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  االجتماعى التواصل وسائل بإحدى المدعم التعمم دورة نموذج إستخدام تأثير
 التمرينات فى النظامية الحركات تدريس عمى

 حرب صالح محمد/  د.م*
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : البحث ومشكمة مقدمة
 فيى ُتسيادد كبيير  إيجابيية إسيهاما  مين لهيا لميا الرياضيية بالتربية كبيرا   إهتماما   المتقدمة الدول ُتولى

 شييام    إدييدادا   وتعييد  واإلجتمادييية  والنفسييية والجسييمية العقمييية الجوانيي  جمييي  ميين الطاليي  شخصييية بنييا 
 .لممجتمعا  الحضاري التقدم دمى تدل التي العامة المؤشرا  من أصبح  أنها حتى متزنا  

 هذا يكون أال ُيشترط بحيث  الحى الكائن سموك فى تعديل أو تغيير دممية دن دبار  والتعمم
 سوا  به قام نشاط نتيجة بل  ذلك إلى ما أو كالتع  مؤقتة حالة أو لنضج نتيجة تم قد التعديل أو التغيير
 (         31:62. )حركى أو دقمى النشاط هذا كان

 ويكتشييي  يبحيييث الطاليي  يجعيييل اليييذ  هييو الفّعيييال اليييتعمم أن( م2002" )مصـــ فى عفـــت" وتشييير
 ويبنييى العقمييية بمداركييه يرتقييى أن يسييتطي  بحيييث جيياهز   صييور  فييى لييه تقييدم أن ميين بييدال   بنفسييه  المعرفيية
 قبييل ميين وتوجيييه إشييرا  تحيي  بنفسييه معرفتييه يبنييى الطاليي  بيي ن البنائييية النظرييية أكدتييه مييا وهييذا معرفتييه 
 النميو في "بياجيه" نظرية من النظري إطارها استمد  والتي التدريس طرق من العديد جا   حيث المعمم 
 (61: 61. ) التعمم دور  نموذج أهمها ومن العقمي 

 بين واألخر والط   المعمم بين أحدهما التفادل من نودين دمى يقوم التعمم دور  ونموذج
 البعض بعضهم من بل معممهم من فقط ليس التعمم وسائل الط   يستمد حيث البعض وبعضهم الط  
 (631:  61. )والمعموما  المعار  إكتسا  دمى وقدرتهم اإلبدادى تفكيرهم يددم الذ  األمر
 : أساسية مراحل ثالث وفق النموذج بهذا التدريس عممية وتسير
 : اإلستكشاف مرحمة -1

 يصيع  تسياؤال  لديهم تثير التى الجديد  الخبرا  إحد  م  مباشر  المرحمة هذ  فى الط   ويتفادل
 المعميييم أميييا  الميييتعمم دميييى األساسيييى اليييدور ويرتكيييز(  اإلتيييزان ديييدم) المرحمييية هيييذ  وتسيييمى   دنهيييا اإلجابيية
 . األنشطة بهذ  قيامهم أثنا  الط   ومسادد  التوجيه دمى دور  فيقتصر

 :المفهوم تقديم مرحمة -8
 مييينهم يطمييي  حيييث   السيييابقة المرحمييية ميين الطييي   إكتسيييبها التييى الخبيييرا  المرحمييية هييذ  فيييى تسييتخدم

 هييذا تحقييق فييى الطي   أخفيق مييا إذا حالية وفيى السييابقة  المرحمية فييى إكتسيبو  لميا تعميمييا  اليى الوصيول
 . إلخ..  تعميمية وسائط أو المراج  أو المعمم مثل أخر  مصادر خ ل من التعميما  لهم فتقدم الهد 
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 : المفهوم ت بيق مرحمة -3
 مواقي  فيى ومفياهيم معموميا  مين الييه توصيل ميا بتطبييق يقوم إذ المتعمم دمى يق  هنا األكبر والدور

 يعطيييه ان المعمييم ودمييى  تعممييه سييبق مييا ويطبييق ُيعمييم بحيييث"    الييتعمم أثيير بإنتقييال" يسييمى مييا أو جديييد 
 مرحمية فيي لميدخول تدفعيه لديه جديد  إستفسارا  ظهور الى يؤد  وهذا تعممه ما يطبق لكى الكافي الوق 

 (782:  8.) جدٌد من التعمم دور  تبدأ وهكذا أخر  مر  اإلستكشا 

 دام بشكل العالم حول األخير  الفتر  فى اإلجتمادى التواصل شبكا  مستخدمى قادد  اتسع  وقد
 وخصوصا   الشبا  بين الذكية لمهوات  الرهي  اإلنتشار وم  - خاص بشكل ومصر العربية المنطقة وفى
 التطبيقا  أكثر قائمة فى الثانى المركز ليحتل wats app تطبيق جا  وقد -الجامعى التعميم مرحمة فى

 شائعا أمرا استخدامه جعل الذ  األمر مستخدم مميون 11 يقار  بما%  41 تجاوز  بنسبة استخداما
 والتنقل المحمولة هواتفهم تصفح فى يومى بشكل طويمة سادا  يقضون الذين الناس أغم  يد فى وأساسيا  

 (64. )المختمفة التطبيقا  بين
 التربيييية طالييي  دميييى يجييي  التيييى األساسيييية المهيييارا  مييين التمرينيييا  فيييى النظاميييية الحركيييا  وُتعيييد

 اليييزم   مييي  والتفاديييل األدا  توحييييد دميييى القيييدر  إكسيييابه فيييى كبيييير  أهميييية مييين لهيييا لميييا تعممهيييا الرياضيييية
 الحركييا  الطالي  تعمييم منيه المقصيود لييس النظامييية الحركيا  فيتعُمم  وتعمميه الحركيى باإليقياع واإلحسياس
 دميى القيدر  الطالي  إكسيا  هيو منهيا الرئيسيى الغيرض إن بيل واليدوران والجير  والمشيى كالخطو األساسية
 المنضيييبطة طبيعتهيييا أن كميييا ومتنودييية مختمفييية تشيييكي   فيييى األساسيييية لمحركيييا  الموحيييد الجميييادى األدا 
 (31: 66. )واإللتزام الحزم صفة الطال  شخصية دمى ُتضفى

 الرئيسييى المييدخل فهييو  بالكمييية إلتحاقييه دنييد الطاليي  يسييتقبل مييا أول هييو النظامييية الحركييا  ودرس
 كبيير بشيكل ُيسيهم واتقانيه إكتسيابه أن كميا المقيرر مين آخير جزأ أ  تدريس يسبق وتدريسه التمرينا  لماد 
 غيييير الرياضيييى المجييال فيييى مخضييرم قائيييد أو جيييد معميييم يوجييد فييي   القيادييية الطالييي  شخصييية تكيييوين فييى

 .  وندا  أدا    النظامية الحركا  جزأ من متمكن
 قنيا  جامعية الرياضيية التربية بكمية والجمباز التمرينا  بقسم كمدرس الباحث دمل خ ل ومن

 فيى يعتميدون -التيدريس هيئية أدضيا  – اليزم   ومعظيم أنه الحظ التمرينا  لماد  وتدريسه السويس 
 بالممييل الطاليي  تصييي  التييى" والتمقييين الشييرح" التقميدييية الطريقيية دمييى النظامييية الحركييا  مقييرر تييدريس
 المحاضير  داخيل النشياط فيي مشيارك وغيير سمبيا   الطال  يجعل مما وقسوتها المحاضر  حد  من وتزيد
 دائيم سيكون حالية فيى والطالي  ودرضيه اليدرس وشيرح تنظييم دين المسؤل هو وحد  المعمم يكون حيث
 الطالييييي  شخصييييية تشيييييكيل فييييى وأهميتهيييييا النظامييييية الحركيييييا  لطبيعيييية ونظيييييرا    فادمييييية وال لييييه دور ال

ختيييار التقميدييية الطييرق ديين لإلبتعيياد محاوليية إيجيياد ميين البييد كييان المنضييبطة  تييدريس واسييالي  طييرق وا 
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 اليييى التوصيييل ومحاولييية اليييتعمم أسيييالي  فيييى المستفيضييية القيييرا ا  اليييى الباحيييث دفييي  ميييا وذليييك مناسيييبة
 الثييور  ميين اإلسييتفاد  الباحييث حيياول كمييا  البحييث قيييد النظامييية الحركييا  بعييض لتعميييم األمثييل اإلسييمو 

