ) 

بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  مما ٌدل على تككافإ العٌنكة  مما ٌدل على عدم وجود فروق معنوٌة

  فً االختبار القبلً .  للناشئٌن الفنً الجمناستك فً المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف ةفً مهار
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 : انجحث وأدواد وأجهسره انًعهىيبد جًع وضبئم 2-4

 لتحقٌق المشكلة وحل البٌانات جمع خاللها من الباحث ٌستطٌع التً الوسائلو  من واألدوات األجهزة تعد

 وقكد. ( 10: 2004)نكوري إبكراهٌم :و ,أجهكزة وعٌنكات بٌانكات , أدوات تلكك كانكت مهمكا البحكث أهداف

 . اآلتٌة المعلومات جمع ووسائل واألدوات األجهزة الباحث استعمل

 : وضبئم جًع انًعهىيبد 2-4-1  

 المصادر العربٌة وشبكة االنترنٌت : -

 .(1ملحق رقم ) استمارة أسماء الخبراء -

 (.2استمارة تقوٌم أداء المهارات ملحق رقم ) -

 االدواد انًطزخذيخ : 2-4-2

  جهاز المتوازي -

 1عدد  سونً  نوع فٌدوٌة كامٌرا -

 1 عدد acer ASPIRE 5735Zحاسبة نوع   الب توب  -

 االخزجبراد انًطزخذيخ فٍ انجحث  2-5

( درجة من قبل أربعة حكام على وفكق 10األداء المهاري حٌث قٌم األداء من )اعتمد الباحثٌن عملٌة تقٌم 

خصككومات األداء فككً القككانون الخككا  بالعبككة وٌككتم حككذف اعلككى درجككة واقككل درجككة وتجمككع الككدرجتٌن 

 المتبقٌتٌن وتقسم على اثنٌن الستخراج الدرجة.

 :   نالخزجبراد انعهًُخ األضص2-6

 (     64: 2001:السٌدو )قٌاسه المراد الشًء االختبار بها ٌقٌس التً الدرجةو بؤنه ٌعرف : الصدق:  اوالا 

 طبكق إذ النتكائج نفكس أو متقاربكة نتكائج ٌعطكً الذي االختبار هوو الجٌد االختبار : االختبار ثبات:  ثانٌاا 

 ثبات من الباحثون ٌتحقق ولكً( ,  185:  1885: ذوقان,  عبٌداتو ) متماثلة ظروف فً مرة من أكثر

 العبككٌن نككادي دٌككالى عٌنككة علككى االختبككار تطبٌككق تككم إذ االختبككار إعككادة طرٌقككة باسككتخدام قككام االختبككار

 2016/   13/1(  اٌكام1) بعد وإعادته  6/1/2016 الثالثاء ٌوم فً العبٌن( 3)وبعدد  الفنً جمناستكلل

 عبكدو )األول االختبكار علكى(  اٌكام1) مكرور بعكد تطبٌقكه ٌعكاد االختبكار ثبكات لمعرفكةو العٌنة نفس وعلى

 كمككا االختبككارات نتككائج بككٌن بٌرسككون االرتبككاط معامككل باسككتخدام البككاحثون قككام لككذا(  42: 2000: المجٌككد

 . عالٌة كانت االختبار ثبات درجة إن ٌإكد ما وهذا( 4) الجدول فً موضح

 .المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف مهارة للمهارةٌبٌن معامل الثبات  (4الجدول )

 الثبات وحدة  القٌاس المهارة ت

 فً المتوازي جهاز على الٌدٌن على الوقوف مهارة 1

 للناشئٌن الفنً الجمناستك

 088. درجة



1 
 

 :0 الموضوعٌة:  ثالثا

 االتفكاق إنهكا علكىو االختبار بموضوعٌة وٌقصد موضوعٌا   ٌكون إن ٌجب الجٌد االختبار صفات من إن 

,:  الشوك) الذاتً التقٌٌم عن واالبتعاد,  االختبار أثناء األفراد تقٌم أو لترتٌب حكم من أكثر فً األداء فً

 فهككو واالنحٌازٌككة الككذاتً التقككدٌر عككن بعٌككد البحككث فككً اسككتخدامه تككم التككً االختبككار إن  (102:  2010

 تككم االختبككار نتككائج الن وذلككك واضككحة قٌككاس أدوات علككى وٌعتمككد العٌنككة أفككراد قبككل مككن ومفهككوم واضككحة

