
 

  جامعة الزقازيق. -كلية التربية الرياضية للبنات  -أستاذ بقسم العلوم التربوية واالجتماعية  *
   جامعة الزقازيق-كلية التربية الرياضية للبنات -أستاذ الجمباز بقسم التمرينات والجمباز والتعبير الحركي  **

 جامعة الزقازيق  -*** طالبة ماجستير بكلية التربية الرياضية للبنات

 رات البدنية  تأثير برنامج مقترح للجمباز التشكيلي علي القد

 لتلميذات المرحلة الثانوية وبعض مهارات الجمباز 

 أ.د/ آمال محمد يوسف*، أ.د/ جيهان أحمد بدر**، أ.د/ حميدة عبدهللا خضرجي**، إيمان محمود عبدهللا سالمه***

 مقدمة ومشكلة البحث 

في  والتقدم  النجاح  لتحقيق  الدولة  او  المؤسسة  عليها  تعتمد  اساسية  ركيزة  هي  الرياضة  تعد 

تقدمة الى االرتقاء بمجال التربية الرياضية  المجتمعات المختلفة ولهذا تسعى جميع الدول وخاصة الم

 لما لها من دور كبير ومميز وفعال في تطوير المجاالت االخرى.  

والثقة   السرور  النفس طابع  الى  تدخل  التي  األساسية  الرياضات  احدى  الجمباز هي  ورياضة 

مختلف في  الحاصل  الهائل  التطور  يالحظ  الجمباز  برياضة  والمهتم  والمرونة،  العالم    بالنفس  دول 

 ( 7:  10وهذا لم يأتي عبثاً او مصادفة بل نتيجة التقدم العلمي في شتى مجاالت الحياة. )

وفى السنوات األخيرة ارتقى الجمباز رقيا كبيرا في الكثير من دول العالم المتقدمة في مجاالت  

الم واألداء  الرياضية  اإلنجازات  الرقى من خالل  هذا  الممكن مالحظة  المتميز  الرياضة ومن  هارى 

العالمية.   والبطوالت  األولمبية  الدورات  خالل  والمذهل  من  والمتطور  الجمباز  رياضة  وتعد 

الرياضات المتميزة بأدائها المتعدد من جميع النواحى حيث انها تضم وتشمل على العديد من األنواع  

والتي   الصعوبة  في  بدرجات  وتتباين  تختلف  التي  الحركية  والمهارات  بمجملها  واألجهزة  تكون 

 ( 12: 19السالسل الحركية على أجهزة الجمباز المختلفة والمتنوعة. )

األخرى   الرياضات  في  الحاصل  التطور  مثل  الجمباز  رياضة  في  الحاصل  الكبير  والتطور 

حيث شمل جميع الجوانب المهارية والتدريبية وقوانين اللعبة حيث أننا نالحظ التغيرات الكثيرة التي  

ل نشرات االتحاد الدولى للعبة وبعد كل دورة أولمبية أو بطولة عالمية تضمن وتشمل  تظهر من خال

 ( 4: 10) جميع الجوانب. 

ورياضة الجمباز  تعد رياضة تنافسية وأيضا فهي وسيلة من وسائل الترفيه والتربية والتنشئة ،  

البدنية والنفسية فضال    ووسيلة من وسائل االحتفاظ بالصحة حيث أنها لها أثر فعال في تنمية الصفات 

  12:  19عن تنمية صفات أخرى متعددة مثل الصبر والجرأة والشجاعة والنظام ومساعدة األخرين. )

) 

الرياضات    عن  تميزها  وقدرات  نفسية  مهارية،  بدنية،  مواصفات  الجمباز  رياضة  وتتطلب 

أداءاً فنياً فائقاً المستوى    االخرى كما أنها تتسم بدرجة عالية من الصعوبات باإلضافة الى انها تتطلب 

االجهزة  هذه  األداء على كل جهاز من  وان طبيعة  امكانيات حركية مميزة  الى  يحتاج  دقيقاً  تكنيكياً 

 ( 61: 2تختلف عن االخر. )

تعتبر رياضة الجمباز هي احدى األنشطة الرياضة الفردية التي تقوم بها الالعبة بمفردها حيث 

الوصو الجمباز وتتمثل هذه األجهزة فيتعتمد على قدراتها في  )جهاز    ل لمستوى عال على أجهزة 

األرضية االرتفاع  -الحركات  مختلفتا  التوازن    –العارضتان  القفز(  -عارضة  لها ،  حصان  وايضاً 

العمرية   الفئات  مع  ويتناسب  يتالءم  ما  اختيار  يسهل  كما   ، البدنية  التربية  برامج  في  كبيرة  اهمية 

ا )جمباز  مثل  انشطة  المختلفة  وتزود   ، االعمار  لجميع  الموانع(  االطفال)وجمباز  لرياض  اللعاب( 

والنفسية   البدنية  قدراته  لتطوير  المستقبل  في  ليمارسها  معه  تستمر  التي  بالمهارات  الفرد  الجمباز 

 ( 12: 16واالجتماعية. ) 
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" يشير  الحرز  أحمد    وايضا  ومحمود  الرياضات  2000الشاذلى  من  الجمباز  رياضة  بأن   "

هامة  والحيوية التي تجمع بين كثير من الطرق واألساليب المختلفة لتعليمها حتى تيسر عملية التقدم  ال

البدنية   والصفات  القدرات  تنمية  في  اساسية  بصفة  تساهم  أنها  كما  الطالب  أداء  بمستوى  واالرتقاء 

 ( 5:  2والقدرات المهارية لدى الممارسين. ) 

عبدالرحمن وعزيزة  سالم  "عزيزة  التشكيلي  2007  وتذكر  الجمباز  أن  دمج "  ممارسة ل  هو 

  ، جمباز الموانع وجمباز االلعاب معا حيث يؤدى في صورة تشكيالت مختلفة ومتنوعة على األرض 

متدرج سليمة  علمية  أسس  يستخدم  التشكيلي  الجمباز  برنامج  تصميم  األدوات   ةوعند  استعمال  في 

ات البدنية والمهارية العالية، كما أنه يؤدى الى  واالجهزة ولهذا فهو يساعد في الوصول الى المستوي

وش  ومتنوعة  مختلفة  تشكيالت  من  يقدمه  لما  والمرح  بالتشويق  ويالشعور  بقة  الشكل  تتسم  جمال 

والحركة على االرض باإلضافة الى األدوات المستخدمة المتنوعة البسيطة في البرنامج، والتمرينات 

ال تحمى  التشكيلي  الجمباز  يقدمها  بعض التي  ممارسة  تسببها  قد  التي  الضارة  التأثيرات  من  تالميذ 

 (  15:  10العادات الخاطئة الشائعة مثل الجلوس لفترة طويلة في الفصل. )

: أن الجمباز التشكيلي عبارة عن مزيج من جمباز األلعاب   "2017وايضا تذكر "الهام حلمى  

ة ويؤدى في صورة تشكيالت متنوعة  وجمباز الموانع حيث يتدرج به الممارس حسب مرحلته العمري

ومختلفة على األرض مما يساعد على تأدية تشكيالت متنوعة للجسم أثناء األداء ويفضل استخدام هذا 

 ( 26:  4النوع من الجمباز من عمر عشر سنوات. )

ارتباط   من  لها  لما  والرياضية  البدنية  التربية  اهداف  اهم  من  البدنية  اللياقة  تحسين  ويعتبر 

بالعديد من المجاالت المختلفة مثل النمو البدنى والنضج االجتماعي والصحة البدنية والعقلية   إيجابي

 ( 15: 14واالجتماعية والتكيف والتأقلم وتاخر التعب واالجهاد. )

هذا  ويختلف  واجادتها  الرياضية  االنشطة  جميع  ممارسة  في  األساسي  دورها  البدنية  للياقة 

الى رياضة  من  االيجابي  الكبيرة    الدور  البدنية  القدرات  مساهمة  باإلضافة  وذلك   ، اخرى  رياضة 

والمميزة في ممارسة جميع مهارات الجمباز وحركاته واتقانه ، وتختلف اهميتها طبقاً لنوع الجمباز  

واألساسي   الرئيسي  المكون  هي  البدنية  والقدرات  الصفات  ونوعية  وطبيعتها  المستخدمة  والمهارة 

 نات الالزمة للوصول الى اعلى المستويات .الذي يبنى عليه المكو

الصفات  عليها مصطلح  اطلق  البدنية حيث  القدرات  مفهوم  على  عدة مصطلحات  اطلق  ولقد 

 البدنية والمكونات البدنية وعناصر اللياقة البدنية. 

 اضافة الى ذلك فقد اكد ايضاً الكثير من الخبراء والمختصين في مجال اللياقة البدنية امثال :  

 Shephardو"شيفرد    ،" Platonov 1994  "بالتو نوف،    "Matveev 1996"ماتفيف   

االنشطة    "1999 ممارسي  لجميع   االساس  حجر  هي  االساسية  وعناصرها  البدنية  اللياقة  "بان 

 ( 149: 28(، ) 22: 26(، ) 19:  24الرياضية " . )

اسا ركيزة  تعتبر  التي  األرضية  الجمباز  وحركات  مهارات  الى  لممارسة باإلضافة  هامة  سية 

الجمباز حيث يبدأ الفرد في تعلمها في سن مبكر اذا تم مقارنتها بالعمر التعليمي لبقية اجهزة الجمباز ، 

ان طبيعة   نجد  ، ومن جهة اخرى  العالم  انحاء  الجمباز في مختلف  برياضة  المهتمون  أيده  ما  وهذا 

نفس طبيعة االداء   الحركي على األجهزة هي   اهمية العمل واالداء  على األرض ، ومن هنا كانت 

 ( 45: 9المهارات والحركات األرضية في أنها تخدم األداء على األجهزة المختلفة. ) 
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هنالك   أن  الحظت  فقد  الرياضية  التربية  تدريس  مجال  في  كمعلمة  الباحثة  عمل  خالل  ومن 

تعليمية المختلفة وخاصة  قصوراً وعدم اهتمام من معظم معلمي التربية البدنية العاملين في المراحل ال

ممارسة   في  رغباتهن  إلشباع  االهتمام  من  الكافي  القدر  الطالبات  اعطاء  وعدم  الثانوية  المرحلة 

