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التعمم العكسي احدى الوسائل التعميمية الحديثة نسبيًا والتي الى استخدام  ىدف البحث
من الممكن ان تساىم في ضبط تكنيك الميارة واالسراع في عممية التعمم وان كان ىذا االسموب 

فيو يتضمن البدء بتعمم اخر خطوة ثم يبدئ بالتحرك عكسيًا حتى يبدو غريباً  بعض الشيء 
نصل الى الخطوة االولى في التعمم عمى اساس ان تعمم الجزء االخير من الميارة يوصل المتعمم 
الى معرفة ىدف الميارة وىذا بدوره يؤدي الى الرضا واالندفاع لتعمم بقية االجزاء وربطيا مع 

لمنيج التجريبي باعتباره افضل المناىج لتحقيق اىداف دراستو ا انواستخدم الباحث بعضيا.
( طالب موزعين عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية كل مجموعة 20فتكونت عينة البحث من )

اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات احصائيًا .  ( طالب .واستخدم الباحث الوسائل10)
ائية في اختبار حركة العجمة البشرية ولصالح الباحث ان ىناك فروق ذات داللة احص اواستنتج

وأوصى باجراء دراسة تتناول اساليب اخرى الى جانب اسموب التعمم العكسي االختبار البعدي 
 واالسموب المتبع لمعرف اي اسموب اكثر فاعمية في تعمم ميارات الجمناستك .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مترٌناخ خاصح تاألسهىب انعكسً وتأثريها عهى اداء حركح انعجهح 

تاجلًناستك انفين نهرجال انثشرٌح

 طانة املاجستري  انذكتىراألستار

 يشرف ايري جاتر محاديونٍذ خانذ 

 جايعح األنثار  -انترتٍح انثذنٍح وعهىو انرٌاضحكهٍح 



 

 
 

204 

 ( 213( الى )203أمير جابر مشرف الصفحات من ص ) الماجستيرو طالب  حمادي وليد خالد  د.بحث أ.

 (2017/12/30)عشر  اخلايسانعذد  –اجملهذ انثانث  –جمهح جايعح االنثار نهعهىو انثذنٍح وانرٌاضٍح 

 
 

 

 

 

 

Abstract 

The research aimed at using the reverse learning which is one of 

the relatively modern teaching methods which can contribute to the 

adjustment of skill technique and speed up the learning process. Although 

this technique seems a bit strange, it involves starting to learn the last step 

and then starting to reverse until we reach the first step in learning on the 

basis that learning the last part of the skill leads the learner to know the 

goal of skill and this in turn leads to satisfaction and impulse to learn the 

rest of the parts and connect them with each other.  

   The researchers used the experimental approach as the best 

curriculum to achieve the objectives of its study. The sample consisted of 

(20) students divided into two groups (control and experimental), 10 

students for each group. The researchers used the appropriate statistical 

means to process the data statistically. The researchers concluded that 

there are differences of statistical significance in the test of human wheel 

movement and for the benefit of the post-test.  They recommended 

conducting a study dealing with other methods along with the method of 

reverse learning and the method used to identify which method is more 

effective in learning the skills of gymnastics.  
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  : تانثحث انتعرٌف -1

    : يقذيح انثحث وأمهٍته 1-1

تماشيًا مع التقدم العممي والتقني الذي يعد من سمات الحياة المعاصرة يشيد ىذا العالم  
نقطة تحول جديدة في ميادين الحياة كافة ومنيا ميدان التربية البدنية وعموم الرياضة الذي احتل 

ىتمام المتزايد الذي أولتو الدراسات والبحوث في أن اال ذأ مكانة بارزة وميمة في حياة البشرية
التربية البدنية والرياضية بأساليب التعمم بغية الوقوف عمى أىم ىذه األساليب التي تعمل عمى 
تفاعل المتعمم مع الدرس بما يالئم قدراتو البدنية والحركية وتحقيق األىداف التعميمية ومن ثم 

أدى إلى استخدام أساليب حديثة في التعمم والسعي إلى تطبيق  االرتقاء بمستوى التعمم األمر الذي
أفضميا كي يستطيع المدرس من خالليا الوصول بالمتعمم إلى مستوى أفضل في األداء الميارى 
. لذلك دائمًا يسعى الباحثون الى التقصي والبحث عن اساليب حديثة تواكب العصر والتطور 

