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صعوبات التعلم المهارى بالجمباز لدى طلبة كلية واقسام التربية البدنية
وعلوم الرياضة في محافظة نينوى
ثيالم يونس عالوي

محمد علي محمد باقر
جامعة الموصل كلية التربية األساسية

(قدم للنشر  2022/1/27قبل للنشر )2022/2/27

ملخص البحث
هدف البحث الى :
 التعرف على الفروق بين صعوبات التعلم لمهارات جمباز الرجال وجمباز النساء لكل من الطالبوالطالبات ،كل على حدا.

وتكونت العينة من ( )450طالب ،و ( )150طالبة ‘ فيما استخدم الباحثان مقياسين لجمباز الرجال

ويتكون من ( )55فقرة ،وجمباز النساء الذي يتكون من ( )61فقرة  ،تم تصميمهما من خالل أطروحة

الدكتوراه الحد الباحثين ،وقد تم إيجاد األسس العلمية لهما من صدق وثبات  ،فيما تم استخدام الوسط

الحسابي واالنحراف المعياري  ,وتحليل التباين االحادي ,واختبار دنكان  ،كوسائل
اما النتائج فقد تمثلت

إحصائية.

بـ:

 هناك صعوبات في التعلم المهاري لجهازي منصة القفز والمتوازي عن الحركات األرضية لدى طالبالتربية البدنية وعلوم الرياضة.

 -اجهز الحركات األرضية وعاضة التوازن ومنصة القفز تساوت في مستوى الصعوبة لدى طالبات التربية

البدنية وعلوم الرياضة.
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Difficulties of learning skills in gymnastics among students
of the Faculty and Departments of Physical Education and
sports sciences in Nineveh Governorate
Mohammad Ali Mohammad Baqir
Thilam Younis Allawi
Research Summary
:The aim of the search is to
Identifying the differences between learning difficulties for the skills of men's gymnastics and women's gymnastics for both male and female students, each
.separately
The sample consisted of (450) male and (150) female students, while the
researchers used two scales for men’s gymnastics and consisting of (55) items, and
women’s gymnastics, which consists of (61) items, which were designed through a
doctoral thesis of one of the researchers, and the foundations were found The
scientific method has validity and reliability, while the arithmetic mean, standard
deviation, one-way analysis of variance, and Duncan's test were used as statistical
.methods
:As for the results, they were
There are difficulties in the skillful learning of the jumping platform and parallel devices about ground movements among students of physical education and sports
.sciences
The ground movement equipment, the balance beam and the jumping platform were equal in the level of difficulty for the female students of physical education
.and sports sciences.
 المقدمة وأهمية البحث1-1
يعد موضوع صعوبات التعلم من المواضيع التي خصت بها المواد النظرية من قراءة وحساب وعلوم وبقية

 وتبرز بذلك مجموعة من الصعوبات نتيجة وجود عوامل تؤدي الى هذه،المواد التي يتعلمها األطفال تحديدا
. ولقد تعدا ذلك الى المهارات الحركية كمهارات الكتابة او التعامل اليدوي،الصعوبات

 إال انه يأخذ طابعا آخر من حيث تعلم المهارات الجديدة،أي ان الموضوع يتعلق بتعلم النشيء الجديد

 وهذا ما نالحظه جلياَ في المواد العملية الخاصة بالتعلم المهارى في،بغض النظر عن المرحلة العمرية

.كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة
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إذ يتعرض الطلبة للعديد من الخبرات التعلمية الجديدة من خالل الفعاليات الرياضية ،ومن هذه الفعاليات

يبرز الجمباز  ،حيث القلبات والمرجحات وترك الجهاز والعودة اليه وغيرها من الحركات ،مع اختالف

األجهزة بين الطالب والطالبات  ،وحتى على مستوى المادة من خالل تنوع األجهزة.

ان صعوبات التعلم اذا لم يتم القضاء عليها او الحد منها فإن التعلم ال يمكن ان يحقق أهدافه ،والشك في

ان التعلم يخضع لنظرية الفروق الفردية والذي يخلق التباين بين الطلبة في التعلم ،وغالبا ما تناولت الدراسات
صعوبات التعلم على نطاق واسع ضمن حدود الدراسة ما قبل الجامعة" ,على ان طلبة الجامعة يمكن ان

يعانون منها ايضا وال سيما طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة .ويؤكد كثير من الخبراء على أهمية هذه

الكليات واقسامها المناظرة  ،وضرورة تطويرها كي تحقق أهدافها المرجوة ،وتسهم في تكوين المعلم الجيد مع

تطوير برامج إعداده قبل الخدمة بما يتفق وطبيعة التغيرات العصرية والمستقبلية ".

(زغلول وآخرون)148 .2004 ،

ولقد تناول عدد من الباحثين موضوع صعوبات التعلم على المستوى التربوي عموما ،والقلة التي تناولت

هذا الموضوع على مستوى التربية البدنية (ابو طامع )2004 ,و(ياسين )2012,و(الشنباري )2012 ,إال
ان المالحظ على هذه الدراسات انها تناولت الموضوع من حيث توفر اإلمكانات المادية واإلدارية والمالعب

بعيدا عن العمل المهاري الذي يمارسه الطلبة في المحاضرات العملية ,وما يمكن ان يشعروا به من جراء

ممارستهم هذه  ،االمر الذي يعني باننا ندور حول الموضوع األساسي الذي يخص الطلبة ،ومن هنا وتبرز

اهمية هذا البحث .

