
التعميمية المدعم بالحاسب اآللى عمى مستوى أداء  تـأثـير أسموب تحميل المهمة
الشقمبة األمامية عمى اليدين لجهاز الحركات األرضية فى الجمباز 

  
                                     محمود دمحم السعيد الشحات / د.م. أ

: المقدمة ومشكمة البحث

المؤسسات التعميمية ىي األمل في صنع المستقبل، مما جعل التعميم أحد ُتعد 
اإلستراتيجيات اليامة لتطوير المجتمع ، وتكنولوجيا التعميم ليست مجرد مظير عصري أو اقتناء 

لألجيزة التعميمية ، ولكن تطورت بصورة تناسب تطور العصر مما أثر بصورة إيجابية في 
العممية التعميمية ، وىذا ما أشارت إليو العديد من الدراسات التي أجريت في المجاالت المختمفة 
بيدف الوصول إلي أفضل أساليب التعميم والربط فيما بينيا، وتطوير التعميم ال يعني بالضرورة 

نما يت  ذلك عن طريق التوظيف مإضافة مواد أو برامج تعميمية جديدة أو إضافة أجيزة وأدوات ، وا 
األمثل الستخدام مستحدثات العصر، وما تنتجو تكنولوجيا التعميم من إمكانات، وذلك إلحداث 

.   التأثير اإليجابي لدي المتعممين

 تمكين عمى يعتمد والذى،  األساليب التربوية أىم من الميمة تحميل أسموب تبرويع
  .التعميمية الميمة وتبسيط تسمسل عمى يركز الجزئية حيث الميمة عناصر إتقان من المتعمم

(308:11 ) 

ىو  Task Analysis الميمة تحميل أسموبأن  (2010)عاطف السيد دمحم ويشير 
أسموب تدريسى أو طريقة تدريسية تقوم عمى تحميل الميمة التعميمية إلى أجزاءىا التى تتكون 

 بين المتعمم وىو يرتبط إرتباطًا وثيقًا بالتعاقد السموكى ،وصواًل إلى إتقان الميام التعميمية منيا 
نما  ، وىو أسموب ال يتحقق بالقوة أو اإلرغام ، والمعمم ويعرف ، (152:9 )بالتعاقد السموكىوا 
برنامج مكتوب يوضح "  بأنو التعاقد السموكى (2012)عبد الرحمن عدس و قطامييوسف 

الميمة التعميمية التى سيؤدييا المتعمم والتعزيز الذى سيحصل عميو عند أجزاء العالقة بين 
(   137:29 )."تنفيذىا

 عمى القدرة "بأنو  الميمة التعميمية تحميل أسموب( 2009)دمحم محمود الحيمة  ويعرف 
ادراك ، المختمفة أجزائيا الى العممية المادة تفكيك  فيم عمى يساعد مما عالقات من بينيا ما و 
  (129:25)".وتركيبيا  بنيتيا

                                                 

 الزقازيقجامعة – بنين كمية التربية الرياضية  – نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية بقسم أستاذ مساعد .
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واجب تربوى سموكى يقوم  The Task أن الميمة (2015)دمحم زيدان حمدان ويضيف 
(  154:22).بو المتعمم لتعمم أو تحصيل ميارة منيجية محددة

الوسائل التكنولوجية الشائع استخداميا في العديد من  ويعد الحاسب اآللي من أكثر
وذلك عن ، نو يوفر الوقت والجيد لتمقي المعمومة أالمجاالت وخاصة المجال الرياضي ، حيث 

وتوظيفيا في مكانيا  (وصوت– نص – صورة )طريق عرضيا باستخدام الوسائط المختمفة من 
 ،Willets & Karen ( 2005 )ويمتس وكارين  :  كل منوفى ىذا الصدد يشيرالمناسب ، 

 هعمى أن الحاسب اآللي قد تزايد استخدامScheffler & Logan  (2008 )شيفمر ولوجن
 من استخدام الوسائل السمعية والبصرية لتنمية مختمف الميارات في مختمف هبشكل كبير لما يوفر

 (3: 36)،(48 : 38). المجاالت

 (2005) أبو هرجه ودمحم سعد مكارم ، وNielson( 2004) نيمسون   : كل منويتفق
 تعطى الفرصة الستيعاب أجيزة الحاسب اآللى أن عرض الحركة الرياضية عن طريق عمى

 سريعة لمرة واحدة ، ومع انتشار أجيزة عرض ىذه األفالم بصورةأجزاء الميارة أفضل من أدائيا 
 ما يمنع من محاولة إستخدام تمك ثمة، فميس الحاسب اآللى بواسطة المرئيةعن طريق الشاشة 

 أنو فى بعض األحيان قد ال خاصةالميارات الحركية ، وتدربب  فى تعميم التكنولوجيةالوسيمة 
 جيد ، أو عند استحداث أساليب بشكل أداء بعض الميارات الحركية المركبة المدربيتقن 
  (73 : 28)،( 129 : 35.)جديدة

أحمد الشاذلى و، دمحم إبراهيم شحاتة (1999)عمى مصطفى طه  :ويتفق كل من 
جياز  عديو،  ألجيزةا مختمف عمي بتعدد مياراتيا  تتميزلجمباز ارياضة عمى أن( 2006)

لسيولة يبدأ التدريب عمييا من سن مبكرة  ، إذ ألجيزةا جمبازل الحركات األرضية أساسًا ميماً 
 إذ أن الميارات األساسية ، أداء الحركات عميو فضاًل أنيا تكسب الالعب القوة والرشاقة والتوافق

  . األخرى ألجيزة افي الميارات عظمم عميو الذى تستند  تعد العمود الفقرى لمحركات األرضية

(14:12)،(75:20 ) 

 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز  ميارةوتعتبر
المرحمة التمييدية وتتضمن أواًل :  وينقسم األداء الفنى ليا إلى ثالث مراحل، ميارة وحيدة 

–  الدفع ألعمى والطيران المرحمة األساسية وتتضمنثانيًا – اإلقتراب ووضع اليدين عمى األرض 
(       18)،(10).المرحمة النيائية وتتضمن اليبوطثالثًا 



 3 

 فى تعمم المرتبطة بأسموب تحميل الميمة التعميميةلدراسات ل ومن خالل المسح المرجعى
 حسني السيد عادل: لرياضات الفردية والجماعية مثل دراسة كل منا الميارات األساسية فى

 شوقى  أحمد،(7 )(2010 )سميماندمحم  خالد ،(6()2006) ، إيمان سيد أحمد (8) (2005)
( 1) (2018 )محمودإبراهيم  أحمد ،(5()2015)دمحم  ميرة مصطفى أ ،(3) (2015)دمحم 

لمتعرف  منيالم تتعرض أى – فى حدود عمم الباحث - الحظ الباحث أن ىذه الدراسات العممية 
 المدعم بالحاسب اآللى عمى مستوى أداء أسموب تحميل الميمة التعميمية عمى تأثير إستخدام

 .ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

الجمباز لطالب الفرقة   كما أنو من خالل خبرة الباحث العممية والعممية فى تدريس مقرر
جامعة الزقازيق الحظ إنخفاض مستوى أداء ميارة الشقمبة - بكمية التربية الرياضية بنين  الثانية 