 وسيييائل انتشيييار وكيييذلك الطييي   أغمييي  بيييين الذكيييية الهواتييي  وانتشيييار اآلن نعيشيييها التيييى التكنولوجيييية
 دميها حسابا  الط   أغم  أيضا   يمتمك والتى  Wats apتطبيق ومنها اإلجتمادى التواصل
 فيى اليتعمم دور  نميوذج إسيتخدم  أجنبيية او دربيية دراسة توجد ال الباحث دمم حدود وفى أنه كما
 اليتعمم دور  نميوذج إسيتخدام تي ثير دميى لمتعير  الباحيث دفي  مميا  البحيث قييد التمرينيا  تدريس مجال
 .التمرينا  فى النظامية الحركا  تدريس فى

 : البحث هدف
 تدريس دمى االجتمادى التواصل وسائل بإحد  المددم التعمم دور  نموذج إستخدام ت ثير معرفة
 .التمرينا  فى النظامية الحركا 

 : البحث فروض
 لصييالح التجريبييية لممجموديية والبعيدييية القبمييية القياسييا  متوسييطى بييين إحصييائيا   داليية فييروق توجييد -6

 .التمرينا  فى النظامية الحركا  أدا  مستو  في البعدية القياسا 
 لصييالح الضييابطة لممجموديية والبعدييية القبمييية القياسييا  متوسييطى بييين إحصييائيا   داليية فييروق توجييد -3

 .التمرينا  فى النظامية الحركا  أدا  مستو  فى البعدية القياسا 
 لصالح والضابطة التجريبية لممجمودتين البعدية القياسا  متوسطى بين إحصائيا   دالة فروق توجد -2

 .التمرينا  فى النظامية الحركا  أدا  مستو  فى التجريبية المجمودة
 : البحث مص محات

  Learning Cycle Strategy:التعمم دورة نموذج -

 مراحيل ثي ث وفيق وتسيير  والميتعمم المعميم مين لكيل المتكافئية األدوار دميى تعتميد لمتدريس طريقة"
 ( 21:17" . )المفهوم تطبيق مرحمة   المفهوم تقديم مرحمة   االكتشا  مرحمة هي

 :السابقة الدراسات
 اسيييتخدام تييي ثير ميييد  دميييى التعييير  اسيييتهدف  بدراسييية (2( )م2002" )محمـــد محمـــد أحمـــد" قـــام -1

 المرحميييية لت ميييييذ القييييو  ألعييييا  فييييي األساسييييية المسييييابقا  بعييييض تييييدريس فييييي الييييتعمم دور  أسييييمو 
 لمجميييودتين التجريبيييي المييينهج الباحيييث واسيييتخدم  والمعرفيييي  المهيييار  التحصييييل دميييى االبتدائيييية
( 11) قوامهيا وبمي  العشيوائية بالطريقية البحيث دينية اختيار وتم ضابطة  واألخر  تجريبية إحداهما
 دميييى اليييتعمم دور  نميييوذج اسيييتخدم  التيييي التجريبيييية المجمودييية تفيييوق النتيييائج أهيييم وكانييي  طالبييية 
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 األساسييييية المهييييارا  بعييييض اكتسييييا  فييييي التقميدييييية الطريقيييية اسييييتخدم  التييييي الضييييابطة المجموديييية
 .القو  ألعا  مسابقا  لبعض المعرفي والتحصيل

ــد" قامــت -5  اسييتخدام تيي ثير مييد  دمييى التعيير  اسييتهدف  بدراسيية (6( )م2002" )الســيد أحمــد تغري
 التحصيييل دمييى السييمة كيير  فييي الهجومييية األساسييية المهييارا  بعييض تييدريس فييي الييتعمم دور  أسييمو 
 تجريبييييية إحييييداهما لمجمييييودتين التجريبييييي الميييينهج الباحثيييية واسييييتخدم  الييييتعمم  أثيييير وبقييييا  المهيييياري
 أهيم طالبيةوكان ( 11) قوامهيا وبمي  العشيوائية بالطريقية البحث دينة اختيار وتم ضابطة  واألخر 
 التعميمييية األفيي م لعييرض المصيياحبة الييتعمم دور  اسييتخدم  التييي التجريبييية المجموديية تفييوق النتييائج
( العمميي النميوذج وأدا  المفظيي الشيرح) التقميديية الطريقية اسيتخدم  التيي الضيابطة المجمودية دمى
 .بالتعمم واالحتفاظ السمة كر  في الهجومية األساسية المهارا  بعض اكتسا  في

 اسييتخدام تيي ثير دمييى التعيير  اسييتهدف  بدراسيية (4( )م2005" )محمــد أحمــد ســيد إيمــان" قامــت -3
 واسيتخدم " الرياضيية المدرسية لتممييذا  الطيائر  الكير  فيى اليتعمم نيواتج دميى التعمم دور  استراتيجية
 دييددها وبميي  العمدييية بالطريقيية العينيية اختيييار تييم وقييد  واحييد  مجموديية باسييتخدام التجريبييى الميينهج

 بشييكل سيياهم  الييتعمم دور  اسييتراتيجية ان النتييائج أهييم وجائيي   طييائر  كيير  تخصييص تمميييذ ( 31)
 .جيد بشكل الطائر  الكر  فى والمهار  المعرفى التحصيل مستو  رف  فى إيجابى

 شيبكا  اسيتخدام تي ثير" دميى التعير  اسيتهدف  بدراسية (7( ) م2005" )حسـنى محمـد حاتم" قام -4
 دينييية دميييى التجريبيييي المييينهج الباحيييث واسيييتخدام" الجيييودو رياضييية تعميييم دميييى اإلجتميييادى التواصيييل
 واألخير  تجريبيية أحيدهما مجميودتين دميى مقسيمة األوليى الفرقية طي   مين طالي  11 من مكونة

 دميييى إيجيييابى أثييير لهيييا كيييان بيييوك الفييييس دميييى التعميميييية الصيييفحة ان النتيييائج أهيييم وكانييي  ضيييابطة
 .البحث قيد لممهارا  المهار  األدا  ومستو  المعرفى التحصيل مستو 

 :البحث إجراءات
 : البحث منهج:  أوال

 ذو التجريبيى التصيميم باسيتخدام البحيث لطبيعية لم ئمتيه وذليك التجريبيى المينهج الباحيث إسيتخدام
 . ضابطة واألخر  تجريبية إحداهما لمجمودتين والبعد  القبمى القياس

 :البحث وعينة مجتمع: ثانيا
 – الرياضييية التربييية بكمييية األولييى الفرقيية طيي   ميين العشييوائية بالطريقيية البحييث دينيية اختيييار تييم
%( 26) بنسيبة طالي ( 11) ديددهم بمي  حييث   م 3161/3164 الجيامعى لمعام السويس قنا  جامعة
 ودييدد طاليي  ( 31) منهييا كيي    وقييوام ضييابطة واألخييري تجريبييية إحييداهما مجمييودتين إليييى تقسيييمهم وتييم
 (:6) رقم بالجدول موضح هو كما اإلستط دية الدراسا  إلجرا  طال ( 31)
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 (0) جدول
 البحث وعٌنة مجتمع تصنٌف

 

 األسـاسٌة البحث عٌنة اإلســتطالعٌة العٌنـة اإلجمالً العدد

 ( طال 31) ( طال 611)
 الضابطة التجريبية

 (  طال 31) (  طال   31)

 وقودييه ميين لمت كييد طاليي ( 11) دييدد  والبييال  البحييث لمجتميي  التجييانس بإيجيياد  الباحييث  قييام وقييد
 (3) جدول يوضحه ما وذلك اإلدتدالي المنحنى تح 

 
 
 (2) جدول

  11=  ن                                    البحث مجتمع تجانس                                    

 اإلختبار المتغـــــٌرات م
 درجة
القٌا
 س

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 الوسٌط المعٌاري

 معامل
 االلتواء

0.  

ت
را

غٌ
مت

 

مو
الن

 

 -0.63 18.00 0.56 18.53 سنة السن

 -0.85 170.00 7.87 168.80 سم الطول  .2

 0.47 69.00 1.39 69.80 كجم الوزن  .3

4.  

ت
را

غٌ
مت

ال
 

ٌة
دن

الب
 

 -0.94 27.00 1.83 26.97 عدد ث11 المكان فً الجري حركٌة سرعة

 0.30 5.64 1.07 5.80 ث العالً البدء من متر72 العدو انتقالٌة سرعة  .5

 0.03 5.00 0.72 4.83 سم الوقوف من أسفل أماما الجذع انحناء المرونة  .6

 -0.06 6.64 0.75 6.57 ث م 4 ضلعه طول مربع حول الجري الرشاقة  .7

 0.44 4.00 0.80 3.86 متر الصدر أمام من كجم 1 وزنها طبٌة كرة رمى للذراعٌن قدرة  .8

 0.52 2.00 0.64 1.63 متر الثبات من العرٌض الوثب للرجلٌن قدرة  .9

00.  