 . المحكمٌن آلراء وسطٌتٌن درجتٌن واخذ المحكمٌن على عرضها ثم ومن تسجٌلها

 التجربة االستطالعٌة : 2-7

 علكى الباحكث بها ٌقوم أولٌة تجرٌبٌة دراسة عن عبارةو  وهً االستطالعٌة التجربة بإجراء الباحثون قام
 (.  204: 1881: صبحً محمدو) وأدواته البحث أسالٌب اختٌار بهدف ببحثه قٌامه قبل صغٌره عٌنة
 مكن عٌنة على 4/1/2016المصادف  ٌوم االستطالعٌة التجربة بإجراء الباحثون قام األساس, هذا وعلى

 ( 4) عددهم وكان البحث عٌنٌة خارج  جمنا ستكلل العبٌن نادي دٌالى
 :  ٌؤتً ما التجربة هدف وكان
 .  لتنفٌذها مالئمِتهِ  ومدى االختبارات أجراء مكان من التؤكد -
 .  وتنفٌذها االختبارات ألجراء المستغرق الوقت معرفة -
 .  وكفاٌته المساعد العمل فرٌق كفاءة -
 . المستخدمة واألدوات األجهزة سالمة من التؤكد -

  انزجرثخ انرئُطُخ 2-8

 االخزجبراد انمجهُخ :

التي تستخدم في جمع البيانات ،وىي  تعد االختبارات والقياس والتقويم من الوسائل األساسية والميمة
نوري  )   عبارة عن "أدوات صممت لوصف وقياس عينة من إفراد المجتمع أو مجتمع البحث بكاممو"

من اجل أن تكون االختبارات القبمية مجدية وعمى وفق األسس العممية  (98:  5112 الشوك
 عمى الوقوف ميارةتم تقويم لك ، وبعد ذ 0/5102/ 01 ون بأجراء االختبارالصحيحة قام الباحث

من خالل تصويرىا وتسجيميا عمى  كاسيت  لمناشئين الفني الجمناستك في المتوازي جياز عمى اليدين
فيديو ، تم عرضيا عمى مجموعة من الحكام لتقويميا باستخدام استمارة تحكيم  مصممة من قبل 

إن دقة ىذه الطريقة تعتمد عمى عمق  "( درجات . 01، وكان التقويم من )(5ممحق )  ونالباحث
وقد اعطي  ( 512:  0898) وجيو :  "الفني لتمك الميارة  األداءالمقوم العممي ومدى معرفتو بطريقة 

محاولة كما تم التقويم من قبل أربع مقومين وحسب القانون  أفضلمحاولتان وتم احتساب  العب ل لك
ن من خالل أخذ الدرجات األربع ويتم بعدىا حذف الدولي في حساب الدرجة وىي أسمم طريقة وتكو 

(  لتكون الدرجة النيائية 5أعمى درجة وأقل درجة ويؤخذ مجموع الدرجتين الوسطيتين وتقسم عمى )
 ( 02:  5112) الحارس : رباب :  لكل ميارة

  مجموع الدرجتين الوسطيتين                  
            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجة الالعب=  ـــــــــــــــــــــ

                                     2 
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 .:  االتقاني تطبيق اسموب التعمم
إذ بمغ مدة   (0/2/5102( وانتيائيا يوم ) 01/0/5102إذ تم تطبيق التجربة في يوم الخميس المصادف )

( وحدة تعميمية في األسبوع حيث بمغ مجموع الوحدات التعميمية لطيمة 5أسابيع ( بواقع ) 2التجربة )
 ( وحدة تعميمية . 05التجربة )

التي أعدىا  أسموب التعمم االتقانيكانت المجموعة التجريبية تطبق  :التجريبية المجموعة: أوالً 
 اآلتي :والتي اشتممت عمى   ينالباحث

 نسبتاً  البحث عينة توزيع فييا يتم والتي الفردية الفروق تناسب التي الصغيرة المجاميع مبدأ استخدام -0
 .االداء مستوى الى
 يتم لمميارة المجموعة اداء خالل من الخطأ، نوع عمى تعتمد التي الصغيرة المجاميع مبدأ استخدام-5