بالكمية، الثانية األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز لدى طالب الفرقة 
، والتى تعتمد  (الطريقة التقميدية)أسموب التعمم باألمر  إستخدامإلى السبب فى ذلك قد يرجع و

عمى الشرح المفظى والنموذج العممى لمميارة دون مشاركة إيجابية من الطالب فى الموقف 
التعميمى، وىذا يتعارض مع اإلتجاىات الحديثة فى التدريس القائمة عمى إستخدام الحاسب اآللى 

فى العممية التعميمية من خالل تقسيم الميارة إلى إطارات تعميمية صغيرة يسيل عمى المتعمم 
 .يحقق ذلكويتطمب ىذا من القائم بعممية التعميم البحث عن أسموب لمتدريس تنفيذىا ، 

الربط بين أسموب تحميل الميمة التعميمية ، والحاسب اآللى كأحد  الباحث ى رأومما تقدم
ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات  الوسائل التكنولوجيا الحديثة فى تعميم

. الزقازيقجامعة - بنين بكمية التربية الرياضية الثانية  الفرقة طالبلدى  األرضية فى الجمباز

:  هدف البحث

:  ما يمىالتعرف عمي  ييدف ىذا البحث إلى  

ميارة  بالحاسب اآللى عمى مستوى أداء التعميمية المدعم أسموب تحميل الميمة إستخدامتأثير - 1
الثانية  الفرقة طالبل الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

. الزقازيقجامعة - بنين بكمية التربية الرياضية 

: فروض البحث

 فى مستوى أداءتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية - 1
ولصالح  ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

 .القياس البعدى
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 فى مستوى أداءتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة الضابطة - 2
ولصالح  ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

. القياس البعدى

فى مستوى توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة - 3
ولصالح  ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز أداء

. المجموعة التجريبية

 :البحثالمستخدمة فى مصطمحات ال

  Task Analysis Method:  المهمة التعميمية تحميل

 التى الصغيرة العناصر من سمسمة إلى التعميمية الميام تجزئة تتضمن عممية"ىى 
 بصورة لمتعممل العناصر ىذه ىنا تدريس التعميم عممية وتتضمن ، سميم تسمسمى إطار يجمعيا
  (60:27)".صعوبة أكثرىا إلى وأسيميا الميارات من أبسط يسير ، بحيث منظمة تدريجية

                    :Computerالحاسب اآللي  

أداة قادرة عمى نقل المعمومات ، وتنفيذ بعض عمميات المعالجة اإلجرائية عمييا ، " ىو 
   (180 : 15)". ثم تقديم المعمومات الجديدة الناجحة في شكل مالئم لممستخدم

 :The command styleاألوامر ب التعممأسموب 

التنفيذ – التخطيط )األسموب الذى يقوم فيو المعمم بإتخاذ الحد األقصى من القرارات " ىو 
ويكون دور المتعمم ىنا قاصرًا عمى إتباع األوامر فى شكل أداء حركى كما يكتسب  (التقويم– 

تباع النموذج وأن يؤدى ويطيع   (153 : 17)". المتعمم الدقة فى اإلستجابة المباشرة وا 

: الدراسات المرتبطة 

 استخدام تأثيردراسة أستيدفت التعرف عمي ب( 8()2005) حسني السيد عادل قام
وأستخدم الباحث المنيج السمة ،  كرة في الميارات الدفاعية بعض تعمم عمى الميمة تحميل سموبأ

مجموعة )تمميذة بالصف األول اإلعدادى ( 30 )البحث عمى عددعينة ، وأشتممت التجريبي 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة : ومن أىم النتائج ،  (واحدة

     .لصالح القياس البعدى السمة كرة في الميارات الدفاعية بعض مستوى أداءالتجريبية الواحدة فى 

أثر استخدام  ستيدفت التعرف عميأدراسة ب (6()2006)إيمان سيد أحمد وقامت 
بكمية التربية  األولى الفرقة لطالبات الطائرةكرة ال فى تعميم بعض ميارات الميمة تحميل أسموب
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عدد  البحث من عينة ، وتكونت المنيج التجريبي ة الباحثتستخدمأو  أسيوط،الرياضية جامعة
 إلي مجموعتين نتم تقسيمو  أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة األولىالفرقة ب ةطالب (60)

: ومن أىم النتائج طالبة ، ( 30) قوام كل منيما متساويتين إحداىما تجريبية واألخري ضابطة
الطائرة مقارنة كرة المستوى أداء ميارات فى تحسين  الميمة تحميل أسموب استخدامفاعمية 

   .بالطريقة المعتادة

 برنامج تأثيرالتعرف عمى ستيدفت أ دراسة (7)(2010 )سميماندمحم خالد وأجرى 
ستخدم أ، وسباحة الزحف عمى البطن  عمى تعميمى باستخدام أسموب تحميل الميمة التعميمية

كمية بطالبًا بالفرقة الثانية  (40 )، وأشتممت عينة البحث عمى عددالباحث المنيج التجريبي 
تم تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما  جامعة الحديدة الجميورية اليمنية- التربية البدنية والرياضية 

البرنامج  استخدام يؤثر:  ومن أىم النتائج، طالبًا ( 20)تجريبية واألخرى ضابطة قوام كل منيما 
    .سباحة الزحف عمى البطن  إتقانتأثيرًا إيجابيًا عمى التعميمى بأسموب تحميل الميمة التعميمية

 استخدام تأثيردراسة أستيدفت التعرف عمى ب( 3()2015)دمحم  شوقى أحمدبينما قام 
 والتحصيل األساسية بعض الميارات أداء مستوى  عمى اآللى بالحاسب الميمة تحميل أسموب
عدد  البحث من عينة  وتكونت،وأستخدم الباحث المنيج  التجريبي   ،الطائرة الريشة فى المعرفى

جامعة بنيا تم تقسيميم إلي مجموعتين - طالبًا بالفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية لمبنين  (40)
فاعمية : طالبًا ، ومن أىم النتائج  (20)إحداىما تجريبية واألخري ضابطة قوام كل منيما 

 األساسية بعض الميارات أداء مستوى  فى تحسين اآللى بالحاسب الميمة تحميل أسموب استخدام
    .  مقارنة بأسموب التعمم باألمرالطائرة الريشة فى

برنامج  تأثيردراسة أستيدفت التعرف عمى ب( 5()2015)دمحم  ميرة مصطفىأوأجرت 
تعمم الوثب الطويل لذوى صعوبات التعمم  عمى المدعم تكنولوجيا الميمة تحميل أسموبب تعميمى

 عينة  عمى المنيج  التجريبي ة الباحثتوأستخدم ،الحركى بالحمقة األولى من التعميم األساسى 
: ، ومن أىم النتائج  (واحدة تجريبية ة مجموع)تمميذة بالصف السادس اإلبتدائى ( 15) قواميا
مستوى األداء  عمى ًا إيجابياً تأثير المدعم تكنولوجيا الميمة تحميل أسموبب البرنامج التعميمى يؤثر

     . الفنى والرقمى لميارة الوثب الطويل لذوى صعوبات التعمم الحركى

 برنامج ستيدفت التعرف عمي تأثيرأ دراسة (1)(2018 )محمودإبراهيم أحمد أجرى كما 
ستخدم أو ،تعمم بعض الميارات األساسية لميوكى عمى تعميمى باستخدام أسموب تحميل الميمة 