 2-1مشكلة البحث

من المعروف ان مخرجات الدراسة في كليات واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضية تتمثل بمدرس لمادة

التربية الرياضية ,بما يعني اإلعداد الشامل من الناحية االكاديمية النظرية والعملية ,األمر الذي يجبر الطلبة

من الناحية العملية على التعلم المهاري للفعاليات المختلفة ،وعلى هذا األساس اذا لم يتم تذليل صعوبات
التعلم او التعرف عليها من خالل وجهات نظرهم فإن التعلم ال يكون مجديا ومن هنا تبرز مشكلة البحث في

تحديد صعوبات التعلم للطالب والطالبات في مادة حيوية تأخذ خصوصية معينة في التعلم المهاري.
 3-1هدف البحث:

 التعرف على الفروق بين صعوبات التعلم لمهارات جمباز الرجال وجمباز النساء لكل من الطالبوالطالبات ،كل على حدا.

 4-1فرض البحث
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 وجود فروق معنوية بين صعوبات التعلم لمهارات جمباز الرجال وجمباز النساء لكل من الطالبوالطالبات ،كل على حدا.

 4-1مجاالت البحث:

المجال البشري :طلبة كلية واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وجامعة الحمدانية.
المجال الزماني :أبتدأَ  2020/ 1/5ولغاية .2021/ 7 / 25

المجال المكاني :كلية واقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل والحمدانية.
 5-1المصطلحات الواردة في البحث

الصعوبة اصـطحاا :هيي كيل مشيكلة أو معييق سيواء كانيت ماديية أم معنويية قيد تمنيع الفيرد مين تحقييق أهدافيه

الخاصة أو تقف حائال أمام تنفيذه للمهام المطلوبة منه ،مما تنعكس بصيورة سيلبية عليى مسيتوى أدائيه العمليي

أو مشاعره النفسية (.ياسين)8 , 2012,
الصعوبة :عائق يبعث في الطلبة الحيرة ويتطلب اجتيازه جهداً فردياً أو جماعياً مباش ار أو غير مباشر.
( حمزة وآخرون) 61 ,1986,

صعوبات التعلم :مصطلح يشيير اليى مجموعيه غيير متجانسيه مين االفيراد فيي الفصيل الد ارسيي العيادي ذوي

ذكاء متوسط ,يظهرون تباعدا واضحا بين اداءهيم المتوقيع وادائهيم الفعليي فيي مجيال او اكثير مين المجياالت

األكاديمييية .وان ه يؤالء االف يراد ال يعييانون ميين مشييكالت حسيييه س يواء كييان سييمعيه او بص يريه او حركيييه وليييس
متأخرين عقليا( .يوسف) 37, 2008 ,

ويعرف الباحثان صعوبات التعلم المهاري اجرائيا :هي تلك المشكلة او العائق الذي يمنع الطلبة من تنفيذ

المهارات االساسية للفعاليات الرياضية مما يوثر على مستوى ادائه.
-2اجراءات البحث

 1-2منهج البحث :استخدم الباحثان المنهج الوصفي بأسلوبي الدراسات المسحية واالرتباطية وذلك لمالئمتها
وتحقيق اهداف البحث.

 2-2مجتمــا البحــث ته نت ـ  :تييم تحديييد مجتمييع البحييث بطلبيية كلييية التربييية البدنييية وعلييوم الرياضيية-جامعيية

الموصل ،واقسام التربية البدنية وعليوم الرياضية لكليية التربيية االساسيية وكليية التربيية بنيات–جامعية الموصيل ،
وقسي ييم التربيي يية البدنيي يية وعلي ييوم الرياضي يية -كليي يية التربيي يية  -جامعي يية الحمدانيي يية ،إذ بلي ي العي ييدد ( )1120طالي ييب،
و( )534طالب ي يية  ،أي م ي ييا مجموع ي يية (.)1674وق ي ييد اختي ي ييرت عين ي يية البح ي ييث باألس ي ييلوب العنق ي ييودي .كمي ي يا ف ي ييي

الجدول()1
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الجدتل ()1

ه نة البحث من الطحب تالطالبات
نوع الع نة

ه نة الثبات

ه نة التطب ق

الطحب

30

347

الطالبات

30

120

 3-2تسائل جما المعلومات تالبيانات

يقصد بها الوسيلة والطريقة التي يستطيع الباحثان بها حل مشكلة ما ،مهما كانت تلك األدوات بيانات أو

عينات أو أجهزة( .محجوب ،)163، 2002 ،وتم استخدام مقياسي صعوبات التعلم المهاري ألجهزة جمباز

الرجال  ،وأجهزة جمباز النساء ،المعد من قبل احد الباحثين في أطروحة الدكتوراه المستل منها البحث.