ت
وا

ط
خ
ال

 
ٌة

ام
ظ

الن
 

 -0.49 3.00 0.84 2.80 درجة والخطو للدورانات األداء تقٌٌم

 0.18 - 0.50 0.46 درجة  تنظٌم للخطو األداء تقٌٌم  .00

 -0.20 2.00 0.99 1.46 درجة المحل فى للجرى األداء تقٌٌم  .02

 -0.49 1.00 0.74 1.27 درجة لالمام للمشً األداء تقٌٌم  .03

 0.08 1.00 0.81 1.21 درجة للتشكٌالت األداء تقٌٌم  .04

 0.18 1.00 0.73 0.89 درجة والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم  .05

1013- 8 4.61 8.09 درجة النظامٌة الخطوات أداء لتقٌٌم الكلً المجموع  .06  

( قيمييية المتوسيييط الحسيييابي واالنحيييرا  المعيييياري وقيمييية معاميييل االلتيييوا   3يتضيييح مييين الجيييدول ) 
لمعينيية الكمييية لمبحييث فيييي متغيييرا  النمييو) السيين   والطيييول   والييوزن ( والمتغيييرا  البدنييية ومسيييتوي األدا  

( أي 0.52إلييي 0.94 -فييى التمرينييا   وأن معامييل االلتييوا  لهييذ  المتغيييرا  يقيي  بييين ) لمحركييا  النظامييية
 (  مما يدل دمي أن دينة البحث متجانسة في هذ  المتغيرا  .3±ينحصر بين )
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 ( 3)  جدول
 البحث عينة تكافؤ

 في والضاب ة التجريبية المجموعتين بين ت وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوس 
 11=  ن    التمرينات فى النظامية لمحركات األداء ومستوي البدنية والمتغيرات النمو متغيرات

 االختبار المتغـــــٌرات م

 الفرق الضابطة المجموعة التجرٌبٌة المجموعة
 بٌن

المتوسط
 ٌن

  قٌمة
 (  ت) 

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

00  

را
غٌ

مت

مو ت
الن

 

 1.87 -0.28 0.48 18.68 0.58 18.40 السن

 -0.42 -0.92 6.63 168.52 8.56 168.60  الطول  80

 0.10 0.04 1.53 69.80 1.28 69.84 الوزن  30

40  

ت
را

غٌ
مت

ال
 

ٌة
دن

الب
 

 0.68 0.36 1.93 26.68 1.81 27.04 ث11 المكان فً الجري حركٌة سرعة

 0.69 -0.21 1.16 5.85 0.95 5.64 العالً البدء من متر72 العدو انتقالٌة سرعة  50

 1.17 0.24 0.65 4.60 0.80 4.84 الوقوف من أسفل أماما الجذع انحناء المرونة  60

 0.85 -0.19 0.85 6.58 0.68 6.39   م4 ضلعه طول مربع حول الجري الرشاقة  70

 1.95 -0.44 0.87 4.20 0.72 3.76 الصدر أمام من كجم 1 طبٌة كرة رمى للذراعٌن قدرة  20

 1.52 0.28 0.59 1.52 0.71 1.80 الثبات من العرٌض الوثب للرجلٌن قدرة  90

010  

قة
ساب

م
 

دو
لع

ا
 

0
2

ر
مت

 

 1.09 0.24 0.75 2.68 0.81 2.92 والخطو للدورانات األداء تقٌٌم

 1.41 0.36 0.80 1.32 0.99 1.68  تنظٌم للخطو األداء تقٌٌم  000

 1.05 -0.24 0.80 1.32 0.81 1.08 المحل فى للجرى األداء تقٌٌم  080

 0.28 -0.04 0.51 0.52 0.51 0.48 لالمام للمشً األداء تقٌٌم  030

 1.20 0.28 0.84 1.04 0.80 1.32 للتشكٌالت األداء تقٌٌم  040

 0.18 0.04 0.70 0.92 0.84 0.96 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم  050

 13.62 0.64 4.4 7.8 4.76 8.44 النظامٌة الخطوات أداء لتقٌٌم الكلً المجموع  060

 2.01( = 0.05) معنوية مستوي دند الجدولية(  ) قيمة
 المجمودييية بييين(  0.05) مسييتو  دنييد إحصيييائيا داليية فييروق وجييود ديييدم( 2) الجييدول ميين يتضييح

 األدا  ومسيييتوي البدنيييية والمتغييييرا (  واليييوزن   والطيييول   السيين) النميييو متغييييرا  فيييي والضيييابطة التجريبييية
 البحيث خطيوا  تنفييذ تيم وقيد المتغييرا  هيذ  فيي تكافؤهميا دميي يدل مما التمرينا   فى النظامية لمحركا 
جرا اتة  :التالي الجدول يوضحها التي الزمنية لمخطة وفقا   وا 

 (4) جدول
 البحث إلجراءات الزمنية الخ ة

 البحثٌة اإلجراءات م
 الزمنٌة الفترة

 إلى من

 م7212/ 1/12 م7212/ 9/ 74 التجانس. 1

 م7212/ 4/12 م7212/ 12/ 0 الدراسة اإلستطالعٌة. 7

 م7212/ 12/ 2 م7212/ 12/ 1 القٌاسات القبلٌة. 0

 م7212/ 11/ 11 م7212/ 12/ 8 تنفٌذ تجربة البحث األساسٌة. 4
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  م7212/ 11/ 11 القٌاسات البعدٌة 1

 
 ثالثا : وسائل جمع البيانات 

 المتعمقة بهذا البحث إلى الوسائل واألدوا  التالية:إستند الباحث لجم  المعموما  والبيانا  
 األجهز  واألدوا  المستخدمة في البحث: -

 جهاز الرستاميتر لقياس طول الجسم مقدرا  بالسنتيمتر. -
 جهاز حاس  الى  -                      ميزان طبى لقياس الوزن بالكيمو جرام. -
 شريط قياس ) لقياس المسافة ( -            سادة إيقا  ) لقياس الزمن (                   -

 اإلستمارات واإلختبارات: -
 (6إستمار  تسجيل البيانا  : مرفق ) -

 (2اإلختبارات البدنية : مرفق ) -
 التمرينا  مجالى فى المتخصصة العممية المراج  من العديد دمى باإلط ع الباحث قام
 لتحديد وذلك (6) مرفق الخبرا  الساد  دمى بعرضها قام ثم والمقاييس واإلختبارا  الرياضية والعروض
 موافقة دن ذلك أسفر وقد تقيسها  التى اإلختبارا  أنس  تحديد وكذلك لمقياس األنس  البدنية القدرا 
 :اآلتية البدنية اإلختبارا  إختيار دمى%  41 وبنسبة الخبرا  الساد 

 (5) جدول
 61=ن     الخبراء آلراء وفقاً  تقيسها التى االختبارات وأهم اختيارها تم التى البدنية المتغيرات

 اإلختثاراخ  انًكوناخ انثذنيح و
آراء 

 انخثراء

نسة 

 انًوافقح

 %133 13 ز15انجشٌ فٍ انًكاٌ  انسشػح انحشكُح   1

 %93 9 يرش يٍ انثذء انؼان53ًانؼذو  انسشػح االَرقانُح  5

 %23 2 انىقىفاَحُاء انجزع أياياً أسفم يٍ  انًشوَح  3

 %93 9 يرش 4انجشي حىل يشتغ طىل ضهؼه   انششاقح  4

 %93 9 كجى يٍ أياو انصذس 1سيً كشج طثُح وصٌ  قذسج ػضالخ انزساػٍُ 5

 %13 13 انىشة انؼشَض يٍ انصثاخ قذسج ػضالخ انشجهٍُ 6

 : البدنية لالختبارات العممية المعامالت:  رابعا
 : الصدق معامل - أ

 مجمييودتين دمييى اإلختبييارا  بتطبيييق وذلييك التمييايز صييدق الباحييث اسييتخدم االختبييارا  صييدق لحسييا 
 لمفرقيية التخصييص طيي  )  مميييز  مجمودييه إحييداهما األصييمية البحييث دينيية خييارج وميين البحييث مجتميي  ميين
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 إلختبييارا  الصييدق معامييل يوضييح( 1) والجييدول طاليي ( 31) منهييا كييل   قييوام مميييز  غييير واألخيير ( الرابعيية
 . البحث قيد البدنية  المتغيرا

 
 ( 6)  جدول

 31=  ن    البحث قيد البدنية المتغيرات الختبارات المميزة وغير المميزة المجموعتين بين الفروق داللة