- بكمية التربية الرياضية  األولىطالبًا بالفرقة  (40)الباحث المنيج التجريبي عمي عينة قواميا 
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 قوام كل منيما  تم تقسيميم إلي مجموعتين إحداىما تجريبية واألخري ضابطةجامعة سوىاج
 توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين لممجموعتين : ومن أىم النتائج ،طالباً ( 20)

المجموعة لصالح  التجريبية والضابطة فى مستوى أداء بعض الميارات األساسية لميوكى
    .التجريبية 

 :إجراءات البحث

: منهج البحث

إستخدام التصميم التجريبى  ب الباحث المنيج التجريبى نظرًا لمالئمتو لطبيعة البحث،أتبع 
. لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع القياس القبمى والبعدى لممجموعتين

: عينة البحثمجتمع و

بكمية التربية الرياضية الثانية  الفرقة طالب من العمديةإختيار عينة البحث بالطريقة تم  
وبمغ عدد ، 2019/2020لمعام الجامعى فى الفصل الدراسى األول  الزقازيقجامعة - بنين 

 من العدد الكمي لمجتمع البحث وىو (%10.64)مئوية قدرىا  بنسبة اً طالب (55)العينة المختارة 
وبذلك أصبحت   لمدراسة اإلستطالعية ،طالباً ( 15) عدد أختير منيموقد  ،ًا مستجد طالب (517)

إحداىما تجريبية متساويتين  إلي مجموعتين م تم تقسيمواً طالب (40)العينة األساسية لمبحث 
 .توصيف مجتمع البحثيوضح  (1)والجدول ًا ، طالب (20)واألخرى ضابطة قوام كل منيما 

 (1)جدول 
توصيف مجتمع البحث 

النسبة المئوية العينة اإلستطالعية المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية العينة األساسية مجتمع البحث 
517 40 20 20 15 10.64 %

 :إعتدالية توزيع أفرادعينة البحث

 أفراد عينة البحث فى بعض المتغيرات قيد البحث مثل التأكد من إعتدالية توزيعتم 
القدرة )الخاصة  البدنية القدراتوبعض  ، (الذكاء– الوزن – الطول  – السن) النمو معدالت

، ( تحمل عضالت البطن- العمود الفقرى  مرونة– لرجمين لالقدرة العضمية - العضمية لمذراعين 
 ،ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز ومستوى أداء

.  يوضحان ذلك (3)،(2)نجدوليالو
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( 2)جدول 
معـــدالت النمــو  ث في ــراد عينة البحـــ أفإعتـــدالية توزيـــع

 55=   ن                (  والطول والوزن والذكاءالسن)                           
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.97 19.30 0.93 19.60 سنة السن

 0.83 169.50 8.29 171.80سم  الطول 
 0.73 67.00 6.17 68.51كجم  الوزن 

 0.81 68.00 5.94 69.60درجة " الذكاء"القدرة العقمية العامة 

، عمر الزمنىال)أن جميع قيم معامالت اإللتواء لمعدالت النمو  (2)يتضح من جدول  
مما  (3±)أى أنيا تنحصر ما بين  (0.97 : 0.73)تراوحت ما بين  (الذكاء ، الطول، الوزن 

. يشير إلى أن أفراد عينة البحث تتوزع توزيعًا إعتداليًا في المتغيرات قيد البحث
( 3) جدول  

المتغيرات   أفراد عينة البحث في  إعتدالية توزيع
 55=                         ن                                      البدنية والمهارية قيد البحث

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

اإلنحراف 
 المعيارى 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 0.93 4.90 0.74 5.13متر  القدرة العضمية لمذراعين

 0.88 34.00 6.11 35.80سم  عمى المحور الرأسى القدرة العضمية لمرجمين
 0.72 2.10 0.25 2.16متر  عمى المحور األفقى القدرة العضمية لمرجمين

 0.76 57.00 6.31 58.60سم العمود الفقرى مرونة 
 0.69 25.00 5.18 26.20عدد  تحمل عضالت البطن

     : الشقمبة األمامية عمى اليدين
  0.11-  1.00 0.63 0.98درجة المرحمة التمهيدية 
 0.38 1.00 0.87 1.11درجة المرحمة األساسية 
 0.76-  1.00 0.59 0.85درجة المرحمة النهائية 

   0.14-  3.00 1.31 2.94درجة المجموع الكمى لممهارة 

 ومستوى أداءالمتغيرات البدنية أن جميع قيم معامالت اإللتواء في  (3)يتضح من جدول 
مما يشير  (3±)أى أنيا تنحصر ما بين  (0.93:  0.76-) تراوحت ما بين قيد البحثميارة ال

. إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث فى المتغيرات
:  أدوات جمع البيانات

 (1) ممحق :قيد البحث اإلختبارات البدنية : أواًل 

من خالل المسح المرجعى لبعض المراجع العممية المتخصصة فى الجمباز مثل كل من 
 دمحم إبراهيم شحاته ،(10) (1998)حسين بيومى  عدلي، (18)(1987)دمحم إبراهيم شحاته : 
الشقمبة األمامية بميارة المرتبطة  البدنية القدراتعمى أن أىم ( 20)(2006)أحمد فؤاد الشاذلى و

– لرجمين لالقدرة العضمية - القدرة العضمية لمذراعين ) ىى الحركات األرضيةجياز اليدين لعمى 
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ختباراتيا( تحمل عضالت البطن- العمود الفقرى  مرونة  والتى حققت معامالت عممية  ،وا 
 : عالية ىى (الثبات- الصدق)

 .                  كجم ألقصى مسافة (3)إختبار دفع كرة طبية زنة - 1

. إختبار الوثب العمودى من الثبات- 2

 . إختبار الوثب العريض من الثبات- 3

                                            .إختبار القبة- 4

.                             إختبار الجموس من الرقود -5

:   الفنى لممهارة قيد البحث داء األتقييم مستوى  :ثانياً 

الحركات جياز اليدين لعمى الشقمبة األمامية ميارة تقييم مستوى أداء ب قام الباحث 
ممن ليم خبرة فى  (2ممحق )محكمين ورئيس  (4)بإستخدام طريقة المحمفين بواسطة  ،األرضية

وكل واحد منيم يعطى درجة واحدة لمطالب ثم يقوم  ، سنة (15)قل عن تتدريس الجمباز ال 
 ، وتحتسب الدرجة من متوسط الدرجتين المتوسطتين ، ىصغر والالكبرى الرئيس بحذف الدرجتين 
المرحمة التمييدية وتتضمن . موزعة عمى ثالث مراحل درجات  (10)وقد تم تقييم الميارة من 

 الدفع ألعمى المرحمة األساسية وتتضمن، و (درجتان) اإلقتراب ووضع اليدين عمى األرض
 .(تادرج 3 )المرحمة النيائية وتتضمن اليبوط، و (تادرج 5) والطيران

(       3)  ممحق":الذكاء"إختبار القدرة العقمية العامة: ثالثًا 

سؤااًل  (90)عمى عدد  اإلختبار ضمنويت ،(13()2008)فاروق عبد الفتاح  قام بوضعو 
من خالل قياس القدرات  لمختبر، ل(الذكاء)العقمية العامة قدرة المن األسئمة الذىنية التى تبين 