(المولى )33, 2022,
 4-2مقياس الجمباز طحب:

يتك ييون مقي يياس الجمب يياز للط ييالب بص ييورته النهائي يية م يين (  ) 55فقي يرةً ,وه ييو مقي يياس أح ييادي البع ييد ،
والفقرات خماسي االبعاد ((موافق بدرجة كبيرة جدا ,موافق بدرجة كبيرة  ,موافق بدرجة متوسطة ,موافيق بدرجية

قليلة ,موافق بدرجة قليلة جدا ))  ،تعطى الفقرات السلبية الدرجات( )1, 2, 4,3, ,5فيي حيين تعطيى الفقيرات
االيجابي يية ال ييدرجات ( )5, 4 ,3 ,2 ,1وتحس ييب درج يية المس ييتجيب في ييه م يين خ ييالل جم ييع درج ييات الب ييدائل الت ييي
يختارها في جميع الفقرات البدائل التي يختارها في جمييع الفقيرات وتقتيرب الدرجية النهائيية بيين (275 - 55

) وكلما ارتفعت درجية المسيتجيب  ،أشيار ذليك إليى أنيه هنياك صيعوبة ,والعكيس صيحيح والملحيق (  )1يمثيل
ذلك.
 5-2مقياس الجمباز طالبات:

يتكون مقياس الجمباز للطالبات بصورته النهائية من ( )61فقرةً ,وهو مقياس أحادي البعد  ،والفقرات
خماسيي االبعياد ((موافيق بدرجية كبييرة جيدا ,موافيق بدرجية كبييرة  ,موافيق بدرجية متوسيطة ,موافيق بدرجية قليلية,
مواف ييق بدرج يية قليل يية ج ييدا ))  ،تعط ييى الفقي يرات الس ييلبية ال ييدرجات( )1, 2, 4,3, ,5ف ييي ح ييين تعط ييى الفقي يرات

االيجابي يية ال ييدرجات ( )5, 4 ,3 ,2 ,1وتحس ييب درج يية المس ييتجيب في ييه م يين خ ييالل جم ييع درج ييات الب ييدائل الت ييي
يختارهييا فييي جميييع الفقيرات وتقتييرب الدرجيية النهائييية بييين ( ) 305 - 61وكلمييا ارتفعييت درجيية المسييتجيب ،

أشار ذلك إلى أنه هناك صعوبة ,والعكس صحيح والملحق (  )2يمثل ذلك.
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 6-2األسس العلمية للمقياس ن
1-6-2صدق المقياس

 1-1– 6-2صدق المحتوى

للمقياس ن صدق محتوى من خحل اسلوب التفك ر المنطقي ا ث تم:
 -تحليل المناهج الدراسي وتحديد المهارات

 -وضع الفقرات لكل مهارة

.

 -االستعانة بآراء مجموعة من السادة الخبراء ألبداء الراي بالمهارات ووضع الفقرات

2-1-6-2الصدق الظاهري:

ويتم من خالل اختيار الحكام والخبراء بدقة متناهية من خالل المعايير والخبرة( .باهي)93، 2013،

وتم ذلك للباحث من خالل عرض الفقرات على المتخصصين ألبداء آرائهم في مدى صالحية هذه

الفقرات .
 3-1-6-2الصدق الذاتي ويتم إيجاده من خالل ثبات االختبار المطبق بطريقة االختبار وإعادة االختبار.
كما في المعادلة :الصدق الذاتي= الثبات √ (.االمام واخران.)139 ،199 ،
فضال عن صدق البناء من خالل أسلوب التمييز واالتساق الداخلي
2-6-2الثبات

تم اعتماد طريقة ( االختبار -إعادة االختبار) ،إذ يشير ذلك الى استقرار الرأي ،وتعطي األداة النتائج

نفسها أو نتائج مقاربة عند التطبيقين (عدس ،)286 ،1998 ،وقد اجري الثبات بتاريخ 2021/6/10
وبفاصل زمني قدرة ( )30يوماً ،والجدول (  )2يبين ذلك.

الجدتل ()2

الثبات تالصدق الذاتي للمقياس

الثبات
0.95
0.93

المادة

ت
جمباز اجهزة /طحب
1
جمباز أجهزة /طالبات
2
-7-2التجربة الرئيسية

الصدق الذاتي
0.97
0.96

تم التوزيع من خالل تحويل المقاييس الى (برنامج الكوكل فورم) فضال عن توزيع قسم منها ورقيا في اثناء

ابتداء من 2021/7/2ولغاية .2021/7/25
الدوام الرسمي
ً
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 8-2الوسائل االاصائية

 النسبة المئوية – الوسط الحسابي  -االنحراف المعياري  -اختبار تحليل التباين االحادي -اختبار دنكان اليجاد الفروق  ,وقد تم التحليل باستخدام برنامجي (.)Spss -Excel

 -3هرض النتائج تمناقشتها:

 -1-3الفرتق في صعوبات التعلم المهاري ب ن أجهزة الجمباز:
الجدتل () 3

قيمة (ف) لصعوبات التعلم المهارى ب ن أجهزة الجمباز  /طحب
مصدر التباين

مجموع

ب ن المجاميا

7.117

2

داخل المجموهة

260.871

1038

المجموع

267.988

1040

المربعات

درجة الحرية

متوسط

3.559
0.251

المربعات

قيمة ف

قيمة االاتمال

14.159

0.000

من الجدول ( )3الذي يمثل تحليل التباين (ف) لصعوبات اليتعلم المهياري الجمبياز  /طيالب  ،بلغيت

