
                                                                                                               

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غـزة   –الجامــــعة اإلســـالمية  

 عمــــــــادة الدراســــــــــات العليــــــا

 كليــــــــــــــــــــــــــــة التــربيــــــــــــــــــــــــة

 قسـم المناهج وطرق التدريس 

 

 
ة يف  الصعوبات التي تواجه طلبة كلية الرتبية البدنية و الرياض

   تطبيق اجلوانب العملية ملساقات اجلمباز جبامعة األقصى 
 

 : إعداد الطالب
  ين عبد الرحمن حسين ياسين دعماد ال 

  إشـــــــراف

 الناقة أحــمد الدكتور : صـــالح
 

هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم المناهج وطرق  قدمت
 بغزة اإلسالميةية التربية في الجامعة التدريس في كل

 

 م 2132 -ه 3311
 

 

 



 

 أ

 

 

 

 

 

 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُُّوحِ قُلِ الرُُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبُِّي  

 وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَُّا قَلِيلًا
 (58: اإلسراء)
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 إهـــــداء
و بعث  ,,وبث األمل في حياتهما ,,قلوبهما إلى السعادة دخالسعيت إل االعزيزين اللذين لطالم إلى

عنان , والى ,و رفع المشقة عن كاهليهما  ,,و رسم البسمة على شفاههما,, وجوههما منالنور 
 بالتفضل برضاهما,, ,, ورجائي منهمااهلل بمحاولة برهما إلىالتقرب ب , أمال,رفع رأسيهما  السماء

   أبي: عبد الرحمن  و أمي : زينب:  إنهما
      

 أكثر من حرصي,  أطروحتيوحرصت على انجاز  ,,التي عاشت دور مشقة دراستي أكثر مني إلى

لتخفف أكثر مما أتوقع  و فقدمت لي أكثر مما تحتمل وتمنت لي أن أنهي رسالتي بسرعة قبلي,,
  ,,طريقي اعترضتفحصدت كل األشواك التي  ,,من أحد غيري اهورضيت مني ما لم ترض,, همي

 زوجتي الحبيبة الغالية رفيقة دربي .. إلى
      

 إخوتي و أخواتي خير من ُأنُتخي و نعم من أجاب, إلى

 اب,  عصبهم جميعا كرفاق في المسرة و ال الذين أعتز 

 وأفتخر بانتمائي لهم دائما افتخار حق ال سراب.. وأرفع رأسي بهم إن في الحضور أو الغياب, 

 ستثناء بنات و شباب..إليهم جميعا وبال ا
        

 الذين احتملوا تجاهلي لهم رغم حاجتهم الماسة ألبيهم , إلى

 وتبنوا قناعات ال دخل لهم بها,, وال يفهما الصغار أمثالهم,  

 فصبروا على جفائي لهم  وألهوا أنفسهم بما ال يلبي حاجاتهم ,

 فلذة الكبد أبنائي محمد ونور الدين و زينب .. إلى
      

كل من أحبني و تمنى لي الخير و التوفيق و النجاح و أكثر السؤال عني وعن دراستي  سواء  إلى
الباحثين عن المعرفة والعاملين في  إلى ذكرته هنا أو نسيت خطأ ذكره .. ..  عرفته أم لم أعرفه

 ..جميعًا....أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إليهم محراب العلم والتعليم
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 كر وتقديرش
جميل و التعبير عن حقيقة سائل رد الوسيلة من و الشكر من هلل الذي جعل  الحمد
أفضل ، والصالة والسالم على شكره , وقرن المقصرين في شكر الناس بالمقصرين في المشاعر

 أما بعد: محمد، أعلى المنازلربه لالشاكرين الحامدين الذي نال بتفننه بشكره 
) َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن  لى:بقوله تعا واقتداءً 

اِلِحيَن(.)النمل، أية:  . (91َأْعَمَل َصاِلحًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ
أعلم  الذي هلل  ي يحبه اهلل , هو شكريفإنني أول ما أبدأ به شكري  في هذا المقام الذ

ال هم بشيء من أصل الشكر ال أنا و  ديهأَ أُ  المخلوقات فلنمن بأنني مهما شكرته إن أنا أو أي 
, ولكنني سأجتهد مقدما اعتذاري لربي عن تقصيري بشكره,  فلك الشكر ربي و لك الحمد المستحق

 ,ودالوج إلىخراجها هذه, و توفيقي في  إة المتواضعدراستي  أن مننت علي بالسماح لي بإتمام
لي و  أن يختم مجلسنا بغفرانكو  تتنزل علينا رحماتكأن فيه ربي  كلتناَقش في مجلس علم أسأل

بأن  ربي ك, كما و أسأل كانت رسالتي هذه فيها ما ال يرضيك إن وأعتذر منك ربيللحاضرين, 
نفع بها تأن  و أدعوك ربيبني عليها بالسيئات, حاس,, ال أن تها بالحسنات يوم القيامة في تجازيني

 سالم والمسلمين.إلا

 ( 331: 9198 ،) سنن الترمذي : "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"قول الرسول ب وعمال 
وقسم  ,العليا، وكلية التربية اساتبغزة وعمادة الدر  اإلسالميةفإنني أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة 

على جهودهم , كما و أشكرهم تها األفاضل الذين نهلت من علمهموأساتذ, سالمناهج وطرق التدري
 جزاهم اهلل عنا كل الخير.ف، لمبذولة في خدمة العلم و التعليما الجبارة

على  لتفضله بإشرافه ,الناقةأحمد لدكتور الفاضل/ صالح لأواًل بالشكر والتقدير  كما وأتوجه
لمشرف والمشجع، فله مني كل الشكر والدعاء بأن يحفظه نعم ا لقد كانفتوجيهه لي  رسالتي وحسن

  ، فجزاه اهلل عني خير الجزاء.م و طلبتهأن يجعله داعما دائما ألهل العل, و اهلل ويرعاه

لما بذلوه من جهد  قطاع غزة و الضفة الغربيةالمحكمين في  ادةالس إلىموصول  والشكر
, كما و ال يفوتنني أن أتقدم دوات الدراسةووقت، ولما قدموه من نصائح وتوجيهات في تحكيم أ

البدنية و الرياضة في جامعة  التدريسية في كل من كلية التربيةبالشكر و العرفان لطاقمي الهيئة 
لما قدموه لي من  األقصى, و تخصص التربية الرياضية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية,

نفسي مضطرا ألخص بالشكر شخصان عزيزان  و إني ألجد , عادت بالنفع على دراستي نصائح
على القلب, من خير من يرافق في الدرب, ومن خير من ينتخون و يا لسرعة ما يستجيبون , ويعلم 

 كل من الدكتور وائل المصري, الدكتور أحمد  إنهمااهلل وحده حقيقة ما قدماه لي من عون, 



 

 د

 

سة التي منحتني من وقتها ما ممكني من  وال يفوتني أن أذكر في هذا المقام عينة الدراحمدان, 
 .الوصول لهذه اللحظة العزيزة و الهامة و المفصلية من حياتي 

كل  طاقم مدرستي مدرسة شهداء النصيرات و أخص اليوم و  إلىوأتقدم بالشكر الجزيل  كما
يوما ًى بخل عليلم  و الذي  أبو سلطان إسماعيل ت مديري في العمل األستاذ الفاضلفي هذه اللحظا

 ، فله مني كل الشكر والتقديربما استطاع من معروف عزَّ أن نجد أمثاله أحيانا بين األخوة األشقاء 
و األخ الحبيب  األستاذو أسأل اهلل أن يعينني أن أرد له جزءًا من جميله, كما وال يمكنني أن أنسى 

اللغوية هذه فحسب ولكن في  بسام أبو شمالة و الذي كان بمثابة المرشد اللغوي لي ليس في محطتي
محطات لغوية أخرى من حياتي دون تذمر أو ملل, كذلك أخص بالذكر عمتي صباح و ابن عمي 

عائلتي  كل أفراد أسرتيلالجزيل  وفي الختام أكرر الشكرفي دراستي, حسين لمساعدتهما لي استطاعا 
 وومن كان له دور من قريب أ، وأخوتي و زوجتي و ذريتي  الحبيبين والديبالشكر  أخصو  الحبيبة,
 إلىهذه الدراسة  إليصالأو بذل جهدًا  صحاً ن لي  قدم وأو غير مباشر، ومن شجعني أ مباشربعيد، 

 من نتائج متواضعة. إليهما وصلت 

 ،أسأل اهلل العلى العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة فما كان من توفيق فمن اهلل وأخيراً 
 ان فمن نفسي والشيطان.وما كان من خطأ أو نسي

 من وراء القصد،،، واهلل
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 ملخص الرسالة
في تعلم مساقات  ىفي جامعة األقص الرياضةالبدنية و  التربية الصعوبات التي تواجه طلبة كلية" 

  " الجمباز بجامعة األقصى
 للباحث :عماد الدين عبد الرحمن حسين ياسين

البدنية  التربية التي تواجه طلبة كليةالصعوبات التعرف على  إلىهذه الدراسة  هدفت
, و لتحقيق ذلك تم تحديد في تعلم مساقات الجمباز بجامعة األقصى ىفي جامعة األقص الرياضةو 
 الدراسة بالسؤال الرئيس التالي: شكلةم

ــة كليــة ــم  ىفــي جامعــة األقصــ الرياضــةالبدنيــة و  التربيــة مــا الصــعوبات التــي تواجــه طلب فــي تعل
 بجامعة األقصى  ؟   مساقات الجمباز 

 و يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية : 
 الرياضةة فةي جامعةة األقصةى فةي البدنيةة و التربية كليةالتي تواجه طلبة  صعوباتال . ما1
 ؟الجمباز مساقات الجوانب العملية ل تطبيق

 عوباتصةال مسةتوىفةي  (α ≤.0.0. هل توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى )2
 فةةي تطبيةةق الجوانةةب العمليةةة الرياضةةة فةةي جامعةةة األقصةةى البدنيةةة و التربيةةة كليةةة التةةي تواجةةه طلبةةة

 ؟) ذكور , إناث (  الجنسلمتغير  تعزى بازالجمات مساقل
"  ما التصةور المقتةرح للتغلةب علةى الصةعوبات التةي تواجةه طلبةة كليةة التربيةة البدنيةة و -3

 عملية لمساقات الجمباز في جامعة األقصى ؟الرياضة عند تطبيق الجوانب ال

 , و تم تطبيق الدراسة على عينةالوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة ولقد اتبع الباحث المنهج
( من طلبة كلية التربية البدنية و الرياضة في جامعة 66قوامها )بالطريقة العمدية و تم اختيارها 
اسي الثاني من ( في الفصل الدر  3) (, 2(,)  9ز ) نهوا دراسة مساقات الجمباو الذين أ األقصى,

 طالبة ( . 22, و) طالبا ( 02م وكانوا موزعين كالتالي) 2299-2292العام الدراسي 

قام الباحث بناء أداة جابة عن أسئلتها والتحقق من فروضها أهداف الدراسة واإل ولتحقيق
( فقرة 01) المقابلة ( تكونت من )  شفهية أديت بطريقة استبانهالدراسة و التي هي عبارة عن 

لتحديد الصعوبات, وقد وزعت األداة على خمس مجاالت قسمت كالتالي : مجال طريقة التدريس و 
( فقرات , 5و له )  اإلمكانات( فقرات, ومجال 92( فقرة , ومجال العوامل النفسية و له )99له )

 ( فقرة .99السالمة و له ) (, فقرات و مجال عوامل األمن و1ومجال المنهاج و له )



 

 و

 

ولقد تم تحليل البيانات و النتائج  باستخدام  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية و   
 إليجاد الفروق بين الجنسين .  T.testوكذلك اختبار  تالتكرارات و االنحرافا

أن الصعوبات كانت كبيرة على المجاالت مجتمعة حيث  إلىهذا و قد أشارت النتائج 
, وكانت أكثر الدرجات حدة في 98.50ل متوسط النسب المئوية لجميع المحاور إلى ما نسبته وص

 حيث جاءت بدرجة صعوبة كبيرة جدا و بوزن نسبي  اإلمكاناتالصعوبات هي صعوبات مجال 

كانت  أنها إالثم تلتها باقي المجاالت بدرجة صعوبة كبيرة توحدت في درجة صعوبتها  52.21
األسفل مجال العوامل  إلىمن األعلى  قليال فكانت على الترتيب التالي ية مختلفةأوزانها النسب

ثم مجال عوامل األمن و  99.52ثم مجال المنهاج و بوزن نسبي 91.08النفسية وبوزن نسبي 
و جاء في آخر سلم الصعوبات مجال طريقة التدريس وبوزن نسبي  92.19السالمة و بوزن نسبي 

20.12. 

تعزى لمتغير الجنس )  حصائيةإعدم وجود فروق ذات داللة  إلىرت النتائج كما و قد أشا
 ( إال في الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمن و السالمة و لصالح الذكور . إناث, ذكور

على ما التصور المقترح للتغلب " ولإلجابة على التساؤل الثالث الذي ينص على
البدنية و الرياضة عند تطبيق الجوانب العملية لمساقات  الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية

 إلىقام الباحث بوضع تصور شامل, بعد أن قام بتقسيم التصورات  الجمباز في جامعة األقصى ؟
تواجه خمسة بعدد مجاالت الدراسة ووضع تحت كل مجال ما يراه مناسبا لحل تلك الصعوبات التي 

ة عند تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز في جامعة طلبة كلية التربية البدنية و الرياض
 وفي كل مؤسسة معنية بتدريس أو تدريب الجمباز . األقصى

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة فان الباحث يوصي بضرورة تخفيف حدة الصعوبات 
ي يسمح الرياضة بالحد الذالخاصة باإلمكانات و العمل على توفيرها في المؤسسات المعنية بهذه 

ات , و العمل على إذابة كل العوامل النفسية التي تمنع الطلبة من اإلقدام على تطبيق مهار بتقدمها
إعادة النظر في طبيعة المنهاج المطروح  إلى, كما ويدعو الباحث الجمباز دون الخوف من األجهزة

شكل دوري لضمان وال سيما الخاص باإلناث, و العمل على صيانة األجهزة المتوفرة ومتابعتها ب
التي قد تنتج عن تلف األجهزة, مع ضرورة أن يكون  اإلصاباتسالمة الطلبة و التخفيف من 

دوٌر أكبر و اهتماٌم  اإلعداديللمدارس و للتعليم الذي يسبق التعليم الجامعي ال سيما االبتدائي و 
 أكثر برياضة الجمباز .
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 الفصل األول 

 خلفية الدراسة
 المقـدمة: 

ماعة على لم تعد التربية البدنية و الرياضة عبارة عن نشاط  رياضي، يمارسه الفرد أو الج
بغرض التقوية م بصورة متكررة وفي أوقات متنوعة شكل تدريبات أو تمرينات لتحريك أعضاء الجس

أنها عبارة عن حركات  أو, (21: 2229, الخولي) أو مجرد اكتساب مهارة حركية معينة العضلية
ك الجسد ق البدن فيكسب بذلليجري الدم في عرو يؤديها الشخص لتعمل على تنشيط الدورة الدموية 

بل صارت التربية البدنية و الرياضة جزءًا من التربية العامة التي ال يمكن كسله، بها نشاطه ويدفع 
االيجابية التي يتربى بها الفرد تربية كاملة عن طريق هي المحاولة العملية و االستغناء عنها، و 

لبدنية و الرياضة عملية إجراء نشاط متكامل وسيلته األولى حركة الجسم, كما وتعتبر التربية ا
تكوين شخصيته المتكاملة تستهدف تحقيق النمو األمثل لإلنسان من جميع النواحي بما يكفل 

 والمتزنة.

ولكي تسهم التربية الرياضية في إعداد المجتمع  الصالح جسديا و أخالقيا , كان ال بد لها 
ن  أال و هو اإلنسان, ذاك الذي من أن تعتني بالعنصر األساس الذي يعتبر أهم ما  في هذا الكو 

كرمه ربه وخلق كل الكون ألجله و حثه على الحفاظ على نفسه بالحفاظ على المقاصد و 
( بكل الوسائل المباحة و المتاحة، وألجل  الدين والنفس والنسل والمال والعقلالضرورات الخمس ) 

ى عاتقهم بأن تكون لهم بصمة ذلك كله انبرى أهل تخصص التربية البدنية و الرياضة و أخذوا عل
, كيف ال ومجاالت هذا التخصص لها اتصال مباشر  اإلنسانقوية ودامغة في الحفاظ على هذا 

بأغلب تلك الضروريات فالنفس و العقل و النسل لكي تبقى سليمة فال بد لها ممن يرعاها و يقويها 
 بد له من مجتمع معافى قد تم لتحمي ذاتها و من حولها, وكذلك األمر بحفظ الدين لكي يبقى فال

َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ إعداده جيدًا مصداقا لقوله تعالى " 
ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم َومَ  ا تُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

المؤمن القوي خيٌر "وكذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم   ( 22) األنفال : " ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُمونَ 
(, وانطالقا من هذه 2282, الجزء الرابع : مسلم ) صحيح " وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف

انطلق المختصون وجعلوا لالهتمام  بنشاط اإلنسان و إعداده  مية و القناعات الراقية , المبادئ السا
مكانة في كل مجال و كل مؤسسة, فأخذت المؤسسات التربوية على عاتقها جزءا من هذا الهم,  
فجعلت للتربية البدنية و الرياضة في مناهجها التعليمية  مكانة و حصصًا وأنشطًة ال منهجية و إن 

الرياضة تمام بأن جعلت للتربية البدنية و انت ال تزال دون المستوى المطلوب, و زادت في االهك
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فصارت العملية التعليمية نشاطًا ثالثيًا في الجامعات و الكليات, تخصصات مستقلة تدرس علومها 
أما في  متكاماًل يرتكز على المادة الدراسية والتلميذ والمعلم هذا في داخل المؤسسات التربوية

 خارجها  فهي نشاط ثالثي متكامل قائم على النشاط الرياضي و المرسل و المستقبل .

( بأن التربية البدنية و الرياضية بمفهومها الحديث 90:  2222لذلك فقد رأى ) المحاسنة ,
تهدف إلى التوفيق بين القوة الكامنة داخل الفرد ليسعد في حياته ويكون فعاال في المجتمع, 

مرينات البدنية تنمي في الفرد النشاط والحيوية وتكسبه الصحة نحو العناية بجسمه ونموه فالت
المستقر, وأنها تتجه اليوم اتجاها قويا نحو العناية بالكمال الجسمي واللياقة البدنية بما فيها رشاقة 
ن الجسم الناشئ في كل مرحلة من مراحل نموه, وقد اتخذت هذه االتجاهات عوامل كثيرة م

الناحيتين البيولوجية واالجتماعية , فالعناية بالصحة والحياة المنظمة لها أثر في سعادة الفرد و هي 
األساس إلى الحياة الصحية, ألنها تنمي الثقة بالنفس, ولذلك فإن أغراض التربية الرياضية كثيرة 

 ومتعددة منها :) النمو البدني, النمو الحركي, النمو العقلي( .

ياضة الجمباز تعتبر مكونا رئيسا و فعاال و مركزيا و شامال من مكونات وبما أن ر 
منظومة التربية البدنية و الرياضة, بل و تعتبر من األنشطة الرياضية المعقدة التي تحتاج لكل 
مكونات الجسم و باألخص العقل القائم على اإلدراك و اإلرادة  ليتم تطبيق مهاراته على أتم وجه, 

( في أن " من خواص puni( نقال عن بوني )  22: 9155) حنتوش وعامر , إليه وهذا ما أشار
النشاط الرياضي هو أن جسم الالعب و الحركة الخاصة به تخضع لموضوع اإلرادة و اإلدراك 

يتفق مع جمباز األجهزة بقدر كبير, حيث إنها لها فعالية ذات طابع فني  اإلثباتالشعوري وهذا 
تها و تعقيداتها من الجهاز العصبي, مركبا لجميع الفعاليات الحركية في تتطلب مع تعدد مكونا

 أعلى درجة من الكمال و الرقة فضال على ضرورة توفر سرعة رد الفعل "  .

( بأن الشواهد 90: 9112أما في مجال اللياقة البدنية فيبين كل من  )يعقوب و عادل , 
لبدنية أثبتت أن الجمباز هو المدخل الصحيح لتحقيق العلمية و الدراسات التي أجريت على اللياقة ا

اللياقة البدنية , ومن ثم يجب أن يكون أحد األنشطة التي تستخدم في التدريب على اللياقة البدنية و 
يجب أن تشمل الحركات في رياضة الجمباز أساسا على عمل العضالت الكبيرة بالجسم ) 

بطن و الرجلين و الظهر ....الخ  ( باإلضافة الى أنه كعضالت الذراعين و الكتفين و الصدر و ال
يضفي تحسنا عاما على القوام ويعمل الجمباز أيضا على تنمية الخصائص النفسية و العقلية و 

 اليقظة و الجرأة .
 

ال إراديةة ممزوجةة بنةوع مةن التشةويق  ةوبما أن الجمباز و منذ القدم قد فرض نفسه و بطريق
طفولتةه وحتةى فةي كبةره فعةاش معةه صةديقا حميمةا حبيبةا خطيةرا خفيةا دون  على سلوك  اإلنسان منذ
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( حةين قةال  بةأن حياتنةا السةالفة 13: 3..2, وهذا ما بينه) شةحاتة ,ووصفه الحالي أن يعرفه باسمه
العاديةةة أدت بنةةا إلةةى بدايةةة بنةةاء الجمبةةاز. فةةالغريزة تةةدفع األطفةةال إلةةى التسةةلق إلةةى أعلةةى, ويتةةأرجح 

بهةةذه األنشةةطة مةةا لةةم يكةةن الطفةةل بةةدينا أو  ليةةدور تلبيةةة لمةةا بداخلةةه, ويتمتةةع األطفةةاويتمايةةل ويلةةف و 
ضعيفا, أو عند ممارسة هذه األنشطة فإنها تتم بشكل مةنظم, وأثنةاء العمةل فةي رياضةة الجمبةاز فةان 
التةداخل العضةلي يصةبح أساسةيا, مةع األخةذ فةي االعتبةار وجةود مقاومةة عاليةة ضةد العضةالت أكثةر 

فةةةي األلعةةةاب األخةةةرى مثةةةل كةةةرة القةةةدم وكةةةرة المضةةةرب, وذلةةةك يرجةةةع إلةةةى نمةةةو العضةةةلي  مةةةن وجودهةةةا
لالعةةب الجمبةةاز ذي الخبةةرة, حيةةث تةةؤدي ممارسةةة الجمبةةاز إلةةى تنميةةة عضةةالت التجويةةف الصةةدري 

ون مهملةة وعضالت الذراعين والحزام الكتفي وهذه هةي مجموعةة العضةالت التةي مةن الممكةن أن تكة
تميزت رياضةة (. حين قال " فلقد 3063..2)عبد الحق : , وهذا ما أكده في معظم األلعاب األخرى

في برامج التربية الرياضية بأهمية كبيرة وذلك بسةبب جمالهةا ومقةدرتها علةى إشةباع حاجةات  بازالجم
األطفةةال فةةي مختلةةف المراحةةل العمريةةة إضةةافة إلةةى تعويةةد األطفةةال علةةى العةةادات الصةةحية السةةليمة ، 

األساسية التي  األنشطة الرياضيةأحد   كما ويعتبر الجمباز" ,  المتكامل المتزن وعلى النمو الشامل
تساعد الفرد علةى تنميةة صةفاته البدنيةة و النفسةية و االجتماعيةة و العقليةة لتحقيةق الرياضةة السةامية 

وهةةةي  رياضةةة اللياقةةةة البدنيةةةة الكاملةةة لمةةةا تحتويةةه مةةةن تناسةةةق (,  3..1202بكةةل أبعادهةةةا ) شةةحاتة,
 (. 3: 1..2جسم و العضالت بحيث تكسب الالعب المرونة و الرشاقة والقوة ")الصباغ: ال

األلعةاب و برغم كةل مةا سةبق مةن الحةديث عةن فضةل  رياضةة الجمبةاز التةي  تعتبةر كبةاقي 
إال أنهةةا  ،النةةاظرين إليهةةا و المتةةابعين لهةةا جمةةال يسةةرو  ،ذات فوائةةد شةةاملة وهامةةةاألخةةرى الرياضةةية 

 ،"  الرياضةةةة السةةةهلة الممتنعةةةة " ،التةةةي ينطبةةةق عليهةةةا القةةةول الشةةةائع  شةةةطة الرياضةةةيةنتعتبةةةر مةةةن األ
و ال يقتصر هذا الوصف علةى المتةابعين  ،شأنها كشأن أي شيء يحبه المرء و ال يستطيع أن يناله

و أخةةةص طلبةةةة  ،بةةةل حتةةةى علةةةى مسةةةتوى المتخصصةةةين فةةةي المجةةةال الرياضةةةي ،عةةةن بعةةةد فحسةةةب
ين يدرسةةون مسةةاقات الجمبةةاز كمسةةاقات إجباريةةة يعتبرهةةا الكثيةةر مةةن تخصةةص التربيةةة الرياضةةية الةةذ

الشةيقة ضةمن المسةاقات و قد يتمنى بعضهم أن لو لم تكن هذه الرياضةة الجميلةة  ،الطلبة عبئا ثقيال
هذا بالرغم من حبهم الشديد الخفي لها و تمنيهم أن لو استطاعوا أن يطبقوا متطلباتها  ،التي يدرسها

 عادة التي يشعر بها  زمالؤهم الذين تمكنوا من تطبيق مهارات مساقاتها .ليعيشوا تلك الس
 

هذا الشعور الذي  يعيش في ظله الطلبة على مدار دراستهم لمساقات الجمباز العملية ليس 
فلقةد أكةدت  بعةض الدراسةات السةابقة أن  ،غريبا وال مستهجنا, وال هو ظةاهرة نةادرة تحةدث ألول مةرة 

بات  مختلفة واجهت الطلبة و المدرسين و المةدربين عنةد دراسةة أو تةدريس و هناك معيقات و صعو 
فةةةي الجامعةةةات أو المعاهةةةد المتوسةةةطة أو فةةةي المةةةدارس أو مراكةةةز  سةةةوءاتةةةدريب  مسةةةاقات الجمبةةةاز 

 التدريب المتخصصة .
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 البدنيةة و التربية كليةرس في تدَّ التي ُ  وبما أن مساق الجمباز يعتبر من المساقات اإلجبارية
مسةةاق جمبةةاز  إلةةىباإلضةةافة  (3,2,1بةةاز )جم إلةةىو مقسةةم  الرياضةةة فةةي جامعةةة األقصةةى للجنسةةين

كسةةاب الطلبةةة مةةا  تعريةةف الطلبةةة ويحمةةل أهةةدافا عةةدة منهةةا ، تخصةةص علةةى الجمبةةاز بكةةل أنواعةةه, واط
يمكن من المهارات العملية التطبيقية األساسةية علةى مةا يتةوفر مةن األجهةزة لكةي يةتمكن الطالةب مةن 

مةةا تعلمةةه إلةةى المؤسسةةات التةةي يمكةةن أن يجةةد لةةه فيهةةا مجةةاال للعمةةل, أو إلةةى األشةةخاص الةةذين  نقةةل
 يوكل إليه اإلشراف على تعليمها وتدريبها .

 

في جامعة األقصةى   الرياضية و ةالتربية البدني كليةمن خالل عمله في و وجد الباحث  وقد
ومةةن  ، فةةي ذات المجةةال ةعلةةوم التطبيقيةةوعملةةه فةةي الكليةةة الجامعيةةة لل ،لمةةا يزيةةد عةةن عشةةر سةةنوات

التةي  هناك العديد مةن الصةعوبات، أن لما يزيد عن ثالثة عشر سنة احتكاكه المباشر بالطلبةخالل 
أثناء دراستهم لمسةاقات الجمبةاز بشةكل عةام و الجانةب العملةي بشةكل خةاص, كمةا و يواجهها الطلبة 

ف المسةتويات  ال مختلةرات الجمبةاز فةي وتخةوف الطةالب مةن ممارسةة مهةا قد الحظ الباحث إحجةام
يمكةن أن تكةون سةببا فةي إعاقةة وتةأخير كةل هةذه المعيقةات أن  المتقدمة منها, و يعتقةد الباحةثسيما 

 .ةالطلبة عن إنهاء دراستهم األكاديمي
 

تعلةةةم صةةةعوبات الحقيقيةةةة ل األسةةةبابمحاولةةةة التعةةةرف علةةةى ولمةةا رأى الباحةةةث أنةةةه ال بةةةد مةةةن 
و ممةةارس لهةةذه الرياضةةة, و كةةذلك  للجمبةةاز مةةدرسكن أهميةةة كبيةةرة بالنسةةبة لةةه , لمةةا فيهةةا مةةالجمبةةاز

بالنسبة للطلبة الذين يعةانون عنةد دراسةتهم لهةذه المسةاقات بةالرغم مةن حةبهم الشةديد لهةا , قةام بةإجراء 
م  و بةةةاز بشةةكل عةةةاالجم اتمسةةاقتةةةدريس  فةةيههم التةةي تةةةواج الصةةةعوبات علةةىلتعةةةرف هةةذه ل تهدراسةة

آمةةةال فةةةي تشةةةخيص تلةةةك الصةةةعوبات بدقةةةة ووضةةةع تصةةةور مقتةةةرح ، يةةةة بشةةةكل خةةةاصتطبيقاتهةةةا العمل
عمةةل علةةى  تةةذليل تلةةك العقبةةات تللتغلةةب علةةى تلةةك الصةةعوبات, ليكةةون سةةببا فةةي وضةةع الحلةةول التةةي 

 . والصعوبات التي ترهق الطالب و ترهق كاهل مدرس المساق في آن واحد
وفر مةن مراجةع ال سةيما هنةا فةي علما أن الباحةث ومةن خةالل اطالعةه المتواضةع علةى مةا تة

 الحةةظ الباحةةث بأنةةه ال ،قطةةاع غةةزة المحاصةةر و الةةذي وصةةل الحصةةار فيةةه إلةةى حةةد المراجةةع العلميةةة
لعةةةاب بةةةاز وغيرهةةةا مةةةن األمسةةةاقات الجمتةةةدريس التةةةي تواجةةةه  توجةةةد دراسةةةات كافيةةةة حةةةول الصةةةعوبات

 .  نمنها و الذي ال يروي ظمأ الباحثي النذر اليسير إالاألخرى الرياضية 
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 مشكلة الدراسة :

( مةةن المسةةاقات العمليةةة اإلجباريةةة علةةى  3, 2,  1يعتبةةر مسةةاق الجمبةةاز وبفروعةةه الثالثةةة)
كال الجنسين من طلبة كلية التربية البدنية و الرياضة فةي جامعةة األقصةى و التةي ال يمكةن للطالةب 

التةي  األلعةاب الرياضةية  مةن , وبمةا أن رياضةة الجمبةازذا أنهاهةا بنجةاحإ إالأن يتخرج من الجامعة 
يصعب نسبيا تعلمها ال سيما  فةي مرحلةة عمريةة متةأخرة كونهةا مشةهورة بأنهةا رياضةة صةغار السةن, 

و محاولةة تطبيةق  كان ال بد من أن يواجه أغلةب الطلبةة بعةض الصةعوبات و المعيقةات أثنةاء دراسةة
, و بعةةةةد أن انتقةةةةل للعمةةةةل بةةةةاا واجهةةةةه الباحةةةةث يةةةةوم أن كةةةةان طال, وهةةةةذا بالفعةةةةل مةةةةمهةةةارات المسةةةةاقات

كمحاضةةر لمسةةاقات الجمبةةاز فةةي جامعةةة األقصةةى علةةى مةةدار أكثةةر مةةن عشةةرة أعةةوام , حيةةث تبةةين 
للباحةةث أن هنةةةاك العديةةةد مةةةن الصةةةعوبات و المعيقةةةات التةةةي تقةةةف حةةةائال دون تسةةةهيل و إذابةةةة  تلةةةك 

, كةةون المهةةارات  العقبةةات التةةي لةةو تةةم الةةتخلص منهةةا لصةةار باإلمكةةان تحسةةين مسةةتويات أداء الطلبةةة
المعطةاة للطلبةةة فةةي الجامعةات التةةي تةةدر س الجمبةةاز ال تصةل لحةةد تلةةك المهةارات التةةي يؤديهةةا أبطةةال 
العةةةالم فةةةي هةةةذه الرياضةةةة و الةةةذين مةةةا وصةةةلوا للعالميةةةة إال ألنهةةةم تةةةدربوا علةةةى المهةةةارات منةةةذ نعومةةةة 

التعةةرف علةةى  إلةةىدف أظفةةارهم , وفةةي ضةةوء مةةا تقةةدم رأى الباحةةث ضةةرورة قيامةةه بدراسةةة علميةةة تهةة
الجوانةب  تطبيةق الرياضة في جامعة األقصى في البدنية و التربية كليةالتي تواجه طلبة  صعوباتال

الجمبةةاز بهةةدف تحديةةد تلةةك الصةةعوبات بدقةةة و العمةةل علةةى تةةذليلها وكةةذلك إيجةةاد مسةةاقات العمليةةة ل
 تلك الصعوبات . و تالشي حلول تسهم بقوة في تقليل

 دراسة في السؤال الرئيس التالي  : و تتمثل مشكلة ال 
ــة كليــة ــم  ىفــي جامعــة األقصــ الرياضــةالبدنيــة و  التربيــة مــا الصــعوبات التــي تواجــه طلب فــي تعل

 مساقات الجمباز ؟   
 و يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية : 

 تطبيةق األقصةى فةيالرياضةة فةي جامعةة  البدنيةة و التربيةة كليةالتي تواجه طلبة  صعوباتال ما -1
 ؟الجمباز مساقات الجوانب العملية ل

البدنية  التربية كلية التي تواجه طلبة صعوباتال مستوىفي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -2
 الجةنسلمتغيةر  تعةزى بةازالجمات مسةاقل في تطبيق الجوانةب العمليةة الرياضة في جامعة األقصى و

 ؟) ذكور , إناث ( 
مقتةةرح للتغلةةب علةةى الصةةعوبات التةةي تواجةةه طلبةةة كليةةة التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةة مةةا التصةةور ال -3

 عند تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز في جامعة األقصى ؟
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 الدراسة: ياتفرض
 ولإلجابة على أسئلة الدراسة وضع الباحث الفرضية التالية:

التةي  صةعوباتفةي درجةة ال (α ≤..28ذات داللة إحصةائية عنةد مسةتوى ) توجد فروق ال-
 فةةةي تطبيةةةق  الجوانةةةب العمليةةةة الرياضةةةة فةةةي جامعةةةة األقصةةةى البدنيةةةة و التربيةةةة كليةةةة تواجةةةه طلبةةةة

 تعزى لمتغير الجنس؟ بازالجمات مساقل
 

 أهدا. الدراسة :
 :تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

فةةي تطبيةةق ة فةةي جامعةةة األقصةةى الرياضةةالبدنيةةة و  التربيةةة كليةةةالتةةي تواجةةه طلبةةة  الصةةعوبات أوال: 
 .بازالجمات مساقل الجوانب العملية

    في درجة داللة إحصائية بين الطالب والطالبات  تفروق ذا معرفة ما إذا كان هناك  ثانيا:
 .  تعزى لمتغير الجنس بازالجمات مساقل الصعوبات

التربية البدنيةة و الرياضةة وضع تصور مقترح للتغلب على الصعوبات التي تواجه طلبة كلية ثالثا:  
 عند تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز في جامعة األقصى .

 

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة  في كونها :

ة فةةي الرياضةة البدنيةةة و التربيةةة كليةةةالتةةي تواجةةه طلبةةة  _ قةةد تفيةةد فةةي تحديةةد وتشةةخيص الصةةعوبات1
 منهةةةةاج اواضةةةةعو ، يسةةةةتفيد منهةةةةا بةةةةازالجم ة برياضةةةةةجامعةةةةة األقصةةةةى و المؤسسةةةةات األخةةةةرى المعنيةةةة

 .  باز في الجامعات والمدارس مستقبالالجم
_ قد تعين معلمي التربية البدنية الرياضية في توجيه أنظارهم إلى كيفية تذليل وتجاوز الصةعوبات 2

بةةةاز بشةةةكل عةةةام, والجانةةةةب العملةةةي بشةةةكل خةةةاص فةةةةي الجمالتةةةي قةةةد تةةةواجههم عنةةةد تةةةةدريس منهةةةاج 
 عات والمدارس.الجام

بةاز الجمقد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار المسئولين والخبراء لتعديل وتطوير منهاج  -3
في الجامعات والمدارس بما يتناسب مةع حقيقةة كةل مرحلةة دون إغفةال مةا توصةل إليةه علةم الجمبةاز 

 الحديث .
متهةةا لمسةةتويات الطلبةةة, فكلمةةا قةةد تسةةاعد هةةذه الدراسةةة فةةي تقةةيم مسةةاقات الجمبةةاز, ومةةدى مالء -4

 كانت مالئمة للطلبة أكثر كلما كان تحقيق النتائج المرجوة أكبر . 
 قد تمكن هذه الباحثين من االستفادة من أدوات هذه الدراسة في دراسات أخرى مشابهة . -0
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البدنيةةةةة  التربيةةةةة كليةةةةةطلبةةةة وضةةةع تصةةةةور مقتةةةةرح للتغلةةةب علةةةةى تلةةةةك الصةةةعوبات التةةةةي  تواجةةةةه  -6
 باز .الجمات مساقل في تطبيق الجوانب العمليةرياضة في جامعة األقصى الو 

 

 حدود الدراسة:
 الدراسة على الحدود التالية: تقتصر ا
  الحد المكاني: -

اقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلية التربية البدنية والرياضةة بجامعةة األقصةى الواقعةة فةي 
 تعليم العالي في قطاع غزة  .مدينة خان يونس التابعة لوزارة التربية وال

 الحد البشري : - 
و الةةذين ( 3الرياضةةة فةةي جامعةةة األقصةةى الةةذين أنهةةوا مسةةاق ) البدنيةةة و التربيةةة كليةةةطلبةةة        

 (.    2(, وجمباز )1يكونون ضمنيا قد أنهوا دراسة جمباز)
 الحد الزماني: -

 م (.2.11/2.12من العام الدراسي)  صيفيالفصل الدراسي ال
 

 مصطلحات الدراسة:
 الصعوبة:

تمنةةع الفةةرد مةةن تحقيةةق أهدافةةه قةةد  أو معنويةةة سةةواء كانةةت ماديةةةهةةي كةةل مشةةكلة أو معيةةق 
أمةةام تنفيةةذه للمهةةام المطلوبةةة منةةه, ممةةا تةةنعكس بصةةورة سةةلبية علةةى مسةةتوى قةةف حةةائال الخاصةةة أو ت

 . أدائه العملي أو مشاعره النفسية 
  

 صعوبات التعلم: 
( بأنها"  اإلعاقات التي تحول دون الوصةول إلةى 100: 1999و الجمل  : ويعرفها) اللقاني

تحقيةةق األهةةداف المرجةةوة مةةن العمليةةة التعليميةةة , وقةةد تكةةون صةةعوبات مرتبطةةة بالتلميةةذ نفسةةه ,سةةواء 
ريس , كأسةةاليب التةةدتكةةون مرتبطةةة بعمليةةة الةتعلم نفسةةها, وقةد ت اجتماعيةةة أم اقتصةةادية أم نفسةةيةأكانة

 , أو المناخ العام السائد داخل المدرسة".شخصية المعلمالمستخدمة, أو 
 

  : بازالجم
( بأنه " رياضة اللياقة البدنية الكاملة لمةا تحتويةه فةي جوهرهةا  3: 1..2عرفه ) الصباغ , 

 المرونة والرشاقة والسرعة والقوة, ويفضل أن بمن تناسق الجسم والعضالت حيث ُتكتسب الالع
, وتعةةد رياضةةة الجمبةةاز مةةن أهةةم األلعةةاب األوليمبيةةة التةةي سةةنوات تمةةارس مةةن سةةن خمةةس إلةةى سةةبع 

 يحرص على مشاهدتها العديد من شعوب العالم ".
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و  المخاطرةفردية التي تتسم بالجمال و ال أللعاب الرياضيةويعرفه الباحث بأنه أحد أنواع ا 
الحلق، والحصان، ، و ين)العقلة، والمتوازي ارين على األجهزة الخاصة بالرجالفيها التمالتي تؤدى 

)الحصان ،وعارضة  الخاصة بالسيدات جهزة األ( و  األرضية، وبساط الحركات وحصان المقابض
و وفق القانون الدولي للجمباز (  األرضيةوالمتوازيين مختلفي االرتفاع ، وبساط الحركات  ،التوازن

بهدف التنمية الشاملة للفرد .  تهاعاليا حتى يستطيع الفرد ممارس اومها ريالتي تتطلب  إعدادا بدنيا 
 ) تعريف إجرائي ( .

 

 (: 3) مبازج
وهةةي تلةةك المةةادة اإلجباريةةة العمليةةة المطروحةةة لكةةال الجنسةةين ضةةمن خطةةة البكةةالوريوس فةةي 

و تتضةةةمن فةةةي محتواهةةةا أداء الحركةةةات و  فةةةي جامعةةةة األقصةةةى, الرياضةةةية البدنيةةةة و التربيةةةةكليةةةة 
لجمبةةاز و يشةةمل جمبةةاز الحركةةات األرضةةية, و جمبةةاز األجهةةزة , و التمرينةةات الرياضةةية التمهيديةةة ل

، ( فةةةي كةةةل أسةةةبوع1)  يخصةةةص لهةةةا سةةةاعتان معتمةةةدتان بمعةةةدل لقةةةاء وتشةةةكيالت حركيةةةة بسةةةيطة ,
 (.3.1: 6..2) دليل الجامعة ,  (2) بازمتطلبا أساسيا لمساق جمكوتصنف 
 

 (:2) بازجم
كةال الجنسةين ضةمن خطةة البكةالوريوس فةي وهي تلةك المةادة اإلجباريةة العمليةة المطروحةة ل 

, وتشةمل فةي محتواهةا علةى تطةوير الحركةات و األقصةىالرياضةية فةي جامعةة  البدنيةة و التربية كلية
(, ومةةن ثةةم تشةةكيل جمةةل حركيةةة ) أرضةةية , أجهةةزة (أكثةةر 1التمرينةةات الرياضةةية الةةواردة فةةي جمبةةاز)

(  فةي كةل أسةبوع، 1)ءمدتان بمعدل لقةايخصص لها ساعتان معت تقدما كالشقلبات  و المرجحات ,و
متطلبةا أساسةةيا كوتصةةنف ,(1)بةازبحيةث يةدرس الطالةةب هةذا المسةةتوى بعةد اجتيةةازه مسةتوى مسةةاق جم

 (.3.2:  6..2) دليل جامعة األقصى , (3) بازلمساق جم
 :( 1) جمباز

  
ي وهةةي تلةةك المةةادة اإلجباريةةة العمليةةة المطروحةةة لكةةال الجنسةةين ضةةمن خطةةة البكةةالوريوس فةة

( 2ويشةةمل محتواهةةا االرتقةةاء بمسةةتوى جمبةةاز )األقصةةى, الرياضةةية فةةي جامعةةة البدنيةةة و  التربيةةة كليةةة
والتعةةرف علةةى طةةرق السةةند و المسةةاعدة,و طةةرق تعلةةيم المهةةارات األساسةةية نظريةةا, وعمليةةا , و تنظةةيم 

دارتهةةا , وشةةرح طةةرق األمةةن و السةةالمة فةةي درس الجمبةةاز, ون مةةاذج بطولةةة الجمبةةاز فةةي المدرسةةة واط
والتةةةي يخصةةةص لهةةةا سةةةاعتان معتمةةةدتان متقدمةةةة و متطةةةورة للجمبةةةاز ) حصةةةان القفةةةز , المتةةةوازي ( 

مسةاق  في كل أسبوع، بحيث يدرس الطالب هذا المسةتوى بعةد اجتيةازه مسةتوى عملي (1)ءبمعدل لقا
 .(3.4:  6..2)دليل جامعة األقصى,  (2)بازجم

 



 

1. 

 

 التربية البدنية والرياضية:
بية البدنية و الرياضة تعريفا  إجرائيا  بأنهةا " ذلةك الجةزء المهةم و الفاعةل يعرف الباحث التر 

و المكمةةةل للتربيةةةة العامةةةة و الةةةذي يمثةةةل الةةةذراع التطبيقةةةي  لهةةةا, وهةةةي عبةةةارة عةةةن تلةةةك الممارسةةةات 
البدنية العملية المقننة التي يمارسها الفرد سواء كان ذكةرا أو أنثةى بهةدف النمةو الشةامل للفةرد علةى 

راحةةل العمةةر للحفةةاظ عليةةه سةةليما و قةةادرا علةةى تحقيةةق االكتفةةاء الةةذاتي للقيةةام بمهةةام الحيةةاة مةةدار م
على أكمل وجه ولدفع الخطر عن نفسه, وللمحافظة على نعمة الصحة التي ُمنحت له وُغِبَن بها, 

 ثم العمل على مساعدة اآلخرين قدر المستطاع " . 
 

 كلية التربية البدنية والرياضية:

التربيةةةة البدنيةةةة و الرياضةةةة فةةةي جامعةةةة األقصةةةى بغةةةزة و التةةةي افتتحةةةت فةةةي العةةةام  تعةةةد كليةةةة
أول كليةةةة تمةةةنح درجةةةة البكةةةالوريوس فةةةي التربيةةةة الرياضةةةية علةةةى مسةةةتوى  1996-1990الجةةةامعي 

جامعةةةات فلسةةةطين ,باإلضةةةافة إلةةةى دورهةةةا البةةةارز فةةةي خدمةةةة المجتمةةةع كمرجعيةةةة أكاديميةةةة ألغلةةةب 
ضية في فلسطين , و تعمل معهم مةن خةالل التوجيةه و االستشةارة و المؤسسات و االتحادات الريا

 (.296: 6..2) دليل جامعة األقصى ,اإلمداد بالكادر 
 

 طلبة كلية التربية البدنية والرياضية: 
هم الطلبةة الةذين يدرسةون فةي كليةة التربيةة البدنيةة و الرياضةة و الةذين أنهةوا دراسةة مسةاقات 

 مقيدين و على مقاعد الدراسة في الجامعة جامعة األقصى بغزة . ( وال زالوا3، 2، 1جمباز ) 
 

 جامعة األقصى : 
 

إنسةةةان مةةةزود بالمعرفةةةة، و  هةةي مؤسسةةةة تعلةةةيم عةةةاٍل حكوميةةةة فلسةةةطينية تهةةةدف إلةةةى إعةةةداد
المعلومةات مةن خةالل بةرامج  المهارات، والقيم، ولديه القدرة علةى الةتعلم المسةتمر وتوظيةف تكنولوجيةا

جامعةةة األقصةةى  والتعلةةيم الجةةامعي، والبحةةث العلمةةي، وتنميةةة وخدمةةة المجتمةةع. تلتةةزمبنةةاء القةةدرات، 
 خالل تحقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية، واإلسةالمية، ومبةادئ حقةوق اإلنسةان التةي تشةمل المسةئولية،

مشةةاركة وااللتةةزام بحكةةم القةةانون، والشةةفافية، واالحتةةرام، والتسةةامح، والعدالةةة، والمسةةاواة، والتمكةةين، وال
 (.4: 6..2) دليل جامعة األقصى ,.ألصحاب المصلحة
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 المحور األول
 صعوبات التعلم

  يسية وهي كالتالي : ثالثة محاور رئيتضمن هذا الفصل 
صعوبات التعلم بشكل عةام و صةعوبات تعلةم التربيةة الرياضةية  و الذي يتحدث عن  :المحور األول
 بشكل خاص.

بمفهومهةا و أغراضةها و أقسةام األنشةطة  التربيةة البدنيةة و الرياضةةو الذي يتناول :والمحور الثاني  
 الرياضية .

باز بكل ما يحتويه من معنى وماهية و تاريخ و و الذي يتكلم عن الجم ثم المحور الثالث
فوائد و خصائص و أنواع وطرق تدريس و في الختام يتطرق إلى مشاكل الجمباز و الصعوبات 

 .,و يختتم بخصائص نمو مرحلة الشباب لمناسبتها لعينة الدراسة الجمبازالتي تواجه نشر رياضة 
 تقديم : 

ائعا فةي العلةم الحةديث ,الةى حةد أنةه لةم يتةرك لقد أصبح مفهوم صعوبات التعلم مصةطلحا شة
, و مةا ذلةك اال ألن عةدم تعلةم المةتعلم ال و كةان لةه فيهةا حضةورا واضةحامجاال من مجاالت التعليم إ

ألي مةةن العلةةوم أو المهةةام أو المهةةارات المةةراد منةةه فهمهةةا أو تعلمهةةا أو تطبيقهةةا, بةةات يشةةكل عائقةةًا 
هةذه األزمةة هةذا مةا دفةع القةائمين علةى التعلةيم للبحةث فةي أسةباب , و أمةام اسةتمرار عمليةة الةتعلم كبيةراً 

, و مةةا هةةي المعيقةةات أو المشةةاكل أو الصةةعوبات التةةي تمنةةع اسةةتمرار العمليةةة فةةي العمليةةة التعليميةةة
التعليمية لمنهاج صمم في األصةل ليتناسةب مةع الفئةة المسةتهدفة , وألن المجتمةع المعاصةر يتعةرض 

متتاليةةةةة فةةةةي المعرفةةةةة العلميةةةةة و الرياضةةةةية , لةةةةذلك كةةةةان ال بةةةةد علةةةةى  لمتغيةةةةرات متالحقةةةةة و طفةةةةرات
المختصين من مواكبة هذا التقدم ووضع الحلول ألي مشكلة قد تحةول دون مواكبةة الحضةارة بجميةع 

, و فةةي هةةذا المحةةور سةةيحاول الباحةةث توضةةيح المقصةةود بصةةعوبات الةةتعلم و افروعهةةا و تخصصةةاته
 مدى ارتباطها بمجال دراسته .  

 عوبات التعلم :ص -1
االختالفةات الفرديةة  مةن خاللهةاتضةح يتعتبر صعوبات التعلم مةن المجةاالت الهامةة التةي و 

ا عةددً كمةا فةي التعلةيم المدرسةي  لجةامعيفةي الةتعلم اأن نجد أننا بين الطلبة، حيث في مستوى التعلم 
 هيمجموعة من الطلبة ، وهذه الالمتبعة قادرين على التعلم في إطار نظم التعلم المن الطلبة غير 

و لكةن هةذه الصةعوبات قةد  التي تعرف في الوقت الحاضر بأصحاب الصعوبات الخاصة فةي الةتعلم
 . تختلف من شخص ألخر ومن مساق ألخر ومن مهارة ألخرى 
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صةةعوبة الةةتعلم تتحةةدد فةةي الطالةةب الةةذي عةةادة مةةا أن  (170:  1989)عبةةد المةةنعم،  ويةةرى 
 هةم  " و أن الطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم عادة ما يكونونيقول "ال أستطيع أن أفعل هذا 

 فةةةي الةةةدرس، وهةةةم الطلبةةةة الةةةذين ال يتمنةةةون أن تتةةةاح لهةةةم الفرصةةةة ا فعةةةااًل الةةةذين ال يشةةةتركون اشةةةتراكً 
التالميةةةةذ الةةةةذين ال  , وهةةةةملالشةةةةتراك فةةةةي الةةةةدرس أو أن يوضةةةةعوا فةةةةي موقةةةةف يحةةةةتم علةةةةيهم المشةةةةاركة

رات وأنشةةطة الةةةتعلم المتاحةةة فةةي حجةةةرة الدراسةةة وخارجهةةا وال يسةةةتطيعون يسةةتطيعون اإلفةةادة مةةةن خبةة
 . المطلوبالوصول إلى مستوى التمكن 

 

    تعري. صعوبات التعلم : -2

 : لغة الصعوبة    - أ
ْعبُ تعرف الصعوبة  في اللغة العربية بعد إرجاعها إلى أصلها اللغوي و هو "   " بأنها : صَّ

ْعُب: خالف السَّْهل، نق وَصُعب اأَلمر وَأْصَعَب، َيْصُعب  وجمعها ِصعاب؛ يض الذَُّلول؛الصَّ
واْسَتْصَعب وَتَصعَّب وصعَّبه وَأْصَعَب اأَلمَر: وافقه َصْعبًا؛ ال ُيْصِعُب , ُصعوبة: صار َصْعباً 

واستْصَعبه: رآه َصْعبًا؛ وفي حديث ابن عباس: فلما , اأَلمَر، واْسَتْصَعَب عليه اأَلمُر َأي َصُعب
ْعَبة والذُلوَل، لم نْأخْذ من الناس ِإالَّ ما نعِرفُ َركِ  ) ابن َأي شدائَد اأُلمور وُسُهوَلها َب الناُس الصَّ

   . ( 237:  ...2منظور,
 : اصطالحا الصعوبة    - ب

تعةةةرف الصةةةعوبة فةةةي قةةةاموس التربيةةةة بأنهةةةا " نسةةةبة اإلجابةةةات الخاطئةةةة التةةةي يجيةةةب عنهةةةا 
يعرف معجم  , و(Terry & Thomas, 1977:201" )مجموعة من األفراد في اختبار معين 

المصطلحات التربويةة مفهةوم صةعوبات الةتعلم علةى أنهةا " اإلعاقةات التةي تحةول دون الوصةول 
إلي تحقيق األهداف المرجوة من العمليةة التعليميةة، وقةد تكةون صةعوبات مرتبطةة بالتلميةذ نفسةه 

ون مرتبطةة بعمليةة الةتعلم نفسةها كأسةاليب سواًء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم نفسيه، وقةد تكة
التةةةةدريس المسةةةةتخدمة أو شخصةةةةية المعلةةةةم أو المنةةةةاخ العةةةةام السةةةةائد داخةةةةل المدرسةةةةة ") اللقةةةةاني 

 ( .122:1996والجمل، 
ى علة االطةالع ومةن خةاللالةتعلم  في مجال صةعوبات للمتخصصينهناك تعريفات كثيرة و  

ضةةةةيح المقصةةةةود بصةةةعوبات الةةةةتعلم بةةةةذكر بعةةةةض يمكةةةةن تو  البحةةةوث والدراسةةةةات العربيةةةةة واألجنبيةةةة
:  1998الفةي،  سةالم و )يعرفها كل مةن التعريفات التي تقرب المقصود منها إلى األذهان, فمثال 

ا فةةةي التحصةةةةيل ( بأنهةةةا : مفهةةةوم يسةةةتخدم لوصةةةةف مجموعةةةة مةةةن التالميةةةذ يظهةةةةرون انخفاًضةةة46
، وهةذه نفسةه انهم فةي الوقةتالدراسي عن مستوى التحصيل المتوقةع لةديهم وعةن معةدل تحصةيل أقةر 

المتوسةط إال أنهةم لةديهم صةعوبة فةي بعةض  الميذ يتميةزون بةذكاء عةادي أو فةوقالمجموعة من الت
      العمليات المتصلة بالتعلم. 
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مصةطلح صةعوبات الةتعلم بأنةه مصةطلح عةام يصةف  ( 010 1992ويصف ) عواد أحمد  , 
ن انخفاًضةةا فةةي التحصةةيل الدراسةةي عةةن جميةةع الطةةالب فةةي الفصةةل الدراسةةي العةةادي الةةذين يظهةةرو 

زمالئهم العاديين مةع أنهةم يتمتعةون بةذكاء عةادي أو فةوق المتوسةط أال أنهةم يظهةرون صةعوبة فةي 
بعةض العمليةات المتصةةلة بةالتعلم كةالفهم أو التفكيةةر أو اإلدراك أو االنتبةاه أو القةراءة أو الكتابةةة أو 

أو فةةةي المهةةةارات المرتبطةةةة بكةةةل مةةةن العمليةةةات , لنطةةةق أو إجةةةراء العمليةةةات الحسةةةابيةالتهجةةةي أو ا
السةةةةابقة , ويسةةةةتبعد مةةةةن حةةةةاالت صةةةةعوبات الةةةةتعلم ذوو اإلعاقةةةةة العقليةةةةة , والمضةةةةطربون انفعالًيةةةةا, 
والمصةابون بةأمراض وعيةوب السةةمع والبصةر وذوو اإلعاقةات المتعةددة وذلةةك حيةث أن إعةاقتهم قةةد 

 تكون سببا مباشرا للصعوبات التي يعانون منها. 

 

يمكةن تمييةز و تحديةد خصةائص الطةالب ذوي صةةعوبات (  أنةه 86:  3..2) الناقةة , ويةرى     
التعلم عن الطالب الذين يعانون من حاالت اإلعاقة أو أشكال التخلف التربوي األخرى فةي الةتعلم 

 فيما يلي :
 يتميزون بذكاء عادي أو فوق المتوسط. -  
 انفعالية شديدة. تاضطرابا ال يعانون من أية إعاقات حسية أو عقلية أو -

 يظهرون تباعدا بين النمو العقلي العام أو الخاص والتحصيل األكاديمي.   -

 يظهرون تفاوتا بين التحصيل األكاديمي واألداء المتوقع وفقا لقدراتهم العقلية. -

والفهةم يعانون من قصور في نمو بعض السلوكيات النفسية كاالنتباه والتذكر, والتمييز والتفكير  -
دراك العالقات.  واط

, لكنهم بحاجة إلي برامج تربوية تتضمن تعديالت فةي مون باستخدام الطرق العادية جيداال يتعل -
 بعض جوانب العملية التعليمية عامة , وعملية التدريس بصفة خاصة.

, و فةةي ضةةوء مةةا هةةا منوهنةةاك تعريفةةات عديةةدة لصةةعوبات الةةتعلم اكتفةةى الباحةةث بهةةذا القةةدر  
الباحةةةث أنةةةه لةةةم يوجةةةد تعريةةةٌف حصةةةرٌي و خةةةاٌص بصةةةعوبات تعلةةةم التربيةةةة البدنيةةةة و   الحةةةظ تقةةةدم

الرياضةةة بشةةكل عةةام و ال الجمبةةاز بشةةكل خةةاص, لةةذا يةةرى الباحةةث أنةةه ال بةةد مةةن صةةياغة تعريةةف 
للباحث لصعوبات تعلم التربية البدنيةة و الرياضةة بشةكل عةام, ينةدرج تحتةه ضةمنيا تعريةف  إجرائي

و تعلم مهارات الجمباز وكل األنشطة الرياضية األخرى, عله يفيةد بةه البةاحثون  لصعوبات تطبيق
  من بعده .

لةةةةذا يعةةةةرف الباحةةةةث صةةةةعوبات تعلةةةةم التربيةةةةة البدنيةةةةة و الرياضةةةةة  بأنهةةةةا " تلةةةةك المعيقةةةةات و 
المشةةكالت المهاريةةة  أو النفسةةية  الناتجةةة عةةن خبةةرات سةةلبية سةةابقة, أو طةةرق تةةدريس خاطئةةة, أو 

هةةةول مبنةةةي علةةةى معلومةةةات غيةةةر دقيقةةةة , بحيةةةث تقةةةف حةةةائال دون تعلةةةم و تطبيةةةق تخةةةوف مةةةن مج
الطلبة  و التالميذ أصحاب العقل و القوام  السليمين  لمهارات مساقات التربية البدنيةة و الرياضةة 
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,  ممةةا يظهةةر بسةةببها تةةدني مسةةتوى أداء ام أو أي فةةرع مةةن فروعهةةا بشةةكل خةةاصالعمليةةة بشةةكل عةة
 ق  العملي للمهارات " .الطلبة أثناء التطبي

 

: صعوبات التعلم أنواع -3  
قبل التطرق إلى أنواع أو أصناف صعوبات التعلم كما يحب أن يصنفها بعض المختصين, 
يرغب الباحث اإلشارة إلى أن األنواع أو األصناف التالية التي تحدثت عن أنواع صعوبات التعلم 

لحركية أو المهارية الخاصة باألنشةطة البدنيةة و , لم تتطرق ال من قريب ال من بعيد للصعوبات ا
الرياضية  الخاصة بالطلبة , و يعتقد الباحث بأن التركيز على صعوبات التعلم في كل المجاالت 
دون التطرق للمجةال الحركةي الرياضةي إنمةا يحتةاج إلةى إعةادة توجيةه  العلمةاء لهةذا المجةال الهةام, 

وبة تعلم مهارة رياضية ما و اإلعاقة الحركية التةي هةي علما أن الباحث يدرك جيد الفرق بين صع
عبةةةارة عةةةن ابةةةتالء الهةةةي أو تشةةةوه خلقةةةي قةةةد يعيةةةق اإلنسةةةان عةةةن تعلةةةم أغلةةةب متطلبةةةات حياتةةةه ال 

 عادة صعوبات التعلم إلى ما يلي : العلماءالمهارات الرياضية فحسب, ويصنف 
 :صعوبات التعلم النمائية  -أ

يةةة تلةةك الصةةعوبات التةةي تتنةةاول العمليةةات مةةا قبةةل األكاديميةةة يقصةةد بصةةعوبات الةةتعلم النمائ 
والتي تتمثل في العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير واللغة، والتةي يعتمةد 
عليها في التحصيل األكاديمي، وتشكل أهم األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد. 