ديد فاألساليب المستخدمة في البحوث ليست خاطئة وانما العممي وتثبت الفائدة من عممية التج
البد لكل من يعمل في مجال التعميم ان يكون لو اساليب تعميمية عديدة ومتنوعة ومختمفة تتصف 
باألصالة والحداثة دائمًا لكي تكون لو الدليل الذي يتبعو ليصل بالمتعممين الى اىدافو المحددة 

الساسية بالجمناستك الفني ىو التعمم بالتسمسل )االمامي( والذي ومن المتبع في تعمم الميارات ا
ويعد التعمم العكسي احدى الوسائل  ،يتم من خالل تسمسل الميارة من بداية الحركة الى نيايتيا

التعميمية الحديثة نسبيًا كونيا ادخمت في سبعينيات القرن السابق والتي من الممكن ان تساىم في 
االسراع في عممية التعمم ونظرا لنجاح ىذه الوسيمة فأنيا قد طبقت عمى ضبط تكنيك الميارة و 

العاب مختمفة منيا لعبة الكولف والتجديف فضال عن لعبة المصارعة والسباحة وغيرىا من 
االلعاب ....الخ وان كان ىذا االسموب يبدو غريباً  بعض الشيء فيو يتضمن البدء بتعمم اخر 

اً  حتى نصل الى الخطوة االولى في التعمم عمى اساس ان تعمم خطوة ثم يبدء بالتحرك عكسي
الجزء االخير من الميارة يوصل المتعمم الى معرفة ىدف الميارة وىذا بدوره يؤدي الى الرضا 

ن رياضة الجمناستك من الرياضات الميمة ا  و  واالندفاع لتعمم بقية االجزاء وربطيا مع بعضيا.
التي تحتاج إلى عدة طرائق وأساليب متطورة لتعميميا حتى يمكن التقدم بمستوى أداء الطمبة 
ويتحقق ذلك بمعرفة المبادئ والموصفات التي تخدم ىذا الغرض الذي يخضع إلى مدى التناسق 

ي اليواء أم عمى األرض والذي يتم والربط بين المدى الخارجي الذي يتحرك فيو الطالب سواء ف
فيو التناسق بين أجزاء الجسم المختمفة وكيفية استخدام العضالت التي ينتج عنيا الحركة  وتعتبر 
الحركات األرضية أساسا ميما تعتمد عميو أكثر الحركات التي تؤدى عمى جميع األجيزة كما 

ت األرضية  عمى عدد كبير من إنيا تعد حجر الزاوية في تعميم الميارات وتحتوي الحركا
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المجموعات الفنية التي تتشابو مع المجموعات الفنية في أجيزة الجمناستك االخرى ولذا تعد 
أساس الجمناستك . وتكمن اىمية البحث في ضرورة استخدام اساليب عممية مختمفة بديمة عن 

ضبط تكنيك الميارة من  االساليب المتبعة والتي قد تسيم في االسراع بعممية التعمم وكذلك في
وذلك من خالل معرفة دور التمرينات  ،اجل االرتقاء بمستوى اداء الميارات في اقل وقت 

الخاصة باألسموب العكسي وتأثير ىذه التمرينات عمى اداء بعض ميارات الحركات االرضية 
 بالجمناستك الفني لمرجال .

  : يشكهح انثحث 1-2

التنويع والتحديث في اساليب التعمم بعيدا عن النمطية يؤكد الكثير من الباحثين عمى  
والتداول المتكرر لألساليب المتبعة واالبتعاد عن االساليب األمرية الن الطالب يكون فييا دائمًا 

تتميز رياضة الجمناستك بكثرة مياراتيا وتعددىا وصعوبة  ،متمقي دون المشاركة بعممية التعمم
ولى من التعمم كما نالحظ ذلك واضحا في سمسمة الحركات الربط والسيما في المراحل األ

تقانيا والربط بين اجزائيا ومن خالل  األرضية  النيا تحتاج  إلى وقت وجيد كبيرين في تعمميا وا 
متابعة الباحث لتدريس الجمناستك لطمبة المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 

مدرس مادة الجمناستك الفني في الكمية الحظ ان ىناك ضعف او عدم جامعة االنبار ولقاءه مع 
المقدرة عمى اداء حركة العجمة البشرية في الجمناستك الفني كونيا صعبة تحتاج الى وقت إلتقان 
الميارة وعميو ارتأى الباحث امكانية اداء الحركة بشكل عكسي من جية الى اخرى وذلك الحتياج 