لذلك   المخصصة  الفترة  خالل  من    ،الرياضة  كل  دراسة  اكدت  ابراهيم  وقد  ياسر  2005دعاء  م، 

فؤاد  2005عبدالرشيد   نهال  شاهين    م،2006م،  ومنار  سرحان،  سامى  م  م،2007شمس  حمد 

خضرجى    م،2011 الجندي    ،  م2015حميدة  ابوالفضل  2017الهام  عمرو  ساسا    ،م2020م، 

وآخرون   وأخرون  ،  مSasa Ilic et al   2014ايليك  فالح  ،  مLesnic et al   2015ليزيك 

وسلوفاكوفا  Fallah et al   2015وأخرون   نوفوتنا   مNovotna, Slovakova   2016م، 

 الباحثه  الحظت  ولقد ة.  والمهاري  ةفي تحسين القدرات البدني  ةالمختلف  مبازعلي اهمية برامج انواع الج 
 وضع  محاولة الي الباحثه دفع الذي االمر المرحلة  لتلك المختلفة بطرقها االنواع تلك تناول عدم

 لتلميذات  الجمباز مهارات  وبعض  البدنية القدرات  علي  تأثيره علي للتعرف التشكيلي للجمباز برنامج
 . الثانوية ةالمرحل

اضافة الى قلة البحوث التي تناولت )تأثير برنامج الجمباز التشكيلي في تنمية القدرات البدنية  

والنضج االنفعالي لدى طالبات المرحلة الثانوية( فقد برزت مشكلة البحث في تصميم برنامج مقترح  

االنفعا والنضج  البدنية  القدرات  لتنمية  التشكيلي  الجمباز  الجمباز باستخدام  مهارات  وبعض  لي 

 لتلميذات المرحلة الثانوية . 

 

 هدف البحث 

برنامج مقترح باستخدام الجمباز التشكيلي علي القدرات  تأثير    يهدف البحث الي التعرف على

والقوة(البدنية   السرعة  التوافق،  المرونة،  األمامية)الرشاقة،  )الدحرجة  الجمباز  مهارات    –وبعض 

 الوقوف علي اليدين( لتلميذات المرحلة الثانوية.  –ة الجانبية علي اليدينالشقلب –الدحرجة الخلفية

 فروض البحث 

القدرات  البحث التجريبية في    ةتوجد فروق داله احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لمجموع  .1

 في اتجاه القياس البعدي.  البدنية وبعض مهارات الجمباز لتلميذات المرحلة الثانوية

القدرات  البحث الضابطة في    ةله احصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لمجموع توجد فروق دا .2

 في اتجاه القياس البعدي.  البدنية وبعض مهارات الجمباز لتلميذات المرحلة الثانوية

في  .3 والضابطة  التجريبية  البحث  لمجموعتي  البعديين  القياسين  بين  احصائيا  داله  فروق  توجد 

مها وبعض  البدنية  الثانويةالقدرات  المرحلة  لتلميذات  الجمباز  المجموعه    رات  اتجاه  في 

 التجريبية. 

يوجد معدل تغير للقياسات البعدية عن القبلية في المتغيرات قيد البحث للمجموعتين التجريبية   .4

 والضابطة في اتجاه المجموعه التجريبية. 

 صطلحات البحث:م

 Plastic Gymnastics الجمباز التشكيلي :

أشكال جمباز األلعاب وجمباز الموانع الذى يؤدى باستخدام األدوات واألجهزة    هو شكالً من

أثر  البدنية وله  تنمية الصفات والقدرات  التي تسهم بشكل كبير ومميز وفعال في  المتنوعة  المختلفة 

تقليل   النشاط الرياضي عامة والجمباز خاصة وتساعد في  كبير في جذب اهتمام الطالبات لممارسة 

بالملل باإلضافة فانه يساهم بشكل كبير في اضافة طابع السرور والمرح مما يعكس ايجابية  الشعور  
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الجوانب الوجدانية واالنفعالية والسمات اإلرادية وهو مناسب ومالئم للمرحلة الثانوية ) الصف األول 

 (  19: 19) الثانوي(. 

 Physical Abilitiesالقدرات البدنية: 

الممارس او  الفرد  قدره  حسب   "هي  معين  نشاط  نحو  والحركية  البدنية  وظائفه  أداء  على 

الرياضي".   النشاط  أداء  في  عال  لمستوى  للوصول  البدنية  لياقته  به  تسمح  الذى  :  14)المستوى 

124 .) 

 High School المرحلة الثانوية :

ال   وهو  واإلعدادي  االبتدائي  للتعليم  استكماال  هو  الثانوي  التعليم  أن  على  المربون  يجمع 

يرفع   الثانوي  فالتعليم  واكبر,  اوسع  عمق  ذات  ومكتسبات  وظائفه  يضم  وانما  جوهره,  في  يختلف 

واالتجاهات   النواحي  من  واإلعدادية  االبتدائية  المرحلة  في  التلميذ  اليه  توصل  الذى  النمو  بمستوى 

بها في تلك الجسمية والعقلية واالنفعالية والروحية ويؤكد المعارف والمهارات والخبرات التي اكتسا

والقيم   العامة  الثقافة  من  رصيده  ليرتفع  وممارستها  لتنميتها  الفرص  من  المزيد  له  ,ويوفر  المرحلة 

 ( 330: 13األخالقية واالجتماعية. ) 

 Performance level skillمستوى األداء المهارى:  

التلميذة من  هى" التى تحصل عليها  لجنة  الدرجة  المختل  ينحكمالم  قبل  المهارات  قيد  فة  فى 

     )تعريف اجرائى(. "البحث 

 الدراسات السابقة:

 أوال: العربية: 

ابراهيم  دراسة " ) م2005دعاء  التعرف على  (  6"  إلى  تهدف  برنامج جمباز  والتى  تأثير   "

تشكيلي على تعلم بعض المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية لتلميذات الحلقة االولى من التعليم 

( تلميذة من تلميذات 60ت الباحثة المنهج التجريبي حيث تم اختيار عينة قوامها )األساسي" ، استخدم

البيانات   لجمع  وسائل  عدة  الباحثة  واستخدمت  العشوائية،  بالطريقة  االبتدائي  الخامس  الصف 

الذكاء البدنية  -)اختبارات  المهارية  -االختبارات  تطبيق    -االستمارات   -االختبارات  وبعد  البرنامج(: 

المهارات  البرن تعلم بعض  إيجابيي على  تأثير  اثر  التشكيلي  الجمباز  برنامج  أن  النتائج  امج أظهرت 

 الحركية عن البرنامج المتبع.

عبدالرشيد  "دراسة   )م2005ياسر  على  (  21"  التعرف  إلى  تهدف  برنامج  والتى  "تأثير 

التربية بدرس  الجمباز  مهارات  بعض  اداء  ومستوى  االخالقية  القيم  على  لتالميذ   جمباز  الرياضية 

قوامها   اختيار عينة  تم  ولقد  التجريبي،  المنهج  الباحث  استخدم  األساسي"،  التعليم  من  االولى  الحلقة 

( تلميذا من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة المنيا التجريبية الرسمية للغات، ولقد استخدم 30)

)االستمارات  البيانات  لجمع  وسائل  عدة  ا  -الباحث  األخالقيةقياس  تطبيق  -لقيم  وبعد  البرنامج(، 

وايضا   االخالقية  القيم  على  إيجابيي  تأثير  اثر  المقترح  الجمباز  برنامج  أن  النتائج  اظهرت  البرنامج 

 على مستوى اداء بعض مهارات الجمباز لتالميذ الحلقة االولى من التعليم األساسي .

" فؤاد  دراسة  )م2006نهال  التعر(  20"  إلى  تهدف  على  والتى  بعض ف  استخدام  تأثير   "

انواع الجمباز )جمباز االلعاب وجمباز الموانع( على تنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة )الرشاقة، 

استخدمت  الحركية"،  االنشطة  مهارات  لبعض  االداء  ومستوى  والقوة(  السرعة  التوافق،  المرونة، 

( تلميذة  60د قامت الباحثة باختيار عينة قوامها )الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة، وق

سنة بالطريقة العشوائية، واستخدمت الباحثة    17الى    15من التلميذات الالتي يتراوح اعمارهن من  

الرأي استطالع  الخاصة    -)استمارات  البدنية  اللياقة  االحصائية(    -البرنامج    -اختبارات  المعالجات 
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يق البرنامج اظهرت النتائج فعالية البرنامج المستخدم بجمباز االلعاب  لجمع بيانات الدراسة، وبعد تطب 

مهارات   لبعض  األداء  مستوى  وتحسين  الخاصة  البدنية  اللياقة  عناصر  تنمية  على  الموانع  وجمباز 

 االنشطة الحركية. 

أثر  "  والتى تهدف إلى التعرف على  (  7" ) م2007شمس سرحان ، ومنار شاهين  دراسة "

مقترح   )اضطراب  برنامج  الثالث  بخصائصه  الزائد  النشاط  خفض  على  والموانع  األلعاب  لجمباز 

االنتباه ، االندفاعية وكثرة الحركة( وبعض القدرات النفس حركية ألطفال صعوبات التعلم من عمر  

سنوات "، استخدمت الباحثتان المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة، وقد قامتا باختيار    9الى    6

)   عينة والوسائل 13قوامها  العمدية،  بالطريقة  العصرية  المدارس  صفوف  من  وطفلة  طفال   )

)المالحظة   الدراسة  بيانات  لجمع  الحركي    -المستخدمة  لألداء  وبورمز  هبلنك  المعالجات   -اختبار 

االحصائية(، وبعد تطبيق البرنامج أظهرت النتائج أن برنامج جمباز األلعاب وجمباز الموانع المقترح  

ألطفال   حركية  النفس  القدرات  تنمية  في  ساهم  وأيضا  الزائد  النشاط  على خفض  إيجابيي  تأثير  أثر 

 صعوبات التعلم . 

" أثر استخدام برنامج  والتى تهدف إلى التعرف على  (  15" )م2011محمد سامى  "دراسة  

بتدائية الثانية "  مقترح بجمناستيك الموانع في بعض القدرات البدنية ومستوى ذكاء تالميذ المرحلة اال

( قوامها  عينة  اختيار  تم  حيث  التجريبي  المنهج  استخدم  الخامس 40،  الصف  تالميذ  من  تلميذ   )

بدنية لياقة  )اختبارات  الدراسة  في  المستخدمة  واالجهزة  االدوات  الباحث  واستخدم   -االبتدائي، 

الذكاء النت-اختبارات  اظهرت  البرنامج  تطبيق  وبعد  االحصائية(،  له  المعالجة  كان  البرنامج  أن  ائج 

 تأثير إيجابيي على  تحسين وتطوير بعض القدرات البدنية ومستوى الذكاء للتالميذ.