قيم يية (ف) المحس ييوبة ( )14.159عن ييد قيم يية احتم ييال ( )0.000أي ان الف ييرق معن ييوي ب ييين ص ييعوبات ال ييتعلم
ألجهزة الجمباز لكونها أصغر من قيمة أحتمال( ≤  ،)0.05ولكون تحليل التباين ال يحدد صيعوبات الجهياز

الذي أدى إلى وجود فروق معنوية  ،لجأ الباحث إليى معالجية البيانيات احصيائيا باسيتخدام اختبيار (دنكيان)،
والجدول ( )4يبين قيم الفروق بين الصعوبات المهارية بأجهزة الجمباز .
الجدتل ()4

قيم الفرتق ب ن أجهزة الجمباز /طحب تفقا الختبار دنكان
األجهزة

الفرتق ب ن المجاميا 0.05

الع نة

1
938
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الحركات األرضية

347

منصة القفز

347

2.86

347

2.93

المتوازي

2.73

قيمة االحتمال

0.07

1

يتبين من الجدول ( )4الذي يمثل قيم الفروق في صعوبات التعلم بين أجهزة الجمباز وفقا الختبار دنكان/
طالب عند قيمة احتمال ( ≤  ,)0.05وجود فروق معنوية لمصلحة كل من جهازي منصة القفز والمتوازي
عن الحركات االرضية  ،فيما لم نجد فروق معنوية بين جهازي منصة القفز والمتوازي لوقوع المتوسطين
الحسابيين عند مستوى واحد .
الجدتل ( )5

قيمة (ف) لصعوبات التعلم المهارى ب ن أجهزة الجمباز  /طالبات
مصدر التباين

مجموع

ب ن المجاميا

0.089

2

داخل المجموهة

241.045

371

المجموع

241.134

373

المربعات

درجة الحرية

متوسط
0.04
0.65

المربعات

قيمة ف

0.068

قيمة االاتمال

0.93

يمثي ييل الجي ييدول ( )5تحليي ييل التبي يياين (ف) لصي ييعوبات الي ييتعلم المهي يياري بالجمبي يياز /طالبي ييات  ،بلغي ييت قيمي يية (ف)
المحسييوبة ( )0.068عنييد قيميية احتمييال ( ,)0.934أي ان الفييرق غييير معنييوي بييين صييعوبات الييتعلم ألجه يزة
الجمباز لكونها اكبر من قيمة احتمال( ≤ . )0.05
 2-3مناقشة نتائج صعوبات التعلم المهاري بالجمباز
أظه ييرت النت ييائج –الج ييدول ( )3ال ييذي يمث ييل الص ييعوبات م يين وجه يية نظ يير الط ييالب ،فروق ييا لمص ييلحة
صيعوبات الييتعلم المهيياري لمنصيية القفيز ,والمتيوازي عيين الحركييات األرضييية  ،وييرى الباحييث ان ذلييك يعييود الييى
صعوبة األداء على هذين الجهازين .
تتميز منصة القفز بتعدد المراحل ألداء القفزات مين حييث الركضية التقربيية ,وضيرب القفياز ,ومين ثيم
الطيران االول ,ولمس الجهاز ,والطيران الثاني ,والهبوط كل ذلك يتحتم عليى الطاليب اظهيار الوضيع الصيحيح
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للجسم في أثناء القفزة (مكور ,ومنحني ,ومستقيم).وهذا يعني ان لهذا الجهياز خصوصيية يختليف عين االجهيزة
الباقية  ,وهذا يتفق مع ما جاء بيه ( خياطر  ,واخيرون  )1987 ,أن " لكيل نشياط رياضيي خصوصيياته التيي
تميزه عن غيره ,والتي ترتكز بصورة كبيرة على اللياقة البدنية والحركية ".
( خاطر  ,واخرون ) 108 , 1987 ,
ويرى الباحث ان هذه المراحل التي يتضمنها جهاز منصة القفز ,اذ يتطلب تنسيق عالي في الربط
بين اجزاء الحركة ,وضبطها من خالل التوافق العضلي العصبي بين المجاميع العضلية المختلفة لكي يؤدي
الطالب القفزة بنجاح  ،كما أكد ذلك الكثير من الباحثين والمتخصصين للحاجة الى توفر المقدار الكافي من
عناصر اللياقة البدنية .
ويقيول ) (Cratly , 1970

ان منصية القفيز تعتميد عليى االسيتخدام األمثيل والمتوافيق للمجموعيات

العضييلية للجسييم ,كبي يرة كانييت أم صييغيرة  ,وتتناسييب هييذه القييدرات مييع التغييير الييدائم نسييبيا فييي االداء الحركييي
الناتج عن ممارسة النشاط.

) (Cratly , 1970 , 337

في حين يشير )  ( Arnold & Stocks , 1979الى انه من دون توافر مستوى مالئم من اللياقة
البدنية ,فانه لن يكون هناك القدرة على اكتساب مهارات حركية أكثر تقدماً أو تعقيداً.