 .ذلك ىذه الحركة الى
   : انثحثهذف  1-3

 تصميم تمرينات خاصة باألسموب العكسي لتعميم بعض ميارات الجمناستك الفني لمرجال
جامعة –لبدنية وعموم الرياضةعمى طالب كمية التربية االعجمة البشرية   وتأثيرىا في ميارة

 نبار.األ
   : انثحثفرضٍح  1-4

لميارة العجمة البشرية ناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية ى
 التجريبية .لممجموعة 

 : جماالخ انثحث 1-5

 عينة من طالب المرحمة الثانية في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة: المجال البشري 1-5-1
 (.2017-2016لمعام الدراسي ) ،نبارجامعة األ –

 . 19/4/2017 إلى  22/2/2017لممدة من   : المجال الزماني 1-5-2
 .نبارجامعة األ –البدنية وعموم الرياضةكمية التربية في القاعة المغمقة  :المجال المكاني 1-5-3
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 ينهجٍح انثحث واجراءاته املٍذانٍح : -2

  ينهج انثحث : 2-1

  لمالئمتو وطبيعة المشكمة .المنيج التجريبي إستخدم الباحثان 
  جمتًع انثحث وعٍنح: 2-2

تم اختيار مجتمع البحث بطريقة عمدية تمثمت  بطالب المرحمة الثانية كمية التربية البدنية 
( طالبًا 60والبالغ عددىم ) 2107-2106وعموم الرياضة في جامعة االنبار لمعام الدراسي 

( طالب من كل شعبة عن طريق القرعة 10يار )وقد تم اخت ،مقسمين عمى الشعب )أ( و )ب( 
وعن طريق القرعة تم  ،( من مجتمع البحث االصمي33,33وبنسبة ) ،ليمثموا عينة البحث 

 اختيار الشعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية والشعبة )ب( مثمت المجموعة الضابطة .
  انتصًٍى انتجرٌيب : 2-3

استخدام تصميم تجريبي مالئم امرًا ىامًا في البحوث التجريبية السيما انو يساعد في  يعد
الحصول عمى اجابات لفرضيات البحث ، فضاًل عن مساعدتو في الضبط التجريبي لذا اختار 

 . (1)الباحث "تصميم المجموعتين المتكافئتين الضابطة والتجريبية ذات االختبارين القبمي والبعدي"
 التصميم التجريبييبن ( 1جدول )ال

 االختبار البعدي المتغير المستقل االختبار القبمي المجموعة
 اختبارات تقويم المجموعة الضابطة

 لألداء الفني لمحركات
 اختبارات تقويم االسموب المتبع

 تمرينات خاصة باألسموب العكسي المجموعة التجريبية لألداء الفني لمحركات
 دواخ وانىسائم املستخذيح يف انثحث :واألجهزج األ 2-4

 جهزج املستخذيح تانثحث:األ 2-4-1

  تصوير فيديو نوع  –كاميرا(SONY.) 
 ( حاسبة ال بتوب نوعHP). 
 ( 1ساعة توقيت عدد). 
 االدواخ املستخذيح يف انثحث 2-4-2

 بساط الحركات االرضية 
 اوراق، اقالم 
  اقراص سي ديCd 
 .صافرة 

                                                           

 ،1990، بغداد، مطبعة التعميم العالي ،مناىج البحث التربويةعزيز حنا داود، وانور حسين عبد الرحمن:  (1)
 . 280ص
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 املعهىياخ :وسائم مجع  2-4-3

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
 المقابالت الشخصية مع الخبراء والمختصين 
 لجنة تقييم ميارات الجمناستك 
  المساعدفريق العمل 
 الوسائل االحصائية 
  حتذٌذ يهاراخ اجلًناستك انفين نهرجال : 2-5

المناسبة صمم الباحث استمارة استبيان وتم توزيعيا عمى مجموعة من  بيدف تحديد الميارة
 وايضا ىي حركات مقررة ضمن الفصل الدراسي الثاني لممرحمة الثانية وىي. ،الخبراء
 الدحرجة االمامية المتكورة 
  ًالدحرجة الخمفية فتحا 
 )العجمة البشرية )الكارتويل 
  انتجرتح االستطالعٍح: 2-6