وىو صالح لكال  (القدرة العددية– القدرة الحسابية – القدرة المغوية )العقمية المتعددة مثل 
 .دقيقة (30)الجنسين، والمرحمة السنية المناسبة لتطبيقو مرحمة الشباب ، وزمن ىذا اإلختبار 

:  األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث  :ًا رابع

. جياز الرستامير لقياس الطول بالسنتيمتر ولقياس الوزن بالكيموجرام- 

 .ساعة إيقاف-  .                 شريط قياس-                   .كجم (3)كرات طبية - 

    . صالة جمباز–                   . عقل حائط–.     مراتب أسفنجية مختمفة اإلرتفاعات- 
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:  ت المستخدمةالإلختبار ( الثبات–الصدق )المعامالت العممية 
: معامل الصدق : أواًل 

ختبار القدرة العقمية العامة البدنية حساب معامل الصدق لإلختبارات تم   قيد " الذكاء"وا 
 طالباً  15)مياريًا قواميا مميزة مجموعة البحث بإستخدام صدق التمايز بين مجموعتين إحداىما 

مياريًا قواميا واألخرى مجموعة غير مميزة ، ( بالكمية جمبازفى ال من المميزين الثانيةبالفرقة 
وتم حساب  ، من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية( عينة البحث االستطالعيةطالباً  15)

 . يوضح ذلك (4) جدولالو داللة الفروق بين المجموعتين فى نتائج االختبارات قيد البحث،
( 4 )جدول

داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى المتغيرات 
ختبار القدرة العقمية العامة  البدنية   قيد البحث "الذكاء"وا 

 وحدة اإلختبارات
 القياس

  مميزة مجموعة
 15=ن

غير مميزة  مجموعة
 "ت "قيمة 15= ن

 ع م ع م

 *2.54 0.53 4.95 0.47 5.43متر  القدرة العضمية لمذراعين
 *2.91 3.28 34.47 2.96 37.90سم  عمى المحور الرأسى القدرة العضمية لمرجمين
 *4.79 0.12 2.10 0.10 2.30متر  عمى المحور األفقى القدرة العضمية لمرجمين

 *3.77 3.71 61.00 2.99 56.20سم  (القبة)مرونة الجذع 
 *4.31 2.49 25.53 2.25 29.40عدد  تحمل عضالت البطن

* 2.76 4.31 67.00 3.64 71.20درجة  "الذكاء"إختبار القدرة العقمية العامة 
 0.05دال عند مستوى                             *   2.048 = 0.05الجدولية عند مستوى " ت " قيمة         

بين المجموعتين 0.05عند مستوى  فروق دالة إحصائيًا وجود (4) جدولال من يتضح
ختبار القدرة العقمية العامة اإلختبارات البدنية المميزة وغير المميزة فى  قيد البحث " الذكاء"وا 
 . اإلختباراتصدقمما يشير إلى لصالح المجموعة المميزة 

: معامل الثبات: ثانيًا 

 إعادة التطبيق لحساب معامل الثبات، وذلك  اإلختبار ثمأستخدم الباحث طريقة تطبيق
ختبار القدرة العقمية العامة  ، عمي أفراد العينة قيد البحث" الذكاء"بتطبيق االختبارات البدنية وا 

من التطبيق األول  أيام (4)خرى عمي نفس العينة بعد مرور أاالستطالعية ثم إعادة التطبيق مرة 
فقد تم التطبيق الثانى بعد " الذكاء"بالنسبة لإلختبارات البدنية ، أما إختبار القدرة العقمية العامة 

 األول ينأيام من التطبيق األول ، وتم حساب معامل اإلرتباط بين نتائج التطبيق (10)مرور 
 .يوضح ذلك (5) ، والجدول 17/10/2019 إلى 7/10 وذلك فى الفترة من ،والثاني 
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( 5)                                         جدول 
 15=              معامل الثبات لإلختبارات قيد البحث             ن 

 وحدة اإلختبارات
 القياس

معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول
 ع م ع م الثبات

 *0.783 0.61 5.12 0.53 4.95متر  القدرة العضمية لمذراعين

 *0.721 3.74 35.33 3.28 34.47سم  عمى المحور الرأسى القدرة العضمية لمرجمين

 *0.896 0.15 2.15 0.12 2.10متر  عمى المحور األفقى القدرة العضمية لمرجمين

 *0.701 3.49 60.20 3.71 61.00سم  (القبة)مرونة الجذع 

 *0.724 2.66 26.00 2.49 25.53عدد  تحمل عضالت البطن

* 0.729 4.18 67.87 4.31 67.00درجة  "الذكاء"إختبار القدرة العقمية العامة 
 0.05دال عند مستوى                              *      0.514  =0.05مستوى  عند الجدولية"  ر "قيمة

 بين نتائج 0.05وجود إرتباط دال إحصائيًا عند مستوي  (5)يتضح من الجدول 
ختبار القدرة العقمية العامة األول والثاني لالختبارات البدنية ين التطبيق قيد البحث مما " الذكاء"وا 

. يشير إلي ثبات االختبارات قيد البحث
: أسموب تحميل المهمة التعميمية المدعم بالحاسب اآللى البرنامج التعميمى ب

 : التعميمىالبرنامجمن  هدفال: أواًل 

 فى الجمباز الحركات األرضيةجياز اليدين عمى عمى الشقمبة األمامية ميارة  إتقان أداء- 1
 :نبثق من اليدف العام األىداف التالية يو، ألفراد المجموعة التجريبية 

: األهداف المهارية  – أ

 بإتقان من خالل األداء الصحيح والدقيق اليدينعمى الشقمبة األمامية ميارة  الطالبؤدي يأن - 
 .ةليذه الميار

 . عمى التجريبالطالبتعود يأن - 

: األهداف المعرفية  – ب

.  قيد البحثة لمميارالفنى تسمسل األداء الطالبفيم يأن - 

  . من حيث الحركة ومستوى األداءالفنى التقويم ألدائو ة ميارالطالبكتسب يأن - 

 . طريقة جديدة لمتعممالطالبكتسب يأن - 

: األهداف الوجدانية - جـ 

. التدريب في مجموعاتو طريقة التعمم الذاتى الطالبكتسب يأن - 

. القدرة عمى تحمل المسئولية والثقة بالنفس الطالبكتسب يأن - 
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    : محتوى البرنامج التعميمى: ثانياً 

الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى لميارة مراحل األداء الفنى ل تحميلإجراء قام الباحث ب 
المرحمة التمييدية وتتضمن اإلقتراب ووضع اليدين عمى  )جياز الحركات األرضية فى الجمباز

 وتم وضع ، (المرحمة النيائية -  الدفع ألعمى والطيران المرحمة األساسية وتتضمن -األرض
 الجمبازوذلك من المراجع العممية المتخصصة فى مجموعة من الخطوات التعميمية لكل مرحمة ، 

حسين  عدلي ،(2) (1997)أحمد الهادى يوسف  ،(18) (1987)دمحم إبراهيم شحاته  : مثل
دمحم إبراهيم شحاته وأحمد فؤاد  ،(19)(2003) دمحم إبراهيم شحاته ،(10) (1998)بيومى 
باإلستعانة قام الباحث ، كما وتم ترتيبيا من السيل إلى الصعب، (20) (2006)الشاذلى 