اضطراب أو خلل يصيب واحدة أو أكثر من هذه العمليات يفرز بالضرورة العديد  ومن ثم فإن أي
 من الصعوبات األكاديمية. 

منشةةةةأ الصةةةةعوبات األكاديميةةةةة الالحقةةةةة، والسةةةةبب  يولةةةةذا يمكةةةةن تقريةةةةر أن الصةةةةعوبات النمائيةةةةة هةةةة
 الرئيسي لها. 

قايةة أو عةالج ويرى العديد من الباحثين أن أي تقصير أو تأخير في تحديةد أو تشةخيص وو 
لكةي نصةل بفاعليةة و  , صعوبات التعلم النمائية فإنهةا تقةود بالضةرورة إلةى صةعوبات تعلةم أكاديميةة

عالج ذوي صعوبات التعلم األكاديمية إلي الحد األقصى لها يجب أن يكون التركيز على الوقاية، 
 .(411: 1998)الزيات،  والتدخل المبكر بالنسبة إلى صعوبات التعلم النمائية.

 

 :صعوبات تعلم أكاديمية  -ب
وهى تتعلق بالموضوعات الدراسية، مثل صعوبة القراءة، وصةعوبة الكتابةة، وصةعوبة إجةراء 
العمليةةات الحسةةابية، باإلضةةافة إلةةى صةةعوبة التهجئةةة. وصةةعوبات الةةتعلم األكاديميةةة وثيقةةة الصةةلة 

 .( 129: 1991بالصعوبات النمائية وتنتج عنها) الزراد، 
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لكثيةةر مةةن البةةاحثين التربةةويين أن صةةعوبات الةةتعلم األكاديميةةة مرتبطةةة بصةةعوبات الةةتعلم وقةةد أكةةد ا 
إلةةى أن صةةعوبات الةةتعلم   Arter & Jenkins" 1979" (آرتةةر وجينكةةز )النمائيةةة، وقةةد أشةةار

 .(Arter &  Jenkins, 1979:  017النمائية تؤدي إلى صعوبات تعلم أكاديمية)
 

 أعراض صعوبات التعلم : -3

مةةةن الصةةعب علةةةى المعلةةم أو المشةةةاهد العةةادي  التعةةةرف علةةى صةةةاحب الصةةعوبة فةةةي لةةيس 
التعلم , و ذلك كةون صةعوبات الةتعلم تعتبةر ظةاهرة يمكةن مالحظتهةا و قياسةها بسةهولة ال سةيما و 
أن األمةةور التةةي يرتكبهةةا المصةةاب بصةةعوبة تعلةةم مةةا هةةي أمةةور تخةةالف فةةي العةةادة مةةا هةةو متةةةاح 

تعلم تكةاد تتحةدث عةن نفسةها طلًبةا للحةل،  كمةا وضةحها ) عثمةان، للجميع  ، فةأعراض صةعوبة الة
 فيما يلي :(  29:1990

 

ضةةعف مسةةتوي الةةتمكن مةةن المهةةارات أو المعلومةةات المحةةددة كمةةا يكشةةف عنةةه سةةلوك التلميةةذ فةةي  -أ
 تفاعالته مع مدرسيه وأقرانه، وكما ينعكس في درجات االختبارات والتدريبات. 

تبةةر عرًضةةا مةةن األعةةراض التةةي نتعةةرف بهةةا علةةى صةةاحب الصةةعوبة ، الةةبطء فةةي االكتسةةاب يع -ب
والمهم أن نعرف في أي مرحلة من مراحل التعلم يكون البطء، وفي أي نشاط من أنشطة االكتسةاب 

 غالبا ما يحدث. 
االضةةطراب فةةي سةةير الةةتعلم، وعةةدم اليسةةر أو السالسةةة فةةي الةةتعلم، والتعةةرض للذبةةذبات الشةةديدة  -ج

 ًضا في األداء. ارتفاًعا وانخفا
اإلحسةةاس بةةالعجز مصةةاحب رئيسةةي مةةن مصةةاحبات الصةةعوبة فةةي الةةتعلم، وينشةةأ هةةذا اإلحسةةاس -د 

عنةةد بدايةةة أي فشةةل فةةي الوصةةول إلةةى مسةةتوى عةةام للةةتمكن ال يسةةتطيع المةةتعلم الوصةةول إليةةه، كمةةا 
 دافعيه وصل زمالءه، ويتزايد هذا اإلحساس مع كل فشل، بل يكون هو ذاته مصدر فشل لتأثيره في 

المةةةتعلم تةةةأثيًرا سةةةلبًيا، وبانخفةةةاض درجةةةة الثقةةةة بةةةالنفس والقةةةدرة علةةةى الةةةتعلم، وبةةةاألخص القةةةدرة علةةةى 
التحسن وتخطي الصعوبة، وهكذا يصبح هذا العرض المصاحب لصعوبة التعلم هو ذاته مؤديًا إلةى 

 زيادة الصعوبة تعقيدًا أو تشابكًا.
اقةةف التعليميةةة واالجتماعيةةة، والتةةي يمكةةن وهنةةاك أعةةراض أخةةري تتكةةرر فةةي العديةةد مةةن المو 

للمعلةم أو األهةةل مالحظتهةا بدقةةة عنةد مةةراقبتهم للطالةب فةةي المواقةف المتنوعةةة والمتكةررة ومةةن هةةذه 
 الصفات :

 الحركة الزائدة. -

 االندفاعية والتهور. -

 صعوبات في فهم التعليمات. -
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 الحركي.  -صعوبات في التآزر الحسي -

 مام المهمات. البطء الشديد في إت-

 عدم المجازفة وتجنب أداء المهام خوفًا من الفشل. -

 االنسحاب المفرط. -

لصةعوبة فةي تميةز صةاحب ا قةد أبةرز العالمةات التةي بعضإن هذه األعراض سالفة الذكر،  
لذا البد للمتخصصين والمعلمين من دراسةتها جيةدًا وأخةذها بعةين االعتبةار حتةى  التعلم عن غيره, 

على الطالب الةذين يعةانون مةن صةعوبة فةي الةتعلم وبالتةالي تتةوفر لهةم السةبل الالزمةة  يتم التعرف
 . ( 77:  3..2) الناقة , في العالج منذ بداية ظهور هذه المشكلة 

 

 أسباب صعوبات التعلم : -5

 

إن التعرف على أسباب صعوبات التعلم عملية صعبة ومعقدة، غير أن الباحثين في ميةدان  
ةةةةصةةةةعوبات الةةةةتع ن صةةةةعوبات الةةةةتعلم تنشةةةةأ مةةةةن عجةةةةز عصةةةةبي أو , فةةةةي أوا هةةةةذه األسةةةةبابلم لخص 

سةةبب ضةةعفًا أو قصةةةورًا حةةادًا فةةي اسةةةتخدام اللغةةة شةةفاهية، أو كتابةةةة، أو يسةةيكولوجي عنةةد األفةةةراد 
ن لصعوبات التعلم و   ,بسبب ضعف في اإلدراك أو الحصول على المعرفة أو القدرة على الحركة اط

ثةةاره العارضةةة البسةةيطة، والتةةي تةةزول بةةزوال آالةذي لةةه و نهةةا عةةارض بسةةيط كةةون ميأسةبابًا عديةةدة قةةد 
وقةةد تكةةون هةةذه الصةةعوبات ناجمةةة عةةن   ,ثارهةةا المسةةتديمةآمسةةبباتها، ومنةةه البليةةت المسةةتديم ولهةةا 

مشاكل عائلية أو أخرى مادية أو اجتماعية، وقةد ترجةع إلةى نظةام التةدريس نفسةه، أو إلةى صةعوبة 
عدم ميل الطالةب لهةا، أو بسةبب المعلةم مةن حيةث أسةلوبه فةي التةدريس، أو  المادة الدراسية أو إلى

فمثةةةل هةةةذه الظةةةروف الخاصةةةة قةةةد تصةةةرف انتبةةةاه  الةةةخ. ….بسةةبب أسةةةلوبه فةةةي التعامةةةل مةةةع الطلبةةةة
 .(40-39:  1998)عدس،  الب، وقد تدفعه إلى إساءة السلوكالط

" وكاجةةةةان "  Clementsكلمنةةةةت "  نقةةةةال عةةةةن   (180ةةةةة183:  1997)الةةةةزراد، وقةةةةد أشةةةةار 
Kagan  ال سةيما فيمةا " إلى أن أهم األسباب المؤدية إلى حدوث صعوبة في التعلم لةدى التالميةذ
 :ما يلياإلعاقة الحركية )دون وجود شلل(  يخص

 

 التوازن الجسمي.  ىعدم القدرة عل -
 عدم القدرة علي ضبط حركات الجسم. - 
 عدم القدرة علي التوافق الحسي الحركي. - 
 القبض واللمس.  ىضعف المهارات الحركية والقدرة عل -
 أداء الحركة الهادفة.  ىعدم القدرة عل -
 التي تستخدم في العضالت الكبيرة.عدم تناسب الحركات  -
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 أسباب االهتمام بصعوبات التعلم  : -8

 

 ويرجع االهتمام بصعوبات التعلم بصفة عامة إلي العديد من المبررات من بينها :
 صعوبات التعلم بين المتعلمين. تزايد  -
المجال النفسي للتلميذ بحيةث تصةبح منطقةة  في إن موضع الصعوبة في التعلم يمثل منطقة توتر -

 تتجمع حولها الضغوط االنفعالية التي تجعله يشعر بالعجز والقلق.  
بالشةلل إن االهتمام المبكر بدراسة صعوبات التعلم يساعد علةى تخلةص المتعلمةين مةن اإلحسةاس  -

 األكاديمي والشعور بعدم الكفاية، وكراهية المعلمين واألقران. 
ا، ويفيةةد ذلةةك فةةي التعةةرف إن االهتمةةام بدراسةةة صةةعوبات الةةتعلم يفيةةد كةةل مةةن الةةدارس والمعلةةم مًعةة -

 على هذه الصعوبات من خالل فهم عملية التعلم فهمًا سليمًا. 
ا مةةةن أفكارنةةةا حةةةول أمةةةور سةةةلمنا بهةةةا جةةةع كثيةةةرً إن االهتمةةةام بصةةةعوبات الةةةتعلم، يةةةؤدي إلةةةى أن نرا -

واستقرت بيننا وألفناها، كأنها ال تخضةع إلةى مراجعةة أو تمحةيص، ومنهةا مةا يتصةل بةالنمو المعرفةي 
والعقلي، ومنها األسس التي ينبغةي أن توضةع عليهةا المنةاهج، ومنهةا أسةاليب التقةويم. )عبةد المةنعم،  

1989  :176). 
يحتةاج إلةى شةيء، وأن يالحةظ شةيئًا وأن يقةوم بعمةل شةيء وأن لكةي يةتعلم شةخص البةد أن ف 

 .(13:  1989يحصل على شيء.  )جابر، 
 

 درجات و نسب صعوبات التعلم :  -7
 

, كمةةةا و يةةةؤمن  م الناتجةةةة عةةةن األبحةةةاث و الدراسةةةاتيعتقةةةد الباحةةةث باألهميةةةة البالغةةةة ل رقةةةا
لحكةةم علةةى وجةةود ذلةةك السةةتخدامها ل, و التربويةةة الباحةةث بضةةرورة تحديةةد النسةةبة العدديةةة فةةي األبحةةاث

 إلى، إال أن الباحث لم يجد فيما وقع بين يديه من مراجع متواضعة ما قد تطرق مشكلة معينة أو ال
تحديةةد نسةةبة مئويةةةة معينةةة ُيبنةةى عليهةةةا للحكةةم بوجةةةود صةةعوبات أو أخطةةاء شةةةائعة خاصةةة بالجانةةةب 

 الجمباز بشكل خاص, ال سيما و أن كل العملي المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة بشكل عام و ال
الباحث الحقا  قد تحةدثت عةن تحديةد نسةب مئويةة تقةيس الجانةب  إليهاألبحاث السابقة وما سيتطرق 

 النظري في المواد التدريسية فحسب.
فقد رأى الفي وسالم أن صعوبات الةتعلم هةي "الحةاالت التةي يبةدو فيهةا أن مسةتوى تحصةيل 

يل التالميةةذ اآلخةةرين مةةن نفةةس عمةةره فةةي واحةةد أو أكثةةر مةةن المجةةاالت التلميةةذ يقةةل عةةن معةةدل تحصةة
 (. 46:1997 ,وهم غير متخلفين عقليا، وليست لديهم مشكلة حسية )سالم والفي، 
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( أنةةه يمكةةن قيةةاس الصةةعوبة عةةن طريةةق الخطةةأ الشةةائع 11:1968كمةةا يةةرى ) مكسةةيموس، 
 .فأكثر من التالميذ25% وهو الذي يتكرر الوقوع فيه بنسبة 

 ( على أن الصعوبة هي" ما يعجز عنه 739:1991ويؤكد كل من ") الطنطاوي والغنام، 

 من الطالب العينة عند إجابتهم على االختبار التشخيصي.%25
( أن الصعوبة هي " العائق الذي يحول دون توصل 86:1994 وكذلك يرى )عطية، 

 لة. على األقل من أفراد عينة البحث إلى الحل الصحيح للمسأ %25
( فقد اعتبروا األخطاء التي تتكرر بصورة ملحوظة بين 175:1992أما )الكندري وآخرون، 

فما فوق تمثل صعوبة جديرة  30%الكثير من التالميذ صعوبات واألخطاء التي تتكرر بنسبة 
 بالذكر. 

( أن نسةةةبة شةةةيوع  68:  3..2وفيمةةةا يخةةةص تحديةةةد نسةةةبة الخطةةةأ الشةةةائع فيةةةرى ) الناقةةةة , 
ي عمليةةة اعتباريةةة تختلةةف مةةن باحةةث آلخةةر بحيةةث لةةم يتفةةق البةةاحثون علةةى نسةةبة عدديةةة الخطةةأ هةة

محددة للشيوع تفصل بين ما هةو شةائع ومةا هةو غيةر شةائع مةن األخطةاء فبعضةهم يةرى أن يةتم ذلةك 
تبعا لمستوى الطالب واالختبارات المستخدمة في الكشف عن األخطاء وحجم العينة والبعض اآلخر 

نةةة لقيةةةاس الخطةةأ الشةةةائع فكمةةا اتضةةح مةةةن الدراسةةات السةةةابقة أن معظةةم البةةةاحثين قةةد حةةدد نسةةةبة معي
( مةن  30%إلةى   25%اختلفوا في تحديد هذه النسبة ولكن يمكن القول بأنها نسبة تتراوح مةا بةين )

 تكرار الخطأ لدى أفراد العينة.
نسةبة عدديةة  وكذلك الحال بالنسبة لتحديد درجة الصعوبة فةإن الدراسةات واألبحةاث لةم تحةدد

علةى األقةل يعتبةر   25%محددة للحكم عليهةا، ولكةن معظةم البةاحثين اعتبةر أن وجةود الخطةأ بنسةبة 
 مؤشرا ودليال على وجود الصعوبة.  

ويتضةةةح ممةةةا سةةةبق أن الصةةةعوبة هةةةي المنبةةةع الرئيسةةةي للخطةةةأ الشةةةائع،  لةةةذا فةةةان مةةةا يمثةةةل 
ا يعتبةةر خطةةأ شةةائًعا لةةدى الفةةرد لةةيس , بينمةةا مةةأ شةةائًعاصةةعوبة لةةدى فةةرد مةةا حتمةةا سةةيمثل عنةةده خطةة

بالضةةرورة أن ينةةتج مةةن صةةعوبة, فهنةةاك الكثيةةر مةةن األخطةةاء الشةةائعة فةةي عةةادات المجتمةةع ال يمكةةن 
لةذا تعتبةر الصةعوبة هةي اللبنةة األساسةية لشةيوع الخطةأ عنةد الطلبةة،    ,القول بأنها صعبة فةي تعلمهةا

 فكلما اشتدت الصعوبة وتفاقمت زاد شيوع الخطأ.
 

 خيص صعوبات التعلم :تش  -6
ا، وذلةةةك نظةةةرًا لالهتمةةةام المتزايةةةد بهةةةذا ا دقيقًةةةيصةةةعب تحديةةةد مفهةةةوم صةةةعوبات الةةةتعلم تحديةةةدً 

المجةةةةال مةةةةن علمةةةةاء متخصصةةةةين فةةةةي مجةةةةاالت مختلفةةةةة، ويشةةةةير بعةةةةض التربةةةةويين فةةةةي تعةةةةريفهم 
راب فةةي لصةةعوبات الةةتعلم إلةةى ارتبةةاط المفهةةوم بالقةةدرة العقليةةة العامةةة واإلنجةةاز األكةةاديمي واالضةةط

  .ية واألسريةئنمو القدرات العقلية باإلضافة إلى بعض المتغيرات االجتماعية والبي
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بأن هناك خطةوات هامةة لتشةخيص دالالت صةعوبات الةتعلم  Lerner )ليرنر  )ويرى العالم
لى انخفاض مستوى التحصيل لدى التلميذ،  :منهاو  واألسباب التي تؤدي إليها واط

يعةاني مةن صةعوبة خاصةة فةي الةتعلم، أي يتمتةع بقةدرة عقليةة عاديةة،  الةبالطتحديد فيما إذا كةان -أ
 . الطالبومع ذلك تحصيله الدراسي منخفض عن المستوى المتوقع لهذا 

 معرفة فيما إذا كانت هناك دالالت على عدم التوازن في النمو.  -ب
 العجز. ومعرفة موطن الفشل، يتشخيص نواحلقياس مستوى التحصيل الدراسي الحالي  -ج
 إجراء تحليل للطريقة التي يتعلم بها.  -د
 (. 187:  1997اكتشاف األسباب التي أدت إلى عدم قدرة التلميذ على التعلم. )الزراد، -ه

وال يؤدي التدريس الهدف المطلوب منه طالما كانت هناك صعوبات تعوق التعلم أو تحةول دونةه 
والسةعي لتةذليلها،  وقةد أكةد الشةعراوي علةى أن  وواجب المعلةم " إزاء هةذا " تشةخيص هةذه الصةعوبات

  هناك أربع خطوات أساسية لتشخيص وعالج صعوبات التعلم وهي :
 

 تحديد أي الطالب لديه صعوبات التعلم :-أ

حيت يمكن أن يحدد المدرس أي  الطلبة لديه صعوبات تعلم وذلك باستخدام اختبارات تحصيلية 
مدى تقدم و تعلم الطالب, بحيث تدل نتائج تلك االختبارات مقننة أو عمل اختبارات عملية تقيس 

 على نقاط ضعف معينة تحد نسبة الطلبة ذوي صعوبات التعلم من بين طلبة الفصل ككل .
( أنه يمكن دراسة أخطاء كل طالب على حدة للوقوف على 922:9158ويرى )شعراوي, 

 الي :صعوبات التعلم الخاصة به وذلك من خالل قيام المدرس بالت
 مالحظة الطالب أثناء قيامه بالتعيينات التي يكلف بها. -
 استخدام االختبارات الشخصية التي وضعت خصيصًا للكشف عن صعوبات خاصة.  -

( أن مالحظة الطالب يومًا بيوم والحكم على 252:9122كما ويرى )هندام و جابر، 
يستطيع باستمرار تحديد صعوبات أدائهم من جانب المدرس الخبير تكون ذات قيمة كبيرة، حيث 

 .  لالتعلم عند الطالب قبل أن تستفح
 تحديد طبيعة صعوبات التعلم: -ب

يمكن للمدرس تحديد صعوبات التعلم لدى الطالب عن طريق استخدام اختبارات تشخيصية، 
وقد يضطر المدرس إلي استخدام وسائل أخري مثل إعطاء الطالب اختبارًا تحصيليًا يجعله يفكر 
بطريقة عالية في أثناء الحل, كما ويمكن الحصول على معلومات عن طبيعة صعوبات التعلم عند 
الطالب من فحص نتائج اختباراته السابقة, والتقارير التي تكون مكتوبة عنه, ومما ال شك فيه أن 

 الوقوف على طبيعة صعوبات التعلم عند الطالبة هي خطة أساسية لتحديد خطوات العالج.
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 د العوامل التي تسبب صعوبات التعلم:تحدي - ج
قد ترجع بعض صعوبات التعلم إلي طرق تدريس غير مالئمة , أو مقرر غير مناسب أو 
مادة تعليمية معقده مثل هذه األشياء يكون من السهل تحديدها , ألن هناك عدد كبير من الطالب 

 يعانون الصعوبة نفسها.  
توجيه جهودنا نحو تحديد نقاط الضعف في  -بالطبع –وعندما يحدث هذا يجب علينا 

 المادة التعليمية أو طريقة التدريس , ومحاولة عالجها.
وقد تكون هناك صعوبات تعليمية مستمرة للطالب الفرد ال يمكن إرجاعها إلى خطأ في 
التعلم وتحديد أسباب هذه الصعوبات , يحتم علينا القيام بدراسة دقيقة نسلط فيها الضوء علي 

 ب ومحيطه. الطال
 تطبيق الخطوات العالجية : - د

ليس هناك نموذج محدد يمكن إتباعه لمساعدة الطلبة في التغلب علي صعوباتهم التعليمية , 
ففي بعض الحاالت قد تكون المسألة من البساطة بحيث ال تحتاج إلي أكثر من مراجعة أو إعادة 

إلي جهد كبير لتحسين الدافع تدريس بعض الموضوعات, وفي حاالت أخرى قد تحتاج المسألة 
ومعالجة بعض المشكالت النفسية والتغلب على عيوب طرق االستذكار, وعمومًا فإن طريقة 
العالج المستخدمة في أي حالة معينة تتوقف علي طبيعة صعوبة التعلم والعوامل التي سببتها 

 (. 921-925: 9158)شعراوي ,
يرة في محاولة الكشف عن الصعوبات التي وتمثل الخطوات التشخيصية السابقة أهمية كب

يعاني منها الطلبة أثناء تعلمهم مقرًرا تعليًما أو أكثر عمليا كان أو نظريا, لذا يجب علي المعلمين 
أن يضعوا هذه الخطوات في اعتبارهم ومحل اهتمامهم للوصول إلى حل لمشكالت صعوبات التعلم 

 التي تواجههم في حياتهم العملية.
 

 لتعلم وعالقتها بصعوبات الحياة :صعوبات ا -9
في الواقع ما نواجهه من صعوبات الحياة على أرض  هوصعوبات التعلم  فيإن ما نواجهه 
فمةةا نواجهةةةه مةةن صةةعوبات فةةي القةةةراءة والكتابةةة والحسةةاب هةةي الصةةةعوبات  ،الحقيقةةة وصةةعيد الواقةةع

حياتنةا العلميةة والعائليةة وفةي  نفسها التي نواجهها في األنشطة الرياضية المختلفةة،  ومةا نواجهةه فةي
  التفاعل مع األصدقاء. 

ن من يعنو  من  ةعليه أن يكون على بين بتربية الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم، ىاط
بخيةةره وشةةره،  بمةةا  تةةهأمةةره،  وأن يقةةف بشةةكل واضةةح ومؤكةةد علةةى الوضةةع الحقيقةةي الةةذي عليةةه طلب

 مشاكل وصعوبات،  حتى يتمكن من إعداد البرنامج  عندهم من مواهب وقدرات،  وبما يقاسونه من
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الةةةالزم لهةةةم بنةةةاء علةةةى ذلةةةك ويكةةةون فةةةي الوقةةةت نفسةةةه قةةةادرًا علةةةى تطةةةوير هةةةذا البرنةةةامج بمةةةا يةةةتالءم 
صةعوبات و  ر،بعد األخذ بعين االعتبار مدى ما أحةرزه كةل مةنهم مةن تقةدم أو تةأخ تهواحتياجات طلب

ثةةل هةةذه الصةةعوبات ويقةةدر موقةةف مةةن يعةةانى منهةةا،  الةةتعلم هةةي صةةعوبات الحيةةاة، ومةةن لةةم يةةتفهم م
ا فةي العائلةة،  أم ا، أم فةردً ًمةلِ عَ ويتعاطف معه ويقةدر إحساسةه،  فإنةه سةيعاني مةن اإلحبةاط أيةًا كةان مُ 

نقةةةةدر ،  و الطةةةةالب الةةةةذين يعةةةةانون مةةةةن صةةةةعوبات الةةةةتعلم قةةةةارب، و علينةةةةا أن نحتةةةةرم شةةةةعوراألأحةةةةد 
ح هةةةذا الشةةةعور واإلحسةةةاس،  فةةةال نقةةةوم بالتأنيةةةب إحساسةةةهم فةةةال نعمةةةل علةةةى إحةةةراجهم أو علةةةى جةةةر 

أو أسةةاء فهمنةةا أو قةةام بتصةةرف ال نرضةةى عنةةه،   هةةذا الطالةةب والتةةوبيخ،  أو بالقصةةاص إذ مةةا أخطةةأ
له مثاًل قواًل يشير إلي ما عنةده مةن صةعوبات بشةكل يشةعره بعقةدة الةنقص سةواء أكةان ذلةك ل نقو ال ف

صعوبات التعلم قد يشعر بالخجل مةن نفسةه، وقةد  بطريق مباشر أم غير مباشر،  إن من يعاني من
ينتابه اليأس والقنوط ممةا هةو فيةه فعلينةا أن نخفةف مةن همومةه،  ونقةدم لةه أسةاليب منطقيةة لتسةاعده 

 .( 98 : 1998 )عدس،. من صعوبات يفي تخطي ما يالق
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 المحور الثاني

 التربية البدنية و الرياضة
 : البدنية و الرياضة مفهوم التربية -3

يظلم الكثيرون ممن يجهلون معنى التربية البدنية و الرياضية حقيقة هذا المفهوم و ما قةد ينبنةي 
عليةةةه مةةةن فوائةةةد و أهةةةداف ال تتحقةةةق إال عبةةةر هةةةذا المصةةةطلح, و الةةةذي حصةةةره العةةةوام مةةةن النةةةاس 

يبةذلها الفةرد بةال  ول سف و بعض خصوم النشاط الرياضي بشكل عام بتعريفه بتلةك المشةقة الةذي
فائدة حقيقة تعود عليه وعلى المحيطين به سوى ببعض اللهو و هلكة الةنفس و إهانةة الةذات , إال 
أن المنصفين لهذا المصطلح حتى من خارج أسرة التربية الرياضية قد علموا حقيقة هةذا المفهةوم , 

" بكةةل مةةا تحمةةل هةةذه  ويكفةةي هةةذا المفهةةوم وضةةوحا لمةةن يجهةةل حقيقتةةه إقرانةةه بمصةةطلح"  التربيةةة
 الكلمة من معان .   

فلةةم تعةةد التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية مجةةرد مبحةةث مةةن مباحةةث المنهةةاج المدرسةةي ،أو حصةةة مةةن 
الحصةةص اليوميةةة التةةي تحتةةل حيةةزا زمنيةةا فةةي الجةةدول الدراسةةي فحسةةب ، بةةل إن المفهةةوم الحةةديث 

البدنيةة و الرياضةية تةؤثر فةي حيةاة الفةرد للتربية البدنية و الرياضةية اكبةر مةن ذلةك بكثيةر, فالتربيةة 
 في شتى الميادين ،في البيت والمدرسة ومكان العمل ، ولذلك فهي مكملة للتربية العامة .

( بةأن مفهةوم التربيةة البدنيةة و الرياضةية كتعبيةر هةو أوسةع بكثيةةر 13:  6..2ويةرى ) المحاسةنة ,
ا قةورن بةأي تعبيةر آخةر كةة "األعةداد البةدني مما يمكن أن يعبةر عنةه للداللةة علةى الحيةاة اليوميةة إذ

 "أو" الرياضي".
إن هةةذا التعبيةةر الواسةةع هةةو اقةةرب إلةةى مجةةال التربيةةة فالتربيةةة الرياضةةية تعةةد جةةزءا أو أساسةةا مةةن 
التربية الشاملة إذا توفر القائد المشرف المؤهل في جعل حياة الفرد غنية وسعيدة .ومةن الضةروري 

عريف للتربية الرياضية أن نستطلع كيف عرفها عدد من القادة في قبل الدخول في وضع وتحديد ت
 مجال التربية الرياضية. 
مبدأين أساسةيين لفلسةفة   Hetheringto( عن ) هيذرنكتون (13:  6..2فقد  نقل ) المحاسنة ,

 التربية البدنية و الرياضية هما :
الكبيةةرة والفوائةةد التةةي قةةد تةةنجم عةةن األول : أن التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية تعنةةى بنشةةاط العضةةالت 

 هذا النشاط.
الثاني : اإلسهام في صحة ونمو الطفل حتى يستفيد بأكبر قةدر ممكةن مةن عمليةة التربيةة دون أن 

 يكون هناك عائق لنموه .
بةةةأن) نةةةةاش  Sharman) شةةةةارمان( و Nash( عةةةن )نةةةاش (13:  6..2المحاسةةةةنة , كمةةةا ونقةةةل)

ياضية بأنها ذلك الجزء من التربية العامة وأنها تستغل دوافع النشةاط يرى بأن التربية البدنية و الر (



                                                                                                         

24 

 

الطبيعية الموجودة فةي كةل فةرد لتنميتةه مةن الناحيةة العضةوية والتوافةق العضةلي والعصةبي والعقلةي 
والعاطفي وهذه األغراض تتحقق عندما يمةارس الفةرد نشةاطه فةي التربيةة البدنيةة و الرياضةية سةواء 

 ب أم في حوض السباحة أم في صالة التدريب . أكان ذلك في الملع
أمةةا ) شةةارمان( فيؤكةةد أن التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية هةةي ذلةةك الجةةزء مةةن التربيةةة والةةذي يةةتم عةةن 
طريق النشاط الذي يستخدم الجهاز الحركي لجسم اإلنسان والذي ينةتج عنةه اكتسةاب الفةرد أنماطةا 

 سلوكية متعددة .
( من التعريفات السابقة بتعريف للتربية وهةو بةأن: " التربيةة 14:  6..2وخرج ) المحاسنة ,

البدنيةةة و الرياضةةية هةةي ذلةةك الجانةةب المتكامةةل مةةن التربيةةة الةةذي يعمةةل علةةى تنميةةة الفةةرد وتكييفةةه 
بةةدنيا وعقليةةا واجتماعيةةةا وانفعاليةةا عةةةن طريةةق األنشةةطة البدنيةةةة المختةةارة والمخططةةةة والتةةي تمةةةارس 

 لتحقيق أسمى القيم اإلنسانية " . بإشراف قيادة صالحة واعية
وبعد االطالع على ما سبق من تعريفات  يعرف الباحث التربية البدنية و الرياضة تعريفا  إجرائيا  
بأنهةةا " ذلةةك الجةةزء المهةةم و الفاعةةل و المكمةةل للتربيةةة العامةةة و الةةذي يمثةةل الةةذراع التطبيقةةي  لهةةا, 

ة المقننة التي يمارسها الفرد سواء كةان ذكةرا أو أنثةى وهي عبارة عن تلك الممارسات البدنية العملي
بهةةةدف النمةةةو الشةةةامل للفةةةرد علةةةى مةةةدار مراحةةةل العمةةةر للحفةةةاظ عليةةةه سةةةليما و قةةةادرا علةةةى تحقيةةةق 
االكتفاء الذاتي للقيام بمهام الحياة على أكمل وجه ولدفع الخطر عن نفسه, وللمحافظة على نعمة 

 العمل على مساعدة اآلخرين قدر المستطاع " .  الصحة التي ُمنحت له وُغِبَن بها, ثم
 

 أغراض التربية البدنية و الرياضية : -2

لم تكن الرياضة وممارسةة النشةاط الرياضةي يومةا عبةارة عةن ممارسةات عشةوائية صةرفة , بةل كةان 
النشةاط الرياضةةي وال زال حتةى و هةةو فةةي قمةة عشةةوائيته يحمةل هةةدفا مةةا, و يسةعى لتحقيةةق غةةرض 

و ممارسة النشةاط الرياضةي أمةٌر لةيس بةالهين ال سةيما  و هةو أمةر و فعةل ينبنةي محدد , كيف ال 
عليةه مشةقة علةى الجسةد , لةذلك كانةت ممارسةة النشةاط الرياضةي وال زالةت تحمةل فةي طياتهةا هةدفا 
ساميا, و تسعى لتحقيق غرض ما, ويعتقد الباحث بأن النشاط الرياضي حين ينطوي تحت أو في 

حمةةل اسةةم التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية فةةال بةةد و أن يكةةون الغةةرض منةةه ظةةالل مؤسسةةة تربويةةة و ي
 اكبر . 

( بأن التربية البدنيةة و الرياضةية بمفهومهةا الحةديث 14:  6..2لذلك فقد رأى ) المحاسنة ,
تهةةةدف إلةةةى التوفيةةةق بةةةين القةةةوة الكامنةةةة داخةةةل الفةةةرد ليسةةةعد فةةةي حياتةةةه ويكةةةون فعةةةاال فةةةي المجتمةةةع 

تنمةةي فةةي الفةةرد النشةةاط والحيويةةة وتكسةةبه الصةةحة نحةةو العنايةةة بجسةةمه ونمةةوه فالتمرينةةات البدنيةةة 
المسةةتقر , وأنهةةا تتجةةه اليةةوم اتجاهةةا قويةةا نحةةو العنايةةة بالكمةةال الجسةةمي واللياقةةة البدنيةةة بمةةا فيهةةا 
رشاقة الجسةم الناشةئ فةي كةل مرحلةة مةن مراحةل نمةوه , وقةد اتخةذت هةذه االتجاهةات عوامةل كثيةرة 
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لبيولوجية واالجتماعية , فالعناية بالصحة والحياة المنظمة لهةا اثةر فةي سةعادة الفةرد من الناحيتين ا
و هي األساس إلى الحياة الصحية ألنها تنمي الثقةة بةالنفس ولةذلك فةان أغةراض التربيةة الرياضةية 

 نمو العالقات اإلنسانية ., و النمو العقليكثيرة ومتعددة منها النمو البدني, والنمو الحركي, و 

يعتقد الباحث بأنه البد من أن يحافظ اإلنسان على الحد األدنى من النشاط الذي يضمن  و
له الحد األدنى مةن المقةدرة علةى القيةام بمتطلبةات الحيةاة الملقةاة علةى عاتقةه دون الحاجةة لغيةره أو 
االعتمةةةاد علةةةى اآلخةةةرين مةةةن بنةةةي جنسةةةه, أو مةةةن المخلوقةةةات األخةةةرى أو حتةةةى اآللةةةة, و التةةةي و 

% , وبمةا أن هةذه الحقيقةة ..1الشديد مهمةا تقةدمت لةن تسةتطيع أن تخةدم اإلنسةان بنسةبة  ل سف
ال يجةةادل فيهةةا عةةاقالن, كةةان ال بةةد لإلنسةةان أن  يجةةد الطريقةةة التةةي يحفةةظ فيهةةا نفسةةه و جنسةةه و 
نسله, و هذا ال يتم إال بالمداومة على ممارسةة القليةل الةدائم مةن النشةاط . حفاظةا علةى الصةحة و 

السليم الذي يعتمةد علةى الةذات قةدر المسةتطاع, عبةر ممارسةة النشةاط الفةردي الةذي يةنعكس  الجسم
بإيجابية على النشاط العام و الصحة العامة و المناعة المتينةة  للمجتمةع, علمةا بأنةه مةن السةذاجة 
ال القول بأن يتةرك اإلنسةان نعةم الخةالق التةي سةخرها لةه عبةر مراحةل الزمةان والعةودة للبدائيةة التةي 

تصلح في زمن الحداثة, وهذا يعني أن يتبنى اإلنسةان الوسةطية فةي الحفةاظ علةى ذاتةه, بةأن يغلِّةب 
مةا هةةو أولةى وأفضةةل بحسةب المرحلةةة و الحةدث واضةةعا بةين عينيةةه دائمةا شةةعار " العضةو الةةذي ال 
ط يستخدم يفنى و يموت " فلعل هذا الشعار أو هذه القاعدة تكون سببا في ممارسةة اإلنسةان للنشةا

المعقةةول و المقبةةول الةةذي يحفةةظ لةةه حاجتةةه مةةن الصةةحة و االسةةتمرارية, حتةةى تةةأتي سةةاعة صةةفر 
 الموت الذي ال يمنعها قمة التطور التكنولوجي  و ال قمة النشاط اإلنساني .

 

 أقسام األنشطة الرياضية: -1

 سةةهلة, و لةةن تكةةون مقنعةةة للةةبعض لةةو كانةةت تإن تقسةيم وتصةةنيف األنشةةطة الرياضةةية عمليةةة ليسةة
تابعةةةة للمةةةزاج الشخصةةةي, أو تابعةةةة لكةةةل فةةةرد بحسةةةب هةةةواه, ال سةةةيما و أن أهةةةل العلةةةم و أصةةةحاب 
التخصةص اختلفةةوا فيمةا بيةةنهم فةي كيفيةةة تقسةيم و تصةةنيف األنشةطة الرياضةةية, لةذلك فانةةه لةو تةةرك 
 الواحد منا المجال للعديد من الذين يلتقيهم و يسألهم عن أقسام األنشطة الرياضية,  فإننا سنستمع
للعديد العديد من وجهات النظر, بل إننا سنستمع إلجابةات نسةتنبط منهةا, بةأن كةل مةن أجةاب إنمةا 
أجةةاب بحسةةب مةةا يعرفةةه عةةن األنشةةطة التةةي مةةرت عليةةه, أو بحسةةب مةةا يعةةرف هةةو عةةن األنشةةطة, 
لذلك كان ال بد من اعتماد ما اتفق عليه غالبية أهل التخصص و المعنيين في تقسيمهم ل نشطة 

 ة و تصنيفها . الرياضي
بأنةةه يمكةةن تقسةةيم األنشةةطة الرياضةةية بةةأكثر مةةن طريقةةة , (  378:  2..2د  رأى ) الخةةولي , فقةة

 واستنادا إلى عدة أسس تصنيفية, منها على سبيل المثال ال الحصر:
 جماعي(. -زوجي -عدد الممارسين ) فردي 
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 جليد(. -ماء  -طبيعة الوسط ) مالعب 
 أسلحة(. -مضارب  -األداة المستخدمة ) كرات
 شتوية (. -توقيت الممارسة ) صيفية

( معتبةةرا إيةةاه بأنةةه أكثةةر  379:  2..2هةةذا و قةةد تبنةةى الباحةةث التصةةنيف الةةذي تبنةةاه ) الخةةولي , 
التصةةةةنيفات اسةةةةتخداما فةةةةي مجةةةةال التربيةةةةة البدنيةةةةة والرياضةةةةة, والةةةةذي يعتمةةةةد علةةةةى تصةةةةنيف أنةةةةواع 

 األنشطة الرياضية إلى: 
 

 لفردية ومنها:وال: الرياضات اأ

 الجمباز.-
 السباحة والغطس.-
 مسابقات الميدان والمضمار) العاب القوى(.-
 الجري على الجليد.(.-رياضات فردية شتوية)التزحلق على الجليد-
 القوس والسهم (. -الرماية  –رفع األثقال  -رياضات فردية أخرى) الجولف-

 

 الرياضات الزوجية و منها::ثانيا

 ....الخ (.والجو د -المصارعة  –المالكمة  -لمبارزةالمنازالت ) ا -
 الريشة الطائرة....الخ (. -تنس الطاولة  -العاب المضرب) التنس -

 

 ثالثا: الرياضات الجماعية:

 كرة الطائرة...الخ (. -كرة اليد -كرة السلة -األلعاب) كرة القد-
 لخ (.السباحة التوقيعية...ا -التجديف -رياضات مائية) كرة الماء-
 (. 378:  2..2) الخولي ,  الطوق...الخ (. -الصولجان  -الجمباز اإليقاعي) الشريط-
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 الثالـث المحـور
 بازــــــــــــــــالجم

 تقديم :
أنواعه  يتضمن هذا المحور الجمباز من حيث تعريفه و ماهيته و تاريخه فوائده و خصائصه و 

, ثم وي و ما يتعلق به من قيم و خصائصالترب , ثم الحديث عن الجمبازالمختلفة و أقسامه
التطرق إلى مراحل و خطوات وطرق تعلم الجمباز, وما هي عوامل األمن و السالمة في الجمباز 
و يختتم المحور بالصعوبات و المشاكل التي تواجه رياضة الجمباز وما هي خصائص مرحلة 

 .  النمو الفئة المستهدفة
باز( أو ) جمناستيك ( بهذا اللفظ أو هذا المصطلح أو بهذا الرسم مما ال شك فيه بأن كلمة )جم

الخطي في اللغة العربية هي كلمات أو مصطلحات ليست عربية أصيلة,  وال يوجد لها أصل وال 
فرع مشتق في لغتنا األصلية, حيث انعدمت هذه الكلمات من مصادرنا الثابتة  و المعتمدة في 

وي الشريف, أو أشعارنا العربية القديمة الشهيرة كالمعلقات أو كتبنا اللغة كالقرآن أو الحديث النب
األثرية العربية و التاريخية, إنما هي كلمات و مصطلحات عجمية أدرجت إلى اللغة العربية حديثا 
كالعديد من المصطلحات الحديثة الدخيلة على اللغة العربية, و هذا السلوك القائم على تحديث 

دخال ما يمكن إدخاله دون التأثير على أصل اللغة هو امتداد طبيعي لتعاملنا اللغة العربية واط 
كعرب مع اللغات األخرى منذ القدم, وهو دليل على تقدم و رقي و تواصل أهل هذه اللغة مع 
المجتمعات األخرى في كل ما هو جديد ومفيد, و لقد تعامل أهل التخصص مع هذه الكلمة ) 

العديد من المصطلحات األخرى و في الكثير من المجاالت المتعددة , جمباز ( كما تعاملوا مع 
 وهذه بعض تعريفات الجمباز كما ذكرها أهل التخصص .

 

  :تعري. الجمباز  -3
( بأنه " وسيلة فعالة من وسائل التربية والتنشئة كما أنه 0: 1982عرفه كل من ) علي , وآخرون ,

ه من أثر فعال في تنمية الروح الوطنية ويربي في من أهم عوامل االحتفاظ بالصحة فضال عما ل
اإلنسان الصفات والخواص اآلتية " العزيمة والشجاعة والنظام و الصداقة و المقدرة و الرشاقة و 
وقوة التحمل والذكاء ومساعدة الغير و كما يدرس اإلحساس بالجمال واحترام الغير" وهذه هي 

 الجمباز يستطيع اللعب في شبابه وفي مقدمة العمر" . الصفات التي يتطلبها مجتمع سليم, والعب
( بأنه :" فن من فنون الرياضة الخالدة, فقد مارسها  3: 1996وتعرفه ) الموسوعة الرياضية ,

اإلنسان منذ القديم بأساليب متعددة, وطرائق متنوعة و تعني هذه الكلمة عند اإلغريق التمارين 
و كانت تمارس في الهواء الطلق والجسم عار من المالبس, و  الرياضية العارية أو" الفن العاري"
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الجمباز رياضة تربوية بشكل أساسي. وهو رياضة اللياقة البدنية الكاملة بعناصرها كافة من سرعة 
 وقوة ومرونة ورشاقة. فهو من أجمل األلعاب الحركية على اإلطالق" .

 

بأداء  ب: " لعبة رياضية, يقوم فيها الالع ( بأنه 180: 3..2و يعرفه كل ) يونس و اإلبراهيمي ,
حركات استعراضية منتظمة ,تمتاز بالمهارة العالية والدقة والمرونة كالقفز وثني الجسم كما و تمتاز 
بعض حركاتها بالخطورة البالغة, نتيجة الوثب والقفز عاليا, وبالذات على األجهزة المرتفعة عن 

و تؤدي الكثير من  نك مجموعة أخرى من الالعبيمستوى األرض ونحو ذلك, منافسا في ذل
حركات الجمباز على أجهزة مختلفة و, وكلمة )جمباز( مشتقة من الكلمة 

(وتعني بالعربية) الفن العاري( Gymnastics-بةةالجمناستيك)(,وتسمى أيضا Gumnaasاليونانية)
 م عراة!  ".يمارسون هذه الرياضة وه اوذلك يعود إلى أن اليونانيين القدماء كانو 

( أنه  يعني  " ممارسة الفرد نوعا من أنشطة الجمباز باستخدام  11: 3..2ويعرفه ) شحاتة 
أدوات أو أجهزة أو بدونها ومنها النشاط الفردي أو الزوجي أو الجماعي وتحت مظلة القانون 

 الدولي للجمباز بهدف التنمية الشاملة للفرد " .
ن الجمباز  أنه " عبارة عن مجموعة من الحركات ذات (. تمري.1:  .2.1ويعرفه ) يوسف ,

أشكال مختلفة و بدايات ونهايات متنوعة تبعا لصعوبة كل حركة في نطاق المجموعة و التركيب 
الفني األساسي لها, و لكن الغرض منها و احد, و في حدود ما تسمح به القواعد و التصميمات 

ة لالتحاد الدولي للجمباز, وهذه القواعد و التصميمات التي تصدر عن اللجنة الفنية العليا التابع
تحدد شكل الحركة و طريقة أدائها و درجة صعوبتها و ارتباطها و تنسيق الحركات ببعضها 

 البعض " .
( فيعرف الجمباز بأنه : " رياضة تعتبر من الرياضات الشاقة على 227: 7..2أما ) أبو نعيم ,

 روباتية باستخدام أدوات مختلفة ".الجسم وهي تحتوي على تدريبات أك
( بأنه:" فن األداء الحركي المركب في انجاز األلعاب الرياضية  326:  9..2ويعرفه ) حسين ,

باعتبارها تمارين تعويضية يستخدم فيها أدوات يدوية, إن رفع األداة باليد وتصنيف عناصر تركيبها 
لجمباز . فانتخاب الوسائل والطرق في وبناء الخطط وعناصر تنظيمية خاصة تدل على مفهوم ا

لعبة الجمباز تستخدم في بناء االنجاز في األلعاب والفعاليات الرياضية األخرى, ويحصل الرياضي 
أثناء انجاز الجمباز على مراكز متباينة , أما الندوات الرياضية التي تستعمل في لعبة الجمباز 

سمى اليونانيون في قديم الزمان كثيرا من التمارين فهي الكرات واألشرطة واألطواق وأدوات أخرى .و 
 بالجمباز و"معناها التمارين التي تؤدي بدون مالبس " 

ويعرفه الباحث بأنه"  فن العظماء و أهل العقل و الذوق الرفيع و هو رياضة الخصوص بل أخص 
 الخصوص من الرياضيين الذين يمتلكون جميع عناصر اللياقة البدنية 



                                                                                                         

29 

 

باإلضافة إلى ميزة الجراءة و اإلبداع وتحدي المستحيل من الجنسين الرجال و  عال, ىبمستو 
النساء,  وهو الرياضة التي جاوزت وتحدت معيار العمر و الزمن فلم تكن ولم تعد تقتصر على 
سن معين, وهو الفن الرياضي الذي يستطيع أن يقلد من يتقنه باقي الفنون الرياضية األخرى , إال 

 أن يقترب منه إال من يعشقه و يصبر على متطلباته ويهواه " . أنه ال يمكن
     

 ماهية الجمباز: -2
تعتبر رياضة الجمباز " أحد األنشطة الرياضية الفردية , حيث يشترك الفرد بمفرده و بالتالي يعتمد 
على قدراته في انجاز الواجب المهاري على أجهزة الجمباز ) أرضي , متوازي , حلق , حصان 

) المتوازي مختلف االرتفاعات , و العارضة , حصان  أجهزةجال و ر , حصان قز , عقلة ( للحلق 
, الزوجي و الجماعي أو لآلنسات أو األكروبات اإليقاعيز القفز , األرضي (,أو ممارسة الجمبا

أداء فرد  الجمباز العام للجنسين , ومن خالل الممارسة يتمكن الفرد من أن يقارن أداءه بمستوى
خر , و على ذلك يكون تقويم النتائج في رياضة الجمباز من خالل المنافسات طبا للبرامج آ

 (0 011 3..2) شحاتة الموضوعة  
هذا و قد  أطلق اليونانيون القدماء اصطالحا الجمباز على كثير من التمرينات البدنية التي كانت 

ص الذي يؤدي نشاطا بدنيا " ومعناها "عار"  أي الشخgymnoتؤدي والجسم عار, ومن كلمة"
" ولقد كانت gymnasticكلمة" اوجسمه عار ثم أطلقوا عليها اسم " الفن العاري "  , ومنها اشتقو 

عبارة عن مراكز إغريقية للتنمية البدنية واالجتماعية والعقلية , كما و يطلق على  المسئول عن 
, ثم  gymastعب الجمباز لفظ ", و يطلق على الgymnasiarchالبرنامج البدني بالجمنزيوم "

( " jahnيان ") "  في ألمانيا وبعده استعمله gutsmuthsمصطلح  "( جوتس موتس  )استعمل
" التي تعني باأللمانية الجمباز للداللة turnenولكنه أراد أن يستبدله بكلمة  ألمانية فاستعمل كلمة"
د استخدم منذ القرن التاسع عشر " قturnenعلى جميع التمرينات الرياضية, علما بأن مصطلح "

الميالدي في اللغة األلمانية القديمة حيث كانت تطلق على العب الجمباز وهو الشاب الذي يؤدي 
التدريب على العاب الفروسية إال أن أصلها عن الالتينية ومعناها ثني الجسم ودورانه  والتي اشتق 

 ".turnenمنها أخيرا المصطلح األلماني"
 -" كان الجمباز يعني جميع التمرينات البدنية: الجري, القفز, الوثب, الرمي, التسلقوفي عهد"يان

 التي كانت تستعمل بغرض تدريب الجنود األلمان لتحرير ألمانيا من احتالل نابليون لها.
"  فيعني جمباز األجهزة وهو ذلك النوع من الجمباز الذي يؤدي على grealturnenأما مصطلح "
 ق, وحصان الحلق, وحصان القفزة والمتوازيين, الحركات األرضية, أما في العقلة, الحل
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 gymnasticsاألجهزة "" وجمباز gymnasticsفكلمة الجمباز تعني"اللغة االنجليزية 

apparatus. " 
أما في الدول العربية فلقد اصطلح على التسمية "الجمباز" لتعني ممارسة الفرد نشاطا  

دة ألداء مهارات ذات طبيعة خاصة لكل جهاز بما يؤدي إلى تنمية بدنية رياضيا على أجهزة محد
 ونفسية للفرد.

 (فيج يانلنوع من الجمباز منذ أن استخدمه ) فرديك لودولقد بدأت معرفة هذا ا 
(friedriek loudving yahn كأحد أنشطة اإلخالء, وذلك بجعل الشباب يمارسون حركاتهم ")

 ( . 96:  4..2خالل تدريبهم على األجهزة في الخالء.) علي , بطريقة طبيعية غير معقدة 
الجمباز العديد من الحركات  أجهزة( بأنه تظهر على .1:  .2.1ويضيف ) يوسف , 

الف في طبيعة األداء على كل جهاز و البالغة الصعوبة و التعقيد عند أدائها , طبقا لالخت
 مكن تحقيقها من خالل هذه األجهزة .المتطلبات البدنية العامة و الخاصة , و التي ي

 

 تاريخ الجمباز : -1
إن المتتبع للسرد التاريخي لرياضة الجمباز يلفت انتباهه التغييب المقصود لحقيقة تاريخ هذه 
الرياضة ,ال سيما الحقبة الفرعونية التي أثبتت الرسومات الفرعونية بما ال يدع مجاال للشك بأن 

لقطر العربي, هم أول من مارسوا هذه الرياضة قبل ما يزيد عن الفراعنة و الذين يسكنون في ا
عام, كما و يعتقد الباحث بأن السبب وراء هذا التغييب للحقيقة المثبتة أثريا هو األزمة التي ...3

مرت بها  األمة العربية و اإلسالمية حين ضعفت و تخلفت عن األمم األخرى بعد أن كانت  رائدة 
زمن الماضي, مما اضطرنا و ل سف الستقاء معلوماتنا من األمم األخرى ال و مرجَع األمِم في ال

سيما الغربية منها , وذلك عن طريق ترجمة ما تعلمه أبناؤنا في البالد الغربية ليس في علوم 
التربية البدنية و الرياضة فحسب بل في كل العلوم و المعارف األخرى, و التي بدا فيها جليا 

قائق و احتفاظ الغرب بماضي كل العلوم تقريبا , وذلك لمعرفتهم بقيمة و أهمية محاولة تغيير الح
أن تكون حضارة ما هي صاحبة السبق في أي علم كان و الصور التالية تثبت صحة هذا الرأي و 
األغرب من ذلك أن الصور تدلل على أن الفراعنة القدماء قد استخدموا أكثر من نوع من أنواع 

 الجمباز .
( حين قال " يعتبر قدماء المصرين 1.1:  4..2ما توافق فيه الباحث مع  ما أكده ) علي ,وهذا 

سنه بالرغم من أن بعض  ...3هم أول الحضارات التي عرفت ومارست الجمباز منذ أكثر من 
المؤرخين يعتقد بأن اإلغريق هم األوائل في رياضة الجمباز, ونحن ال نسلم بهذا الرأي الن النقوش 

 ومة على جدران اآلثار المصرية القديمة تقدم الدليل على مقولتنا األولى" .المرس
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 وللمزيد من االطالع على تاريخ رياضة الجمباز يمكن تقسيم تاريخ الجمباز كالتالي : 
 أوال  : العصور القديمة: 

وفه البيئة فلقد مارس اإلنسان النشاط الحركي منذ القدم في صور شتى وألوان متعددة دعت إليه ظر 
حيث كانت تتطلب الحياة الجهد المتواصل معتمدا في ذلك على لياقته البدنية وكفايته الحركية 
فكانت الحركات اليومية من مشي وجري ووثب وتسلق الزمة لحياة اإلنسان في هذه الحقبة من 

 . إلىالزمان القديم  و التي تنقسم 
 

 مصر الفرعونية: - أ
عام قبل  ...3لة في التاريخ ظهر فيها نشاط الجمباز كرياضة منذ تعتبر مصر الفرعونية أولة دو 

الميالد، ويؤكد ذلك النقوش الموجودة في مقبرة ) ميراروكا ( في سقارة والتي توضع التمرينات على 
والتي (بني حسن ) وفي مقبرة  ( بتاع حتب) شكل قلعة أو أهرامات ، النقوش الموجودة في مقبرة 

( ، والنقوش المنقوشة  1ة فردية وجماعية كما هو مبين في الشكل رقم ) تصور حركات بهلواني
على جدران مقبرة أمنحتب وزير الخزانة ومدير المالعب في نفس الوقت في األسرة التاسعة  والتي 

 ( .  2تصور تمرينات وحركات أرضية كما هو مثبت في الشكل رقم ) 
 

 عيةحركات بهلوانية فردية وجما(  3الشكل رقم ) 
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 تمرينات وحركات أرضية. ( 2الشكل رقم ) 

 

 الصين: -ب

تشير السجالت على أن الصين لها السبق في تطوير األنشطة التي تشبه الجمباز كما تشير إلى 
 استخدام نوعين من أنواع التدريب هما العسكري والعالجي .

 

 اليونان: -ج
التمرينات البدنية عامة والجمباز خاصة ، فأنشئوا كان لليونانيين القدماء السبق في االهتمام ب

صاالت التدريب والمالعب المفتوحة، وكانت تمرينات الجمباز تعتمد على الحركات الطبيعية 
وتشتمل الجري والرمي والمصارعة والمالكمة والتسلق والقفز، باإلضافة إلى ذلك كان للرقص 

أكثر من العمل عليها, وكان الهدف من ذلك واأللعاب نصيب في البرنامج واستخدموا األجهزة 
نيل شرف االشتراك في األلعاب االوليمبية أو  أوالتربية المتزنة للفرد أو اإلعداد لخدمة الوطن 

 المهرجانات الرياضية المختلفة .
 الرومان:-د

صبغت التمرينات بالصبغة العسكرية وكانت تشتمل على التمرينات البدنية العنيفة والفروسية 
الرماية والمالكمة والمصارعة، القتال بالعربات الحربية ومنازلة األفراد والجماعات للحيوانات و 

المفترسة . وكان للرومان األولوية في استعمال جهاز عبارة عن حصان خشب للتدريب على 
 الصعود والهبوط مع استخدام السيف والحربة 

سس للتمرينات البدنية باستخدام األثقال في العصر الروماني بوضع بعض األ( جالن ) وقد قام 
 كإحدى وسائل تقوية العضالت باإلضافة إلى استخدامها في التمرينات العالجية .
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 العصور الوسطى:ثانيا : 
نصراف عن ممارسة أدى ظهور الدين المسيحي عقب سقوط اإلمبراطورية الرومانية إلى اال

إلى جانب ألوان النشاط البدني األخرى, وأعقب ذلك  ، وهبط مستوى رياضة الجمبازالنواحي البدنية
عهد الفروسية الذي ارتبط بممارسة النبالء مختلف األنشطة الرياضية التي تتناسب مع إعدادهم 

 كفرسان .
 

 العصر اإلسالمي:-ثالثا
اهتم المجتمع اإلسالمي بالرياضة وكان يرى أن المسلم القوي هو الذي يستطيع أن يتحمل مشاق 

المؤمن القوي خيٌر وأحب إلى اهلل من المؤمن "د، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الجها
(, وكان اإلسالم يحث على ممارسة مختلف 2.02, الجزء الرابع : مسلم ) صحيح  " الضعيف

فنون الرياضة من عدو وركوب خيل ورماية ومصارعة وما إليها . واهتم اإلسالم بتدريب الشيء 
 فضيلة وتقوية الروح حتى تقوي األمة اإلسالمية . وغرس مبادئ ال

 : العصور الحديثة : رابعا
ولما سكنت رياح الحضارة اإلغريقية والرومانية، هبطت رياضة الجمباز كغيرها من النشاطات 
 ,الرياضية إلى مستوى متدن، وظلت في ركود تام حتى عصر النهضة األوروبية

بية بالبزوغ، آذن بعصر جديد وحديث للجمباز، فتأصلت وعندما بدأ فجر عصر النهضة األورو  
 .فنا عما كانت عليه في العصور الغابرة أكثرأصوله، وانتظمت حركاته، فأصبحت 

ففي بداية العصور الحديثة اجتاحت موجة كبيرة من الشغف بالنشاط البدني المنظم جميع الدول 
عليه قبل ذلك ، وزاد االهتمام بالقفز  األوروبية ، وأصبحت حركات الجمباز أكثر فنا عما كانت

 على الحبل والحصان وتسلق الحبال إلى جانب التوازن على الحبال واألشجار .
وظهور الكثير من المربين والعلماء في شتى أنحاء العالم أسهموا بنصيب وافر في تقدم وتطور 

الذي لقب  (س موتسجوهان باسيدو وكريستان سالزمان وجوت) رياضة الجمباز نذكر من بينهم 
 بلقب جد الجمباز األكبر. 