تأثير برنامج مقترح    "والتى تهدف إلى التعرف على  (  5" ) م 2015حميدة خضرجى  دارسة "

)دحرجة   باستخدام األلعاب على القدرات الحركية والسلوك االستقاللي وتعلم بعض مهارات الجمباز

التجريبي  -دحرجة جانبية-أمامية الباحثة المنهج  دحرجة خلفية( ألطفال ما قبل المدرسة"، استخدمت 

( قوامها  عينة  اختيار  وتم  الدراسة،  عدة 40في  الباحثة  استخدمت  ولقد  العشوائية،  بالطريقة  طفال   )

الذكاء   )اختبارات  البيانات  لجمع  الحركية  -وسائل  القدرات  االستقاللي  مقيا  -اختبارات  السلوك  س 

مستوى األداء المهارى(، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن   -ألطفال ما قبل المدرسة  

برنامج األلعاب المقترح أثر تأثير إيجابي على تنمية وتحسين القدرات الحركية والسلوك االستقاللي  

 سة .وبعض مهارات الجمباز )قيد الدراسة( ألطفال ما قبل المدر

" برنامج جمباز تشكيلي  والتى تهدف إلى التعرف على  (  4" ) م2017الهام الجندي  "دراسة  

تلميذات  لدى  الحركي  والرضا  الجمباز  مهارات  لبعض  والمهارى  المعرفي  التحصيل  في  وتأثيره 

لعينة  الدراسة  في  التجريبي  المنهج  الباحثة  استخدمت  وقد   ،  " األساسي  التعليم  من  االولى  الحلقة 

( االتحاد 40قوامها  )بمدرسة  العشوائية  بالطريقة  االبتدائي  السادس  الصف  تلميذات  من  تلميذة   )

الدراسة  بيانات  لجمع  وسائل  عدة  الباحثة  استخدمت  وقد  الغربية(،  بمحافظة  المشتركة  االبتدائية 

البدنية  -)استمارات  المتغيرات  المعرفي    -اختبارات  التحصيل  الحرك  -اختبار  الرضا   -ي  مقياس 

القياس   في  المستخدمة  التشكيلي  -االجهزة  الجمباز  اظهرت    -برنامج  وقد  االحصائية(،  المعالجات 

لبعض  المهارى  و  المعرفي  التحصيل  في  إيجابي  تأثير  أثر  لقد  التشكيلي  الجمباز  برنامج  أن  النتائج 

 تعليم األساسي. مهارات الجمباز )قيد الدراسة( والرضا الحركي  لدى تلميذات الحلقة االولى من ال

ابوالفضل  "دراسة   ) م2020عمرو  على  (  12"  التعرف  إلى  تهدف  استخدام  "  والتى  فعالية 

برنامج ترويحي باستخدام جمباز االلعاب على مستوى التكيف مع الحياة الجامعية لدى طالب الفرقة  

الب استخدم  ذلك  ولتحقيق  مطروح"،  جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  المغتربين  المنهج  االولى  احث 

( قوامها  عينة  اختيار  ،وتم  الدراسة  في  الرياضية 38التجريبي  التربية  بكلية  المغتربين  من  طالبا   )

القياس  وأجهزة  أدوات   ( الدراسة  بيانات  لجمع  وسائل  عدة  الباحث  واستخدم   ، مطروح  جامعة 
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البرنامج من شريط قياس   لقياس الطول والوزن  -ساعة ايقاف    -المستخدمة في  استمارات    -  جهاز 

أن   الدراسة  اليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  ومن   ، الجامعية(  الحياة  مع  التكيف  البرنامج  مقياس 

الطلبة   لدى  الجامعية  الحياة  مع  التكيف  مستوى   على  إيجابي  تأثير   له   كان  المقترح  الترويحي 

الترويحي البرنامج  ،تأثير  مطروح  جامعة  الرياضية  التربية  بكلية  االندماج    المغتربين  من  افضل 

 المرحلي مع الطالب المغتربين بجامعة مطروح. 

 ثانيا: األجنبية:  

والتى تهدف إلى التعرف (  27" ) مSasa Ilic et al   2014ساسا ايليك وآخرون  دراسة "

"تأثير برنامج مقترح للجمباز )جمباز األلعاب وجمباز الموانع( في درس التربية الرياضية على  على  

الحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية ، استخدم الباحثين المنهج التجريبى لمالئمته لطبيعة   بعض القدرات 

( قوامها  عينة  على  استخدمت 64الدراسة  ولقد  العشوائية،  بالطريقة  االبتدائية  المرحلة  من  طالبا   )

ت وبعد   ، الدراسة  بيانات  لجمع  االحصائية  والمعالجات  والسرعة  والتحمل  القوة  طبيق  اختبارات 

 البرنامج أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية حققت نتائج أفضل من المجموعة الضابطة.  

" وأخرون  دراسة  )مLesnic et al   2015ليزيك  على (  23"  التعرف  إلى  تهدف  والتى 

متزحلقى   من  الصغرى  العمرية  الفئة  لدى  االداء  ونجاح  للجمباز  المعرفية  العناصر  بين  "االرتباط 

الباحثين المنهج الوصفى لمالئمته لطبيعة الدراسة على عينة قوامها )  االلب" ، ( العبا،  30استخدم 

المهارى   األداء  )سجالت  الدراسة  بيانات  لجمع  المستخدمة  الوسائل  المعارف   -ومن  اختبارات 

الجمبازية واألكروباتية(، اظهرت الدراسة ارتباط واضح وقوى بين مستوى اداء الالعب والحصيلة 

 عرفية لديه عن الجمباز والحركات االكروباتية والتي تمكنه من االداء المتناسق لهذه الحركات.الم

" التعرف على( و22)   م"Fallah et al   2015فالح وأخرون  دراسة  إلى  تهدف  "    التى 

 6  -5اسابيع من تمارين الجمباز على المهارات الحركية الكبرى للتلميذات في سن    8تأثير برنامج  

( تلميذة  40، استخدم الباحثين المنهج التجريبى لمالئته لطبيعة الدراسة على عينة قوامها )  سنوات"

اختبارات العدو والحجل   -بالطريقة العشوائية، والوسائل المستخدمة في الدراسة )اختبارات االتزان  

البرنا  -والقفز   فعالية  النتائج  أظهرت  البرنامج  تطبيق  وبعد  االحصائية(،  المقترح  المعالجات  مج 

 للجمباز في تنمية المهارات الحركية لصالح المجموعة التجريبية . 

التى تهدف إلى ( و25" ) مNovotna, Slovakova   2016نوفوتنا وسلوفاكوفا  دراسة "

على استخدم    التعرف  الحركية"،  القدرات  تنمية  على  وتأثيره  اإليقاعي  للجمباز  حركي  "برنامج 

لم التجريبى  المنهج  من  الباحثان  فصول  أربعة  قوامها  عينة  اختيار  تم  ولقد  الدراسة،  لطبيعة  الئمته 

المرحلة االبتدائية، واستخدما مقياس للقدرات الحركية لطالب المدارس لجمع بيانات الدراسة، وبعد  

اإليجابي   وتأثيره  اإليقاعي  للجمباز  الحركي  البرنامج  فعالية  الدراسة  نتائج  اظهرت  البرنامج  تطبيق 

 القدرات الحركية لطالب المدارس )قيد البحث(. على تنمية

 إجراءات البحث:

 منهج البحث 

استخدمت الباحثة المنهج التجريبى باستخدام مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة   

 عن طريق القياس القبلى والبعدى لكال المجموعتين. 

 مجتمع وعينة البحث 

العمد  بالطريقة  البحث  مجتمع  اختيار  تم  بمدرسة لقد  الثانوى  األول  الصف  تلميذات  من  ية 

( الدراسى  للعام  الشرقية  محافظة  فاقوس  بمركز  البنات  الثانوية  الفصل  (  2022-2021فاقوس  في 
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مجتمع  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من  ( طالبة، و886والبالغ عددهم )  الدراسي األول

استبعاد التلميذات غير المنتظمات فى الحضور والتلميذات ( تلميذه، وقد تم  90وقد بلغ قوامها )البحث  

 ( وعددهم  الصحية  لحالتهم  نظرا  الرياضية  التربية  يمارسن  ال  عينة  15الالتي  وأصبحت  تلميذه،   )

 ( تلميذة.  75البحث )

( تلميذه وذلك إلجراء 15كما قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من مجتمع البحث عددهم )

االستط وبذلك أصبحت الدراسة  البحث،  فى  المستخدمة  العلمية لالختبارات  المعامالت  وإيجاد  العية 

( تلميذه، تم تقسيمهن إلى مجموعتان احداهما تجريبية، واألخرى ضابطة  60عينة البحث األساسية )

 ( يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث. 1( تلميذة. وجدول )30بالتساوي كل منها ) 

 (  1جدول )

 ينة البحثتصنيف مجتمع وع

 البيـــان 
 المجتمع 

 العينة 
العينة  عينــة البحث االساسية 

 االستطالعية 

التلميذات 

 المجموعة الضابطة   المجموعة التجريبية  المستبعدات

 15 15 30 30 90 886 إجمالى العدد

ات بإجراء التجانس لمجتمع البحث للتحقق من اعتدالية مجتمع البحث فى متغير  قامت الباحثة 

)السن  البحث –الطول –النمو  قيد  الجمباز  فى  المهارى  االداء  ومستوى  البدنية  والمتغيرات  الوزن( 

 ( يوضح ذلك.2والجدول رقم )

 ( 2جدول )

 في لمجتمع البحث المتوسط الحسابى والوسيط االنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء 