) (Arnold & Stocks , 1979 , 111

يؤكد ذلك ما أشار إليه ( فتحي  ) 1993 ,بقوله أن " نتائج األداء الجيد تتوقف عليى القيدرة إلظهيار هيذه
الصفات بشكل مركب ,وليس بشكل منفرد ألن حركات الجمباز تمتاز بخاصية االنسجام فيما بينها".
( فتحي ) 19 , 1993 ,
أما فيما يخص صعوبات التعلم بالنسبة لجهاز المتوازي  ،فالباحيث يشيير إليى أن هيذا الجهياز يحتيا اليى
المرجحات وقوة اليذراعين ,فضيالً عين العميل بعييداً عين األرض مميا يوليد اإلربياك فيي اليتحكم بأوضياع الجسيم,

اء كانييت مرجحييات أم االسييتناد باألكتيياف بالوضييع
وهييذا يولييد صييعوبات فييي التعامييل الصييحيح مييع الحركيية سيو َ
المقلييوب أو أداء حركييات تييرك الجهيياز والختييام ،امييا الحركييات االرضييية وحصييولها علييى نسييبة منخفضيية عيين

الجهازين االخرين وظهور الفروق  ،فإن الباحيث يعيزو ذليك اليى الفية الحركيات الميؤدات  ،فضيالً عين الشيعور
باألمان من خالل العمل على األرض ,مع مالحظية عيدم ضيبط األوضياع الحركيية أدى اليى وجيود مثيل هكيذا

صعوبات من وجهة نظر الطالب.
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والمالح ييظ م يين الج ييدول ( )5االرتف يياع النس ييبي لص ييعوبات ال ييتعلم ل ييدى الطالب ييات ع يين الط ييالب أوال  ,م ييع
تقاربهييا لييديهن ممييا أدى إلييى عييدم وجييود فييروق معنوييية ميين وجهيية نظيير الطالبييات فييي صييعوبات الييتعلم  .تيــرى
البااث ان هذه الصعوبات متأتية من نقاط عدة منها االًتي:

السيما ارتفياع ثقيل الجسيم أو زييادة الطيول،
 التنوع في البناء الجسمي للطالب عموما والطالبات خصوصا و َوعدم مالئمته لألداء بالجمباز.

 تييرك األرض وأداء الحركييات فييي اله يواء دون االرتكيياز علييى األرض ,والييذي يشييعر الطالييب والطالبيية بعييدماألمان.
عدم القدرة على االستخدام األمثل ألوضاع الجسم التي تخضع لقوانين الميكانيكا الحيوية . العامل النفسي الذي يولد ردود فعل لدى الطلبة .السيما لدى الطالبات.
 االفتقار الى عناصر اللياقة البدنية المالئمة لألداء على أجهزة الجمباز و َويذكر (عمر وعبد الرحمن  ) 2018بأن من أهم العوامل المؤثرة في االتزان هو كتلة الجسم و
مساحه القاعدة ( طول ,ارتفاع ,عرض ..الخ)(.عمر وعبد الرحمن)138 ,2018,
ومن جهة اخرى يرى الباحث ان فعاليات الجمباز تحتا الى اداء فني صحيح من خالل التغلب على
األخطاء الشائعة في أثناء التعلم  ,ويتم ذلك من خالل التوافق العضلي العصبي في األداء ,وهذا ما يؤكده
العديد من المصادر منها .
حيث تقول (محمد" )2008,يظهر التوافق العضلي ،أي التوافق العضلي العصبي على شكل قدرة في

أنتا قوة عضلية بمستويات مختلفة وفقاً للواجب الحركي المطلوب"( ..محمد )44 ,2008,

ويضيف (حمادة")2000 ,كلما زاد التوافق بين العضالت المشاركة في األداء الحركي من جهة وبين

األعصاب من جهة أخرى زاد من أنتا
عضلي" (.حمادة ) 175 , 2000,

القوة وازدادت سرعة تحفيز األلياف العضلية ,ألداء انقباض

كما يؤكد(عبدالخالق )2005 ,بأن التوازن يعد من المكونات المهمة في لعبة الجمباز حيث يرتبط

المرة في التوازن عند ممارسة بعض األنشطة التي
بالتوافق الحركي والرشاقة وكذلك القوة ،ويتميز الرجل عن أ
تتطلب تغي اًر مفاجئاً في األداء والتي يفقد مستوى التوازن عند ممارسة بعض األنشطة .