: من القرن التاسع عشر تحت ريادة فردريك لودفج يان اتصفت هذه الفترة  ففي النص. األول
الجمباز  بالبحث والتنقيب عن طريق لتنظيم تعقيدات الحركات التي كانت غير مترابطة . ونشا

لموانع هو النوع السائد في هذه الحقبة، الفني عن طريق كتابة مصطلحات األوضاع وكان جمباز ا
م ( اتسمت هذه الفترة  1808 –م .181) ( ادولف شبيس ) م تحت ريادة 1848وعقب سنة 

 بتقسيم تنظيم الحركات والتمرينات واعتمدت على االحتفاظ باألوضاع المتصلبة والعنف في مد 
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كات وعدم استخدام أجزاء ، وخاصة مفاصل الحوض والكتفين إلى جانب تجزئة الحر المفاصل
 الجسم والبعد عن االنسياب واإليقاع الحركي .

م ( فترة بناء 19.7 –م 1828) (ماول ) من القرن التاسع تحت ريادة  وفي النص. الثاني:
الجمباز على طرق فنية مرنة، أدت إلى تفسير األشكال الجامدة إلى أشكال أكثر مرونة بناء على 

وخصوصا في تعليم المبتدئين حيث روعيت متطلبات التمرين بدال من أسس تشريحية وفسيولوجية 
 األوضاع الجامدة واستخدمت الطريقة الكلية بدال من الطريقة الجزئية في التعليم .

م استخدمت  1918بعد سنة ( جاول هوفو وشتريشر ) وفي بداية القرن العشرين تحت ريادة 
رس باستخدام جمباز الموانع بدون أشكال خاصة إلى التمرينات العالجية القومية لتالميذ المدا

جانب تعليم األوضاع القومية السليمة واالهتمام باالنسياب الحركي وفقا ل سس التشريحية 
 والفسيولوجية .

 ( منأوكران أوزلين) وفي العصر الحالي وتحت ريادة الباحثين وخاصة من االتحاد السوفيتي مثل 
تمت أبحاث علمية دقيقة على الطرق و , ( بورمان بوخمان) مقراطية مثل ومن ألمانيا الدي ,اليابان

الفنية والتعليمية ومشكالت التدريب وتطور التعليم بناء على الخبرات والبحث والتجريب واالستفادة 
من العلوم الحديثة مثل علم الحركة والميكانيكا الحيوية والتقدم العلمي في كافة الفروع، مما أدى 

األداء من المدرسة السويسرية التي كانت تعتمد على البساطة واالنسيابية إلى المدرسة  إلى تطور
الروسية التي أضافت إلى االنسياب الحركي مزيدا من القوة والسرعة في األداء وزيادة الصعوبة في 
وى تكوين الحركات على األجهزة وأخيرا إلى المدرسة اليابانية والصينية التي بهرت العالم بمست

األداء الرفيع مع زيادة درجة الصعوبة إلى الحد الذي جعل من إدخال عنصر المخاطرة على 
 (.1.0-1.1:  4..2تكوين الحركات الطابع المميز للجمباز الحديث ) علي ,

 

 أهمية رياضة الجمباز: -3
يما إن الممارس لرياضة الجمباز و المتابع لها يعرف جيدا أهمية هذا النوع من الرياضات, ال س

بما تعود به من فائدة على الممارس بشكل خاص و المحيطين به بشكل عام, ويبدو ذلك جليا عند 
متابعة الممارس لرياضة الجمباز وما يتمتع به من قدرات وسالمة بدنية و صحية و نفسية ناتجة 

تتميز به لما  ةعن مدى الثقة بالنفس وديمومة الحركة التي يتمتع بها العب الجمباز, هذا باإلضاف
هذه الرياضة مع استيعابها لجميع الفئات العمرية ولكال الجنسين معا وما يتناسب مع كل بحسب 

 إمكانياته وقدراته .    
ولرياضة الجمباز أهمية كبيرة في برامج التربية البدنية و الرياضية, ذلك أنها تساعد على إشباع 

 مع المراحل السنية مثل جمباز األلعاب  حاجات الفرد المباشرة, كما يسهل اختيار ما يتالءم
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لرياض األطفال, وجمباز الموانع لجميع األعمار , وجمباز األجهزة طبقا لمستويات الممارسين, 
أن هناك اختيارات بالنسبة  وجمباز البطوالت لمن نبت في أداء مهارات ذات مستوى عال, كما

وأنشطة الجمباز الفني, الزوجي والجماعي,  : أنشطة الجمباز اإليقاعي والفني لإلنسان,للجنس مثل
وتزود  الجمباز التي يشترك فيها الجنسان,واالكروباتيك األرضي للرجال, باإلضافة إلى أنشطة 

أنشطة الجمباز الفرد بالمهارات التي تستمر معه ليمارسها في المستقبل للمحافظة على الصحة 
 ن طريق ممارسة برامج أنشطة الجمباز يمكن تنمية:فع ته البدنية والنفسية واالجتماعيةوتطوير قدرا

 ,والعصبي, و التوافق العضلي التحمل, والسرعة, و المرونةالقدرات البدنية األساسية " القوة,و 
الثقة بالنفس والشجاعة , و تحسين التوازن الثابت والحركي واإلدراك الحس حركي , والرشاقة

النواحي العقلية من التذكر , و  االجتماعية المنشودة النواحي , ووبعض السمات اإلرادية األخرى
 ." واإلدراك لمعظم عناصر الحواس واإلحساسات الحركية

ومما سبق يمكن اعتبار رياضة الجمباز أحد الرياضات األساسية التي تساعد الفرد على  
سة الرياضة بكل تنمية صفاته البدنية والنفسية واالجتماعية, والعقلية لتحقيق الهدف السامي لممار 

 (. 13-12: 3..2أبعادها. )شحاتة ,
 

 فوائد رياضة الجمباز:  -5
فائدة تعود عل الممارس, وما ذلك إال ألنها  نتخلو م مما ال شك فيه أن كل األنشطة الرياضية ال

على تنشيط الجسد و الذي ما دام نشطا كان الجسد بخير, و رياضة الجمباز حالها كحال  لتعم
لبدنية و الرياضية, فهي تترك األثر اإليجابي على الممارس, إال أن الباحث يرى باقي األنشطة ا

 . بأنها تبقى صاحبة الفضل األكبر في الفائدة المرجوة من ممارسة النشاط الرياضي
ففي الماضي كان على اإلنسان أن يقطع مسافات كبيرة بغرض صيد الحيوانات, أو السعي من 

ن يتحرك برشاقة وخفة لكي يتجنب أن يلقى حتفه عند مواجهة اجل الحفاظ على الحياة, فكا
الحيوانات, وكذلك كان على اإلنسان أن يبذل المجهود البدني الشاق لكي يوفر المستلزمات 
الضرورية الستمرار الحياة  فكان يستخدم أدوات مثل الفأس ليحرث األرض ليزرعها ثم يجني 

على أن اإلنسان عاش حياة قاسية  لضالته, وهذا إنما يدثمارها لتوفير الطعام معتمدا كليا على ع
لمدة طويلة, اعتمد فيها اإلنسان على أجهزة جسمه وأعضائه, التي نمت تدريجيا ألنها تدربت على 
جرعات مستمرة ومنتظمة من النشاط البدني اإللزامي الذي فرضت طبيعة الحياة البدائية, ومع بداية 

سنة مضت و التي تم فيها اختراع النول اليدوي,  ..2منذ  أكثر من  الثورة الصناعية التي انطلقت
ثم اآللة البخارية فالمحرك الذي يعمل بالوقود الصناعي فالطفرة التكنولوجية الحديثة و التي جاءت 
لتحل محل القوة العضلية تدريجيا, فاضطر اإلنسان إليجاد البدائل أمال في أن تسد الفراغ البدني 

ر به مع دخول الحضارة على حياة البشر, إال أن اإلنسان لم يستفد كثيرا من الذي بات يشع
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البديلة عن األنشطة البدنية التي كان يمارسها, فقد أصبح بدينا تدريجيا وتراكمت  ةاألشكال التدريبي
الدهون في الجسم  لقلة الحركة اليومية مقارنة بما كان يبذله من مجهود يومي في السابق, مما 

لتناوله سعرات حرارية أقل ليتجنب شر السمنة الزائدة التي باتت داء العصر الحديث, مما نتج دفعه 
عنها نقص في الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم , فأصبحت عضلة قلبه ضعيفة ومترهلة, 

فأصبحت ضيقة وأصبح جهازه التنفسي غير كفء, مما يزيد من  هوتراكم الكولسترول في شرايين
بات قلبه كلما صعد مرتفعا, أما هؤالء الذين يشتركون في الجمباز بانتظام فال يعانون من هذه ضر 

الحالة و هؤالء الذين يحبون الحياة التي فيها نوع من الجهد و المشقة  يعيشون في انسجام مع 
ي ال بد الطبيعة, وذلك ألن الطبيعة والحياة تتطلب تدريبات منتظمة و لها قوانينها الخاصة و الت

أن ينتبه لها اإلنسان, و إال ذاق ألئك الذين ال يالحظون قوانينها بعضا من عقوباتها, لذلك 
فاالنتظام في التدريبات البدنية يساوي تماما تجنب تلوث الهواء والماء , وهي درهم الوقاية للجسد, 

أطول و بجسد أسلم إلى  فالحياة الهادئة تتعارض مع قوانين الحياة التي تحتاج لبقاء اإلنسان فترة
 العمل و الجهد المتواصل.

وهذا ما ينطبق فعال على الممارسين للنشاط الرياضي بشكل عام و الجمباز بشكل خاص,   
التي أجريت على  ت( بأنه قد أثبتت الشواهد العلمية والدراسا ..1:  4..2حيث يقول) علي ,

يق اللياقة ومن ثم يجب أن يكون أحد األنشطة اللياقة البدنية أن الجمباز هو المدخل الصحيح لتحق
الرياضية التي تستخدم في التدريب على اللياقة البدنية, وتشتمل الحركات في رياضة الجمباز 
أساسا على عمل العضالت الكبيرة بالجسم كعضالت الذراعين, الكتفين, الصدر, البطن , الرجلين, 

ما على القوام, ويعمل الجمباز أيضا على تنمية الظهر...الخ باإلضافة إلى انه يضفي تحسنا عا
 (. ..1:  4..2الخصائص النفسية والعقلية واليقظة والجرأة ) علي ,

 

 الخصائص التي تتميز بها رياضة الجمباز : -8
 

رياضة الجمباز كأي رياضة أخرى لها مميزاتها الخاصة بها إال أن مميزات وخصائص   
ئدة  , و يعود ذلك لما تتميز به  قوانين و شروط هذه اللعبة,  الجمباز فيها نوع من الخصوصية الزا

و التي من اخص ما يميزها عن غيرها أنها اللعبة الوحيدة التي يتعامل فيها اللعب أو الالعبة مع 
أكثر من أداة و جهاز لكي يطلق عليه مسمى العب جمباز, و األهم من ذلك أن لكل جهاز من 

به ال بد لالعب من أن يلتزم به أثناء المنافسة مع اآلخرين و حتى  أيضا قانون خاص ةهذه األجهز 
 ضة الجمباز من قدرات بدنية خاصة االستعداد للبطولة هذا باإلضافة لما تحتاجه رياأثناء التدريب و 
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 لذلك فان رياضة الجمباز تتميز ببع. الخصائص والصفات تتحدد فيما يلي :
ا غالبا يتطلب توافق عصبي ، وبقدر امتالك العب الجمباز توصف رياضة الجمباز بان أدائه -أ

لهذه الخاصية بقدر ما تتحدد درجة مهارته ، وأيضا بدرجة صعوبة البرنامج اإلجباري والبرنامج 
 االختياري الذي يؤديه .

رياضة الجمباز تؤدي وفقا لقواعد معينة نص عليها قانون اللعبة، والتي يجب على الالعب  -ب
ها, كما و أن المهتم بشئون رياضة الجمباز يجب أن يكون مدركا بشكل عام لبعض اإللمام ب

الجوانب مثل تحديد الترتيب الذي يتم به تبادل األجهزة أثناء المسابقات، وأماكن األجهزة داخل 
 صالة الجمباز .

حركات، صعوبة التمرينات والحركات المؤداة على مختلف األجهزة يتحدد بدرجة التوافق بين ال -ج
ن تقييم الجملة فاوبدرجة نمو الصفات البدنية والنفسية التي يتطلبها أداء تلك الحركات, لذلك 

الحركية للالعب على أي جهاز يتم في ضوء عدد األجزاء الصعبة التي تشتمل عليها الجملة 
 ( .9: 1987وكذلك في ضوء عدد حركات الربط بين أجزاء الجملة . )كاشف ,

 

 الجمباز : أنواع و أقسام -7
قد يتلبَّس األمر على بعض المتابعين لرياضة الجمباز عند محاولة التعرف على أنواع أو أقسام 
الجمباز, وقد يصل بعض االلتباس الحيرة أو التيه للمتخصصين في مجال التربية الرياضية بشكل 
ن عام عند محاولة التفريق بين المصطلحات الخاصة برياضة الجمباز, ويعود ذلك أل

توضيح  ما  إلىالمتخصصين األوائل وحتى الحديثين منهم, و ل سف لم يتطرقوا كثيرا في كتبهم 
قد يتلبس على المهتم بهذه الرياضة, لذلك سيجتهد الباحث لتوضيح األمر وذلك أوال باالعتماد على 

ما   إلىفة ما و قع بين يديه من كتب ومن خالل مطالعته للشبكة العنكبوتية ) االنترنت ( باإلضا
ورد في قوانين مترجمة للجمباز, فلقد اختلف المختصون في رياضة الجمباز في تقسيم أنواع 

 :  إلى(  326:  9..2الجمباز , حيث قسمه ) حسين ,
 

 جمباز األلعاب : - أ
(سنوات خالل حصص  6-3و يستعمل هذا النوع من الجمباز ل طفال الذين تتراوح أعمارهم بين) 

 ة في رياض األطفال بشرط أن تكون باعثة على الفرح.التربية الرياضي
 

 جمباز على شكل موانع : - ب
ويمثل هذا النوع التمارين التي تؤدى على أدوات الموانع ولها أهمية كبيرة في التربية الرياضية 

 : إلى (228-227: 7..2فبواسطتها يمكن رفع المستوى البدني, ولقد قسمه ) أبو نعيم ,
 رجال ونساء. –جمباز رياضي  -1
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 القفز على الترامبليون. -2
أن هذا النوع من الجمباز " يعتبر هذا من األقسام  القديمة  إلىرياضة األلعاب البهلوانية, و أشار 

التي بدأت منذ عهد المصرين القدماء, و أن هذه الرياضة تحتاج إلى القوة والشجاعة والمرونة في 
 نفس الوقت ". 

أجمع عليه أغلب المختصون بهذه الرياضة الجميلة الصعبة أنه من  أن الباحث يتبنى ما إال
 األفضل أن يقسم الجمباز كما يلي : 

  0 تقسيم الجمباز من حيث فوائده و أغراضه و مالءمته للمراحل السنية لمختلفةأوال : 

ع أنواع حيث يقسم الجمباز من حيث فوائده وأغراضه و مالءمته للمراحل السنية المختلفة  إلى أرب 
 تنحصر فيما يلي:

 : جمباز األلعاب: النوع األول
سنوات والغرض من ممارسة هذا النوع تأهيل  6الى 3وهو جمباز األطفال يبدأ من سن   

األطفال للعب على األجهزة والتطور بالطفل الصغير من مرحلة إلى أخرى عن طريق التدرج في 
حة لديه مع العناية بجسمه في مراحل نموه, وفي استعمال األدوات واألجهزة, وبث العادات الصحي

 هذا النوع تكون التمرينات سهلة غير معقدة إلى جانب استعمال األدوات البسيطة.
 وينقسم جمباز األلعاب إلى ثالثة أقسام هي:

 مسابقات دون لمس األدوات.-1
 مسابقات على األجهزة كالجري فوقها قم الوقوف ثم الجري...الخ.-2

جراء مسابقات عليها.التقدم بز  -2  يادة درجة صعوبة التمرينات واط

 

 جمباز الموانع: : النوع الثاني 

و يعتبر هذا النوع من أفضل أنواع الجمباز في إعداد الشباب وتدريبهم وهو الطريق الذي يؤدي 
 إلى الجمباز بصورته الفنية الصحيحة.

 

 خصائص جمباز الموانع:
درج يستعمله الكبار بصورة أقوى وبأجهزة أصعب ليس قاصرا على الصغار فقط ولكنه مت -1

 لتقوية أجسامهم تحسين حركاتهم.

 يعود الالعبين الثقة بالنفس والثقة في المدرب واالطمئنان ل جهزة.  -2

 ينمي في الفرد صفات الجرأة والصبر والتصميم والجلد كما ينمي  الحواس ويدربها. -3

وحسن تفكيره  بينة , ولكنه يعتمد على الالعليس لجمباز الموانع  قاعدة ثابتة أو طريقة مع -4
 واعتماده على نفسه لكي يكتشف كيف يتغلب على العوائق والصعوبات والموانع التي تقابله.
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يعمل على إنماء الناحية الخلفية ويزيد من تعاون الفرد مع الجماعة ويثبت فيهم الصفات  -0
 االجتماعية ويقوي الروابط بينهم.

 الصحة ويقوي العضالت في الجسم. ويعمل على تحسين-6

 يعتبر جمباز الموانع أساسا لجمباز األجهزة.-7

 يوسع المارك والفهم.-8
سنة فقط , ولكن  12- 6وعلى ذلك فان جمباز الموانع ال يقتصر على إعداد مراحل السن من 

اء الحركات ) يمكن تطبيقه دائما لإلعداد في المراحل السنية المتقدمة على تقوية الجسم وتحسين أد
 (.97:  4..2علي ,

هزة األساسية و لم يكن كل األج إن أكثرأي أنه ال يقتصر على سن معينة و يستخدم فيه   
, ومن بعض هذه األجهزة واألدوات المستخدمة في جمباز الموانع المستخدمة كما المساعدة للجمباز
 ( : 99:  4..2يوردها ) علي ,

 مراتب., مقعد سويدي

 يين.متواز , مهر
 حلق متحرك. ,صندوق مقسم
 حبال معلقة. ,عارضة توازن

 كرات طبية. ,ساللم
 

 جمباز األجهزة:: النوع الثالث
 

و يعتبةةةر جمبةةةاز األجهةةةزة أساسةةةا لإلعةةةداد للبطةةةوالت أو المةةةدخل للوصةةةول لتحقيةةةق المسةةةتوى   
 ,مطابقةا للقةانونالمتقدم ألداء الحركات علةى مختلةف أجهةزة الجمبةاز القانونيةة أداء صةحيحا ومتقنةا و 

ولمةةا كةةان هةةذا النةةوع هةةو الصةةورة الحقيقيةةة للجمبةةاز الفعلةةي فةةان التةةدريب عليةةه يجةةب أن يتمشةةى مةةع 
المبادئ التعليمية السليمة الخاضعة لبرنامج موضوع مدروس فنيةا وزمنيةا بشةرط أال تقتصةر أيةة فتةرة 

 بمةات التةي تسةاعد الالعةتدريبية على حركات أو مهارات معينةة دون النظةر إلةى األساسةيات والمقو 
خراجها في الصورة المطلوبة.   على إتقانها واط

 
 

 ومن هذه الوسائل ما يلي:
  تعليم الحركات بعد تبسيطها. -1
 التدرج من السهل إلى الصعب. -2
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 الشرح بطريقة مسلسلة وسهلة . -3
 التدرج من المعروف إلى المجهول. -4
 يها الحركة.العناية بالنواحي الفنية التي تحتوي عل -0
 العناية بالتمرينات التي تعمل على تقوية الجسم. -6
 التدريب على تنمية التوافق العضلي العصبي. -7
 وضع برنامج للتدريب يضمن الرقي بمستوى الالعب في جميع النواحي. -8
 .( 99:  4..2اختيار المادة المناسبة والمالئمة لنوع الدرس. ) علي , -9
 

 از البطوالت:جمب: النوع الرابع 
 

يعتبر جمباز البطوالت أعلى المستويات التي يمكن أن يصل إليها العب والعبة الجمباز 
والدولية, العالمية,  وتقام فيه البطوالت المحلية ةحيث تؤدي فيها  الحركات بطريقة آلية أوتوماتيكي

 ل إليه من تمكن , ويؤدي هذا النوع من أنواع الجمباز بغرض إظهار ما أمكن الوصو واالولمبية
وتقدم في أداء الحركات وتكوينها على األجهزة المختلفة طبقا للتعليمات واإلرشادات التي ينص 

 .( ..1:  4..2عليها القانون الدولي للجمباز.) علي ,
 

 تقسيم الجمباز بحسب تصنيفات القانون الدولي للجمباز :ثانيا : 
 

منها ما ينطبق  قسامانون الدولي للجمباز إلى ستة أحيث ينقسم الجمباز بحسب تصنيفات الق       
ناث ومنها ما يختص باإلناث فقط ولكل من هذه األنواع أجهزته ال خاصة به على الجنسين ذكور واط

 وهي كالتالي : يم المهاراتو قانونه الخاص به في تقي
 ) للجنسين (  الجمباز العام-1

 ) لآلنسات فقط ( . الجمباز اإليقاعي -2
 ) للجنسين ( . الترامبولين بازجم -3

 ) للجنسين ( . يروبكاأل الجمباز -4
 أو بالعمل الهوائي  ) للجنسين ( . كروباتيكيالجمباز األ -0

 ( .42: 3..2شحاتة , (  ) للجنسين ( . الجمباز الفني -6

 .الجمباز اإليقاعي حيث يمارس من قبل اإلناث فقط  االجنسين, عد تمارس من كال هاجميعو   
فيها مشاركات رسمية في المنافسات  انوع يمارس في المنطقة العربية وله أكثربما أن و 
أن الجمباز الفني هو  إلى, باإلضافة للذكور واإلناثهو الجمباز الفني والقارية والدولية  العربية

و يدرس في المدارس و هو الذي يعنيه في دراسته على وجه يدرس في الجامعات النوع الذي 
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صوص, سيكتفي الباحث بالشرح المفصل لهذا النوع و التطرق قليال لنوعين آخرين من الجمباز الخ
, يستشرف الباحث ومن خالل متابعته لتطور الجمباز في فلسطين و قطاع غزة بالذات بأنه لربما 

 , زجمبا  اإليقاعي"  الجمبازو قريبا سيكون لهذين النوعين مكانة و لو بنسبة محدودة أال و هما  

 " أما باقي أنواع الجمباز فسأمر عليها  باختصار.  الترامبولين
 

 الجمباز الفني للجنسين :: القسم األول 
 

كال  ستة والتي يشرف عليها االتحاد الدولي للجمباز ويمارس منالالجمباز  حد أنواعأهو و        
من  أكبر عدد ممكنالجنسين ويعتبر من أهم الرياضات في األلعاب االولمبية التي تجذب 

 الفني للرجال ولإلناث معا .الجمباز  (  يوضح أجهزة 3الشكل رقم )   و المشاهدين
 الفني للرجال ولإلناث معا الجمباز  (  يوضح أجهزة 3الشكل رقم )  

 
 

 : و أجهزته  لجمباز الفني للذكورا - أ
 

لجمباز من ستة والتي يشرف عليها االتحاد الدولي لالالجمباز  حد أنواعأهو و  
أربعة لإلناث  و  للذكور أجهزة يتكون من ستة وأهم الرياضات في األلعاب االولمبية 

القانوني الذي يتم بموجبه انتقال  التسلسل وبحسب ,األجهزة كل على حدهوسيتم عرض 
 : ناء البطوالت الدولية و المحليةأث الفرق والالعبين والالعبات من جهاز إلى جهاز آخر

 
 :لذكورا أجهزة -

 .    الحركات األرضية -1

 .المقابض أوحصان الحلق  -2
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  . الحلق -3

 .  منصة القفز أوحصان  -4

 . المتوازي -0

 .  العقلة -6
 نونية و وصف آلية العمل عليها . و للتوضيح أكثر سيتم عرض األجهزة و صورها و قياساتها القا

 :  الحركات األرضية-3

  
 كات األرضية و إحدى المهارات الخاصة بالحركات األرضي( جهاز الحر  4شكل رقم ) 

م بدون مصاحبة موسيقية  x 12 12 مساحته  يؤدي الالعب حركاته على بساط ارضي      
القلبات  أوعلى حركات مربوطة مثل الشقلبات  تتصف بالقوة والمرونة والتوازن وكذلك تحتوي

على اليدين ، حركات اللف حول المحور الطولي مع  الوقوف الهوائية األمامية والخلفية والجانبية ،
تزيد  تنفذ هذه الحركات على كامل مساحة البساط بفترة زمنية ال حركات تعبيرية جمالية ويجب أن

 ( توضح إحدى المهارات الخاصة بالحركات األرضية. 4و الصورة في الشكل رقم )  ثانية .7عن 

 
 : حصان الحلق أو المقاب. -3

مقبضةين ارتفاعهةا عةن سةطح حصةان  أووفيةه حلقتةين  سةم 110مقةابض ، ارتفاعةه الحلةق حصةان ال
سةم ويجةب أداء الجملةة الحركيةة  40 – .4بينهةا  سم متصلة بجسم الحصان والمسةافة 12الحصان 

ة المضةةةمومة والمفتوحةةة وحركةةةات الةةةرجلين الدائريةة علةةى جميةةع أجةةةزاء الحصةةان متضةةةمنة مرجحةةات
وحركةةات الوقةةوف علةةى اليةةدين كمةةا ويجةةب أن تنتهةةي الجملةةة  جلينتقةةاطع الةةر  أووليةةة والمقصةةات بند

 ( توضح جهاز حصان الحلق و إحدى مهاراته0و الصور في الشكل رقم )  هبوط الحركية بحركة
 
 

 ( توضح جهاز حصان الحلق و إحدى مهاراته 0الشكل رقم ) 
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 :الحلق -2

 

 070الجهاز من األعلى ارتفاعه الكلي  يتكون من حلقتين دائرية معلقة بأسالك مرتبطة بهيكل
حركية على الحلق تتكون من حركات مرجحة  سم وأي جملة 270سم وبعد الحلقات عن األرض 

 حركات الربط تؤدى بوضع التعلق إلى الحركات و  وحركات قوة وثبات بشكل متساوي تقريبا هذه
الوقوف على اليدين أو المرور به واألداء يتم بمد  أو المرور به أو إلى وضع وضع االرتكاز

 والتمارين المعاصرة للجمباز تشخص بواسطة االنتقال  ,الغالب الذراعين والذي يجب أن يكون هو
و الصورة في الشكل رقم  رجحة األسالكوالقوة أو بالعكس وغير مسموح بم بين حركات المرجحة ما
 .( توضح جهاز الحلق و أحدى مهاراته  6) 
 

 .( توضح جهاز الحلق و إحدى مهاراته  6الشكل رقم) 

 
 

 

  :منصة القفز أوحصان القفز  -1
  

، يتكون الجهاز من ثالثة أجزاء هي مجال الركض ومحدد منصة القفزحصان القفز أو       
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التي طولها ( المنط  أو سلم القفز أو)حسب القانون الدولي للجمباز ولوحة القفز  م 20بمسافة 
، التي طاولة القفز أوالحصان  أوسم ومنصة القفز  .2وارتفاعها  سم .6سم وعرضها  .12

ويجب (,  8, كما هو مبين في الشكل رقم ) سم 130سم وارتفاعها  95 ضهاسم وعر  .12طولها 
يعرض  أننهائي األجهزة حيث يجب  أن يؤدي الالعب قفزة واحدة في البطوالت كافة عدا بطولة

قفزة وعلى الالعب أن يبدأ كل  ,لمنصة القفز قفزتين من مجموعتين مختلفتين من المجاميع الحركية
(  7 , كما ويوضح الشكل رقم )ومواجه لمنصة القفز رجلين مضمومتينمن الوقوف الثابت وب

( يبين جهاز حصان  8و الشكل رقم) حصان القفز القديم و منصة القفز الحديثة بعد تطويرها 
 .القفز مع  مسافة االقتراب و سلم االرتقاء 

 

 ة( حصان القفز على يمين الصورة و طاولة القفز على يسار الصور  7شكل رقم ) 

 
  
 عض المهارات( طاولة القفز مع سلم القفز و مكان االقتراب و ب 8شكل رقم )  
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  :المتوازي -3

 

سم  .30متساويتين بالطول ومتوازيتين وبارتفاع واحد طوله  يتكون الجهاز من عارضتين و
، جزء ثابت وجزء جزأينسم( مرتكزة على  02 – 42بين العارضتين )  سم والمسافة 190وارتفاعه 

تتكون تمارين المتوازي  و, تينعلى هيكل حديدي ويتم التحكم بعرض العارض متحرك جميعها تستند
كما هو  مختلفة ، قوة تؤدى بانتقاالت مستمرة بأوضاع تعلق وارتكاز، طيران من حركات مرجحة
 ( . 9مبين في الشكل ) 

 
 حد مهاراتهإ( جهاز المتوازي و  9الشكل رقم ) 

 
 

 :العقلة -8
 

األعلى بشكل أفقي محاطة بأسالك  يتكون الجهاز من عارضة مثبتة على عمودين من
بإحكام على األرض وعلى األعمدة  مرتبطة بجهتي العارضة من األعلى وفي األرض بحيث تثبت

وتتميز تمارين العقلة باالستمرارية والربط بين  داء الالعبوال يوجد فيها أي ارتخاء يؤثر على أ
والتناوب بين الحركات المنجزة قرب العارضة بقبضات يدين  حركات المرجحة ، اللفات ، الطيران

وارتفاعها  سم 24از الذي يكون فيه طول العارضة الكاملة على الجه متنوعة تثبت سيطرة الالعب
 ( . .1في الشكل رقم )  كما هو مبين .سم 270عن األرض 
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 ( يوضح جهاز العقلة و بعض مهاراته.1الشكل رقم ) 
 

 
 

 ( يوضح جهاز العقلة و بعض مهاراته11الشكل رقم ) 
 

 
 

  :و أجهزته  الجمباز الفني لإلناثب : 
,  اثنتان منها تتشابه بأجهزة الرجال و األخريان خاصان بالنساءيتكون من أربعة أجهزة و        

لطبيعة االختالف في   ويعود االختالف هنا في استثناء بعض األجهزة و التميز بالبعض اآلخر
   :هي ( 12عن جمباز الذكور )  كما يبنها الشكل البنية الجسدية لكال الجنسين وأجهزة اإلناث

 .القفز منصة أوحصان  -1

  . ات لمتوازي المختلف االرتفاع -2
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 . عارضة التوازن -3

   .ركات األرضيةالح -4
 

 في الجمباز اإلناث( أجهزة 12الشكل رقم )

 
 

 
 

 كل على حدة و بنوع من التفصيل الموجز: اإلناثو اآلن سيتم التطرق ألجهزة 
 

 :الحركات األرضية -3
البساط المستخدم في مسابقات الرجال، وترافق الحركات  تؤدي الالعبة حركاتها على بساط يشبه

  حركاتها مع الموسيقى التي اختارتها مع أداء بعض الرقص العبة تنسيقموسيقى حيث تحاول ال
على كامل مساحة البساط بفترة  ويجب أن تنفذ هذه الحركات ,( 13كما هو مبين في الشكل رقم ) 

  .ثانية .9تزيد عن  زمنية ال
 (  يبن صورة لجهاز الحركات األرضية و أحدى مهاراته13الشكل رقم) 
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 :القفز نجهاز حصا -3
 

 ,الرجال في مسابقات ُتؤدى مسابقات جهاز حصان القفز على الجهاز نفسه الذي يستخدم
 سم 130طاولة القفز  سم  فارتفاع جهاز حصان القفز أو .1أنه يختلف عنه في االرتفاع بفارق  إال

،  سم .12 عرض الجهاز بالنسبة  للجنسين فهوو  سم  120بينما للسيدات فارتفاعه    للرجال
, و التي تسجل معظم المنافسات تقفز الالعبة مرتين لكن القفزة ذات النتيجة األعلى هي وفي

  .( يبين شكل منصة القفز الخاصة بالسيدات و إحدى مهاراتها 14الشكل رقم ) 
 .( يوضح منصة القفز الخاصة بالسيدات و إحدى مهاراتها14شكل رقم )

 
 
 :تجهاز المتوازي مختل. االرتفاعا -1

الالعبةةات علةةى جهةةاز مكةةون مةةن قضةةيبين خشةةبيين متةةوازيين،  تتبةةارى فةةي هةةذه المسةةابقة 
تدور الالعبة حةول أحةد القضةيبين فةي سم. و 107واآلخر يرتفع  سم عن األرض،236أحدهما يرتفع 

المنةةاورات التةةي تتطلةةب رشةةاقة ومرونةةة عاليةةة. وتنتقةةل الالعبةةة بسةةرعة مةةن  كةةل مةةرة مةةع أداء بعةةض
( يوضةح صةورة لجهةاز  10و الشكل رقةم )  محاولة لإلبقاء على حركة مستمرة قضيب إلى آخر في

عبةارة عةةن تبسةةيط لجهةةاز المتةةوازي , وهةةذا الجهةةاز هةةو المتةوازي مختلةةف االرتفاعةةات وأحةةدى مهاراتةه 
 الخاص بالرجال ويرجع سبب التبسيط لطبيعة الفارق في البنية الجسدي و التكوين العضلي الخاص 

الجنسةين , ويعةود سةبب التبسةيط لطبيعةة القةوة و القةدرة العضةلية التةي يتطلبهةا التعامةل مةع هةذا  بكال
 الجهاز .
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 مختلف االرتفاعات وأحدى مهاراته لمتوازي( يوضح صورة لجهاز ا 10الشكل رقم ) 

 
  :عارضة التوازن جهاز -3

سةةم. وتقةةوم الالعبةةة بةةالقفز .1علةةى عارضةةة خشةةبية طويلةةة عرضةةها  تجةةرى هةةذه المسةةابقة
وأفضةل الالعبةات هةي التةي  ,فوقها، واالسةتفادة مةن الطةول الكامةل للعارضةة والوثب والجري والشقلبة

 لبات إلى الخلف ودوران الجسم. ويجب أال يقل وقت أداء الحركات عناللولبية والشق تقوم بالحركات

( توضةةح  16, و الصةةورة فةةي الشةةكل رقةةم ) يزيةةد علةةى دقيقةةة وثالثةةين ثانيةةة ال دقيقةةة وعشةةر ثةةوان، و
 عارضة التوازن و إحدى مهارته .جهاز 

ه مةن عائد لما يتطلبه التعامل معة ثويضيف الباحث بأن سبب تخصيص هذا الجهاز لإلنا  
, وذلةةك كةةون اإلنةةاث وبحسةةب علةةم التشةةريح  فةةان هل علةةى اإلنةةاث و يصةةعب علةةى الرجةةالتةةوازن يسةة

قدرتهن على التوازن تفةوق قةدرة الةذكور لمةا لةدى النسةاء مةن حةوض هةو أعةرض مةن حةوض الةذكور 
مةةنحهن اهلل إيةةاه أيضةةا لطبيعةةة التكةةوين و البنيةةة الخلقيةةة. لمةةا تحمةةل األنثةةى فةةي أحشةةائها وال يحملةةه 
الرجل أال و هو الرحم و الذي سيحمل جنينا يوما ما بداخله, لذلك كانت حكمة اهلل أن يكون حوض 

درة علةةى التةةوازن أكثةةر مةةن األنثةةى أعةةرض مةةن حةةوض الرجةةل ممةةا عةةاد بةةه علةةى المةةرأة األنثةةى  بالقةة
 الذكر .

 ( توضح جهاز عارضة التوازن و إحدى مهارته 16الشكل رقم ) 
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 : لجمباز الفني لإلناث و الذكور بين ا أوجه االختال.
 

هناك اختالفات بسيطة بين الجمباز الفني للذكور و اإلناث, وذلك يعود إما لطبيعة البنية 
الجسمية لكال الجنسين مما قد يمنع اإلناث من ممارسة إحدى تلك األنواع من رياضات أو أجهزة  

قدرة جسمية ال تقوى عليها اإلناث و الجمباز , أو نظرا لما يتطلبه نوع النشاط أو الجهاز من 
الالتي خلقهن اهلل عز وجل بقدرات جسدية هي أقل من تلك القدرات التي وهبت للذكور ,  أو قد  

 ال يستطيعها الذكور نظرا لما ميز اهلل به اإلناث عن الذكور كما أسلفت سابقا بخصوص حوض
م الرجال في الدنيا و تكليف القوامة األنثى وجهاز عارضة التوازن, هذا باإلضافة لطبيعة مها 

للرجال على النساء , و التي ُأعطى اهلل فيها للرجال قدرة أعلى من تلك التي ُمنحتها النساء, علما  
بأن هذه المعايير هي ذاتها التي جعلت المختصين يفرقون بين رياضة و أخرى أيها أنسب لكال 

أجهزة الذكور مع أجهزة اإلناث   والت تشابهت فيهاالجنسين, إال أن هذا لم يمنع أن تكون هناك بط
مثل جهاز الحركات األرضية من حيث المساحة وذلك لمالءمتها لطبيعة البنية الجسمية لكال 

  :بشكل مختصرالجنسين, وهذه الفروق و االختالفات 
 .   أجهزة(  4) اإلناث بينما أن أجهزة  أجهزة (  6) عدد أجهزة الذكور  -1

توجد أجهزة  المقابض والحلق والمتوازي والعقلة عند اإلناث وال أوجهزة حصان الحلق توجد أ ال -2
 . عارضة التوازن و المتوازي المختلف االرتفاع عند الذكور

تجمعه  درجة وأقصى ما 121يجمعه الالعب من الذكور في بطولة الفردي العام  ما أقصى  -3
 درجة لكل جهاز .  21جهزة كل فئة حيث تعطى وذلك نظرا لعدد أ درجة 01اإلناث  الالعبة من

يجمعه الفريق  وأقصى ما درجة 401 ريق من الذكور في البطولة الفرقيجمعه الف أقصى ما  -4
 .نظرا لعدد أجهزة كل فئة وذلك أيضا درجة 321من اإلناث 

 .سم 125سم وعند اإلناث  135الذكور  منصة القفز عند أوارتفاع الحصان   -5

 .  ثانية 01ية ثانية وعند اإلناث لغا 01الذكور لغاية  ألداء في الحركات األرضية عندزمن ا  -6
ويشير الباحث للسبب الرئيس لزيادة الزمن في الجملة األرضية لإلناث عنها في الجملة 

التي للتفاعل معها تحتاج الالعبة لمصاحبة جمباز اإلناث للموسيقى, و  األرضية للذكور والذي يعود
من الوقت ,  وذلك كون الالعبة تؤدي جملتها على أنغام مقطع موسيقي قد يضطرها أو قد  للمزيد

يلزمها جمال الجملة الحركية أن تلزم أو أن تثبت في مكانها لفترة من الزمن, و الذي قد يجبر 
الالعبة في فترة ما للعمل تحت ضغط الزمن مما سيؤثر على أدائها الفني, لذلك تمت زيادة الوقت 

 .الموسيقى تصاحب حركاتهم اللخاص بالفتيات الالعبات أكثر من الذكور الذين ا
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 : الجمباز اإليقاعيالقسم الثاني : 
الكرة ) يمارس من قبل اإلناث فقط وأجهزته هي:  ونوع خاص من منافسات الجمباز، وهو 

حركات  عبة بأداءوفيه بطوالت فردية وفرقيه تقوم فيه الال ) الحبل ،، الشريط، الشاخص، الطوق
تكون كرة أو سوًطا  وهذه األداة قد ,، مع استخدام أداة ُتحمل في اليدتخللها بعض الرقصيإيقاعية 

الحركات شبيه بذلك المستخدم في  أو طوًقا أو شريًطا أو حباًل ويؤدى الجمباز اإليقاعي على بساط
ثانية. ويتم تقويم  01الى 61الحركات بين  وتستغرق ,ويصاحب أداء الالعبة موسيقى ,األرضية

,  التي تقوم بها متضمنة مهارة إطالق والتقاط األداة الالعبات بناًء على رشاقة وصعوبة الحركات
ويمارس في , م1004اب األوليمبية الصيفية عام ضمن األلع دخلت مسابقة الجمباز اإليقاعيوقد 

, و الشكل رقم ) ل في الدول العربيةقلييتجاوز دولتين أو أكثر ب ال المنطقة العربية بشكل محدود
 وبعض أدواته . اإليقاعي( يوضح بعض مهارات الجمباز  10

 وبعض أدواته . اإليقاعي( يوضح بعض مهارات الجمباز  10الشكل رقم ) 

 
 : الترامبولين جمباز: القسم الثالث 

الفرق  بشكل محدود في بعض الدول العربية ويمارس كجهاز مساعد في تدريبات و يمارس
كليات التربية الرياضية في الدروس بعض لتطوير الحركات الصعبة وبشكل جزئي في  العربية

  (  www.wikipedia.org)  واستثماره في العروض الرياضية . المنهجية
ع ما بين مستطيل و ( يظهر جهاز الترامبولين بإحدى أشكاله التي تتنو  10و الشكل رقم ) 
 .مستدير و أحجام مخلفة 

 . الترامبولين جمباز( صورة توضيحية لجهاز  10الشكل ) 
 

 

http://www.wikipedia.org/
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 : الجمباز التربوي -8
, حسباألخرى نشاطا ترفيهيا أو بدنيا ف األلعاب الرياضيةككل  زتعتبر رياضة الجمباال 

نما هي رياضة  تحمل في طياتها و أهدافها جانبا تربويا ينعكس أثره بشكل مباشر على جميع  واط
جوانب شخصية الممارس,  ال سيما و أن رياضة الجمباز تعتبر من الرياضات التي ال بد لمن أراد 
أن يصل فيها لمرحلة البطولة و المشاركة العالمية أن يمارسها منذ طفولته , لذلك كان ال بد من أن 

سيها منذ المراحل األولى لممارسة تحمل هذه الرياضة ذلك البعد التربوي و تسقطه على ممار 
, ويقصد به ذلك النوع من الجمباز الذي ينبغي تدريسه ل طفال الالعب أو الالعبة لهذه الرياضة

 (.10: 1001في المدارس و بالتحديد في المدارس االبتدائية ) الخولي و بيومي :
بوي بأنه "  ذلك اللون (  الجمباز التر 106: 1000ويعرفه  كل من ) الخولي و عنان و آخرون ,

من النشاط الحركي التربوي التخصصي الموضوع على أسس بيولوجية بيوميكانيكية سيكولوجية 
النفسية  –المعرفية  –العقلية  –المهارية  –والذي يعمل على تنمية مختلف جوانب الطفل) الحركية 

، وهو الحركية راعاتاالجتماعية ( من خالل طرق تدريس تعتمد على االستكشاف الحركي للب –
ن كان أكثر تخصصا في اتجاه البراعات  يعتمد أساسا على أفكار ومبادئ التربية الحركية ، واط

 الحركية"  .
 

 خصائص الجمباز التربوي :
 يناسب الجمباز التربوي جميع المراحل السنية. -
 يعمل على تنمية مختلف أجزاء الجسم . -
 لمتزن .يساهم في النمو الشامل والكامل وا -
 يعمل على النمو البدني و المهاري والعقلي والمعرفي والنفسي واالجتماعي . -
 يسعى إلى توجيه سلوك الطفل ايجابيا لممارسة الجمباز المتقدم . -
 يهتم بخبرات النجاح ألن النجاح يدفع إلى النجاح . -
 يمنح فرصة جيدة لالستكشاف الحركي الهادف . -
 اعة والجرأة واإلقدام والثقة بالنفس .يسعى إلى تنمية الشج -
 يؤكد الجمباز التربوي على الحركات األصلية . -
 يحمي الجمباز التربوي الطفل من التشوهات الجسمانية وانحرافات العمود الفقري . -
يوسع مدارك الطفل من خالل القدرات االبتكارية واالستكشافية التي يقوم الطفل بالتفكير فيها ثم  -

 ها .تنفيذ
يؤدي إلى االستخدام األفضل ل دوات واألجهزة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تخدم جميع  -

 الرغبات والميول وتحقق جميع األغراض التربوية.
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تصل القدرات الحركية األصلية إلى مرحلة اإلتقان والتثبيت في أثناء ممارسة األنواع المتباينة  -
 من  الجمباز التربوي.

 الجمباز التربوي الميل الفطري لدى الطفل إلى الحركة فيوجهها نحو تحقيق أغراض النمو يستغل -
يستخدم الجمباز التربوي  -والعقلي والنفسي والمعرفي واالجتماعي .  المهاريو  الجسماني    

 المهارات والحركات المتدرجة من السهل إلى الصعب لتأكيد العملية 
 صحيحة .التعليمية بطريقة تربوية    
 يجد الطفل نفسه في مزاولته للجمباز التربوي . -
 الجمباز التربوي نشاط هادف وشيق لجميع المراحل السنية .-
 يستخدم الجمباز التربوي مختلف حواس الطفل للتأكيد على األداء الحركي في المستقبل . -
 يعمل على تنمية السمات اإلرادية . -
: 1000خالل األداء الحركي . ) الخولي وعنان وآخرون , ينمي اإلحساس بالقيم الجمالية -

100) 
 

 القيم التربوية للجمباز:
 

أو الالعبة هو وحده الذي يستطيع أن يقوم  بلما كانت رياضة الجمباز فردية فان الالع
بنفسه بالتغلب على مخاوفه عند تعلم حركة جديدة, ومن خالل تكراره ألداء تلك الحركات فانه 

ت سلوكية تمكنه من اتخاذ القرارات الحاسمة التي البد أن تكون صحيحة حتى يؤدي يكتسب عادا
الحركة بنجاح فمثل هذا السلوك البد أن يؤدي إلى إيجاد الثقة بالنفس والمثابرة والنظام كنتيجة 

ذا عمل الالعب على تحسين التقدم بالمستوى فانه ام بأنواع النشاط الخاص بالجمبازحتمية للقي ، واط
عان ما يتعلم ضرورة تنمية المثابرة إلى أعلى درجاتها كما البد له من تطبيق النظام إلى جانب سر 

وتتيح رياضة الجمباز  ,االشتراك بنفسه في تجربة تكرار أداء الحركة حتى يتم إتقانها في النهاية 
في أداء  فرصة ال حد لها في خلق القدرة على االبتكار وفي تحقيق الرضا والسعادة عند النجاح

الذي يؤدي إلى تنمية القدرة على تجسيد التناسق ينات وتنفيذ الحركات المكونة لها، األمر التكو 
، وينمي ذلك أيضا إدراك مدى الحاجة ان والتوقيت السليم عند الالعبينواالستمرار والتوافق واالتز 

أن البهجة التي تضفي ، كما بعض الحركات المبتكرة في الجمبازإلى القوة والجلد من اجل إتمام 
على الالعبين نتيجة لتعلمهم حركة جديدة كالشقلبة على اليدين حركة الشقلبة على الرأس على 

 (. 111: 2114األرض ال يمكن وصفها . ) علي ,
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 الموضوعات األساسية في الجمباز التربوي:-9
ت المهارية يتضمن برنامج الجمباز التربوي عدة موضوعات تمثل فيما بينها التعميما

 الحركية األكثر شيوعا في الجمباز والتي يقترح لها التدرج التعليمي التالي :
 التحرك في جميع االتجاهات والمستويات بمختلف أجزاء الجسم.-
 التحكم في التحرك واإليقاف في جميع االتجاهات.-

 التوازن الثابت والديناميكي والتحكم فيه.-

 كله.حمل وزن أجزاء الجسم والجسم -

 تنمية انتقال وزن الجسم.-

 استخدام أجزاء الجسم المختلفة بطالقة حركية.-

 التسارع والتباطؤ في حركة الجسم.-

 التحكم في شكل الجسم في الفراغ.-

 الطيران وتغيير شكل الجسم على المحاور المختلفة. -
 اللف والدوران في الهواء. -

 التحكم في رفع الجسم وخفضه .-

 محاور الجسم ومستوياته.الحركة حول -

 التوقيت واإليقاع الحركي.-

 (. 100: 1000المرجحات . ) الخولي و عنان و آخرون ,-
 

 :الخصائص التربوية لمدرس الجمباز -01
نظرا ألن رياضة الجمباز تتصف بالصعوبة النسبية  في األداء, و تتطلب المزيد من 

,  وتحتاج إلى التفاني وصدق االنتماء , كان ال على التحدي وبذل الجهد و العطاء الذكاء, وتعتمد
,  هبد من أن يتميز مدرسوها و مدربوها بخصائص تربوية تمكنهم من القيام بمهامهم على أتم  وج

, و التعامل معهم يحتاج إلى الحكمة واتساع هذه الرياضة كلهم أبطال وذلك ألن العبي و ممارسي
 به المدرس . همية الدور الذي يقومالصدر و الشعور بأ

جمال خصائص مدرس الجمباز التربوية فما يلي :  ويمكن تلخيص وا 
القدرة على استخدام الطرق التربوية المؤثرة مع مراعاة خصائص العبي الجمباز من حيث ) -

 الجنس (. –العمر 
 القدرة على إنشاء الفريق أو الجماعة التي لديها ميل أو اهتمام بالجمباز .-

 اء عالقات متبادلة صحيحة مع العبي الجمباز وعلى جعل هذه العالقات متزنة .القدرة على إنش-
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عادة ترتيبهم - القدرة على إتقان وتطوير ) ترقية ( معارفه ومعلوماته والقدرة على دراسة الالعبين واط
 في ضوء هذه الدراسة .

 بكل العب .االهتمام  –الدقة  –العدل  –التمتع ببعض الصفات مثل السعي لتحسين الذات -

قوة  –الثبات النفسي في المواقف الصعبة  -التمتع ببعض الخصائص النفسية مثل اعتدال المزاج-
 (. 1000806القدرة على الصبر واالنتظار .)كاشف , –التحمل النفسي  –الجهاز العصبي 

 

 : مراحل التعلم في الجمباز -00
ما ينطبق على كل المهارات في إن ما ينطبق على مراحل تعلم مهارات الجمباز هو ذاته 

كافة المسميات واأللعاب الرياضية المختلفة , وبما أن العملية التعليمية في النشاط الرياضي بشكل 
عام ومهارات الجمباز بشكل خاص تعتمد على الجانب العملي بامتياز واضح , كان ال بد من 

 االهتمام بتطوير وتدريب الجهازين العصبي و العضلي جيدا .
 

أن لتعلم المهارات الحركية الرياضية أهمية كبيرة في  إلى(  224:  1005ويشير ) برهم ,
 مجال التربية البدنية والرياضية ، واإلتقان التام للمهارات الحركية يتأسس عليه وصول الفرد إلى

ية كما ،و يتأسس تقسيم مراحل التعليم الثالثة التالية على طبيعة العمليات العصبأعلى المستويات
 وعلى تأثير الجهاز العصبي على التعلم .(بافلوف )يراها العالم 

( مراحل التعلم الحركي إلى ثالثة مراحل  224:  1005وفي ضوء ما سبق يقسم ) برهم ,
 رئيسية ترتبط وتتفاعل فيما بينها وتؤثر وتتأثر كل منها باألخرى ، وفيما يلي هذه المراحل :

 

 كتساب التوافق األولي للمهارة :مرحلة ا المرحلة األولى :
، وذلك عن طريق إثارة عدد كبير ساس األول لتعلم المهارة الحركيةتشكل هذه المرحلة األ

عطائها اإلشارات باالستجابة الحركية، وتهدف هذه المرحلة إلى إعطاء الفرد  من العضالت واط
كسابه التصور العام الكلي للمهارة لضمان قدرة الفرد على األدا  ء .واط

ومن الخصائص المتميزة لهذه المرحلة شعور الفرد أن حركاته غير متناسقة وال تخضع للتحكم 
والتوجيه ، ولكنه في غضون األداء المستمر فانه يستطيع أداء المهارة الجديدة على الرغم من 

رور خاصة ، ويرتبط أداء الفرد للمهارة ألول مرة بعامل المرح والساحتوائها على العديد من األخطاء
لإلفراد في المراحل السنية األولى فأداء الفرد ألي مهارة ألول مرة هو مصطلح يرمز إليه مرحلة 

 اكتساب التوافق األولي .
وعند مقارنة مرحلة اكتساب التوافق األولي بغيرها من مراحل التعلم الحركي فإنها تتميز 

اإلضافة إلى االفتقار إلى عنصر الدقة بالزيادة المفرطة في بذل الجهد بسبب سرعة حدوث التعب ب
 في األداء .



                                                                                                         

06 

 

 مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة :المرحلة الثانية : 
تتميز هذه المرحلة بقدرة الفرد على أداء المهارة المتعلمة بطريقة أفضل وعدم ظهور 

صالحها باإلضافة إلى تميز األداء بالتحكم وا لتوجيه وقلة الجهد األخطاء السابقة نظرا الكتشافها واط
 المبذول ،لذلك نطلق على هذه المرحلة بان التوافق يكون أفضل من المرحلة السابقة .

 

 مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية : المرحلة الثالثة : 
 

تتميز هذه المرحلة بان الفرد يكون قد أتقن المهارة المتعلمة وأصبحت ثابتة غير متذبذبة 
ع إلى االستجابة الصحيحة للموقف التعليمي والذي يتميز بندرة األخطاء من في مستواها وهذا راج

 خالل مبدأ   االستمرار في التدريب كذلك االقتصادية في الجهد المبذول ، هذا ويظهر األداء بصفة 
ارة آلية دون مجال لتدخل العمليات العقلية كالتذكر والنسيان في األداء باإلضافة إلى أداء المه

، وتثبيت المهارة بواسطة الزيادة التدريجية لتوقيت الحركة إضافة إلى مة تحت الظروف الثابتةالمتعل
تغيير في االشتراطات والعوامل الخاصة باألداء في الظروف الصعبة غير الطبيعية .) برهم 

,1005  :224-225 .) 
 

 الطرق الرئيسية في تعليم الجمباز: -02
   

الرياضات األخرى ال يمكن تعلما بدون المرور بمراحل  رياضة الجمباز حالها كحال كل
, وتختلف طرق تعليم وتدريس كل مهارة اع طرق تعلم تناسب كل مهارة فيهاتعليمية معينة , أو إتب

في الجمباز باختالف طبيعة المهارة , إال أن طرق تعليم الجمباز ال تخرج عن الطرق العلمية 
   المعروفة .
حركات الرياضية ) في الجمباز ( فيما بينهما تبعا لنوعها وطريقة تختلف المهارات والو 

أدائها مما يتطلب اختيار الطريقة المناسبة ألنها تعتبر وسيلة فعالة في تنظيم الخبرات التعليمية 
ليحصل المتعلم على أفضل النتائج ل هداف المراد تحقيقها , ومن الطرق الرئيسية في تعليم 

 :(100-100: 2110ي الجمباز كما يذكرها ) الخزاعلة ,المهارات الحركية  ف
 الطريقة الجزئية.-1
 الطريقة الكلية.-2
 الطريقة الجزئية الكلية )الوحدات التعليمية( .-3
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 ( المقصود بكل من هذه الطرق على النحو التالي :424: 0991ويشرح ) برهم, 
 الطريقة الكلية : الطريقة األولى :

مهارة الحركية ككل مركب دون تقسيمه وتجزئته إلى أجزاء ووحدات وهي تعلم الفرد لل
صغيرة تشكل في مجموعها الكل المركب للمهارة ، ويرى أنصار هذه الطريقة أن تعلم الفرد كوحدة 
واحدة مدركا العالقات المختلفة بين العناصر والمكونات التي تشكل كل المهارة , وهذا يسهم في 

تقانها بسرعة   ، كما يرى أنصار هذه الطريقة أنها تمتاز بالمميزات التالية :تعلمها واط
 تسهم بدرجة كبيرة على التذكر الحركي حيث يقوم الفرد باألداء ككل .-1
 تالءم المهارات الحركية السهلة غير المركبة والتي يصعب تجزئتها .-2
 

 : الكليةأهم المآخذ على الطريقة 

كية المركبة التي تتميز بالصعوبة ، أو بعض المهارات يصعب استخدامها مع المهارات الحر -1
 الحركية التي تتميز بعض أجزائها بالصعوبة .

ن التركيز على جزء صعوبة التركيز بصفة دائمة على كل أجزاء المهارة المركبة ففي الغالب يكو -2
بشرح المهارة  وفي تعليم المهارات الحركية بالطريقة الكلية يقوم المدرس والمدربصعب دون غيره, 

ككل بطريقة مبسطة باألسلوب النظري وأداء نموذج حركي متكامل للمهارة ثم يبدأ التدريب عليها 
ويفضل استخدام التوقيت البطيء ألخذ اإلحساس الحركي ويرافق األداء التوجيه واإلرشاد والتركيز 

 على األجزاء المهمة في المهارة .
 

 : الطريقة الجزئيةالطريقة الثانية : 
يقصد بالطريقة الجزئية "هو تعلم الفرد للمهارة بعد تقسيمها إلى عدة أجزاء ووحدات بحيث 

حتى تنتهي أجزاء المهارة يتم تعلم كل جزء ووحدة على حدة حيث يتم التسلسل في تعلم األجزاء 
ميز ، وفي النهاية يكون أداء هذه األجزاء مترابطة "، ويرى أنصار هذه الطريقة أنها تتالحركية

 بمناسبتها للعديد من المهارات الحركية التي تتميز ويغلب عليها صفة الصعوبة البالغة .
 كذلك نجد أن عيوب هذه الطريقة تتمثل في:

 .مالءمتها للمهارات الحركية السهلة البسيطة  -
ي باإلضافة إلى فقدان االرتباط بين األجزاء بعضها بالبعض اآلخر عند تعلمها منفردة مما يؤد -

 بالتالي إلى التأثير سلبا على اكتساب اإلتقان والتثبيت للمهارة الحركية .
وبعيد تعليم المهارات الحركية بالطريقة الجزئية يرى ضرورة قيام المتعلم بأداء األجزاء على أن 

 تشكل كل متكامل وأن ال تكون الفترة الزمنية بين تعلم الجزء والجزء الذي يليه كبيرة للغاية .
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 الطريقة الكلية الجزئية :طريقة الثالثة : ال
يقصد بالطريقة الكلية الجزئية هو" تعلم الفرد باستخدام الطريقتين السابقتين معا ،وذلك  

لالستفادة من مميزاتها وتالفي عيوب كل طريقة "، وبالنسبة لمعظم الحركات ،فقد دلت الشواهد أن 
 .التعليم بهذه الطريقة أعطى وحقق نتائج أفضل 

ويجب على المدرس والمدرب عند استخدام هذه الطريقة بضرورة تعليم المهارة ككل في 
البداية ثم االنتقال لتعليم األجزاء الصعبة كأجزاء منفردة مع ارتباطها بالشكل العام للمهارة المتعلمة 

 (. 220-225: 1005) برهم ,
جد طريقة عامة ثابتة ( أنه يتضح مما سبق ذكره انه ال يو  104: 2114ويرى ) علي ,

وانه يمكن منطقيا استخدم كل الطرق في تعليم الجمباز بنجاح ، وغالبا ما يختلط األمر على 
المدرس هل بالطريقة الكلية أم الجزئية يمكن استخدامها في التدريب واألفضل استخدام كلتا 

منها وما يقابلها من تقدم الطريقتين وفقا للواجبات الخاصة القائمة وحالة التدريب وما يلزم في كل 
 جيد ، وعادة يتحول الالعب كليا و بتوجيه من المدرب من األداء األولي للحركة إلى توافق األداء 

الحسن  , فالقفزة فتحا على الحصان تؤدي على الحصان المنخفض عندما يكون الالعب متقنا أوال 
 عند تعقيد الحركة عن طريق اإلرشادات للشكل األولي للقفزة أي انه تغلب على القفزة فوق الحصان 

، وعند الوصول إلى الشكل الجيد للمسار الحركي ، وتحسن االقتراب وأخذ الخاصة ورفع الحصان
 االرتقاء والطيران األول واالرتكاز والدفع باليدين والطيران الثاني والهبوط على األرض .