( 90)ن=       البدنية، مهارات الجمباز "  قيد البحث "النمو، القدرات المتغيرات                           

 المتغيرات
المتوسط  وحدة القياس 

 الحسابى 
 الوسيط 

االنحراف 

 المعيارى 
 معامل االلتواء 

متغيرات  

 النمو
 1.06 2.05 156.0 156.68 سم الطول 

 0.11- 3.50 55.50 54.55 كجم الوزن 

 0.22 0.33 15.40 15.41 سنة السن 

القدرات  

 ةالبدني
 0.39 1.71 13.0 13.14 عدد  القوة

 0.66- 4.02 120.0 118.69 سم القدرة

 0.59- 2.68 30.0 30.20 ث الرشاقة 

 0.12- 0.72 7.0 6.78 سم المرونة

 0.18- 1.27 7.0 7.27 ث لثابتالتوازن 

 0.001- 0.92 8.0 8.26 ث التوازن المتحرك 

 0.34 1.61 12.0 11.90 عدد  التحمل
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  مهارات

 الجمباز
 0.73- 0.29 2.50 2.26 درجة  الدحرجة األمامية

 0.10- 0.40 2.0 1.83 درجة  الدحرجة الخلفية 

 0.18 0.39 1.50 1.45 درجة  الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(

 0.58- 0.31 2.0 2.21 درجة  الوقوف علي اليدين 

من خالل المتوسطات الحسابية ( التوصيف االحصائى لعينة البحث  2يتضح من جدول رقم ) 

معامالت أن قيم  معامالت االلتواء فى المتغيرات قيد البحث حيث    و  والوسيط واالنحرافات المعيارية

  ( فى جميع المتغيرات قيد البحث وهى تنحصر ما بين 1.06، +0.001-تراوحت ما بين )  االلتواء

المنحنى      (3-,    3)+ تحت  يقع  البحث  مجتمع  ان  على  يدل  اعتداليه  مما  على  يدل  مما  االعتدالي 

 مجتمع البحث في هذه المتغيرات. 

البحث )التجريبية والضابطة( فى المتغيرات   مجموعتيبإجراء التكافؤ بين  الباحثة  ثم قامت   

 ( توضح ذلك.  5، 4( واألشكال ) 3قيد البحث، والجدول رقم )

 ( 3جدول )

 جريبية والضابطة فى المتغيرات قيد البحثداللة الفروق بين القياسات القبلية للمجموعتين الت

 ( 30= 2=ن1)ن

 متغيرات البحث
الفرق بين   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 المتوسطين 

 قيمة 

 ع م ع م )ت( 

 

 القدرات

   البدنية 

 

 

 0.46 0.20 1.75 13.10 1.62 13.30 القوة

 0.65 0.67 4.30 118.37 3.54 119.03 القدرة

 0.15 0.10 2.50 30.37 2.61 30.27 الرشاقة 

 1.10 0.20 0.68 6.99 0.74 6.79 المرونة 

 0.88 0.30 1.33 7.03 1.31 7.33 لثابتالتوازن 

 0.29 0.06 0.87 8.17 0.94 8.23 التوازن المتحرك 

 0.40 0.17 1.66 12.07 1.60 11.90 التحمل 

 

 مهارات 

 الجمباز 

 1.24 0.08 0.29 2.27 0.23 2.35 الدحرجة األمامية 

 0.83 0.09 0.43 1.78 0.34 1.87 الدحرجة الخلفية

الشقلبة الجانبية على اليدين 

 )العجلة(
1.62 

0.34 1.43 0.41 0.18 1.89 

 0.21 0.01 0.30 2.22 0.31 2.23 الوقوف علي اليدين 

 (2.048( = )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى  )

التجريبية  ( عدم و3يتضح من جدول رقم )   دالة احصائيا بين مجموعتى البحث  جود فروق 

والضابطة فى القدرات البدنية ومهارات الجمباز قيد البحث، مما يشير الى تكافؤ المجموعتين فى هذه 

 المتغيرات قيد البحث.
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  أدوات ووسائل جمع البيانات:

طالع على المراجع تم تحديد األدوات التى تتناسب مع طبيعة هذه الدراسة وذلك من خالل اال

 والبحوث والدراسات السابقة.

 األجهزة واالدوات المستخدمة في البحث:  -1

 .)سم(جهاز الرستاميتر لقياس الطول  -

 الوزن )كجم(لقياس الميزان الطبى  -

 ساعات ايقاف لقياس الزمن )ثانية(.  -

 شريط قياس لقياس المرونة.   -

 مراتب. -

 االختبارات البدنية:  -2

)بتص  الباحثةقامت   الخبراء ملحق  استطالع رأى  استمارة  ،  1ميم  البدنية  القدرات  لتحديد   )

قامت   آلراء الباحثة  كما  وفقا  لها  النسبية  االهمية  وتحديد  الخاصة  البدنية  القدرات  هذه  تحديد  بعد 

(، ثم ايضا توزيع استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد اهم االختبارات البدنية  4الخبراء بجدول )

متغ ) لكل  يوضح جدول رقم  الخبراء، كما  ذلك على  وتم عرض  أهم  5ير،  لتحديد  النسبية  االهمية   )

 ( 2االختبارات البدنية. ملحق ) 

 ( 4جدول )

 (10استمارة استطالع رأى للخبراء لتحديد اهم القدرات البدنية            )ن =       

 القدرات البدنية   م

 ية  تحديد االهمية النسبية الهم القدرات البدن

عدد مرات  

 التكرار
 النسبة المئوية % 

 % 80 8 التحمل  1

 % 90 9 المرونة  2

 % 80 8 القوة  3

 %  80 8 القدرة 4

 % 60 6 السرعة  5

 % 90 9 الرشاقة 6

 % 60 6 التوافق  7

 % 100 10 الثابت التوازن  8

 % 90 9 التوازن المتحرك  9

 ( جدول  من 4يوضح  المختارة  البدنية  القدرات  أهم  الباحثة    (  ارتضت  وقد  الخبراء  قبل 

  ( فيما فوق وهى )القوة/ القدرة / الرشاقة/المرونة/ التوازن%80ختيار البدنية التى حققت نسبة ) باال

 التحمل(.  التوازن المتحرك//الثابت 
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 ( 5جدول )

 (10النسبة المئوية لرأى السادة الخبراء الختبارات القدرات البدنية        )ن =      

رأى الخبراء  االختبارات التى تقيسها ت البدنية  القدرا

% 

  %100 )عدد المرات(  اختبار الجلوس من الرقود  القوة

 % 80 اختبار الوثب العريض من الثبات )سم(  القدرة

 % 80 م( )ث(   10×  4اختيار اختبار الجرى المكوكى ) الرشاقة 

 % 90 ثنى الجذع لألمام من وضع الوقوف )سم(   المرونة 

 الثابتازن التو
اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم )بالطريقة  

 المتعامدة( )ث(

80 % 

 % 90 اختبار المشي علي مقعد سويدي  التوازن المتحرك 

 % 90 اختبار االنبطاح المائل من وضع الوقوف )عدد المرات(  التحمل 

وفقا آلراء الخبراء والتى ( اهم القدرات البدنية واالختبارات البدنية المختارة  5يوضح الجدول رقم )

 ( 4، 3ملحق ) .%80حققت نسبة فوق  

  (5)ملحق  مستوى األداء المهارى:تقييم  -3

بتقييم مستوى االداء المهارى لمهارات الجمباز والمقررة دراسيا ضمن المنهج    قامت الباحثة

التربية الر الثانوي )عينة البحث(، وفقا لمنهج  تلميذات الصف األول  ياضية المقترح،  الدراسى على 

وقامت الباحثة بتصميم استمارة استطالع رأى للخبراء فى تقييم مستوى أداء التلميذات فى المهارات  

الوقوف على    -الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(  -الدحرجة الخلفية  -المختارة )الدحرجة األمامية  

ن ذوى الخبرة، ال تقل عن خمسة عشر  اليدين(. وتم تقييم التلميذات عن طريق لجنة من المحكمات م

( عددهن  وكان  الجمباز  تدريس  مجال  فى  متوسط  3عاماً  بأخذ  الدرجة  تقييم  تم  وقد  محكمات.   )

 ( درجات.  5الدرجات لكل مهارة من )

 الدراسة االستطالعية: 

يوم    الفترة من  في  االستطالعية  الدراسة  بأجراء  الباحثة  )قامت  الي 2021/ 10/ 10االحد   )

ال ) (  2021/ 10/ 19ثالثاء )يوم  العشوائية من  15علي عينة قوامها  بالطريقة  اختيارهن  تم  تلميذة،   )

 مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية، وقد هدفت الدراسة االستطالعية إلى ما يلي: 

 ثبات( لالختبارات قيد البحث  -إيجاد المعامالت العلمية )صدق -أ

 واألجهزة المستخدمة. التأكد من صالحية أدوات القياس  -ب 

 التعرف علي مدي مناسبة االختبارات المستخدمة لعينة البحث. -جـ

 التعرف علي مدي مالئمة محتوى البرنامج لعينة البحث.  -د 

 التعرف علي الصعوبات التي قد تواجه الباحثة أثناء تطبيق البرنامج.  -هـ
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 المعامالت العلمية للمتغيرات قيد البحث: 

 ية: االختبارات البدن

 أوالً: معامل الصدق: 

تم إيجاد صدق االختبارات البدنية عن طريق صدق التكوين الفرضى باسـتخدام الفـروق بـين 

 ( يوضح ذلك.6األدنى والجدول ) والربيعاألعلى  الربيعالجماعات بين 

 ( 6جدول )

 (15معامل الصدق للقدرات البدنية قيد البحث               )ن=                     

قيمة   الربيع األدنى  الربيع األعلى  االختبارات 

 ع م ع م "ت" 

 

 االختبارات 

 البدنية 

 

 19.0 0.96 11.25 0.82 16.0  اختبار الجلوس من الرقود 

 23.50 2.06 112.75 2.71 124.0 اختبار الوثب العريض من الثبات  

 11.31 2.75 26.25 1.50 34.25 م(    10×  4اختيار اختبار الجرى المكوكى )

 18.0 0.05 5.98 0.15 7.78 ثنى الجذع لألمام من وضع الوقوف 

اختبار الوقوف على عارضة بمشط القدم  

 )بالطريقة المتعامدة(  

8.95 
0.1 

6.50 
0.58 7.65 

 17.0 0.24 9.38 0.50 7.25 اختبار المشي علي مقعد سويدي 

 11.0 0.95 9.75 0.58 12.50 اختبار االنبطاح المائل من وضع الوقوف  

 ( 2.145( = ) 0.05عند مستوى ) قيمة "ت" الجدولية  

 الربيـعبـين (  0.05( وجـود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى )6يتضح من جـدول رقـم )