  اإلختبارات االمتغٌرات م

 المجموعة
 الممٌزة

 غٌر المجموعة
 بٌن الفرق الممٌزة

 المتوسطٌن
(  ت)  قٌمة

 المتوسط المحسوبة
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 3.01 -1.35 0.94 28.6 1.77 27.25 ث11 المكان فى الجرى حركٌة سرعة  .1

 2.79 0.80 0.64 5.13 1.11 5.93 العالى البدء من متر72 العدو انتقالٌة سرعة  .5

 8.43 -2.65 1.25 7.75 0.64 5.10 الوقوف من أسفل أماما الجذع انحناء مرونة  .3

 4.66 0.85 0.46 5.93 0.67 6.78 م4 ضلعه طول مربع حول الجرى رشاقة  .4

 5.13 -1.10 0.67 4.65 0.69 3.55  كجم 1 وزنها طبٌة كرة رمى الذراعٌن عضالت قدرة  .5

 5.52 -1.05 0.60 2.60 0.60 1.55 الثبات من العرٌض الوثب الرجلٌن عضالت قدرة  .6

 2.02=  0.05مستو  دند الجدولية   قيمة
 القييدرا  فييي الجدولييية(  ) قيميية ميين أكبيير المحسييوبة(  ) قيييم جمييي  أن( 1) جييدول ميين يتضييح

   مميييز  والغييير المميييز المجمييودتين بيين معنوييية دالليية ذا  إحصييائية فييروق وجيود إلييى يشييير ممييا البدنيية 
 1التمييز دمى وقدرتها اإلختبارا  صدق دمى يدل ومما
 :  الثبات معامل -ب

 تطبييييق طريقييية الباحيييث إسيييتخدم البحيييث قييييد البدنيييية المتغييييرا  إلختبيييارا  الثبيييا  معاميييل لحسيييا 
داد  اإلختبار  وخيارج البحيث مجتمي  مين طالي ( 31) مين دينة دمي أيام  خمسة زمني بفارق   تطبيقة وا 
 . البحث قيد البدنية المتغيرا  إلختبارا  الثبا  معامل يوضح( 1) والجدول األساسية العينة

 ( 7)  جدول
 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري بٌن التطبٌق االول والتطبٌق الثانً

 31=  نإلختبارات المتغٌرات البدنٌة قٌد البحث    

  اإلختبارات المتغٌرات م

 الثانً التطبٌق األول التطبٌق

 بٌن الفرق
 المتوسطٌن

 معامل قٌمة
 االرتباط

 المتوسط
 الحسابً

االنحرا
 ف

 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

االنحرا
 ف

المعٌار
 ي

 0.88* 0.40 1.31 27.65 1.77 27.25 ث11 المكان فى الجرى حركٌة سرعة  .1

 0.96* -0.21 0.95 5.72 1.11 5.93 العالى البدء من متر72 العدو انتقالٌة سرعة  .5

 0.86* 0.15 0.72 5.25 0.64 5.10 الوقوف من أماما الجذع انحناء مرونة  .3

 0.98* -0.06 0.68 6.72 0.67 6.78  م 4 ضلعه طول مربع حول الجرى رشاقة  .4

 0.60* 0.10 0.49 3.65 0.69 3.55  كجم 1 وزنها طبٌة كرة رمى للذراعٌن قدرة  .5
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 0.93* 0.05 0.60 1.60 0.60 1.55 الثبات من العرٌض الوثب للرجلٌن قدرة  .6

 0.444( =0.05) معنوية مستوي دند الجدولية( ر) قيمة
 المتغيرا  إلختبارا  والثاني األول التطبيق بين إحصائيا دالة فروق وجود( 1) جدول من يتضح

 دمى يدل مما(    0.98 الى 0.60)بين الداللة قيم وتراوح  دالية داللة ذو الثبا  معامل وكان البدنية
 . البحث قيد البدنية المتغيرا  ختبار إ ثبا 

 (3) مرفق: المهاري االداء تقييم إستمارة

 لمحركيييا  المهيييار  األدا  مسيييتو  تقييييس والتيييى الطييي   أدا  لتقيييييم إسيييتمار  بتصيييميم الباحيييث قيييام
 السيابقة والدراسيا  العمميية المراجي  دميى اإلطي ع بعيد وذليك( 2) مرفيق البحيث قيد التمرينا  فى النظامية
 (.والمرتبطة

 : المهاري األداء تقييم إستمارة إستخدام كيفية
 تيييدريس مجييال فيييى سيينة 31 دييين تقييل ال خبيير  ليييديهم محكمييين( 2) خييي ل ميين اإلسيييتمار  تقييييم يييتم
 مين طالي  كيل درجية حسيا  وييتم واحيد  درجية دميى تحصيل اإلسيتمار  مفيردا  من مفرد  وكل التمرينا  

 .  الث ث المحكمين درجا  متوسط خ ل
 :األداء تقييم إلستمارة العممية المعامالت

 : الصدق معامل - أ

 البحث قيد التمرينا  فى النظامية لمحركا  المهار  األدا  تقييم إلستمار  الصدق معامل ولحسا 
 منهيا كيل قيوام لعينية ممييز  غيير واألخيري ممييز  أحدهما مجمودتين بين التمايز صدق الباحث إستخدم

 يوضييح(  4) وجييدول البحييث دينيية وخييارج البحييث مجتميي  ميين األولييى الفرقيية طيي   ميين طاليي ( 31)
 .البحث قيد التمرينا  فى النظامية لمحركا  المهار  االدا  مستو  تقييم إلستمار  الصدق معامل

 ( 8)  جدول
 31=  3ن= 6ن    البحث قيدإلستمارة التقٌم  المميزة وغير المميزة المجموعتين بين الفروق داللة

 المهاري اإلداء مستوي تقٌم إستمارة م
 غٌر المجموعة الممٌزة المجموعة

 بٌن الفرق ممٌزة
 المتوسطٌن

  قٌمة
 المتوسط ( ت)

 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف

 يرالمعٌا

00  

وا
ط

خ
ال

 ت
ٌة

ام
ظ

الن
 

 للدورانات  األداء تقٌٌم
 والخطوات

 3.80 0.77 1.80 1.01 3.00 10.61- 

 -17.84 3.30 0.60 0.40 0.57 3.70  تنظٌم للخطو األداء تقٌٌم  80

 -10.36 2.40 0.80 1.30 0.66 3.70 المحل فى للجرى األداء تقٌٌم  30

 -14.00 2.90 0.64 0.75 0.67 3.65 لالمام للمشً األداء تقٌٌم  40

 12.55 2.90 0.81 0.85 0.64 3.75 للتشكٌالت األداء تقٌٌم  50

 10.37 3.25 1.18 1.35 0.75 4.60 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم  60

 -29.89 17.75 5.04 6.45 4.06 23.20 النظامٌة للخطوات الكلى المجموع  70
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 2.10=  0.05مستو  دند وليةالجد   قيمة
   التقيم إستمار  في الجدولية(  ) من أكبر المحسوبة(  ) قيم جمي  أن(  4)  جدول من يتضح

 يييدل وممييا   ممييز  والغييير الممييز المجموديية بيين معنوييية داللية ذا  إحصييائية فيروق وجييود إليى يشييير مميا
 1التمييز دمى وقدرتها التقيم إستمار  صدق دمى

 :  الثبات معامل - ب

 قييد التمرينيا  فيى النظاميية لمحركيا  المهيار  االدا  تقيييم إلستمار  الثبا  معامل بحسا  الباحث قام
 واديياد  البحييث قيييد التمرينييا  فييى النظامييية لمحركييا  المهييار  االدا  تقييييم إسييتمار  بتطبيييق وذلييك   البحييث
 البحث مجتم  من االولى الفرقة ط   من طال ( 31) قوامها دينة دمى ايام( 1) زمنى بفارق   تطبيقها
 النظاميية لمحركيا  المهيار  االدا  تقيييم السيتمار  الثبيا  معاميل يوضيح( 9) والجيدول البحيث دينة وخارج
 .       البحث قيد التمرينا  فى

 (9) جدول
 31ن=       معامل اإلرتبا  بين الت بيق األول والت بيق الثانى إلستمارة التقييم

 المهاري اإلداء مستوي تقٌم أستمارة م
 الثانً التطبٌق األول التطبٌق

 بٌن الفرق
 المتوسطٌن

 معامل قٌمة
 المتوسط االرتباط

 الحسابً
 االنحراف
 المعٌاري

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

20  

ت
وا

ط
خ
ال

 
ٌة

ام
ظ

الن
 

 للدورانات  األداء تقٌٌم
 *0.98 0.05 0.93 2.85 1.01 2.80  والخطوات

 *0.76 0.05 0.51 0.45 0.60 0.40  تنظٌم الخطو  األداء تقٌٌم  90

 *0.92 - 0.66 1.30 0.80 1.30 المحل فى الجرى األداء تقٌٌم  010

 *0.79 0.05 0.52 0.80 0.64 0.75 لالمام المشً األداء تقٌٌم  000

 0.97* 0.10 1.19 1.45 1.18 1.35 للتشكٌالت األداء تقٌٌم  080

 0.90* 0.05 0.51 1.50 0.51 1.45 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم  030