(عبدالخالق)193 ,2005 ,

 -4االستنتاجات تالتوصيات
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1-4االستنتاجات
 هناك صعوبات في التعلم المهاري لجهازي منصة القفز والمتوازي عن الحركات األرضية لدى طالبالتربية البدنية وعلوم الرياضة.
 اجهز الحركات األرضية وعاضة التوازن ومنصة القفز تساوت في مستوى الصعوبة لدى طالبات التربيةالبدنية وعلوم الرياضة.
2-4التوصيات
 العمل على خفض مستوى الصعوبات للتعلم المهارى لجهازي منصة القفز والمتوازي لدى طالب التربيةالبدنية وعلوم الرياضة.
 العمل بشكل عام على خفض مستوى صعوبات التعلم المهارى لكافة أجهزة لدى طالبات التربية البدنيةوعلوم الرياضة.
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ملحق()1
جامعة الموصل

بسم هللا الرامن الرايم

كلية التربية البدنية تهلوم الرياضة

الدراسات العليا

مقياس صعوبات التعلم لمادة الجمباز طحب ()3-2
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هزيزي الطالب ……………………………………
تحية ط بة :

نضع بين ايدكم المقياس الخاص بصعوبات تعلم مهارات الجمباز الخاصة بالبحث الموسوم (صعوبات

التعلم المهارى بالجمباز لدى طلبة كلية تاقسام التربية البدنية تهلوم الرياضة في محافظة ن نوى) .لذا

يرجى قراءة فقرات المقياس بإمعان واالجابة بكل دقة واخالص لما ترونه ينطبق عليكم من خالل المحاضرات

العملية التي قمتم بتطبيقها خدمة للبحث العلمي  .علما ان درجات المقياس تكون كاالتي:
.1

اوافق بدرجة كبيرة جدا =5

.2

اوافق بدرجة كبيرة

=4

.4

اوافق بدرجة قليلة

=2

.3
.5

اوافق بدرجة متوسطة =3
اوافق بدرجة قليلة جدا =1
ما فائق الشكر تالتقدير

البااثان

ت
.1

.2
.3

اتافق بدرجة

الفقرة

كب رة جدا

عند أداء القفزة العربية و العجلة البشرية .ال اتمكن من وضع
اليدين في المكان المناسب
صعوبة ابقاء اليدين ممدودة عند اداء القفزة العربية او العجلة
البشرية
صعوبة اكمال الدوران حول المحور الطولي للجسم
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كب رة

متوسطة

قل لة

قل لة جدا
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ت

اتافق بدرجة

الفقرة

كب رة جدا

(180درجة) عند اداء القفزة العربية.
.4

.5

.6

.7

.8
.9
.10

.11

ضم الراس للصدر بشكل خاطئ في الجزء الختامي(الدحرجة)
عند اداء الغطس في الحركات األرضية يمثل عائقا لألداء.
اجد صعوبة في ضبط الركضة التقريبية الركضة المناسبة عند
اداء الغطس على بساط الحركات االرضية
اجد صعوبة في ربط اجزاء الحركة في الغطس أو القفزة
العربية أو العجلة البشرية
اجد صعوبة في ثني الركبتين في الغطس على بساط
الحركات االرضية.

عدم القدرة على مد الرجلين باستقامة عاليا في اداء العجلة

البشرية.

اجد صعوبة في فتح الرجلين عند اداء العجلة البشرية.
اجد صعوبة في ضم الركبتين على الصدر عند اداء الدحرجة
الخلفية.
ضعف القدرة على دفع االرض بقوة باليدين اثناء الدوران في
الدحرجة الخلفية.

.12

اجد صعوبة في تكور الجسم عند اداء الغطس

.13

يصعب علية أداء القفزة العربية في الحركات االرضية

.14

طول جسمي مؤثر سلبي في الحركات االرضية

.15

وزن جسمي عامل معيق ألدائي في الحركات االرضية

.16

ال اتمكن من اداء الدحرجة الخلفية بصورة صحيحة

.17

افتقر للسرعة المطلوبة عند اداء الحركات االرضية

.18

صعوبة التوافق في اداء الحجلة في القسم التحضيري للقفزة
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ت

اتافق بدرجة

الفقرة

كب رة جدا

العربية والعجلة البشرية
.19

ضعف القدرة على التوافق بين اجزاء حركة الغطس في
الحركات االرضية

.20

اكثر من الحركات الزائدة عند األداء للحركات األرضية

.21

مرونة جسمي ال تعينني عند اداء الحركات االرضية.

.22

اعاني من عدم التوازن اثناء اداء الحركات األرضية

.23

افتقر لصفة التحمل العضلي ألداء الحركات االرضية

.24
.25
.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

افتقر للتوافق العضلي العصبي عند االداء على بساط

الحركات االرضية

اجد صعوبة بضرب القفاز بالقدمين في القفز على جهاز
القفز.على ضبط زاوية طيران مناسبة في القفز على
منصةالقدرة
عدم
منصة القفز

صعوبة مرجحة الرجلين للخلف في الطيران االول للقفز على
منصة القفز
صعوبة الحصول على الوضع االفقي اثناء الطيران األول

على منصة القفز

صعوبة اداء الطيران الثاني في القفز على جهاز منصة

القفز.

عند الهبوط من جهاز منصة القفز ال أتمكن من ضبط حركة

الثبات بالقدمين.

صعوبة الدفع القوي للجهاز باليدين بعد لمس منصة القفز
ألداء الطيران الثاني

اجد صعوبة في ابقاء اليدين ممدودة عند االستناد على جهاز

المنصة عند تعلم القفز على المنصة.
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.33
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الفقرة
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اجد صعوبة في سحب الركبتين للصدر في القفز ضما على

جهاز منصة القفز

.34

اجد صعوبة في اداء قفزة اليدين االمامية على منصة القفز

.35

القفز ضما هو اصعب حركات منصة القفز

.36
.37
.38

.39

.40

.41

.42
.43
.44

.45
.46

اجد صعوبة في التحكم بدوران الجذع اثناء اداء العجلة
البشرية على منصة القفز
اجد صعوبة في مرحلة لمس جهاز منصة القفز وتركه
سرعة الركضة التقربية ليست بالمستوى المطلوب عند األداء
على منصة القفز.