ممـا يـدل علـى األعلـى،  الربيـعاألدنى فى االختبارات البدنية قيد البحـث وفـى اتجـاه   الربيعاألعلى و

 من أجله.ما وضعت في قياس  صدق االختبارات 

 ثانيا: الثبات

ــد البحــث عــن طريــق تطبيــق     ــة قي ــارات البدني ــات لالختب ــة بإيجــاد معامــل الثب قامــت الباحث

معامـل االرتبـاط لحسـاب  ، وذلـك  ( ايام3بفاصل زمنى )  ،Test-Retestاالختبارات وإعادة تطبيقها  

 ( يوضح ذلك.7والجدول )
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 ( 7جدول )

 (  15التطبيق للقدرات البدنية قيد البحث       )ن= معامل االرتباط بين التطبيق واعادة    

معامل   إعادة التطبيق    التطبيق   االختبارات 

 ع م ع م االرتباط 

االختبارات 

 البدنية 

 0.594 1.88 13.53 2.0 13.47  اختبار الجلوس من الرقود 

 0.675 4.10 118.80 3.50 120.05 اختبار الوثب العريض من الثبات  

×   4اختبار الجرى المكوكى ) اختيار

 م(    10

30.33 
3.39 30.07 3.38 0.789 

 0.643 0.65 6.82 0.70 6.70 ثنى الجذع لألمام من وضع الوقوف 

اختبار الوقوف على عارضة بمشط  

 القدم )بالطريقة المتعامدة(  
7.15 

1.30 7.04 1.24 
0.715 

 0.692 0.94 8.20 0.90 9.33 اختبار المشي علي مقعد سويدي 

اختبار االنبطاح المائل من وضع  

 الوقوف 
11.80 

1.40 11.70 1.52 
0.697 

 0.514=  13( ودرجة حرية 0.05عند مستوى )قيمة "ر" الجدولية 

ممـا  (0.05)( أن قيمة معامالت االرتباط دالة إحصـائيا عنـد مسـتوى 7يتضح من الجدول )

 ه.يدل على ثبات االختبارات في قياس ما وضعت من أجل

 ( 7برنامج الجمباز التشكيلي المقترح: ملحق )

 أسس وضع البرنامج: 

المصادر والمراجع واالبحاث بعد االستعانة بالشبكة القومية للمعلومات واالطالع علي العديد من  

، استطاعت ، ومشاهدة العديد من الشرائط المصورة لهذا النوع من الجمبازالعلمية والدراسات السابقة

 البرنامج المقترح وفقا لعدة أسس تتالءم مع مستوي التلميذات وهي علي النحو التالي: الباحثة وضع 

 بناء البرنامج طبقاً لألسس العلمية. ✓

 (. مهارى –)بدنى يق ما وضع من أجله تحق  ✓

يتناسب التسلسل المنطقي لمحتويات البرنامج مع أهدافه ومع خصائص المرحلة  العمرية قيد  ✓

 البحث 

امج امكانيات وقدرات التلميذات بما يراعى الفروق الفردية ويثير دوافعهن يتحدى محتوى البرن ✓

  .للتعلم

تتوفر الفرص لكل التلميذات للممارسة والعمل في وقت واحد والتقدم في تعلمهن لتحقيق الهدف  ✓

 .بأسلوب متتابع

 .مراعاة عوامل األمن والسالمة في مكان تنفيذ البرنامج لتجنب المخاطر واالصابات  ✓

 : اعاة أسس وقواعد وطرق التدريس بالبرنامج ويتم ذلك عن طريقمر ✓

 .التدرج في تعلم المهارات من السهل الى الصعب بما يتناسب مع مستوى التلميذات  ✓

 .التدرج باستخدام االجهزة المنخفضة ثم المرتفعة في حاالت الوثب  ✓
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 .التدرج في زيادة السرعة ✓

 .جهزة واألدوات بما يتناسب مع خصائص وعمر عينة البحث مراعاة شكل وأحجام األ ✓

 .تثبيت الحركات والمهارات من خالل التكرار المستمر ✓

 .تصحيح األخطاء واعطاء التغذية الراجعة ✓

  .مراجعة ما سبق تعلمه من مهارات  ✓

د  مراعاة عامل االبتكار في التشكيالت المختلفة اثناء تدريس برنامج الجمباز التشكيلي بما يزي ✓

 .االثارة والتشويق لدى التلميذات في الدرس

يتميز البرنامج بالتنوع والشمول والبساطة في التشكيالت على األرض وتغير أوضاع شكل  ✓

 .الجسم أثناء األداء

 .مراعاة التسلسل الحركي للمهارة عند تعلمها ✓

 .خلق بيئة مشوقة في اطار البرنامج بما يزيد من فعالية التعلم ✓

تح  تم  أن  التشكيلي،  بعد  للجمباز  المقترح  البرنامج  وضع  أسس  بتصميم    الباحثةقامت  ديد 

برنامج   على  للخبراء  رأى  استطالع  التشكيلياستمارة  التوزيع    الجمباز  لتحديد  وذلك  المقترح، 

الزمنى والمحتوى على أجزاء ومكونات الوحدة وبناء على أراء الخبراء تم تحديد التوزيع وجدول 

 ( 6ملحق ) ( يوضح ذلك.8رقم )

 ( 8جدول )

 ( 10النسبة المئوية لرأى السادة الخبراء فى محتوى الخطة الزمنية للبرنامج        )ن =

 النسبة %  رأى الخبراء المحتوى الزمنى 

  %80 أسابيع  8 الفترة الكلية للبرنامج 

 % 90 مرات  2 عدد مرات تكرار الوحدة أسبوعيا 

 بدنى إحماء وإعداد  ( ق7) زمن الوحدة اليومية 

 ( ق الجزء الرئيسى 33)

 ( ق الختام 5)

90 % 

 أهداف البرنامج: 

القدرات  على  التشكيلي  للجمباز  مقترح  برنامج  تأثير  على  التعرف  الى  المقترح  البرنامج  يهدف 

امامية )دحرجة  الجمباز  مهارات  خلفية-البدنية وبعض  اليدين-دحرجة  الجانبية    -وقوف على  الشقلبة 

 . لميذات المرحلة الثانويةلتعلى اليدين )العجلة(( 

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البرنامج: 

لقياس الوزن  -جهاز  لقياس  طبى  ايقاف  -ميزان  المرونة  -ساعات  لقياس  كرات    -جهاز  -مجموعة 

  -عارضة توازن منخفضة     -سلم قفز    -مراتب اسفنجية    -صندوق مقسم    -مقاعد سويدية    -ملعب  

مجموعة    -احبال وعصى خشبى    -مكعبات مختلفة االحجام    -للتسلق  قوائم    -عارضة توازن مرتفعة  

 اقماع.  –حواجز  -مهر  -حصان قفز  -كرات طبية مختلفة االوزان -اطواق 

 مدة البرنامج: 

 ( أسابيع. 8عدد أسابيع البرنامج ) -

 ( وحدة.16( اسابيع = )8) ( وحدة كل أسبوع 2عدد وحدات البرنامج= )  -



- 13  - 
 

 ( ساعات.12( ق = )720( ق = ) 45) ( وحدة  16البرنامج= ) اجمالى زمن -

 زمن الوحدة التعليمية:

 ق. 45زمن الوحدة التعليمية )درس التربية الرياضية( =  -

 ( وحدة.16( اسابيع = )8) ( وحدة كل أسبوع  2عدد وحدات البرنامج = )  -

 ( ساعات.12( ق = )720( ق = ) 45) ( وحدة  16إجمالي زمن البرنامج = )  -

 محتوى البرنامج:   

 ق(.  7الجزء التحضيرى )المقدمة واألعمال االدارية( = )مرونة/اطالة/احماء( ) -

التشكيلي   - الجمباز  )برنامج  تعليمى  نشاط  الرئيسى=  البدنية  الجزء  القدرات  ومهارات لتنمية 

 ق(. 33الجمباز قيد البحث( )

 ق(. 5) لحالة الطبيعيةالختام والرجوع ل -

 (. 9جدول رقم ) كما فيبتوضيح مكونات الوحدة التعليمية للبرنامج المستخدم الباحثة وقد قامت 

 

 ( 9جدول )

 مكونات الوحدة التعليمية من حيث الهدف والزمن 

 الزمن هدف كل جزء  اجزاء الوحدة التعليمية 

الجزء التحضيرى 

 (ق 7)االحماء( )

 

ية ويتنوع االحماء ما بـين تمرينـات يهدف الى التهيئة البدن

المرونة واالطالة والتمرينات العامة لشـكل اجـزاء الجسـم 

وحركــات انتقاليــة متنوعــة كالمشــى والجــرى وبعــض 

 االلعاب البسيطة والصغيرة.

 

 ق 10

 الجزء الرئيسى 

 (ق 33)

يهدف هذا الجزء الى تطبيق برنامج الجمباز التشكيلي  

رياضة الجمباز من  المقترح على بعض المهارات فى 

خالل توضيح االداء الفنى والنشاط التعليمى كذلك اجراء 

تدريبات تطبيقية مسلسلة من السهل الى الصعب ومن 

البسيط للمركب هذا مع التاكيد على اتباع مراحل كل  

 أسلوب 

اجمالى زمن الجزء 

 الرئيسى 

 ( ق 33)

 النشاط التعليمى 

 ( ق 18)

 النشاط التطبيقى 

 ( ق 15)

 ختامىالجزء ال

 (ق 5)

يهدف الى التهدئة واالسترخاء واستعادة الشفاء وذلـك مـن 

 خالل

 لعبة صغيرة.  - 

 المشى والجرى التنوع والبطىء.  - 

 مرجحات متنوعة. - 

 

 

 ق 5

 ( ق 45) اجمالى زمن الوحدة
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 التجربة األساسية:

 القياسات القبلية:  

ا البحث  عينة  على  القبلية  القياسات  بإجراء  الباحثة  التجريبية  قامت  للمجموعة  ألساسية 

 .  10/2021/ 20  والمجموعة الضابطة في جميع المتغيرات قيد البحث وذلك يوم األربعاء

مهـارات –اختبـارات القـدرات البدنيـة–السـن–الوزن–وتم القياس وفقاً للترتيب التالى )الطول

 الجمباز(

 تطبيق البرنامج المقترح: 

ي المقترح على تلميذات المجموعة التجريبية، فى الفترة  قامت الباحثة بتنفيذ البرنامج التعليم 

( الخميس  يوم  )2021/ 10/ 21من  الثالثاء  يوم  إلى  الوحدات  12/2021/ 21(  مع  تعارض  دون   )

(  2( اسابيع فترة التطبيق بواقع ) 8التعليمية للمواد االخرى داخل المدرسة بعد توزيع البرنامج على ) 

تكو وبذلك   ، أسبوعيا  تعليمية  ) وحدة  بالبرنامج  التعليمية  الوحدات  عدد  ولمدة  16ن  تعليمية  وحدة   )

أما  البرنامج.  فترة  خالل  الباحثة  بمساعدة  بالمدرسة  الرياضية  التربية  معلمات  قامت  وقد  شهرين، 

 المجموعة الضابطة فطبق عليها البرنامج الخاص بالمدرسة )البرنامج التقليدي(.  