 5.32 0.3 4.32 8.35 4.74 8.05 النظامٌة للخطوات الكلى المجموع  040

 0.632( =0.05) معنوية مستوي دند الجدولية( ر) قيمة
 التقدٌم إلسدتمارة والثدانى االول التطبٌدق بدٌن احصدايٌا دالدة فدروق وجدود(  9) جددول من ٌتضح

 علددى ٌدددل ممددا( ,  0.97 الددى 0.76)  بييين الدالليية قيييم تراوحيي  دالييية دالليية ذو الثبييا  معامييل وكييان

 . البحث قٌد التقٌٌم إستمارة ثبات

 (  4) مرفق:    التعمم دورة نموذج باستخدام المقترح البرنامج تصميم: خامسا
 : التعميمية الوحدة وضع أسس -0

 : يمى كما التعميمية الوحدا  إدداد دند األسس بعض بإتباع الباحث قام
 . الهد  م  محتواها تناس  م  الوحدا  من الهد  تحديد -

 . البحث دينة م  يتناس  بما الوحدا  لمحتو  الزمنى التوزي  -

 . والس مة واألمن والتشويق التدرج دوامل مرادا  م  لمعينة الوحدا  محتو  م ئمة -
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 :التعميمية الوحدة هدف -2

 االولى الفرقة لط   البحث قيد التمرينا  فى النظامية الحركا  وتنمية اكسا  الوحد  استهدف  -
 .التعمم دور  نموذج باستخدام

 :التعمم دورة نموذج باستخدام التعميمية الوحدات-3
 الى الرجوع وبعد التمرينا  فى النظامية لمخطوا  لتحديد البحث موضوع التعميمية الوحد  تحميل تم -

 وفقا   التعمم دور  نموذج باستخدام لممهارا  التدريسية الوحدا  وتخطيط ادداد تم العممية المراج 
 : التالية لمخطوا 

 : المقرر  التعميمية الوحدا  من وحد  لكل السموكية األهدا  تحديد -1
 التقويم أسمو  وكذلك التطبيقية واألنشطة والوسائل الطرق تحديد دمى يسادد السموكية األهدا  تحديد -

 األهدا  تحقيق دمى المتعمم يسادد كما  المتعمم اليه يصل سو  الذ  المستو  لقياس المناس 
 التعميمية الوحد  لمهارا  إجرائية بطريقة السموكية األهدا  تحديد الضرور  من كان لذا   المختمفة
 .المقرر 

 : المقترحة التعميمية الوحدة محتوى -3

 واليدورانا  والخطيوا  اليدورانا ) التمرينيا  فيى النظاميية الخطيوا  المقترحية التعميمية الوحد  تضمن  -
 (.والوثبا  الحج  /  التشكي   بعض/  لألمام المشي/  المحل فى الجر / تنظيم الخطو /
 : التعميمية الوحدة لتنفيذ العام اإل ار -2

 : التالى الجدول يوضحة وهو   المتب  المنهج دمى بنا ا التعميمية الوحد  لمحتو  الزمنى التوزي  تم -
 (00) جدول

 البرنامج لتنفيذ العام اال ار
 الزمنى التوزٌع المحتوى م

 ونصف شهر البرنامج تطبٌق مدة 1
 اسابٌع1 األسابٌع عدد 7
 وحدتٌن إسبوعٌا الوحدات عدد 0
 وحدات17 التعلٌمٌة للوحدات الكلى العدد 4
 (فترتان) ق 92 الواحدة الوحدة زمن 1
 ( ساعة 18)  ق 1282 التعلٌمٌة للوحدات الكلى الزمن 1

.  فقيط التيدريس طريقية فيى االخيت   مي  المجمودتيان لكي  لمبرنيامج الزمنيى التوزيي  توحيد تم وقد
 : التالى النحو دمى الواحد التعميميى لمدرس الزمنى التوزي  وكان
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 (00) جدول
 لمدرس الزمنى التوزيع

 الزمنى التوزٌع الدرس عناصر م

 ق 12 االحماء 1

 ق 11 البدنى االعداد 7

 ق 12 ( والتطبٌقى التعلٌمى النشاط)  الريٌسى الجزء 0

 ق 1 الختامى الجزء 4

 (00مرفق ): whats app عمى التجريبية لممجموعة( group) تصميم -4
 : يمى كما whats app تطبيق بواسطة التعميمية المجمودة تصميم تم وقد
 دمى مجمودة بإنشا  الباحث قام whats app لبحث التجريبية المجمودة) المجمودة تسمية وتم 

 .( التعمم دور  نموذج

 سو  المجمودة إلى فرد أ  دخول ددم الباحث يضمن حتى المغمقة المجمودة بنظام انشا ها تم 
 . طال  31 قوامها والتى فقط التجريبة المجمودة

 المجمودة دن دام مسئول دمل تم "Admin "المجمودة إدار  دن المسؤل المعمم وهو . 

 والتمرينا  التدريس طرق مجال فى أرا هم بعض وأخذ لممتابعة لممجمودة خبرا  إضافة تم. 
 أسما  أ  دون حقيقة ب سما  تكون المجمودة فى المشتركة الحسابا  جمي  أن المعمم إشترط 

 . به الخاص الحسا  دمى طال  لكل خاصة صور  وض  إشترط كما وهمية أخر 

 مايمى يتضمن لممجمودة دمل ميثاق وض  تم: 

 المساهما  حرية -3 التعامل فى االخ قية بالمعايير التزام -5                        والسرية الخصوصية -1
   الوصول سهولة -6 التعميمية والقوانين الموائح تطبيق -5 الشفافية فى التعامل -4
 دمى شخصية حسابا  لديهم الط   جمي  أن من التاكد تم whats app حقيقية ب سما  وأنها 

 (9) مرفق . الط   بهؤال  الخاصة الروابط هذ  نسخ وتم حقيقية شخصية صور وذا 

 :whats app عمى التعميمية لممجموعة التعميمي المحتوى تنظيم -5
 -وقد تم تصميم المحتو  التعميمى فى دد  خطوا  كالتالى:

محتيييو  المجموديية قبيييل البييد  فيييى تصييميمها بحييييث إشييتمم  دميييى دييد  خطيييوا  قييام الباحيييث بتنظيييم 
 لممهارا  المقرر  دمى الط   وقد إشتمل الجرو  التعميمى دمى:

 .درض لمختم  الحركا  النظامية 
 :شرح الخطوا  من خ ل 
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 .مفهوم كل منها 
 . طريقة االدا 
 فييييييديو  –ه ألدا  المهيييييار  طريقييييية األدا  وتسمسيييييل المهيييييار  )ويحتيييييو  دميييييى صيييييور ثابتييييية متسمسيييييم

 كنموذج ألدا  المهار (.
 تصميم الجروب التعميمى إلكترونيًا وبرمجته: -6

  قييييييييام الباحييييييييث بتصييييييييميم مجموديييييييية"group"  الخطييييييييوا  النظامييييييييية قيييييييييد البحييييييييث ديييييييين طريييييييييق
 تحميل برنامج واتس أ  من دمى شبكة المعموما  الدولية.

  قام الباحث بتسجيمها بنفسه ثم تم تقطي  هذ  تم إستخدام فيديوها  تشرح الخطوا  قيد البحث
 " .group" whats appالفيديوها  ووضعها فى صور  فيديوها  يمكن وضعها دمى

 :دورة التعمم المدعم بالواتس أب نموذج ريقة التدريس باستخدام  -2
 ذى ذذسَس انىحذاخ انرؼهًُُح انًقشسج نهخطىاخ انُظايُح فً انرًشَُاخ تاسرخذاو إسرشاذُجُح 

دوسج انرؼهى انًذػى تانىاذس أب ورنك حُس قاو انثاحس تاالسرفادج يٍ انجشوب انرؼهًًُ انًؼذ تانىاذس 

أب حُس اػرًذ ػهُه انثاحس فً يشحهح اإلسركشاف وكزنك يشحهح ذقذَى انًفهىو حُس َسرطُغ 

اصح تًشحهح انطانة انرىاصم يغ انًؼهى وذحقُق انرؼهُى اإلنكرشوًَ انًرضايٍ وإجشاء انًحادشاخ انخ

االسركشاف وكزنك ذقذَى انًفهىو واإلطالع ػهً انًادج انؼهًُح يٍ صىس وفُذَىهاخ وغُشها 

واإلسرفادج انكايهح تجشوب انىاذس شى فً تذاَح انىحذج انرؼهًُُح ذقذَى ذغزَح ساجؼح يٍ خالل إطالع 

رغالل انىقد انخاص انطانة ػهً انجشوب انرؼهًًُ شى انذخىل فً يشحهح ذطثُق انًفهىو يثاششج واس

 تانجضء انشئُسً فً انرطثُق يثاششج شى ذثذأ يشحهح انرقىَى.