دراسة تجريبية اولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل القيام "عبارة عن وىي
  .(1)"بالبحث بيدف اختيار أساليب البحث وادواتو

تجربة استطالعية عمى وحدة  2/2017/ 20يوم االثنين المصادف الباحثانوقد اجرى 
تعميمية وعمى التمرينات الخاصة باالسموب العكسي المعدة من قبل الباحث عمى عدد من طالب 
المرحمة الثانية من غير عينة البحث تم اختيارىم عشوائيًا وكان ىدف التجربة االستطالعية 

 التعرف عمى ما يمي:
 الجزء الرئيسي في الوحدة التعميمية المعدة من قبل الباحث. التعرف عمى زمن .1
 التعرف عمى زمن كل تمرين. .2
 التعرف عمى امكانية الطالب في تطبيق التمرينات المعدة من قبل الباحث. .3
 التأكد من صالحية االدوات المستخدمة في البحث. .4
بيم عمى كيفية تنفيذ معرفة المعوقات التي سيواجييا فريق العمل المساعد لتجاوزىا وتدري .5

 الوحدات التعميمية وقد أدت التجربة االستطالعية إلى التأكد من تحقيق االغراض أعاله.
 

                                                           

القاىرة، الييئة العامة لشؤون المطابع االميرية ،  ،1، ج عمم النفس والتربيةمعجم مجمع المغة العربية؛  (1)
 .79ص ،1984
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 إجراءاخ انثحث املٍذانٍح: 2-7

  االختثار انفذٌىي انقثهً: 2-7-1
ىي احدى وسائل التقويم والقياس والتشخيص والتوجيو في المناىج "ن االختبارات القبمية إ

والبرامج لجميع المستويات والمراحل العمرية فيي تقوم بدور المؤشر بوضوح الى التقدم والنجاح 
  .(1)في تحقيق االىداف الموضوعية" 

بأجراء تصوير فديوي قبمي لعينة البحث في يوم الثالثاء الموافق  انقام الباحثو 
لمحركات المستخدمة في الدراسة ولمتعرف عمى مستوى اداء الطالب تم عرض  21/2/2017

الفمم عمى مجموعة من المختصين والخبراء في ىذا المجال لوضع تقويم االداء الحركي 
وقد تم اجراء  ،" يابانية الصنع Sonyوباستمارات خاصة  ، وتم التصوير باستخدام كاميرا نوع 

، وذلك الن امكانية مالحظة االخطاء تكون أكبر من االوضاع  لمحركةالتصوير بشكل جانبي 
االخرى وقد ثبت الباحث جميع متغيرات االختبار القبمي وطريقة التنفيذ من تصوير ووقت وادوات 

 وفريق عمل مساعد من اجل استخداميا في االختبار البعدي.
  ئٍسح :جترتح انثحث انر 2-7-2

 الباحثانلمتأكد من االسس العممية الدقيقة وصحتيا والمتبعة في الوحدات التعميمية فقد قام 
عمى مجموعة من الخبراء والمختصين لمتأكد من  بعرض التمرينات الخاصة باألسموب العكسي

بعد و  .تطبيقياممين وامكانية صالحية التمرينات وامكانية تحقيق االىداف ومالئمتيا لقابميات المتع
تنفيذ الوحدات التعميمية لمتمرينات الخاصة باألسموب  تمجراء التصوير الفديوي القبمي لمميارات إ

العكسي لمميارات المقررة عمى العينة التجريبية لمبحث من قبل مدرس المادة حيث قام بعرض 
توضيح الشكل اليدف التعميمي وشرح الحركة فضاًل عن تقديم نموذج جيد من مدرس المادة ل

ابيع وبمغ عدد الوحدات حيث استغرق زمن اجراء التجربة الرئيسية ثمانية اس ،الصحيح لألداء
( وحدة وبمعدل وحدتين تعميميتين في االسبوع يوم)االثنين واالربعاء( حيث تم البدء 16)التعميمية

ولغاية  22/2/2017فق بتنفيذ التمرينات الخاصة باألسموب العكسي في يوم االربعاء الموا
( دقيقة . اذ كان زمن 20)سم الرئيسي من الوحدة التعميمية حيث بمغ زمن الق 2017/ 19/4