عمى شكل لمميارة قيد البحث مراحل األداء الفني لوضع " مبرمج"بمتخصص فى الحاسب اآللى 
 لكل نص مكتوب حيث يوجد المتعممينتعامل معيا ي مبسطة فى برمجية تعميميةواجبات حركية 

تكوين تصور كامل  طالبوقد أتاح ذلك للمرحمة ، ولقطات فيديو تعميمية وصور توضيحية ، 
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات لميارة مراحل األداء الفنى لكل مرحمة من 

 .األرضية فى الجمباز

:  لبرنامج التعميمىلالتوزيع الزمنى : ثالثاً 

. أسابيع ىى فترة تطبيق التجربة (6)إجمالى عدد األسابيع - 1

موزعة  بالكمية التطبيقيةدقيقة ىو زمن المحاضرات  (90)الزمن المخصص لكل محاضرة - 2
: كما يمى 

. دقيقة (10 )مشاىدة البرمجية التعميمية- 

. دقيقة (25)التييئة واإلعداد البدني الخاص - 

. دقيقة (50)الجزء التعميمى والتطبيقى - 

. دقائق (5)الختام - 

أسموب تحميل الميمة التعميمية المدعم إستخدام بالبرنامج التعميمى محتوى كما تم عرض 
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى ميارة لتعمم  بالحاسب اآللى

( 4) عمى مجموعة من أساتذة طرق التدريس والجمباز بكميات التربية الرياضية ممحق الجمباز
.  %(100)وأتفق الخبراء عمى صالحية البرنامج بنسبة قدرىا 
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: ( التقميديالتعمم )الوحدات التعميمية بإستخدام أسموب التعمم باألمر
  أسموب التعمم باألمروالقائمة عمىتنفيذ محتويات الوحدات التعميمية بوضع وقام الباحث 

الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى ميارة فى تعمم  (التعمم التقميدى)
 عمى أفراد المجموعة الضابطة حيث قام الباحث بتقديم الشرح المفظى وأداء النموذج الجمباز
والمالحظ أن  ، والطالب يؤدى فقط ،  المراد تعمميا وتصحيح األخطاءلممراحل الفنيةالعممى 

 . ىو أسموب التدريس فقط (الضابطة– التجريبية )اإلختالف الوحيد بين أفراد المجموعتين 
 : القياسات القبمية

 ألفراد عينة البحث األساسية ة تعميميةقام الباحث قبل إجراء القياسات القبمية بتدريس وحد
لكى يصل جميع أفراد العينة إلى مستوى معين يمكن الباحث من خاللو إجراء القياسات القبمية، 

 إجراء القياسات القبمية، ثم قام الباحث ب24/10/2019 وحتى 20/10/2019وذلك فى الفترة من 
الشقمبة األمامية عمى اليدين  ميارة مستوى أداءفى لمجموعتين التجريبية والضابطة اعمي أفراد 

وحتي ،  26/10/2019الفترة من  خالل عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز
 ، ويعتبر ىذا القياس بمثابة إيجاد التكافؤ بينى مجموعتى البحث ، والجدولين 28/10/2019
: يوضحان ذلك  (7)، (6)

( 6)جدول  
  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

(  والطول والوزن والذكاء السن) معدالت النمو

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

  المجموعة التجريبية
 20=ن

      المجموعة الضابطة
 "ت"قيمة  20=  ن

 ع م ع م

 0.82 0.79 19.20 0.71 19.40 سنة السن

 0.69 5.52 169.70 5.94 171.00سم  الطول 
 0.75 5.04 67.00 4.83 68.20كجم  الوزن 

 0.91 4.82 68.00 4.66 69.40درجة " الذكاء"القدرة العقمية العامة 
 2.042 = 0.05الجدولية عند مستوى " ت " قيمة           

 بين 0.05دالة إحصائيًا عند مستوي غير وجود فروق  (6)يتضح من جدول 
مما يشير  (الذكاء ، ، الطول، الوزن السن)المجموعتين التجريبية والضابطة فى معدالت النمو 

. إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى ىذه المتغيرات
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( 7)جدول 
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث في 
 

وحدة  المتغيرات
 القياس

  المجموعة التجريبية
 20=ن

      المجموعة الضابطة
 "ت"قيمة  20=  ن

 ع م ع م

 0.77 0.62 4.80 0.58 4.95متر  القدرة العضمية لمذراعين
 0.43 5.29 33.50 4.63 34.20سم  عمى المحور الرأسى القدرة العضمية لمرجمين
 0.96 0.15 2.05 0.17 2.10متر  عمى المحور األفقى القدرة العضمية لمرجمين

 0.72 5.72 60.80 5.44 59.50سم العمود الفقرى مرونة 
 0.83 4.69 24.60 4.21 25.80عدد  تحمل عضالت البطن

      : الشقمبة األمامية عمى اليدين
 0.26 0.61 0.90 0.57 0.95درجة المرحمة التمهيدية 
 0.38 0.79 1.00 0.82 1.10درجة المرحمة األساسية 
 0.34 0.53 0.77 0.55 0.83درجة المرحمة النهائية 

 0.56 1.14 2.67 1.19 2.88درجة المجموع الكمى لممهارة 
   2.042  =0.05الجدولية عند مستوى " ت "  قيمة        

 بين 0.05دالة إحصائيًا عند مستوى غير وجود فروق  (7)يتضح من جدول 
الشقمبة  ميارة  ومستوى أداءالمتغيرات البدنية قيد البحثالمجموعتين التجريبية والضابطة فى 

، مما يشير إلى تكافؤ مجموعتى األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز
 .البحث فى ىذه المتغيرات

: البرنامج التعميمي المقترح تطبيق 

أسموب تحميل الميمة التعميمية المدعم بالحاسب إستخدام البرنامج التعميمي بتطبيق تم  
 بواقع درسين فى أسابيع متصمة (6) ولمدة ، أفراد المجموعة التجريبية عمى( 5ممحق ) اآللى

أسموب كما تم إستخدام   ،10/12/2019 وحتي 30/10/2019وذلك فى الفترة من  ،األسبوع 
يوضح نموذج لدرس  (6)وممحق ،  مع المجموعة الضابطة (الطريقة التقميدية)التعمم باألمر 

. التعمم باألمربإستخدام 

:  القياسات البعدية

مستوى أداء إجراء القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة فى ب قام الباحث 
فى الفترة من  الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمبازميارة 
. بنفس ترتيب وشروط القياسات القبمية  ،14/12/2019 وحتى 12/12/2019

 : قيد البحث اإلحصائيةاألساليب
:  قام الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا بإستخدام األساليب اإلحصائية التالية

  Meanالمتوسط الحسابى- 
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 Standard Deviation  اإلنحراف المعيارى - 

   Medianالوسيط- 

  Skewnessمعامل اإللتواء- 

 Correlation Coefficients  معامل اإلرتباط البسيط- 

 T.Test "ت"إختبار - 

 Ratios & Rates Test إختبار النسب والمعدالت- 
 :عرض ومناقشة النتائج

 : نتائجالعرض : واًل أ
  (8)جدول  

 مستوى فى داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 
 20= ن             الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضية أداء                        

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع م ع م "ت"قيمة  القياس البعدي القياس القبمي

      : الشقمبة األمامية عمى اليدين
* 5.38 0.51 1.90 0.57 0.95درجة المرحمة التمهيدية 
* 10.72 0.79 4.05 0.82 1.10درجة المرحمة األساسية 
* 9.46 0.62 2.75 0.55 0.83درجة المرحمة النهائية 