 التقويم : اتبع الباحث أسموبين من التقويم هما : -
: الذ  يشتمل دمى األسئمة التى تحث الط   دمى التفكير واالستنتاج  التقويم المرحمى -6

 وتعمل دمى اثار  اهتمامهم .
دن طريق القياس البعد  إدتمادا  دمى إستمار  تقييم مستو  األدا  : وذلك  التقويم النهائى -1

(   ومقارنتة بالقياس البعد  لممجمودة الضابطة لمعرفة ت ثير البرنامج 2المهار  مرفق )
 المقترح دمى المجمودة التجريبية .

 :المجموعة الضاب ة 
النموذج العممى( فى اليوم خضع  المجمودة الضابطة لمبرنامج التقميد  ) الشرح المفظى وأدا  

 التالى من تطبيق المجمودة التجريبية وقد تم مرادا  األسس العممية السميمة أثنا  التطبيق .
 : المجموعة التجريبية 

( أسابي  بواق  1دور  التعمم ) نموذجخضع  المجمودة التجريبية لمبرنامج التعميمى بواسطة 
الواحد   وقد تم مرادا  األسس العممية السميمة أثنا  ( دقيقة في المر  91مرتين إسبوديا لمد  )

 التطبيق.
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 :سادسا : التجربة االست العية

 العينة وخارج البحث مجتم  نفس من طال ( 31) دمى اإلستط دية التجربة بإجرا  الباحث قام
 البدنية لإلختبارا  العممية المعام   إيجاد بهد  م3161/ 61/ 1   2 يومى خ ل األساسية
ستمار   التعميمى البرنامج أصبح  المناسبة التعدي   إجرا  وبعد المستخدمة األدا  مستو  تقيم وا 
 .التجريبية البحث دينة دمى والتطبيق لإلستخدام جاهزا   (4) مرفق

 : األساسية اإلجراءات تنفيذ:  سابعا
 :القبمية القياسات

 التمرينا  فى النظامية لمخطوا  األدا  مستوي فى األساسية البحث لعينة القبمية القياسا  إجرا  تم    
 .م3161/ 61/ 1   1 يومى خ ل
 : االساسية البحث تجربة ت بيق
 61/66 يييوم الييى  م3161/ 4/61 يييوم ميين الفتيير  فييى األساسييية البحييث تجربيية بتطبيييق الباحييث قييام    
 المجمودية دميى البحث تجربة تطبيق تم وقد دقيقة( 91) لمد  اسبوديا مرتين أسابي ( 1) بواق  م 3161/

 . التقميد  البرنامج بتنفيذ قام  فقد الضابطة المجمودة أما   التجريبية
 : البعدية القياسات

 التمرينيا  فيى النظاميية لمخطيوا  األدا  مسيتوي فيى األساسيية البحيث لعينة البعدية القياسا  اجرا  تم    
 .م3161/ 61/66 الموافق الخميس يوم
 :  اإلحصائية المعالجات:  ثامنا

 : األتية االحصائية المعالج  الباحث استخدم
   .    الحسابى المتوسط -1

 . المعيار  االنحرا  -5

     .   اإللتوا  معامل -3

 . االرتباط معامل -4

 . والصعوبة السهولة معامل -5

     .  التميز معامل -6

 . ( )  ختبارا -2
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 عرض ومناقشة النتائج :
 النتائج :أوال : عرض 

 (02جدول )
المتوس  الحسابي واإلنحراف المعياري وقيمة ت بين متوس ي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة 

 31ن =    التجريبية في مستوى أداء الحركات النظامية قيد البحث 
 قٌمة

 )ت(  
 بٌن الفرق

 المتوسطٌن

 القبلٌة القٌاسات البعدٌة القٌاسات
 وحدة
 القٌاس

االنحراف  م المرحلــة
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

  00 والخطو للدورانات األداء تقٌٌم درجة 1.92 0.81 4.92 0.81 -3.00 12.60
  80  تنظٌم للخطو  األداء تقٌٌم درجة 0.48 0.51 3.84 0.87 -2.92 13.09
  30 المحل فى للجرى األداء تقٌٌم درجة 1.32 0.80 3.90 0.82 -2.12 8.82

  40 لالمام للمشً األداء تقٌٌم درجة 0.96 0.84 4.16 0.69 -2.20 10.18
  50 للتشكٌالت األداء تقٌٌم درجة 1.68 0.99 4.22 0.93 -2.44 10.23
  60 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم درجة 1.08 0.81 3.96 1.06 -2.88 10.12
  70 للحركات األداء مستوى مجموع درجة 7.44 4.76 25 5.18 -15.56 65.04

 3.11=  1011 مستو  دند الجدولية   قيمة
 
 
 (03)جدول 

المتوس  الحسابي واإلنحراف المعياري وقيمة ت بين متوس ي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة 
 31ن = الضاب ة في مستوى أداء الحركات النظامية قيد البحث   

 قٌمة 
 )ت( 

 بٌن الفرق
 المتوسطٌن

 وحدة القبلٌة القٌاسات البعدٌة القٌاسات
 القٌاس

االنحراف  م المرحلــة
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

  20 والخطو للدورانات  األداء تقٌٌم درجة 1.68 0.75 3.48 1.08 -0.80 -3.70
  90  تنظٌم للخطو  األداء تقٌٌم درجة 0.52 0.51 2.56 0.71 -2.04 -12.92
  010 المحل فى للجرى األداء تقٌٌم درجة 1.04 0.84 2.68 0.69 -1.64 -7.13
  000 لالمام للمشً األداء تقٌٌم درجة 0.92 0.70 2.52 0.65 -1.60 -7.69
  080 للتشكٌالت األداء تقٌٌم درجة 1.32 0.80 3.12 0.88 -1.80 6.65
  030 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم درجة 1.32 0.80 3.00 0.87 -1.68 8.50

  040 للحركات األداء مستوى مجموع درجة 6.8 4.4 17.36 4.88 -9.56 -15.29

 2.06=  0.05 مستو  دند الجدولية   قيمة
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 (04جدول )
 المتوس  الحسابي واإلنحراف المعياري وقيمة ت بين القياسين البعديين لممجموعتين 

 11ن =    التجريبية والضاب ة في مستوى أداء الحركات النظامية قيد البحث 

 قٌمة 
 )ت( 

 بٌن الفرق
 المتوسطٌن

 المجموعة
 الضابطة

 المجموعة
 وحدة التجرٌبٌة

 القٌاس
 م المرحلــة

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

  050 والخطو للدورانات  األداء تقٌٌم درجة 4.92 0.81 3.48 1.08 2.44 9.00
  060  تنظٌم للخطو  األداء تقٌٌم درجة 3.84 0.87 2.56 0.71 0.84 3.75
  070 المحل فى للجرى األداء تقٌٌم درجة 3.90 0.82 2.68 0.69 0.76 3.54
  020 لالمام للمشً األداء تقٌٌم درجة 4.16 0.69 2.52 0.65 0.64 3.37
  090 للتشكٌالت األداء تقٌٌم درجة 4.22 0.93 3.12 0.88 1.00 3.91
  810 والوثبات للحجالت األداء تقٌٌم درجة 3.96 1.06 3.00 0.87 0.96 3.51

  800 للحركات األداء مستوى مجموع درجة 25 5.18 17.36 4.88 6.64 27.08

 2.06=  0.05 مستو  دند الجدولية   قيمة
 :النتائج مناقشة: ثانيا

 لممجموديية والبعدييية القبمييية القياسييا  بييين احصييائيا   داليية فييروق وجييود( 63) الجييدول ميين ويتضييح
 حييث البحيث قييد  التمرينيا  فيى النظاميية الحركيا  أدا  مسيتو  فيي البعديية القياسيا  ولصيالح التجريبية

 whats تطبيييق بواسييطة المييددم الييتعمم دور  نمييوذج خيي ل ميين لهييا التييدريس تييم التجريبييية المجموديية أن

app المقترح التعميمى البرنامج ت ثير الى ترج  الفروق هذ  أن الباحث ير  لذا. 
 الحركييا  لتعميييم مقتييرح تعميمييى كبرنييامج الييتعمم دور  نمييوذج إسييتخدام أن الييى الباحييث توصييل وقييد