( دقيقة يتم بيا شرح الميارة المراد تعمميا اما زمن الجزء التطبيقي فقد كان 5الجزء التعميمي )
عممًا بأن  ( دقيقة حيث يتم تطبيق التمرينات الخاصة باألسموب العكسي عمى عينة البحث .15)

 . ( تمرين23عدد التمرينات كان )
 

                                                           

المياقة البدنية مكوناتيا . االسس النظرية . االعداد البدني . كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين :   (1)
 . 276، ص  1997القاىرة ، دار الفكر العربي ،  ، 1، ط طرق القياس 
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  االختثار انفذٌىي انثعذي : 2-7-4

بعد االنتياء من تنفيذ التمارين الخاصة باألسموب العكسي ضمن الوحدات  التعميمية عمى 
االرضية قيد الدراسة عن طريق  اجراء االختبارات البعدية لمحركةعينو المجموعة التجريبية تم 

في يوم  ،التصوير الفيديوي لممجموعتين الضابطة والتجريبية من قبل  فريق العمل المساعد نفسو 
لمحركات قيد الدراسة في تمام الساعة الحادية عشر مع مراعاة نفس  4/2017/ 23االحد الموافق

تنفيذ االجراءات المتبعة وفق االختبار الظروف الزمانية والمكانية واالدوات لالختبار البعدي مع 
القبمي وبعد ذلك تم عرض الفيمم عمى مجموعة من الخبراء لتقويم االداء الحركي ألفراد المجموعة 

 الضابطة والتجريبية لمحركات االرضية لالختبار البعدي .
  تقٍٍى االداء املهاري : 2-8

تم عرضيا عمى أربعة  ،صويرىا فديوياً بعد اجراء االختبارات الميارية القبمية والبعدية وت
 ةمقومين من الخبراء وذو االختصاص لتقويم األداء المياري ألفراد عينة البحث عند أدائيم الميار 

لكل تقييم من التقييمات األربعة ،  وباستخدام استمارة تقويم خاصة عمى بساط الحركات االرضية
إذ تم إجراء التقييم بعد االنتياء من االختبار البعدي فاصبح ىناك أربعة تقييمات لكل مجموعة 

( درجات لكل تقييم، وتّم 4( درجات وبيذا يصبح لكل طالب )10وكانت درجة التقييم من )
التقويم عن طريق الدرجات  يعدو  احتساب معدل الدرجتين الوسطيتين بعد حذف أعمى وأقل درجة

لمميارات المختارة ذات دورا ميما وفاعال في التربية الرياضية وخاصة لعبة الجمناستك كونيا 
تعتمد عمى اداء الالعب فيي"من الطرائق الميمة والمعتمدة عمى المشاىدة في عممية التقويم 

ى درايتو ومعرفتو العممية بطريقة وتعتمد دقة ىذه الطريقة عمى عمق المقوم العممي ومد ،لمميارة 
ولغرض الدقة في التقويم لم يعتمد عمى المشاىدة المباشرة وانما من  .(1) االداء الفني لتمك الميارة"

 خالل تقويم االداء المسجل التصوير الفديوي حيث يتم التقويم بالمالحظة وبالحركة البطيئة .
 انىسائم االحصائٍح : 2-9

   (2)النسبة المئوية ......  .1
 . (3) الوسط الحسابي...... .2
 . (4) انحراف معياري...... .3
 . (5) قانون )ت( لمعينات غير المترابطة متساوية العدد.... .4

                                                           

 . 273ص ، 1987 ،مطبعة التعميم العالي ،بغداد  ، 2ج ،التحميل الحركي وجيو محجوب:  (1)
 . 86ص ،1988 ،بغداد ،مطالع التعميم  ،مبادئ االحصاء في التربية البدنيةشامل كامل:  ،قيس ناجي   (2)
دار الكتب لمطباعة  ،مبادئ االحصاء واالختبارات البدنية الرياضيةمحمود السامرائي :  ،نزار الطالب (3)

 . 40ص ، 1981 ،الموصل ،والنشر
، )ترجمة( عبد عاي نصيف ، محمود السامرائي، دار طرق االحصاء في التربية الرياضيةرودي شمتر:  (4)