 .األخطاء تصحيح عممية يسيل مما الخطأ نوع حسب تصنيفيم يتم عندىا االخطاء، تحديد
 تحتاج التي الصغيرة المجموعات من عدد لوجود وذلك التعميمية، العممية في المساعدين مبدأ استخدام-2

 .االتقان مستوى الى والوصول العينة اداء تحسين لغرض المساعدين من اكبر عدد الى
 في متميز بمستوى العينة  افراد بعض ان حيث التعمم، في المتميزين الالعبين أشراك مبدأ استخدام-2

 .المطموب المستوى دون ىم الذين لالعبين كمساعدين استثمارىم يمكن االداء
 التمارين وضع وتم كما الصعب، الى السيل من رةالميا تعمم في التدرج مبدأ مراعاة تم فقد كذلك-2

 بين الفردية الفروق معالجة االعتبار بعين األخذ تم ،كذلك العمرية المرحمة خصائص مع تتناسب بحيث
 .أخرى ميارة تعمم الى االنتقال قبل الميارة تعمم في االتقان درجة الى الوصول الى باإلضافة الالعبين

 :الضابطة المجموعة: ثانيا
 منفردة وفي حصة  المدرببأشراف  المقرر التعميمي كانت المجموعة الضابطة تطبق مفردات المنيج 

 :اآلتي النحو وعمى التجريبية المجموعة عن
 :اآلتي النحو وىي عمى والتجريبية الضابطة المجموعتين نبي مشتركة عالقة ىناك أن بالذكر الجدير من 
 .التيدئة وتمرينات والخاص العام بنوعيو اإلحماء  -
 .فقط التعمم أسموب في اختالف مع نفسيا الميارات تعمم -
 

 وقد( الختامي، الرئيسي، التحضيري) وىي الثالثة الوحدة أقسام وفق عمى التعميمية الوحدة قسمت 
 .التعميمية الوحدة من الرئيسي القسم في طبق التعمم االتقاني

 الرئيسي والقسم دقيقة( 02) التحضيري القسم عمى موزعة دقيقة( 92) الواحدة التعميمية الوحدة مدة بمغت
  دقيقة( 2) الختامي والقسم دقيقة( 22)األسموب التعمم التعاوني  حصة كانت إذ،  دقيقة( 11)
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 االختبارات البعدية : 9 -2
وقد اتبع الطريقة نفسيا التي اتبعيا في االختبارات  5102/ 2/ 5تم إجراء االختبارات البعدية بتاريخ   

عمى  ينأسابيع ، وقد حرص الباحث 2القبمية وذلك بعد االنتياء من المدة المقررة لمتجربة والتي استغرقت 
إيجاد جميع الظروف لالختبارات القبمية ومتطمباتيا عند إجراء االختبارات البعدية من ناحية الوقت والمكان 

 ويتم تصوير االختبارات وارساليا الى الحكام بغية تقيميا.  ختبارووسائل اال

 الوسائل االحصائية :  2-01
 .SPSSالوسائل اإلحصائية وفق الحقيبة اإلحصائية الجاىزة  يناستخدم الباحث

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها- 3
تضمن ىذا الباب عرضا مفصاًل  لجميع نتائج االختبارات المستعممة في البحث، القبمية والبعدية       

ألفراد عينة البحث،  وقد تم تحميل ىذه النتائج في ضوء القوانين اإلحصائية المستعممة في البحث، 
يتم لنا اختبار فروض البحث والمناسبة ليذه البيانات في ضوء المرجع العممي المثبت ليذا االستعمال لكي 

بالتوصل إلى ىذه النتائج، ومن ثم   ينوأىدافو في ضوء اإلجراءات الميدانية التطبيقية التي قام بيا الباحث
 مناقشتيا في ضوء اإلطار المرجعي ليا .

 مهارةالتجريبية في يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة  (5الجدول)
 لمناشئين الفني الجمناستك في المتوازي جهاز عمى اليدين عمى الوقوف

 االخزجبر انجعذٌ االخزجبر انمجهٍ  انًهبراد د

 ع ش   ع ش  

 عهً انُذٍَ عهً انىلىف يهبرح 1

 انجًُبضزك فٍ انًزىازٌ جهبز

 نهُبشئٍُ انفٍُ

1.00 0.54 6.50 0.89 

         

 في المتوازي جياز عمى اليدين عمى الوقوف حظ إن قيمة الوسط الحسابي لميارةنال (2من الجدول )
(، أما  0.54(،وبانحراف معياري مقداره )1.00قد بمغت في االختبار القبمي ) لمناشئين الفني الجمناستك