 القياسات البعدية:

الباحثة  البعدية لمجموعتي    بعد   قامت  القياسات  المقترح بإجراء  البرنامج  االنتهاء من تطبيق 

(، مع مراعاة  2021/ 22/12البحث وذلك في جميع المتغيرات قيد البحث، وذلك في يوم األربعاء )

 توفر نفس الظروف وشروط التطبيق التى تم إتباعها فى القياسات القبلية. 

 المعالجات اإلحصائية:  سابعاً:

علي   ء أهداف البحث وفروضه تم تحديد األسلوب اإلحصائي المستخدم لتحليل البيانات في ضو 

 النحو التالي: 

 الوسيط.  ▪ المتوسط الحسابي.  ▪

 معامل االلتواء.  ▪ االنحراف المعياري.  ▪

الفروق  ▪   معامل االرتباط.  ▪ لداللة  "ت"  اختبار 

 للمجموعة الواحدة والمجموعتين. 

  معدل التغير. ▪

  .( اإلصدار الرابع عشرSPSSعالجات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي )وتم إجراء الم
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 عرض ومناقشة النتائج:

 أوال: عرض النتائج:

 ( 10جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية  

 فى المتغيرات قيد البحث 

 ( 30)ن = 

 المتغيرات 

متوسط 
القياس 
 القبلى 

متوسط 
القياس 
 البعدى 

 قيمة "ت"  ع ف م ف 

 

 القدرات

   البدنية 

 

 

 16.15 1.77 5.23 18.53 13.30 القوة

 21.28 5.66 22.0 141.03 119.03 القدرة

 10.93 2.51 5.0 25.27 30.27 الرشاقة 

 18.14 1.31 4.33 11.12 6.79 المرونة 

 26.60 1.37 6.67 14.0 7.33 الثابتالتوازن 

 6.61 0.98 1.66 6.67 8.33 المتحرك  التوازن

 25.54 1.17 5.43 17.33 11.90 التحمل 

 مهارات 

 الجمباز 

 31.73 0.23 1.35 3.70 2.35 الدحرجة األمامية 

 18.85 0.32 1.10 2.97 1.87 الدحرجة الخلفية

 22.46 0.31 1.28 2.90 1.62 الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(

 17.41 0.27 0.85 3.08 2.23 الوقوف علي اليدين 

 1.699( = 0.05عند مستوى )قيمة "ت" الجدولية 

( أنه توجد فروق دالة إحصائياً  7،  6(، وما يحققه الشكلين رقمى ) 10يتضح من جدول رقم ) 

( بين متوسط القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى "القدرات البدنية 0.05عند مستوى )

 البحث فى اتجاه القياس البعدى.  ومهارات الجمباز" قيد 
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11.917.33 8.33
6.67 7.3314 6.7911.12

30.27
25.27

119.03
141.03

13.318.53

0
20
40
60
80

100
120
140
160

رونةالرشاقةالقدرةالقوة تحركالتوازن الثابتامل التحملالتوازن امل

القدرات البدنية

القبلي
البعدي

 

(: الفروق بين متوسط القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى القدرات البدنية  6شكل )

 قيد البحث.

2.23

3.08

1.62

2.9

1.87

2.97

2.35

3.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

الشقلبة الجانبية علىالدحرجة الخلفيةالدحرجة األمامية

اليدين )العجلة(

الوقوف علي اليدين

مهارات الجمباز

القبلي

البعدي

 

(: الفروق بين متوسط القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى مهارات الجمباز 7شكل )

 قيد البحث.
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 ( 11جدول )

 بين متوسطي القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة داللة الفروق 

 (30فى المتغيرات قيد البحث                     )ن =                              

 

متوسط 
القياس 
 القبلى 

متوسط 
القياس 
 البعدى 

 قيمة "ت"  ع ف م ف 

 

 القدرات

   البدنية 

 

 

 1.65  0.23 13.33 13.10 القوة

 0.83  0.73 119.10 118.37 القدرة

 1.44  0.07 30.30 30.37 الرشاقة 

 1.39  0.02 7.01 6.99 المرونة 

 1.43  0.07 7.10 7.03 الثابتالتوازن 

 1.47 0.35 0.13 8.0 8.13 المتحرك  التوازن

 0.57  0.03 12.10 12.07 التحمل 

 مهارات 

 الجمباز 

 1.36  0.02 2.29 2.27 الدحرجة األمامية 

 1.0  0.02 1.80 1.78 حرجة الخلفيةالد

 0.81  0.02 1.45 1.43 الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(

 0.63  0.01 2.23 2.22 الوقوف علي اليدين 

 

 1.699( = 0.05عند مستوى )قيمة "ت" الجدولية 

تحققه األشكال )11يتضح من جدول رقم ) ً 9،  8(، وما  دالة إحصائيا توجد فروق  أنه ال   )  

 ( مستوى  البدنية  0.05عند  القدرات  فى  الضابطة  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  متوسط  بين   )

 ومهارات الجمباز" قيد البحث.

12.0712.1 8.138 7.037.1 6.997.01

30.3730.3

118.37119.1

13.113.33
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رونةالرشاقةالقدرةالقوة تحركالتوازن الثابتامل التحملالتوازن امل

القدرات البدنية

القبلي
البعدي
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البدنية  8شكل ) القدرات  القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى  القياسين  بين متوسط  الفروق   :)

 قيد البحث.

 

2.22
2.23

1.431.45

1.781.8

2.272.29

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الشقلبة الجانبية علىالدحرجة الخلفيةالدحرجة األمامية

اليدين )العجلة(

الوقوف علي اليدين

مهارات الجمباز

القبلي

البعدي

 

قبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى مهارات الجمباز  (: الفروق بين متوسط القياسين ال9شكل )

 قيد البحث.

 ( 12جدول )

 داللة الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات قيد البحث

 ( 30= 2=ن1)ن

 متغيرات البحث
 المجموعة التجريبية 

المجموعة  

 الضابطة
الفرق بين  

 المتوسطين 

 قيمة 

 )ت( 
 ع م ع م

 

 القدرات

   البدنية 

 

 

 12.05 5.20 1.30 13.33 1.98 18.53 القوة

 16.91 21.93 3.47 119.10 6.20 141.03 القدرة

 8.63 5.03 2.48 30.30 2.01 25.27 الرشاقة 

 17.42 4.11 0.67 7.01 1.10 11.12 المرونة 

 16.67 6.90 1.30 7.10 2.03 14.0 الثابتالتوازن 

 4.93 1.33 0.85 8.0 0.62 6.67 رك المتح التوازن

 13.17 5.23 1.58 12.10 1.49 17.33 التحمل 

 مهارات 

 الجمباز 

 16.87 1.41 0.25 2.29 0.39 3.70 الدحرجة األمامية 

 11.28 1.17 0.41 1.80 0.40 2.97 الدحرجة الخلفية

 13.53 1.45 0.39 1.45 0.44 2.90 الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(

 10.43 0.85 0.28 2.23 0.35 3.08 الوقوف علي اليدين 

 (2.048( = )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى  )



- 19  - 
 

وجود فروق دالة احصائيا بين    (11،  10وما تحققه األشكال )   ( 12يتضح من جدول رقم ) 

ث في اتجاه مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى فى القدرات البدنية ومهارات الجمباز قيد البح

 المجموعة التجريبية.  

12.117.33
86.67 7.1

14
7.01

11.12

30.325.27

119.1

141.03

13.3318.53
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التوازنالمرونةالرشاقةالقدرةالقوة

الثابت  

التوازن

المتحرك 

التحمل

القدرات البدنية
الضابطة

التجريبية

 

(: الفروق بين متوسط القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى القدرات  10شكل )

 البدنية قيد البحث.

2.23
2.23

1.451.45

1.81.8

2.292.29

0

0.5

1

1.5

2

2.5

الشقلبة الجانبية علىالدحرجة الخلفيةالدحرجة األمامية

اليدين )العجلة(

الوقوف علي اليدين

مهارات الجمباز

الضابطة

التجريبية

 

(: الفروق بين متوسط القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مهارات  11شكل )

 الجمباز قيد البحث.
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 ( 13جـدول )

 والضابطة  معدل تغير القياسات البعدية عن القبلية للمجموعتين التجريبية 

 ( 30=  2=ن1)ن                فى المتغيرات قيد البحث                                

 متغيرات البحث

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 بعدى قبلى 
معدل  

 % التغير
 بعدى قبلى 

معدل  

 % التغير

 

 راتالقد

   البدنية 

 

 

 1.73 13.33 13.10 39.32 18.53 13.30 القوة

 0.62 119.10 118.37 18.48 141.03 119.03 القدرة

 0.23 30.30 30.37 16.52 25.27 30.27 الرشاقة 

 0.29 7.01 6.99 63.77 11.12 6.79 المرونة 

 1.0 7.10 7.03 91.00 14.0 7.33 الثابتالتوازن 

 2.45 8.0 8.13 19.93 6.67 8.33 المتحرك  التوازن

 0.25 12.10 12.07 45.63 17.33 11.90 التحمل 

 مهارات 

 الجمباز 

 0.88 2.29 2.27 57.45 3.70 2.35 الدحرجة األمامية 

 1.12 1.80 1.78 58.82 2.97 1.87 لدحرجة الخلفيةا

 1.40 1.45 1.43 79.01 2.90 1.62 الشقلبة الجانبية على اليدين )العجلة(

 0.45 2.23 2.22 38.17 3.08 2.23 الوقوف علي اليدين 

( وجود فروق فى معدل التغير بين نتائج القياسات البعدية عن القبلية  13)يتضح من جدول  

في   والضابطة  التجريبية  البحث للمجموعتين  قيد  الجمباز  ومهارات  البدنية  اتجاه    القدرات  في 

 المجموعة التجريبية.   