از لتعلم هذه القفزة قد تحقق و إن ويفهم من ذلك أن إعداد القوة المناسبة للقفزة واالرتك
أغلب العناصر الحركية البسيطة يمكن أداؤها باستخدام الطريقة الكلية حيث تؤدي الحركة ككل وفقا 
للمتطلبات الديناميكية للمسار الحركي الكلي من البداية إلى النهاية وينتج ذلك بالعمل المشترك 

 كي المطلوب انجازه .لجميع أجزاء الجسم بما يتناسب مع األداء الحر 
وفي معظم الحاالت التي يتم فيها تعلم المهارات الصعبة يفضل استخدام الطريقة الجزئية قبل تعلم 
المهارة ككل فمثال عند تعلم الشقلبة األمامية على اليدين يتم تعلم حركة االقتراب وأخذ االرتقاء قبل 

 ة التي تساعد في تنمية القدرة والترابط مع تعلم المهارة ككل ، وبجانب ذلك يحتاج الالعب للشمولي
ويؤدي توحيد الطريقتين إلى سرعة السيطرة  ،يد والقدرة على التركيز والتوافقالعناية بالتدريب الج

 (.  104: 2114على الجملة الحركية ) علي ,
 

 خطوات تعليم أنشطة و مهارات الجمباز:-01
الطالب ومرحلته الدراسية ، لذلك ال  بد يعتمد تدريس مواد التربية الرياضية على عمر 

للمعلم مراعاة هذان الشرطين األساسيين اللذين يبدأ التعلم على ضوئهما، وال بد من تبني طريقة 
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التدريس المناسبة أو اختيار مجموعة طرائق التدريس التي تحقق الغاية من هذه المرحلة وهذه 
 المرحلة العمرية  للطالب . 
األلعاب ين وأنشطة ومهارات التربية الرياضية الخاصة بالفعاليات و كما إن طبيعة تمار 
, ومنها ما حتاج إلى تدرج وتسلسل حركي منطقي, فمنها ما هو معقد يتتعدد وتختلف فيما بينها
 ، ولهذا يتطلب التدرج من السهل إلىأجزاء حركية كي يستوعبها الطالب يحتاج إلى تجزئته إلى

 ، كل ذلك حسب الفعالية المعطاة ومرحلة الطالب وعمره .لتركيبالصعب، ومن التحليل إلى ا
بتصحيح األخطاء أثناء  وكي يتم اإلتقان التام للمهارة البد للمعلم من االهتمام المتواصل 

ن ،الحصص ، فمنهم ما هناك فروق فردية يجب مراعاتهاالن استيعاب الطلبة ليس متشابها واط
و من لية على التعلم ،وفي كل األحوال منهم أيضا ذو قدرة عا، و طيء في التعلم ومنهم المتوسطالب

أجل تكوين صورة صحيحة عن الحركة أو النشاط والوصول إلى اإلتقان الكامل ذكر) 
( عدة  خطوات مهمة ال بد و أن يتبعها  معلم التربية الرياضية في 100-106: 2110الخزاعلة,

 ي .طريقة تدريسه للمهارات في الجمباز وهي كالتال
 

 الشرح: -أ
تستخدم هذه الطريقة كلما كان إدراك المتعلمين عاليا ، ويجب أن تكون الجمل والعبارات مفهومة 
لعمره ومرحلته ، وفي كل األحوال يجب أن يكون الشرح مختصرا ومقتصرا على الفكرة العامة 

اللغوية لديهم ,ويجب للحركة ، وال يحبذ استخدام هذه الطريقة مع صغار السن لعدم اكتمال النواحي 
 وطلب التقليد الفوري لها . ركةاستبدالها بالنماذج المباشرة للح

 

 عر. الحركة :-ب
التفكير في الحركة والتمعن  يستحسن أن يعرض المعلم الحركة أمام الطالب ،ليكون أمامهم

لبة صغارا ، وكلما كان الطون الحركة بشكل جيد، وقد يكون العرض من احد الطلبة الذين يجيدفيها
، وهناك أساليب حديثة في عرض الحركة من على المعلم أن يعرض الحركة بنفسهفان الواجب 

خالل التكنولوجيا الحديثة باستخدام البروجيكتور أو العرض بوساطة البوربوينت والفيديو أو تكون 
ة العرض ، والمهم في ذلك أن تراعي و تالئم وسيلربوسائل العرض التقليدية كالرسومات والصو 

 نضج وعمر المتعلم .
 

 محاولة أداء الحركة : -ج
، فبعد أن شرحت له المحاولة والخطأ من خالل التجزئةوفي هذا الجزء يقوم المتعلم ب

، فان ذلك لك المهارة بالوسيلة المناسبة له، ثم تم عرض تة باألسلوب والطريقة المالئمة لهالمهار 
ة الخطأ أقل بكثير من ولة ، وفي هذه المرحلة يكون فيها نسبيعني انه تكون لديه خبرة إلجراء المحا
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خطاء التي تحدث ، ألنه تعرف على المهارة ،وعرضت عليه والمهم هنا أن ال نهمل األنسب النجاح
 .ألن عكس ذلك يجعل الخطأ يثبت لدى الطالب ،مهما كانت بسيطة، بل يجب إصالحها أوال بأول

 

 التدريب على المهارة :  -د
لمهارة فانه يلزمه هذه المرحلة بعد أن أصبح لدى المتعلم المبادئ األساسية ألداء اوفي 
 ، فكلما زاد في التدريب وصل المتدرب إلى نوع من التوافق العضلي العصبي للحركة التدريب عليها

ات وال ننسى هنا أن كثير من الحرك ،ثناء األداء،وكذلك تزيد من الثقة بالنفس واإلثارة والتشويق أ
فيضطر المتدرب أن يتدرب في أوقات خارج  ،اضية ال يسعفها وقت الحصة المحددوالمهارات الري

 قد تكون بعد الدوام أو خالل حصص الفراغ المتاحة له . الحصة ،
 

 التقدم بالمهارة :-ه
 

وهنا بعد التدريب المستمر على المهارة أو الحركة فإنها تصبح مع مرور الوقت جزء من 
 ،ويبدأ المهارة  من مواقف مختلفة فيؤديها بشكل انسيابي وسلس ) أوتوماتيكي ( لم ،جسم المتع

 وأماكن متعددة ،وبأساليب في غاية الدقة والجمال .
 

 :امل األمن و السالمة في الجمباز إجراءات و عو  -04
 

و إن المهتم برياضة الجمباز يعلم جيدا بأنه ال يمكن الحديث عن الجمباز دون التعرض  أ
, وما ذلك إال و السالمة الخاصة برياضة الجمبازاإلشارة إلى موضوع  وسائل أو عوامل األمن 

ألن رياضة الجمباز تعتبر من الرياضات الصعبة والتي تمتاز بعض حركاتها بالخطورة البالغة, 
ذا يجب , لاألجهزة المرتفعة عن مستوى األرضنتيجة الوثب والقفز عاليا, وبالذات إذا تعلق األمر ب

اتخاذ بعض مدرسين أو مدربين ضرورة  اعلى العاملين في مجال رياضة الجمباز سواء كانو 
قد لتجنب الحوادث واإلصابات التي الضرورية وعوامل األمن والسالمة  توفيرالهامة و  جراءاتاإل

من يتعرض لها الممارس, ال سيما و أن العديد من اإلحصاءات تشير إلى أن رياضة الجمباز تعبر 
الجوانب الهامة  تلك اإلجراءات و ولتحقيق ذلك يجب أن تنالاإلصابات األنشطة التي تكثر فيها 

منها ( 50: 1005,  آخرونذكر ) الفاندي و  ولقد , عناية المدرس أو المدرب لمهارات الجمباز
 -ما يلي:
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 :وهي  لالعب) أ ( وسائل األمن الشخصية  
 واقي اليد : -0

أداة مصنوعة من الجلد المرن و يرتديها الالعب بين اإلصبعين الخنصر  وهو عبارة عن
والبنصر ويربط الطرف األخر بمعصم اليد وهذه تحمي يد الالعب من االحتكاك بالجهاز وخاصة 

نها تقلل من فرص إفالت قبضة يد الالعب من الجهاز .  العقلة والحلق كما واط
 

 استعمال المانيزيا : -2 
مل على تجفيف العرق من كف اليد أثناء األداء وخاصة تلك التي تؤدي المادة تعوهذه 

 المرجحات على العقلة والحلق والمتوازي كما وأنها تقلل أيضا من مخاطر اإلفالت من األجهزة .
 

 يلي :( على ما سبق ما  36: 1005ويضيف ) برهم , 
 ابات الناتجة عن عدم التسخين.ضرورة قيام الممارسين باإلحماء والتهيئة الجسمية لتجنب اإلص-3

مراعاة ارتداء الزي الرياضي الخاص برياضة الجمباز, حيث يعطي الفرصة لالعب ألداء -4
 المهارات الحركية بسهولة ويسر مع عدم وجود إعاقة أثناء األداء.

 

 ب ( المالعب واألجهزة:  )
و األجهزة من  ( ما تتطلبه المالعب50: 1005,  آخرون) الفاندي و  حيث ذكر كل من

 عوامل تعين على سالمة الممارسين ومنها :
  

 الصالة أو الملعب :-أوال
 ويراعي فيه ما يلي :

 استيفائه للمواصفات القانونية والهندسية من حيث الجانب الصحي كاإلضاءة والتهوية . -1
 ة الالعبين .استمرار الصيانة والنظافة والتأكد من خلو المكان من أية عوائق قد تسبب إصاب -2
 تخصيص أماكن الجمهور بعيدا عن المساحات المخصصة للعب . -3

 (: 11: 1005كما ويضيف  كل من يعقوب و سليمان)
أن تكون أماكن التمرين صاالت أو مالعب الجمباز في حالة ال غبار عليها ومالئمة مع -4

 المتطلبات الصحية .
رورية الستبعاد منابع األخطاء من بادئ أن تحتوي الصاالت على كل معدات االحتياط الض-5

األمر ويجب أن تكون مهيأة بكل دقة وان تحقق مرتبطة مع األشكال النظامية للجمباز الشروط 
 الضرورية للوقاية من الحوادث . 
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 األجهزة :-ثانيا 

من)  القانون فهناك مالحظات ذكرها كل فبجانب مطابقة األجهزة للشروط التي نص عليها  
 ( وهي كما يلي :50: 1005,  أخروني و الفاند
 مراعاة عاملي السن والجنس : -1

فأجهزة الناشئين تختلف عن أجهزة الكبار حيث هناك توصيات عديدة باستخدام أجهزة 
, كما بفضل استخدام المهر للناشئين بدال من الحلق المنخفض والمتوازي المنخفضمعدلة كاستخدام 

من األهمية عند وضع برامج الجمباز تناسبها مع مراحل النمو  حصان القفز وهكذا, ولهذا كان
 المختلفة حرصا وتالفيا لخطر حدوث اإلصابة .

مراعاة استمرار التأكد من سالمة األجهزة وصيانتها بشكل دوري وعدم اإلهمال في هذا -2
 الشأن على اإلطالق  .

 م األجهزة :توصيات عامة لضمان عوامل األمن والسالمة عند استخدا-) ج ( 
( على بعض التوصيات لعامة الخاصة  61: 1005,  آخرون) الفاندي و أكد كل من

 لضمان عامل األمن والسالمة في استخدام األجهزة  وهي : 
 التخطيط السليم لمساحات الملعب .  -1
أن تغطي منطقة الحركات األرضية بنوع جيد وقانوني من المسطحات وعدم وجود أية معوقات  -2
 ا. به
 فحص األجهزة قبل وبعد التمرين . -3
 األجهزة عن أية عوامل قد تسبب اإلصابة . ابتعاد -4
مراعاة النظام في التدريب وعدم وقوف الالعبين دون داع لذلك بجوار أحد األجهزة وخاصة  -5

 أثناء قيام زميل باألداء الحركي .
قد يسبب جهله بطريقة السند في عدم ترك أي زميل للمساعدة دون فهمه لطبيعة الحركة ف -6

 إصابته إصابة باللغة .
 تها وخاصة في حركات القفز وضرورة مناسبتها التأكد من سالم العناية بأماكن الهبوط و-0
 .طبيعة الحركة من حيث االرتفاع والمدى ل
 والتأكد من عدم وجود أية إعاقة في طريق اقتراب الالعب أو ارتقاءه . -0
التدريب أو اللعب فيما لو كانت األجهزة غير صالحة ومطابقة تماما  رفض االستمرار في -0

 للشروط القانونية .  
 ما سبق :  إلى(  11:  1005هذا و قد أضاف ) يعقوب و سليمان ,
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 وأمانة لتجنبيلتزم جميع المدرسين والمدربين باختبار كل األجهزة والمراتب بضمير أن  -11
 الحوادث.

( نقال عن ) شليجر ( بأنه  يجب مراعاة  60:  1001بيومي , كما ويضيف ) الخولي و 
 االشتراطات التالية :  

 العمل على تخفيض معدل الضوضاء في الدرس ألن ذلك  يقلل من الحوادث . -11

على القائم بالسند المساعد أن يكون واعيا بجوانب الحركة وخاصة الخطرة منها وكيفية السند -12
 فنيا .

 لفهم لهما دور مؤثر في الوقاية من اإلصابة .المعرفة وا -13

 توقيت السند المساعد مهم في تجنب الحوادث . -14

 قد ال يكفي العب واحد للسند الوقائي لبعض األجهزة .  -15
بعضا من العوامل التي يتعين مراعاتها عند  ( ( Royal Navy, 1990: 5ما سبق  إلىكما و يضيف 

 المشاركة في الجمباز وهي :

 .ضمان أن يتم تجميع األجهزة  والمعدات بشكل صحيح ومناسب  -16

 .ضبط ارتفاع األجهزة لتتناسب مع قدرة العب الجمباز  -10

 إشراف شخص مؤهل . بأنشطة الجمباز المراد تطبيقها تحتيجب القيام   -10

وف تحد عدم  ارتداء  المجوهرات أو ساعات اليد أو ارتداء  المالبس الفضفاضة التي س  -10
 من حرية الحركة في صالة األلعاب الرياضية .

 .د أعد لهاللمهارات التيلم يكن قعدم السماح  لالعب الجمباز بمحاولة التدريبات أو تطبيق   -21

 مرهق" .  عدم السماح  بالقيام بمهارات الجمباز "عندما يكون الجسم  -21

 قلق مما سيقلل من خطر التعرض  لإلصابة.إن القدرة على الهبوط بسالم يقلل كثيرا من ال  -22

بما أنه قد يكون من أسباب الحوادث في صالة ل لعاب الرياضية الجهل، والضجيج  لذا   -23
 يو السلوك و النظام تكون ذات مستوى عال فانه ينبغي بل ومن الضروري وضع قواعد لالنضباط

 وتنطبق على الجميع .

كات العملية  داخل صالة التدريب  ومراقبة الخشونة التي قد ال ينبغي أبدا بالسماح  بالن - 24
يقوم بها بعض الالعبين, و العمل على تشجيع السلوك الحسن و تقديم التعزيزات االيجابية و الحث 

 0 على االلتزام بصفات االنضباط التي يحتاجها جميع الالعبين
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ة في الجمباز يجب لضمان الممارسة اآلمن( أنه (Radmore, 2007 :1,2 ويضيف 
 االنتباه إلى: 

بحيث تخلو من األشياء الخطيرة   اإلمكانالرياضية أمنه قدر  األلعابالتأكد من جعل صالة  -25
 .مثل ) زوايا حادة , حواف ، طاوالت الطعام إلخ ( 

عند استخدام  مراتب اإلسفنج للهبوط عن األجهزة، ينبغي أن تكون بعيدة عن الجدران أو   -26
 . ا من األجهزةغيره
أن يكون المعلم على علم بما يعانيه الطلبة من ظروف صحية قد تؤثر عليهم أثناء الدرس)  -20

  بضمان أن  يطيع الطلبة قواعد السالمة األساسية وتعويدهم  على استيعا   )الربو، الصرع، الخ
 .وقبول القيود الخاصة به

 لمهارات في البداية بسيطة و منخفضة . وينبغي أن تكون األجهزة التي تطبق عليها ا -20
م صورة واضحة عن يجب على المعلم تحديد المهام بوضوح و التأكد من أن الطلبة لديه -20

قدراتهم مستوى ل ومدى مناسبتها حركات  عنها من تنتج أنما هو متوقع وما يمكن طبيعة المهارات 
 .الخاصة

 ( 36: 1005) برهم , و يضيف 
. أدائها, وتجنب مالمعطاة في مستوى الالعبين وفي مقدورهن المهارات مراعاة أن تكو -31

 المهارات الصعبة المتقدمة التي ال تتناسب ومستوى المتعلم.
 

 الصعوبات التي تواجه نشر الجمباز : -01
 

صعوبات عديدة تقف أمام انتشارها بقوة في المجتمع بين الصغار و تواجه رياضة الجمباز 
ور و اإلناث  كباقة األنشطة الرياضية األخرى إذا ما قورنت مثال برياضة كرة الكبار وبين الذك

) شحاتة و الشاذلي , القدم أو غيرها من األلعاب الجماعية أو الفردية كألعاب القوى و يجمل
 تلك الصعوبات بالتالي :     (121: 2111

 نقص في القيادات المتخصصة .-1

 التجهيزات و المنشآت و المعدات الضرورية . , و فيالمادية اإلمكاناتنقص في -2

ية على مستوى كافة ر ضعف الوعي العام عن أهمية هذه الرياضة لمختلف المراحل العم-3
 الطبقات في المجتمع للجنسين .

غياب التشريعات القانونية التي تجعل ممارسة هذه الرياضة لمختلف قطاعات المجتمع أمرا -4
 . إجبارياضروريا و 
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على تنظيم مثل هذه الرياضة داخل الدولة  اإلشرافالمؤسسات أو الهيئات المختصة في  غياب-5
 الواحدة .

 طغيان الرياضة التنافسية على كافة األنشطة الرياضية ال سيما الشباب و تحول االهتمام-6
ماعية االجت, ال من أجل فوائدها التربوية و الصحية و النفسية و بالرياضة من أجل الفوز و التفوق

 االهتمام باألقلية من الرياضيين على حساب األكثرية من شباب األمة . إلى, وهذه الظاهرة أدت 

, و كلها و سائل منافسة تحول دون و أدوات أجهزةالترويح السلبي من تفشي و سائل التسلية و -0
 برامجها . إلىممارسة الفتيان ل نشطة الرياضية واالنضمام 

لك عدم توافر األفالم و المطبوعات الخاصة ببرامج الجمباز العام وكذنقص في المنشورات -0
 (.121: 2111المؤلفات في هذا اللون من الرياضة  ) شحاتة و الشاذلي , المتخصصة و 

 

 بع. المشكالت النفسية في الجمباز الحديث : -38
 

ياضات له ليس في الجمباز فحسب بل في كل الر  لالعبمما ال شك فيه أن العامل النفسي 
دور كبير في تأثيره على مدى انجاز الالعب , و يعتبر سالح ذو حدين إما في الفوز و تحقيق 

المتأخرة هذا الجانب  االنجاز أو  الخسارة هدم الالعب المنافس , لذلك أولت الدول المتقدمة منها و
 ى االستقرار, وجعلت للرياضيين في كل مجال داعم ومرشد نفسي همه المحافظة علأهمية كبرى
ترات التدريب و مجمل حياة ليس في أجواء البطوالت فحسب بل على مدى ف ,لالعبالنفسي 
, إال أنه و في ذات الوقت لعب أصحاب همية أن يكون اللعب مستقرا نفسيا, لمعرفتها بأالالعب

نظر , والذين اعتبروا  الرياضة وسيلة لكسب المال بغض اللنفوس المريضة في المجال الرياضيا
 , متناسيين أجمل ما م لتحيق النصر على المنافس الخصمعن الطريقة أو األسلوب الذي قد يستخد

في حقيقة المنافسات الرياضية أال و هو التنافس الشريف و جمال الروح الرياضية إن في تقبل 
الجمباز إن النمو المستمر للكم الهائل لإلنجاز في النصر, و  الهزيمة أو في قمة الفرحة بتحقيق

والتعقيد المستمر في الحركات وربط الجمل الحركية جعلت لإلنجاز متطلبات مالية زادت من أهمية 
 الجانب النفسي لزيادة التقدم في الجمباز .

إن االرتباط المستمر للمعلومات النفسية في وضع التدريب واإلعداد للمنافسات ال تسمح بالبدء 
 ، ومن متطلبات االختيارازذلك مع اختيار الناشئين في الجمب ، ولكن يجب أن يتمالعالي باإلنجاز

، والخواص السيئة والتقدم والبناء الرياضي في مراحل التدريب من حيث الكيف والتربية المناسبة
 ، ومع كثرة وى في فترة تدريب االنجاز العالياألساسية ربط الكيف الخاص باإلنجاز واستقرار المست

 أن نبين أهمية ذلك في التدريب األساسي للناشئين : المشاكل النفسية يمكن
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، ونجد هنا أن علوم ت الخاصة باختيار الالعب الصغيرتبدأ عملية البناء والتربية مع المشكال
الرياضة ما زالت في البداية في البحث العلمي ولذا ننتقي الخواص النفسية في مشكلة االختيار في 

جراء اختبارات حتى يمكن التعرف على المظاهر الجمباز على ضوء القياسات النفسي ة المناسبة واط
، وارتباط سية التي يجب توافرها في الجمبازالخاصة مع االرتباط الدقيق لمتطلبات التحليالت النف

ذلك بالصعوبات المصاحبة المعروفة لدى المدربين ورجال العلم ، وقد بدا البحث العلمي يوضح 
حظات النفسية وقبل كل شيء المعلومات الخاصة بسيكولوجية هذه التساؤالت عن طريق المال

التعلم وسلوكية التعلم وسلوكية التنمية والتقدم يمكن وصف العملية التربوية البنائية في فترة التدريب 
األساسية بصورة فعالة وتكون القدرات الحركية الخاصة التي يتمتع بها الناشئ في المراحل السنية 

 وتكون مل المقيد في فترة االنجاز العال القدرات غالبا ال تتجاوب مع التدريب في العالحالية ، وهذه 
في التدريب من قبل الالعب و التصرف الحركي بالنسبة  باالبتكاريةالحاجة ماسة لضبطها 

 ( . 101: 2114للمنافسات الهامة للتالميذ األكبر سنا .) علي ,
 

 ":21إلى  08التعليم الجامعي ""من الشباب "  مرحلةالبدني و الحركي نمو الخصائص -07
 

ال يمكن الحديث عن الصعوبات التي تواجه طلبة مرحلة ما في جانب ما  دون الحديث 
الباحث بالحديث عن بعض خصائص هذه  يعن خصائص الفئة المستهدفة من الدراسة و سيكتف

انبان من عالقة مباشرة بمحاور الج لهذىنوذلك لما و الحركي المرحلة ال سيما من الجانب البدني 
 الدراسة  .

قد يستمر نمو الطول لدى عدد قليل جدا من األفراد في هذه المرحلة, ولكن إذا حدث ذلك فيكون 
 بمعدل بطيء جدا, حيث أن نمو الطول ينتهي بانتهاء هذه المرحلة.

بوادر السمنة لدى نتيجة للثبات النسبي لنمو العظام يزداد تبعا لذلك حجم العضالت وتظهر بعض 
البعض اآلخر من األفراد خصوصا غير الممارسين ل نشطة الرياضية, كما تظهر األنماط 

 المختلفة ل جسام بصورة واضحة في هذه المرحلة.
تتميز هذه المرحلة باالتساق بين حجم العضالت وطول العظام, ويصل التوافق العضلي 

 إلى ذروته في هذه المرحلة.والتناسق بين حركات أعضاء الجسم المختلفة 
إن زيادة القوة العضلية والتحمل باإلضافة إلى اكتمال النضج العقلي واالنفعالي في هذه المرحلة 
تساعد على تحقيق أفضل انجاز رياضي ممكن في حياة الفرد, ولذلك يطلق علماء النفس الرياضي 

 قياسية الرياضية.على هذه المرحلة من العمر مرحلة البطولة وتحطيم األرقام ال
 
 



                                                                                                         

67 

 

 ( بما يلي: 04:  2114يتميز األفراد في هذه المرحلة كما ذكرها ) خطايبة , و 
 التوافق العضلي ، والعصبي -1
 زيادة القوة ، والتحمل-2
 ضبط وتحكم بالحركات-3
 قدرة كبيرة على التركيز-4
 قدرة على اإلرادة والتصميم-5
 

رغبة الطالب في ممارسة ألوان مختلفة من النشاط و على المنهج أن يراعي في هذه المرحلة 
والعاب اختيارية وكذلك تحفيز الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية بهدف إكسابهم اللياقة البدنية 
، والمهارات في األلعاب المختارة لمزاولتها بعد التخرج من الجامعة ،ولذلك يجب أن يتضمن 

ية يختار الطالب منها ما يناسبه ويميل لها أو كان محتوى أنشطة المنهج على العاب اختيار 
يمارسها في المرحلة الثانوية والمحاولة لالستفادة من المعلومات والخبرات التي اكتسبها الطالب في 

 هذه المرحلة باستخدامها والعمل على تطويرها في المرحلة الجامعية .
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 الفصل الثالث
 ــةالدراســـات السابقــ

 
  :المحور األول 

 .دراسات تناولت الصعوبات المتعلقة بتدريس وتدريب الجمباز

 المحور الثاني : 

 دراسات تناولت صعوبات تدريس وتدريب التربية الرياضية بصفة عامة .
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
 تقديم:
ل اطالعه يتضمن هذا الفصل مجموعة من الدراسات التي حصل عليها الباحث من خال 

البيئة  السابقة  في هذا الميدان سواء كانت من ةاآلداب و الدراسات التربوي من وبحثه على العديد
إلى التعرف على بموضوع دراسته و التي تهدف المحلية والعربية أو األجنبية و التي لها عالقة 

في تطبيق الجوانب صى الرياضة في جامعة األقالبدنية و  التربية كليةالتي تواجه طلبة  الصعوبات
ونظرا ألهمية هذه الدراسات , أورد الباحث عددا منها مبينا موضوعها ,  ,بازالجمات مساقل العملية

و الهدف األساسي منها ووصفا للعينة و ل دوات المستخدمة فيها , وأهم النتائج التي توصلت 
البعد الزمني بحيث الدراسات بحسب المنهجية العلمية القائمة على ترتيب ولقد اختار الباحث  إليها,

القديم , وبعد مراجعة الدراسات السابقة قام  الباحث بتقسيم  إلىتكون متسلسلة من الحديث 
 محورين : إلىالدراسات السابقة 

 
 : المحور األول-1

 الدراسات التي تناولت الصعوبات المتعلقة بتدريس وتدريب الجمباز.      
 
 :  المحور الثاني -2

 الدراسات التي تناولت صعوبات تدريس وتدريب التربية الرياضية بصفة عامة .      

في الدراسات  تلكاستفادة الباحث من ووضح مدى  ,عليه على انفرادالباحث  وبعد كل محور علق
  كل محور, و في النهاية علق الباحث تعليقا عاما على كل الدراسات السابقة في المحورين معا .
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة

 

 :  المحور األول 

 :الدراسات التي تناولت الصعوبات المتعلقة بتدريس وتدريب الجمباز
 ( :2212حمودة )دراسة -1

 تواجه تدريس مقرر التيتصور مقترح للتغلب على الصعوبات  إلى وضع هدفت الدراسة 
 وتمثلت أدوات الدراسة، العربية السوريةية في الجمهورية الجمباز بالمعاهد المتوسطة للتربية الرياض

حيث كانت كالتالي :)  مجاالت تبين تلك الصعوبات،كل منها ست  تضمنت تاستبياناثالث  بناءب
و  صعوبات تتعلق بالمحتوى مقرر الجمباز، وصعوبات تتعلق بأهداف تدريس مقرر الجمباز، 
باإلمكانات المتاحة لمقرر  صعوبات تتعلق و صعوبات تتعلق بطرق تدريس المقرر الجمباز،

صعوبات و صعوبات تتعلق بعوامل األمن والسالمة وعالقتها بحدوث اإلصابات، و  الجمباز،
الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسح وذلك  استخدم (, وقدتتعلق بأساليب تقويم المقرر الجمباز

كانت على النحو التالي :  , وتكون مجتمع الدراسة من ثالث فئاتلمناسبته لطبيعة البحث وأهدافه
بالطريقة العمدية بالحصر الشامل من القائمين بتدريس مقرر الجمباز  هاالفئة األولي: تم اختيار 

الفئة الثانية: تم ,( 98) وعددهمبالمعاهد المتوسطة للتربية الرياضية في الجمهورية العربية السورية 
للتربية الرياضية في الجمهورية العربية  عينة عشوائية من طالب المعاهد المتوسطةك هااختيار 

وهي عبارة عن  بالطريقة العشوائية العمدية هاتم اختيار و  الفئة الثالثة:,(038) وكان عددهمالسورية 
و  ,( 929بعض خريجي المعاهد المتوسطة للتربية الرياضية )حديثي التخرج(، وكان قوامهم )

تطبيق التصور المقترح للتغلب على رورة ض خلص الباحث للتوصيات التالية نذكر أهمها :
 إقامة مؤتمر خاص بمقرر الجمباز بالمعاهد, الصعوبات التي تواجه تدريس مقرر الجمباز

مراعاة توفير , مجال رياضة الجمباز فيوضع منهاج موحد من قبل لجنة متخصصة  والجامعات ,
ينبغي توزيع محتوى مقرر , بازلتدريس الجم المقرر لتطبيقعدد ساعات كافية داخل خطة الدراسة 

ضرورة  ,الستمرارية عملية التعليم فصول دراسية بداًل من فصلين دراسيين الجمباز على أربعة
الوسائل التعليمية في تدريس مقرر الجمباز مثل األفالم التعليمية والصور  استخدامالتوسع في 

يس الجانب النظري لمقرر الثابتة والمتحركة وسائل إيضاح سمعية وبصرية تساعد على تدر 
ضرورة توافر الصاالت المجهزة باألجهزة الحديثة والقانونية وكذلك األجهزة واألدوات , الجمباز

دد أعضاء هيئة التدريس ضرورة العمل على زيادة ع, المساعدة البديلة في معاهد التربية الرياضية
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 ,دكتوراه في تدريس مقرر الجمبازأكاديميًا في رياضة الجمباز والحاصل على درجة ال المتخصصين
, ضرورة وجود أخصائي عالج إصابات في الصالة أثناء عملية التدريس المحاضرة التطبيقية

تدريس وتدريب  فياالهتمام بالمكتبة الخاصة بالمعهد وضرورة توفير الكتب العلمية المتنوعة 
 ,ومات ) إنترنت ( داخل كل معهدالجمباز والمراجع العلمية األخرى و شبكة االتصال الدولية للمعل

كليات التربية  فيإتاحة الفرصة للخرجين من المعاهد المتوسطة للتربية الرياضية لمتابعة دراستهم 
فساح المجال أمام إلنظام التعليم الموازي الخاص بالجامعات العربية السورية، وذلك  فيالرياضية 

مجال  فيعليا وبالتالي تطوير عملية البحث العلمي الخرجين لمتابعة دراستهم وااللتحاق الدراسات ال
  العلوم التربية الرياضية.

 

 (:2222دراسة الموسوي )-2
 

هدفت الدراسة إلى تقييم عوامل األمان في الجمباز الفني للرجال و أثرها على معدل 
بي الجمباز الع, وتمثلت أداة الدراسة في إعداد استبانتانا حداهما لصابات لالعبين بدولة الكويتاإل

, ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة دراسته, و األخرى للمدربين
وتكونت عينة الدراسة من مجموعة تم اختيارها عمديًا من العبي الجمباز الممارسين ل نشطة 

( 29( مدرب , )92( العب , )52الرياضية بصورة منتظمة كانوا موزعين على النحو التالي )
, وتوصلت الدراسة إلى نتائج  ( مشرفي صاالت0إجراء الدراسة ,) العب أصيبوا خالل الموسم وقت

, و أنهال لإلصابة هو جهاز الحركات األرضيةمن أهمها : أن أكثر جهاز يتعرض عليه الالعبين 
ند ملية الستوجد صالة جمباز مخصصة لكل نادي بدولة الكويت , وال يمكن الوثوق بالزميل في ع

 الدراسة بضرورة االهتمام أوصت, و عدم تبديل التالف من األجهزةو  ,ألنه ال يمتلك الخبرة
, االهتمام بالغرف الخاصة باإلسعافات األولية و ضرورة جعلها بالمنشآت الخاصة برياضة الجمباز

داخل الصالة , الحرص على استخدام كل ما هو جديد في مجال أجهزة الجمباز و صيانتها من 
 .قبل متخصصين و استبدال التالف 

 

 ( :2222دراسة عبد ربه )-3
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام  الوسائط التعليمية المتعددة على أداء بعض 
ه المنهج , و قد استخدم الباحث المنهج التجريبي باعتبار ة اإلعداديةمهارات الجمباز لتالميذ المرحل

( طالب من تالميذ الصف الثاني 22و تكون مجتمع الدراسة من )األمثل المالئم لدراسته, 
( طالب لكل 32اإلعدادي األزهري  تم تقسيمهم على مجموعتين ضابطة و تجريبية بواقع )

مجموعة , وقد أظهرت نتائج الدراسة, أن استخدام الوسائط التعليمية المتعددة في أداء بعض 
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جموعة التجريبية قد ساهم بطريقة ايجابية في تحسين مهارات الجمباز قيد البحث لدى أفراد الم
, و وقد خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات  كان متعلم أكثر من الطريقة التقليديةمستوى ال

 .أهمها , ضرورة إدخال الوسائط التعليمية المتعددة ضمن المقرر الدراسي للمرحلة اإلعدادية 
 

 (  :2222دراسة أحمد )-0
 

ة إلى التعرف عل مدى تأثير برنامج تدريبي باستخدام الموانع على قلق هدفت الدراس
وتمثلت أداة الدراسة في : ثالث مستوى األداء على أجهزة الجمباز,االمتحان و األمان النفسي و 

, , و مقياس لقياس األمان النفسينأدوات لجمع البيانات كانت كالتالي : مقياس لقياس قلق االمتحا
مستوى األداء المهاري على األجهزة , و برنامج تدريبي مقترح لخفض مستوى قلق  و مقياس لقياس

االمتحان و الذي كان عبارة عن برنامج مدته اثني عشر أسبوعا بواقع ثالث مرات أسبوعيا و بزمن 
ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين  دقيقة للوحدة التدريبية الواحدة , 22

تجريبية و األخرى ضابطة وذلك لمالءمته  لتحقيق أهداف الدراسة , وتكونت عينة الدراسة  احدهما
( طالبة و اللواتي حصلن على أدنى الدرجات في مقياس 00من عينة عمديه عشوائية قوامها )

( طالبة من طالبات 238, من أصل ) ى الدرجات في مقياس قلق االمتحان, و أعلاألمان النفسي
انية بكلية التربية البدنية للبنات بالزقازيق , وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها  افتقاد الفرقة الث

, و أن البرنامج األجهزة المرتفعةالطالبات لإلحساس باألمان وشعورهن بالقلق عند التعامل مع 
نفسي و مستوى األداء على المقترح له تأثير ايجابي على كل من قلق االمتحان و األمان ال

و أوصت الدراسة بضرورة استخدام البرنامج التدريبي المقترح داخل المحاضرات العملية  ,جهزةاأل
, و ضرورة االستعانة باألدوات و األجهزة كعامل مساعد لما لها ا له من تأثير ايجابي على األداءلم

 من تأثير مساعد و مباشر على اإلعداد النفسي و مستوى األداء .
 

 (:2223)دراسة عبد الحق  -5
 

الصعوبات التي تواجه قسم التربية الرياضية في جامعة النجاح  إلىهدفت الدراسة للتعرف 
تضمنت خمس مجاالت تبين  استبانةبناء ب تمثلت أداة الدراسةالوطنية في مساقات الجمناستك، 

ال األمن و السالمة, ومج, ومجال االت الخمسة هي ) مجال اإلمكاناتوكانت المج تلك الصعوبات
استخدم الباحث المنهج الوصفي و  ،, و مجال طريقة التدريس (, و مجال العوامل النفسيةالمنهاج

عينة عشوائية  من تكون مجتمع الدراسة و  بإحدى صوره المسحية نظرا لمالءمته لطبيعة دراسته ,
 ( و9( طالب وطالبة من قسم التربية الرياضية ممن أنهوا مساقي جمناستك )922قوامها )

أن الصعوبات المتعلقة  ,نتائج الدراسة و توصلت إليه أظهرت, ومن أهم ما (2ناستك )جم
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وجود فروق دالة كما أظهرت النتائج ،  درجة صعوبة كبيرةبباإلمكانات جاءت  في الترتيب األول و 
إحصائيًا في درجة الصعوبات المتعلقة بعوامل األمن والسالمة وطريقة التدريس ولصالح اإلناث، 

ين لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الصعوبات المتعلقة بالمنهاج واإلمكانات في ح
والعوامل النفسية بين الذكور واإلناث، كما أظهرت هذه النتائج  وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة 

وعة الباحث إلى مجم , وقد خلصالصعوبات المتعلقة بالمنهاج والعوامل النفسية، لصالح الممارسين
, الجمناستكاألدوات و األجهزة الالزمة لعملية تدريس مادة من التوصيات كان أهمها ,توفير 

رسان اثنان للبنات و للذكور مد الجمناستكالتركيز على طريقة التدريس بان يقوم بتدريس مادة 
دال معتمدة لكل مساق ب , وزيادة الساعات المقررة الجمناستك إلى ساعاتليساعدا بعضهما البعض

, ايالء مادة الجمناستك في المدارس خصوصية أكبر وضرورة توفير صالة مغلقة من ساعتين
 لممارسة رياضة الجمباز لقسم التربية الرياضية في جامعة النجاح .

 

 : (1992القواسمة ) دراسة-2
 

معة الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية الرياضية في الجاإلى إلى التعرف الدراسة هدفت  
لمتغيرات  ، باإلضافة إلى إجراء مقارنات في درجات الصعوبة تبعاً األردنية في دراسة الجمناستك

استبانة تكونت من  إعداد, و تمثلت أداة الدراسة في ، والممارسة للعبةالجنس، ومستوى المساق
 , خمسة محاور كانت كالتالي : محور حول بالصعوبات التي تتعلق بعوامل األمن و السالمة

ات التي تتعلق بالعوامل , محور حول بالصعوبوبات التي تتعلق بطريقة التدريسمحور حول بالصع
, محور حول بالصعوبات التي تتعلق بالمنهاج , محور حول بالصعوبات التي تتعلق النفسية 
 ( من الطلبة 922, وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  , وتكونت عينة الدراسة من ) تباإلمكانا

 أظهرت نتائج الدراسة أنقد  و ,( 2+  9جمباز )  ا( طالبة  ممن أنهو 80( طالبا و )22)
عوبات الص": اآلتيترتيب الصعوبات جاء على النحو  أنالصعوبات بشكل عام كانت متوسطة, و 

الصعوبات المتعلقة بالمنهاج  ,لصعوبات المتعلقة بطريقة التدريسا ,المتعلقة بالعوامل النفسية
 وجود فروق دالة إحصائيًا  إلىكما أظهرت نتائج الدراسة ",  بات المتعلقة باألمن والسالمةالصعو ,

ر الممارسين لصالح لصالح الذكور و بين الممارسين و غي اإلناثالدرجة الكلية بين الذكور و  في
  عا لمتغير مستوى المساق لصالح المستوى األولتب إحصائيا, ووجود فروق دالة غير الممارسين

 درجة الصعوبات المتعلقة بالعوامل النفسية لصالح اإلناث.
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 (  :1995دراسة حبيب و غانم ) -7
هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات تنفيذ منهاج الجمباز بمدارس البنين في دولة اإلمارات, 

تتعلق وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة اشتملت على أربعة محاور كانت كالتالي : معوقات 
بالتلميذ , و معوقات تتعلق بالمدرس , و معوقات تتعلق بالمنهاج , و معوقات تتعلق باإلمكانات , 

 92ولقد استخدم الباحثان المنهج المسحي نظرا لمالءمته للدراسة , وتكونت عينة الدراسة من ) 
ين للتربية الرياضية ( موجه9مدرسا ( بالمرحلة اإلعدادية , ) 08مدرسا ( بالمرحلة االبتدائية , و )

-أم القيوين –عجمان  –الشارقة  –دبي  –وتوزعت عينة الدراسة على إمارات الدولة ) أبو ظبي 
 رأس الخيمة (. –الفجيرة 

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن أهم المعوقات تمثلت في عدم توفر أماكن مخصصة 
ساعدة مع نقص المخصصات المالية لمنهاج لممارسة الجمباز و عدم توفر األجهزة و األدوات الم

الجمباز ,عدم تشجيع أولياء األمور لممارسة الجمباز مع وجود بعض العادات و التقاليد التي تعوق 
, عدم خبرة المدرسين بتدريس الجمباز و خوفهم من احتمال إصابة ذ لهذه الرياضةممارسة التالمي

لمدرسين ختصين برياضة الجمباز و افتقاد بعض االتالميذ باإلضافة إلى نقص عدد المدرسين الم
, و صغر مساحة رياضة الجمباز داخل المنهاج العام للتربية الرياضية للميل نحو تدريس الجمباز

فير أماكن وعدم مالءمة محتوى منهاج لمستوى قدرات التالميذ , وقد أوصت الدراسة : بضرورة تو 
لمدارس و رياضة الجمباز و أهميتها على مستوى ا, و توعية المجتمع بمخصصة للجمباز ما أمكن
, وزيادة عدد حصص داد المدرسين المتخصصين بالجمباز, و زيادة أعتفعيل اإلعالم بوجه عام

عادة النظر في محتوى و أهداف منهاج الجمباز .  الرياضة أسوة بباقي المواد بقدر اإلمكان , واط
 

 (:1992دراسة عبد القادر ) -5
لى التعرف على أهم الصعوبات التعلم المصاحبة ل داء المهاري في الجمباز هدفت الدراسة إ

لطالبات الصف الرابع بكلية التربية الرياضية للبنات باإلسكندرية, وتقديم قائمة إرشادية لعالج أهم 
الصعوبات المؤثرة في التعلم , وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة اشتملت على أربعة محاور 

, الصعوبات المرتبطة بالقدرات الحركية علم المرتبطة بالمواصفات الجسميةي: صعوبات التوه
, بات المرتبطة بالمواقف التعليمية, الصعو لتعلم المرتبطة بالنواحي النفسيةالخاصة , وصعوبات ا

 ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة دراستها, وتكونت عينة الدراسة
( طالبة من طالبات الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية باإلسكندرية أي بما يمثل ما 929من )
% من العدد الكلي للطالبات , وتوصلت الدراسة إلى نتائج  من أهمها  أن أكثر 92نسبته 
, و وجود عامل الخوف لدى الطالبات ,عدم تناسب ات هي عدم مراعاة الفروق الفرديةالصعوب
, و بناء على , وعدم توافر الوسائل التعليميةن المخصص لدرس الجمباز مع طبيعة المهاراتالزم
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ما تقدمت قام الباحثة باقتراح قائمة إرشادية لعالج صعوبات التعلم بالجمباز , وقد أوصت الباحثة  
فروق , وضرورة مراعاة مبدأ السات الجسمية عند اختبارات القبولبمحاولة إتباع الدقة في القيا

إتاحة الفرصة الكاملة للتمرين و التدريب المنتظم تحت ظروف  ,الفردية عند تعلم مهارات الجمباز
 مناسبة و إشراف واعي .

 

 (:1993دراسة المومني ) -1
وجهة نظر مدرسي هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات ممارسة رياضة الجمباز من 

على أربعة  ( فقرة وزعت82تكونت من ) : إعداد استبانة أداة الدراسة في, وتمثلت التربية الرياضية
المنهج  , ولقد استخدم الباحث, المدرس, طريقة التدريس اإلمكانات, مجاالت وهي: المنهاج

( مدرسا و مدرسة  , 300الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة دراستها, وتكونت عينة الدراسة من )
تيب جميع المجاالت كانت معوقة بدرجة كبيرة وكان تر  وتوصلت الدراسة إلى نتائج  من أهمها  أن

يليه المدرس ثم طريقة التدريس و أخيرا المنهاج , أنه  اإلمكانات, المجاالت كالتالي بحسب حدتها
كانت هناك فروق في درجة شيوع المعيقات تعزى للخبرة لصالح حديثي الخبرة و فروق تعزى 

وم بينما لم تكن هناك فروق تعزى للجنس  , وقد أوصت للمؤهل األكاديمي لصالح ذوي مؤهل الدبل
 الدراسة بضرورة توفير األدوات الالزمة و عقد دورات تدريب و تحكيم  .

 

 (:1992دراسة الكاش. )-12
 

على أهم  المشكالت أو الصعوبات اإلدارية التي تواجه مدرب الجمباز هدفت الدراسة للتعرف    
و للتعرف على  ،ئين في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة أثناء عمله بمراكز تدريب الناش

بتصميم استبيان خاص من النوع المقيد المفتوح لتحقيق  تلك المشكالت و الصعوبات قام الباحث
ثالثة أبعاد رئيسية و هي على النحو التالي )مشكالت خاصة تضمنت الهدف من الدراسة 

, و مشكالت صة بالحوافز و المكافآت للمدربينمشكالت خا, المتابعة بمراكز التدريببالتخطيط و 
,هذا و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و باختيار خاصة بالتأهيل المهني للمدربين (

( مدربا للجمباز من الذكور يقومون بالعمل في  02عينة البحث بالطريقة العمدية وذلك باختيار )
لإلدارة العامة للتربية الرياضية و االجتماعية بوزارة التربية و التعليم مراكز تدريب الناشئين التابعة 

مشكالت سواء كانت إدارية وخلص الباحث إلى أن ال، منتشرة في بعض محافظات الجمهوريةو ال
وكل  ،وخاصة المتعلقة بالتدريب أو إعداد المدربين فإنها تشكل سلسلة مترابطة الحلقات  ،أو فنية

مبينا أن سوء التخطيط و  ،ملية المتكاملة إلعداد الناشئينحلقات تؤثر في العحلقة من هذه ال
 ،ومشكلة الحوافز هي من األهمية بمكان ال بد من االنتباه إليها ،المتابعة من قبل القيادة اإلدارية
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وأكد على أن أهم المشكالت التي تواجه المدربين أثناء عملهم تكمن في ضعف اإلعداد المهني بما 
 ة, وأوصى الباحث بضرور تواكب المستوى الدولي في األداء الءم مع التحديات التي البد وأنيت

 ,رة و الحزم و القدرة على القيادةاختيار القيادات اإلدارية التي تتوفر فيها صفات العلم و الخب
تدريب  العاملين بمراكز وتوفير الحوافز المادية و المعنوية المناسبة تشجيعا للمدربين األكفاء

وضرورة تطوير برامج اإلعداد المهني للمدربين بحسب أخر ما توصل إليه علم التدريب  ,الناشئين
 الحديث . 

 

 (:1925دراسة حسن و هدايات ) -99
أهم الصعوبات التي تواجه رياضة الجمباز للبنات من الناحية  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 

, وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة  وزعت العربية تنفيذية في جمهورية مصرالتخطيطية و ال
ب , صاالت مغلقة , أجهزة و المادية : بما تشمل من ميزانيات , مالع اإلمكاناتمجالين وهما :

, االرتقاء محكمة, العبة, , ومدربإداري: بما تشمل من البشرية اإلمكانات, وسائل معينة , أدوات
خدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة دراستها, بالمستوى الرياضي, ولقد است
عن رياضة الجمباز من الذين يعملون في اتحاد  المسئولين( من 32وتكونت عينة الدراسة من )

أيضا باالستعانة لك من قطاعات التعليم المختلفة, الجمباز كإداريين و محكمات و مدربات و كذ
ال تقل مدة ممارستهن  عمديهقومي و الدرجة األولى و هي عينة ( العبة من الفريق ال98برأي )

لرياضة الجمباز عن أربع سنوات و مسجالت في كشوف االتحاد, وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 
, و أن هناك العبات البشرية من حيث المدربات و المحكمات و ال اإلمكاناتقصور شديد في 
في عدم توافر الميزانيات للصرف على جميع القطاعات  المادية تتركز اإلمكاناتقصور أيضا في 

و عدم توافر المالعب و المجاالت المختلفة و األدوات القانونية و البديلة و الوسائل المعي, وقد 
أوصت الدراسة بضرورة توفير كل ما يلزم إلعادة تنشيط رياضة الجمباز و تفعيلها على المستويين 

 المحلى و الدولي   .
 

  (:1927سة درويش و السكري )درا -92
التعرف على أكثر العوامل انتشارا الغتراب الفتيات عن  إلىهدفت الدراسة إلى التعرف 
عالقة بين المدركات الخاطئة للوالدين و اغتراب الفتيات  إيجادممارسة الجمباز و ألعاب القوى و 
 إجاباتللتعرف على داد استبانة  : إع, وتمثلت أداة الدراسة فينحو ممارسة الجمباز و ألعاب القوى

, ولقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي لمالءمته لطبيعة دراستها, وتكونت عينة الدراسة
( أم , وتوصلت الدراسة إلى أن األسرة و الوالدين 222( أب , )222( فتاة و )299الدراسة من )

النشاط الرياضي أو االغتراب  في ممارسةيلعبان دورا فعاال في اشتراك األبناء و خاصة الفتيات 
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ين و تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي د, وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية األسرة و الوالعنه
 تتبناها األسرة و يتبناها الوالدان  .

 

 التعليق على دراسات المحور األول:
استطاع الباحث  الخاصة بالمحور األول و التي بعد االطالع على الدراسات السابقة 
 و موضوع  مباشر بعنوانذات اتصال  للعثور على دراساتبعد كل ما بذله من جهد  إليهاالوصول 

ال سيما الحديثة منها و التي منع الوصول إليها و ل ماكن التي يمكن للباحث أن يجد مراده ته دراس
لم يجد اال بعض  عوام,ذلك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ما يقارب الستة أ فيها

أن عامل الزمن البعيد الفاصل بينها قد أضعف  إالالدراسات التي تتشابه مع دراسته بدرجة كبيرة 
البعض اآلخر و الذي تشابه مع موضوع الدراسة إلى حد ما, و على  إلىذلك التشابه, باإلضافة 

 ما يلي: إلى ثالباح خلص, قلتها الرغم من

 .:اهدبالنسبة لأل -9

معرفة و تحديد  الصعوبات و  إلىأهداف الدراسات السابقة و أغراضها , فبعضها  هدفت  تنوعت
( , 2292المعيقات التي تواجه تدريس أو تدريب الجمباز في الجامعات كدراسة كل من ) حمودة , 

 إلى( , وبعضها هدفت  9110( , ) عبد القادر , 9115( , ) القواسمة ,  2223)عبد الحق ,
صعوبات و مشكالت تدريس و تدريب الجمباز في المدارس كدراسة كل من )عبد  التعرف على

( و الباقي تحدث عن معيقات 9113( , ) المومني ,  9118( , ) حبيب و غنام , 2222ربه 
) (, 2225الموسوي , تدريب الجمباز لدى المدربين و الالعبين في األندية كدراسة كل من ) 

رنامج تدريبي للتقليل من الصعوبات التي تواجه رياضة الجمباز ( أو عن وضع ب 9112الكاشف ,
 ( . 2220مثل دراسة ) أحمد 

من حيث الهدف العام و هو التعرف  على  ةالسابقوقد اتفقت دراسة الباحث مع الدراسات 
الصعوبات أو المعيقات أو المشكالت التي تواجه تدريس و تدريب الجمباز بشكل عام سواء في 

أنها اختلفت عن بعض الدراسات التي وضعت برنامجا  إالو الجامعات أو األندية , المدارس  أ
سيلة معينة لتذليل تلك الصعوبات أو تخفيفها مثل دراسة كل من )عبد ريبيا معينا أو استخدام و تد

 .( 9118( , ) حبيب و غنام , 2220( , ) أحمد , 2222ربه 

 بالنسبة للعينة: -2

, حيث اختارت بعض الدراسات ت السابقة بطيعة أنواعها وأهداففقد تنوعت عينات الدراسا 
بينما , (  9113(, ) المومني ,  2222)عبد ربه ,عينات من طلبة المدارس كدراسة كل من 
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(, )  2223ق ,( , )عبد الح 2220, و ) أحمد ,(2292) حمودة ,  اختارت دراسة كل من
ا من طالب و طالبات الجامعات الذين يدرسون عينته ( 9110, ) عبد القادر ,( 9115القواسمة, 

أو العبوا الجمباز  ا, و باقي الدراسات كانت عينتها من مدربو كليات التربية البدنية و الرياضةفي 
(, ) الموسوي ,  9118(,) حبيب و غنام , 2223)عبد الحق , الرسميين مثل دراسة كل من

 (.9158(,) حسن و هدايات ,9159( )درويش و السكري , 9112(,) الكاشف , 2225

 2220(, و) أحمد ,2292) حمودة , و قد تشابهت عينة دراسة الباحث مع دراسة كل من  
ار ي, من حيث اخت( 9110, ) عبد القادر ,( 9115(, ) القواسمة ,  2223(, )عبد الحق ,

بينما اختلفت  ,الباحث عينة دراسته من طلبة الجامعات الذين يدرسون التربية البدنية و الرياضة 
 عنها في األعداد و المستوى الدراسي و البقعة الجغرافية و الحقبة الزمنية .

 بالنسبة ألدوات الدراسة: -3

استخدمت أغلب الدراسات السابقة االستبانة كأداة لجمع البيانات و بعضها استخدم أكثر  
, و استخدمت بعض ( 2220,  دفة منها كدراسة ) أحمدمن أداة لجمع البيانات نظرا للفئة المسته

 (. 2220( , ) أحمد ,  2222الدراسات برنامج تدريبي كدراسة كل من ) عبد ربه ,

 ةهذا و قد تشابهت دراسة الباحث وكل الدراسات الباقية التي استخدمت االستبانة كأدا 
باحث في أن الفارق المميز لدراسة الباحث هو أن األسلوب الذي استخدمه ال إاللجمع البيانات 

في كون الباحث هو الذي يشرف مباشرة على  ةدراسته هو ) المقابلة ( و التي تختلف عن االستبان
على الفقرات مما يتيح للفئة المستهدفة االستفسار عن أي غموض قد يشوب  اإلجابةالطلبة أثناء 

عد الباحث ية نظرا لببالدقة و الجد إجاباتهاكون االستبانة قد ال تتصف  إلىالفقرات , هذا باإلضافة 
على الفقرات هم  اإلجاباتكان الذي قد قام بتعبئة  إن, و عدم ضمان الباحث عن الفئة المستهدفة

 الفئة المستهدفة أم غيرهم .
 منهج الدراسة: -2

( ,  2222عبد ربه  )دراسة  مثلالدراسات المنهج التجريبي أو شبه التجريبي  بعض اتبعت  
 : بصوره مثل دراسة كل منج الوصفي هالمنخدمت باقي الدراسات  (, فيما است2220أحمد ) 

 ( ,  9110(, ) عبد القادر , 9115( , ) القواسمة ,  2223( , )عبد الحق ,2292) حمودة , 
 ( 9112(,) الكاشف , 2225(, ) الموسوي , 9113(, ) المومني ,  9118) حبيب و غنام ,

 (.9158, ,) حسن و هدايات(9159, درويش و السكري)
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 ,اسات التي استخدمت المنهج الوصفيوبهذا تكون دراسة الباحث قد توافقت مع كل الدر  
المقارنة  إمكانية, كما جعل رح أو تستخدم برنامجا تدريبيا ما, لقياس مدى تأثيره أو الكونها لم تط

 مع الدراسات النتائج أسهل و أقرب  .

  :اتنتائج الدراس 

أكدت على تفوق المجموعة التي استخدمت المنهاج التجريبي جميع الدراسات السابقة  
 البرامج التي و ضعت و تم تصميمها من أجلها  التجريبية على المجموعة الضابطة مما يؤكد فعالية 

ة نتائج عد إلىخلصت  فقد ،الباقية و التي استخدمت المنهج الوصفي أما بالنسبة للدراسة  
, مع االختالف في بعض النسب التي حددت نتائج صعوبات تشابهت في المضمون العام تقريبا

أنها جميعها أثبتت و بقوة وجود  إال, لفت بحسب اختالف) الفئة المستهدفة, الزمان و المكان(اخت
صعوبات كثيرة تواجه تدريس و تدريب الجمباز في كافة المؤسسات المعنية بذلك و لقد اعتمد 

المشابهة عند تحليل النتائج ال سيما دراسة كل من  عبد الحق  الباحث كثيرا  على الدراسات السابقة
 ( .  2292( , حمودة ) 9115( , القواسمة )  2223) 

 المحور األول بالتالي  : من الدراسات السابقة في الباحث  وقد استفادهذا  

 أداة الدراسة . إعداد -

 .النظري  اإلطارو   -

 تحديد مجاالت األداة ) المقابلة ( .  -

 قياس تحديد الصعوبات .و م -
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 المحور الثاني :
الدراسات التي تناولت الصعوبات التي تواجه تدريس التربية الرياضية بصفة 

 عامة .
 

 ( :2211دراسة حمارشة , الريماوي )-1
 

المعوقات التي تواجه طلبة التدريب الميداني في هدفت الدراسة إلى الوقوف و التعرف على 
م ااستخد, وتمثلت أداة الدراسة في ياضية في جامعة القدس من وجهة نظر الطلبةدائرة التربية الر 

( فقرة، موزعة على خمسة مجاالت: اإلمكانيات الرياضية، طلبة 09مكونة من ) الستبانهالباحثان 
, و قد المدارس، اإلشراف على التدريب الميداني، إدارة المدرسة، برنامج التدريب الميداني ومنهاجه

, و تكون مجتمع الدراسة من تحليلي  لمالءمته لطبيعة الدراسةاستخدم الباحث المنهج الوصفي ال
التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة من طلبة  ( طالًبا وطالبة92عينة قوامها )

داني في دائرة التربية أن المعوقات التي تواجه طلبة التدريب المي, وقد أظهرت نتائج الدراسة القدس
الرياضية في جامعة القدس، من وجهة نظر الطلبة، جاءت بمتوسط حسابي للدرجة الكلية 

( وهذا يدل على أن درجة المعوقات متوسطة. أظهرت نتائج 2.23(، وانحراف معياري )2.59)
ل الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجاالت الدراسة كافة، بينما حصل مجا

( وهذا يشير إلى درجة معوقات كبيرة، 3.00)اإلمكانيات الرياضية( على أعلى متوسط حسابي )
( وهذا يشير إلى درجة معوقات 3.23ومن ثم مجال )برنامج ومنهاج التدريب الميداني( على )

كبيرة أيًضا، بينما جاءت درجة المعوقات التي تواجه الطلبة على المجال الكلي بدرجة متوسطة 
(. وأظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فروق دالة إحصائية في المعوقات التي تواجه الطلبة 2.59)

 وأوصى , في التدريب الميداني تبعا لمتغيرات الجنس والمستوى الدراسي ومكان التدريب الميداني
در الباحثان بضرورة توفير اإلمكانات والصاالت الرياضية في المدارس، وكذلك االهتمام بالكا

 .التدريسي في دائرة التربية الرياضية وزيادة ساعات التطبيق العملي في الكلية
 

 ( :2211دراسة حمدان )-2
 

هدفت الدراسة إلى الوقوف و التعرف على مدى مواكبة كلية التربية البدنية و الرياضة في 
ين األولى طبقت , وتمثلت أداة الدراسة في استبانتى / غزة لمعايير الجودة العالميةجامعة األقص

ة العليا, على الهيئة التدريسية في الكلية و شملت المحاور التالي ) سياسات الجودة , التزام اإلدار 
نظام  , توافريات التحسن , توافر نظام معلوماتمشاركة العاملين في عمل , التوجه العميل الطالب
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ة لت بمعايير تتعلق بالمحاور التالي, و الثانية طبقت على الطلبة و تمثالتدريب و التحسن المستمر(
, تقنيات , اإلدارة التعليمية بالكلية) أهداف الكلية, محتوى الكلية, طرق التدريس, وسائل التقويم

, و قد الكلية, قبول الطلبة بالكلية ( , أعضاء الهيئة التعليمية فيتعليم بالكلية , المنشآت بالكليةال
, و تكون مجتمع الدراسة من يلي  لمالءمته لطبيعة الدراسةتحلاستخدم الباحث المنهج الوصفي ال

( و طلبة المستوى الرابع في كلية التربية البدنية و 28أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية و عددهم )
, أن الجامع ال زالت تحتاج إلى (, وقد أظهرت نتائج الدراسة902)الرياضة في الجامعة و عددهم 

لتتطابق مع معايير الجودة العالمية و أنها تسير باالتجاه الصحيح نحو  المزيد من الجهد و العمل
, و ال بد من مواكبة التغيرات العالمية و و أن الجامعة الزالت في بداياتهاتصويب المسار ال سما 

الوطن و خاصة تحقيق مطالب الجودة بكلية التربية البدنية والرياضة للنهوض بها على مستوى 
قبول الطلبة المنشآت الرياضية و التي بدا واضحا فيها نقص المرافق العامة و  ي والكادر التعليم

 المالعب المفتوحة وعيادة لإلسعاف األولي و نقص في مصادر التعلم .
 