 .91ص ، 1994الحرية لمطباعة ، بغداد ، 
 .113ص،2000عمان، عة والنشر والتوزيع، ، اليازوري لمطبا1، طالطرائق االحصائيةمحمد حنفي صالح:  (5)
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 عرض اننتائج وحتهٍهها ويناقشتها -3

 عرض نتائج حركح انعجهح انثشرٌح نهًجًىعح انتجرٌثٍح وحتهٍهها. 3-1

يبين االوساط الحسابية لمفروق وانحرافاتها المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والداللة لممجموعة  (2)جدول ال
 التجريبية في المتغيرات

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة التجريبية
 ع ف ف—س داللة الفروق المحسوبة

 معنوي 8278 1221 3225 درجة العجمة البشرية
 (1.15(ومستوى داللة )9=1-11( امام درجة حرية )2.26الجدولية )قيمة )ت( 

العجمة البشرية الختبارين القبمي والبعدي لحركة ( الخاص بنتائج ا2يتضح من الجدول )
كانت قيمة الوسط الحسابي لمفروق في االختبارين القبمي والبعدي لحركة  فقد ،لممجموعة التجريبية

حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة  ،(1,20( وبانحراف معياري مقداره )3,25العجمة البشرية ىي )
( وامام درجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )2,26( وىي اكبر من قيمة )ت( الجدولية )8,78)
 معنوي ولصالح االختبار البعدي .( لذا فان الفرق 9=10-1)
 : جهح انثشرٌح نهًجًىعح انتجرٌثٍحيناقشح نتائج حركح انع 3-2

( يتبين وجود فروق دالة احصائيًا بين نتائج 2من خالل ما تم عرضو في جدول)
 ،حركات ولصالح االختبارات البعديةاالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في جميع ال

ويعزو الباحث ىذه الفروق الى استخدام تمرينات خاصة بأسموب التعمم العكسي التي تم تطبيقيا 
عمى افراد عينة البحث التجريبية ضمن الوحدات التعميمية في الجزء الرئيسي كون التعمم العكسي 

ن الخطوة يجزأ الحركة الى خطوات وال يتم االنتقال الى الخطوة االخرى اال بعد ان يجيد المتعممي
( في ان " التعمم باألسموب العكسي طريقة في تعمم 2114، غادة مؤيدنفسيا . وىذا ما اكدتو )

الميارات الحركية بعد تقسيم الميارة الى اقسام وبشكل معكوس مارًا بكل خطوات التعمم 
. فضاًل عن دور التعمم باألسموب العكسي في مساعدة المتعمم عمى معرفة ىدف (1)المعروفة"

الميارة وبالتالي تزداد دافعيتو لمتعمم . وان ىذه التمرينات الخاصة وضعت بشكل متدرج من 
السيل الى الصعب وباألسموب العكسي الذي كان مشوق مما اسيم في زيادة رغبة افراد عينة 

ذ إ( 1992،محمد ابراهيم شحاتهالبحث في التفاعل معيا وتطبيقيا بشكل صحيح وىذا ما أكده )

                                                           

غادة مؤيد شياب : تاثير استخدام التعمم المقموب في تعميم بعض الميارات الحركية بالجمناستك الفني  (1)
لمنساء، مجمة التربية الرياضية ، المجمد الخامس عشر ، العدد االول ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

 .83ص
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حركية الخاصة في التمرينات الخاصة تستخدم لتنمية وتطوير االداء الصحيح لمميارات الن" أ
اذ تحتوي ىذه التمرينات الخاصة عمى نوعية مشابية لألداء الفني االساسي  ،رياضة الجمناستك

 . (1)لمتمرين"
الرغبة في ىذا التعمم الى القابمية السريعة لمتعمم وامتالك الدافعية و  الباحثان وكذلك يعزو 

( الى ان " من 2112،وجيه محجوبوىذا ما يشير اليو ) ،اداء الحركة التي فييا تشويق ونشاط 
فاذا  ،الميم ان يكون المتعممين مندفعين لتعميم الميام الحركية لغرض الحصول عمى اقصى تعمم 

نظر المتعمم الى الميمة عمى انيا ليست بذات معنى او غير مفضمة فأن التعمم عمى الميارة 
. وان ىذه التمرينات  (2)سيكون محددًا واذا كان الدافع منخفضًا جدًا فقد ال يحدث تعمم مطمقًا "