 دميى الميتعمم تسيادد األنه  المنشود  التعمم دممية فى إيجابي وت ثير كبير  فادمية ذا  البحث قيد النظامية
ثييار  المعمومييا  استكشييا  مرحميية خيي ل ميين التعميمييية العممييية ميي  إيجييابى بشييكل التفادييل  ثييم التسيياؤال  وا 
 ثيم الدراسية قييد لممهيارا  كاممية شيبه صور  تقديم فى األولى المرحمة م  تتكامل والتى المفهوم تقديم مرحمة
 تعميميى جيو خميق دميى يسيادد مميا كبيير بشكل أقرانه م  الطال  فيها يتفادل والتى المفهوم تطبيق مرحمة
 بيدور  القييام دميى المعميم يسيادد وكذلك  لمجمي  المشاركة فرصة ويتيح والط   المعمم بين التعاون يسود 
 .تساؤالتهم دن ويجي  الجاد العمل فرصة لهم يتيح لط به ومرشد كموجه

 حممـى أمـاني"   (0() م2004" )خضـر محمـد أحمـد" مـن كيل دراسة نتائج م  الدراسة نتائج وتتفق
( 6( )م2002" )السـيد أحمـد تغريد(   "3() م2002" )محمد محمد أحمد"  ( 3()م2006" )عبدالحميد
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 فييى فعييال أثيير لييه تعميمييى كبرنييامج الييتعمم دور  نمييوذج أن فييى (4()م2005" )محمــد أحمــد ســيد إيمــان, "
 .أبحاثهم قيد العممية والمفاهيم األساسية المهارا  تدريس

 محمد حاتم"(   1)(2006) "فهيم محمد إيهابأيضا  تتفق نتائج الدراسة م  نتائج دراسة ك   من "
( فى أن استخدام وسائل التواصل اإلجتمادى يشب  الطمبة معرفيا  كما أنه يخمق 7()م2005" )حسنى

مم ويشي  حالة من األلفة بينهم األمر حالة من التواصل المستمر بين الط   وبعضهم وبينهم وبين المع
 الذ  ينعكس بشكل إيجابى دمى تحصيمهم الحركى والمعرفى.

أن وسائل التواصل اإلجتمادى تمع  أيضا  دورا  إضافيا  مشابها   "الباحث"باإلضافة إلى ذلك ير  
درض ( فى إمكانية Data Showوبدي   دن أجهز  العرض المرئى )الحاس  اآللى   الفيديو   

فيديوها  وصور ومواد تعميمية األمر الذ  يعظم من دورها كوسيمة تعميمية ويضاد  من أثرها التعميمى 
 دمى الط  .

( , و"مص فى عبد السميع" 05م()2000"محمد سعد زغمول" وآخرون)ويتفق ذلك م  ما ذكر  
مفة ومتعدد  من المواق  فى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوافر أنماط مخت( 06م()2000وآخرون )

التعميمية يسادد فى وجود جاذبية لمعممية التعميمية واستثار  لدافعية المتعمم من خ ل خمق بيئة تعميمية 
مناسبة باإلضافة لتحقيق مبدأ سردة دممية التعمم والتقميل من أخطا  النموذج وتطوير األدا  الحركى 

 احل التعمم.والترشيد فى الوق  والجهد المبذول فى كل مر 
 احصائياً  دالة فروق توجد" أنه دمي ينص الذي األول الفرض صحة تحقق يتضح سبق ومما

 أداء مستوى في البعدية القياسات ولصالح التجريبية لممجموعة والبعدية القبمية القياسات متوس ى بين
 ".التمرينات فى النظامية الحركات

 

 لممجموديية والبعدييية القبمييية القياسيييا  بييين احصييائيا داليية فييروق وجييود(  62) الجييدول ميين ويتضييح
 .البحث قيد  النظامية الحركا  أدا  مستو  في البعدية القياسا  لصالح الضابطة

 وأدا  الشييرح)  المتبعيية التقميدييية الطريقيية بإسييتخدام لهييا التييدريس تييم الضييابطة المجموديية أن وحيييث
 الطريقيية حققتييه الييذ  التقييدم أن ييير  الباحييث فييإن  ثالبحيي قيييد النظامييية الحركييا  تعمييم فييى(  جيييد نمييوذج
 الجييد النميوذج وأدا  الشيرح دميى تعتميد حييث إغفالهيا يمكين ال التيى الطريقية هيذ  جيدو  فى يكمن المتبعة
 المتبعية الطريقية هيذ  دميى الطي   تعيود إليى الضيابطة المجمودة أدا  فى التحسن ويرج  المتعمقة لممهار 

 . المختمفة تعميمهم مراحل خ ل من التعميم فى
 المحتيييو  بعيييرض يقيييوم بحييييث المعميييم دميييى كمييييا   تعتميييد( جييييد نميييوذج وأدا  الشيييرح)  التقميديييية الطريقييية وأن

 دمييى المعمييم فيهييا ويركييز المتعممييين وأفكييار ومعمومييا  نظريييا  ميين تتضييمنه ومييا الدراسييية لمميياد  التعميمييى
 .الدراسية لمماد  التعميمي المحتو  توصيل
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" محمـد السـايح مصـ فى,  زغمـول سـعد محمـد(, "9()م0990" )الكـريم عبـد عفـاف" تتفق حيث
سييتجابة المعمييم تنبيهييا  بييين المباشيير  الع قيية هييو التقميييد  اإلسييمو  أسيياس أن دمييى( 61)( م2004)  وا 

 اليذ  النميوذج حسي  الحركية وتيؤد  الميتعمم قبيل مين حركية كل تسبق المعمم قبل من األمر فإشار  المتعمم
 .الحركية واألوضاع والتوقيا  المكان دن القرارا  جمي  المعم يتخذ وبذلك المعمم يقدمه

 احصـائياً  دالـة فـروق توجـد" أنيه دميى يينص اليذ  الثانى الفرض صيحة تحقيق يتضح سبق ومما
 أداء مسـتوى فى البعدية القياسات ولصالح الضاب ة لممجموعة والبعدية القبمية القياسات متوس ى بين

 . ."التمرينات فى النظامية الحركات
 الضابطة لممجمودتين البعدية القياسا  بين احصائيا دالة فروق وجود( 61) جدول من ويتضح

 التمرينا  فى النظامية الحركا  أدا  مستو  فى التجريبية لممجمودة البعدية القياسا  لصالح والتجريبية
 العمميية محيور هيو الميتعمم كيون دميى يعتمد التعمم دور  إسمو  نموذج أن إلى ذلك الباحث ويعز 

   سيييميمة دمميييية بصيييور  تطبيقهيييا امكانييية ودراسييية ومناقشيييتها المشيييكمة دمييى بيييالتعر  يقيييوم حييييث التعميمييية
 مهمية شيكل فيى وذليك مراحيل ليث ث وفقيا   أجيزا  إليى المهيار  تجزئية دميى يعتميد التعمم دور  نموذج فإسمو 
 وأثنيا    التجريي  ثيم ومين وقدراتيه إلمكاناتيه استكشيافه طرييق دن مرحمة كل فى المتعمم يقوم حيث حركية
 شيكل فيى اليتعمم دور  نموذج مراحل من مرحمة لكل المتتابعة األسئمة من مجمودة لمطال  المعمم يقدم ذلك

 سييوا  والمسييادد  الم حظيية خي ل ميين وذلييك الصيحيحة  اإلسييتجابة الييى المييتعمم يصيل لكييل حركييية مثييرا 
 المناقشية خي ل مين ذليك وييتم   األدا  أثنا  الط   دمى المعمم مرور طريق دن جمادية أو فردية كان 

 . والط   المعمم بين والحوار
 المناقشية تيزداد حييث   أفضيل بطريقية النظامية الحركا  فهم دمى الط   سادد النموذج أن كما

 خيي ل مين الطي   بمناقشية المعميم يقيوم أخير  ناحيية وميين   الطي   قبيل مين اليتعمم دمميية أثنيا  والحيوار
 الييتعمم مراحييل أثنييا  المتييزامن وغييير المتييزامن االلكترونييى التعميييم وتحقيييق whats app تطبيييق اسييتخدام
 whats app تطبييق واستخدام التعميمى الجرو  الى باالضافة  ويددمها التعمم دممية يثر  بما المختمفة
 باإلسيتمتاع لمطي   سيمح واليذ  والفعيال المثير التعمم من نوع الى أد  التي الوسائط  دمى يحتو  والذ 