 :(2212دراسة خنفر )-3
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات ممارسة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية 
فقرة (  29ت الفلسطينية ,وتمثلت أداة الدراسة في تصميم استبانة مكونة من )البدنية في الجامعا
, و عة مجاالت هي ) المجال االجتماعي, و المجال األسري, و المجال الفنيوموزعة على أرب

, و تكون الوصفي لمالءمته لطبيعة الدراسة المجال الشخصي (, و قد استخدم الباحث المنهج
من طالبات جامعة النجاح و  تم اختيارهن بالطريقة العشوائية طالبة (12مجتمع الدراسة من )

, أن درجة المعوقات في تقنية, وقد أظهرت نتائج الدراسةجامعة أبو ديس و جامعة فلسطين ال
المجالين األسري و المجال االجتماعي و الفني جاءت كبيرة بينما كانت درجة المعيقات في 

كانت تائج أن أعلى درجة  كانت في المجال االجتماعي بينما , كما أظهرت النالشخصي متوسطة
, ى مجموعة من التوصيات  كان أهمها, و وقد خلص الباحث إلأدنى درجة في المجال الشخصي
, و بث الوعي المدربين المختصين في هذا المجالزيادة عدد  ىتوفير المالعب و باإلضافة غال

, كما أوصى الباحث العاملين في مارسة هذه اللعبةهل على أهمية مبين أفراد المجتمع و األ
ة القدم من أجل رفع الجامعات الفلسطينية على حث طالبات التخصص على ممارسة لعبة كر 

 , و أن تكون مساقا إجباريا من بين مساقات المواد العلمية .مستوى اللعبة
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 ( :2212دراسة سعدات )-2
 

الرياضة المدرسية في مديريات شمال الضفة  هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات
الغربية من وجهة نظر وعلمي و معلمات التربية الرياضية  , وتمثلت أداة الدراسة في استخدام 
استبانة المشكالت التي تواجه الرياضة المدرسية للباحثين أمجد مدانات و عبد الباسط الشرمان و 

ات البشرية  , اإلمكانالت هي ) اإلمكانات الماديةمجا فقرة ( وموزعة على أربع 83المكونة من )
, و المجتمع المدرسي (, و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي بإحدى صوره ,و المجتمع المحلي 

( معلم و معلمة من 931, و تكون مجتمع الدراسة من )ية نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسةالمسح
فلسطين وتم اختيارهم  –ات التربية و التعليم في جنين معلمي و معلمات التربية الرياضية في مديري

ات , وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جميع فقر عشوائية من مجتمع الدراسة األصليبالطريقة ال
, و أن أكثر المجاالت حدة كان مجال اإلمكانات المادية و التسهيل االستبانة المعدة كانت معوقات

ى مجموعة من التوصيات  البشرية , وقد خلص الباحث إل و أن اقلها حدة كان مجال اإلمكانات
, و ضرورة توفير الوسائل التعليمية و يادة األجهزة و األدوات الرياضية, العمل على ز كان أهمها

, و إعداد الكوادر المهنية التربوية لمادة كتب التعليمية في مكتبات المدارستوفير المصادر و ال
 خصص.التربية الرياضية من ذوي الت

 

 ( :2222دراسة الزعبي, حتاملة , أبو طبنجة  )-5
 

المعوقات التي تواجه الحركة الرياضية في أندية محافظة هدفت الدراسة إلى التعرف على 
تضمنت  , وتمثلت أداة الدراسة في استخدام استبانة والالعبين الزرقاء من وجهة نظر اإلداريين 

والمجال الفني،  ، والمجال االجتماعي، اإلداريمجال ( فقره وزعت على خمسه مجاالت هي ال35)
 , و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي بإحدى صوره المسحية والمجال المالي، ومجال اإلمكانات

( العبا 925والعبا منهم )  إداريا( 293من ) الدراسةعينة , وتكونت نظرا لمالءمته لطبيعة الدراسة
عشوائية من مجتمع الدراسة وتم اختيارهم بالطريقة اللزرقاء محافظة ا أنديهمن  إداريا( 08و)

ترتيب معوقات الحركة الرياضية في محافظة  جاء  وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي: , األصلي
وعلى التوالي: المالي،  اإلداريينالنحو اآلتي:  والالعبين على  اإلداريينالزرقاء من وجهة نظر 

جاءت لدى الالعبين على التوالي: المالي،  في حين  ,ي، واإلداري، الفني، االجتماعاإلمكانات
لصالح اإلداريين  إحصائيةفروق ذات دالله  وجود  , وكذلك ، اإلداري، والفني، االجتماعياإلمكانات

. ولصالح واإلمكاناتاإلناث في مجالي الفني،  الذكور في المجال المالي، ولصالح اإلداريين من 
 ,االجتماعيولصالح الالعبات اإلناث في المجال   واإلمكاناتي مجالي المالي، الالعبين الذكور ف
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 ,العلمي دراسات عليا في المجالين )االجتماعي، والفني( وكذلك لصالح اإلداريين من حملة المؤهل 
(. واإلمكانات، واالجتماعي، والمالي اإلداريالبكالوريوس في مجاالت ) ولصالح الالعبين من حملة 

اإلداريين ممن لديهم الخبرة اإلدارية أكثر من عشر سنوات، في مجاالت  ك فروق لصالح وكذل
ولصالح الالعبين ممن لديهم الخبرة أكثر من عشر سنوات في مجاالت  ,واإلمكانات الفني، والمالي 

ي وفيما يتعلق بنوع اللعبة كانت لصالح اإلداريين ف ,  واإلمكاناتواالجتماعي والمالي  اإلداري 
ولصالح األلعاب الفردية في المجالين الفني  ,الجماعية في مجاالت اإلداري و االجتماعي  األلعاب

ولصالح   ,الجماعية في المجال االجتماعي األلعابفي حين كانت لصالح الالعبين في  ,واإلمكانات 
د خلص الباحث , وقواإلمكاناتالفردية في مجاالت اإلداري والفني والمالي  األلعابالالعبين في 

نتشار ا, ضرورة تجاوز كل المعيقات التي تحول دونا ى مجموعة من التوصيات  كان أهمهاإل
 الحركة الرياضية في محافظة الزرقاء و باقي المحافظات األردنية  .

 

 ( :2227دراسة المومني و خصاونة )-2
 

مديرية تربية اربد  هدفت الدراسة للتعرف على الصعوبات التي تواجه الرياضة المدرسية في
و المؤهل العلمي  ،من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية و التعرف على تأثير متغيرات ) الجنس

وتمثلت أداة الدراسة  ،والخبرة ( في هذه الصعوبات فيما إذا كانت تختلف تبعا لهذه المتغيرات  ،
 تواإلمكانا ،كانات المادية فقرة( تقيس أربعة مجاالت هي ) اإلم 09بتصميم استبانة تكونت من)

د استخدم الباحثان المنهج الوصفي , و قو المجتمع المحلي( ،و المجتمع المدرسي ،البشرية
تم اختيارهم بالطريقة  ( معلم و معلمة 919لمالءمته لطبيعة الدراسة , و تكونت عينة الدراسة من )

 جه الرياضة المدرسية كانت متوسطة , و قد أظهرت نتائج الدراسة أن الصعوبات التي تواالعشوائية
كما و  ،المحلي و أقلها كان في اإلمكانات المادية عفي حدتها كما أن أكثرها كان في مجال المجتم

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجه الرياضة المدرسية 
وصت الدراسة بضرورة اإليعاز لمديرية التربية وأ والمؤهل العلمي,،و الخبرة  ،تعزى لمتغير الجنس

و التعليم بهذه الصعوبات أو أكثرها حدة لمحاولة معالجتها ووضع الحلول المنطقية لها كذلك 
   .التركيز على العالقة التفاعلية بين المعلم و المجتمع المحلي و المدرسي لتقليلها 
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 (: 2222دراسة أبو طامع )-7
 

ى التعرف على الصعوبات التي تواجه طلبة أقسام التربية الرياضية في هدفت الدراسة إل
, وهل هناك فروقات دالة إحصائيا في درجة ت الفلسطينية في مساقات السباحة الكليات و الجامعا

الصعوبة تعزى لمتغيري الجنس أو المؤسسة, وتمثلت أداة الدراسة في تصميم استبانة مكونة من 
, و النفسي االت هي ) اإلمكانات, و المنهاج, و طرق التدريسى خمسة مجفقرة ( وموزعة عل 39)

ية نظرا , و األمن و السالمة (, و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي بإحدى صوره المسح
تم اختيارهن بالطريقة  ( طالبة900, و تكون مجتمع الدراسة من )لمالءمته لطبيعة الدراسة

ربية الرياضية في ا لجامعات و الكليات الفلسطينية و الذين أنهوا من طالبات أقسام التالعشوائية 
(, وقد أظهرت 2ة )( و سباح9مساقات السباحة و ال زالوا على مقاعد الدراسة في مساق سباحة )

باإلمكانات و أن الصعوبات المتعلقة  ,درجة الكلية للصعوبات كانت كبيرةأن ال ,نتائج الدراسة
وجود فروق دالة إحصائيا في الصعوبات على جميع المجاالت و الدرجة , و جاءت بالترتيب األول

الكلية تبعا لمتغير المؤسسة التعليمية باستثناء مجال األمن و السالمة, أما متغير الجنس فانه لم 
الباحث  يكن هناك فروق دالة إحصائيا ما عدا في مجالي المنهاج و طرق التدريس, و وقد خلص

, ضرورة إنشاء حمامات سباحة مغلقة في الجامعات و يات كان أهمهاإلى مجموعة من التوص
الكليات الفلسطينية تكون تابعة ألقسام التربية الرياضية, و توفير األدوات الالزمة لعملية تدريس 

 مادة السباحة بما يتناسب مع أعداد الطلبة .
 

 ( :2222دراسة خنفر )-2
 

ضة األقصى يذ البرامج الرياضية خالل انتفاهدفت الدراسة إلى التعرف على معيقات تنف
فقرة ( وموزعة  21وتمثلت أداة الدراسة في تصميم استبانة مكونة من ) ,في مدارس محافظة نابلس

, و مجال النشاطين الداخلي والخارجي الي:) المجال اإلشراف التربوي على أربعة مجاالت هي كالت
عيقات تنفيذ المنهاج (, و قد استخدم الباحث المنهج , و مجال مو مجال الدوام المدرسي للمعلمين,

الوصفي بإحدى صوره المسحية لمالءمته لطبيعة الدراسة , و تكون مجتمع الدراسة من معلمي و 
, ( معلمة21( معلما و )93ت عددهم )معلمات التربية الرياضية في مدارس محافظة نابلس و البال

عوقات في مجالي النشاط الداخلي و الخارجي جاءت كبيرة وقد أظهرت نتائج الدراسة , أن درجة الم
, وقد أوصى الباحث وزارة التربية و التعليم وسطةبينما كانت درجة المعيقات في باقي المجاالت مت

النشاط  , و توفير اإلمكانات و التركيز علىتطبيق البرامج في مثل هذه الظروفبإيجاد خطة بديلة ل
 وصى الباحث بإجراء دراسات مماثلة في بقية محافظات فلسطين ., كما أالداخلي في المدارس
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 (: 2223دراسة خنفر ) -7
 

للتعرف على الصعوبات التي تواجه طالبات التربية الرياضية في  ةهدفت الدراس   
 الجامعات و المعاهد الفلسطينية في مساق كرة السلة.
مجاالت كما يلي  وزعت على خمسة ، ( فقرة 30وتمثلت أداة الدراسة في تصميم استبانة تضمنت) 

و مجال الرياضة  ،و المجال النفسي ،و مجال طرق التدريس ،و مجال المناهج ،:) مجال األدوات
وائيا ( طالبة اختيرت عش922وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من الطالبات قوامها )  المدرسية (

أن درجة الصعوبات التي تواجه الطالبات أشارت نتائج الدراسة إلى من هذه المؤسسات التعليمية, 
لذلك أظهرت النتائج أن ترتيب مجاالت الصعوبات كان على النحو التالي  ةكانت متوسطة باإلضاف

ل : مجال الرياضة المدرسية ثم مجال الناهج ثم  مجال األدوات ثم المجال النفسي و أخيرا  مجا
ادة عدد حصص التربية الرياضية في المدارس , أوصى الباحث بزيطرق التدريس وبناء على النتائج

و زيادة عدد الساعات المعتمدة لمساق كرة السلة في الجامعات و المعاهد الفلسطينية و االهتمام  
  .باألنشطة الالمنهجية والمساندة لتعلم مهارات كرة السلة 

 

 (  :2223دراسة النجار وعطا اهلل )-12
 

يم تدريب الميداني للطالب المعلمين من شعبة التعلهدفت الدراسة إلى تحديد معوقات ال
, وكذلك التعرف على درجة معاناة الطالب المعلمين من كل معوق, بكلية التربية الرياضية بطنطا

وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة اشتملت على ستة تراح أفضل الحلول لتلك المعوقات, واق
لميداني ,مدارس , اإلجراءات التنفيذية لمكتب التدريب اهنيكانت كالتالي : )اإلعداد الم محاور

ولقد استخدم الباحث المنهج ميذ المتعلمين, مناهج التربية الرياضية (, , التالالتطبيق ,اإلشراف
( طالب و 922, وتكونت عينة الدراسة من )ب المسح لمناسبته وطبيعة الدراسةالوصفي بأسلو 

بالفرقتين الثالثة و الرابعة من شعبة التعليم بكلية التربية الرياضية  ( طالبة من الطلبة العاملين922)
 بطنطا تم اختيارهم بالطريقة العمدية من مجتمع الدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن أهم المعوقات معوقات التدريب الميداني للطالب 
انت عدم تضمين خطة التدريب الميداني المعلمين من شعبة التعليم بكلية التربية الرياضية بطنطا ك

 , وزيادة عدد الطالب المعلمين في مجموعة التدريب على فترة تدريب متصلة بمدارس التطبيقعلى 
 

وعدم مناسبة المالعب  عدد حصص التربية الرياضية المقررة في الجدول الدراسي في يوم التدريب,
ب المعلم تؤثر خصية لكل من المشرف و الطال, وأن العالقات الشروس التربية الرياضيةلتنفيذ د
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, وعدم وجود دليل مصاحب للمنهج الرياضي بالزى, وعدم التزام التالميذ على عملية التقويم
و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات  خطيط إلعداد وتنفيذ محتوى الدرس,التجريبي لتوضيح كيفية الت

تدريس" التمرينات و طرق التدريس وال سيما في مواد  كان أهمها : زيادة عدد الساعات المخصصة
الجمباز و األلعاب الجماعية و مسابقات الميدان " المقررة لطالب الفرقة الثالثة في النصف األول 
من العام الدراسي و أن تمتد على مدار العامين الدراسيين الثالث و الرابع, وضرورة اعتبار مادة 

, مع وضع المعايير رسوب (ذات مقرر نظري قائم بذاته والتربية الرياضية مادة أساسية )نجاح 
 لتقويم أداء التالميذ .

 

 (  :2221دراسة الَندا. )-11
 

هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات استخدام بعض أساليب التدريس في التربية الرياضية من 
, ) األردن (نوية في محافظة الكرك وجهة نظر مدرسي و مدرسات التربية الرياضية للمرحلة الثا

وكذلك التعرف إلى دور كل من المؤهل األكاديمي و الخبرة و الجنس و التفاعل المشترك بينهم في 
تحديد هذه المعوقات ,وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة اشتملت على أربعة أساليب تدريسية    

فقرة ,  93قي وخصص له فقرة ,األسلوب التطبي 98كانت كالتالي : األسلوب األميري وخصص له 
لقد , و فقرة 98الموجه وخصص له  أسلوب االكتشاف ,فقرة 90األسلوب الثنائي وخصص له 

, وتكونت عينة الدراسة من جميع مدرسي استخدم الباحث المنهج الوصفي لمالءمته للدراسة
مقسمين ( و 82ومدرسات التربية الرياضية للمرحلة الثانوية في محافظة الكرك والذين عددهم )

, وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن أهم مدرسا ( 32مدرسة( و)  22لتالي:) على النحو ا
المعوقات التي أدت إلى عدم تطبيق األساليب المستخدمة في هذه الدراسة حسب رأي أفراد العينة 

نية , كانت بسبب نقص اإلمكانيات و التجهيزات المستخدمة و ليس بسبب قدراتهم الشخصية والف
, و إعطاء دور أكبر لعملية ويد المدارس بالتجهيزات الرياضيةوقد أوصت الدراسة : بضرورة تز 

اإلعداد المهني و التطبيق العملي لطلبة كليات التربية الرياضية في المستوى الجامعي على تطبيق 
من أجل أساليب التدريس المختلفة ,وكذلك إجراء دراسة أخرى في مناطق مختلفة من المملكة 

الدراسة و إجراء دراسات تجريبية من أجل المساعدة في إيجاد حلول  همقارنة و تأكيد نتائج هذ
للتغلب على هذه المعيقات, و أهمية تنظيم ورش عمل تدريبية من أجل تدريب المدرسين على  

 ب .التدريب العملي عل أساليب التدريس من اجل إكساب المهارات الالزمة لتطبيق هذه األسالي
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 (:2221دراسة مسمار) -12
 

على المشكالت والمعوقات التي تواجه معلم التربية الرياضية هدفت الدراسة للتعرف 
تضمنت خمس  استبانة باستخدام  تمثلت أداة الدراسة، المبتدئ بالمدارس الحكومية في قطر

 وكانت على النحو التالي : مجاالت تبين تلك الصعوبات
شكالت , المالمرتبطة بالتعامل مع التالميذ , المشكالتباإلدارة المدرسيةكالت المرتبطة ) المش

, و المشكالت المرتبطة بموضوعات المرتبطة بالتوجيه التربوي, المشكالت المرتبطة بالمنهاج
تكون و  ,ءمته لطبيعة دراستهو استخدم الباحث المنهج الوصفي بإحدى صوره نظرا لمال ،متفرقة (

معلم ومعلمة يدرسون المرحلتين اإلعدادية و ( 88ينة عشوائية قوامها )ع مجتمع الدراسة من
 ( معلم  .22( معلمة و )33االبتدائية تم اختيارهم بالطريقة القصدية و ينقسمون إلى )

وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج كان أهمها ,أن معلم التربية الرياضية يواجه 
ة من الحدة , وأن من أكثر تلك الصعوبات و المعوقات صعوبات و معوقات عدة وبدرجة متوسط

, و أوصى دوات الرياضية المرتبطة بالمنهاجو األ االت المغلقة و المالعب الرياضيةقلة توافر الص
الباحث بضرورة أن تنظر وزارة التربية و التعليم في الميزانية المخصصة للتربية الرياضية إلنشاء 

 المغلقة و شراء األدوات و التجهيزات الرياضية الحديثة .المالعب المجهزة و الصاالت 
 

 ( :1992دراسة أبو عبيد ) -13
 

هدفت الدراسة إلى تحديد المشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية في جامعة 
 ( فقرة  01مؤتة أثناء تطبيق التربية العملية , وتمثلت أداة الدراسة في : إعداد استبانة مكونة من )

, المشكالت شكالت المتعلقة باإلشراف التربويوموزعة على خمسة محاور أتت كالتالي ) الم
, اد المهني لطالب التربية العملية, المشكالت المتعلقة اإلعدالمتعلقة بتطبيق التربية العملية

د استخدم ولققة باإلمكانات المادية للمدرسة (, , المشكالت المتعللمدرسةالمشكالت المتعلقة بإدارة ا
( 20, وتكونت عينة الدراسة من )ب المسح لمناسبته وطبيعة الدراسةالباحث المنهج الوصفي بأسلو 

التربية ( طالبات من طلبة قسم 0( طالب و )22)طالبة و موزعين على النحو التاليطالب و 
دم توفر وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها : أن أهم المشكالت كانت عالرياضية السنة الثالثة, 

األماكن المغلقة و األدوات و األجهزة البديلة و عدم االستعانة باألجهزة و األدوات المناسبة وكذلك 
و قد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان من  ئل اإليضاح لتنفيذ و إخراج الدرس,عدم توفر وسا

مراجع العلمية , و توفير الالرياضية المناسبة لتنفيذ الدرس أهمها توفير األدوات و األجهزة
 ليب التدريس و التطبيق الميداني.المتخصصة في أسا
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 :الثانيالتعليق على دراسات المحور 
التي تناولت في أغلبها   بعد االطالع على ما سبق من دراسات المحور الثاني و 

  المعيقات و الصعوبات التي تواجه التربية البدنية و الرياضية المؤسسات المعنية بها بشكل عام,

 ما يلي: إلىالباحث  خلصسابقا من خالل الدراسات التي تم عرضها و 
 .:اهدبالنسبة لأل .9

و ذات الصلة بعنوان تنوعت األهداف المرجو تحقيقها من الدراسات السابقة المشابهة 
الصعوبات أو المشكالت أو المعيقات  إماتحديد  إلىأن أغلبها كانت تهدف  إال, دراسة الباحث

البعض اآلخر , حيث بحثت بعضها في الرياضة المدرسية و تربية البدنية و الرياضةتواجه الالتي 
حد كبير دراسة الباحث و أهداف دراسة كل من  خنفر  إلى, ولقد تشابهت في الرياضة الجامعية

(  من حيث أن مجال 9112(, ألبو عبيد )2223( , خنفر )2222( , أبو طامع ) 2292)
, ولكن تخصص التربية البدنية و الرياضة امعات الذين يدرسونالتطبيق كان على طلبة الج

االختالف كان في تحقيق الهدف ذاته من حيث  التخصص الفرعي  فتارة بحثت الدراسات السابقة 
 بالتدريالمشابهة في صعوبات أو معيقات أو مشكالت  كرة القدم أو كرة السلة  أو السباحة أو 

, أما دراسة كل من سعدات التربية الرياضية المختلفة الميداني أو غيرها من فروع تخصص
( 2229, و النداف )(2229( , مسمار )2220( , خنفر )2229المومني و خصاونة )(,2292)

 المدرسية . ةالرياضفلقد بحثت في صعوبات أو معيقات أو مشكالت 

لتي و ا (2299ل الدراسة هي دراسة حمدان )ولكن الدراسة التي كانت بعيدة عن مجا
أنها دعمت في تحقيق  إالبحثت في مدى مطابقة كلية التربية البدنية و الرياضة لمعايير الجودة  

أحد مجاالت دراسة الباحث و لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على كيفية 
 تحقيق أهداف دراسته . 

 بالنسبة للعينة: .2

شابهة السابقة فيما يخص اختيار العينة من تشابهت دراسة الباحث مع جميع الدراسات الم 
لبة جامعات أو معلمين في بغض النظر إن كانت العينة ط اإلناثحيث تمثيلها للجنسين الذكور و 

, باإلضافة مجال التربية البدنية و الرياضة , وكذلك بالنسبة لكون العينة من المختصين فيالمدارس
( 2223, و لكنها اختلفت مع دراسة خنفر)دنية و الرياضةتربية البكون العينة من طلبة كلية ال إلى

, وكذلك اختلفت مع لك لمناسبة العينة لطبيعة دراستهو التي حصرت العينة في الطالبات فقط و ذ
( , النداف 2220, خنفر ) (2229( , المومني و الخصاونة ) 2292سعدات ) دراسة كل من



                                                                                                         

89 

 

سات المخالفة السابقة ة حيث كانت عينات الدرامن حيث الفئة المستهدف( 2229(, مسمار)2229)
في حين كانت دراسة الباحث و الدراسات المشابهة  علمات التربية البدنية و الرياضةممن معلمي و 

عينتها من طلبة التربية البدنية و الرياضة الذين  ال زالوا يدرسون في الجامعات تخصص التربية 
( و التي جمعت بين الطلبة و المعلمين  كعينة 2299ان )البدنية و الرياضة , ما عدا دراسة حمد

للدراسة  , وكذلك بالنسبة لحجم العينة فلقد كانت متوسطة نسبيا بالمقارنة مع الدراسات األخرى ما 
(  طالب و طالبة , حجم عينة 222عدا دراسة النجار و عطا اهلل و التي كانت فيها حجم العينة )

( طالبا  22اسة الباحث ) ( طالب و طالبة , بينما كانت عينة در 20) عبيد و التي كانت أبودراسة 
 , و لربما يعود ذلك لحجم مجتمع الدراسة األصلي لكل من الدراسات . و طالبا

 بالنسبة ألدوات الدراسة: .3

فقد لفت انتباه الباحث االختالف التام بين كل الدراسات السابقة المشابهة في المحور  
ة كأداة فقد استخدمت كل الدراسات السابقة المشابهة االستبانته بال استثناء, و بين دراس الثاني

, ( كأداة لجمع البيانات و تحليلهااستخدم الباحث ) المقابلة حين , في لجمع البيانات و تحليلها
,وهذا ما يدفع الباحث و القارئين و المطلعين على نتائج الدراسة لالطمئنان أكثر لنتائج الدراسة 

أن هذا  إال من االستبانة أدقنه بات من المسلمات لدى أهل البحث العلمي بأن المقابلة نتائجها كو 
التعارض لم يمنع الباحث من االستفادة من تلك الدراسات في تقسيم المحاور و تعدادها حيث تخلل 

و ذلك  الفارق بين الدراسات السابقة المشابهة و دراسة الباحث عدد و توزيع و عنونة المحاور
 الختالف الهدف و الفئة المستهدفة لكل دراسة  .

 منهج الدراسة:  .2

اتفقت دراسة الباحث مع جميع الدراسات السابقة المشابهة في المحور الثاني, حيث استخدم  
للتعليق على الدراسات كونه األنسب ألداة الدراسات التي تتخذ  ج الوصفي التحليلي،هالمنالجميع 
, ومع أن الباحث قد خالف الدراسات األخرى في أداة الدراسة  أداة لجمع البياناتاالستبانة (  من )

أن تحليل النتائج في كال األداتين السابقتين ) االستبانة و المقابلة (  إالحين استخدم ) المقابلة ( 
 هو ذات المنهج و هو الوصفي التحليلي . 

  نتائج الدراسة: .5

وجود معوقات و صعوبات و مشاكل , و اختلفت تلك  أكدت على جميع الدراسات السابقة 
 كانت دائما  اإلمكانات أنأغلبها أجمع على  إال, أخرى إلىات و المعوقات من دراسة الصعوب
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نتائج دراسة  أن إال, وهذا ما أكدته أيضا دراسة الباحث , و المعيقات تتصدر قائمة تلك الصعوبات
( والتي جاءت 2223( , خنفر )2229ي و خصاونة )الباحث اختلفت مع دراستي كل من المومن

 كمعيق متأخر . اإلمكاناتفيها 

 :الخاصة بالمحورين معا  تعقيب عام على الدراسات السابقة

وما استخلص من نقاط  السابقة بمحاورها المختلفة دراساتالفي ضوء ما تم عرضه من  
أن الدراسة الحالية تختلف  للباحث تبينقة اتفاق ونقاط اختالف بين الدراسة الحالية والدراسات الساب

تي دراسات تناولت الصعوبات ال)محورين  إلىقسمت الدراسات  أنهاعن الدراسات السابقة في 
دراسات تناولت صعوبات تدريس و تدريب التربية الرياضية ، تواجه تدريس الجمباز بشكل خاص

 (.بشكل عام  

المقابلة (  استخدمت )احثة في الوطن العربي كما أنه لم تجر أي دراسة على حد علم الب 
صعوبات تدريس الجمباز ال في تناولت  غزة قد، ولم تجر أي دراسة في كأداة لجمع البيانات

 .الجامعات و ال المدارس و ال األندية أو االتحادات المختصة 

مباز بات تدريس الجتتحدث عن صعو الدراسات السابقة التي في جد الباحث ندرة قد كما و  
 أراد, و لقد كان الباحث كلما نبية فقد انعدمت الدراسات تقريبا، أما الدراسات األجال سيما حديثا

األبحاث و الدراسات األجنبية الموجودة في الدراسات المشابهة و بالذات تلك الخاصة  إلىالعودة 
الشبكة  عبر ال في المكتبات العامة و ال إليهابصعوبات تدريس الجمباز, لم يجد ما يرشد 

, أما ما يخص صعوبات التعلم بشكل عام فلم يجد الباحث أي دراسة تتحدث ) االنترنت (العنكبوتية
, حيث كانت كلها عربي أو أجنبي عن صعوبات تعلم النشاط الحركي في أي مصدر علمي 

حركي لم التطبيق التتحدث عن صعوبات تعلم النطق و الكتابة و القراءة و غيرها أما صعوبات تع
 وبصورة عامة فقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في:, فلم يجد ل سف

 النظري في هذه الدراسة. اإلطار إعداد -

 .الدراسة  أداةو تصميم بناء  -

 .تحديد محاور األداة  -

 تفسير النتائج وتحليلها. -
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 عــل الرابــالفص

 

 ةــــراءات الدراســــإج
 

  منهج الدراسة . 

  دراسةمجتمع ال. 

  عينة الدراسة. 

  أدوات الدراسة . 

   الدراسة إجراءات . 

  اإلحصائية المعالجات. 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

يتنةةاول هةةذا الفصةةل عرضةةًا مفصةةاًل إلجةةراءات الدراسةةة التةةي تةةم اتخاذهةةا لتحقيةةق األهةةداف, 
ا, كمةةا يشةةمل أيضةةًا وصةةف ألدوات حيةةث يتنةةاول منهجيةةة  الدراسةةة, وتحديةةد مجتمعهةةا واختيةةار عينتهةة

الدراسةةة وطريقةةة إعةةدادها, والخطةةوات اإلجرائيةةة لتطبيةةق الدراسةةة والمعالجةةات اإلحصةةائية المسةةتخدمة 
 :للوصول إلي نتائج الدراسة وتحليلها, وفيما يلي وصٌف للعناصر السابقة من إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة:  -1
: " و هةو المةنهج الةذي يقةوم فيةه ج الوصفي التحليلةي استخدم الباحث في هذه الدراسة المنه
, و يعتمةةد علةةى وجمةةع أوصةةاف و بيانةةات  دقيقةةة عنهةةاالباحةةث بوصةةف الظةةاهرة التةةي يريةةد دراسةةتها 

دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع و يهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها تعبيرا كميا و 
 ( . 0220002اب , كيفيا دون تحيز من الباحث " ) دي

 مجتمع الدراسة: - 2
يتكون مجتمع الدراسة من جميع طةالب وطالبةات كليةة التربيةة البدنيةة والرياضةة فةي جامعةة 

والبةالت عةددهم  0200-0202للعةام الدراسةي  ( 3والذين أنهةوا دراسةة مسةاق جمبةاز ) األقصى بغزة 
 ( طالبًا وطالبة حسب إحصائية جامعة األقصى . 022) 
 ينة الدراسة:ع  -3

مةةةةن طلبةةةةة كليةةةةة التربيةةةةة البدنيةةةةة الدراسةةةةة بالطريقةةةةة العشةةةةوائية  اختيةةةةار عينةةةةة قةةةةام الباحةةةةث ب
 .0200-0202والرياضية في جامعة األقصى بغزة للعام الدراسي 

( و  3(, )  2(, )  9تكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن الطلبةةةة الةةةذين أنهةةةوا دراسةةةة مسةةةاقات الجمبةةةاز ) -
 (9الجةةةداول رقةةةم ) العمديةةةة , و اختيةةةرت العينةةة  بالطريقةةةة طالبةةةة 22, و طالبةةةا 02(  22عةةددهم ) 

 عينة:ال طبيعةوضح ي
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 (1جدول ) 
 الجنسيوضح عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية العدد الجنس
 %60.61 40 ذكر
 %39.39 26 إناث
 %100 66 المجموع

 
   أداة الدراسة : -2
شةخص آخةر أو عةدة أشةخاص بهةدف الحصةةول  مةةعان شةفهي ياسةتبعبةارة عةن " : وهةي المقابلـة -

: 9111على أنواع معينة من البيانات أو المعلومات المفيدة في البحث العلمي " )عالوي و راتةب :
"بأنهةا أداة بحثيةة تشةبه إلةى حةد كبيةر االسةتبانة فةي . ( 22: 2225) ديةاب , و يعرفها كما ( 920

أنها حوار بين الباحث و صاحب الحالة المراد الحصول خطواتها و مواصفاتها مع فارق و احد هو 
 .على معلومات منه 

الصةةعوبات التةةي تواجةةه طلبةةة كليةةة التربيةةة البدنيةةة وتةةم بنةةاء أداة الدراسةةة بهةةدف التعةةرف علةةى )   -
(  وفةةق الخطةةوات  والرياضةةة فةةي تطبيةةق الجوانةةب العمليةةة لمسةةاقات الجمبةةاز بجامعةةة األقصةةى بغةةزة

 اآلتية :
 ناء أداة الدراسة :خطوات ب

 

 قام الباحث ببناء أداة الدراسة بحسب الخطوات التالية:
العلميةة المجالت والدراسات السابقة وبعض المواقع االلكترونية و التربوية االطالع علي األدبيات -9

 .زبصعوبات تعلم الجمبابموضوع الدراسة و الخاصة  و المتعلقةالمتصلة 
    عند ههم الصعوبات التي تواجية التربية البدنية و الرياضة عن أهم توجيه سؤال مفتوح لطلبة كل-2

لالسةةةتفادة منهةةةةا عنةةةةد صةةةةياغة فقةةةةرات أداة الدراسةةةةة  و مسةةةةاقات الجمبةةةةاز لتطبيةةةق الجوانةةةةب العمليةةةةة 
 .( يوضح ذلك السؤال  9الملحق رقم ) 

وهةي عبةارة عةةن  بهة, بعةةد الرجةوع للدراسةات المشةةا المجةاالت الرئيسةةة التةي شةملتها األداة تحديةد -3
خمةةةس مجةةةاالت رئيسةةةية و هةةةي ) طريةةةق التةةةدريس, العوامةةةل النفسةةةية, اإلمكانةةةات, عوامةةةل األمةةةن و 

 السالمة, المنهاج (.
الطلبةةة علةةى السةةؤال  تبعةةد الرجةةوع لخالصةةة إجابةةا صةةياغة الفقةةرات التةةي تقةةع تحةةت كةةل مجةةال-0

 المفتوح ,ثم وزعت على المحاور الخمس كل بما يناسبها .  
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والملحةةق   فقةةرة (89) علةةى ملتتشةةافةةي صةةورتها األوليةةة والتةةي  ) المقابلةةة (إعةةداد أداة الدراسةةة  -8
 ( يوضح أداة الدراسة  في صورتها األولية. 3 رقم )
, كمةةةا فةةةي  عةةةرض األداة علةةةى مجموعةةةة مةةةن الخبةةةراء المتخصصةةةين فةةةي المجةةةال ) المحكمةةةين (-2

المحةةةاور الرئيسةةةية ألهةةةداف الدراسةةةة , ومةةةدى  ةمناسةةةبإلبةةةداء الةةةرأي حةةةول مةةةدى  ( 2الملحةةةق رقةةةم ) 
 مالئمة الفقرات الفرعية للمحاور الرئيسية. 

بنةةاءا علةةى  تعةةديل فةةي بعةةض صةةياغات الفقةةرات , و( فقةةرات مةةن فقةةرات أداة الدراسةةة،  5حةةذف )-9
( 01وقد بلت عدد فقرات أداة الدراسة بعد صياغتها النهائيةة ), لتعديالت التي أوصى بها المحكمونا

  .فقرة موزعة على المجاالت الخمسة الموضحة سابقا
لكةةل فقةةرة وزن مةةدرج وفةةق سةةلم متةةدرج الباحةةث  أعطةةى بعةةد الرجةةوع للدراسةةات السةةابقة المشةةابهة,-5

 0،  8خماسي )موافق جدًا، موافق، غير موافق، أعارض، أعارض بشةدة( أعطيةت األوزان التاليةة )
والملحق رقم  ,( درجة208، 01نة الدراسة ما بين )( و بذلك تنحصر درجات أفراد عي9،  2،  3، 
 في صورتها النهائية.) المقابلة( ( يبين أداة الدراسة  0 )
 

 : وص. أداة الدراسة   
 

( فقةةةرة للتعةةةرف علةةةى الصةةةعوبات التةةةي تواجةةةه طلبةةةة كليةةةة التربيةةةة البدنيةةةة 01تتضةةةمن أداة الدراسةةةة )
( 0جمبةةةاز بجامعةةةة األقصةةةى بغةةةزة ، والجةةةدول )والرياضةةةة فةةةي تطبيةةةق الجوانةةةب العمليةةةة لمسةةةاقات ال

 يوضح توزيع فقرات أداة الدراسة على المجاالت الرئيسية .
 

 (2جدول )
 أداة الدراسة  مجاالت يوضح توزيع

 العدد المجال م
 99 المجال األول: الصعوبات الخاصة بمجال طريقة التدريس 9
 92 نفسيةالمجال الثاني: الصعوبات الخاصة بمجال العوامل ال 2
 5 المجال الثالث : الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات 3
 1 المجال الرابع: الصعوبات الخاصة بمجال المنهاج 0
 99 المجال الخامس: الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمن والسالمة 8
 01 المجموع 
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 الدراسة من خمس استجابات وهي :  ةيتكون سلم االستجابة ألدا
 بشدة , و لها خمس درجات . وافق -
 أوافق , ولها أربع درجات . -
 غير موافق , ولها ثالث درجات . -
 أعارض , ولها درجتان . -
 أعارض بشدة , ولها درجة واحدة . -

 تم صياغة الفقرات بصيت سلبية . و قد 
 

 :) المقابلة(صدق أداة الدراسة 
 

 أواًل: صدق المحكمين:
 

في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من لمقابلة( ) اتم عرض أداة الدراسة 
في محافظات غزة و الضفة  ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية (  2ملحق رقم )  المتخصصين

، ومدى انتماء الفقرات م حول مناسبة فقرات أداة الدراسة، حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهالغربية
، وكذلك مدى وضوح صياغاتها ) المقابلة( االت الخمسة ألداة الدراسة إلى كل مجال من المج

اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 
 .  فقرة( 01األداة )

 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخلي:
األداة على عينة استطالعية مكونة داة الدراسة بتطبيق ألجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي -

( طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية البدنية والرياضية بجامعة األقصى بغزة من خارج 32من )
 عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة

سون بين كل فقرة من فقرات األداة والدرجة والدرجة الكلية ل داة وكذلك تم حساب معامل ارتباط بير 
 جداول التالية .لل (SPSSالكلية للمجال الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )

قةةام الباحةةث بحسةةاب معةةامالت االرتبةةاط بةةين درجةةة كةةل مجةةال مةةن مجةةاالت االسةةتبانة  ثةةم-
 ( يوضح ذلك.3ة والجدول )والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلية لالستبان
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 (3الجدول )
معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة والمجاالت األخرى لالستبانة وكذلك مع  يوضح 

 الدرجة الكلية
المجال  المجال الرابع المجال الثالث المجال الثاني المجال األول  المجموع 

 الخامس
المجال األول: الصعوبات الخاصة 

     1 0.832 ريقة التدريسبمجال ط

المجال الثاني: الصعوبات الخاصة 
    1 0.508 0.714 بمجال العوامل النفسية

المجال الثالث : الصعوبات الخاصة 
   1 0.344 0.407 0.645 بمجال اإلمكانات

المجال الرابع: الصعوبات الخاصة 
  1 0.372 0.544 0.571 0.794 بمجال المنهاج

الصعوبات الخاصة المجال الخامس: 
 1 0.527 0.524 0.341 0.541 0.790 بمجال عوامل األمن والسالمة

 

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )
   2.329( = 2.28( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

لبعض وبالدرجة الكلية لالستبانة يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط يبعضها ا
( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 2.29ارتباطًا ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 من الثبات واالتساق الداخلي كما يراه المختصون .
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 (2الجدول )
ل طريقة التدريس  مع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول " الصعوبات الخاصة بمجا

 الدرجة الكلية للمجال األول

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 2.29دالة عند  0.759 المحاضر ال يولي اإلحماء االهتمام الكافي للمهارات بسبب قلة الوقت وكثرة الطلبة . 1
 2.29دالة عند  0.732 المحاضر ال يقوم بشرح المهارة نظريًا قبل البدء بتطبيقها عمليًا . 2
 2.29دالة عند  0.562 المحاضر ال يقوم بتجزئة المهارة العملية ويعطيها بالطريقة الكلية . 3
 2.29دالة عند  0.717 المحاضر ال يؤدي نموذجًا عمليًا للمهارات أمام الطلبة ويكتفي بالشرح اللفظي . 2
 2.29دالة عند  0.716 ملي للمهارة ومساعدة زمالئهم.المحاضر ال يستعين بالطلبة المتميزين ألداء نموذج ع 5
 2.29دالة عند  0.632 المحاضر ال يهتم  بتصحيح األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة أثناء التطبيق العملي . 2
 2.29دالة عند  0.482 الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفي بسبب كثرة خطوات تعليم كل مهارة  7
 2.28دالة عند  0.393 في المحاضرة يقلل من فرصة الطالب في تكرار المهارات بما يكفي إلتقانها بالشكل المطلوب .كثرة الطلبة  2
 2.29دالة عند  0.485 أثناء التطبيق العملي للمهارات ال يوجد معيد مساعد مع المحاضر . 9
 2.29دالة عند  0.642 األداء .اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليًا على حساب الطلبة ضعيفي  12
 2.29دالة عند  0.500 المحاضر ال يستخدم التكنولوجيا التعليمية الحديثة لشرح المهارات و تبسيطها . 11

 

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

   2.329( = 2.28( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )
 

ت الخاصة (  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول " الصعوبا0يبين الجدول رقم)
والدرجة الكلية لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند بمجال طريقة التدريس " 

( وكذلك 2.981-2.313(، ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى )2.29، 2.28مستوى داللة )
( والتي 25( ودرجة حرية)2.28قيمة ر المحسوبة أكبر من قيمة ر الجدولية عند مستوى داللة )

(، وبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صادقة لما وضعت لقياسه كما يراها 2.329تساوي )
 المختصون .
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 (5الجدول )
الخاصة بمجال العوامل النفسية " مع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني " الصعوبات 

 الدرجة الكلية للمجال الثاني
 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2.28دالة عند  0.385 الميل لرياضة الجمباز ضعيف لعدم ممارستها و التعود عليها قبل دخول الجامعة . 1
 2.29دالة عند  0.657 جمباز ال تشفى .الخوف الدائم من التعرض لإلصابة و االعتقاد بأن إصابات ال 2
 2.29دالة عند  0.570 الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف أداء الطلبة . 3
 2.29دالة عند  0.470 الخوف من أجهزة الجمباز نظرًا لتعامل الطلبة معها ألول مرة . 2
 2.29دالة عند  0.613 م لرياضة الجمباز .اكتساب الطلبة لخبرة سلبية نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارسته 5
 2.29دالة عند  0.670 قلة االهتمام بالطلبة ضعيفي األداء نظرًا لوجود بعض الطلبة المتميزين في الجمباز. 2
 2.29دالة عند  0.716 الشعور بالحرج من الزمالء نظرًا للفشل المتكرر في أداء بعض المهارات . 7
 2.29دالة عند  0.744 مساقات الجمباز صعبة نظرًا لخطورة مهاراتها .القدرة على التكيف مع  2
 2.29دالة عند  0.679 المجتمع المحلي ال يشجع وال يحفز على االهتمام برياضة الجمباز . 9
 2.29دالة عند  0.476 إضفاء الطابع العسكري على جو المحاضرة أثناء التطبيق العملي للمحاضرة 12

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25درجة حرية )ر الجدولية عند 

   2.329( = 2.28( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )
 

يبين الجدول السابق  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني " الصعوبات 
يبةين أن معةامالت االرتبةاط المبينةة  الخاصة بمجال العوامل النفسية "  والدرجة الكلية لفقراته، والةذي

-2.358(، ومعةةةامالت االرتبةةةاط محصةةةورة بةةةين المةةةدى )2.29، 2.28دالةةةة عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة )
( ودرجةة 2.28(، وكذلك قيمةة ر المحسةوبة أكبةر مةن قيمةة ر الجدوليةة عنةد مسةتوى داللةة )2.900
صةادقة لمةا وضةعت لقياسةه (، وبذلك تعتبةر فقةرات المجةال الثةاني 2.329( والتي تساوي )25حرية)

 يراها المختصون .
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 (2الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث"  الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات " 

 مع الدرجة الكلية للمجال الثالث
 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 2.28دالة عند  0.426 ع رياضة الجمباز .الصالة المخصصة للجمباز غير قانونية وال تتناسب م 1
 2.28دالة عند  0.454 في صالة الجمباز ال تتوافر نقطة طبية لإلسعاف األولي. 2
 2.29دالة عند  0.628 ال يوجد مكان مناسب لتغيير المالبس . 3
 2.29دالة عند  0.574 عدد األجهزة ال يتناسب مع عدد الطلبة في المحاضرة العملية . 2
 2.29دالة عند  0.644 األجهزة األساسية لرياضة الجمبازغير كافية وال تتناسب مع صالة الجمباز الموجودة. 5
 2.29دالة عند  0.578 األجهزة المساعدة على تعليم الجمباز وتحسين المستوى  غير مناسبة. 2
 2.29دالة عند  0.562 األجهزة الغير صالحة ال يتم صيانتها  بشكل دوري . 7
 2.29دالة عند  0.566 قلة الكتب و المراجع التعليمية المتوفرة و الخاصة برياضة الجمباز.  2

 

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

   2.329( = 2.28( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )
 

كةةةةل فقةةةةرة مةةةةن فقةةةةرات المجةةةةال الثالةةةةث  "  يبةةةةين الجةةةةدول السةةةةابق  معةةةةامالت االرتبةةةةاط بةةةةين
الصةةعوبات الخاصةةة بمجةةال اإلمكانةةات"  والدرجةةة الكليةةة لفقراتةةه، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط 

(، ومعةةةةةامالت االرتبةةةةةاط محصةةةةةورة بةةةةةين المةةةةةدى 2.29، 2.28المبينةةةةةة دالةةةةةة عنةةةةةد مسةةةةةتوى داللةةةةةة )
لجدوليةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة ( ، وكةةةةذلك قيمةةةةة ر المحسةةةةوبة أكبةةةةر مةةةةن قيمةةةةة ر ا2.022-2.200)
(، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما 2.329( والتي تساوي )25( ودرجة حرية)2.28)

 وضعت لقياسه كما يراه المتخصصون.
 
 
 
 

 
 



 

1.. 

 

 (7الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الرابع" الصعوبات الخاصة بمجال المنهاج " مع 

 جال الرابعالدرجة الكلية للم

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 2.29دالة عند  0.646 المنهاج العملي المطروح صعب على الطلبة نظرًا لممارستها ألول مرة . 1
 2.29دالة عند  0.798 المنهاج العملي المطروح ال يتناسب مع عمر الطلبة. 2
 2.28دالة عند  0.408 نب النظري .تركيز المنهاج على الجانب العملي على حساب الجا 3
 2.29دالة عند  0.806 وجود بعض المهارات المركبة ال سيما المهارات المتقدمة في الجمباز . 2
 2.29دالة عند  0.569 قلة عدد المحاضرات بالنسبة لعدد المهارات العملية المطروحة في كل مساق . 5
 2.29دالة عند  0.602 قات الجمباز غير كافية .عدد الساعات المعتمدة للتطبيق العملي لمسا 2
 2.29دالة عند  0.717 المنهاج ال يراعي الفروق الفردية في القدرات البدنية بين الطلبة . 7
 2.29دالة عند  0.794 معايير تقييم  أداء الطلبة في االختبارات العملية غير واضحة . 2
 2.29دالة عند  0.769 ى المعقد .عدم التدرج في عرض المهارات من البسيط إل 9
 

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

   2.329( = 2.28( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

 يبةةةةين الجةةةةةدول السةةةةةابق  معةةةةامالت االرتبةةةةةاط بةةةةةين كةةةةل فقةةةةةرة مةةةةةن فقةةةةرات المجةةةةةال الرابةةةةةع  "
"  والدرجةةة الكليةةة لفقراتةةه، والةةذي يبةةين أن معةةامالت االرتبةةاط  المنهــاجالصــعوبات الخاصــة بمجــال 

(، ومعةةةةةامالت االرتبةةةةةاط محصةةةةةورة بةةةةةين المةةةةةدى 2.29، 2.28المبينةةةةةة دالةةةةةة عنةةةةةد مسةةةةةتوى داللةةةةةة )
( ، وكةةةةذلك قيمةةةةة ر المحسةةةةوبة أكبةةةةر مةةةةن قيمةةةةة ر الجدوليةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوى داللةةةةة 2.025-2.522)
(، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع  صةادقة لمةا 2.329)( والتي تساوي 25( ودرجة حرية)2.28)

 وضعت لقياسه كما يراه المختصون .
  

 
 
 
 
 

 



 

1.1 

 

 (2الجدول )
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الخامس" الصعوبات الخاصة بمجال عوامل 

 األمن والسالمة " مع الدرجة الكلية للمجال الخامس

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 داللةمستوى ال

 2.29دالة عند  0.519 اإلحماء غير كاٍف و غير مناسب . 1
 2.29دالة عند  0.691 الصالة المخصصة للتطبيق العملي  للجمباز غير صحية من حيث التهوية و اإلضاءة .  2
 2.29دالة عند  0.649 ارتفاع صالة الجمباز غير قانوني مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق العملي . 3
 2.29دالة عند  0.663 األجهزة و األدوات المستخدمة أثناء التطبيق العملي غير آمنة. 2
 2.29دالة عند  0.740 المساحات الموجودة حول األجهزة غير آمنة وغير كافية . 5
 2.29دالة عند  0.630 البساط األرضي غير مثبت ووجود فراغات بين المراتب يعرض الطلبة لإلصابة .  2
 2.29دالة عند  0.692 لة األدوات الخاصة بعوامل األمن و السالمة عند السقوط مثل المراتب الكبيرة .ق 7
 2.29دالة عند  0.618 عند تطبيق المهارات العملية ال يوجد ساند مساعد للطلبة بجوار األجهزة. 2
 2.29دالة عند  0.687 عدم توافر الزي الخاص برياضة الجمباز . 9
 2.29دالة عند  0.525 التطبيق العملي ال يوجد متخصص في اإلصابات الرياضية.أثناء  12
 2.29دالة عند  0.696 الصيانة الدورية ل جهزة و األدوات المستخدمة غير كافية. 11

 

 2.023( = 2.29( وعند مستوى داللة )25ر الجدولية عند درجة حرية )

   2.329( = 2.28اللة )( وعند مستوى د25ر الجدولية عند درجة حرية )
 يبةةةين الجةةةةدول السةةةابق  معةةةةامالت االرتبةةةاط بةةةةين كةةةةل فقةةةرة مةةةةن فقةةةرات المجةةةةال الخةةةةامس  "

ـــن والســـالمة  ـــل األم " والدرجةةةة الكليةةةة لفقراتةةةه، والةةةذي يبةةةين أن الصـــعوبات الخاصـــة بمجـــال عوام
ط محصةةورة (، ومعةةامالت االرتبةةا2.29، 2.28معةةامالت االرتبةةاط المبينةةة دالةةة عنةةد مسةةتوى داللةةة )

( ، وكذلك قيمة ر المحسةوبة أكبةر مةن قيمةة ر الجدوليةة عنةد مسةتوى 2.902-2.891بين المدى )
(، وبةةذلك تعتبةةر فقةةةرات المجةةال الخةةةامس  2.329( والتةةي تسةةةاوي )25( ودرجةةة حريةةةة)2.28داللةةة )

 صادقة لما وضعت لقياسه كما يرى ذلك المختصون .
 

 أداة الدراسة :ثبات 
وذلك بعد تطبيقها على ) المقابلة( التأكد من ثبات أداة الدراسة  أجرى الباحث خطوات

 أفراد العينة االستطالعية بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
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 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
 

بطريقة قابلة( ) المتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات أداة الدراسة 
التجزئة النصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل مجال من مجاالت األداة وكذلك درجة 
النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل الطول 

( يوضح 99والجدول )  (Spearman-Brown Coefficient)باستخدام معادلة سبيرمان براون
  :ذلك

 ( 9 الجدول )
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك االستبانة ككل 

 قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل
عدد  المجاالت

 الفقرات
االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

99* المجال األول: الصعوبات الخاصة بمجال طريقة التدريس  0.652 0.685 
 0.678 0.513 92 المجال الثاني: الصعوبات الخاصة بمجال العوامل النفسية

 0.712 0.553 5 المجال الثالث : الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات
1* المجال الرابع: الصعوبات الخاصة بمجال المنهاج  0.893 0.895 

99* السالمةالمجال الخامس: الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمن و   0.737 0.746 
01* المجموع  0.826 0.830 

 
 .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين 

( وهذا يدل على أن أداة الدراسة ) 0.830يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 الدراسة. المقابلة (  تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة

 

  . طريقة ألفا كرونباخ -2
 

استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك إليجاد 
، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت ثبات أداة الدراسة ) المقابلة ( معامل

 ( يوضح ذلك: 99األداة وكذلك ألداة الدراسة ) المقابلة (  ككل والجدول )
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 ( 12الجدول )
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.818 99 المجال األول: الصعوبات الخاصة بمجال طريقة التدريس
 0.784 92 فسيةالمجال الثاني: الصعوبات الخاصة بمجال العوامل الن
 0.663 5 المجال الثالث : الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات

 0.858 1 المجال الرابع: لصعوبات الخاصة بمجال المنهاج
 0.860 99 المجال الخامس: الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمن والسالمة

 0.937 01 المجموع

 
( وهذا يدل على أن أداة 139.2)يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 

الدراسة ) المقابلة (  تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة 
 الدراسة.

 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 

 ،لتحليل البيانات ومعالجتها.  (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي -9
 اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة:تم استخدام المعالجات -2
: التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وذلك بإيجاد معامل "ارتباط (بيرسون)معامل ارتباط -

 بيرسون" بين كل بعد والدرجة الكلية لالستبانة.
للتجزئة النصفية (مان جت)للتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة ( ناو سبيرمان بر  )معامل ارتباط -

 غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ: للتأكد من ثبات أداة الدراسة
 تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميدانية: -3

 .و التكرارات و االنحرافات  النسب المئوية والمتوسطات الحسابية -
 .)إليجاد الفروق بين الجنسين(. T.test independent sampleاختبار  -
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها

 
 

 أواًل: نتائج الدراسة وتشمل:
 .النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها 
 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها 
 لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا. 

 

 ثانيًا: توصيات الدراسة.

 حات الدراسة.ثالثًا: مقتر 



 

1.0 

 

  
 الفصل الخامس 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
 : تقديم

يتضةةمن هةةذا الفصةةل عرضةةًا لنتةةائج الدراسةةة، وذلةةك مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن أسةةئلة الدراسةةة  
واسةةتعراض أبةةرز نتةةائج المقةةابالت التةةي تةةم التوصةةل إليهةةا مةةن خةةالل تحليةةل فقراتهةةا، بهةةدف التعةةرف 

ه طلبــة كليــة التربيــة البدنيــة والرياضــة فــي تطبيــق الجوانــب العمليــة الصــعوبات التــي تواجــعلةةى 
، والوقةةةوف علةةةى متغيةةةرات الدراسةةةة التةةةي اشةةةتملت علةةةى لمســـاقات الجمبـــاز بجامعـــة األقصـــى بغـــزة

)الجنس، الكلية والمستوى الدراسي(، قد تم إجراء المعالجةات اإلحصةائية للبيانةات المتجمعةة مةن أداة 
(، للحصةةول علةةى نتةةائج SPSSج الةةرزم اإلحصةةائية للدراسةةات االجتماعيةةة )الدراسةةة باسةةتخدام برنةةام

 في هذا الفصل. و تفسيرها الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلها
 

 ل األول من أسئلة الدراسة:تساؤاإلجابة عن ال -

 : ما يلي  ل األول علىاؤستينص ال

ضـة فـي تطبيـق الجوانـب العمليـة ما الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنيـة والريا " -1

 لمساقات الجمباز بجامعة األقصى بغزة ؟

لتفسير النتائج و لتحديد درجات الصعوبة الخاصة بكل مجال و بكل فقرة اعتمد الباحث على   -
( و التي كانت على النحو  2223( واعتمده عبد القادر ) 9115المعيار الذي وضعه القواسمة )

 التالي : 
 فوق درجة صعوبة كبيرة جدا .% فما 52  - 
 % درجة صعوبة كبيرة .91.1-22من   - 
 % درجة صعوبة متوسطة .81.1-02من   - 
 % درجة صعوبة قليلة 4.0_  أقل من  
 

لإلجابة عن هةذا التسةاؤل قةام الباحةث باسةتخدام التكةرارات والمتوسةطات والنسةب المئويةة، و  -
 .والجداول التالية  توضح ذلك
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 . مجال األول: الصعوبات الخاصة بمجال طريقة التدريسالأوال : 

 (11الجدول )

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 

 ( 22األول الخاصة بطريقة التدريس وكذلك ترتيبها في المجال )ن =

رقم 
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 .
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المحاضر ال يولي اإلحماء االهتمام الكافي  1
 كبيرة 6 63.64 1.391 3.182 210 13 20 10 12 11 للمهارات بسبب قلة الوقت وكثرة الطلبة .

ل المحاضر ال يقوم بشرح المهارة نظريًا قب 2
 متوسطة 7 55.15 1.203 2.758 182 4 16 19 14 13 البدء بتطبيقها عمليًا .

المحاضر ال يقوم بتجزئة المهارة العملية  3
 متوسطة 9 50.30 1.256 2.515 166 6 6 23 12 19 ويعطيها بالطريقة الكلية .

المحاضر ال يؤدي نموذجًا عمليًا للمهارات  4
 متوسطة 8 53.03 1.283 2.652 175 5 14 17 13 17 ظي .أمام الطلبة ويكتفي بالشرح اللف

المحاضر ال يستعين بالطلبة المتميزين ألداء  5
 متوسطة 11 48.18 1.228 2.409 159 5 7 17 18 19 نموذج عملي للمهارة ومساعدة زمالئهم.

المحاضر ال يهتم  بتصحيح األخطاء الشائعة  6
 متوسطة 10 48.48 1.190 2.424 160 4 7 21 15 19 عملي .التي يقع فيها الطلبة أثناء التطبيق ال

الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفي بسبب  7
 كبيرة 4 73.03 1.271 3.652 241 19 25 8 8 6 كثرة خطوات تعليم كل مهارة .