خطاء الخاصة المستخدمة باألسموب العكسي كانت فعالة في تعميم الميارات من خالل قمة اال
التي يرتكبيا المتعمم باألسموب العكسي وىذا ما يتفق مع الدراسات التي توصل الييا كل من 

لمتعمم باألسموب ا( " اذ ان االخطاء التي يرتكبيا 1996وديع ياسين وعبد الجبار عبد الرزاق2)
 .(3)العكسي ىي اقل من االخطاء التي يرتكبيا المتعمم باألسموب التقميدي"

 

 االستنتاجاخ وانتىصٍاخ -4

 : االستنتاجاخ4-1

 ان استخدام تمرينات خاصة باألسموب العكسي كان لو تأثير فعال في تعمم ميارة .1
 )العجمة البشرية ( بالجمناستك الفني .

 انتىصٍاخ 4-2

اجراء دراسة تتناول اساليب اخرى الى جانب اسموب التعمم العكسي واالسموب المتبع لمعرف  .1
 اسموب اكثر فاعمية في تعمم ميارات الجمناستك .اي 

 اجراء بحوث مشابية ولكن عمى العاب مختمفة يمكن من خالليا تطبيق ىذه االسموب . .2
عدم التقيد بأسموب تعميمي واحد مع ضرورة التنوع في الطرائق واالساليب المستخدمة في  .3

 التعمم .
                                                           

 . 98،ص1992، دار المعارف ، االسكندرية ،  الجمباز الحديث: دليل محمد ابراىيم شحاتو    (1)
، عمان، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر والتوزيع ، 1، ط التعمم والبرامج الحركيةوجيو محجوب :   (2)

 . 144، ص2002
عمى  قفزة اليدينحسو : أثر االسموبين المتدرج والعكسي في تعميم ميارة وديع ياسين وعبد الجبار عبد الرزاق  (3)

 . 191،ص 1996،  4، مجمة الرافدين لمعموم الرياضية ، جامعة الموصل ، عجياز حصان القفز
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  : ترجمة ( عبد عاي نصيف ، محمود  الرياضيةطرق االحصاء في التربية رودي شمتر(  ،
 .1994السامرائي ، دار الحرية لمطباعة ، بغداد ، 

  : بغداد ، مطبعة التعميم  مناىج البحث التربويةعزيز حنا داود ، وانور حسين عبد الرحمن ،
 . 1990العالي ، 

  غادة مؤيد شياب : تاثير استخدام التعمم المقموب في تعميم بعض الميارات الحركية بالجمناستك
ية الفني لمنساء، مجمة التربية الرياضية ، المجمد الخامس عشر ، العدد االول ، كمية الترب

 .الرياضية ، جامعة بغداد
  بغداد  ،مطالع التعميم العالي  ، مبادئ االحصاء في التربية البدنيةشامل كامل:  ،قيس ناجي، 

1988 . 
  : المياقة البدنية مكوناتيا . االسس النظرية . االعداد كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين

 . 1997القاىرة ، دار الفكر العربي ،  ، 1، ط البدني . طرق القياس 
  القاىرة، الييئة العامة لشؤون المطابع  ،1، ج معجم عمم النفس والتربيةمجمع المغة العربية؛

 .1984االميرية ، 
  1992 ،االسكندرية  ،دار المعارف  ، : دليل الجمباز الحديثمحمد ابراىيم شحاتو. 
  :عمان ،اليازوري لمطباعة والنشر والتوزيع ،1، طالطرائق االحصائيةمحمد حنفي صالح، 

2000. 
  دار الكتب  ، االحصاء واالختبارات البدنية الرياضيةمبادئ محمود السامرائي :  ،نزار الطالب

 . 1981 ،الموصل  ،لمطباعة والنشر 
 : 1987 ،مطبعة التعميم العالي  ،بغداد  ، 2ج ، التحميل الحركي وجيو محجوب . 
  : دار الفكر العربي لمطباعة والنشر  ،عمان  ، 1ط ، التعمم والبرامج الحركيةوجيو محجوب

 . 2002 ،والتوزيع 
 أثر االسموبين المتدرج والعكسي في تعميم ميارة قفزة :  وديع ياسين وعبد الجبار عبد الرزاق حسو

 ، 4ع ،جامعة الموصل ، مجمة الرافدين لمعموم الرياضية ،عمى جياز حصان القفز اليدين
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