ق ( مما يدل عمى وجود فرو 0.89( وبانحراف معياري ) 6.50الوسط الحسابي لالختبار البعدي فبمغ )
 ذات داللة إحصائية ،وىي لصالح االختبار البعدي 

          

 



10 
 

( المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة ) (6الجدول)
 الفني الجمناستك في المتوازي جهاز عمى اليدين عمى الوقوف مهارةاالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 

 لمناشئين

وحذح  انًهبراد د

 انمُبش

 دالنخ (Tلًُخ ) ع ف ش  ف

 انجذونُخ انًحطىثخ انفروق

 انُذٍَ عهً انىلىف يهبرح 1

 فٍ انًزىازٌ جهبز عهً

 نهُبشئٍُ انفٍُ انجًُبضزك

 يعُىٌ 2.75 13.62 1.02 5.58 درجخ

 (5حرية ) ( وبدرجة0.05الداللة ) ( عند مستوى2.75( الجدولية )Tقيمة )

( T( تتبـــين لنـــا قـــيم األوســـاط الحســـابية لمفـــروق واالنحـــراف المعيـــاري لمفـــرق، وقيمـــة )2مـــن الجـــدول)      
 جيــاز عمـى اليـدين عمـى الوقـوف ميـارةالمحسـوبة والجدوليـة، وداللـة الفـرق بـين االختبـارين القبمــي والبعـدي 

 لمناشئين  الفني الجمناستك في المتوازي
 تبـين وجـود فـروق لمناشـئين الفنـي الجمناسـتك فـي المتـوازي جيـاز عمـى اليدين عمى الوقوف ميارة :

معنوية بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي، وبمغت األوساط الحسابية لمفرق بين نتائج االختبارين 
( المحسـوبة Tقيمـة ) ( بمغـت1.02(، وبمجموع االنحـراف المعيـاري لمفـرق )5.58القبمي والبعدي )

( وبدرجـــة 0.05( عنـــد مســـتوى الداللـــة ) 2.75 ( الجدوليـــة )T( فـــي حـــين كانـــت قيمـــة )13.62)
(، ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية دل ذلـك عمـى معنويـة الفـرق بـين 5حرية )

 االختبارين القبمي والبعدي وكان ذلك لصالح االختبار البعدي . 
( يتبين لنا وجود فروق معنوية بين االختبار القبمي والبعدي وىي لصالح 2عرض لمجدول )من خالل ال

لو تأثير ايجابي في المستخدم  التعمم االتقانيومما تقدم نستدل أن  االختبار البعدي لممجموعة التجريبية،
 في االتقاني األسموب اتبعت التي التجريبية المجموعة سبب ىذا التطور إلىال  ى، ويعز ةتتطور الميار 

 التعمم اسموب ان االمثل ليذا االسموب وىذا ما تم تأكيده استخدام إلى يعود أن تطور الباحثين فيرى التعمم
 . المجموعة التجريبية ىذه افراد المياري عند االداء مستوى تحسين عمى عمل قد االتقاني

 والتدريب التعمم في أطول وقت يعطي تجعمو صغيرة مجاميع عدة إلى قسمت التجريبية المجموعة إن كما
 درجة الى المجموعة أفراد بكافة الوصول لغرض إضافية تكرارات يٌعطيٌيم أو األداء في الضعيفة لممجموعة

 تكون قد  التعميمية الوحدات إن"  بقولو( 91: 5115: خيون يعرب)  يؤكده ما وىذا األداء في التحسن
 ووقت إضافية تكرارات إلى يٌحتاجون اآلخرينٌ  إن  يعني وىذا  لآلخرين  كافية وغير األفراد لبعض كافية

 "أدائيم بمستوى النيوض لغرض  إضافي
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 نتائج لتحقيقولذلك  االتقاني التعمم أسموب استخدمتويعزو الباحثين ان تقدم المجموعة التجريبية  التي 
 بين والراحة العمل أوقات لتوزيع طريقة من اكثر استخدمت اذ لمميارة االتقان حد الى تصل جيدة

 اليو أليو توصل ما يتفق وىذا الراجعة التغذية واستخدام والتصحيح التكرارات كثرة وكذلك المجموعات
(Christina : : 1997 78 )األولية الميارة االكتساب  مراحل منأكد  الذي العزاوي خميل عن نقال 