 لمطي   الجميادى العميل أن اليى باالضيافة هيذا لديهم المعرفية البيئة وتنشيط   معها والتفادل بالمعموما 
 والمباشيير الجمييادى الشييرح خيي ل ميين منفييردا   العمييل ميين أفضييل دراسييى تحصيييل إلييى يييؤد  الجييرو  داخييل
 أدميالهم وتقيويم بيينهم فيميا المسيتمر  والحيوارا  المناقشيا  خي ل مين بعضيهم مي  الط   تفادل أن حيث
داد  المحتو  في التوس  الى أد  تعممهم مسار وتصحيح ب ول أوال    فيى زيياد  وبالتيالى لممعموما  البنا  وا 

 . االدا  مستو 
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ــد حممــى أمــاني"   (0() م2004" )خضــر محمــد أحمــد" ميين كييل دراسيية ميي  ذلييك ويتفييق " عبدالحمي
 تغريـــد(   "3() م2002" )محمـــد محمـــد أحمـــد"   (1)(2006) "فهـــيم محمـــد إيهـــاب  "( 3()م2006)

 م2005" )حسـنى محمـد حاتم"  (4()م2005" )محمد أحمد سيد إيمان( , "6( )م2002" )السيد أحمد
 والمفياهيم األساسيية المهيارا  تيدريس فيى فعيال أثر له تعميمى كبرنامج التعمم دور  نموذج إسمو  أن (7()

 الحديثيية التكنولوجييية الوسييائل إلسييتخدام أن كمييا  التقميدييية البييرامج ميين إيجابييية أكثيير نتييائج وتحقييق العممييية
كسابهم التعمم دممية نحو الط   إستعداد درجة رف  فى كبير أثر اإلجتمادى التواصل وسائل ومنها  كم وا 
 .التعمم دممة نحو واستثارتهم دافعيتهم وزياد  والمهارا  المعموما  من أكبر

ــث الفــرض تحقييق سييبق ممييا ويتضييح  بــين احصــائياً  دالــة فــروق توجــد" أنييه دمييي ييينص الييذي الثال
 مسـتوى فـى التجريبيـة المجموعـة ولصالح والضاب ة التجريبية لممجموعتين البعدية القياسات متوس ى

 ".التمرينات فى النظامية الحركات أداء
 والتوصيات اإلستخالصات

 :اإلستخالصات:  أوالً 
 :  ٌلى ما الباحث  إستنتج نتايج من إلٌة التوصل تم وما العٌنة حدود وفى البحث أهداف ضوء فى

 الحركيا  تعميم فيى إيجابيية بطريقية سياهم whats app بتطبييق الميددم اليتعمم دور  نميوذج إسمو  -
 . التجريبية المجمودة أفراد أدا  مستو  تحسن وكذلك   البحث قيد التمرينا  فى النظامية

 فييييى النظاميييية الحركيييا  تعميييم فيييى ايجابيييية بطريقييية سييياهم(  والشيييرح العيييرض)  التقمييييدي اإلسيييمو  -
 . الضابطة المجمودة أفراد  أدا  مستو  تحسن وكذلك   البحث قيد التمرينا 

 دميى تي ثيرا   أكثير كان whats app بتطبيق المددم التعمم دور  نموذج باستخدام التعميمي البرنامج -
 . وت ثير  فادميته دمى يدل مما التقميد  اإلسمو  من البحث قيد النظامية الحركا  تعمم

 :التوصيات: ثانياً 
 :باآلتى الباحث ٌوصى البحث نتايج إلٌه توصلت ما ضوء فى

 التمرينييا  فييى النظامييية الحركييا  تعميييم فييى الييتعمم دور  نمييوذج إسييمو  باسييتخدام اإلهتمييام ضييرور  -
 . الحديثة التدريسية االستراتيجيا  إحد  بادتبارها

 الموقيي  تكسيي  التييي التدريسييية بييالطرق المعممييين إدييداد مجييال فييي المتخصصييين إهتمييام ضييرور  -
 .االجتمادى التواصل وسائل وخاصة والنشاط الحيوية التعميمى

 مختمي  فيي اليتعمم دور  نميوذج إسيمو  إسيتخدام كيفيية دميى بالكمييا  العمميية التربيية طي   تدري  -
 .التعميم دممية خ ل بها واالستفاد  الرياضا 
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  واالجنبية العربية المراجع

 : العربية المراجع:  أوالً 
 تييدريس أهييدا  بعييض تحقيييق فييى العممييية والعييروض الييتعمم دور  إسييتخدام فعالييية: خضــر محمــد احمــد -1

 .م3111 الزقازيق جامعة   التربية كمية ماجستير رسالة   االبتدائية بالمرحمة العموم
 القييو  ألعييا  فييى المسييابقا  بعييض تييدريس فييي الييتعمم دور  إسييتراتيجية إسييتخدام: محمــد محمــد أحمــد -5

 البدنييية التربييية لبحييوث العممييية المجميية االبتدائييية  المرحميية ت ميييذ لييد  التحصيييل مسييتوي دمييى وأثرهييا
 .م 3163  بنها جامعة الرياضية  التربية كمية والرياضة 

ــد حممــى أمــاني -3  دمييى الب غييية المفيياهيم تييدريس فييى الييتعمم دور  إسييتراتيجية إسييتخدام اثيير" : عبدالحمي
 لمقيرا   المصيرية الجمعيية   والمعرفية القيرا   مجمية" الثانويية المرحمية لط   والمؤجل الفور  التحصيل
 .م3111  مارس   11 ع   شمس دين جامعة – التربية كمية   والمعرفة

 الطييائر  الكيير  فييى الييتعمم نييواتج دمييى الييتعمم دور  إسييتراتيجية اسييتخدام تيي ثير :محمــد أحمــد ســيد إيمــان -4
 جامعييية  الهيييرم الرياضيييية التربيييية لكميييية العمميييية المجمييية  منشيييور بحيييث, الرياضيييية المدرسييية لتممييييذا 
 .م3161  حموان

 المييدان مسابقا  بعض تعمم دمى وأثر  اإلنترن  شبكة دمى تعميمى موق  تصميم: فهيم محمد إيهاب -5
  .م3111  كتورا   بطنطا الرياضية التربية بكمية التدريس شعبة طمبة لد  والمضمار

 الهجوميية األساسيية المهيارا  بعيض تيدريس فيي اليتعمم دور  أسيمو  اسيتخدام تي ثير :السـيد أحمد تغريد -6
 البدنيية  التربيية وتطبيقيا  الرياضية دميوم مجمة التعمم  أثر وبقا  المهار  التحصيل دمى السمة كر  في
 .م2002,  المنيا جامعة الرياضية  التربية كمية

ــد حــاتم -2  مجميية  الجييودو رياضيية تعمييم دمييى اإلجتمييادى التواصييل شييبكا  اسييتخدام تيي ثير: حســنى محم
 .م2005  حموان جامعة بالهرم الرياضية التربية كمية بحوث

 الكتي   ديالم  6ع واليتعمم  التعمييم لطيرق معاصر  رؤية التدريس  إستراتيجيا : زيتون حسين حسن -2
 .م3112  القاهر 

 .م6991  اإلسكندرية  المعار  منش    الرياضية التربية فى والتعمم التدريس : الكريم عبد عفاف -9
 االنجمو أسالي  التعميم والتعمم وتطبيقاتها في البحوث التربوية   مكتبة عفت مص فى ال ناوى:  -13

 .م3113 المصرية 
"األسس العممية والعممية لمتمرينا  والتمرينا  الفنية"   دار الفكر العربى   القاهر     ليمى زهران: -11

 م6991
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إسييتراتيجيا  الييتعمم واسييالي  التعميييم"   مكتبيية االنجمييو المصييرية   القيياهر    : "ابــراهيم عزيــز مجــدى -15
 م.3111

   القيييياهر  العربييييى الفكيييير دار"   الرياضييييية والمنافسيييية التييييدري  نفيييس دمييييم: "عــــالوى حســــن محمــــد -13
 .م3113

 الرياضييية التربييية معمييم وتاهيييل ادييداد تكنولوجيييا: " محمــد الســايح مصــ فى,  زغمــول ســعد محمــد -14
 .م3111  االسكندرية   والنشر الطبادة لدنيا الوفا  دار   3ط 

 وأسياليبها التعمييم تكنولوجييا: المـنعم عبـد سـعيد هـانى, هرجـة أبـو حممى مكارم, زغمول سعد محمد -15
 .م3116   القاهر   لمنشر الكتا  مركز  6ط  الرياضية التربية فى

 والوسيائل اإلتصيال: محمـد المـنعم عبـد صـابر, جـاد ل فـى محمـد, محمـد السـميع عبـد مص فى -16
 .م3116  القاهر   لمنشر الكتا  مركز  التعميمية

 : األجنبية المراجع:  ثانياً 
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