8 
كثرة الطلبة في المحاضرة يقلل من فرصة 

الطالب في تكرار المهارات بما يكفي إلتقانها 
 ب .بالشكل المطلو 

 كبيرة جدا 1 89.70 0.707 4.485 296 38 24 2 2 0

أثناء التطبيق العملي للمهارات ال يوجد معيد  9
 كبيرة جدا 3 81.21 1.108 4.061 268 28 25 5 5 3 مساعد مع المحاضر .

اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليًا  10
 كبيرة 5 67.88 1.380 3.394 224 18 17 13 9 9 على حساب الطلبة ضعيفي األداء .

المحاضر ال يستخدم التكنولوجيا التعليمية  11
 كبيرة جدا 2 83.33 1.046 4.167 275 31 23 7 2 3 الحديثة لشرح المهارات و تبسيطها .

 
و المتعلق بطريقة التدريس أن درجات الصةعوبة  قةد تراوحةت مةا  يتضح من الجدول السابق

 طة(.و متوس و كبيرة بين )كبيرة جدا
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ومةةن خةةالل الجةةدول السةةابق يةةرى الباحةةث بةةأن الفقةةرات التةةي تمثةةل أعلةةى الصةةعوبات والتةةي  

( كانةت الفقةرات )  89.70 - 81.2جاءت  بدرجة صعوبة كبيرة جدا وبوزن نسبي تراوح  ما بين )
كثرة الطلبةة فةي المحاضةرة يقلةل مةن فرصةة الطالةب فةي تكةرار المهةارات  و التي تنص على " ( 5) 
المحاضةةةر ال يسةةةتخدم  ( و التةةةي تةةةنص علةةةى "99) و الفقةةةرة,"مةةةا يكفةةةي إلتقانهةةةا بالشةةةكل المطلةةةوب ب

أثنةاء  و التةي تةنص علةى " ( 1 و الفقرة ), "التكنولوجيا التعليمية الحديثة لشرح المهارات و تبسيطها
 :" التطبيق العملي للمهارات ال يوجد معيد مساعد مع المحاضر

هذه الصعوبة  بناءا علةى التجربةة الطويلةة لةه فةي هةذا درجة ارتفاع  و يعتقد الباحث بواقعية
و كامتةةةداد طبيعةةةي للعمليةةةة التربويةةةة الصةةةحيحة و الصةةةحية والتةةةي نصةةةت فةةةي مجملهةةةا علةةةى  مجةةةالال

طالبةا, هةذا فةي حةال  28بحيث ال يزيةد عةن  , ةالواحد ةالدراسيالشعبة ضرورة تقليل عدد الطلبة في 
المحاضةةرات ك أمةا إذا كانةةت المةادة التعليميةةة عمليةة فةةي مجملهةا, ريةة بحتةةهانةت المةادة التعليميةةة نظك

و المختبرات التعليميةةةة و الفنيةةةة و غيرهمةةةا مةةةن مثيالتهمةةةا كةةة التربيةةةة البدنيةةةة و الرياضةةةة فةةةيالعمليةةةة 
الطلبةةة فةةي الشةةعب عةةدد تقليةةل الباحةةث بأولويةةة , فيةةرى كليةةات العلةةومالمختبةةرات الهندسةةية عنةةد طلبةةة 

الباحث و بعيدا عن التحيز لمجال الدراسة بأن مسةاق الجمبةاز ومهاراتةه مةن  كما و يرى  ,التدريسية
 التي تحتاج لتقليل عدد الطلبة فيها و زيادة عدد الشعب الدراسية .و المهارات  ساقاتأكثر الم

إلى لربما يعود  وراء ارتفاع درجة الصعوبة في هذا المجال أن السبببو يرجح الباحث  كما
) عينةةةة لةةةدى المدرسةةةين فةةةي جامعةةةة األقصةةةىالخاصةةةة بالتكنولوجيةةةا التعليميةةةة اإلمكانةةةات فر مةةةدى تةةةو 

ولةةةم يةةةتم , أمةةةا إذا كانةةةت اإلمكانةةةات متاحةةةة بةةةدوا أنهةةةا غيةةةر متاحةةةة بدرجةةةة كافيةةةةالدراسةةةة ( و التةةةي ي
, ال سيما و أنه توجةد بعةض يعود على المدرس نفسههنا فان السبب , أو استخدامهااالستفادة  منها 

عمليةةا  نموذجةةا واتنفيةذها إال إذا رأ لبةةةيسةتطيع الط نلةة, هةةذا إن لةم يكةةن أغلبهةا فةةي الجمبةاز لمهةاراتا
لةك, أو ت نفسةه أو مةن أحةد الةزمالء الةذين يتقنةون هةذه المهةارة مةدرس المسةاقإمةا مةن  ,مأمامه حقيقيا

 يةةتم مةةن و التةةي أو عةةن طريةةق اسةةتخدام الوسةةائل التكنولوجيةةة المسةةاعدة مثةةل الفيةةديو , هةةذا إن وجةةدوا
, أو ما يمكن أن يحل مكانها لتعويض النقص و مفصال للمهارة ئانموذجا حيا أو بطيعرض خاللها 
 لنماذج مشهورة أو عالمية .ي لدى الطالب مثل الصور الثابتة المعرف

( " إن من أهم ما يساعد الالعب خةالل مراحةل الةتعلم 992:  2220وهذا ما أكده ) علي ,
الوسائل المعينة التي تساهم بدرجة كبيرة في اكتساب الالعب ل داء الفائق للحركةة  استخدام المدرب

و تثبيتهةةا و تنحصةةر أهةةم هةةذه الوسةةائل فيمةةا يلةةي : الوسةةائل السةةمعية , الوسةةائل البصةةرية و الوسةةائل 
 العملية ". 

اطةةا ربمةةا يةةرتبط ارتب ( 1فةةي الفقةةرة )  ويعتقةةد الباحةةث بةةأن سةةبب ارتفةةاع درجةةة الصةةعوبةكمةةا 
وهةةذا  ( 5بةةالفقرة ) و الخاصةةة ) طريقةةة التةةدريس ( وثيقةةا بدرجةةة الصةةعوبة األعلةةى فةةي هةةذا المجةةال 

من قبل ل على مدى حاجة الطلبة للدعم الفني و المتابعة و المزيد من الخصوصية في االهتمام ليد
 نظةةرا و ذلةةك مةةن قبةةل المةةدرس , و التةةي بةةدا واضةةحا صةةعوبة تحقيةةق هةةذه الحاجةةة و الرغبةةة المةةدرس

, و المتمثلة فةي ضةرورة متابعةة الطلبةة الحاضةرين جميعةا علةى الةرغم لكثرة المهام الملقاة على عاتقه
من كثرتهم , بالمقارنة مع وجود مدرس واحد و مهارات جديدة و صعبة نسبيا و تحتاج إلةى تةدرج و 

 المزيد من االطمئنان يدفعه إلى (  1,  5الفقرتين )  تكرار, و يرى الباحث بان التقارب بين نتائج 
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ممةا سةيبنى عليةه قةوة وصةدق فةي نتةائج الدراسةة  دراسةتهلحقيقة إجابات الطلبة و صةدق تفةاعلهم مةع 
 قيد البحث إن شاء اهلل  . 

 

د ال بةةأس بةةه مةةن الطلبةةة وجةةود معيةةد مسةةاعد أو عةةدوهةةذا مةةا يةةدفع الباحةةث للتأكيةةد علةةى أن 
نقةةةص اإلمكانةةةات الماديةةةة  إال أن ,الفقةةةرة ههةةةذفةةةي , يمكةةةن أن يخفةةةف مةةةن درجةةةة صةةةعوبة المتميةةةزين
  :ذلك لسببين  أثبتته الدراسة يزيد من صعوبة تجاوز هذه األزمة وو بحسب ما والبشرية 

الرياضةةة صةةعبة  عةةدد المتميةةزين فةةي رياضةةة الجمبةةاز بةةين الطلبةةة قليةةل كةةون هةةذهأن  :األول
فةي تةدريس الل خبرتةه العمليةة وهةذا مةا الحظةه وال زال يالحظةه الباحةث مةن خة, وجديدة علةى الطلبةة
 األخةرى مثةل األلعةاب الرياضةيةوذلةك بخةالف بعةض , على مدار السةنوات السةابقةمساقات الجمباز 

 .غيرها كرة القدم أو اليد أو الطائرة و 
هنةةا فةةي ى أو يسةةمع إن كةةان لةةم يةةر  , فانةةهحتةةى كتابةةة هةةذه الدراسةةة و أنةةه:والسةةبب الثةةاني  
أن هنةةاك  ينعربيةةة مةةن قةةام بتعيةةين مةةدرس مسةةاعد للجمبةةاز, فةةي حةةخارجهةةا فةةي الةةدول ال فلسةةطين أو

 . ق فيها معيد مساعد لمدرس المسا فقد عينبعض األنشطة الرياضية الصعبة مثل السباحة 
 قد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من :و هذا 

وغانم حبيب و ( 2220أحمد )و (  2222أبو طامع )و ( 2222بندق)و ( 2292سعدات )
"  ( و التةةةةي نصةةةةت علةةةةى ان5( بخصةةةةوص الفقةةةةرة )9112) (, الزغبةةةةي9113, المةةةةومني )(9118)

أن " كثةرة أعةداد التالميةذ  " وزيادة عدد الطلبة في الشعبة الواحدة يؤدي إلى صعوبة تطبيةق المنهةاج
تي ( و ال 99, وفيما يخص الفقرة ) يصعب معه إتاحة فرصة مناسبة لممارسة الجمباز في الدرس "

"  المحاضةةر ال يسةةتخدم التكنولوجيةةا التعليميةةة الحديثةةة لشةةرح المهةةارات و تبسةةيطهانصةةت علةةى أن " 
 (2222( و أبةةو طةةامع )2292حمةةود)فلقةةد اتفقةةت أيضةةا نتةةائج هةةذه الدراسةةة مةةع كةةل مةةن دراسةةتي  

 .(9112الكاشف )
ة و التةةةي كانةةةت درجةةة (2223بةةةد الحةةةق )دراسةةةة ع مةةةع تختلةةةف نتةةةائج الدراسةةةة كانةةةت فيمةةةا 

, ويةرى الباحةث (2223خنفةر )الصعوبة فيها متوسطة, بينما جاءت درجة الصعوبة قليلة في دراسة 
بان ذلك التباين في النسب ربما يعود لمدى استخدام كل من مدرسي المساقات للوسةائل التكنولوجيةة 

ت مةةةنهم لهةةةذه الوسةةةائل كانةةة , وعلةةةى قةةةدر اسةةةتخدام كةةةليط المهةةةاراتالحديثةةةة لتوضةةةيح و شةةةرح و تبسةةة
, بمعنةةى آخةةر أو بصةةياغة أخةةرى كلمةةا كةةان اسةةتخدام المةةدرس للتكنولوجيةةا أكثةةر كانةةت درجةةة النتةةائج

  الصعوبة لدى عينة كل من الدراسات أقل و كذلك العكس .   
الباحث ومن خالل تجربته العملية أثناء تدريس الجمباز في الجامعات الفلسطينية في  ويرى
التعليميةةةة  , وذلةةةك ألنةةةه و بةةةالرغم مةةةن أن الخطةةةواتو صةةةادقةبةةةأن هةةةذه النتيجةةةة منطقيةةةة  قطةةةاع غةةةزة

, إال أن بحةذافيرهالموجودة في المراجع الخاصة بتدريس الجمباز كثيرة وتحتاج لوقت كبير لتطبيقها ا
المدرس و نظرا لصعوبة وحداثة المهارات على الطلبة وقلةة أو انعةدام الوسةائل و األجهةزة المعينةة و 

, يضةةةطر المةةةدرس إلةةةى إضةةةافة المزيةةةد مةةةن الخطةةةوات التعليمةةةة تعلم أحيانةةةالمسةةةاعدة علةةةى تسةةةريع الةةةا
, وهذا ما يعود بالسلب على أداء ن سيف الزمن كابوسا يطارد المدرسلتبسيط المهارات مما يجعل م

الطلبةةة ودرجةةة إتقةةانهم للمهةةارات بسةةبب قصةةر الفتةةرة الزمنيةةة المتاحةةة لهةةم لةةتعلم المهةةارة بالمقارنةةة مةةع 
 .لمساق التي يجب انجازها كثرة مفردات ا
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السلوك الذي يتبناه المدرسين القائمين على تدريس الجمباز  الباحث بعدم صوابية رىيكما و 
" اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليًا على حساب الطلبةة ضةعيفي األداء "  لعينة الدراسة  من

ات تعليمة أخرى حتى و لو كانت أي مساق وأ تدريس مساقات الجمباز فيهذا األسلوب المتبع ألن 
يعود بالسلب على مسةتوى أداء وتعلةم الكةم البةاقي مةن من خارج تخصص التربية البدنية و الرياضة 

مةا قةد يعةود علةى الطلبةة مةن  الطلبة و الذين فةي العةادة مةا يكونةون هةم األغلبيةة, هةذا باإلضةافة إلةى
قتل روح التحدي للذات ومحاولةة تغييةر  إلىيؤدي  مما قدالدونية  أوأثر نفسي سلبي يشعره بالنقص 

 . لديهمأو الضعيفة القدرات المهارية الناقصة 
و عبةةةةةد  (2222) كةةةةةل مةةةةةن بنةةةةةدقتوافقةةةةةت نتةةةةةائج دراسةةةةةة الباحةةةةةث مةةةةةع دراسةةةةةة  وقةةةةةدوهةةةةةذا 

( والتةةةي أكةةةةدتا علةةةى ضةةةةرورة " مراعةةةاة الفةةةروق الفرديةةةةة بةةةين المتعلمةةةةين فةةةي األسةةةةلوب 2223الحةةةق)
و ( 9110القادر)يب التدريس في تعلم مهارات الجمباز, وكذلك دراسة عبد المعرفي اإلدراكي و أسال

جمهةا و لكةن أيضةا " يجب أال ننظر لمشكلة المادة بالنسةبة للةزمن مةن جانةب ح انهالتي أكدت على 
حتةةةاج إلةةةى زمةةةن أكبةةةر , فاألشةةةكال و الحركةةةات الصةةةعبة فةةةي تكنيةةةك الجمبةةةاز تمةةةن جانةةةب صةةةعوبتها

فايةةةة الةةةزمن المخصةةةص لتةةةدريس المهةةةارات المختلفةةةة يةةةؤدي إلةةةى عةةةدم , و أن عةةةدم كللتةةةدريب عليهةةةا
 الوصول إلى مستوى التمكن ".

( و التةي تةنص علةى 2فةي الفقةرات ) كما وقد جاءت أدنى درجات الصعوبة في هذا المجال
و , المحاضةةر ال يهةةتم  بتصةةحيح األخطةةاء الشةةائعة التةةي يقةةع فيهةةا الطلبةةة أثنةةاء التطبيةةق العملةةي  "

المحاضةةر ال يسةةتعين بالطلبةةة المتميةةزين ألداء نمةةوذج عملةةي أن "  ( و التةةي نصةةت علةةى8الفقةةرة ) 
 :" للمهارة ومساعدة زمالئهم

 

ولقةةد لفةةت انتبةةاه الباحةةث أثنةةاء تحليةةل نتةةائج الدراسةةة و خاصةةة الجةةزء المتعلةةق بةةأدنى درجةةات 
ج دراسةةةة الباحةةةث , ذلةةةك التقلةةةب والتنةةةوع عنةةةد مقارنةةةة نتةةةائعوبة الخاصةةةة بمجةةةال طريقةةةة التةةةدريسالصةةة

 بالدراسات السابقة األخرى :
مةةا دفةةع الباحةةث لالعتقةةاد بةةأن هنةةاك مشةةكلة مةةا كانةةت فةةي القةةائمين علةةى تةةدريس مسةةاقات م
لعينة الدراسات األخةرى و تتمثةل فةي غيةاب المةدرس المتخصةص فةي تةدريس الجمبةاز, ممةا  الجمباز

 غيةةةر المتخصصةةةين فةةةي تةةةدريسيكةةةون قةةةد دفةةةع تلةةةك المؤسسةةةات التعليميةةةة لتكليةةةف أحةةةد المدرسةةةين 
الجمبةةاز لتةةدريس المسةةاقات فةةي فتةةرة إجةةراء لدراسةةات علةةى العينةةات األخةةرى, وهةةذا مةةا انعكةةس مباشةةرة 

 على أداء المدرسين والطلبة وعلى نتائج الدراسات التي استهدفتهم . 
الةةرد علةةى التسةةاؤالت الخاصةةة  عنةةدويريةةد الباحةةث اإلشةةارة إلةةى مةةا لفةةت انتباهةةه لغويةةا كمةةا 

, حيةةةث الحةةةظ الباحةةةث بأنةةةه لمةةةا كانةةةت و الدراسةةةات األخةةةرىلشةةةرح اللفظةةةي فةةةي كةةةل مةةةن دراسةةةته با
 فقرة التالية :الفي  صياغة بالنفي التام في دراسة الباحثال

, مليةًا" كانةت درجةة الصةعوبة متوسةطة" المحاضر ال يقوم بشرح المهارة نظريًا قبةل البةدء بتطبيقهةا ع
أبةو طةامع و عبةد الحةق " قلمةا يلجةأ  تيمةا( فةي كةل مةن دراسةقلَ  بلفةظ ) فقةرةوعندما جاءت صةياغة ال

 المدرس للشرح اللفظي للحركة قبل تنفيذها عمليا " كانت درجة الصعوبة كبيرة 
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هم فةي من وجهة نظر الباحةث بةأن اسةتخدام الشةرح اللفظةي و لةو قلةيال قةد يسةاو وهذا يعني  
مةةع النمةةوذج العملةي يعتبةةر نةةوع مةةن أنةةواع  فظةةيل, و اسةتخدام الشةةرح التةذليل الصةةعوبات لةةدى الطلبةةة

 .في حد ذاته عائق  رالتغيير في أساليب التدريس وفيه خروج عن النمط التقليدي والذي يعتب
فظي يعمةل علةى تقريةب الصةورة للكثيةر لهذا باإلضافة إلى ضرورة االنتباه إلى أن الشرح ال 

إلةى  طالةبة و آليات االستيعاب تختلف من من الطلبة ال سيما و أنه من المؤكد بأن القدرات العقلي
مةا هةو جديةد عنةد إضةافة كةل  آخر و هذا ما ال بةد لكةل المدرسةين مةن االنتبةاه لةه و أخةذه بالحسةبان

 على الطلبة كمهارات الجمباز مثال .
أن القةةائمين علةةى  ( 2دراسةةة الباحةةث و الخاصةةة بةةالفقرة )نتةةائج خةةالل مةةن كمةةا بةةدا واضةةحا 
تصةةحيح األخطةةاء از عينةة الدراسةةة فةةي ) جامعةة األقصةةى ( لةةم يهملةوا جانةةب تةدريس مسةةاقات الجمبةة

عليهةةا  تو أولةةوه درجةةة جيةةدة فةةي االهتمةةام عمةةال بالقواعةةد التةةي تأسسةةالشةةائعة التةةي يقةةع فيهةةا الطلبةةة 
( و ذكةر مةن بينهةا " 995:  2220عملية إصالح األخطاء ) في الجمبةاز( التةي أشةار إليهةا )علةي,

 األخطاء عقب األداء مباشرة حتى ال تثبت األخطاء و تصبح عادة " .اإلسراع في إيضاح 
على درجة صعوبة متوسطة هو امتداد طبيعي و  ذه الفقرةإال أن الباحث يرى أن حصول ه

مةن أن " , نتةائج الدراسةات المشةابهة األخةرى و دراسةتهمنطقي لما تةم التوافةق عليةه مةن خةالل نتةائج 
, باإلضةةافة إلةةى أن العةةدد الكبيةةر للطلبةةة داخةةل الشةةعبة ال يكفةةي الوقةةت المخصةةص لتةةدريس الجمبةةاز

, وهذا ما أكدته " التدريسية الواحدة يمنع و يعيق المدرس من المتابعة الدقيقة للطلبة كل على انفراد 
( مةةن أن " عةةدم كفايةةة الوقةةت المخصةةص لرياضةةة الجمبةةاز فةةي درس 9118دراسةةة حبيةةب و غةةانم)

 . لرياضية "االتربية 
الطالب  يشاهدالباحث ومن خالل التجربة العملية له في الميدان بضرورة وأهمية أن  رىو ي

 أكثر من نموذج أمامه سواء كان مباشرا من المدرس أو زميل متميز, أو مسجال على شريط فيديو 
المةدرس أو , يؤدي النمةوذج قد من سيكون الذي عن يحوي النموذج الصحيح للمهارة  بغض النظر 

محلةةي أو دولةةي أو حتةةى زميةةل متميةةز و مةةتقن للمهةةارة , وهةةذا مةةا أوصةةت بةةه دراسةةة  زجمبةةا العةةب
( " بعمةةل مكتبةةة للوسةةائل التعليميةةة بكليةةات التربيةةة الرياضةةية  تتضةةمن مجموعةةة مةةن 2223متةةولي )

شرائط الفيديو مسجل عليها المواقف التعليميةة الجيةدة سةواء كانةت مةن بعةض الطةالب المتفةوقين فةي 
أو من لهم خبرات خاصة مبتكةرة مةن معلمةي التربيةة الرياضةية " ألن  ,تربية الرياضيةتدريس درس ال

ال بعةةض الطلبةةة يتفاعةةل مةةع المهةةارة و يقةةدم و يتجةةرأ علةةى تطبيقهةةا و المحاولةةة أكثةةر مةةن مةةرة فةةي حةة
, و رهبةةة المعلةةم و الموقةةف التعليمةةي, وذلةةك لغيةةاب حةةاجز الخجةةل أكةةان يةةؤدي النمةةوذج أمةةام زمالئةةه

كةةان و ال زال يمارسةةه الباحةةث أثنةةاء تدريسةةه لمسةةاقات الجمبةةاز أمةةال فةةي زيةةادة نسةةبة الطلبةةة وهةذا مةةا 
 المجيدين لتطبيق المهارات  .

عبةد الحةق , ( 2222أبةو طةامع ) كةل مةننتائج دراسة الباحث مع دراسة  عارضتت وقدهذا 
ة بعةض الفقةرات , ويعتقد الباحث أن ذلك التعارض إنما يعود إما لصةياغ( 2223خنفر ) ,(2223)

لغويةةةةةا, أو للظةةةةةروف التةةةةةي مةةةةةرت بعينةةةةةات الدراسةةةةةات المشةةةةةابهة و التةةةةةي بةةةةةدا واضةةةةةحا فيهةةةةةا غيةةةةةاب 
في كل مجال عن الميدان , هذا األمر الذي يعتبره الباحث صعوبة فةي حةد  نالمتخصصين الحقيقيي

أبةو  ( و2292حمةود )ذاته, وهةذا مةا اتفقةت عليةه فةي ذات السةياق دراسةة الباحةث وكةل مةن دراسةتي 
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الةةذي يقةةوم بتةةدريس المسةةاقات أو المقةةرر عضةةو هيئةةة تةةدريس غيةةر  ال سةةيما فةةي أن( 2222طةةامع )
 متخصص.

فةةي ترتيةةب متوسةةط مةةن بةةين مجمةةوع  (92, 0, 9, 3,  2, 9ولقةةد جةةاءت كةةل مةةن الفقةةرات )
 فقرات المجال الخاص بطريقة التدريس  وبناءا عليها .

( والتةةةةي نصةةةةت علةةةةى أن "  9الفقرة رقةةةةم ) النتةةةةائج المتعلقةةةةة بةةةةخطةةةةورة مةةةةن الباحةةةةث  يحةةةةذرف
وذلك لما قةد  المحاضر ال يولي اإلحماء االهتمام الكافي للمهارات بسبب قلة الوقت وكثرة الطلبة " ,

يبنى عليها من إصابات قد تلحق بالطلبة بسبب عدم اإلحماء ال سيما اإلحماء الخاص بكل مهارة , 
ي يحياها المدرس أثنةاء تدريسةه للجمبةاز, بسةبب قلةة وقةت وان كان الباحث ال ينكر حقيقة األزمة الت

 .المحاضرة مقارنة مع العبء المهاري الذي يجب أن يعطيه للطلبة 
ال يمكةةةن  إال أن الباحةةةث يةةةرى بضةةةرورة التركيةةةز علةةةى اإلحمةةةاء الخةةةاص بكةةةل مهةةةارة فمةةةثال, 

ت المهةارة المةةراد كانة مةا للمةدرس أن يغفةل عةن اإلحمةاء الخةاص بعضةالت الرقبةة ومفصةل العنةق إذا
أنةةه لةةم يغفةةل علةةى الباحةةث أن الطلبةةة لربمةةا  علمةةاتدريسةةها للطلبةةة هةةي) مهةةارة الوقةةوف علةةى الةةرأس( 

وأن الجسةةم مهيةةأ للنشةةاط العملةةي بسةةبب قةةدومهم إلةةى محاضةةرة  ,يكونةةون قةةد مارسةةوا عمليةةة اإلحمةةاء
 .مثل التمرينات  ىخر أ ةالجمباز من محاضرة عملي

و بالةةذات , ةشةةامل و الخةةاص بكةةل مهةةار العةةام و الاإلحمةةاء هميةةة ألةةذلك يؤكةةد الباحةةث علةةى  
ضةمن األولةى العمليةة فةي المحاضةرة كانت المهارة التي سيؤديها الطلبةة فةي درس الجمبةاز هةي  إذا 

 لذلك اليوم .الطالب الدراسي  برنامج
م المحاضر ال يقو و التي نصت على أن "  (3) فقرةصعوبة البمنطقية يعتقد الباحث كما و 

, و ذلةةك كةةون المهةةارات فةةي رياضةةة الجمبةةاز ال "  بتجزئةةة المهةةارة العمليةةة ويعطيهةةا بالطريقةةة الكليةةة
نمةةةا تختلةةةف الطريقةةةة بةةةاختالف صةةةعوبة المهةةةارة و الفئةةةة طريقةةةة واحةةةدة ثابتةةةة لتدريسةةةهالهةةةا توجةةةد  , واط

تةة وانةه يمكةن ( حين قال " انه ال يوجد طريقةة عامةة ثاب2220ما أكده علي ) هذاالمستهدفة فيها , و 
، وغالبةةا مةةا يخةةتلط األمةةر علةةى المةةدرس هةةل ز بنجةةاحمنطقيةةا اسةةتخدم كةةل الطةةرق فةةي تعلةةيم الجمبةةا

بالطريقةةةة الكليةةةة أم الجزئيةةةة يمكةةةن اسةةةتخدامها فةةةي التةةةدريب واألفضةةةل اسةةةتخدام كلتةةةا الطةةةريقتين وفقةةةا 
 ن تقدم جيد " . للواجبات الخاصة القائمة وحالة التدريب وما يلزم في كل منها وما يقابلها م
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 العوامل النفسية: الصعوبات الخاصة بمجال ثانيالمجال الثانيا :

 (12الجدول ) 
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال 

 ( 22بمجال العوامل النفسية وكذلك ترتيبها في المجال )ن =الخاصة الثاني 
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الميل لرياضة الجمباز ضعيف لعدم ممارستها  1
 كبيرة جدا 5 81.52 1.256 4.076 269 34 18 4 5 5 و التعود عليها قبل دخول الجامعة .

الخوف الدائم من التعرض لإلصابة و  2
 كبيرة جدا 1 87.58 0.924 4.379 289 40 16 5 5 0 االعتقاد بأن إصابات الجمباز ال تشفى .

الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف  3
 كبيرة 8 72.42 1.262 3.621 239 19 23 9 10 5 أداء الطلبة .

لبة الخوف من أجهزة الجمباز نظرًا لتعامل الط 4
 كبيرة جدا 2 87.58 0.799 4.379 289 34 26 4 1 1 معها ألول مرة .

5 
اكتساب الطلبة لخبرة سلبية نتيجة تعرضهم 

لإلصابة في بداية ممارستهم لرياضة الجمباز 
. 

 كبيرة جدا 3 85.76 0.718 4.288 283 28 30 7 1 0

قلة االهتمام بالطلبة ضعيفي األداء نظرًا  6
 كبيرة 9 70.61 1.384 3.530 233 19 22 10 5 10 المتميزين في الجمباز. لوجود بعض الطلبة

الشعور بالحرج من الزمالء نظرًا للفشل  7
 كبيرة جدا 6 80.61 1.176 4.030 266 29 22 8 2 5 المتكرر في أداء بعض المهارات .

القدرة على التكيف مع مساقات الجمباز  8
 كبيرة 7 73.94 1.067 3.697 244 13 33 11 5 4 صعبة نظرًا لخطورة مهاراتها .

المجتمع المحلي ال يشجع وال يحفز على  9
 كبيرة جدا 4 84.24 1.074 4.212 278 33 23 5 1 4 االهتمام برياضة الجمباز .

إضفاء الطابع العسكري على جو المحاضرة  10
 كبيرة 10 70.30 1.511 3.515 232 24 16 8 6 12 أثناء التطبيق العملي للمحاضرة .

 
 أن أعلى الفقرات في المجال كانت: يتضح من الجدول السابق

الخةةةوف الةةةدائم مةةةن التعةةةرض لإلصةةةابة و االعتقةةةاد بةةةأن و التةةةي نصةةةت علةةةى " (2) كانةةةت الفقةةةرات-
الخةةوف مةةن أجهةةزة الجمبةةاز نظةةرًا  و التةةي نصةةت علةةى " (0)و الفقةةرة ," إصةةابات الجمبةةاز ال تشةةفى
اكتسةةاب الطلبةةة لخبةةرة سةةلبية  و التةةي نصةةت علةةى " (8)و الفقةةرة  ," رةلتعامةةل الطلبةةة معهةةا ألول مةة

 . "نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارستهم لرياضة الجمباز
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( أن درجةةةة الصةةةعوبات التةةةي تواجةةةه الطلبةةةة فةةةي المجةةةال 92الجةةةدول )خةةةالل  يتضةةةح مةةةنو 
علةى  رد عينةة الدراسةةي وهةي األكثةر واألعلةى  فة ,النفسي كانت تنحصر ما بةين كبيةرة و كبيةرة جةدا

والتةي , صةعوبات فةي هةذا المجةالالترابط بين أعلى القوة ت , كما و الحظ الباحث مدى لفقراأغلب ا
 .هاتشخيصتحليلها و ال يمكن فصلها عن بعضها عند محاولة 

 

بةأن الصةعوبات المتعلقةة بالمجةال النفسةي كانةت نتائجهةا عاليةة و  كما و لفةت انتبةاه الباحةث
كةرة السةلة  واأللعةاب الجماعيةة كرياضة الجمباز أكثر من غيرها من الرياضات األخرى مرتفعة في 

كتلةك التةي امةل األمةن و السةالمة و , والتي ال يوجد فةي ممارسةتها خطةورة عاليةة , وال تتطلةب عمثال 
( فةي أن درجةة 2223عبةد الحةق ) أكدتةه دراسةةهةذا مةا و , مثةل ) الجمبةاز ( األلعةاب الفرديةةتتطلبها 

خةةةوف و القلةةةق المصةةةاحبة لةةةتعلم مهةةةارات األلعةةةاب الرياضةةةية مرتبطةةةة بدرجةةةة صةةةعوبة المهةةةارات و ال
) الجمباز ( يوجد بها درجة صةعوبة و مخةاطر كبيةرة  الجمناستكخطورتها على الشخص , فرياضة 

 بالنسبة للشخص مقارنة بلعبة كرة السلة التي تكاد تكون فيها المخاطرة محدودة .
بأن عوامةل الخةوف مةن ممارسةة الجمبةاز و التعامةل مةع أجهزتةه ومةا قةد ولقد الحظ الباحث 

يبنى عليها من إصابات اعتقةد الطلبةة بأنهةا ال تشةفى, باإلضةافة الكتسةابهم لةبعض الخبةرات السةلبية 
ورة ضةر للتأكيةد علةى الباحةث  هةذا يةدفعو إلصةابات, قةد مثلةت أعلةى الصةعوبات, الناتجة عةن بعةض ا

مسةاقات الجمبةاز  نألإلةى هةذا الجانةب و محاولةة تجةاوز هةذا العةائق  معةاتانتباه المدرسين فةي الجا
الجامعية في تخصةص التربيةة البدنيةة و  لطلبة على مدار األعوام الدراسيةيتعلمها ا مساقات إجبارية

 . الرياضة
إلى أن الخوف الزائد من طبيعة اإلصابات التي قةد تنةتج عةن ممارسةة التنويه الباحث  يريدو 
لةى وجةه الخصةوص هةو لجمباز التي تدرس في الجامعات الفلسطينية و جامعة األقصةى عمهارات ا

, ال سةةيما و أن طبيعةةة المهةةارات التةةي يدرسةةها الطلبةةة فةةي الجامعةةة قةةد روعةةي فيهةةا تخةةوف مبةةالت فيةةه
, ة باإلضةةةافة إلةةةى الجوانةةةب التربويةةةةالفئةةةة المسةةةتهدفة مةةةن النشةةةاط و مراحةةةل النمةةةو لهةةةذه الفئةةةة العمريةةة

أن المهارات التي تدرس في الجامعات بصفة عامة هي مهارات يمكن أن يطبقها الطالةب أو بمعنى 
الطالبةةةةة فهةةةةي مهةةةةارات التصةةةةل فيهةةةةا درجةةةةة اإلبةةةةداع و الخطةةةةورة إلةةةةى درجةةةةة  البطولةةةةة وال هةةةةي تلةةةةك 

, بةةل هةةي مهةةارات باسةةتطاعة الجميةةع فقةةطالمهةةارات التةةي قةةد ينفةةرد فيهةةا الالعةةب األولمبةةي أو الةةدولي 
نما تحتاج ألن يتتبع ا إتقانها , مةع األخةذ بعةين االعتبةار بةأن الحةال الةذي لطلبة إرشادات المدرسينواط

أثنةةاء دراسةةته الجامعيةةة نفسةةه ينطبةةق علةةى عينةةة الدراسةةة هةةو ذات الحةةال الةةذي انطبةةق علةةى الباحةةث 
 حيث كان حين دخل الجامعة مثلةه كمثةل عينةة الدراسةة يطبةق المهةارات ألول مةرة فةي حياتةه , وهةذا
ما يعني إمكانية أن يتجةاوز الطلبةة هةذه الصةعوبات و يتقنةوا المهةارات بمسةتوى جيةد علةى األقةل مةع 

بةةان رياضةةة الجمبةةاز مةةن  علمةةاضةةرورة مراعةةاة عامةةل الفةةروق الفرديةةة التةةي توجةةد عةةادة بةةين الطلبةةة, 
 قةةةد ينشةةةأ عنةةةد ممارسةةةة بعةةةض الةةةذيكسةةةر حةةةاجز الخةةةوف ل تعتبةةةر وسةةةيلة التةةةي  األلعةةةاب الرياضةةةية

( عنةد حةديثها عةن رياضةة 2220األخةرى كالسةباحة مةثال  وهةذا مةا تؤكةده احمةد ) لعاب الرياضيةاأل
الجمباز إذ تقول " وتساهم رياضة الجمباز في تحقيق كثير من األهداف النفسية و السمات اإلراديةة 

 كالشجاعة و التصميم والمثابرة و احترام الذات و االعتماد على النفس و القناعة  .
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كما و يرى  الباحث بان التخةوف مةن اإلصةابات التةي يعتقةد الطلبةة بأنهةا ال تشةفى هةو تخةوف      
تةةدريس الجمبةةاز فةةي بلباحةةث العمليةةة افةةي غيةةر موضةةعه و مبةةالت فيةةه, وذلةةك ألنةةه ومةةن خةةالل خبةةرة 

مسةاقات الجمبةاز  درسةهم الباحةثالجامعات الفلسطينية في غزة و التي تجاوز فيا عدد الطلبةة الةذين 
 نن مةةأو  ,المحاضةةرات داخةةل و الحمةةد هلل مةةنهم أحةةد لةةم يصةةب طالةةٍب (, 2222)ختلفةةة أكثةةر مةةن الم
, مةةن أصةةل الطلبةةة فةةي األلةةف( 2.8أي مةةا نسةةبته  خمةةس حةةاالت )عةةنون ال يزيةةدمةةن طلبةةة صةةيب أُ 

, أمةا الطالبةةات فلةم يصةل لمسةامع الباحةث أن أيةًا مةنُهن قةةد تمةارس الجمبةاز كنشةاط حةر واكةان حيةث 
, إال أن الشةاهد هنةا ء تطبيةق مهةارات الجمبةاز العمليةة ال داخةل المحاضةرة و ال خارجهةاأصيبت أثنا

ن كةةل تلةةك الحةةاالت عةةادت لنمةةارس الجمبةةاز فيمةةا بعةةد و تةةم شةةفاؤها و الحمةةد هلل بسةةرعة , أي أن أبةة
اإلصةةابات التةةي نجمةةت عةةن ممارسةةة الجمبةةاز فةةي الجامعةةات كانةةت إصةةابات بسةةيطة و طفيفةةة وتةةم 

 ا يعتقد الطلبة مخطئين  بأنها ال تشفى . شفاؤها ال كم
و يعتقةةد الباحةةث بةةأن السةةبب وراء هةةذه الزوبعةةة اإلعالميةةة لمةةدى خطةةورة الجمبةةاز نةةابع مةةن 

أصحاب خبرات سلبية سابقة أسقطوها مع تقادم األيام على من بعدهم من الطلبةة الجةدد و إن طلبة 
لة الخاطئة إلى نظرية تعود بالسلب علةى أخشى ما يخشاه الباحث هو أن تتحول و تنقلب هذه المقو 

, لةذلك يةرى الباحةث بضةرورة أن بيةة الرياضةية و البدنيةة بشةكل عةاممجمل الطلبة الةذين يدرسةون التر 
لجمبةةةاز لهةةذا الجانةةةب الخطيةةةر و أن يعملةةوا علةةةى تغييةةةر تلةةك القناعةةةات الخاطئةةةة كةةةل ا مدرسةةةوينتبةةه 

 حسب ما يراه مناسبا و كل في موقعه .
هذا المبدأ رأى الباحث أنه من المفيد جدا أن تكون دراسته هي من إحدى تلةك  وانطالقا من

الوسةةةائل لتغييةةةر بعةةةض القناعةةةات الخاطئةةةة لةةةدى العديةةةد مةةةن فئةةةات المجتمةةةع بشةةةكل عةةةام و المجتمةةةع 
زاحةةة تلةةك شةةكل خةةاصالرياضةةي ب , ممةةا دفةةع الباحةةث لإلسةةهاب فةةي هةةذه الجزئيةةة أمةةال فةةي تغييةةر واط
 الشبهات .

تحليةةل نتةةائج دراسةةته , وباالعتمةةاد علةةى خبرتةةه مةةن خةةالل و  الباحةةث انتبةةاه لفةةتهةةذا و قةةد 
 أن بعض العوامل النفسية التي أثرت في الطلبة هي عوامل ذاتية داخليةالمتواضعة في هذا المجال 

فيمةا تناقلها الطلبةة  خاطئة وغير دقيقة  إما عن طريق معلومات, تعود في الغالب إلى خبرات سلبية
بقةوة علةى انعكس مما , على الطلبةالسلبي األثر النفسي ب عادالتضخيم الذي  لذلك تحتاج والبينهم, 
مصةةمموها عنةةد  ي, أو لخةةوف فةةي غيةةر موضةةعه مةةن أجهةةزة كةةان وال زال أكثةةر مةةا يراعةةئهةةمسةةوء أدا

ل جهةةزة الخاصةةة باإلنةةاث عةةن  المختصةةين  , ومةةا تفريةةقالعةةبتصةةميمها عوامةةل األمةةن الشخصةةي ل
ما يحيط بها مةن وسةائل باإلضافة الى  باإلسفنج,تحصين أجهز الجمباز و ذكور تلك التي تخص ال

فةةي  ةلبةةباإلضةةافة إلةةى أن الط هةةذا ,علةةى ذلةةك كبةةر برهةةان و دليةةلأإال   اإلسةةفنج,وقايةةة آمنةةة كفرشةةات 
 للطلبةةة و لالعبةةين الجةةدد تصةةمم, بةةل مةةع األجهةةزة الرئيسةةية مباشةةرة  ونرياضةةة الجمبةةاز ال يتعةةامل

 وذلةةك لتجةةاوز ورفةةع, ل االنتقةةال إلةةى األجهةةزة الرئيسةةيةعليهةةا قبةة ونة و مبسةةطة يتةةدربأجهةةزة مسةةاعد
 أنمع األجهزة للمرة األولةى, ومةن أمثلةة ذلةك  منظرا لتعامله ,ةلبحاجز الخوف الذي قد يؤثر في الط

جهةةاز مسةةاعد (  –مةةع جهةةاز) المهةةر و الصةةندوق المقسةةم  ونيتعةةامل ونالةةدولي ونكمةةا الالعبةة ةبةةلالط
جهةةةاز رئيسةةةي ( أو التعامةةةل مةةةع المتةةةوازي  –أن يتعامةةةل مةةةع ) حصةةةان القفةةةز أو طاولةةةة القفةةةز قبةةةل 

, باإلضةافة لى باقي األجهزة للةذكور و اإلنةاثوهكذا ع ,المنخفض قبل التعامل مع المتوازي األصلي
, ةيدفع للطمأنينة في نفس الطلب أن تكون عامال ولمهارات و تجزئتها ال بد المدرس لإلى أن تبسيط 
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إال إذا كانةةةت إمكانةةةات الجامعةةةة أو المؤسسةةةة التةةةي تةةةدرس أو تةةةدرب الجمبةةةاز لةةةم تةةةوفر للطلبةةةة  تلةةةك 
خةةةوف و تلةةةك تفعنةةةدها يمكةةةن للباحةةةث أن يةةةتفهم هةةةذا ال , األجهةةةزة المسةةةاعدة و عوامةةةل األمةةةن الكافيةةةة

الصةةةعوبات النفسةةةية التةةةي تركةةةت ذاك األثةةةر فةةةي نفةةةس الطلبةةةة بشةةةكل عةةةام و الطالبةةةات علةةةى وجةةةه 
اجةةه هةةذه الرياضةةة الباحةةث ال يةةتفهم طبيعةةة رياضةةة الجمبةةاز ومةةا تحت , وهةةذا ال يعنةةي بةةأنخصةةوصال

, أو مةةةا قةةةد ينتةةةاب الطلبةةةة مةةةن خةةةوف وقلةةةق عنةةةد التعامةةةل مةةةع أجهةةةزة الجمبةةةاز مةةةن جةةةراءة وشةةةجاعة
( "أن الجمبةاز مةن 9110فرياضة الجمباز كما بينةت عبةد القةادر) المختلفة أو عند تطبيق مهاراتها ,

أن مسةةتوى القلةةق و , داءاب الفرديةةة الخطةةرة التةةي تحتةةاج إلةةى جةةرأة و شةةجاعة أثنةةاء الةةتعلم و األاأللعةة
األنشةطة الفرديةة أن  لدى العبي األنشطة الفردية مثل الجمبةاز أعلةى مةن مسةتوى القلةق لةدى العبةي

سةةمة القلةةق تختلةةف حسةةب نةةوع النشةةاط الممةةارس وأن متوسةةط درجةةات القلةةق لةةدى العبةةات الجمبةةاز 
  أعلى نسبة " يمثل

 ميعةةود لةةذوات الطلبةةة و طبيعةةة صةةفاتهربمةةا  هنةةا بةةأن السةةبب للقةةولالباحةةث  وهةةذا مةةا يةةدفع
يسةةتطيعون تجةةاوز هةةذه العوامةةل  خةةرينوالةةدليل علةةى ذلةةك هةةو أن العديةةد مةةن زمالئهةةم اآل, الشخصةةية

ربيةة البدنيةة إلى كلية الت اجاءو بل و يبدعون في الجمباز كما لو أنهم  ,النفسية بسرعة و بكل سهولة
, بةةل وقةةد تتحةةول رياضةةة الجمبةةاز إلةةى هوايةةة ورغبةةة الطالةةب الرياضةةة مةةن أحةةد منتخبةةات الجمبةةاز و

األولى مةن حيةث حةب الممارسةة وهةذا مةا صةرح بةه العديةد مةن الطلبةة ) طالبةا و طالبةات ( للباحةث 
الجمبةاز تعتبةر  أثناء عمله كمةدرس لمسةاقات الجمبةاز أو أثنةاء تنفيةذه ألداة الدراسةة مةن أن محاضةرة

 .أفضل محاضرة بالنسبة لهم بالرغم من أنهم لم يمارسوها إال في الجامعة فقط
تبسةيط المهةارات و  لكما و يعتقد الباحث بإمكانية تجةاوز هةذه المخةاوف تةدريجيا ومةن خةال

إذ يقةول " ومةن خةالل  ( 928: 2223ذا مةا أكةده ) شةحاتة ,, وهتخدام األجهزة المساعدة المتوفرةاس
ه العمليات , فسيتعلم العب الجمباز أنه من الممكن التغلب على الخوف وذلك بعمةل اسةتعدادات هذ

متوازنةةة خةةالل تعلةةم المهةةارات فةةي تةةدرجها مةةن ناحيةةة الصةةعوبة وذلةةك باسةةتخدام اإلجةةراءات الخاصةةة 
 ( بقولهةةةا " ويةةةتم العمةةةل باختيةةةار األجهةةةزة كموانةةةع و2220باألمةةةان" وأيضةةةا مةةةا أكدتةةةه دراسةةةة أحمةةةد )

عندما تتغلب الطالبة على المانع فإنها تكتسب الشجاعة و التصميم و السمات اإلرادية التي تجعلها 
مستعدة لمواجهة تحةديات أجهةزة الجمبةاز باإلضةافة إلةى أنهةا تكسةب الطمأنينةة و اإلحسةاس باألمةان 

ثيةرا مةن من خالل تعودها على العمل علةى األجهةزة ممةا يةؤثر علةى صةحتها النفسةية و تنمةي فيهةا ك
 الصفات اإلرادية.

الذي يسيطر على سلوك أن الذي يخشاه الباحث هو أن يكون هذا الخوف أو هذا القلق  إال
 9192,  سةةيمون و مةةارتنز( ) Martens)., Samonو الةةذي يعرفةةه القلةةق العصةةابي  الطلبةةة هةةو

ويعتبةر رد  أو يعةرف أسةبابه بةه خوف غامض غير مفهوم ال يستطيع الفرد أن يشعر( أنه "  359:
هةةذا النةةوع مةةن  أن إال, أي أن مصةةدر القلةةق يمكةةن فةةي الجانةةب الغريةةزي للفةةرد ,فعةةل غريةةزي داخلةةي

سةةلوك  المشةةاركة بالنشةةاطات الهادفةةة واإليجابيةةة فيصةةبح عةةن القلةةق يعتبةةر مةةرض ألنةةه يعطةةل الفةةرد 
( أو مةو الشخصةيةوهةذا القلةق معةوق لن, الفرد غير منظم وتأخذ األوهام والهموم طريقهما إلى تفكيره 

قلةةةق السةةةمة وهةةةو الةةةذي " يكةةةون سةةةمة مةةةن السةةةمات  أن يكةةةون القلةةةق الةةةذي يسةةةيطر علةةةى الطلبةةةة هةةةو
ن درجةةة القلةةق لديةةه سةةمة بغةةض النظةةر عةةن الحالةةة التةةي يكةةون بهةةا " وهةةذا إالشخصةةية للفةةرد, حيةةث 

هةو يمثةل النوع من القلق يختلف عن قلق الحالة و الذي هو عبارة عن " قلةق يةزول بةزوال السةبب, و 
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نوعا من التوتر وعدم االستقرار المؤقت الذي يحدث نتيجة ظروف وقتية تثيةر الشةعور بةالقلق " كمةا 
( مةةةن " أن 2220(, وهةةةذا أيضةةةا مةةةا أكدتةةةه دراسةةةة أحمةةةد )2229أوضةةةحت ذلةةةك دراسةةةة الخصةةةاونة )

 لنفس يجعل القلق من الظواهر النفسية التي تؤثر سلبا بما يعوق األداء , وأن القلق وضعف الثقة با
 

الالعب مقيدا في تصرفاته مما يؤثر سلبا على مستوى أدائه, و أن هناك عالقة بين األمان النفسةي 
 و القلق و مستوى التحصيل في الجمباز " .

ن الباحث يرى بان التخلص من الخوف و القلق  الذي يسيطر على الطلبةة الةذين إوعليه ف 
صةةعب جةةدا ويحتةةاج إلةةى جهةةد خةةاص لتخفيةةف ذلةةك تنطبةةق علةةيهم صةةفة قلةةق الحالةةة أمةةر صةةعب و 

الضعف في شخصةية هةذا أو تلةك الطالبةة ممةا يحتةاج إلةى المزيةد مةن الوقةت و المتابعةة التةي يفتقةر 
الةةذي لةةم يتةةرك للمةةدرس المجةةال وال , و معمةةول بةةه فةةي الجامعةةات الفلسةةطينيةإليهةةا النظةةام األكةةاديمي ال

نظرا لكثرة عدد مفردات المساق ,ة المناسبة ألداء الطلبة المساحة وال الزمن الكافي للتركيز و المتابع
بالنسبة لعدد المهةارات باإلضةافة إلةى قلةة عةدد المحاضةرات العمليةة التةي يتلقاهةا الطالةب علةى مةدار 

 الفصل.
المجتمةةع  و التةةي نصةةت علةةى "( 1)للفقةةرة أمةةا فيمةةا يتعلةةق باالرتفةةاع الكبيةةر لدرجةةة الصةةعوبة بالنسةةبة 

 ."وال يحفز على االهتمام برياضة الجمبازالمحلي ال يشجع 
فيعتقةةةةد الباحةةةةث بةةةةأن هةةةةذه النظةةةةرة السةةةةلبية لرياضةةةةة الجمبةةةةاز فةةةةي المجتمةةةةع المحلةةةةي ليسةةةةت  

, و صةةحيحة بالكليةةة, وهةةي امتةةداد للنظةةرة السةةلبية العامةةة لةةبعض فئةةات المجتمةةع ل نشةةطة الرياضةةية
تحتةاج إلةى حملةة لتصةحيح بعةض تلةك  , وبعض الملتزمين دينيا, وهذه النظرةبالذات لدى كبار السن

 المفاهيم . 
بشةكل عةام  المحافظةةالفلسةطيني  لطبيعة ثقافة المجتمةع ربمايعتقد الباحث بان ذلك كما و  

إلنةاث و الةذات ا نشةطة الرياضةيةاألال زالت ال تشجع ممارسة  والتي و في قطاع غزة بشكل خاص,
,  ديميةةةةةة و التعليميةةةةةة و بعةةةةةض األنديةةةةةةإال فةةةةةي نطاقةةةةةات ضةةةةةيقة و محةةةةةدودة مثةةةةةل المؤسسةةةةةات األكا

باإلضافة لوجود بعض القناعات التي يتبناهةا بعةض أوليةاء األمةور و الةذين "ال يشةجعون أن تشةارك 
الفتيةةات فةةي األنشةةطة الداخليةةة و الخارجيةةة, إضةةافة إلةةى مةةا يعتقةةده الةةبعض بةةأن اشةةتراك أبنةةائهم فةةي 

  .قت " األنشطة الرياضية المدرسية هو عبارة عن مضيعة للو 
(و  2292و سةعدات )( 2292خنفةر )هذا و قد توافقت دراسة الباحث مع دراسات كل من 

( و 2223( و عبةةد الحةةق )2222أبةةو طةةامع )( و 2229( و المةةومني و خصةةاونة )2220خنفةةر )
 .(9115القواسمة )

ال سةيما فيمةا يتعلةق ( 2223خنفةر)فيما تعارضت نتائج الدراسة فةي هةذا المجةال مةع دراسةة 
إلةى أن تةدني درجةة الصةعوبات النفسةية التةي تواجةه طالبةات تخصةص  توالتي أشةار , امل الخوفبع

يعةود إلةى , ويعتقةد الباحةث بةان ذلةك كةرة السةلةعند ممارسةة التربية الرياضية في المعاهد الفلسطينية 
ى أن و التي يغلب عليها طابع األمن على النفس عنةد ممارسةتها باإلضةافة إلة طبيعة لعبة كرة السلة

كةةرة السةةلة مةةن الرياضةةات التةةي اعتةةاد الطلبةةة ) ذكةةور و إنةةاث ( علةةى ممارسةةتها فةةي مراحةةل حيةةاتهم 
 الدراسة أو الحياة الخاصة داخل البيوت مما قلل من درجة الصعوبة النفسية عند ممارستها .
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 ن أدنى الفقرات في المجال كانت:ا  و 
 

لبةةة ضةةعيفي األداء نظةةرًا لوجةةود بعةةض الطلبةةة قلةةة االهتمةةام بالطو التةةي نصةةت علةةى " ( 2)ة الفقةةر -
إضةةفاء الطةةابع العسةةكري علةةى جةةو و التةةي نصةةت علةةى "  (92)و الفقةةرة , " المتميةةزين فةةي الجمبةةاز

 . "  المحاضرة أثناء التطبيق العملي للمحاضرة
بةةةاقي التسةةةاؤالت و بالمقارنةةةة مةةةع لدرجةةةة الصةةةعوبة النسةةةبي التةةةدني هةةةذا ويةةةرى الباحةةةث بةةةأن 

العام, ربما  يعود إلى االهتمام الواضح مةن المدرسةين القةائمين علةى  المرتفعة بشكلخرى الفقرات األ
, و العمل على على البيئة التعليمية السليمةتدريس مساقات الجمباز في جامعة األقصى بالمحافظة 

ين مراعةةاة الفةةروق الفرديةةة و التعامةةل معهةةا بمهنيةةة عاليةةة و لربمةةا كةةان ذلةةك نةةاتج مةةن معرفةةة المدرسةة
لمةةدى أهميةةة تةةوفير الراحةةة النفيسةةة للطلبةةة و مةةا  قةةد يةةنعكس علةةى الطلبةةة مةةن تفاعةةل مةةع المةةدرس و 

 المنهاج . 
 المجال الثالث : الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات:ثالثا : 

 (13الجدول )
ث التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثال

 ( 22وكذلك ترتيبها في المجال )ن =الخاصة  بمجال اإلمكانات 
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الصالة المخصصة للجمباز غير قانونية وال  1
 كبيرة جدا 5 80.31 1.281 4.015 261 30 23 1 5 6 مباز .تتناسب مع رياضة الج

في صالة الجمباز ال تتوافر نقطة طبية  2
 كبيرة جدا 3 87.88 0.990 4.394 290 40 19 3 1 3 لإلسعاف األولي.

 كبيرة جدا 4 84.24 1.045 4.212 278 34 19 9 1 3 ال يوجد مكان مناسب لتغيير المالبس . 3

يتناسب مع عدد الطلبة في  عدد األجهزة ال 4
 كبيرة جدا 1 90.91 0.845 4.545 300 44 19 0 1 2 المحاضرة العملية .

األجهزة األساسية لرياضة الجمباز غير كافية وال  5
 كبيرة جدا 2 90.30 0.728 4.515 298 41 20 3 2 0 تتناسب مع صالة الجمباز الموجودة.

وتحسين األجهزة المساعدة على تعليم الجمباز  6
 كبيرة جدا 6 80.00 0.911 4.000 264 21 30 9 6 0 المستوى  غير مناسبة.

األجهزة الغير صالحة ال يتم صيانتها  بشكل  7
 كبيرة 7 78.18 1.092 3.909 258 22 27 9 5 3 دوري .

قلة الكتب و المراجع التعليمية المتوفرة و  8
 كبيرة 8 70.91 1.315 3.545 234 19 22 6 14 5 الخاصة برياضة الجمباز. 
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 من خالل الجدول السابق: الحظ ي
  مدى ارتفاع درجة الصعوبة العامةة فةي هةذا المجةال و التةي انحصةرت صةعوبتها مةا بةين

 .الكبيرة جدا و الكبيرة 
 نتائج الدراسة في هذا المجال على أي من الصعوبات المتوسطة و القليلة  وِ تلم تح. 
 المجةةال فلقةةد كانةةت نتةةائج الجةةدول السةةابق علةةى النحةةو و لتوضةةيح الصةةعوبات الخاصةةة ب

 التالي : 
 

 أن أعلى الفقرات في المجال كانت:
عةدد األجهةزة ال يتناسةب مةع عةدد الطلبةة و التي نصت على "  (0)الفقرة  كل من الفقرات التالية :-

الجمبةاز غيةر األجهزة األساسية لرياضة و التي نصت على "  (8)و الفقرة ," في المحاضرة العملية 
 ." كافية وال تتناسب مع صالة الجمباز الموجودة

ومشةةكلة حقيقةةة فةةي اإلمكانةةات الموجةةدة , كبيةةرة جةةدا اتأن هنةةاك صةةعوبو يعتقةةد الباحةةث بةة 
داخل الجامعات التي تدرس تخصص التربية البدنية و الرياضة بشكل عام و الجمباز بشكل خةاص 

: 1992كةةل مةةن ) الخةةولي وعنةةان , أشةةار إليةةهمةةع مةةا  تنةةاغمت كمةةا وتؤكةةد نتةةائج دراسةةة الباحةةث و ,
( بخصةةوص إمكانةةات التربيةةة الرياضةةية بشةةكل عةةام فةةي قولهمةةا " تعةةد التسةةهيالت أو اإلمكانةةات 22

, ألن غيرهةةا مةةن المةةواد التربويةةة و التربيةةة الرياضةةية أحةةد أهةةم مشةةكالت التربيةةة الرياضةةية وهةةذا قةةدر
وهذا ما انسحب مباشرة على ربية الرياضية من كم وكيف " األنشطة ال تحتاج إلى ما تحتاج إليه الت

( بأنةةه ال 2299صةةعوبة و مشةةكلة عةةدم تةةوفير النقطةةة الطبيةةة التةةي يةةرى الباحةةث كمةةا يةةرى حمةةدان )
لحاجةةةة ل مجةةال لغيةةاب النقةةاط الطبيةةة الخاصةةة باإلسةةعافات األوليةةة فةةي مثةةل هكةةذا تخصةةص, وذلةةك

فتوحةة لحةدوث اإلصةابات لطلبةة تخصةص التربيةة البدنيةة و لالحتمالية الدائمة و الم نظرا الماسة لها
( حيةث أكةد علةى " 2225, وهةذا أيضةا مةا أوصةى بةه الموسةوي )أي لحظةة الرياضة فةي أي وقةت و

االهتمام بالغرف الخاصة باإلسعافات األولية و ضرورة جعلها داخل الصالة و بمكوناتها من أدوات 
 مالعب .و أجهزة تساعد على إسعاف المصابين من ال

ير كةل مةا يلةزم لهةذا القسةم مةن إمكانيةات ال يمكةن االسةتغناء فيرى الباحةث بضةرورة تةو كما و 
( مةةن ضةةرورة " العمةةل علةةى تحسةةين المرافةةق و 2222دراسةةة العمةةادي ) أكدتةةهوهةةذا أيضةةا مةةا  ,عنهةةا

فةي دولةة  اإلمكانيات بقسم التربية البدنية " علمةا أن دراسةة العمةادي طبقةت علةى قسةم التربيةة البدنيةة
 انتتمتعةة انتةةلوال طبقةةت علةةى العبةةي الجمبةةاز الفنةةي فةةي الكويةةت ( 2225) , ودراسةةة الموسةةويقطةةر

 قسةام فةي قطةراألكليةات و الجامعات و ال ىانعكس علقد أنه  ال بد وز بمستوى اقتصادي عال و متمي
 . و الكويت
اديميةة بشةكل عةام األك ن واقعنا الفلسطيني بحاجة إلةى تحسةين لمرافقنةاألذلك يرى الباحث ب 

لمةا نعانيةه مةن واقةع المسةت الحاجةة فيةه  , وذلةكالتربيةة الرياضةية علةى وجةه الخصةوص اتفي كليو 
 كل مناحي حياتنا .