 .   التعزيز في لالستمرار محاولة كل بعد راجعة تغذية أعطاه يجب

 مهارة(يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في 7الجدول)
 لمناشئين الفني الجمناستك في المتوازي جهاز عمى اليدين عمى الوقوف

 االخزجبر انجعذٌ االخزجبر انمجهٍ  انًهبراد د

 ع ش   ع ش  

 عهً انُذٍَ عهً انىلىف يهبرح 1

 انجًُبضزك فٍ انًزىازٌ جهبز

 نهُبشئٍُ انفٍُ

0.75 0.61 4.83 0.68 

 

 جيــاز عمــى اليــدين عمــى الوقــوف ميــارة  ( نالحــظ ان قيمــة الوســط الحســابي لميــارة1مــن الجــدول )        
وبــانحراف معيــاري مقــداره ( 0.75قــد بمغــت فــي االختبــار القبمــي ) لمناشــئين الفنــي الجمناســتك فــي المتــوازي

( ممــا يــدل  0.86( وبــانحراف معيــاري )4.83(، أمــا الوســط الحســابي لالختبــار البعــدي  فبمــغ  ) 0.61)
 عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية وىي لصالح االختبار البعدي . 

والجدولية وداللة الفروق بين ( المحسوبة Tيبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفرق وقيمة ) (8الجدول)
  االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

وحذح  انًهبراد د

 انمُبش

 دالنخ (Tلًُخ ) ع ف ش  ف

 انجذونُخ انًحطىثخ انفروق

 انُذٍَ عهً انىلىف يهبرح 1

 فٍ انًزىازٌ جهبز عهً

 نهُبشئٍُ انفٍُ انجًُبضزك

 يعُىٌ 2.75 13.40 0.58 4.08 درجخ

 2 5( وثذرجخ حرَخ 0.05( عُذ يطزىي انذالنخ )2.75( انجذونُخ )Tلًُخ )

( T( تتبين لنا قيم األوساط الحسابية لمفروق واالنحراف المعياري لمفرق، وقيمة )9من الجدول)     
 المحسوبة والجدولية، وداللة الفرق بين االختبارين القبمي والبعدي.

 تبـين وجـود فـروق : لمناشـئين الفنـي الجمناسـتك في المتوازي جياز عمى اليدين عمى الوقوف ميارة
ــــائج  ــــارين القبمــــي والبعــــدي، وبمغــــت األوســــاط الحســــابية لمفــــرق بــــين نت معنويــــة بــــين نتــــائج االختب

(، و بمغـت قيمـة 0.58(، وبمجموع االنحـراف المعيـاري لمفـرق )4.08االختبارين القبمي والبعدي )
(T( المحســـوبة )فـــي حـــين كانـــت  13.40 )( قيمـــةT( ـــة ـــة  2.75( الجدولي ـــد مســـتوى الدالل ( عن
(، ولما كانت القيمة المحسوبة أكبر مـن قيمتيـا الجدوليـة دل ذلـك عمـى 5( وبدرجة حرية )0.05)

 معنوية الفرق بين االختبارين القبمي والبعدي، وىي لصالح االختبار البعدي . 
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ــــدي )الشــــرح والنمــــوذج( الم ــــك أن األســــموب التقمي ــــأثير نســــتنتج مــــن ذل       تبــــع مــــع المجموعــــة الضــــابطة لــــو ت
ممـا أدى  ، لمناشـئين الفنـي الجمناسـتك فـي المتـوازي جيـاز عمـى ايجابي في تعمم ميارة الوقوف عمى اليدين

 ةالميـار  شرح ي ربىذه النتيجة إلى وجود مد ينإلى تطويرىا وىذا يوضح ويفسر أداء الميارة  ويعزو الباحث
وتصـــحيح األخطـــاء وكـــذلك التـــزام أفـــراد المجموعـــة  العبـــينالراجعـــة ومتابعـــة ا م التغذيـــةوتكرارىـــا مـــع تقـــدي

الضـــابطة بالوحـــدات التعميمـــة األمـــر الـــذي أدى إلـــى تـــوفير فرصـــة جيـــدة لمـــتعمم مـــن خـــالل أســـموب الشـــرح 
"  إلـى إن أسـموب 511: 0888:  "عبـاس احمـد وعبـد الكـريم محمـود ووالنموذج وىذا يتفق مع ما أشار إلي