اعاني من قلة التوافق الحركي بين اجزاء الجسم عند القفز

على منصة القفز

ليس لدي المرونة الكافية في مفاصل الجسم عند القفز على

منصة القفز

عدم استقرار القوة في االداء على منصة القفز(قوة عالية -

وقوة منخفضة )

القوة االنفجارية للذراعين والقدمين التي ابذلها عند القفز على

جهاز منصة القفز غير كافية.

افتقر للرشاقة عند القفز على جهاز منصة القفز
اعاني من ضعف التوافق العصبي -العضلي في حركات

القفز على جهاز منصة القفز

انخفاض مستوى التوافق عند االقتراب من القفاز وضربه
بالقدمين ألداء حركات القفز على جهاز منصة القفز
وزني الزائد يعيق ادائي على جهاز منصة القفز
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.47

.48

.49

اتافق بدرجة

الفقرة
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اجد صعوبة في اداء المرجحة باالرتكاز من االكتاف على

جهاز المتوازي

امرجح الرجلين من دون السيطرة على تقوس الظهر على
جهاز المتوازي

صعوبة نشر الذراعين للجانب لالرتكاز على المرفقين عند

الوقوف على االكتاف في المتوازي

.50

عدم القدرة على الدفع بالذراعين عند الهبوط من المتوازي

.51

اشعر باهتزاز الكتفين عند اداء المرجحة على المتوازي

.52

.53

ال استطيع الثبات عند اداء حركة الوقوف على االكتاف على

جهاز المتوازي

ضعف المرونة في مفاصل الجسم عند االداء على جهاز

المتوازي.

.54

امتلك التحمل العضلي للذراعين في االداء على المتوازي.

.55

ال امتلك الرشاقة في االداء على المتوازي
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ملحق()2
بسم هللا الرامن الرايم

جامعة الموصل

كلية التربية البدنية تهلوم الرياضة

الدراسات العليا

مقياس صعوبات التعلم لمادة الجمباز طالبات
هزيزي الطالب ……………………………………
تحية ط بة :

نضع بين ايدكم المقياس الخاص بصعوبات تعلم مهارات الجمباز الخاصة للبحث الموسومة (صعوبات

التعلم المهارى بالجمباز لدى طلبة كلية تاقسام التربية البدنية تهلوم الرياضة في محافظة ن نوى) .لذا

يرجى قراءة فقرات المقياس بإمعان واالجابة بكل دقة واخالص لما ترونه ينطبق عليكم من خالل المحاضرات

العملية التي قمتم بتطبيقها خدمة للبحث العلمي  .علما ان درجات المقياس تكون كاالتي:
 -1اوافق بدرجة كبيرة جدا =5
 -2اوافق بدرجة كبيرة

=4

 -4اوافق بدرجة قليلة

=2

 -3اوافق بدرجة متوسطة =3
 -5اوافق بدرجة قليلة جدا =1
ما فائق الشكر تالتقدير

البااثان
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اتافق بدرجة

الفقرة
.1

كب رة جدا

افتقر للتوازن عند أداء الميزان االمامي

.2

اجد صعوبة في مد ركبة قدم االرتكاز في الميزان االمامي

.3

من غير الممكن جعل الراس والجذع والذراعين بمستوى

.4

واحد عند أداء الميزان االمامي
اعاني من عدم القدرة على التوافق بين ميل الجسم الى
االمام وثني الراس والرقبة الى األسفل عند أداء حركة

الميزان االمامي
.5

.6
.7

ال أستطيع سحب الراس الى الصدر اثناء القيام بالدحرجة
االمامية في جزئها الرئيسي
صعوبة االرتكاز على القدمين في القسم الختامي من
الدحرجة االمامية فتحا
سير الحركة الى الخلف يزيد من صعوبة الدحرجة الخلفية
دحرجة الجسم الخلفية على اليدين والدفع برس اليد اثناء

.8

القسم النهائي يشكل لي صعوبة كبيرة في الحركات

االرضية.
.9
.10
.11

.12
.13

ال أستطيع تكوير الظهر اثناء مالمسة األرض في
الدحرجة الخلفية
حركة الغطس من الحركات الغير محببة األداء
صعوبة السيطرة على حركة الراس وضمه للصدر اثناء

أداء حركة الغطس

عند أداء حركة الغطس ال أتمكن من وضع اليدين

باالرتكاز على األرض

ال اتقن حركات مرجحة الذراعين والرجلين في بداية حركة
951
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اتافق بدرجة

الفقرة
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العجلة البشرية
.14
.15

.16

.17
.18
.19

.20
.21
.22

.23
.24
.25

.26
.27

يصعب ثني الجذع للجانب عند نعلم العجلة البشرية
أجد صعوبة في نقل مركز ثقل الجسم ما بين القدم اليسرى
واليمنى عند أداء حركة العجلة البشرية