( 2299حمدان )هذا و قد توافقت و تناغمت و ترابطت دراسة الباحث مع دراسات كل من 
بةةةةةةةو طةةةةةةةامع أ ( و2225الموسةةةةةةةوي )( و 2292( و سةةةةةةةعادات )2292حمةةةةةةةود)و  (2292خنفةةةةةةةر ) و
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و ( 2229ومسةةةمار)( 2229و النةةةد اف )(  2222و العمةةةادي ) ( 2223( و عبةةةد الحةةةق )2222)
  .(9118( وحبيب و غنام )9112عبيد )

هناك بعض  ويرى الباحث بأنه من الواجب عليه ومن باب األمانة العلمية أن يشير إلى أن
و التةةةي يمكةةةن أن يكةةةون لتلةةةك  ,ئج دراسةةةته و بعةةةض الدراسةةةات األخةةةرىالتبةةةاين و االخةةةتالف بةةةين نتةةةا

 االختالفات ما يبررها من وجهة نظر الباحث .
و التي بحثت في صعوبات تدريس الجمباز  (1992) دراسة القواسمة فمثال أظهرت نتائج 

لطلبةةة كليةةة التربيةةة الرياضةةية فةةي الجامعةةة األردنيةةة بةةان درجةةة الصةةعوبة الخاصةةة باإلمكانةةات كانةةت 
 .متوسطة 
( بةةان ذلةةك يعةةود إلةةى أن الجامعةةات األردنيةةة بشةةكل 2222أبةةو طةةامع ) مةةعويتفةةق الباحةةث  

معةةات فةةي عةةام تحظةةى بإمكانةةات أفضةةل ممةةا هةةو متةةاح فةةي الجامعةةات الفلسةةطينية و الكثيةةر مةةن الجا
عايشةةه الباحةةث كونةةه أنهةةى دراسةةته الجامعيةةة فةةي تخصةةص التربيةةة  , وهةةذا مةةاالةةدول العربيةةة األخةةرى

 فيها دراسته . ( 9115)  الحقبة الزمنية التي أجرى القواسمة ذاتي و ف ,ية في األردن أيضاالبدن
معةات ( و التةي بحثةت فةي  صةعوبات كةرة السةلة فةي الجا2229دراسة خنفر) كذلك خلصت
إلى نتيجة مفادها بةأن درجةة الصةعوبة الخاصةة بمجةال األدوات و اإلمكانةات  ,و المعاهد الفلسطينية

 .الخاصة بكرة السلة كانت قليلة 
و عةددها الكبيةر جهةزة الجمبةاز ألالمرتفةع  يعةود للسةعرالباحث بأن السةبب و راء ذلةك  رىيو 

و كةةل مةةن هةةذه األجهةةزة يحتةةاج إلةةى , ثنةةالإللرجةةال و لتسةةعة أجهةةزة مةةا بةةين أجهةةزة ل الةةذي يصةةلو 
كةةةرة السةةةلة و أجهةةةزة بالمقارنةةةة مةةةع أدوات  فةةةي اغلةةةب األحيةةةان,  لتثبيتةةةهمسةةةاحة خاصةةةة  و اسةةةتقاللية
 عة و البسيطة و المتوفرة بكثرة و بأسعار مقبولة .المتواض

 

 :كل من الفقرات أدنى الفقرات في المجال كما و قد جاءت 
 

و الفقةةرة ," األجهةةزة الغيةةر صةةالحة ال يةةتم صةةيانتها  بشةةكل دوريو التةةي نصةةت علةةى  " (9)الفقةةرة  -
 ." اصة برياضة الجمبازقلة الكتب و المراجع التعليمية المتوفرة و الخو التي نصت على  "  (5)
 

ويةةرى الباحةةث بةةأن تةةأخر مسةةتوى  الصةةعوبة فةةي هةةاتين الفقةةرتين ربمةةا يعةةود لمةةا باتةةت توليةةه 
, لمعرفتهةةا لهةةذا الجانةةب مةةن اهتمةةام و الرياضةةة  و رئاسةةة كليةةة التربيةةة البدنيةةةاألقصةةى إدارة جامعةةة 

ة الكليةةة فةي حةال غيةةاب أو ومةدى الضةةرر العائةد عةل طلبة ,تواجةد المراجةع و الكتةةب العلميةةبأهميتةه 
   نقص في هذين المجالين. 
تم االطالع عليه في) جامعة األقصى ( من خالل زيارتةه وتجربتةه  و بعد ماويؤكد الباحث 

, مةةدى اهتمةةام الكليةةة فةةي جانةةب تةةوفير المراجةةع و ة لمكتبةةة الجامعةةة علةةى وجةةه الخصةةوصالشخصةةي
بكةةالوريوس, ومةةا بعةةدها فةةي حةةال أرادوا  العمةةل أو الكتةةب التةةي تلةةزم الطلبةةة أثنةةاء الدراسةةة لمرحلةةة ال

اقتحةةام مجةةال البحةةث العلمةةي,  طبعةةا بالقةةدر الةةذي تةةتمكن منةةه مةةع القناعةةة التامةةة لةةدى الباحةةث بأننةةا 
الجامعةةةةات إذا مةةةا قورنةةةا ببشةةةكل عةةةةام  العلميةةةة المراجةةةةع والمعلومةةةات فةةةي الزلنةةةا نعةةةاني مةةةن نقةةةةص 

 .على العلم والتعليم  وهذا أمل كل غيور ,رة و غيرهاوالكليات األخرى في الدول العربية المجاو 
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 المجال الرابع: الصعوبات الخاصة بمجال المنهاج:رابعا : 
 (12الجدول ) 

التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع 
 ( 22وكذلك ترتيبها في المجال )ن =الخاصة بمجال المنهاج 

رقم 
قرة الفقرة
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المنهاج العملي المطروح صعب على الطلبة  1
 كبيرة جدا 5 80.30 1.116 4.015 265 25 29 4 4 4 نظرًا لممارستها ألول مرة .

المنهاج العملي المطروح ال يتناسب مع عمر  2
 كبيرة 6 79.09 1.282 3.955 261 32 15 7 8 4 الطلبة.

تركيز المنهاج على الجانب العملي على  3
 كبيرة 7 78.48 1.027 3.924 259 22 26 10 7 1 حساب الجانب النظري .

وجود بعض المهارات المركبة ال سيما  4
 كبيرة جدا 4 81.82 1.019 4.091 270 28 24 7 6 1 مباز .المهارات المتقدمة في الج

قلة عدد المحاضرات بالنسبة لعدد المهارات  5
 كبيرة جدا 1 83.33 0.970 4.167 275 27 30 5 1 3 العملية المطروحة في كل مساق .

عدد الساعات المعتمدة للتطبيق العملي  6
 كبيرة جدا 2 83.03 0.965 4.152 274 28 26 8 2 2 لمساقات الجمباز غير كافية .

المنهاج ال يراعي الفروق الفردية في القدرات  7
 كبيرة جدا 3 82.42 0.985 4.121 272 27 27 7 3 2 البدنية بين الطلبة .

معايير تقييم  أداء الطلبة في االختبارات  8
 كبيرة 8 73.64 1.230 3.682 243 21 21 9 12 3 العملية غير واضحة .

لتدرج في عرض المهارات من البسيط عدم ا 9
 متوسطة 9 58.18 1.506 2.909 192 12 17 8 11 18 إلى المعقد .

 يتضح من الجدول السابق:
 أن أعلى الفقرات  في المجال كانت:

ات العمليةة قلةة عةدد المحاضةرات بالنسةبة لعةدد المهةار و التي تنص علةى "   (8الفقرة )-
عدد الساعات المعتمةدة و التي تنص على "  (2)رة و الفق ,"  المطروحة في كل مساق 

و التةةةةي تةةةنص علةةةةى "   (9)ة الفقةةةرة  ,"عملةةةي لمسةةةةاقات الجمبةةةاز غيةةةةر كافيةةةة للتطبيةةةق ال
 ." في القدرات البدنية بين الطلبة  المنهاج ال يراعي الفروق الفردية

د للنظةةةام عائةةةوراء ارتفةةةاع درجةةةة الصةةةعوبة فةةةي الفقةةةرات السةةةبب الحقيقةةةي  ويةةةرى الباحةةةث أنَّ 
, حيث يتلقى الطالب محاضرة واحةدة عمليةة فقةط فةي كةل ىفي جامعة األقصاألكاديمي المعمول به 
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الطالةب فةي محاضةرات الجمبةاز  كةون الجمبةاز, وذلةك اتمسةاق فةي أسبوع , وهةذا ال يكفةي و بالةذات
 ما أكده ما  , وهذايراها أو يقوم بتطبيقها ألول مرةيتعامل مع هذه المهارات أو  حيانفي غالب األ

ومثل هذه النسبة المرتفعة من , (2فقرة)من طلبة عينة الدراسة في ردهم على ال( % 52.32)نسبته 
الطلبةةة الةةذين يمارسةةون مهةةارات الجمبةةاز ألول مةةرة مةةن المؤكةةد أنهةةم  يحتةةاجون لوقةةت أكبةةر للتةةدرب 

ي الجمبةاز و بةاقي فة لبةةعلى المهارات حتى يتقنوها بمستوى جيد على األقل كما هو مرجةو مةن الط
( و التي نصت على ضرورة "  2223الرياضات األخرى, وهذا ما أكدته دراسة النجار و عطا اهلل )

و أن تمتةةد علةةى , دريس التمرينةةات و الجمبةةاز وغيرهةةازيةةادة  السةةاعات المخصصةةة فةةي مةةواد طةةرق تةة
 .لتربية الرياضية دراسة الجامعية في تخصص االمدار العامين الدراسيين الثالث و الرابع " من 

لتكةون محاضةرتين , العمليةة لمسةاق الجمبةاز ويرى الباحث بضرورة زيادة عدد المحاضةرات 
ام و الجامعةات األردنيةةة عمليتةين علةةى األقةل بمقةةدار سةاعتين لكةةل لقةاء تيمنةةا بةدول الجةةوار بشةكل عةة

اء, و هةذا مةا , مما سيعطي الطلبة فرصةة أكبةر للممارسةة و التكةرار و الةتعلم مةن الخطةبشكل خاص
, باإلضةافة لضةرورة التأكيةد ة و تصةحيحهافرصة إضافية لمتابعة أخطاء الطلبة أيضا يعطي المدرس

و بالةةةذات فةةةي قطةةةاع غةةةزة يخلةةةو تمامةةةا مةةةن أي مؤسسةةةة تهةةةتم برياضةةةة , علةةةى أن واقعنةةةا الفلسةةةطيني
ية األنديةةةةةة الرياضةةةةةفالجمبةةةةاز خةةةةةارج نطةةةةةاق الجامعةةةةات و المةةةةةدارس إال بشةةةةةكل محةةةةدود و عشةةةةةوائي, 

و ال تجعل لهةا أي مسةاحة أو أي  ,أدنى اهتمام) الجمباز ( تقريبا الفلسطينية ال تعير هذه الرياضة 
التةةةام لةةةدور االتحةةةاد الفلسةةةطيني شةةةبه زاويةةةة فةةةي مجةةةال أنشةةةطتها أو أبنيتهةةةا, باإلضةةةافة إلةةةى الغيةةةاب 

وراء غيةةاب  المباشةةر الباحةةث بةةأن هةةذا هةةو السةةبب, ويةةرجح مبةةاز عةةن الواقةةع الفلسةةطيني فةةي غةةزةللج
 ونال يجةد لبةة, وهةذا مةا يعنةي بةأن الطضةة الجمبةازفلسطين عن الساحات العربية أو الدوليةة فةي ريا

مةةع ضةةرورة التنويةةه  الجامعةةة و ل سةةف,حةةرم  فةةي الجامعةةة سةةوى وهمةةا تعلمةة واالمكةةان المناسةةب ليتةةابع
أن الفارق هو بةأن  إال, ضا تعطى محاضرة واحدة في األسبوعأياألخرى بأن باقي المساقات العملية 

أن بعضةهم أو  ,بةاقي الرياضةات واقةدر مارسة أنهمإما  هم إلى الجامعة و من المدرسة  ونيأت لبةالط
تلةةك  بعةةض أو أنةةه العةةب محتةةرف فةةي أحةةد األنديةةة  نظةةرا النتشةةار ,فةةي رياضةةة مةةاالعةةب هةةاو  إمةةا

أو التةةي  ,سةةبيل المثةةالككةةرة القةةدم و الطةةائرة  أو السةةباحة علةةى  ,ا الفلسةةطينيالرياضةةات فةةي مجتمعنةة
يمكن أن تمارس في أي مساحة و ال تحتاج لمةا تحتاجةه رياضةة الجمبةاز مةن عوامةل امةن و سةالمة 

 مثال .   و أجهزة
ربما يعود لطبيعة المساق ذاته ( هنا 9في الفقرة )الباحث بان ارتفاع درجة الصعوبة  رىو ي

لبدنيةةة لالعةةب والعبةةة الجمبةةاز تتعلةةةق و الةةذي يحتةةاج لمواصةةفات محةةددة وخاصةةة للقةةدرات الفرديةةة ا
ي مناطق معينةة مةن بالطول و المرونة و السمنة و التناسق العام للجسم و القوة العضلية الخاصة ف

 الجمباز " مهارات , وكل هذه األمور تعتبر من العوامل المؤثرة و بقوة في تعلم الجسم  و غيرها
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 , وتدل معظم الدراسات النفسية لظةاهرة النمةو ولميند فروق فردية بين المتعويتفق العلماء على وجو 

أن الشةةةخص يختلةةةف عةةةن اآلخةةةر بسةةةبب خصائصةةةه الفرديةةةة التةةةي ورثهةةةا بسةةةبب , بةةةالدافعيةةةة و الةةةتعلم
 .( 9110دراسة عبد القادر ) خبراته التي مر بها " وذلك بحسب ما كشفت عنه 

بدنية و الرياضة لية التربية الالباحث بأن الطريقة التي يتم فيها اختيار طلبة ك يرجحكما و  
 ,عن طريةق االختبةار العملةي القبلةي و الخةاص باختبةار القةدرات البدنيةة للطلبةة ,في جامعة األقصى

ات تقةيس القةدرات كونهةا اختبةار , االهتمام الكافيالقدرات البدنية الخاصة بالعب الجمباز قد ال تعير 
وبالةذات تلةةك رات و صةفات بدنيةة خاصةةة نسةبيا , وكةون رياضةةة الجمبةاز تحتةاج لقةةداألساسةية العامةة

القياسةةات التةةي تتعلةةق" بقيةةاس نسةةبة الةةدهن و العالقةةة بةةين أطةةوال أجةةزاء الجسةةم" بحسةةب مةةا أوصةةت 
( مةن أن تواكةب معةايير 2229( وهذا أيضا ما طالبت به دراسة حمةدان )9110دراسة عبد القادر )

ايير الجةةودة العالميةةة حيةةث طالةةب حمةةدان بةةأن " قبةول الطلبةةة فةةي كليةةة التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةة معةة
وباستخدام المنهج العلمي في عملية االختيار, و أنا تساهم اختبارات اللياقة البدنيةة صف بالجدية, تت

 في الكشف عن المستوى الحقيقي للطلبة " .
ة لذلك فان الباحث يرى بأن الذي يبنى على عدم االهتمام بتلك القياسات عند قبول الطلبة  

مةةن خةةالل عةةادة األيةةام  هتكشةةف , سةةينقلب إلةةى معيةةق تثبتةةه وتخصةةص التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةة فةةي
فةي  بوضةوح , و التةي تتحةولتلةك الفةروق الفرديةة  حيةث تظهةر ,الممارسة العملية و الحقيقة للجمباز
و  اهقةال شةك سةيكون مر بة, وهةذا أمام تعلم و تطبيق مهارات الجمبةازالمستقبل إلى صعوبات حقيقية 

و الةةةذين ال يسةةةعهم وال يسةةةعفهم  أيضةةةا,و إنمةةةا علةةةى المدرسةةةين  ,لةةةيس علةةةى الطلبةةةة و حسةةةب اصةةةعب
  .الوقت للتركيز على الطلبة كل على حده نظرا لكثرة الطلبة و قلة الزمن المخصص للمساقات

  
( 9,)(5)(,2(,)8(,)0)التتةةةةابع الواضةةةةح بةةةةين الفقةةةةرات  الباحةةةةث بةةةةان التقةةةةارب و رىويةةةةكمةةةةا 

و متكامةةل , فكةةون المهةةارات  الخاصةةة بمنهةةاج الجمبةةاز يمارسةةها الطلبةةة ألول مةةرة فةةي هةةذه منطقةةي 
 المرحلة العمرية المتأخرة نسبيا مقارنةة مةع العمةر المفتةرض لالعةب الجمبةاز لحظةة انتقائةه و اختيةاره

أصةبحت بصةفة  قةد وأن رياضةة الجمبةاز"  ,سةنوات ( 9-2و التي تبدأ من )  ليكون العب منتخب,
 .(29:  9159) كاشف ," ة رياضة صغار السنعام

التي من المفترض أن يطبقها الطلبةة علةى مةدار  الجمباز إال أن الباحث يعتقد بان مهارات 
ر و قةدرات هةذه الفئةة مةن اعمةأمةا يناسةب بوضةعت ف معيار السةن,قد روعي فيها  دراستهم الجامعية,

 إمكانيةة تطبيقهةا مةنا, وأن سهلة نسبي مطروحةالمضمون العام للمهارات الأن باإلضافة إلى , الطلبة
, وهةذا مةا أكةده الةدكتور عةزت واردة وبقةوة  لطلبة بالشةكل المطلةوب و بمسةتوى جيةد علةى األقةلقبل ا

 , وهذا  سنه تتميز بانتهاء تشكيل الجهاز العصبي المركزي 95-92الكاشف " بان تلك المرحلة 
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الجمبةاز" )كاشةف رتقاء الرياضي المالئم فةي رياضةة بصفة عامة يهيئ فرصة مالئمة للتطوير و اال

 ,9159  :12 ). 
السةةائد لةةدى الطلبةةة بخصةةوص صةةعوبة تطبيةةق  لةةذا يةةرى الباحةةث بضةةرورة أن يتغيةةر الفكةةر 

كةون الجانةب العملةي قةد يرى الباحث بان ارتفاع درجةة الصةعوبة فةي , كما و المطلوب من المهارات
ألصةةل أن ال يعتبرهةةا ا (,3ب النظةةري كمةةا بينةةت الفقةةرة )تةةم التركيةةز عليةةه أكثةةر علةةى حسةةاب الجانةة

, وذلك كون الطلبة لما دخلوا كلية التربية الرياضية كانوا يعرفةون بطبيعةة المةواد التةي الطلبة صعوبة
تدرس في كلية التربيةة البدنيةة و الرياضةة ومةا تحتويةه مةن مسةاقات الطةابع الغالةب والعةام فيهةا بأنهةا 

, ولتجاوز هذه األزمةة فةي التطبيةق العملةي يتبنةى الباحةث مةا أوصةت ة األولىعملية بالدرجتطبيقات 
( من " ضرورة ممارسة رياضة الجمباز فةي المةدارس و مراكةز الشةباب و 2223به دراسة الشاذلي )

, وتةوفير أجهةزة الجمبةاز البسةيطة فةي ألولى للتعليم االبتةدائي أو قبلةهالساحات الشعبية في السنوات ا
راكز الشباب و الساحات الشعبية" وذلك إلزالة تلك الغربة التي تزداد يوميا بةين رياضةة المدارس و م

 .الجمباز و العوام من الناس بشكل عام و طلبة التربية البدنية و الرياضة بشكل خاص 
عدم وضوح معايير التقييم ال تعتبر صعوبة تستحق أن تصل إلى بأن يعتقد الباحث  كما و

األولةةى بهةةم أن يركةةزوا علةةى إجةةادة تطبيةةق المهةةارات ال علةةى آليةةة  عةةة كةةون الطلبةةةهةةذه الدرجةةة المرتف
أن الجانب المعرفي بشكل عام و قانون الجمباز بشكل خةاص إلى  باإلضافةتقييمها أثناء االختبار, 

و التطبيةق العملةي لمهةارات الجمبةاز أو أله أي تأثير على تقةدم أو تةأخر الطلبةة فةي التةدريب ليس , 
 مساقات العلمية العملية األخرى.     ال أي من

( 2299كةل مةن حمةدان ) اتودراسة نتةائج دراسةة الباحةثكبير جةدا  ت وبدرجةتوافق هذا وقد
(و النجةةةار و عطةةةا اهلل 2223,الشةةةاذلي )(2223( وعبةةةد الحةةةق )2222( أبةةةو طةةةامع )2292حمةةةود)

 (.9110( وعبد القادر )2223)
الدراسات على هذه النتائج هو توافق سلبي و تطابق إال أن الباحث يرى أن تطابق وتوافق  

, وواضةح انةه و بةالرغم مةن كل المعنيين بتطةوير هةذه الرياضةة غير محمود و ال يسعد الباحث و ال
ضةرورة تجنةب كةل  السابقة و ما نةتج عنهةا مةن توصةيات أكةدت علةى تالفارق الزمني البعيد للدراسا

ئج و توصةيات , وهذا ما ال يرجةوه الباحةث لنتةاما هو عليه إال أن الحال بقي على, السلبيات السابقة
, فةةةي أن تنضةةةم لسةةةابقاتها مةةةن الدراسةةةات بحيةةةث يكةةةون مصةةةيرها ومصةةةير توصةةةياتها دراسةةةته مسةةةتقبال

الرفوف في انتظار أن يعفَو عليها الزمان أو أن يكسوها الغبار من هجرها, و أن يضيع كل ما بةذل 
 .فيها من جهد ووقت هذا ال قدر اهلل 
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 :هيالمجال هذا أدنى الفقرات في  كما وقد جاءت
(  والتةي نصةت علةى" عةدم التةدرج فةي عةرض المهةارات مةن البسةيط إلةى المعقةد " احتلةت 1الفقةرة )-

 المرتبة األخيرة.
ن سةةبب تةةدني نسةةبة هةةذه الفقةةرة والتةةي جةةاءت وحيةةدة مةةن بةةين كةةل الفقةةرات أويعتقةةد الباحةةث 

ربمةةا , هةو للصةعوبات الكبيةرة جةدا فيهةا كةان السةةواد األعظةم لتةي, واهةاجالخاصةة بمجةال المناألخةرى 
يعةةود لمةةدى التةةزام مدرسةةي مسةةاقات الجمبةةاز بأصةةول تةةدريس الجمبةةاز وبةةاقي األنشةةطة الرياضةةية أال 

( بهةدف تبسةيط  9118وهو " التدرج مةن البسةيط إلةى المعقةد و مةن السةهل إلةى المركةب " ) بةرهم , 
 المهارات.
التبسيط في تعليم مهارات الجمباز و التدرج فيهةا هةو أشةد مةا يمكةن أن ويعتقد الباحث بأن  

 لبةةكةون المهةارات التةي يتعلمهةا الط, والرياضةةالبدنيةة يكون في المجال الرياضي لطلبة كلية التربية 
يراهةةا أو يطبقهةةا ألول مةةرة  كمةةا ظهةةر فةةي نتةةائج  كونةةه هةةي مهةةارات فةةي الغالةةب جديةةدة عليةةه ,وذلةةك

 .بحثالدراسة قيد ال
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 المجال الخامس: الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمن والسالمة:خامسا :
 (15الجدول ) 

 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الخامس
 ( 22وكذلك ترتيبها في المجال )ن = الخاصة بمجال عوامل األمن و السالمة 

رقم 
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 كبيرة 11 60.30 1.376 3.015 199 10 18 15 9 14 اإلحماء غير كاٍف و غير مناسب . 1

2 
الصالة المخصصة للتطبيق العملي  

باز غير صحية من حيث للجم
 التهوية و اإلضاءة . 

 كبيرة 6 78.18 1.106 3.909 258 22 28 7 6 3

3 
ارتفاع صالة الجمباز غير قانوني 
مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق 

 العملي .
 كبيرة 8 75.45 1.379 3.773 249 27 17 11 2 9

األجهزة و األدوات المستخدمة أثناء  4
 غير آمنة.التطبيق العملي 

 كبيرة 9 69.39 1.126 3.470 229 9 31 14 6 6

المساحات الموجودة حول األجهزة  5
 غير آمنة وغير كافية .

 كبيرة جدا 4 80.61 1.150 4.030 266 28 24 6 4 4

6 
البساط األرضي غير مثبت ووجود 
فراغات بين المراتب يعرض الطلبة 

 لإلصابة . 
 كبيرة جدا 3 83.94 1.041 4.197 277 34 20 6 4 2

7 
قلة األدوات الخاصة بعوامل األمن و 
السالمة عند السقوط مثل المراتب 

 الكبيرة .
 كبيرة جدا 5 80.30 1.222 4.015 265 29 22 6 4 5

عند تطبيق المهارات العملية ال يوجد  8
 ساند مساعد للطلبة بجوار األجهزة.

 كبيرة 10 64.85 1.359 3.242 214 14 18 12 13 9

عدم توافر الزي الخاص برياضة  9
 الجمباز .

 كبيرة 7 76.06 1.193 3.803 251 22 24 8 8 4

أثناء التطبيق العملي ال يوجد  10
 متخصص في اإلصابات الرياضية.

 كبيرة جدا 1 90.30 0.965 4.515 298 48 13 1 2 2

الصيانة الدورية ل جهزة و األدوات  11
 المستخدمة غير كافية.

 كبيرة جدا 2 86.67 0.883 4.333 286 33 26 3 3 1
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 يتضح من الجدول السابق:
 أن أعلى الفقرات في هذا المجال كانت:

أثناء التطبيق العملي ال يوجد متخصص في اإلصابات و التي تنص على" (92)الفقرة  -
لمستخدمة الصيانة الدورية ل جهزة و األدوات او التي تنص على "  (99), و الفقرة " الرياضية
البساط األرضي غير مثبت ووجود فراغات بين المراتب  و التي تنص " (2)و الفقرة  ," غير كافية

     . "  يعرض الطلبة لإلصابة
 , يؤكد ما يتبنةاه الباحةث مةن أناع درجات الصعوبة في هذه الفقراتارتف الباحث بأن ويعتقد

هةةذه  صةةعوبة تةةوفر بةةالرغم مةةنو  ,عملةةيوجةةود متخصةةص فةةي اإلصةةابات الرياضةةية أثنةةاء التطبيةةق ال
 مو يةدفعه,  ينالممارسة لبةةخل الطمأنينة والسكينة علةى نفةس الطدي, إنما اإلمكانية في واقعنا الحالي

و  مو المخةةةاطرة أثنةةةاء التطبيةةةق أمةةةال فةةةي تحسةةةين مسةةةتواهو التكةةةرار نحةةةو اإلصةةةرار علةةةى المحاولةةةة 
انةةه ال بةةد  فةةي ( 2225ذا مةةا أكةةده الموسةةوي )وهةة  ,بالةةذات فةةي المهةةارات الصةةعبة نسةةبيا فةةي الجمبةةاز

مكوناتهةا كةل من " االهتمام بةالغرف الخاصةة باإلسةعافات األوليةة وضةرورة جعلهةا داخةل الصةالة و ب
 .من أدوات و أجهزة تساعد على إسعاف المصابين من الالعبين " 

قةةرة بخصةةوص الف  (2223التطةةابق بةةين دراسةةته ودراسةةة عبةةد الحةةق)الباحةةث بةةان  كمةةا ويةةرى
يعيشةه الشةةعب ذي لواقةع الجغرافةةي و الوضةع السياسةي الةةانةةاجم عةن طبيعةة المعانةةاة و ( إنمةا هةو 99)

لكثةةةرة مآسةةةيه الناجمةةةة عةةةن اسةةةتمرار االحةةةتالل و الةةةذي , هةةةذا الوضةةةع كةةةال الدراسةةةتينفةةةي الفلسةةةطيني 
والحصةةار المفةةروض علةةى , ي أراضةةي فلسةةطين التاريخيةةة مةةن جهةةةوبةةاقالغربيةةة الصةةهيوني للضةةفة 

القةةةائمين علةةةى هةةةذه البقةةةاع  , قةةةد اضةةةطرمةةةن جهةةةة أخةةةرى منةةةذ أكثةةةر مةةةن خمةةةس سةةةنواتاع غةةةزة قطةةة
باشةةرة علةةى مؤسسةةات التعلةةيم انعكةةس بصةةورة م ممةةا إلخضةةاع كةةل شةةئون حيةةاتهم لقةةانون األولويةةات,

فةةي حةةةق  يالةةةالإرادالتةةأخر والتقصةةير  (99الةةرد علةةى الفقةةةرة )والتةةي بةةةدا واضةةحا مةةن خةةةالل , العةةالي
علما بةأن كلتةا الجةامعتين تابعتةان للقطةاع الحكةومي و , الميزانيات التي تصرف لهاالتعليم من حيث 

 ليس الخاص و الذي قد يمتلك واقعا ماليا أفضل .
إال أن الباحث يرى بأن قانون األولويات هذا ال يجب أن ينطبق على طلبة الجامعات مةن  

تشةةبه ولحةةد  (جهةةزة المسةةتخدمةصةةيانة األ )هةةذه الناحيةةة ألن الةةذي سةةيبنى علةةى التقصةةير فةةي جانةةب
خسةارة و إصةابة أغلةى  يأال و هة ,النتيجة الناجمة عن المواجهة مع االحةتالل الصةهيوني كبير تلك

, ذلةةك ألن النتيجةةة الطبيعيةةة هةةو اإلنسةةان وبالةةذات عنصةةر الشةةباب مةةا يملةةك الشةةعب بعةةد دينةةه أال و
قةةةد تصةةةل حةةةد  ,وبةةةدرجات متفاوتةةةة ) الطلبةةةة(إصةةةابة العةةةاملين عليهةةةا يلعةةةدم صةةةيانة تلةةةك األجهةةةزة هةةة
( 2225وهذا ما تؤكده دراسةة الموسةوي) إلى اإلعاقة الدائمة ال قدر اهلل, الخطورة في بعض األحيان

في أنه البد من " الحرص على استحداث كل ما هو جديد فةي مجةال أجهةزة الجمبةاز وصةيانتها مةن 
 قبل متخصصين و استبدال التالف منها ".
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وذلك ألن الفراغات التي  (2المبنية على الفقرة ) نطقية وواقعية الخطورةالباحث م يؤيدو كما  
 تشكل خطرا كبيرا  (,البساط األرضيبة )الخاصة  األسفنجيةبين المراتب  من حين آلخرقد تظهر 

وذلك ألنها تؤدي إلى إصابات مباشرة في مفصل القدم السفلي و الذي يعتمد , على سالمة الالعب 
, الجمبةةاز فحسةةب بةةل فةةي كةةل األنشةةطة الرياضةةية األخةةرى  رياضةةة لةةيس فةةي بةةين أغلةةب الالععليةةه 

مةةا أكدتةةه دراسةةة الموسةةوي  أيضةةا , وهةةذا(2الخاصةةة بةةالفقرة )الصةةعوبة  وذلةةك مةةا يؤيةةد ارتفةةاع درجةةة
  .ن لإلصابة هو جهاز الحركات األرضية "و أن " أكثر جهاز يتعرض عليه الالعب من( 2225)

عةود ت, مةاكن غيةر مناسةبة مةن حيةث المسةاحةاأل بيعة الصاالت وطبأن يعتقد الباحث و كما 
علةةةى ضةةةيق المسةةةاحة المحيطةةةة بكةةةل جهةةةاز, وهةةةو مةةةا يةةةدفع الطالةةةب للخةةةوف مةةةن  ضةةةمنيا وتةةةنعكس

 وكةذلك, (حصةان أو طاولةة القفةز) االقتراب من األجهزة التي تحتاج إلى منطقة هبةوط كبيةرة كجهةاز
وهبةةوط  و مكةةان انتهةةاء طويلةةة حتةةاج لمسةةافة اقتةةرابالخةةوف مةةن أداء بعةةض مهةةارات الشةةقلبة التةةي ت

 . (مهارة الشقلبة األمامية على اليدين)آمن عند إنهاء المهارة مثل 
فةةي  ( عنهةةا9فةةي صةةياغة الفقةةرة )بةةالرغم مةةن االخةةتالف البسةةيط أنةةه و الحةةظ الباحةةث كمةةا و 

الةةةذي لةةةم  إال أن ذاك االخةةةتالف, ( 2223( وعبةةةد الحةةةق )2292دراسةةةتي كةةةل مةةةن حمةةةود ) صةةةياغة
المضةروبة للتمثيةل  يالمس جوهر التساؤل ذاته و إنما المةس االخةتالف نةوع أداة األمةان المةذكورة و

ن) بالمراتةةب الكبيةةرة ( ا, حيةةث حةةدد الباحةةث أداة األمةةلةةم يةةؤثر فةةي توحيةةد التوافةةق علةةى تلةةك الصةةعوبة
ل فإنمةةا يةةدل علةةى أن وهةةذا إن د ,فيمةةا اختةةار عبةةد الحةةق )حةةزام األمةةان( و اختةةار حمةةود ) المانيزيةةا(

هنةةاك تقصةةير فةةي تةةوفير األدوات التةةي تلعةةب أكثةةر مةةن دور فةةي تةةوفير عامةةل األمةةن الةةذي سةةينعكس 
  .على أداء الطلبة ضمنيا

 صةالةلعدم توفر  إنما يعودتوفير بعض هذه األدوات  فيكما و يعتقد الباحث بأن التقصير 
نفسةةةها قبةةةل أن تسةةةتخدم السةةةالمة  أدوات و أجهةةةزة األمةةةن وسةةةالمة تضةةةمن مسةةةتقلة خاصةةةة  جمبةةةاز

, ألنه في حال كانت هذه األدوات عرضةة لكثةرة الحمةل و تغيةر المكةان من الطلبة أنفسهمألضمان ك
, ممةا غالةبفإنها سةتتعرض للتلةف و سةرعة االسةتهالك كونهةا أدوات حساسةة يسةهل اسةتهالكها فةي ال

وفير البةةديل باسةةتمرار, أو أن يجبةةر قةةد يةةدفع إدارات الكليةةات و الجامعةةات للتبةةاطؤ أو التقصةةير فةةي تةة
ال تفي بالغرض و لربما زادت األمر تعقيدا و التي قد المدرس على استخدام ما بين يديه من أدوات 

لخةةوف الطلبةةة مةةن التعامةةل معهةةا, وهةةذا التقصةةير فةةي تةةوفير البةةديل أو األدوات أو اسةةتخدام الموجةةود 
 فةةي زيةةادة صةةعوبة تطبيةةق المهةةةاراتا مةةؤثر  اقةةالخطيةةر التةةالف أو المسةةتهلك ال شةةك أنةةه سةةيكون عائ

 الطلبة . المطلوبة منالعملية 
هةةذا و قةةد جةةاءت نتةةائج الدراسةةة فةةي هةةذا المجةةال ال سةةيما المرتفعةةة منهةةا متطابقةةة و متوافقةةة  

 و (2223وعبد الحق ) (2225الموسوي)و  (2292حمود)وبقوة في الغالب مع دراسات كل من 
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بةين دراسةته  ( إال أن ذلك التوافق لةم يخةُل مةن اخةتالف نسةبي9115( و القواسمة )2223الشاذلي )
 (.99( بخصوص الفقرة)2223و دراسة عبد الحق )

 ت حيةةث كانةة الفقةةرةلطبيعةةة صةةياغة  ربمةةا يعةةودو يةةرجح الباحةةث بةةأن ذلةةك االخةةتالف النسةةبي 
 و سةةريعة "ال توجةةد إسةةعافات أوليةةة  التاليةةة "النفةةي التامةةة ( بالصةةيغة 2223فةةي دراسةةة عبةةد الحةةق )

( و التةةةي حصةةةرت غيةةةاب المتخصةةةص فةةةي اإلصةةةابات 92وذلةةةك بخةةةالف صةةةياغة الباحةةةث للفقةةةرة )
و , جابة تختلف عنهةا فةي دراسةة الباحةثاإل هذا ما جعلو  األولية أثناء التطبيق العملي في الجمباز,

رات الوطنية من مكةان ممارسةة ودراسةة محاضة النجاح ةوجود عيادة طبية قريبة في جامعل ربماذلك 
بةةأن هةةذا  ( لالطمئنةةان العتقةةادهم2223ممةةا دفةةع الفئةةة المسةةتهدفة فةةي دراسةةة عبةةد الحةةق ) الجمبةةاز
 .نسبيا  ملضمان سالمته  ميكفيه

 

 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:  
عند تطبيق المهارات العملية ال يوجد سةاند مسةاعد للطلبةة  و التي تنص على " (5الفقرة )-

 .  " اإلحماء غير كاٍف و غير مناسب  و التي تنص على " (9الفقرة ) و "  بجوار األجهزة.
مدرسةةو المسةةاقات فةةي جامعةةة  التةةي يتمتةةع فيهةةايعةةود للخبةةرة  ربمةةا ن ذلةةكأو يعتقةةد الباحةةث بةة

المساعد أو الوقائي وكذلك عةدم اإلحمةاء أو الخطورة الناتجة عن غياب الساند باألقصى و معرفتهم 
عوامل األمان , كونهما) السند و اإلحماء ( من عليه من إصابات للجسم و ما قد ينبنيالتقصير به 

مةةن المتخصصةةةين فةةةي  ( وغيةةةره 32: 9118و السةةالمة فةةةي رياضةةةة الجمبةةاز كمةةةا أكةةةد ذلةةك بةةةرهم )
( مةةةن " ضةةةرورة اسةةةتخدام التمرينةةةات 2223وهةةةذا أيضةةةا مةةةا أكدتةةةه دراسةةةة عيسةةةى ) ,رياضةةةة الجمبةةةاز

إعةداد بةدني فةي درس التربيةة الرياضةية , لتحسةين مسةتوى أداء الخاصة بمهارات الجمباز كإحماء و 
مهةةةارات الجمبةةةاز" ال سةةةيما عنةةةد التعامةةةل مةةةع أجهةةةزة خطيةةةرة نسةةةبيا كحصةةةان القفةةةز أو المتةةةوازي أو 

يخرج فيها الالعب عةن اإلطةار العةام  و غالب مهاراتهاأن مساقات الجمباز  , كما وعارضة التوازن
بةةةدل المشةةةي أو  الشةةقلبات أوبةةدل القةةةدمين  ى الةةةرأس أو اليةةةدين حيةةث الوقةةةوف علةة, لطبيعةةة اإلنسةةةان

 .غيرها من المهارات التي تؤدى في الهواء أو في وضع غير طبيعي  و الجري
هةةةذا وقةةةد توافقةةةت دراسةةةة الباحةةةث مةةةع بعةةةض الفةةةارق النسةةةبي أيضةةةا فةةةي تةةةدني درجةةةات الصةةةعوبة مةةةع 

درجةةةةة الصةةةةعوبة فيهةةةةا نةةةةت حيةةةةث كا( 9115و القواسةةةةمة ) (2223عبةةةةد الحةةةةق )دراسةةةةات كةةةةل مةةةةن 
 متوسطة .
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وإلجمال النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب لكل مجال 
 ( يوضح ذلك: 12من مجاالت االستبانة والجدول ) 

 (12جدول )
بانة التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االست

 (22وكذلك ترتيبها )ن =

عدد  األبعاد
 الفقرات

مجموع 
االنحرا.  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الصعوبة
المجال األول: الصعوبات الخاصة 

 5 64.90 8.242 35.697 2356 11 بمجال طريقة التدريس
 كبيرة

المجال الثاني: الصعوبات الخاصة 
 2 79.45 6.238 39.727 2622 10 النفسيةبمجال العوامل 

 كبيرة 

المجال الثالث : الصعوبات الخاصة 
 1 82.69 4.316 33.076 2183 8 بمجال اإلمكانات

 كبيرة جدا

المجال الرابع: الصعوبات الخاصة 
 3 77.81 6.080 35.015 2311 9 بمجال المنهاج

 كبيرة

المجال الخامس: الصعوبات الخاصة 
 4 76.91 7.700 42.303 2792 11 ألمن والسالمةبمجال عوامل ا

 كبيرة

  75.84 25.003 185.818 12264 49 الدرجة الكلية
 كبيرة

 
 ( يوضح الرسم البياني للوزن النسبي للصعوبات بحسب المجاالت 91شكل رقم ) 
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و كةةةذلك مةةةن نتةةةائج الرسةةةم البيةةةاني للةةةوزن  ,السةةةابق ( 92رقةةةم )  الجةةةدول نتةةةائج يتضةةةح مةةةن
الصعوبات التي تواجه أن متوسط النسب لمئوية في درجة ( 91سبي للمجاالت  في الشكل رقم ) الن

ــاز بجامعــة  ــة لمســاقات الجمب ــب العملي ــق الجوان ــي تطبي ــة والرياضــية ف ــة البدني ــة التربي ــة كلي طلب
 ترتيبها على النحو التالي : كانت كبيرة بشكل عام وجاءاألقصى بغزة 

بة األولى بوزن نسةبي قد حصل على المرت ت الخاصة بمجال اإلمكاناتالمجال الثالث : الصعوبا* 
 ( و التي تعبر عن درجة صعوبة كبيرة جدا .52.21قدره )
ة الثانية بوزن نسبي قدره على المرتب المجال الثاني: الصعوبات الخاصة بمجال العوامل النفسية*  
 ( و التي تعبر عن درجة صعوبة كبيرة .91.08)
ة الثالثة بوزن نسبي قةدره على المرتب جال الرابع: الصعوبات الخاصة بمجال المنهاجالم وحصل * 
 ( و التي تعبر عن درجة صعوبة كبيرة.99.59)
علةةى المجــال الخــامس: الصــعوبات الخاصــة بمجــال عوامــل األمــن والســالمة  فةةي حةةين حصةةل  *

 بة كبيرة .( و التي تعبر عن درجة صعو 92.19ة الرابعة بوزن نسبي قدره )المرتب
ة الخامسةة بةوزن علةى المرتبة المجال األول: الصعوبات الخاصة بمجال طريقة التدريس وحصل * 

 ( و التي تعبر عن درجة صعوبة كبيرة.20.12نسبي قدره )
أي بدرجةةةة  (75.22حصـــلت علـــى وزن نســـبي )فقـــد  أمـــا الدرجـــة الكليـــة ألداة الدراســـة ككـــل* 

 صعوبة كبيرة .
مةةن بةةين بةةاقي الصةةعوبات المتعلقةةة باإلمكانةةات للمرتبةةة األولةةى  صةةدُّرتن أو يعتقةةد الباحةةث بةة

تواضع وندرة اإلمكانات الخاصة برياضة الجمباز والتي تحتاج ل المجاالت ,هو ترتيب منطقي  يعود
 قةةد ال يسةةهل علةةى المؤسسةةات المعنيةةة برياضةةة الجمبةةاز وبشةةرية خاصةةة إلةةى إمكانةةات ماليةةة مرتفعةةة,
علةةى واقةةع     , فبحسةةب اطةةالع الباحةةث المتواضةةعتوفيرهةةا اع غةةزة خاصةةةفةةي فلسةةطين عامةةة وفةةي قطةة

مةا يمتلكةه االتحةاد  و ,عن قرب االتحاد الفلسطيني للجمباز , وما يجري فيو حقيقة رياضة الجمباز
سةةواء علةةى , فةةي قطةةاع غةةزةهنةةا معدومةةة إمكانةةات شةةبه ال يبةةالت الباحةةث إن قةةال بأنهةةا , إمكانةةات مةةن

ية , كل ذلك كةان ال اإلمكانات البشرية أو المادية أو اإلعالم مستوى , أوريبو التداإلعداد مستوى 
 بد و أن يعود بنتائج سلبية حقيقة علةى نتةائج دراسةته وعينتهةا, كةون الدراسةة جةاءت كةأداة لتشةخيص

علمةا و ل سةف الشةديد بةأن نقةص اإلمكانةات الخاصةة باأللعةاب  ,حالة أو لتثبيت واقع موجود أصال
كشةةعب  نشةةكل عةةام, و فةةي رياضةةة الجمبةةاز بشةةكل خةةاص, لةةم ينطبةةق علةةى الفلسةةطينييالرياضةةية ب

, إن كانت هنةا لتي تمكن الباحث من الحصول عليهامحتل فحسب, بل إن نتائج الدراسات األخرى ا
 في فلسطين, أو في بقاع عربية أخرى متقدمة تاريخا و ماليا قد أكدت وجود هذه األزمة كة)مصر 



 

131 

 

وهةذا طويل و قطر و الكويت صاحبتي المةال الةوفير ودول أخةرى كةاألردن مةثال ( صاحبة التاريخ ال
إن  ( فةةي تعليقةةةه علةةى محةةةور اإلمكانةةات الخاصةةة بدراسةةةته حيةةث قةةةال"2223مةةا أشةةار إليةةةه خنفةةر )

الجمبةةاز فةةي  مجةةال اإلمكانةةات احتةةل المرتبةةة األولةةى فةةي المعوقةةات التةةي أدت إلةةى عةةدم تقةةدم رياضةةة
, حيةةث إن اإلمكانةةات الالزمةةة لتعلةةيم الجمبةةاز محةةددة و غاليةةة الةةثمن مقارنةةة جمهوريةةة مصةةر العربيةةة

" و يضةيف الباحةةث بةان إمكانةةات الجمبةاز تعتبةةر غاليةة الةةثمن و  بةاألدوات الالزمةة لتعلةةيم كةرة السةةلة
 نة أيضا بباقي األلعاب الرياضية األخرى الجماعية منها و الفردية تقريبا ر التكلفة مقا

هنةةةاك تطةةةابق قةةةد يصةةةل إلةةةى حةةةد اإلجمةةةاع بةةةين نتةةةائج الدراسةةةة و بةةةاقي  ويةةةرى الباحةةةث بةةةأن
 الدراسات األخرى التي تطرقت إلى مجال الصةعوبات الخاصةة بالتربيةة البدنيةة والرياضةة بشةكل عةام

( 2299حمةةةدان )دراسةةة  الباحةةث و كةةل مةةن , حيةةث اتفقةةت دراسةةةرياضةةة الجمبةةاز بشةةكل خةةاص و
أبةةةو طةةةامع  ( 2225و المةةةومني و خصةةةاونة )( 2292( و سةةةعدات)2292حمةةةود)( 2292نفةةةر )خ
الحةةةةق  عبةةةةد( و 2223و النجةةةةار و عطةةةةا اهلل )( 2223خنفةةةةر) و ( 2220) أبةةةةو طةةةةامعو (  2222)
والقواسةمة ( 2229( و مسةمار)2229(و النةداف )2222العمةادي )و  (2223و الشاذلي ) (2223)
علةةى أن الدراسةةات  , حيةةث اتفقةةت(9118ام )( ودراسةةة حبيةةب و غنةة9112( ودراسةةة عبيةةد )9115)

 الصعوبات الخاصة بمجال اإلمكانات هي من أكثر الصعوبات و المعيقات التي تحول دون تحسين 
وفةةي , وذلةةك بةةالرغم مةةن أن الدراسةةات المشةةابهة كانةةت فةةي منةةاطق وبةةالد مختلفةةة وتقةةدم أداء الطلبةةة

 .تخصصات رياضية مختلفة 
ات بةةين دراسةةته و دراسةةة عبةةد الحةةق التبةةاين فةةي ترتيةةب الصةةعوببعةةض ولفةةت انتبةةاه الباحةةث 

كونهةةةا هةةةي األقةةةرب لدراسةةةة الباحةةةث مةةةن حيةةةث صةةةيغة العنةةةوان و التخصةةةص و مجةةةاالت ( 2223)
, حيةث مجالين النفسي و األمن و السةالمةبخصوص ال, بقعة الجغرافية و الحقبة الزمنيةالدراسة و ال

المرتبةة الثةاني مةن بةين بةاقي جاءت الصعوبات الخاصة بمجال العوامل النفسية فةي دراسةة الباحةث ب
, وفةةي ذات الوقةةت جةةاءت ( فةةي المرتبةةة الرابعةةة2223الحةةق ) المجةةاالت بينمةةا كانةةت فةةي دراسةةة عبةةد

الصةةعوبات الخاصةةة المتعلقةةة بعوامةةل األمةةن و السةةالمة فةةي دراسةةة الباحةةث فةةي المرتبةةة الرابعةةة بينمةةا 
 ,( في المرتبة الثانية 2223في دراسة عبد الحق )

, ومةةع تقةةديره العةةالي لبةةاقي الدراسةةات السةةابقة و وبعيةةدا عةةن تحيةةزه لدرسةةتهباحةةث يعتقةةد الو  
فةةةي كةةةل مةةةن  الصةةةعوباتموضةةةع تلةةةك  بةةةأن هةةةذا االخةةةتالف البةةةين و الواضةةةح فةةةي ترتيةةةب المشةةةابهة

 , إنما يعود لسببين أساسيين.ن و السالمة , العوامل النفسية (المجالين ) عوامل األم
حث للفقرات في كل مجال من المجاالت كانت أدق و أشمل السبب األول : أن صياغة البا

 من حيث الصياغة اللغوية و عدد الفقرات و التي يرى الباحث بأنه كلما زادت الفقرات كلما كانت 
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أقةةرب لميةول للفئةةة ونهةا ستشةةمل إجابةات محتملةةة أكثةر و , كجابةات أكثةر دقةةة ووضةوحا و تشخيصةةااإل
 المستهدفة .

   القةةائمين علةةى تةةدريس الجمبةةاز فةةي جامعةةة األقصةةى بعوامةةل األمةةن السةةبب الثةةاني : اهتمةةام
طنيةة فةي الضةفة الغربيةة مةن و السالمة أكثر منهم في عينة دراسة عبد الحق في جامعةة النجةاح الو 

, و التةي لربمةا لةو أعيةد إجةراء الدراسةة إلى الفارق الزمني بةين الدراسةتين, مع ضرورة التنويه فلسطين
 تبدل الترتيب و لتشابهت النتائج مع دراسة الباحث . عليها حديثا لربما

كمةةةا ويةةةرجح الباحةةةث بةةةأن ارتفةةةاع درجةةةة الصةةةعوبة فةةةي المجةةةال الخةةةاص بالعوامةةةل النفسةةةية 
أنمةةا يعةةود للمفهةةوم الخةةاطئ لةةدى الطلبةةة حةةول , ى الترتيةةب الثةةاني مةةن حيةةث الصةةعوبةوحصةةولها علةة

مفةةرط مةةن اإلصةةابات التةةي قةةد تنةةتج عةةن بعةةض األمةةور المتعلقةةة بالجمبةةاز و علةةى رأسةةها الخةةوف ال
الخوف العام مةن هةذه الرياضةة و الةذي لةم يسةتطع المدرسةون بةرغم و ممارسة هذا النوع من النشاط , 

هةةدفها , مةةن جهةةد لتبسةةيط المهةةارات و تةةوفير مةةا يمكةةن تةةوفيره مةةن عوامةةل أمةةن و سةةالمة هيبذلونةةمةةا 
لةةةم يتمكنةةةوا مةةةن  ,رياضةةةة الجمبةةةازل تهسةةةاألول حمايةةة الالعةةةب و المحافظةةةة علةةةى سةةةالمته أثنةةةاء ممار 

يكتةب  مواجهة سيف اإلشاعة و الترهيب الفكري الذي مارسه وال زال يمارسةه بعةض الطلبةة الةذين لةم
 , الجميلة مع رغباتهم و ال ميولهم , أو الذين لم تتماشى هذه الرياضةلهم التفوق في هذه الرياضة

, أو اتخةذوا مةن هةذه الفَزاعةة وا ما بأنفسهم على غيرهمم و أسقطفحَولوها لفَزاعة أرهبوا فيها من بعده
و ل سةةف أيضةةا لربمةةا انسةةحب هةةذا  ياتهم التحصةةيلية فةةي هةةذه المسةةاقاتوسةةيلة لتبريةةر تةةدني مسةةتو 

 التحليل وهذا الوصف على بعض المدرسين إن هنا أو هناك .
بديل تلك المفاهيم لذا يعتقد الباحث بأنه ال بد من حملة توعوية و إرشادية  قوية و مكثفة لت

ا شةعب , و بالةذات كوننةمةن الجمبةازوال سةيما الطالبةات الخاطئة التي دبت الرعب في نفةوس الطلبةة 
, وهةةذا شةةعب جةةريء بعموميتةةه ال سةةيما شةةبابه, باإلضةةافة إلةةى كوننةةا اتصةةف بالجبةةار منةةذ زمةةن بعيةةد

 . يتوافق بالكلية مع مواصفات العب الجمباز أال وهي أن يكون جريئا
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 :ثانيا : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
( α<=0.05: " هةل توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى) أنه على و الذي ينص

في الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية والرياضية في تطبيق الجوانب العمليةة لمسةاقات 
 )ذكر ، أنثى(  ؟الجنسلمتغير الجمباز بجامعة األقصى بغزة تعزى 

 

 ( يوضح ذلك:17"  والجدول )T. testولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار "
 (17جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير الجنس ذكور، إناث(

االنحرا.  المتوسط العدد الجنس المجاالت
 مستوى الداللة داللةقيمة ال قيمة "ت" المعياري

المجال األول: الصعوبات 
الخاصة بمجال طريقة 

 التدريس

 8.391 36.825 40 ذكر
1.389 

 
0.170 

 
غير دالة 
 7.851 33.962 26 أنثى إحصائية

المجال الثاني: الصعوبات 
الخاصة بمجال العوامل 

 النفسية

 6.036 39.675 40 ذكر
0.084 

 
0.933 

 
غير دالة 
 6.657 39.808 26 نثىأ إحصائية

المجال الثالث : الصعوبات 
 الخاصة بمجال اإلمكانات

 1.782 4.632 32.325 40 ذكر
 

0.079 
 

غير دالة 
 3.559 34.231 26 أنثى إحصائية

المجال الرابع: الصعوبات 
 الخاصة بمجال المنهاج

 0.478 6.820 34.725 40 ذكر
 

0.634 
 

غير دالة 
 4.819 35.462 26 أنثى إحصائية

المجال الخامس: الصعوبات 
الخاصة بمجال عوامل األمن 

 والسالمة

 6.899 44.700 40 ذكر
3.379 

 
0.001 

 
دالة إحصائية 

 7.521 38.615 26 أنثى 2.29عند 

 الدرجة الكلية
 0.980 27.260 188.250 40 ذكر

 
0.331 

 
غير دالة 
 21.026 182.077 26 أنثى إحصائية

 2.22( = 2.28( وعن  مستوى داللة )20مة "ت" الج ولية عن  درجة حرية )قي

 2.22( = 2.29( وعن  مستوى داللة )20قيمة "ت" الج ولية عن  درجة حرية )

 

جميةع يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة اقل من قيمةة "ت" الجدوليةة فةي و 
وهذا يةدل علةى عةدم وجةود فةروق ذات  ،لمجال الخامسعدا اما ، المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة

وأن قيمةةة "ت" المحسةةوبة أكبةةر مةةن قيمةةة "ت"  الجةةنس )ذكةةور، إنةةاث( تعةةزى لمتغيةةر داللةةة إحصةةائية
، وهةذا يةدل علةى  المجال الخامس: الصعوبات الخاصة بمجال عوامل األمةن والسةالمةالجدولية في 

جةةنس )ذكةةور، إنةةاث( ولقةةد كانةةت الفةةروق لصةةالح وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية تعةةزى لمتغيةةر ال
 الذكور. 
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ويةةةرى الباحةةةث بةةةأن اقتصةةةار الفةةةارق اإلحصةةةائي بةةةين الةةةذكور و اإلنةةةاث علةةةى مجال)عوامةةةل 
األمن و السالمة ( لصةالح الةذكور مةن بةين بةاقي مجةاالت الدراسةة الخمسةة و التةي جةاءت كلهةا بةال 

ارات الصةةةعبة التةةةي يتلقاهةةةا عةةةود لطبيعةةةة المهةةةأي فةةةارٍق داٍل إحصةةةائٍي يعةةةزى لمتغيةةةر الجةةةنس, إنمةةةا ي
, مقارنةةة بالمهةةارات و جهةةزة الجمبةةاز التةةي يتعةةاملون معهةةاأالطةةالب الةةذكور علةةى العةةدد األكبةةر مةةن 

, حيةث يتعامةل الطةالب الةذكور مةع أجهةزة " الحركةات األرضةية جهزة التي تتعامةل معهةا الطالبةاتاأل
وازين و انتهةاًء بالشةقلبات, و جهةاز حصةان القفةز و مةا بكل مكوناتها ابتةداًء  بالةدحرجات مةرورا بةالم

لجهةازي المتةوازي و حصةان الحلةق  ى عرض و طول الحصةان, باإلضةافة يتعلق به من شقلبات عل
, بينمةةةا تقتصةةةر مهةةةارات الطلبةةةات علةةةى جهةةةازي " الحركةةةات ومةةةا يتعلةةةق بهمةةةا مةةةن مهةةةارات صةةةعبة "

ارات الجمبةةاز التةةي تتلقاهةةا الطالبةةات علةةى األرضةية  والحاصةةل علةةى السةةواد األعظةةم مةةن مجمةةوع مهةة
مدار دراستهن األكاديمية , وهذه المهارات يوصف أغلبها سواء عند الذكور أو اإلنةاث بأنهةا آمنةة و 

, نظةرا ألنهةا مهةارات أرضةية و عنصةر التعقيةد و صةر األمةان السةند و المسةاعدة بقةوةيتوفر فيها عنا
هةةةارتي القفةةةز فتحةةةا و ضةةةما علةةةى حصةةةان القفةةةز فقةةةط, الصةةةعوبة فيهةةةا محةةةدود, هةةةذا باإلضةةةافة إلةةةى م

وهاتان المهارتان اآلمنتان نسبيا لإلناث و للذكور أيضا مقارنة بمهارات الطلبة الصعبة و المعقدة و 
التي تعتبر أصعب و أكثر من مهارات الطالبات " وهذا ما رفةع مةن نسةبة صةعوبة هةذا المجةال عنةد 

 الذكور عنها عند اإلناث .
( مةةن حيةةث وجةةود فةةارق 9115اتفقةةت نتةةائج دراسةةة الباحةةث مةةع دراسةةة القواسةةمة )هةةذا و قةةد 

بةةين الةةذكور و اإلنةةاث يعةةود لصةةالح الةةذكور فةةي مجةةال عوامةةل األمةةن و السةةالمة فيمةةا اختلفةةت مةةع 
تعةزى لمتغيةر التةي حصةائية اإلداللةة الفةروق ذات ( و التةي جةاءت فيهةا  ال2223دراسة عبد الحق )

, ولقةد أعةاد عبةد الحةق السةبب الةذي يقةف األمةن و السةالمة لصةالح اإلنةاثمل في مجال عوا الجنس
 وراء ذلك الفارق بين الذكور و اإلناث لصالح اإلناث, إلى كون الطالبات في قسم التربية الرياضية 

و يسةتعملن  يشةاهدن, وكةونهن الجامعةة في جامعة النجاح لم يمارسن الجمباز من قبل التحاقهن فةي
 ألول مرة  مما سبب لهن نوعا من الخوف انعكس على تلك النتيجة في دراسته .  أجهزة الجمباز 
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 من أسئلة الدراسة: لثالسؤال الثاب ثالثا : النتائج المتعلقة
 

ما التصور المقتـرح للتغلـب علـى الصـعوبات التـي تواجـه طلبـة كليـة التربيـة و الذي ينص على"  
 "  نب العملية لمساقات الجمباز في جامعة األقصى ؟البدنية و الرياضة عند تطبيق الجوا

 

, ثةةم الخبةةرة الشخصةةية التةةي امتلكهةةا و نماهةةا الباحةةث مةةن خةةالل فبعةةد االعتمةةاد علةةى اهلل أوال  
عشةر سةنة, ثانيةا  ر مةن ثةالثعمله في مجال تدريس الجمباز العملي و النظري بكل فروعه منذ أكثة

 ن دراسات نادرة مشابهة ثالثا .مالباحث  إليهوبعد االطالع على ما وصل 
, مهتمةين فةي دراسةة و تةدريس الجمبةاز, وكةذلك بةين يةدي البةاحثينيضع الباحث بين يةدي ال

هةةةذا التصةةةور المتواضةةةع المقتةةةرح لتةةةذليل تلةةةك الصةةةعوبات و المعيقةةةات و المشةةةكالت التةةةي يمكةةةن أن 
لمسةةاقات الجمبةةةاز فةةةي ليةةةة تواجةةه  طلبةةةة كليةةة التربيةةةة البدنيةةةة و الرياضةةة عنةةةد تطبيةةق الجوانةةةب العم

 , و في كل المؤسسات التي تقوم بتدريس مساقات الجمباز .جامعة األقصى
و سأعمل على تقسيم تلك التصورات المقترحة بناء على المجاالت الخمسة التـي اشـتملت عليهـا 

 محاور أداة الدراسة :
 

 أوال : تصورات مقترحة للتغلب على صعوبات مجال طريقة التدريس : 
 

الى ما لمساقات الجمباز ال بد من العمل على تقليل عدد الطلبة في شعب المحاضرات العملية -
( طالبا أو طالبة وتقليل عدد الطالبات ما أمكن كون الطالبات أقل ممارسة أو  98-92بين )

, فلقد ثبت أن خول الجامعةاحتكاكا برياضة الجمباز و باقي الرياضات األخرى في فترة ما قبل د
( طالبا في المحاضرة العملية لم يخفف من حدة تلك الصعوبة في تدريس المهارات  22د )عد

العملية, كون الجامعات الفلسطينية و العربية التي تدرس تخصص التربية البدنية و الرياضة 
 ( .22متوسط أعداد الطلبة فيها هو )

ر سيكلف المؤسسات مبالغا كثيرة إذا ما تعذر على المؤسسات تقليل أعداد الطلبة  كون هذا األم -
, األصلي , فعلى األقل ال بد من دعم و رفد المؤسسات المعنية بمحاضرين مساعدين للمحاضر

, علما بأن و جود مدرس مساعد للمدرس األصلي عليهما وذلك لتوزيع الضغط و متابعة الطلبة
 أن  ولكن يفضل الباحث ,بعض المساقات مثل السباحةنظام معمول به في بعض الدول العربية ل

يكون المحاضر المساعد شاب و متخصص في الجمباز و إن كان العبا متخصصا في الجمباز 
, ويمكنه تبسط المهارة واضح يحتذي به الطلبة و يقلدونه فبها و نعمت, وذلك لعرض نموذج عملي

ة إما لكبر سنه أو عن طريق تجزئتها ألنه ربما ال يكون المحاضر األصلي قادرًا على تطبيق المهار 
 لظروف أخرى  .
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على المدرسين القائمين على تدريس مساقات الجمباز العمل على االبتكار و تغيير و تطوير -
 طرق التدريس التي ال زالت في أغلبها تقليدية .