امل ميم في العممية التعميمية ، إذ يربط ميارة الوقوف عمى اليدين بالميارة الجديدة. كمـا يسـاعد النموذج ع
  .األمر الذي يسيل ويزيد من التعممعمى ربط التصور الحركي بالمعمومات السابقة التي سبق شرحيا 

( المحسوبة والجدولية بين T( يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية, وقيمة )9الجدول)
 المتوازي جهاز عمى اليدين عمى الوقوف لمهارةالمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية 

 لمناشئين الفني الجمناستك في
 T*لًُخ  انًجًىعخ انضبثطخ انًجًىعخ انزجرَجُخ  انًهبراد د

 انًحطىثخ

انذالنخ 

 ع ش   ع ش   اإلحصبئُخ

 انُذٍَ عهً انىلىف يهبرح 1

 فٍ انًزىازٌ جهبز عهً

 نهُبشئٍُ انفٍُ انجًُبضزك

 يعُىٌ 3.62 0.68 4.83 0.89 6.50

 2(0.05( ويطزىي دالنخ )10( رحذ درجخ حرَخ )2.22( انجذونُخ )Tلًُخ *)

( نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية والضـابطة لمميـارات ، فكانـت 8يبين الجدول )           
 لمناشــئين الفنــي الجمناســتك فــي المتــوازي جيــاز عمــى اليــدين عمــى الوقــوف لميــارةنتــائج الوســط الحســابي 

 (،أمــا الوســط الحســابي لالختبــار البعــدي 0.89(، وبــانحراف معيــاري مقــداره )50 .6لممجوعــة التجريبيــة )
وىــي اكبــر مــن المحســوبة  Tوقيمــة (،  0.68(، وبــانحراف معيــاره قــدره )4.83لممجوعــة الضــابطة فبمــغ )

(، مما يدل عمـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 10(، وبدرجة حرية )2.22( الجدولية البالغة )Tقيمة )
 .وىي لصالح االختبار البعدي لممجموعة التجريبية

وبعد عرض النتائج وتحميميا بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية اتضح أن  
 االسموبوىذا يعني إن استخدام  ،المجموعة التجريبية حققت نتائج افضل من المجموعة الضابطة 

وان  العبينبالنسبة ل ربل من األسموب المتبع من قبل المدالخاص والعرض المتنوع قد حقق فروق أفض
ميارة ويظير لنا ذلك جميا من خالل دقة اداء  المستخدمالتعمم االتقاني  سبب ىذه الفروق ىو فاعمية

إذ نالحظ ىنالك فروق معنوية   لمناشئين الفني الجمناستك في المتوازي جياز عمى اليدين عمى الوقوف
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 االستثمار الى التجريبية لممجموعة التفوق ىذا سبب ان الباحثين ويعزوولصالح المجموعة التجريبية وذلك 
ويتفق  المباشرة الفورية الراجعة التغذية يتمقى انو اذ الالعبين يؤدييا التي الميارة التكرار لزمن االمثل

 تحسين الى سيؤديلممحتوى  عامة كييكمية االتقاني التعمم اسموب متغيرات استخدام ان عمىالباحثين مع 
 019:)  من كل ويشير كما،  جميعيا المتعممة المجموعة إلفراد التعمم نسبة وزيادة االداء مستوى
0888Hill& Holln shell  )طريقة عن والذي ، التعمم في الميمة األساليب احد ىو االتقاني التعمم بأن 
 حافز زيادة اجل من بالمداخالت التنويع اسموب عمى يقوم اذ ، التعمم في انجاز يحقق ان المتعمم يستطيع

 .التعمم

كان ليا دور فعال في  ذيال ينأعدىا الباحث الذيالمستخدم لمتعمم االتقاني  التعميميفضال عن المنيج 
وفق  االعبين الممارسة من قبلعميو ىو  حصول ىذا التطور لدى المجموعة التجريبية، وىذا ما تم تأكيد 

) "التكرار والتدريب يعطي لمميارة إتقان أكثر وتنافس وتألق حركي أكثر دقة". اذ األوقات المحددة لؤلداء
كما  ينإن ىدف البحث قد تحقق وفرضياتو التي وضعيا الباحث ينالباحث لذا يرى (5111 ؛وجيو محجوب 