* 13.81 1.15 8.70 1.19 2.88درجة المجموع الكمى لممهارة 
  0.05دال عند مستوى                         *     2.093 = 0.05الجدولية عند مستوى " ت " قيمة         

 بين القياسين القبمي 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (8)يتضح من جدول 
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز مستوى أداء ميارة والبعدى لممجموعة التجريبية فى 
 .ولصالح القياس البعدى الحركات األرضية فى الجمباز

 
  (1 )                                                            الشكل

 مستوى فى داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية        
 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيةأداء         
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( 9)جدول 
 مستوى فى داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة 

                          20=  ن           الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيةأداء                       

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 "ت"قيمة  القياس البعدي القياس القبمي
 ع م ع م

        :الشقمبة األمامية عمى اليدين
* 3.29 0.53 1.50 0.61 0.90درجة المرحمة التمهيدية 
* 8.57 0.76 3.25 0.79 1.00درجة المرحمة األساسية 
* 7.72 0.58 2.30 0.53 0.77درجة المرحمة النهائية 

* 11.36 1.11 7.05 1.14 2.67درجة المجموع الكمى لممهارة 
  0.05دال عند مستوى                         *          2.093  =0.05الجدولية عند مستوى " ت " قيمة          

 بين القياسين القبمى 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (9) يتضح من جدول 
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات ميارة والبعدى لممجموعة الضابطة فى 

 . ولصالح القياس البعدىاألرضية فى الجمباز

 
( 2 )الشكل

 مستوى فى داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة  
ة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيأداء                                

( 10)جدول  
  فى روق بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطةــــة الفـــدالل 

 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيةمستوى أداء 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المجموعة التجريبية     
 20= ن 

المجموعة الضابطة    
 "ت"قيمة  20= ن

 ع م ع م
        :الشقمبة األمامية عمى اليدين

* 2.37 0.53 1.50 0.51 1.90درجة المرحمة التمهيدية 
* 3.19 0.76 3.25 0.79 4.05درجة المرحمة األساسية 
* 2.31 0.58 2.30 0.62 2.75درجة المرحمة النهائية 

* 4.49 1.11 7.05 1.15 8.70درجة المجموع الكمى لممهارة 
  0.05دال عند مستوى     *                             2.042 = 0.05الجدولية عند مستوى " ت "  قيمة            
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 بين القياسين 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى  (10)يتضح من جدول 
ميارة الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز البعدين لممجموعتين التجريبية والضابطة فى 

 . ولصالح المجموعة التجريبيةالحركات األرضية فى الجمباز

( 3 )الشكل 
  فى روق بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطةــــة الفـــدالل 

 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيةمستوى أداء 
( 11)جدول 

  فى  القياس البعدى عن القبمى لممجموعتين التجريبية والضابطةنسب التحسن
 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضيةمستوى أداء 

 المتغيرات
 20= المجموعة الضابطة         ن 20= ن       المجموعة التجريبية   

 نسب التحسن بعدي قبمي نسب التحسن بعدي قبمي
        :الشقمبة األمامية عمى اليدين

% 66.67 1.50 0.90% 100.00 1.90 0.95المرحمة التمهيدية 
% 225.00 3.25 1.00% 268.18 4.05 1.10المرحمة األساسية 
% 198.70 2.30 0.77% 231.33 2.75 0.83المرحمة النهائية 

% 164.04 7.05 2.67% 202.08 8.70 2.88المجموع الكمى لممهارة 

تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة  (11)يتضح من جدول 
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز ميارة  القياس البعدى عن القبمى فى نسب تحسنفى 

 .الحركات األرضية فى الجمباز
 : مناقشة النتائج: ثانياً 

: مناقشة نتائح الفرض األول- 1
 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى إلى  (1)والشكل ( 8)جدول أشارت نتائج ال

الشقمبة األمامية عمى مستوى أداء ميارة بين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية فى 
 .ولصالح القياس البعدى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز مستوى أداء ميارة  ويعزى الباحث التحسن فى
إلي إستخدام أسموب تحميل الميمة لمجموعة التجريبية  لدى أفراد االحركات األرضية فى الجمباز

الميارة ) التعميمية الميمة تحميلو تجزئة والذي يتأسس عمى ،بالحاسب اآللى  المدعم التعميمية
 الطالب اكتساب بيدف إلى مراحل تعميمية متدرجة من السيل لمصعب تعمميا داالمر (قيد البحث
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الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات لميارة القدرة عمى األداء الفنى الصحيح 
األرضية فى الجمباز، باإلضافة إلى إمكانات الحاسب اآللى الكبيرة من خالل عرض الميارة  
فى لقطات فيديو تعميمية وصور توضيحية ، توضح مراحل األداء الفنى لمميارة قيد البحث ، 
وبالتالي يستطيع الطالب تكوين تصوري بصرى صحيح عن الميارة األمر الذى أسيم بشكل 

 الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز،ميارة فعال فى إتقان 
 سميماندمحم خالد  ، (8()2005)حسني السيد عادل : مع نتائج دراسة كل منيتفق  اوىذ
تحميل  أسموب أن إستخدامعمى حيث أتفقوا  (5()2015)دمحم  ميرة مصطفى أ،(7 )(2010)

لو تأثير إيجابى عمى  تحسين مستوى أداء الميارات الحركية فى الرياضات  الميمة التعميمية
 .الفردية والجماعية

 أن عرض الميارات Smith( 2005) سميث تتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليوكما 
تمكن المتعمم من تطوير األداء من خالل أساليب التدريس الحركية فى صورة أجزاء متسمسمة 
بما يتيح لو التذكر والتحكم فى كل جزء من أجزاء الميارة  ، الفردى المتسمسل واإلستجابة لألداء

      (137: 37).الحركى لمميارات

 (2016) مختار وآخرون إمام ،(2005) أبو هرجه ودمحم سعد مكارم : كل من ويضيف
 يساعد عمى تكوين التصور الذىنى والمفاىيم بصورة عرض النماذج الحركية بالحاسب اآللى أن

 غيروأن أى نظام يسير بالطريقة التقميدية  ،  عن األسموب التقميدىالطالب لدىأفضل 
    (31:4)،(71:28).كاف

توجد فروق دالة إحصائيًا  ":وبذلك يتحقق صحة فرض البحث األول والذى ينص عمى
مهارة الشقمبة األمامية  فى مستوى أداءبين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية 

 ." ولصالح القياس البعدى عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضية فى الجمباز

 : الفرض الثانىنتائجمناقشة  -2
 0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ( 2)والشكل ( 9)جدول ال أظيرت نتائج 

الشقمبة األمامية عمى مستوى أداء ميارة بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى 
 .ولصالح القياس البعدى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز مستوى أداء ميارة فى  التحسن الباحث يرجعو
قوم بو المعمم يى ذ الالفعالإلي الدور لمجموعة الضابطة فراد األ الحركات األرضية فى الجمباز