 النتائج: ثانيا: مناقشة 

( أنه توجد فروق دالة إحصائياً  7،  6(، وما يحققه الشكلين رقمى ) 10يتضح من جدول رقم ) 

( بين متوسط القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى "القدرات البدنية 0.05عند مستوى )

 ومهارات الجمباز" قيد البحث فى اتجاه القياس البعدى.  

ئج إلى تعرض المجموعة التجريبية إلـى برنـامج الجمبـاز التشـكيلي هذه النتا  الباحثةوتعزي  

المقترح الذى يشتمل على العديد من التمرينات واأللعاب والتى تسهم بصورة كبيرة فى تنمية القدرات 

البدنيـة وتعلـم بعــض مهـارات الجمبـاز قيــد البحـث. كمــا أن البرنـامج تضـمن العديــد مـن التمرينــات 

بــالتنوع فــى الحركــات واألدوات واألجهــزة المســتخدمة باإلضــافة إلــى رغبــة واأللعـاب التــى تتميــز 

التلميذات االيجابية وتعطشهم إلى الحركة والنشاط والبرنامج ساعد على تنشيط واسـتخدام أقصـى مـا 

 لدى التلميذات من إمكانيات بدنية ونفسية والتطور الحركى للمهارات لديهم بشكل إيجابى وفعال. 

"عزيزة   عبدالرحمن  وتذكر  وعزيزة  وأخرون  2007سالم  سالم  "عزيزة  أن  2014"،   "

ادوات  وبدون  بأدوات  تؤدى  قد  التي  المختلفة  والمهارات  الحركات  من  مجموعة  التشكيلي  الجمباز 

في   يؤدى  حيث  للجسم،  شكال  تعطى  الحركات  وهذه  الموانع(  وجمباز  االلعاب  جمباز  من  )مزيج 

األرض، وعند تصميم برنامج الجمباز التشكيلي يستخدم أسس صورة تشكيالت مختلفة ومتنوعة على 

علمية سليمة متدرج في استعمال األدوات واالجهزة، ولهذا فهو يساعد في الوصول الى المستويات 
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النفسية   الصفات  الصحية لالعب واكتسابه  الكفاءة  يساعد في رفع  أنه  كما  العالية،  البدنية والمهارية 

يؤد  أنه  كما  ومتنوعة  الالإرادية،  مختلفة  تشكيالت  من  يقدمه  لما  والمرح  بالتشويق  الشعور  الى  ى 

وشقية وجمال الشكل والحركة على االرض باإلضافة الى األدوات المستخدمة المتنوعة البسيطة في  

قد   التي  الضارة  التأثيرات  من  التالميذ  تحمى  التشكيلي  الجمباز  يقدمها  التي  والتمرينات  البرنامج، 

ممارس )تسببها  الفصل.  في  طويلة  لفترة  الجلوس  مثل  الشائعة  الخاطئة  العادات  بعض  (  15:  10ة 

(11 :12-13 ) 

حلمى   "الهام  األلعاب  2017وتؤكد  جمباز  من  مزيج  عن  عبارة  التشكيلي  الجمباز  أن    "

وجمباز الموانع حيث يتدرج به الممارس حسب مرحلته العمرية ويؤدى في صورة تشكيالت متنوعة  

إيجابياً  ومختلفة على   يؤثر  أثناء األداء، مما  للجسم  تأدية تشكيالت متنوعة  يساعد على  األرض مما 

 ( 26:  4. )ت البدنية ومستوى األداء المهارىعلى القدرا

التشكيلي   للجمباز  المقترح  البرنامج  هذا  جودة وفى  خالل  من  البدني  بالجانب  االهتمام  تم 

لقدرات البدنية الخاصة بمهارات الجمباز قيد البحث  ومناسبة المحتوى من تدريبات وتمرينات لتنمية ا

بترتيب علمي لهذه التمرينات، إضافة لمشابهة لطبيعة األداء، واستخدام ايضا أدوات مساعدة  وذلك 

 ومستوى أداء المهارات قيد البحث للتلميذات.   والتنوع في ذلك كان مؤداه تحسن هذه القدرات البدنية

م، ياسر عبدالرشيد 2005دعاء ابراهيم  )ع نتائج دراسة كال من  وتتفق نتائج هذه الدراسة م 

فؤاد  2005 نهال  شاهين    م،2006م،  ومنار  سرحان،  سامى    م،2007شمس    م، 2011محمد 

ساسا ايليك وآخرون  ،م2020م، عمرو ابوالفضل 2017الهام الجندي  ، م2015حميدة خضرجى 

Sasa Ilic et al   2014ليزيك وأخرون  ،  مLesnic et al   2015فالح وأخرون  ،  مFallah 

et al   2015  م، نوفوتنا وسلوفاكوفاNovotna, Slovakova   2016حيث تشير نتائج هذه   (،م

على   اإليجابي  التأثير  فى  الموانع(  وجمباز  األلعاب  )جمباز  التشكيلي  الجمباز  أهمية  إلى  الدراسات 

 مستوى األداء المهارى. القدرات البدنية والحركية وتعلم بعض مهارات الجمباز وتحسين 

برنامج  اسـتخدام  أهميـة  إلــى  الدراسـات  مـن  الكثيـر  مــع  االتفـاق  هـذا  الباحثـة  وتعـزو 

علي   االعتماد  والمشاركة،  التعاون  وحب  الجماعي  العمل  من  ينميه  وما  المقترح  التشكيلي  الجمباز 

ا القدرات  تنمية  في  البرنــامج  فاعليـة  يوضـح  مـا  وهـذا  الجمباز النفس،  مهارات  وتعلــم  لبدنية 

 . لتلميذات المرحلة الثانوية

توجد فروق داله احصائيا بين القياسـين وهذا يحقق صحة الفرض األول والذى ينص على "

)القوة، القـدرة، المرونـة، الرشـاقة، القبلي والبعدي لمجموعه البحث التجريبية في القدرات البدنية 

الشقلبة الجانبيـة  –الدحرجة الخلفية –لجمباز )الدحرجة األماميةوبعض مهارات االتوازن، التحمل( 

 .الوقوف علي اليدين( لتلميذات المرحلة الثانوية في اتجاه القياس البعدي –علي اليدين )العجلة(  

 

( تحققه األشكال )11يتضح من جدول رقم  دالة إحصائياً  9،  8(، وما  توجد فروق  أنه ال   )

 ( مستوى  متوس0.05عند  بين  البدنية  (  القدرات  فى  الضابطة  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  ط 

 ومهارات الجمباز" قيد البحث.

وتعزى الباحثة ذلك إلى أن البرنـامج التقليـدى المتبـع فـي مـنهج التربيـة الرياضـية لتلميـذات 

 يجابية له. المرحلة الثانوية يفتقد إلى اإلثارة والتشويق مما يقلل من االستمرارية فى الممارسة اال

م، ياسر عبدالرشيد 2005دعاء ابراهيم  )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كال من  

فؤاد  2005 نهال  شاهين    م،2006م،  ومنار  سرحان،  سامى    م،2007شمس    م، 2011محمد 

ساسا ايليك وآخرون  ،م2020م، عمرو ابوالفضل 2017الهام الجندي  ، م2015حميدة خضرجى 
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Sasa Ilic et al   2014ليزيك وأخرون  ،  مLesnic et al   2015فالح وأخرون  ،  مFallah 

et al   2015  م، نوفوتنا وسلوفاكوفاNovotna, Slovakova   2016حيث تشير نتائج هذه   (،م

الدراسات إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة  

 و الحركية وبعض مهارات الجمباز قيد البحث. فى القدرات البدنية أ

توجد فروق داله احصائيا بين القياسين القبلي وهذا يحقق صحة الفرض الثاني والذى ينص على " 

والبعدي لمجموعه البحث التجريبية في القدرات البدنية وبعض مهارات الجمباز لتلميذات المرحلة 

 ".الثانوية في اتجاه القياس البعدي

وجود فـروق دالـة احصـائيا بـين  (11،  10وما تحققه األشكال )  (12جدول رقم )  يتضح من

مجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى فى القدرات البدنية ومهارات الجمباز قيد البحث في اتجـاه 

 المجموعة التجريبية. 

نـامج وقد تعزى الباحثة هذا التحسن الذى طرأ على المجموعة التجريبية نتيجـة تعرضـها لبر

الجمباز التشكيلي المقترح ومـا يحتويـه مـن ألعـاب وأنشـطة متنوعـة والتـى أعطـت اهتمامـا أللعـاب 

الحركية والمهارية واإلدراك الحركى وكيفية التوافق بـين أكثـر مـن جـزء بالجسـم والـوعى المكـانى 

مهـارات  وبعـض  والوعى باالتجاه وسرعة تغيير اتجاه الجسـم، ممـا أدى إلـى تنميـة القـدرات البدنيـة

 . قيد البحث لتلميذات المرحلة الثانويةالجمباز 

" أن الجمباز التشكيلي من انشطة الجمباز التي تزود  2003ويوضح كال من "محمد شحاته   

والنفسية  والمهارية  البدنية  قدراته  لتطوير  المستقبل  في  ليمارسها  معه  تستمر  التي  بالمهارات  الفرد 

 ( 12: 16واالجتماعية. ) 

ذل من  ويتفق  كال  دراسة  مع  ابراهيم  )ك  عبدالرشيد  2005دعاء  ياسر  نهال 2005م،  م، 

شاهين    م،2006فؤاد   ومنار  سرحان،  سامى    م،2007شمس  حميدة خضرجى    م،2011محمد 

 Sasa Ilic etساسا ايليك وآخرون    ،م2020م، عمرو ابوالفضل 2017الهام الجندي    ،  م2015

al   2014وأخرون  ،  م التأثير    (،مFallah et al   2015فالح  فى  التشكيلي  الجمباز  أهمية  في 

األداء  مستوى  وتحسين  الجمباز  مهارات  بعض  وتعلم  والحركية  البدنية  القدرات  على  اإليجابي 

 المهارى.