 في المتوازي جياز عمى اليدين عمى الوقوف ميارةتعمم قد حقق أغراضو في االتقاني سموب التعمم إن ا
 .لمناشئين  الفني لجمناستكا

 االستنتاجات والتوصيات: -4
  ينفي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث

بشكل ممحوظ لممجموعة  ةتأثير ايجابي في تنمية الميار  كان لو التعمم االتقانيان استنتج  -0
  .التجريبية

 اآلخرين االعبين اداء مستوى وتحفيز تطوير عمى ساعد االداء في المتميزين االعبين مشاركة ان -5
  التعممفي 

 واعطاء االخطاء تصحيح عممية تسييل في ساىم الخطأ نوع حسب التقسيم مبدأ استخدام ان  -2
 .الخطأ لنوع المناسبة جعةراال التغذية

 التوصيات : 4-2
 م الميارات في الجمناستك .ام طريقة التعمم االتقاني في تعمضرورة استخد -0
 م.عبين من أجل زيادة فاعمية التعمالفردية بين الالضرورة مراعاة الفروق   -5
 استخدام اساليب تعميمية حديثة ومتنوعة واالبتعاد عن االساليب التقميدية . -2
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 انًصبدر :

 الميارات لبعض االتقاني التعمم في والموزع المكثف التمرين اسموبي تأثير ؛ العزاوي ابراىيم خميل 
 ، بغداد ،جامعة الرياضية التربية كمية دكتوراه اطروحة) األرضية، الحركات بساط عمى األساسية
5112  ) 

 والنثر لمطباعة الفكر دار،  عمان 2 ط) وأساليبو وأدواتو مفيومة العمي الباحث ؛عبيدات ذوقان 
 (. 0889، والتوزيع

  والنشر ، مجيد؛ مناىج البحث في التربية البدنية . مديرية دار الكتب لمطباعة ريسان خربيط
 0899جامعة الموصل 

 الرياضية التربية تدريس طرائق في تدريسية كافيات السامرائي؛ وعباس السامرائي الكريم عبد 
 (0880 الحكمة، دار ، البصرة)؛

 (.5110لمنشر، الكتاب ،مركز القاىرة)0الرياضي،ط المعرفي القياس فرحان؛ السيد ليمى 
 العربي الفكر دار 2 ط ، والرياضية البدنية التربية في والتقويم القياس ؛ حسانين صبحي محمد  

، 0888  . 
 مؤسسة:  عمان 0ط. ) الجامعية الرسائل إلعداد العممي البحث أسس ؛المجيد عبد مروان 

 (.  5111 والتوزيع لمنشر الطرف
 ،نوري إبراىيم الشوك ورافع صالح الكبيسي ؛ دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية 

 5112جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية،
 (. 5101 ابريل 0ط) الرياضي المجال في واالختبار اإلحصاء ؛ ولؤي الشوك إبراىيم نوري 
  0898التعمم الحركي، الموصل: دار الفكر لمطباعة والنشر،  ؛وجيو محجوب. 
 (. 5111، والوثائق الكتب دار. بغداد. 5ط: ) الحركي والتطور التعمم نظريات ؛ محجوب وجيو 
  ، 5115يعرب خيون ؛ التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيق ، مكتب الصخرة ، بغداد  
 Hill and Holln shell ; summer school remedial biology teacher 1991. 
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  انًمىيٍُ وانخجراء و( أضًبء 1يهحك )

 يكبٌ انعًم انهمت انعهًٍ االضى د

 يعهذ إعذاد انًعهًٍُ و2د  َبظى احًذ عكبة 1

 ارحبد انفرعٍ نهجًُبضزك ثكهىرَىش عًبد حطٍُ عهٍ  2

 انُشبط انًذرضٍ يذَرَخ ررثُخ دَبنً ثكهىرَىش  َجُم يهذٌ  3

 ارحبد انفرعٍ نهجًُبضزك ثكهىرَىش احًذ عجذ انجبلٍ   4

 

 اضزًبرح انزمُُى نهًجًىعزٍُ انزجرَجُخ وانضبثطخ (2انًهحك )

يجًىع انذرجزٍُ  رمىَى انًحكًٍُ عُُخ انجحثأضًبء  د

 انىضطُزٍُ

 انذرجخ انُهبئُخ

 4ق 3ق 2ق 1ق

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