قيد البحث  ةعتمد عمى الشرح المفظى من قبل المعمم عن المياريى ذ والأسموب التعمم باألمر ،فى 
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 الشقمبة األمامية عمى اليدينميارة لووصفيا وصفًا دقيقًا باإلضافة إلى عرض نموذج عممى ، 
لمجموعة األفراد  إصالح األخطاء الفنية فور حدوثياىذا باإلضافة إلى  ، بواسطة المعمم

 واألمين عبد الحفيظ مراد فايز :  ىذه النتيجة مع ما أشار إليو كل منوتتفق، الضابطة
 من األساليب المباشرة لسرعة وصول باألمر أسموب التعمم أن (2004)فكرى حسن  ،(2003)

 حيث يشعر المعمم باالمتياز والسيطرة عمى المتعممواكتساب الميارات من المعمم إلى  المعمومات
 . المحيطة خالل التعممالبيئةويستطيع ضبط ظروف  ، الموقف التعميمى

(14 :176)،(16 :128)  

 ىذا األسموب ىو صانع القرار فىأن المعمم  (2006) عبد الحميم محمود ويضيف
ويحدد خط سيره خالل العممية  ،  المتعممنجاحوالمتحكم الرئيسى فى العممية التعميمة مما يؤكد 

  (248: 26).التعميمية

توجد فروق دالة إحصائيًا  :"وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثانى والذى ينص عمى
مهارة الشقمبة األمامية  فى مستوى أداءبين القياسين القبمي والبعدى لممجموعة الضابطة 

. "ولصالح القياس البعدى عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضية فى الجمباز

 : الفرض الثالثنتائجمناقشة - 3

وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى عن  (3)والشكل ( 10)جدول ال أسفرت نتائج
مستوى أداء ميارة الشقمبة  بين القياسين البعدين لممجموعتين التجريبية والضابطة فى 0.05

 .ولصالح المجموعة التجريبيةاألمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز 

مستوى أداء ميارة  الباحث تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة فى يرجعو
إستخدام فاعمية إلى الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز 

، والذى يتأسس عمى تجزئة الميارة إلى  تحميل الميمة التعميمية المدعم بالحاسب اآللىأسموب 
والسير فى خطوات محددة تبعًا ، مما وفر لممتعمم عامل الثقة إطارات تعميمية مبسطة ، ومتدرجة 

وىذا  ،وصواًل لمميارة الكمية من خالل إتقان الميام التعميمية الفرعية لمميارة لسرعتو الذاتية 
 المتبع مع أفراد المجموعة (الطريقة التقميدية)أسموب التعمم باألمر يختمف عن التدريسى األسموب 
 دون الطالبوالتنفيذ فقط من قبل ، عتمد عمى الشرح والنموذج من قبل المعمم يى ذوال، الضابطة 

قطامى   يوسف، وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشار إليوأدنى مشاركة فعالة فى العممية التعميمية
 التعميم ييسر عمى المدعم بوسائل تكنولوجيا تحميل الميمة التعميميةأن إستخدام أسموب  (2013)
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الميام التعميمية الفرعية ، وتفاصيل ، ومكونات الميارة باإلضافة إلى لتعرف عمى االمتعممين 
 ( 54:30.)تكوين تصور بصرى فعال يخدم إتقان الميارات المطموب تعمميا

 أحمد ،(6()2006)إيمان سيد أحمد  :تتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل منكما 
أسموب  أىمية إستخدامعمى ( 1)(2018 )محمودإبراهيم أحمد   ،(3)(2015)دمحم  شوقى

تقان الميارات األساسية فى الرياضات الفردية والجماعية ،  تحميل الميمة التعميمية فى تعمم وا 
 .وذلك مقارنة بالطريقة التقميدية

 دونال ،Gigging, et.,al (1997) جيجنج وآخرون : كل من  وفى ىذا الصدد يتفق
Donal  (2002)  تؤدى دورًا ىامًا في تطوير العممية التعميمية وجودة ة تكنولوجيالوسائل الأن

بعض الدراسات إلي أن تحصيل المتعممين الذين تمقوا تعميمًا نتائج ولقد أشارت  ، نواتج التعمم
عن طريق الحاسب اآللى تفوق عمي مستوي التعميم التقميدي، وىذا يعني أن استخدام الحاسب 

، كما أشارت كذلك إلي أن اتجاىات المتعممين أصبحت  ٪ من الوقت23اآللي في التعميم يوفر 
(  21، 20: 32)،(283: 33).إيجابية

تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة  (11)جدول كما أظيرت نتائج ال
الشقمبة األمامية عمى مستوى أداء ميارة  القياس البعدى عن القبمى فى نسب تحسنالضابطة فى 

 .اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

دمحم سعد زغمول وآخرون  :كل من ما أشار إليو   ىذه النتيجة معتتفقو
  Najar Lawrance، نجار لورانس Angorla Scott ( 2005)أنجورال سكوت ،(2001)
أن درجة إنبيار المتعمم بأساليب التعمم غير التقميدية تعمل عمى جذب إنتباىو نحو  (2005)

موضوع التعمم مما يزيد من تحصيمو الحركى والمعرفى من خالل تقديم التغذية الراجعة المناسبة 
 .بشكل غير تقميدى ليقوم المتعمم بتصحيح أخطائو أثناء التعمم

(23 :23)،(31 :197)،(134:34   ) 

توجد فروق دالة إحصائيًا  ":وبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثالث والذى ينص عمى
مهارة الشقمبة  فى مستوى أداءبين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة 

 . "ولصالح المجموعة التجريبية األمامية عمى اليدين عمى جهاز الحركات األرضية فى الجمباز

 :اإلستخالصات

 فى ضوء نتائج البحث وأىدافو وفروضو، وفى حدود عينة البحث، تمكن الباحث من 
 :التوصل إلى اإلستخالصات التالية



 20 

دال تأثيرًا إيجابيًا بالحاسب اآللى  التعميمية المدعم أسموب تحميل الميمة إستخداميؤثر - 1
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى مستوى أداء ميارة عمى  (0.05)إحصائيًا عند مستوى 

- لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية بنين  جياز الحركات األرضية فى الجمباز
 . جامعة الزقازيق

دال إحصائيًا عند مستوى تأثيرًا إيجابيًا  (الطريقة المعتادة)أسموب التعمم باألمر   إستخدامؤثري- 2
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية مستوى أداء ميارة عمى  (0.05)

 .جامعة الزقازيق- لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية بنين  فى الجمباز

القياسات تفوق أفراد المجموعة التجريبية بداللة إحصائية عمى أفراد المجموعة الضابطة فى - 3
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى مستوى أداء ميارة فى البعدية 
 .الجمباز

 القياس نسب تحسن تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة فى -4
الشقمبة األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات مستوى أداء ميارة البعدى عن القبمى فى 
. األرضية فى الجمباز

: التوصيات

:  يمىبما الباحث وصىي حدود عينة البحث وفى عمى ما جاء باإلستخالصات بناءً  

تقان  التعميمية المدعم أسموب تحميل الميمة إستخدام- 1 الشقمبة ميارة بالحاسب اآللى لتعمم وا 
لطالب الفرقة الثانية بكمية  األمامية عمى اليدين عمى جياز الحركات األرضية فى الجمباز

 .جامعة الزقازيق- التربية الرياضية بنين 

العمل عمى إستخدام الحاسب اآللي في تقديم وعرض الميارات باعتباره وسيمة جذابة يمكن - 2
.  ميارات الجمبازأن تسيم في زيادة إنتباه وتصور الطالب نحو تعمم