حلمى   "الهام  األلعاب  2017وتؤكد  جمباز  من  مزيج  عن  عبارة  التشكيلي  الجمباز  أن    "

ه العمرية ويؤدى في صورة تشكيالت متنوعة  وجمباز الموانع حيث يتدرج به الممارس حسب مرحلت

إيجابياً   يؤثر  أثناء األداء، مما  للجسم  تأدية تشكيالت متنوعة  يساعد على  ومختلفة على األرض مما 

 ( 26:  4على القدرات البدنية ومستوى األداء المهارى. )

التشكيلي   للجمباز  المقترح  البرنامج  أن  الباحثة  وتموتري  تدريبات  من  يحتويه  رينات وما 

البدنية الخاصة بمهارات الجمباز قيد البحث إلشباع الميول والرغبات إلثبات الذات   القدرات  لتنمية 

وبث روح االثارة والمرح والتشويق والتعاون بين التلميذات، باإلضافة لمشابهته لطبيعة األداء، كان  

 ميذات.  ومستوى أداء المهارات قيد البحث للتل يؤدي الي تحسن القدرات البدنية

من   كال  دراسة  مع  الدراسة  هذه  نتائج  ابراهيم  )وتتفق  عبدالرشيد 2005دعاء  ياسر  م، 

فؤاد  2005 نهال  شاهين    م،2006م،  ومنار  سرحان،  سامى    م،2007شمس    م، 2011محمد 

خضرجى   الجندي    ،  م 2015حميدة  ابوالفضل  2017الهام  عمرو  ايليك    ،م2020م،  ساسا 
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برنامج في أن    (،م Fallah et al   2015فالح وأخرون  ،  مSasa Ilic et al   2014وآخرون  

 الجمباز التشكيلي المقترح يؤثر ايجابياً علي القدرات البدنية وتعلــم مهارات الجمباز قيد البحث.

توجد فروق داله احصائيا بين القياسين وهذا يحقق صحة الفرض الثالث والذى ينص على "

لضــابطة فــي القــدرات البدنيــة وبعــض مهــارات الجمبــاز البعــديين لمجمــوعتي البحــث التجريبيــة وا

 ".لتلميذات المرحلة الثانوية في اتجاه القياس البعدي

، الـى النسـب المئويـة لمعـدالت تغيـر القياسـات (13)وأشارت النتائج التى يوضحها جـدول  

لقبليــة البعديــة عــن القبليــة والتــى نســتدل منهــا علــى أن القياســات البعديــة قــد زادت عــن القياســات ا

للمجموعة التجريبية فى جميع المتغيرات قيـد البحـث، حيـث تراوحـت المجموعـة التجريبيـة مـا بـين 

ــين )%91.0 ،  16.52) ــا ب ــة الضــابطة م ــر المجموع ــت نســب تغي ــى حــين كان %، 0.23%(، ف

%(. ويمكن تفسير هذه الزيادة على أنها بمثابة انعكاسا لخضوع المجموعة التجريبيـة لبرنـامج 1.73

مباز التشكيلي المقترح، والتى تعد عنصراً هاما لتحصيل أهداف التربية البدنية وتثير لديهم المتعـة الج

والتشويق عند ممارسة األداء تسهم بشكل كبير فى تنمية مختلـف القـدرات البدنيـة والمهاريـة وكـذلك 

 جذب اهتمام التلميذات لممارسة المهارات األرضية. 

ال الجمباز  ان  الباحثة  باستخدام  وترى  تؤدى  التي  والموانع  االلعاب  اشكال  من  شكال  تشكيلي 

االدوات واألجهزة المختلفة التي تسهم بشكل هائل في تنمية المختلف والعديد من الصفات والقدرات 

شعورهن   تقليل  في  وتساعد  الرياضي  النشاط  لممارسة  التلميذات  اهتمام  جذب  على  وتعمل  البدنية 

كبير في اضافة طابع السرور والبهجة والمرح مما يعكس ايجابية الجوانب  بالملل وتساهم ايضا بقدر  

لدي   عالية  وادراك  ووعي  درجة  الي  والوصول  اإلرادية،  السمات  وايضا  والوجدانية  االنفعالية 

 التلميذات.

م، نهـال 2005م، ياسـر عبدالرشـيد 2005دعـاء ابـراهيم )ويتفق ذلك مع دراسة كـال مـن 

حميـدة خضـرجى  م،2011محمـد سـامى   م،2007، ومنـار شـاهين  شمس سرحان  م،2006فؤاد  

 Sasa Ilic etساسا ايليك وآخرون  ،م2020م، عمرو ابوالفضل 2017الهام الجندي  ، م2015

al  2014فالح وأخـرون ، مFallah et al  2015فـي أهميـة الجمبـاز التشـكيلي فـى التـأثير  (،م

بعــض مهــارات الجمبــاز وتحســين مســتوى األداء اإليجــابي علــى القــدرات البدنيــة والحركيــة وتعلــم 

 المهارى.

يوجد معدل تغير للقياسات البعدية عن وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع الذى ينص على "

 القبلية في المتغيرات قيد البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة في اتجاه المجموعه التجريبية

." 

 

 االستخالصات:

ه ومن خالل ما أمكن الحصول عليه من نتائج استنتجت الباحثة ما فى ضوء أهداف البحث وفروض

 يلى: 

   لتلميذات المرحلة تحسين القدرات البدنية  البرنامج باستخدام الجمباز التشكيلي له تأثيرا ايجابيا في

 . الثانوية

 الجمباز تعلم بعض مهارات  في  ايجابيا  تأثيرا  له  التشكيلي  الجمباز  باستخدام  )دحرجة    البرنامج 

 . لتلميذات المرحلة الثانوية عجلة جانبية(–وقوف علي اليدين –دحرجة خلفية –امامية 
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   تفوقت المجموعة التجريبية والتى طبقت برنامج الجمباز التشكيلي على المجموعة الضابطة في

 . لتلميذات المرحلة الثانوية قيد البحث القدرات البدنية وبعض مهارات الجمباز 

 التوصيات:

من نتائج واستخالصات وفى حدود عينة البحث توصى الباحثة بما   الباحثةصلت اليه  في ضوء ما تو

 يلى: 

تعلم بعض  -1 تساعد في  التي  الجمباز  أنواع  التشكيلي كأحد  الجمباز  ضرورة استخدام أسلوب 

 . لتلميذات المرحلة الثانوية مهارات الجمباز وتنمية القدرات البدنية

العملية   -2 على  القائمين  وتشجيع  عامة  دعوة  بصفة  الرياضية  التربية  مجال  في  التعليمية 

 ورياضة الجمباز بصفة خاصة على استخدام الجمباز التشكيلي. 

تعلمية   -3 مراحل  في  التشكيلي  الجمباز  برنامج  باستخدام  المماثلة  الدراسات  من  المزيد  إجراء 

لما   أخرى،  رياضية  وأنشطة  مهارات  وعلى  وت مختلفة،  وإلثبات  ايجابي  تأثير  من  أكيد  له 

 فاعلية هذا البرنامج المقترح. 
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 ملخص البحث بالغة العربية 

 تأثير برنامج مقترح للجمباز التشكيلي علي القدرات البدنية  

 نوية وبعض مهارات الجمباز لتلميذات المرحلة الثا

 

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير برنامج مقترح باستخدام الجمباز التشكيلي علي القدرات  

)القوة )الدحرجة    -التوازن   -المرونة  -الرشاقة-القدرة  -البدنية  الجمباز  مهارات  وبعض  التحمل( 

الخلفية   –األمامية  )العجلة(    –الدحرجة  اليدين  الجانبية علي  الي  –الشقلبة  لتلميذات الوقوف علي  دين( 

لمجموعتى   والبعدى  القبلى  القياس  بتصميم  التجريبيى  المنهج  الباحثة  استخدمت  الثانوية.  المرحلة 

عددها   وبلغ  العشوائية  بالطريقة  البحث  عينة  واختبرت  واألخرى ضابطة.  تجريبية  إحداهما  البحث 

نات بمركز فاقوس محافظة  ( تلميذة من تلميذات الصف األول الثانوى بمدرسة فاقوس الثانوية الب60)

م( في الفصل الدراسي األول، تم تقسيمهم إلى مجموعتين قوام  2022-2021الشرقية للعام الدراسى )

 ( منها  ايجابيا  30كل  أثر  المقترح  التشكيلي  الجمباز  برنامج  أن  إلى  البحث  نتائج  وأشارت  تلميذة.   )

لتلميذات المرح البدنية وبعض مهارات الجمباز  القدرات  الباحثة بضرورة  على  الثانوية، وتوصى  لة 

وتعلم   البدنية  القدرات  تنمية  في  تساعد  التي  الجمباز  أنواع  كأحد  التشكيلي  الجمباز  أسلوب  استخدام 

باستخدام   المماثلة  الدراسات  من  المزيد  وإجراء  الثانوية.  المرحلة  لتلميذات  الجمباز  مهارات  بعض 

 مختلفة، وعلى مهارات وأنشطة رياضية أخرى.برنامج الجمباز التشكيلي في مراحل تعلمية 

English Summary 

Impact of A proposed Plastic Gymnastics Program on Physical Abilities 

and  some Gymnastics Skills of High School Girls 

 

 The research aims to identify the effect of a proposed program using 

plastic gymnastics on the physical abilities and some gymnastics skills (front 

rolling - back rolling - side somersaulting on the hands (wheel) - handstand) 

for high school girls. The researcher used the experimental method by 

designing the tribal and remote measurements of the two research groups, 

one experimental and the other controlling. The sample of the research was 

tested in a random way and its number was (60) female students of the first 

secondary grade at Faqous high school for girls in Faqous, Sharkia 

Governorate for the academic year (2021-2022 AD) in the first semester, 

they were divided into two groups of (30) students each. The results of the 

research indicated that the proposed plastic gymnastics program had a 

positive impact on the physical abilities and some gymnastics skills of high 

school students. And conducting more similar studies using the plastic 

gymnastics program in different learning stages, and on other sports skills 

and activities. 

 