دوران الجسم بانسياب يشكل عائقا عند أداء حركة العجلة

البشرية

ال أتمكن من مرجحة الرجلين والمرور بوضع الوقوف على

اليدين عند أداء حركة العجلة البشرية

الدحرجة الجانبية من الحركات السهلة في عند ادائها
صعوبة تكوين مثلث متساوي الساقين عند أداء حركة
الوقوف على الراس
عند أداء االرتكاز بالرجل الخلفية ال أتمكن من مرجحة
الرجل الحرة عاليا في حركة الوقوف على الراس
دفع األرض برجل االرتكاز الخلفية ألداء الوقوف على
جدا .على جسمي باستقامة واحدة اثناء أداء
صعباحافظ
يمكن ان
الالراس
حركة الوقوف على الراس

ال يمكن أداء حركة الوقوف على اليدين من دون

مساعدة

ال جدوى من وجود حركة الوقوف على اليدين من ضمن
ليست لدي القدرة على السيطرة على الجسم باستقامة اثناء
المنها
أداء حركة الوقوف على اليدين
صعوبة أداء حركة القفز على الجهاز عند البدء لألداء
على عارضة التوازن

صعوبة توزيع النظر بين األداء وعارضة التوازن عند
952
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الفقرة
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األداء من البداية الى النهاية
.28

ال أتمكن من المشي على عاضة التوازن بانسيابية

.29

ال أتمكن من أداء حركة الميزان على عارضة التوازن

.30
.31
.32

.33

.34

صعوبة أداء حركة القفز بكلتا الرجلين على عارضة

التوازن

أجد من الصعوبة الدوران بالجسم على عارضة التوازن
عارضة التوازن تمثل درجة من الصعوبة أكثر من

الحركات االرضية

عند األداء على عارضة التوازن ال أستطيع اداء الحركات

الجمالية كعملية التأشير بالقدم او اليد

اجد صعوبة في فتح الرجلين بالقدر المطلوب عند اداء

القفزة المقصية عند التعلم على العارضة

اجد صعوبة في ان يكون الجسم مستقيما اثناء الدفع
.35

والمحافظة على التوازن عند تعلم اداء القفزة على عارضة

التوازن
.36

.37

.38
.39
.40

اجد صعوبة عند وضع الجلوس الصحيح واليدين بعيدة

عن الرجلين عند تعلم اداء الدحرجة على عارشة التوازن
اجد صعوبة في ارتفاع القدم المرفوعة الى مستوى الورك
عند تعلم اداء وثبة القطة على عارضة التوازن

صعوبة رفع الرجل الى ارتفاع مناسب عند أداء الميزان

الجانبي

القفزة المقصية من أصعب حركات عارضة التوازن
الدوران بنصف الجسم أسهل من الدوران الكلي على
عارضة التوازن
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.41
.42
.43
.44
.45

.46

.47

اتافق بدرجة

الفقرة

كب رة جدا

أجد ان أداء الدحرجة الخلفية فتحا من الصعب أدائها

على عارضة التوازن

صعوبة الدحرجة على عارضة التوازن والجلوس فتحا

عملية الطلوع على عارضة التوازن من صعوبات التعلم
بالنسبة لي

ال اجيد أداء حركة القفز فتحا على عارضة التوازن

ال يمكن ضبط الحركة النهائية عند ترك عارضة التوازن

في ختام الحركة

ال أتمكن من ضبط الركضة التقربية عند األداء على

حصان القفز

ال يمكن ان انجح في أداء حركة القفز ضما في جهاز

حصان القفز

.48

صعوبة أداء القسم النهائي والهبوط من حصان القفز

.49

ضرب القفاز بعد الركضة التقربية صعب االداء

.50
.51

يصعب علي الصعود على جهاز متوازي السيدات
َ
صعوبة دوران الجسم حول البار عند األداء على جهاز

متوازي السيدات

الصعود باالرتكاز على العارضة الواطئة وأداء دوران

.52

الجسم حول البار عند األداء على جهاز متوازي السيدات
حركة ال أتمكن من أدائها

.53

.54

ال يمكن األداء من قبل الطالبات على متوازي السيدات إال
بالمساعدة
افتقر للتوافق العضلي العصبي عند أداء الحركات

األرضية
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.55

.56

.57

.58

.59

.60

.61

اتافق بدرجة

الفقرة
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سرعة األداء من الصفات التي افتقر لها عند ادائي

للحركات األرضية

اعتقد بأن مرونة جسمي تكون عائقا ألدائي لحركات

الجمباز

افتقر لرشاقة األداء عند االنتقال من حركة الى أخرى
بالحركات األرضية

ال أتمكن من االستمرار في أداء سلسلة حركية في

الحركات األرضية حتى النهاية

ال امتلك القوة الالزمة بالذراعين لالرتكاز على حصان
القفز عند أداء القفز فتحا
افتقر للرشاقة عند أداء حركة القدمين على القفاز وارتكاز
الذراعين على حصان القفز

التوازن من الصفات التي تجعلني أفشل في األداء بصورة
صحيحة على عارضة التوازن
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