شبكة – كاميرات التصوير – الحاسب اآللى )تكنولوجيا التعميم اإلىتمام بتوفير وسائل - 3
فى تعمم ميارات التعميمية  أسموب تحميل الميمةلتفعيل دور  (شاشات العرض- اإلنترنت 
 .الجمباز

عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بكميات التربية الرياضية عمى - 4
بالحاسب اآللى فى تدريس الجوانب  التعميمية المدعم تحميل الميمةأسموب كيفية استخدام 

 .الجمبازالتطبيقية لمقررات 
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المراجع 

 :المراجع العربية:  أوالً 

عمى  برنامج تعميمى باستخدام أسموب تحميل الميمة تأثير:" (2018 )محمودإبراهيم  أحمد -1
تعمم بعض الميارات األساسية لميوكى لطالب كمية التربية الرياضية جامعة 

 .أسيوطجامعة  كمية التربية الرياضية ، ، ، رسالة ماجستير"سوىاج

 أساليب منيجية فى تعميم وتدريب الجمباز، دار المعارف، (:1997)أحمد الهادى يوسف - 2
 .القاىرة

 عمى اآللى بالحاسب الميمة تحميل أسموب استخدام تأثير:" (2015)دمحم  شوقى أحمد -3
 ،" الطائرة الريشة فى المعرفى والتحصيل األساسية بعض الميارات أداء مستوى 
 الرياضية التربية ، كمية (73) الرياضة ، العدد وعموم البدنية لمتربية العممية المجمة
 حموان  جامعة ،لمبنين

ميارات ( : 2016)إمام مختار ، أحمد النجدى ، صالح عرفه ،عمى راشد ، حسن القرش - 4
 .التدريس ، مكتبة زىراء الشروق ، القاىرة

 المدعم تكنولوجيا الميمة تحميل أسموبب برنامج تعميمى رتأثي:" (2015)دمحم  ميرة مصطفى أ-5
تعمم الوثب الطويل لذوى صعوبات التعمم الحركى بالحمقة األولى من التعميم  عمى

 .المنيا ، جامعة كمية التربية الرياضية ،ماجستير رسالة  ،"األساسى

 فى تعميم بعض ميارات الميمة تحميل أسموبأثر استخدام (:"2006) إيمان سيد أحمد -6
 رسالة ،" أسيوطبكمية التربية الرياضية جامعة األولى الفرقة لطالبات الطائرةكرة ال

   .المنصورة جامعة  كمية التربية الرياضية ، ،دكتوراه 

  برنامج تعميمى باستخدام أسموب تحميل الميمة التعميميةتأثير:" (2010 )سميماندمحم  خالد -7
سباحة الزحف عمى البطن لدى طالب كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة عمى 

جامعة  كمية التربية الرياضية ، ،  ، رسالة ماجستير"الحديدة الجميورية اليمنية
 .أسيوط

 بعض تعمم عمى الميمة تحميل اسموب استخدام تأثير:" (2005) حسني السيد  عادل-8
والرياضة ،  البدنية التربية لعموم العممية ، المجمة"السمة  كرة في الميارات الدفاعية

 . المنصورة  جامعة ،الرياضية التربية ، كمية (5)العدد 
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تكنولوجيا التعميم والمعمومات واستخدام الكمبيوتر والفيديو في (: 2010)عاطف السيد دمحم - 9
. التعميم والتعمم، مطبعة رمضان، اإلسكندرية

 المجموعات الفنية عمى جياز الحركات األرضية ، دار (:1998)حسين بيومى  عدلي -10
 .الفكر العربى ، القاىرة

 في الحديثة االستراتيجيات (:2013) لين بوأ المرسى ووجيه ، قورة السميع عبد  عمي-11
 . القاىرة ، مطبعة الشيماء ، المغة وتعميم تعمم

نظرية الدوائر المغمقة فى التعمم الحركى ، دار الفكر ( : 1999 )طه صطفيم عمي- 12
 .العربى ، القاىرة

 .، كمية التربية،جامعة الزقازيقإختبار القدرة العقمية (:2008 )فاروق عبد الفتاح موسى -13

 دار التربية العممية وا عداد المعممين ، دليل: (2003 ) مراد ، األمين عبد الحفيظفايز- 14
 . لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندريةءالوفا

عبد ترجمة . المرشد في التقنيات التربوية  : (2015) هنري إلينجتون ، فرد يبرسفال -15
. ، الرياض ، المممكة العربية السعودية، جامعة الممك سعود  العزيز دمحم العقيمي

،عالم " تطبيقاتو– تقويم نتائجو – أسسو  – أىدافو "التدريس: (2004 ) حسن ريانفكرى - 16
 .ىرةالكتب، القا

 التدريس نماذجو ومياراتو، المكتب العممى لمنشر والتوزيع :(2012)كمال حسين زيتون - 17
.  اإلسكندرية

 دليل الجمباز األرضى ، الفنية لمطباعة والنشر ، (:1987)دمحم إبراهيم شحاته - 18
 .اإلسكندرية

.  أسس تعميم الجمباز،دار الفكر العربى،القاىرة(:2003) دمحم إبراهيم شحاته -19

 التطبيقات الميدانية لمتحميل الحركى (:2006)دمحم إبراهيم شحاته ، أحمد فؤاد الشاذلى - 20
. فى الجمباز، المكتبة المصرية ، اإلسكندرية

، دار 4 إختبارات األداء الحركى، ط(:2001)دمحم نصر الدين رضوان ، دمحم حسن عالوى - 21
 .الفكر العربى، القاىرة
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 التدريس المعاصر تطوراتو وأصولو وعناصره وطرقو ، دار ( :2015)دمحم زيدان حمدان - 22
. التربية الحديثة ، عمان ، األردن

 التعمم وأساليبيا في تكنولوجيا :(2001) سعيد هاني  ، أبو هرجةمكارم  ، سعد زغمولدمحم- 23
 .التربية الرياضية ، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة

، 4، ط1 القياس والتقويم فى التربية البدنية والرياضية، جـ(:2001)دمحم صبحى حسانين - 24
 .دار الفكر العربى، القاىرة

 والفعل القول بين التفكير تنمية جلأ من التعميم تكنولوجية (:2009) محمود الحيمة دمحم -25
. ردنألا ، عمان ، الثقافة لمنشر والتوزيع دار ، والممارسة

 الرياضية ، مركز التربية تدريس ديناميكية: (2006 )محمود عبد الحميم عبد الكريم- 26
 .الكتاب لمنشر،القاىرة

الثقافة لمنشر  ، دار2التدريس ، ط تصميم أساسيات( : 2015)الكسوانى  خميل مصطفى- 27
 .، األردن ، عمان والتوزيع

مركز الكتاب  مناىج التربية الرياضية،(: 2005)دمحم سعد زغمول  ، مكارم حممى أبوهرجة- 28
 .لمنشر، القاىرة 

، دار الفكر لمطباعة   عمم النفس العام:(2012)عبد الرحمن عدس ،  قطامييوسف - 29
 . ، األردنوالنشر، عمان

 والتوزيع لمنشر المسيرة دار ، التعمم في المعرفية النظرية (:2013 )قطامي يوسف -30
 .، األردن عمان ، والطباعة
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