العمل على تخصيص غرفة مطورة و مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المساعدة على توضيح -
ز عن شرحه أو توضيحه مدرسو المساقات, بحيث تشمل عرض ما يمكن و شرح ما قد يعج

عرضه من و سائل معينة لصور ثابتة و متحركة وغيرها, علما بأن هذا البند يمكن أن يوضع في 
 التصور المقترح لمجال اإلمكانات .

ستفادة منها استخدام أساليب تدريس حديثة مثل) التعليم التعاوني , التعلم التشاركي ( ومحاولة اال -
 قدر المستطاع في تدريس مهارات الجمباز .

 

 ثانيا  : تصورات مقترحة للتغلب على صعوبات مجال العوامل النفسية : 
 

(  وذلك لرفع الحرج الذي قد 9العمل على تقسيم الطلبة الى مستويات بعد إنهائهم لمساق جمباز )-
قة أثناء فشلهم الناتج عن خبرة سلبية ساب يؤثر نفسيا على الطلبة منخفضي المستوى نظرا لتكرار

 , والتعامل مع المجموعات كل حسب مستواه . تطبيقهم للجمباز العملي
( ما يتعلق بتغيير تلك 9العمل على تضمين الجانب النظري لمساق الجمباز و بالذات جمباز )-

تقاد السائد و الخاطئ القناعات الخاطئة حول إصابات الجمباز و التي يغلب على الطلبة  فيها االع
 بأن إصابات الجمباز ال تشفى .

, وذلك لكسر ز و جعلها متوفرة بين يدي الطلبةزيادة عدد األجهزة المساعدة و اآلمنة في الجمبا-
حاجز الخوف من األجهزة األصلية و األساسية  للجمباز و التي يخشى الطلبة ال سيما الطالبات 

 اط عليها ألول مرة .التعامل معها كونهم يمارسون النش
ضرورة أن يطبق المدرس أو من ينوب عنه نموذجا عمليا أمام الطلبة للمساعدة في كسر حاجز  -

 الخوف تدريجيا مع ضرورة التدرج اآلمن وبحكمة مع تلك األجهزة .
 

 :  اإلمكاناتثالثا  : تصورات مقترحة للتغلب على صعوبات مجال 
 

تائج دراسته و كل الدراسات األخرى المشةابهة , و كةذلك مةن واقةع يعتقد الباحث أنه و بناءا على ن-
 خبرته المحدودة في مجال تدريس الجمباز, أن المشكلة العظمى التي تتسبب في كل األزمات و 

ومصةةطلح إمكانةةات مصةةطلح ضةةخم يةةدخل فةةي , ت, تكمةةن فةةي نقةةص اإلمكانةةاوجةةود تلةةك الصةةعوبات
الحيةة أو علةى مسةتوى الجمةادات, فةنقص المدرسةين مضمونه كل شيء, سواء على مسةتوى األشةياء 

, لةةذلك يةةرى الباحةةث بةةأن مكانةةات, و نقةةص األدوات يعتبةةر مةةن نقةةص اإلاإلمكانةةاتيعتبةةر مةةن نقةةص 
المخةةةرج األدق و األوسةةةع و األشةةةمل ألزمةةةة و صةةةعوبة اإلمكانةةةات, هةةةو فةةةي تةةةوفير صةةةالة رياضةةةية 
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تتناسةةةب مةةةع أعةةةداد الطلبةةةة, و تسةةةمح قانونيةةةة مةةةن حيةةةث المسةةةاحة و االرتفاعةةةات خاصةةةة بالجمبةةةاز و 
, األمةر دس ل جهةزة بجةوار بعضةهاباحتواء أكبر عدد ممكن مةن األجهةزة الخاصةة بالجمبةاز دون تكة

 الذي سيجعلها عائقا نفسيا لخوف الطلبة من االصطدام بها عند التدريب أو األداء , وكذلك يجب 
, مةةع ضةةرورة وجةةود بة ألعةةداد الطلبةةةيضةةا كافيةةة ومناسةةأن يتةةوفر فةةي هةةذه الصةةالة أجهةةزة مسةةاعدة أ

 متخصص في صيانة هذه األجهزة عند خرابها و القيام بعمل صيانة دورية لها . 
تفةةةي بةةالغرض و تضةةةمن سةةةالمة  إذا لةةم تتةةةوفر  مثةةل هةةةذه الصةةةاالت فةةال أقةةةل مةةةن اسةةتئجار صةةةالة-

عة ممةةةا المؤسسةةةات المتواضةةة إمكانةةةاتحلةةةول مرحليةةةة بحسةةةب  إلةةةى, و لكةةةن ال يجةةةوز اللجةةةوء الطلبةةةة
 .  ويزيد الصعوبات تعقيدا سينعكس بالسلب على الطلبة

, العمةةةةل علةةةةى لخةةةةاص بصةةةةعوبات طريقةةةةة التةةةةدريس و هةةةةوتكةةةةرار االقتةةةةراح  ا إلةةةةىهةةةةذا باإلضةةةةافة -
تخصيص غرفة خاصة ومطورة بأحدث الوسةائل التكنولوجيةة المسةاعدة علةى توضةيح و شةرح مةا قةد 

يث تشمل عرض ما يمكةن عرضةه مةن و سةائل , بحو توضيحه مدرسو المساقاتيعجز عن شرحه أ
 معينة لصور ثابتة و متحركة وغيرها .

 

 رابعا :  تصورات مقترحة للتغلب على صعوبات مجال المنهاج  : 
 

لبدنيةةةة و الرياضةةةة ال سةةةيما بمةةةا أنةةةه ال يمكةةةن تخفيةةةف المهةةةارات التةةةي يدرسةةةها طلبةةةة كليةةةة التربيةةةة ا-
ام ليست صعبة و يمكن أن تطبقها األغلبية العظمى مةن الع اوذلك ألن المهارات بمضمونه ,الذكور

الطلبة الذين األصل أن تتوفر فيهم مواصفات الرياضيين, نظرا لتمكنهم من اجتياز اختبةارات اللياقةة 
 العملية القبلية لطلبة تخصص التربية البدنية و الرياضة .

لفةةرص لتكةةرار المهةةارة ممةةا زيةةادة عةةدد المحاضةةرات العمليةةة و ذلةةك إلتاحةةة أكبةةر قةةدر ممكةةن مةةن ا-
, و بذلك تتناسةب عةدد سةاعات التطبيةق و داء بنسب عاليةسينعكس مباشرة على تحسين مستوى األ

 التدريب العملي مع عدد المهارات في كل فصل .
أمةةا الطالبةةات فينصةةح الباحةةث بتقليةةل عةةدد المهةةارات المطروحةةة فةةي كةةل مسةةاق و محاولةةة حصةةرها -

لحركةةةات األرضةةةية و بعةةةض مهةةةارات حصةةةان القفةةةز, كةةةون الفتيةةةات فةةةي بالمهةةةارات الخاصةةةة بجهةةةاز ا
مجتمعنةا الفلسةطيني الغةةزي و غالةب العةالم العربةةي محافظةات, و يمةنعهن محافظةةة و التةزام المجتمةةع 
تارة, العادات االجتماعية تارة أخرى من أن يمارسن النشاط الرياضي بالشكل الذي يهيةئهن لممارسةة 

, ممةةا يجعةةل مةةنهن كلهةةن تقريبةةا يمارسةةن الجمبةةاز صةةعبة و المعقةةدة نسةةبياالرياضةةات الهةةذا النةةوع مةةن 
 , وهذا مما يزيد األمور تعقيدا وصعوبة على الطالبات و المدرسات . تهنألول مرة في حيا
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 خامسا : تصورات مقترحة للتغلب على صعوبات مجال عوامل األمن و السالمة : 
 

لةةم  إنجمبةةاز القانونيةةة فةةإن العديةةد مةةن هةةذه الصةةعوبات هةةذا يعتقةةد الباحةةث أنةةه إذا تةةوفرت صةةالة ال-
أول مةةا  , وذلةةك ألن الصةةاالت القانونيةةةبةةاألمن و السةةالمة سةةتختفييكةةن أغلةةب الصةةعوبات المتعلقةةة 

أن تةوفير الصةالة الرياضةية  إال, هةو مراعةاة عوامةل األمةن و السةالمة, يأخذ مصمموها في حسةبانهم
 التي تزيد األمر أمنًا و أمانًا مثل : بعض المقترحات إضافةال يمنع من 

 

, و تطبيقهةةا قةةائي أو المسةةاعد الخةةاص بكةةل مهةةارةتةةدريس الطلبةةة آليةةات السةةند الصةةحيحة سةةواء الو -
 عمليا تحت إشراف المدرس, وذلك لمساعدة الزمالء مع المدرس إذا لزم األمر و توزعت المهام .

 س دون تأخير أو تقصير .توفير القائم بعملية السند بجوار الطالب الممار -
توفير المواد الوقائية المساعدة الشخصةية للطلبةة مثةل المانيزيةا ) وهةي بةودرة خاصةة توضةع علةى  -

األيادي قبل العمل على األجهزة تمنع من التزحلق الناتج عن العرق ( أو استخدام واقي المفاصل و 
 العظام و المشدات في بعض األحيان .

جمباز مناسبا بحيث ال تسبقها مادة عملية مجهدة تمنع الطالب مةن بةذل جعل ترتيب محاضرات ال-
, كمةةا و يفضةةل الباحةةث بةةأن تةةوزع محاضةةرات الجمبةةاز علةةى سةةب و الةةالزم لكةةل مهةةارةالمجهةةود المنا

 الجدول الخاص بالطالب بحيث تكون في الفترة الصباحية و األولى منها .
مباز هي المحاضرة كنت محاضرة الج إذاال سيما  ا,االهتمام الجيد  باإلحماء الخاص و العام جيد-

 في جدول الطالب . العملية األولى
قةد تحةدث أثنةاء  إصةابةتوفير النقطة الطبية الخاصة باإلسعافات األولية للتعامل مع أي طارئ أو -

 المهارات العملية في المحاضرات.  تطبيق
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 توصيات الدراسة :
 

دراسته و العمل على تعميمها على المنطقة الجغرافية التي يحيا  يعتقد الباحث بأن إجراء
يصالها إلى من يمكن أن تصل إليه من ال , قد تسهم وتساعد في تجاوز الكثير من معنيينفيها واط

الصعوبات و المعيقات التي تقف كعقبة أمام رياضة الجمباز, مما سيؤدي الى تفاديها في المستقبل 
المتخصصين في المناهج الحديثة هنا في بالدنا أو في اب الشأن و عندما يضع أصحو بالذات 

 أي مكان آخر قد تصل إليه الدراسة هذه التوصيات نصب أعينهم .
, لتكون نشر و تطوير هذه الرياضة الجميلةكما و يأمل الباحث أن تكون دراسته هذه سببا في  

ال سيما و أن الشعب الفلسطيني يملك فلسطين من الدول التي تنافس العالم في مثل هذه الرياضة 
, أال و هي عنصر الجراءة و ياضةأساسية و مركزية و فاعلة في هذه الر عناصر و مقومات 

 اإلصرار واإلبداع رغم الجراح , وتحدي المستحيل والعزيمة والصبر الطويل على تحقيق األهداف .
المعوقات التي تواجه ت و مشكالالالصعوبات و  تناولوا قد من الباحثين القليلأن  و بالرغم من

أو في  ، سواء في المدارس أو الجامعاتبالذات بازفي ممارسة رياضة الجم و المدربين الطلبة
الباحث  أن  إال، الصعوبات والمعيقاتمن هذه في كيفية التقليل أو التخلص وبحثوا مراكز التدريب 

جرائهاقةالدراسات األخرى الساب إلىهذه الدراسة  إضافةأن يرى ب البدنية  التربية كليةعلى طلبة  , واط
الكلية في جامعة يساعد في تقليل الصعوبات التي تواجه طلبة  األقصى قدالرياضة في جامعة و 

 خاص, و كل المؤسسات التي تدرس تخصص التربية البدنية و الرياضة في  بالدنابشكل األقصى 
و تلك المؤسسات ستستفيد من دراسته  باحث بأنبدأت تزداد في الفترة األخيرة, ويعتقد الو التي 

تصادية و وذلك لتساوي فئاتها المستهدفة في الظروف االق غزة بالذات تلك التي في قطاع
 , علما بأن هذه الدراسة ستكون األولى من نوعها على مستوى قطاع غزة .االجتماعية و الجغرافية

 

 لباحث أن يوصي بتواضع بما يلي : الباحث من نتائج , يمكن ل إليهفي ضوء ما توصل  
 

ضرورة توفير المنشآت و الصاالت الخاصة بالجمباز بكل ما تحتويه من مرافق و غرف خاصة -9
ما يتناسب و بتوفير األدوات المساعدة الالزمة لعملية تدريس مساقات الجمباز , و بتبديل المالبس

صالح أجهزة الجمباز, و عداد الطلبةأ األساسية و المساعدة أوال بأول من قبل  العمل على صيانة واط
ضرورة مواكبة التطور الدائم لكل ما هو حديث في مجال األدوات و , مع مختصين في هذا المجال

 .صابات المحتملة األجهزة الواقية بما يتناسب مع أعمار ومهارات الطلبة لوقايتهم من شر اإل

ءات العملية و التطبيقية المعتمدة لكل مساق و اللقا الدراسية العمل على زيادة عدد الساعات -2
 من مساقات الجمباز بحيث ال تقل عن لقاءين أسبوعيا بدل لقاء عملي تطبيقي واحد .
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توجيه المدرسين الستخدام الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة و بأكثر من طريقة مما يساعد  -3
تقانها و زيادة فاعلية درس الموازنة بين الشرح مع ضرورة  الجمباز في سرعة تعلم المهارات واط

 . رات أثناء تدريس مساقات الجمبازالنظري و التطبيق العملي للمها
 يراعى فيه وضع منهاج موحد لرياضة الجمباز لجميع المؤسسات التي تهتم بتدريس الجمباز -0

 .مبدأ الفروق الفردية 
ة بدراسة الجمباز من خالل توفير لطلبالعمل على تخفيف حدة الصعوبات النفسية التي تواجه ا -8

م استمرار واالهتمام باإلعداد النفسي للطلبة وتجاوز كل عائق نفسي قد يقف أماالراحة النفسية 
)المدرس, و عناصر العملية التعليمية تفعيل التعاون بين ب تعلمه لمهارات الجمباز, وذلك إما

عات متجانسة طبقا لنتيجة االختبارات العملية , أو عن طريق تقسيم الطلبة لمجمو (, المنهاجالطالب
  ( .9آلخر الفصل األول الذي يدرس فيه الطالب مساق جمباز ) 

توفير نقطة طبية و مختص لإلسعافات األولية في داخل الصالة الرياضية أو قريبة جدا منها   -2
 أو من مكان ممارسة و تدريب مهارات الجمباز .

وذلك  أعضاء هيئات التدريس المختصة أكاديميا في رياضة الجمبازالعمل على تطوير و زيادة -9
إقامة مؤتمرات خاصة سريعة ومكثفة برياضة الجمباز لتكون الشرارة التي تنطلق منها طفرة النشاط ب

دعم المكتبات الخاصة  أن تواكب باقي األلعاب الرياضية األخرى, و الخاص بالجمباز أمال في
الكتب العلمية المتنوعة في تدريس و تدريب الجمباز و كذلك ب زويدهاوتبمؤسسات التعليم العالي 

بالمراجع العلمية العربية و األجنبية و كل ما يمكن توفيره عن طريق الشبكة العنكبوتية )  إرقادها
  . اإلنترنت (

تخصص التربية  تنظيم بطوالت بهذه الرياضة بين مختلف المؤسسات التعليمية التي تدرس -5
أمكن من أجل رفع  إن, و تكثيف اللقاءات على المستوى المحلي و الخارجي نية و الرياضةالبد

حثِّ اإلعالم الرياضي الفلسطيني على االهتمام بهذه قبال على هذه الرياضة و مستوى األداء و اإل
 من أجل رفع درجة وعي المجتمع و ثقافته الرياضية .البطوالت و تغطيتها إعالميا 

األساسي ليتعلمها التالميذ في سن زيادة االهتمام برياضة الجمباز في مراحل التعليم  العمل على-1
مبكرة مما يقلل من احتماالت تعرضهم لصعوبات دراسة مساقات الجمباز و يقلل من اإلصابات في 

 ضرورة اعتبار مادة التربية الرياضية مادة لية التربية البدنية و الرياضة, معحالة التحاقهم في ك
جيل  جأساسية ) نجاح أو رسوب ( وذات مقرر عملي و نظري قائم بذاته في المدارس, وذلك إلخرا

 مهيأ نفسيا و بدنيا لمثل هذا التخصص .
تخصص التربية البدنية و الرياضة في اختبارات قبول الطلبة في  أكثر فيإتباع الدقة -92

 . القياسات الجسمية واالنتباه لمعيار الجامعات
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 ات الدراسة :مقترح

 

دراسات مماثلة أخرى في باقي المؤسسات التي تهتم بتدريس مساقات الجمباز في قطاع  إجراء -
 غزة وباقي فلسطين ال سيما مؤسسات التعليم العالي .

مثل هذه الدراسة و تحت نفس العنوان بعد فترة زمنية ال تزيد عن خمس سنوات  إجراء إعادة -
ذه الدراسة أو أي دراسة أخرى ,وذلك إلقامة الحجة على المعنيين في لمعرفة مدى االستفادة من ه

 ,و لتشخيص السبب الحقيقي لتأخر رياضة الجمباز . ماألمر ووضعهم عند حقيقة مسؤولياته
دراسات مشابهة محلية في كل مجال من مجاالت التربية البدنية و الرياضة يشعر  إجراء -

يس مساقاتهم, وعدم االكتفاء بالقياس على نتائج و المدرسون فيها بأزمة تواجههم عند تدر 
 توصيات الدراسات األخرى المشابهة في مناطق خارج فلسطين .    

 



                                                                                                 

142 

 

 
 
 
 
 

 قائمــة المراجــع
 

 .أول:  قائمة المراجع العربية 
 

 ثانيا : قائمة المراجع األجنبية .  
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 العربية المراجعأوال : 
    .القران الكريم 

(, 5( , المجلد ) 9ط ) : "لسان العرب " ( 2222, جمال الدين أبي الفضل )ظورنابن م  -9
 بيروت : دار صادر.

الصعوبات التي تواجه طلبة أقسام التربية الرياضية ( : " 2222, بهجت )أبو طامع   -2
"مجلة جامعة القدس المفتوحة   في الكليات و الجامعات الفلسطينية في مساقات السباحة

 ( , فلسطين .5دراسات العدد )ل بحاث و ال
: " المشكالت والمعوقات التي تواجه معلم التربية الرياضية (9112أبو عبيد, أنمار )   -3

(, 23مجلة دراسات , الجامعة األردنية, ,المجلد )المبتدئ بالمدارس الحكومية في قطر" 
 ( عمان .2العلوم التربوية , العدد )

وعـالج صـعوبات الـتعلم الشـائعة فـي الحسـاب تشـخيص ( : "1992أحمد، حمةد عةواد )   -4
" رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة" كليةة لدي تالميذ الحلقة األولى من مرحلـة الـتعلم األساسـي

 التربية ببنها: مصر.

دليل معلم الفصل و التربية الرياضية المدرسية (: "  9115, الخولي  و آخرون )أمين   -8
 ة ,القاهرة : دار الفكر العربي ." , الطبعة الرابع طالب التربية العملية

" , الطبعة األولى , عمان : موسوعة الجمباز العصرية(: " 9118برهم , عبد المنعم )   -2
 دار الفكر للطباعة و النشر .

" , الطبعة األولى , القاهرة : دار أسس التربية البدنية (: "  9118بيوكر, تشارلز )   -9
 الفكر العربي .

(, 2" , الجزء ) الرابع ( ,ط ) سنن الترمذي( : "  9198يسى )الترمذي , محمد بن ع   -5
 مصر: مطبعة البابي الحلبي.

"، الكويةت، دار الـتعلم ونظريـات الـتعلم ةسـيكولوجي( :"1989جابر، جابر عبد الحميةد )   -9
 الكتاب الحديث.

 ( : " دليل جامعة األقصى " مطبعة الجامعة : غزة . 2222الجامعة, دليل ) -92
معوقات تنفيذ منهاج الجمباز بمدارس (: " 9118و غانم ,غانم )حبيب, محمد  -99

–" مجلة كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة  البنين في دولة اإلمارات العربية المتحدة
التحديات و  –جامعة حلوان ) المؤتمر العلمي للتنمية البشرية و اقتصاديات الرياضة 

 الطموحات ( .
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دراسة حول ( : " 9158ات , أحمد حسنين ), نبيلة صبحي و هدايحسن -92
الصعوبات الخاصة برياضة جمباز البنات من الناحية التخطيطية و التنفيذية في 

" بحوث المؤتمر الدولي , الرياضة للجميع في الدول النامية ,  جمهورية مصر العربية
 ( ,كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم , القاهرة .  0مجلد) 

المعوقات التي تواجه ( :"  2299بد السالم و الريماوي , عمر ) ع ،حمارشة -93
طلبة التدريب الميداني في دائرة التربية الرياضية في جامعة القدس من وجهة نظر 

  .( 0( العدد ) 28مجلد ) ،اح ل بحاث ) العلوم اإلنسانية (مجلة جامعة النج ،"  الطلبة
التربية البدنية و الرياضة في مدى مواكبة كلية  ( : "2299, أحمد )حمدان -90

" مجلة جامعة األزهر, غزة , سلسلة  جامعة األقصى / غزة لمعايير الجودة العالمية
 ( . 9( , العد )93العلوم اإلنسانية , مجلد )

تصور مقترح للتغلب على الصعوبات ( :"  2292, حسين احمد الحاج )حمودة -15
وسطة للتربية الرياضية في الجمهورية تواجه تدريس مقرر الجمباز بالمعاهد المت التي

" اتحاد مكتبات الجامعات العربية , رسالة ماجستير منشورة, تصنيف: العربية السورية
 مصر .

( :" المدخل في الحركات 9155, معيوف دنون و عامر محمد سعدي ) حنتوش -12
ب للطباعة مديرية دار الكت : , الموصل , الجمهورية العراقيةاألساسية لجمباز الرجال "  

 .و النشر
األلعاب الرياضية أحكامها و ضوابطها في الفقه (: "  9118, أكرم )طايبةخ -99

 " , الطبعة األولى , عمان : دار الفكر للطباعة و النشر .اإلسالمي 
الجزء الثاني " , الطبعة  -أصول التربية البدنية (: " 2222, أمين )الخولي -95

 . األولى , القاهرة : دار الفكر العربي
الجزء األول " , الطبعة الثالثة  -أصول التربية البدنية (: " 2229, أمين )الخولي -91

 , القاهرة : دار الفكر العربي .
الجمباز التربوي لألطفال و ( :" 9119عدلي )  ،أمين و بيومي ،الخولي -22

 القاهرة : دار الفكر العربي.  ،الناشئة"
الرياضية خالل انتفاضة األقصى  معيقات تنفيذ البرامج( :" 2292وليد )  ،خنفر -21

غزة)سلسلة الدراسات اإلنسانية  –مجلة الجامعة اإلسالمية ،"  في مدارس محافظة نابلس
 (العدد األول .92مجلد)،(
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معوقات ممارسة كرة القدم لدى طالبات تخصص التربية ( :" 2220وليد )  ،خنفر -22
 ،ل بحاث ) العلوم اإلنسانية ( مجلة جامعة النجاح  ،"  البدنية في الجامعات الفلسطينية

 (.20مجلد )
الصعوبات التي تواجه طالبات تخصص التربية ( : " 2223وليد )  ،خنفر -23

مجلة اتحاد  ،" الرياضية في الجامعات و المعاهد الفلسطينية في مساق كرة السلة
 ( . 09العدد ) ،الجامعات العربية 

لطبعة الثانية ,غزة : جامعة " , امناهج البحث العلمي(: " 2225, سهيل )دياب -20
 القدس المفتوح  . 

( :" عوامل اغتراب الفتيات لممارسة الجمباز و ألعاب القوى 9159, السكري )درويش     -25
, وعالقتها بالمدركات الخاطئة للوالدين " مجلة جامعة حلوان , المؤتمر العلمي األول , 

  ية الرياضية للبنات , القاهرة .كلية الترب ( ,8التربية الرياضية و البطولة , مجلد )

: " ( 2225الزعبي, زهير و حتامله , محمود و أبو طبنجة , عبد المنعم ) -22
المعوقات التي تواجه الحركة الرياضية في أندية محافظة الزرقاء من وجهة نظر 

 جامعة النجاح ( ,اإلنسانيةالعلوم  )مجلة جامعة النجاح ل بحاث  ,"  والالعبين اإلداريين 
 .( 8( , العدد )22, المجلد ) 

ـــــة والتشخيصـــــية ( :"1998)الزيةةةةةات,  فتحةةةةةي -27 ـــــتعلم األســـــس النظري صـــــعوبات ال
 .1", القاهرة: دار النشر للجامعات ,طوالعالجية

:"تشـــخيص صـــعوبات تعلـــم النحـــو لـــدى ( 1998سةةةالم، مصةةةطفى وسةةةعيد الفةةةي ) -28
، جامعةةة عةةين شةةمس ، الجمعيةةة المصةةرية للمنةةاهج، كليةةة التربيةةة"تالميــذ األول اإلعــدادي

 القاهرة،  .,
معوقات الرياضة المدرسية في (: " 2292( :" سعدات )2292, موفق )سعادات -21

"  مديريات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر وعلمي و معلمات التربية الرياضية
 ( . 2( , العدد)8مجلة جامعة الخليل للبحوث , المجلد )

 اإلسكندرية" ,  دليل الجمباز للجميع" (  2292, أحمد )شحاتة, محمد و الشاذلي -32
 : منشأة المعارف . 

 ،كلية التربية الرياضية ،"  أسس تعليم الجمباز( :"  2223محمد )  ،شحاتة -39
 القاهرة : دار الفكر العربي. ،الطبعة األولى ،جامعة اإلسكندرية 

رة: ", القةاهالرياضيات أهـدافها واسـتراتيجيات تدريسـها( :"1980شعراوي, إحسةان ) -32
 دار النهضة العربية.



                                                                                                 

146 

 

ــم ( :"1991الطنطةةاوي, رمضةةان والغنةةام, محةةرز) -33 دراســة تشخيصــية لصــعوبات تعل
الجمعيةةةة المصةةةرية للمنةةةاهج وطةةةرق التةةةدريس,  الكيميـــاء, بالمرحلـــة الثانويـــة بالســـعودية",

 (.2أغسطس, المجلد ) 0-2المؤتمر العلمي الخامس: نحو تعليم ثانوي أفضل, القاهرة, 
الصعوبات التي تواجه طلبة قسم التربية ( :"  2223اد ) عم ،عبد الحق -32

 ،مجلة جامعة بيت لحم  ،"الرياضية في جامعة النجاح الوطنية في مساقات الجمباز
 (. 22مجلد) ،فلسطين

دراسة تحليلية لصعوبات التعلم المصاحبة لألداء ( " 9110عبد القادر, نادية ) -38
 ( 2جامعة اإلسكندرية, العدد )–الرياضية للبنات " مجلة كلية التربية المهاري في الجمباز 

تأثير برنامج تدريبي باستخدام الموانع على قلق (  " 2220عبد القادر, نادية ) -32
مجلة دراسات في  " االمتحان و األمان النفسي و مستوى األداء على أجهزة الجمباز

 ( .2, عين شمس , العدد )التعليم الجامعي
( :"تقةةةويم صةةةعوبات تعلةةةم الجغرافيةةةا المرتبطةةةة 9151)عبةةةد المةةةنعم، منصةةةور أحمةةةد  -37

(، الجةةةزء 0بمهةةةارات قةةةراءة الخةةةرائط فةةةي المدرسةةةة الثانويةةةة" مجلةةةة دراسةةةات تربويةةةة، مجلةةةد )
 التاسع عشر: القاهرة .

" أثر استخدام  الوسائط التعليمية المتعددة على أداء (: 2222عبد ربه , السيد ) -35
كلية ,  " , رسالة دكتوراه غير منشورةاإلعدادية بع. مهارات الجمباز لتالميذ المرحلة

 التربية الرياضية للبنين, اإلسكندرية : مصر .
،  ( :"صعوبات التعلم"، الطبعة األولى، األردن:1992عدس، محمد عبد الرحيم ) -19

 .دار الفكر للطباعة والتوزيع
 صرية .مكتبة األنجلو الم: "، القاهرةصعوبات التعلم( :"9112عثمان، سيد أحمد ) -02
" , الطبعة األولى ,عمان : دار الفكر صعوبات التعلم(: " 2222عدس, محمد ) -09

 للطباعة و النشر .
" , الطبعة األولى أسس و نظريات الجمباز الحديث(: " 2220, عادل )علي -02

 ,اإلسكندرية: المكتبة المصرية .
" , الطبعة األولى (بنين و بناتالجمباز الفني )(: " 2220, عادل )علي -03
 اإلسكندرية: المكتبة المصرية .,
البحث العلمي في التربية الرياضية و علم النفس (: " 9111عالوي , راتب ) -00

 " , عمان : دار الفكر للطباعة و النشر . الرياضي
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" القاهرة:  كل شيء عن فنون رياضة الجمباز( : " 2229أسامة )  ،الصباغ -08
 مكتبة ابن سينا.

لصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية ا (:" 9115طه ) القواسمة، خليل -02
 ،رسالة ماجستير غير منشورة، " الرياضية في الجامعة األردنية في مساقات الجمباز

 األردن.الجامعة األردنية : 

" الجةةةةةزء ) الرابةةةةةع ( , حةةةةةديث رقةةةةةم  صـــــحيح مســـــلم, مسةةةةةلم) ب ت( : " القشةةةةةيري -09
 التراث. إحياء(, بيروت : دار 2220)
أهم المشكالت اإلدارية التي تواجه مدرب الجمباز ( : "  9112)الكاشف، عزت،  -22

 ، القاهرة.( 23الجزء ) ، ( 8المجلد ) ،دراسات تربوية ، "  بمراكز تدريب الناشئين
" , الطبعة األولى ,القاهرة االنتقاء في رياضة الجمباز(: " 9159, عزت )كاشف -01

 : مكتبة النهضة المصرية .
:" الصعوبات التي ( 1992رية, رياض, آمال )الكندري, عبد اهلل, رمضان, خي -52

مستقبل التربية  تواجه تالميذ المرحلة االبتدائية عند حل المسائل اللفظية بدولة الكويت(,
 (.6العربية, المجلد الثاني, العدد)

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المنهاج (: "  9111, الجمل )اللقاني -89
 ية , عالم الكتب . " , الطبعة الثانوطرق التدريس

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في ( :"1996)اللقاني, أحمد والجمل, علي -82
 .1", القاهرة: عالم الكتب,طالمناهج وطرق التدريس

: " المشكالت والمعوقات التي تواجه معلم التربية (2229مسمار, بسام ) -83
الجامعة األردنية, عمان  مجلة دراسات ,الرياضية المبتدئ بالمدارس الحكومية في قطر" 

 ( .25,الجلد األول, العلوم التربوية , العدد )
الصعوبات الهامة التي تصاد. تالميذ الص. الثاني ( "1968مكسيموس, وديع ) -52

", رسالة ماجستير غير اإلعدادي في حل تمارين الهندسة النظرية ووضع خطة لعالجها
 منشورة , كلية التربية, جامعة عين شمس: مصر.

" , الطبعة األولى, لبنان: الجمباز و رفع األثقال(:" 9112لموسوعة الرياضية )ا -88
 دار الشمال  .

( : " تقييم عوامل األمان في الجمباز الفني للرجال و أثرها 2225الموسوي ,حمد ) -82
,اإلسكندرية  رسالة ماجستير غير منشورةعلى معدل اإلصابات لالعبين بدولة الكويت ", 

 : مصر.
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الصعوبات التي تواجه التربية ( :"  2229أمان )  ،زياد و خصاونة ،المومني -57
أبحاث ،" المدرسية في مديرية تربية اربد األولى من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية

 0العدد ) ،( 23المجلد ) ،جامعة اليرموك ،اليرموك, سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 األردن  ،(
: " معوقات ممارسة رياضة الجمباز لتالميذ مرحلة  (9113, زياد علي )المومني -52

رسالة ماجستير غير " التعليم األساسي من وجهة نظر مدرسي التربية الرياضية 
 .األردن الجامعة االردنية : منشورة،

معوقات التدريب الميداني للطالب (  " 2223هشام و عطا اهلل , يحي ) ،النجار  -81
  (92العدد ) ،" عالم التربية  ية التربية الرياضية بطنطاالمعلمين من شعبة التعليم بكل

   . مكتبة الجامعة اإلسالمية
معوقات استخدام بع. أساليب التدريس في ( : "  2229عبد السالم ) ،الَنداف -22

التربية الرياضية من وجهة نظر مدرسي و مدرسات التربية الرياضية للمرحلة الثانوية 
 ،جامعة مؤتة  ، (0( العدد ) 92مجلد )  ،حوث و الدراسات" مؤتة للب في محافظة الكرك

 األردن .
" , تدريس الحساب أسسه النفسية والتربوية( :"9122هندام, يحيي وجابر, جابر) -29

 القاهرة: دراسة النهضة العربية.
" , الجمباز التعليمي للرجال(: "  9118, فوزي و سليمان , محمود )يعقوب -22

 فرسان الكلمة ., القاهرة : الطبعة األولى
النظريات واألسس العلمية في (: "  9112, عبد البصير  )يعقوب, فوزي و رزق -23

 " , الطبعة األولى , القاهرة : دار الفكر العربي .تدريب الجمباز 
:" أساليب متطورة في تدريب الجمباز باستخدام العمل ( 2292يوسف , أحمد ) -20

 .:  دار الفكر العربي  " , الطبعة األولى ,القاهرة العضلي األساسي
 " , الطبعةالمناهج المعاصرة في التربية الرياضية(: " 2223, علي )يونس -28

  , عمان : دار النفائس .األولى
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 ( 3رقم )  ملحق
 حمن الرحيمبسم اهلل الر 

 حول صعوبات تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمبازموجه للطلبة سؤال مفتوح 
 أخي الطالب / أختي الطالبة :

 السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته و بعد : 
يقوم الباحث عماد الدين عبد الرحمن ياسين المناهج و تكنولوجيا التعليم بالجامعة اإلسالمية 

الصعوبات التي تواجه " , ويهدف البحث للتعرف علىنيل درجة الماجستيرل بحث تربوي لبعم
طلبة كلية التربية البدنية والرياضة في تطبيق الجوانب العملية مساقات الجمباز بجامعة األقصى 

 بغزة " .
و أمامك تساؤل مفتوح يرغب الباحث أن تجيب عليه بكل صدق و أمانة وموضوعية من أجل 

سين مستوى األداء في الجمباز لطلبة كلية التربية البدنية والرياضة في البحث العلمي و تح
 جامعة األقصى  .

 شاكرا لكم اهتمامكم و متمنيا لكم التوفيق
 بهدوء في البيت و إرجاعها للباحث عماد الدين عبد الرحمن ياسين . تبانةيرجى تعبئة هذه االس

البدنية والرياضة في تطبيق الجوانب  ) ما هي الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية 
 .الجمباز بجامعة األقصى بغزة ؟ ( العملية  مساقات

3...................................................................................... _ 
2................................................................................ _...... 
1...................................................................................... _ 
3....................................................................................... _ 
5................................................................. _...................... 
8....................................................................................... _ 
7....................................................................................... _ 
6................................................ _........................................ 
9........................................................................................ _ 

31......................................................................................_ 
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 (2ملحق رقم)

 المحكمين ألدوات الدراسة قائمة بأسماء السادة

 االسم م
الرتبة 
 مكان العمل التخصص العلمية

أستاذ  عزو عفانة -9
 دكتور

 اإلسالميةالجامعة  رياضياتمناهج وطرق تدريس/

أستاذ  عماد صالح عبد الحق -2
 دكتور

جامعة النجاح  تربية رياضية
 الوطنية

أستاذ  زياد سليمان مقداد -3
 مساعد

 جامعة األقصى الرياضية وطرق التربيةمناهج 

 أستاذ رمزي رسمي جابر -0
 مشارك

 جامعة األقصى علم النفس الرياضي

أستاذ  أحمد يوسف حمدان -8
 مشارك

 جامعة األقصى التربية الرياضيةمناهج وطرق تدريس 

أستاذ  هشام علي األقرع -2
 مساعد

 جامعة األقصى التدريب الرياضي

أستاذ  محمد العجوري -9
 مساعد

 األقصى جامعة تدريب الرياضيال

 
م

ّ
حك

ُ
 معلومات عن امل

  االسم

  الدرجة العلمية

  املؤهل

  جهة العمل

 عماد الدين عبد الرمحن ياسني:  الباحث    

 098878.: جوال                       

 emad.1974@hotmail.com : بريد إلكتروني     
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 (3ملحق رقم ) 
 لمقابلة ( قبل التحكيمديباجة و أداة الدراسة ) ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غزة-الجامعة اإلسالمية
 عمادة الدراسةات العليا

 كةليةةة التةربيةةة
 قسم المناهج وطرق التدريس

_____________________________________________ 
  

  السيد الدكتور/ ______________________________حفظه اهلل .

البدنية  التربية كليةالتي تواجه طلبة  الصعوبات"اليا بإجراء دراسة بعنوان  يقوم الباحث ح
 .  بغزة "جامعة األقصى تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز ب الرياضة فيو 

مناهج و طرق التدريس بالجامعة وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في ال
ى الكشف عن الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية إل ة، وتهدف هذه الدراس اإلسالمية

 .بغزةجامعة األقصى تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز بوالرياضة في 
 وصممت أداة الدراسة في المجاالت الخمس التالية:

 0طريقة الت ريسالخاصة ب صعوباتال 10

 .العوامل النفسيةبالخاصة  صعوباتال .2
 .اإلمكاناتب الخاصة صعوباتال .3
 .المنهاجبالخاصة  صعوباتال .4

 .والسالمة عوامل األمنالخاصة ب صعوباتال  .0
 يرجو الباحث من سعادتكم التكرم،  وملكانتكم العلمية وخربتكم يف هذا اجملال 

"  أمام كل فقرة منها تحت  √باالطالع على أداة الدراسة وتحكيم عباراتها، بوضع عالمة  "  
 جهة نظرك، علمًا بأن أداة الدراسة تستخدم المقياس الخماسي التالي:الخانة التي تعبر عن و 

 
 أعارض بشدة أعارض غير موافق موافق موافق جداً 

 ،،والباحث يقدم لكم سلفاً جزيل الشكر وعظيم االمتنان , ويسأل اهلل لكم العون والتوفيق .

 الباحث: عماد الدين عبد الرحمن ياسين       
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 ل تعديل المحكمينبطاقات التحكيم قب

 طريقة الت ريسمجال الخاصة ب صعوباتأوال 0ال

 طريقة التدريسمجال ب الخاصة صعوباتفقرات ال
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      طلبة .عدم اهتمام المحاضر باإلحماء الكافي للمهارات بسبب قلة الوقت وكثرة ال

      ال يقوم المحاضر بشرح المهارة نظريا قبل البدء بتطبيقها عمليا 

      ال يقوم المحاضر بتجزئة المهارة العملية ويعطيها بالطريقة الكلية .

      ال يؤدي المحاضر نموذجا عمليا للمهارات أمام الطلبة ويكتفي بالشرح اللفظي .

      المتميزين ألداء نموذج عملي للمهارة ومساعدة زمالئهم.ال يستعين المحاضر بالطلبة 

      عدم اهتمام المحاضر بتصحيح األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة أثناء التطبيق العملي .

      الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفي بسبب كثرة خطوات تعليم كل مهارة .

لتكرار المهارة لتحسين أدائه بسبب قلة وقت المحاضرة ال يعطي المحاضر الفرص الكافية للطلبة 
 العملية .

     

ال يعطي المحاضر الفرص الكافية للطلبة لتكرار المهارة لتحسين أدائه بسبب قلة األجهزة وكثرة 
 الطلبة.

     

كثرة الطلبة في المحاضرة يقلل من فرصة الطالب في تكرار المهارات بما يكفي إلتقانها بالشكل 
 لمطلوب .ا

     

      ال يقوم المحاضر بسند الالعب أثناء أداء المهارة .

      عدم وجود معيد مساعد مع المحاضر أثناء التطبيق العملي للمهارات .

      اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليا على حساب الطلبة ضعيفي األداء .

      لحديثة لشرح المهارات و تبسيطها .ال يستخدم المحاضر التكنولوجيا التعليمية ا
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 عوامل األمن و السالمةمجال ب الخاصة صعوباتثانيا 0ال

 عوامل األمن و السالمةمجال الخاصة ب صعوباتفقرات ال
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      ي غير كافي و غير مناسب .القبل ءاإلحما

      الصالة المخصصة للتطبيق العملي  للجمباز غير صحية من حيث التهوية و اإلضاءة . 

      ارتفاع صالة الجمباز غير كافي مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق العملي .

      األجهزة و األدوات المستخدمة أثناء التطبيق العملي غير صالحة.

      األجهزة و األدوات المستخدمة أثناء التطبيق العملي غير آمنة .

      ال توجد مساحات آمنة وكافية حول األجهزة .

      عدم ثبات البساط األرضي ووجود فراغات بين المراتب مما يعرض الطلبة لإلصابة . 

      يرة .قلة األدوات الخاصة بحماية الطلبة عند السقوط مثل المراتب الكب

      عدم وجود ساند مساعد  بجوار األجهزة عند تطبيق الطلبة للمهارات العملية .

      الرياضي . بالزىعدم االهتمام 

      عدم االهتمام الدوري بصيانة األجهزة المستخدمة .

      ال توجد نقطة إسعاف أولية لإلصابات الرياضية في المكان أثناء التطبيق العملي

 

 منهاجمجال الب الخاصة صعوباتثالثا 0ال

 منهاجمجال الب الخاصة صعوباتفقرات ال
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      المادة التعليمية العملية المطروحة صعبة على الطلبة نظرا لممارستها ألول مرة .

      ليمية العملية ال تتناسب مع عمر الطلبة.المادة التع

      تركيز المنهاج على الجانب العملي على حساب الجانب النظري .

      وجود بعض المهارات المركبة ال سيما المهارات المتقدمة في الجمباز .

      في كل مساق . ةقلة عدد المحاضرات بالنسبة لعدد المهارات العملية المطروح

      دد الساعات المعتمدة للتطبيق العملي لمساقات الجمباز غير كافية .ع

      ال يراعي المنهاج الفروق الفردية في القدرات البدنية بين الطلبة .

      عدم وضوح معايير تقييم  أداء الطلبة في االختبارات العملية .

      را لممارستها ألول مرة .المادة التعليمية العملية المطروحة صعبة على الطلبة نظ

      المادة التعليمية العملية ال تتناسب مع عمر الطلبة.

      تركيز المنهاج على الجانب العملي على حساب الجانب النظري .

      وجود بعض المهارات المركبة ال سيما المهارات المتقدمة في الجمباز .
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 اإلمكانات مجالالخاصة ب صعوباتالرابعا 0  

 

 اإلمكاناتمجال ب الخاصة  صعوباتفقرات  ال
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مع رياضة  بالصالة المخصصة للجمباز غير قانونية من حيث المساحة و االرتفاع وال تتناس
 الجمباز .

     

      يتناسب مع عدد الطلبة أثناء التطبيق العملي . حجم صالة الجمباز ال

      عدم توفر نقطة طبية أو طبيب مختص لإلسعاف األولي في صالة الجمباز .

      ال يوجد مكان مناسب لتغيير المالبس .

      عدد األجهزة ال يتناسب مع عدد الطلبة في المحاضرة العملية .

      غير صالحة .األجهزة األساسية و المساعدة 

      مع صالة الجمباز الموجودة. باألجهزة األساسية لرياضة الجمباز غير كافية وال تتناس

      األجهزة المساعدة على تعليم الجمباز وتحسين المستوى  غير صالحة.

      األجهزة المساعدة على تعليم الجمباز وتحسين المستوى غير متطورة وال تفي بالغرض .

      دم صيانة األجهزة و األدوات التالفة بشكل دوري .ع

      قلة الكتب و المراجع التعليمية المتوفرة و الخاصة برياضة الجمباز. 

      عدم وجود مرافق خاصة برياضة الجمباز خارج الجامعة لالستفادة منها لتحسين األداء العملي.

      ليهاع باتالتدري قوصعوبة تطبي المالعب بعض أرضية سوء

      قانونية مالعب توفر عدم

      . المتوافرة اإلمكانات ضوء في تعليمية يختار األنشطة

  

 العوامل النفسيةمجال ب الخاصة صعوباتخامسا 0 ال

 العوامل النفسيةمجال الخاصة ب صعوباتفقرات ال
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      عدم الميل لرياضة الجمباز لعدم ممارستها و التعود عليها قبل دخول الجامعة .

      الخوف الدائم من التعرض لإلصابة و االعتقاد إصابات الجمباز ال تشفى .

      الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف أداء الطلبة .

      نظرا لتعامل الطلبة معها ألول مرة .الخوف من أجهزة الجمباز 

      تعرض الطلبة لخبرة سلبية نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارستهم لرياضة الجمباز .

      عدم مراعاة الفروق الفردية نظرا لوجود بعض الطلبة المتميزين في الجمباز.

      مهارات .الشعور بالحرج من الزمالء نظرا للفشل المتكرر في أداء ل

      عدم القدرة على التكيف مع مساقات الجمباز نظرا لخطورة مهاراتها .

      النظرة السلبية للمجتمع لتخصص التربية البدنية والرياضة بشكل عام .

      ال يوجد في المجتمع المحلي ما يشجع و يحفز على االهتمام برياضة الجمباز.
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 (2) ملحق رقم 
 التي أجريت مع عينة الدراسةبعد التعديل سة ) المقابلة ( النهائية أداة الدرا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 غزة-الجامعة اإلسالمية
 عمادة الدراسةات العليا

 كةليةةة التةربيةةة
 قسم المناهج وطرق التدريس

_____________________________________________ 
    
 عزيزي الطالب/ الطالبة:

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاتهالسال
 يرجى قراءة التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة على أسئلة الدراسة :

الصعوبات التي تواجه طلبة كلية التربية البدنية الكشف عن "  تهدف هذه الدراسة إلى -1
 .تطبيق الجوانب العملية لمساقات الجمباز بجامعة األقصى بغزة "والرياضة في 

 لسؤال بعناية ودقة قبل اإلجابة عنه.اقرأ /ئي ا -2
ونظرا لعالقتك المباشرة بدراسة الباحث كونك من الطلبة الذين يمثلون مجتمع 

وذلك باختيار الدراسة ، يرجو منك الباحث االطالع على أسئلة األداة واإلجابة عنها , 
جابة الصحيحة ( أسفل اإل√ إجابة واحدة صحيحة فقط من بين الخيارات الخمس . بوضع الرمز )

 التي تعبر عن وجهة نظرك، علمًا بأن أداة الدراسة تستخدم المقياس الخماسي التالي:
 أعارض بشدة أعارض غير موافق موافق موافق جداً 

 
 مالحظة: هذا االختبار لدراسة خاصة بالباحث وليس له عالقة بالدرجات الجامعية للطلبة.

 . □أنثى     □الجنس: ذكر
 . □1جمباز       □2جمباز     □3التي أنهيتها :   جمباز مساقات الجمباز
 .□الثالث   □ الثاني  □المستوى : األول 

 والباحث يقدم لك سلفًا جزيل الشكر وعظيم االمتنان , ويسأل اهلل لك النجاح والتوفيق .،،
 مع تحيات الباحث:                                       

 اسينعماد الدين عبد الرحمن ي
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 مجال طريقة التدريسالخاصة ب صعوباتأوال : ال
 

 

 
 

 
 

 

 

 ل النفسمجال العوامب الخاصة  صعوباتثانيا : ال
 

 
 
 
 

 مجال طريقة التدريسالخاصة ب صعوباتفقرات ال الرقم
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      المحاضر ال يولي اإلحماء االهتمام الكافي للمهارات بسبب قلة الوقت وكثرة الطلبة . 1

      المحاضر ال يقوم بشرح المهارة نظريًا قبل البدء بتطبيقها عمليًا . 2

      المحاضر ال يقوم بتجزئة المهارة العملية ويعطيها بالطريقة الكلية . 3

      المحاضر ال يؤدي نموذجًا عمليًا للمهارات أمام الطلبة ويكتفي بالشرح اللفظي . 4

      المحاضر ال يستعين بالطلبة المتميزين ألداء نموذج عملي للمهارة ومساعدة زمالئهم. 0

      تم  بتصحيح األخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة أثناء التطبيق العملي .المحاضر ال يه 6

      الزمن المخصص للمحاضرة ال يكفي بسبب كثرة خطوات تعليم كل مهارة . 7

المحاضر ال يعطي الفرص الكافية للطلبة لتكرار المهارة لتحسين أدائهم بسبب قلة األجهزة وكثرة  8
 الطلبة.

     

ثرة الطلبة في المحاضرة يقلل من فرصة الطالب في تكرار المهارات بما يكفي إلتقانها بالشكل ك 9
 المطلوب .

     

      أثناء التطبيق العملي للمهارات ال يوجد معيد مساعد مع المحاضر . .1

      اهتمام المحاضر بالطلبة المتميزين عمليًا على حساب الطلبة ضعيفي األداء . 11

      المحاضر ال يستخدم التكنولوجيا التعليمية الحديثة لشرح المهارات و تبسيطها . 12

 الرقم
 مجال العوامل النفسب الخاصة  صعوباتفقرات  ال
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      لعدم ممارستها و التعود عليها قبل دخول الجامعة .الميل لرياضة الجمباز ضعيف  1

      الخوف الدائم من التعرض لإلصابة و االعتقاد بأن إصابات الجمباز ال تشفى . 2

      الشعور بالملل في المحاضرة بسبب ضعف أداء الطلبة . 3

      الخوف من أجهزة الجمباز نظرًا لتعامل الطلبة معها ألول مرة . 4

      اكتساب الطلبة لخبرة سلبية نتيجة تعرضهم لإلصابة في بداية ممارستهم لرياضة الجمباز . 0

      قلة االهتمام بالطلبة ضعيفي األداء نظرًا لوجود بعض الطلبة المتميزين في الجمباز. 6

      الشعور بالحرج من الزمالء نظرًا للفشل المتكرر في أداء بعض المهارات . 7

      القدرة على التكيف مع مساقات الجمباز صعبة نظرًا لخطورة مهاراتها . 8

      المجتمع المحلي ال يشجع وال يحفز على االهتمام برياضة الجمباز . 9

      إضفاء الطابع العسكري على جو المحاضرة أثناء التطبيق العملي للمحاضرة . .1
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 مجال اإلمكاناتب الخاصة  صعوباتثالثا :ال

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 لمنهاج مجال االخاصة ب صعوباترابعا : ال
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      مع رياضة الجمباز . بالصالة المخصصة للجمباز غير قانونية وال تتناس 1

      األولي. في صالة الجمباز تتوافر نقطة طبية لإلسعاف 2

      ال يوجد مكان مناسب لتغيير المالبس . 3

      عدد األجهزة ال يتناسب مع عدد الطلبة في المحاضرة العملية . 4

      األجهزة األساسية و المساعدة غير مناسبة . 0

      مع صالة الجمباز الموجودة. باألجهزة األساسية لرياضة الجمباز غير كافية وال تتناس 6

      األجهزة المساعدة على تعليم الجمباز وتحسين المستوى  غير مناسبة. 7

      األجهزة الغير صالحة ال يتم صيانتها  بشكل دوري . 8

      قلة الكتب و المراجع التعليمية المتوفرة و الخاصة برياضة الجمباز.  9

 المنهاجمجال خاصة بال صعوباتفقرات ال الرقم
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      المنهاج العملي المطروح صعب على الطلبة نظرًا لممارستها ألول مرة . 1

      المنهاج العملي المطروح ال يتناسب مع عمر الطلبة. 2

      تركيز المنهاج على الجانب العملي على حساب الجانب النظري . 3

      وجود بعض المهارات المركبة ال سيما المهارات المتقدمة في الجمباز . 4

      في كل مساق . ةقلة عدد المحاضرات بالنسبة لعدد المهارات العملية المطروح 0

      عدد الساعات المعتمدة للتطبيق العملي لمساقات الجمباز غير كافية . 6

      في القدرات البدنية بين الطلبة . المنهاج ال يراعي الفروق الفردية 7

      معايير تقييم  أداء الطلبة في االختبارات العملية غير واضحة . 8

      عدم التدرج في عرض المهارات من البسيط إلى المعقد . 9
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 السالمة عوامل األمن ومجال ب الخاصة صعوباتخامسا : ال

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 عوامل األمن و السالمةمجال الخاصة ب صعوباتفقرات ال الرقم
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      غير كاٍف و غير مناسب . ءاإلحما 1

      الصالة المخصصة للتطبيق العملي  للجمباز غير صحية من حيث التهوية و اإلضاءة .  2

      قانوني مما يعيق أداء الطلبة أثناء التطبيق العملي . ارتفاع صالة الجمباز غير 3

      األجهزة و األدوات المستخدمة أثناء التطبيق العملي غير آمنة. 4

      المساحات الموجودة حول األجهزة غير آمنة وغير كافية . 0

       البساط األرضي غير مثبت ووجود فراغات بين المراتب يعرض الطلبة لإلصابة . 6

      قلة األدوات الخاصة بعوامل األمن و السالمة عند السقوط مثل المراتب الكبيرة . 7
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      عدم توافر الزي الخاص برياضة الجمباز . 9

      صابات الرياضية.أثناء التطبيق العملي ال يوجد متخصص في اإل .1
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ABSTRACT  

 

Study Abstract 
 

This study aims to identify the difficulties facing the students of the 

Faculty of Physical Education and Sports in Aqsa University in learning 

the gymnastics courses in the University. To achieve this goal the study 

problem was defined in the following main question :                                 

                                

What are the difficulties facing the students of the Faculty of 

Physical Education and Sports in Aqsa University in learning the 

gymnastics courses in the University?                                                    

                                                        

The following sub questions arise from this main question : 

 
1-What are the difficulties facing the students of the Faculty of Physical Education 

and Sports in Aqsa University in the application of the practical aspects of the 

gymnastics courses ?                                                                                                        
                                                                                                    

2 -Are there statistically significant differences at the level of(0.05≥α)in the level of 

difficulties facing the students of the Faculty of Physical Education and Sports in 

Aqsa University in the application of the practical aspects of the gymnastics courses 

attributed to gender variable ( males, females ) ?                                                   
                                                

 The researcher adopted the descriptive approach in view of its 

conformity with the nature of the study.The study was applied to a 

sample selected through the deliberate way which was consisting of ( 66 ) 

students from the Physical Training and Sport Faculty in Aqsa University 

and who have completed the gymnastics courses ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) in 

the second academic term of the academic year 2010-2011 ADThey were 

distributed as follows : (40 male students ) and (26 female students )   .  

To achieve the goals of the study, to answer its questions and to verify its 

branches the researcher built the study tool which was a verbal 

questionnaire depending on interviews . The questionnaire consisted of ( 

49 ) paragraphs to define the difficulties. The tool was distributed to five 

areas divided as follows : Teaching method area which had (11) 

paragraphs, psychological factors area which had ( 10 ) paragraphs, 

potentials area which had ( 8 ) paragraphs, curriculum area which had ( 9 

) paragraphs and safety and security area which had ( 11 ) paragraphs ..    

                                              

                                             . 
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The data and results were analyzed by using percentages, arithmetic 

means, repetitions, deviations and( T.test) to find the differences between 

the two sexes .                                                                                               

  

The results indicated that there were great difficulties in the areas as a 

whole The average percentages for all pivots reached the percentage of 

75.84% . The most severe degrees in the difficulties were in the 

potentials areas as it  came in a very  difficult degree with a relative 

weight of 82.69% followed by  the remaining areas with a great  degree 

of difficulty and they were unified in their difficulty degrees but their 

relative weights were a little deferent . They were in the following order 

form top to bottom :  The psychological factors area with a relative 

weight of 79.45%, then the curriculum area with a relative weight of 

77.80%, then the safety and security area with a relative weight of 

76.91% and at bottom of the ladder were the difficulties in the teaching 

methods area with a relative weight of 64.90%.              .                           

                                                                                                             

The results indicated that there were no statistically significant 

differences attributed to gender variable ( males, females ) except in the 

difficulties related to the safety and security factors in favor of male    . 

  

 In the light of the results of the study the researcher stressed the need for 

reducing the difficulties related to the potentials and work to provide it in 

the institutions concerned with this sport in the degree that allows its 

presentation and to remove the psychological factors which prevent the 

students from applying the gymnastics skills without fear from the 

equipment                                                                                                      

 

The researcher also calls for reconsidering the curriculum presented 

especially that which is related to females and work to maintain the 

available equipment on periodical basis to guarantee the safety of the 

students and reduce injuries resulting from the damage of the equipment 

stressing that the schools and the pre-university education specially the 

elementary and preparatory schools should have a greater role and more 

interest in the gymnastics sport .                                                                   
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