
 
 

 
 متر حواجز) ١٠٠ (لسباقفاعلية استخدام إستراتيجية الدعائم التعليمية على الص�بة النفسية ومستوى اداء الفنى والرقمى 

 م٢٠١٧-ل<بحاث العلمية ثاني  للنصف ال– ول المجلد ا– جامعة الزقازيق – كلية التربية الرياضية للبنات –مجلة بحوث التربية الشاملة 

- ٢٦٢ -

  الصالبة النفسية إستراتيجية الدعائم التعليمية علىاستخدام  فاعلية 
  متر حواجز)١٠٠(لسباق  ومستوى األداء الفنى والرقمى
 

شيماء مصطفى عبد اهللا على/ د. م*        

 : ومشكلة البحثالمقدمة 

 خـالل مـن ليميةالتع والمخرجات ،التربوية اإلنتاجية تحسين إلى والتربوية التعليمية المؤسسات تلجأ
 والتـدريب  والتقـويم والتنفيذ التخطيط مستوى على ، التعليمية العملية في أساليب التدريس الحديثة توظيف

 الشـاملة الجـودة معـايير من ، التعليمية والبيئة المتعلمين بين والتطبيقي الفكري التفاعل وأصبح والتطوير،
 وتوظيفهـا،   بأساليب التدريس الحديثـةاألخذ إلى لمؤسساتا ذهه دفع مما ، والتربوية التعليمية للمؤسسات

  وواقـع المتعلمـين بحاجـات اسـتخدامها وربـط ، المتنوعـة التعليميـة والمواقـف التعلـيم مجـاالت جميـع فـي
 األخذ جعل مما،  واالتصاالت المعلومات ثورة تهاأفرز التي التحديات ومواجهة أهدافها لتحقيق ، مجتمعهم

 ضـوء فـي ًمناسـبا تـراه مـا وتتبنـى ، التعليميـة العمليـةب للنهـوض استراتيجي خيار س الحديثةأساليب التدريب

    .وتربوية تعليمية أهداف من تحققه وما ، تهاإمكانا

 علـى الكبيـر تركيـزه الجـامعي للتعلـيم االنتقـادات وأبـرز أهـمإلـى ) ٢٠١٠(زيتـون حسـن يشـير و

 على يركز ما ًكثيرا الجامعي فالتعليم ، التعليم لعملية األخرى ةالتطبيقي الجوانب ٕواغفال ، المعرفي الجانب

 وتطوير ، المهنية الطالب وكفاءات مهارات نمو حساب على المنطقية العمليات وعلى ، المعلومات حفظ
 الحياتيـة المواقـف مختلف في المهارات تطبيق على تساعده التي والمعلومات المفاهيم ٕواكسابه ، اتجاهاته

 يخلـق والتعليميـة التدريسـية األنشـطة فـي أسـاليب التـدريس الحديثـة يوظـف الذي الجامعي التعليم إنف لذا ،
 مهـارة الطـالب يكسـب ممـا ، الـتعلم عمليـات فـي المشـاركة فـي والرغبـة الـتعلم علـى الطـالب إقبـال مـن ًجـوا

 )٩٣:٧(.الحياة مدى المستمر التعلم وبالتالي،  التعلم كيفية

حدى النظم التعليمية التي تؤكـد علـى ديناميكيـة وحركـة وتفاعـل إلدعائم التعليمية اإستراتيجية تعد و

 مكانيـات واسـتعدادات المتعلمـينإل ًانشطة والمواد التعليمية وفقألذ تقدم اإ،  المتعلمين في المواقف التعليمية
وزيـادة ، ت المتعلمـين شـباع حاجـاإلـى إ، وتهـدف الـدعائم التعليميـة   عن خلفياتهم المعرفية السابقةً، فضال

الـدعائم التعليميـة ويرتكـز مفهـوم  ، وبالتالي زيـادة خبـراتهم وتنميـة مهـاراتهم وقـدراتهم ، دافعيتهم نحو التعليم
و معلومـات أ، وقد تكون المساعدة على شكل تلميحـات  على تقديم المساعدة المؤقتة التي يحتاجها المتعلم

                                           
 .  جامعة الزقازيق–التربية الرياضية بنات  كلية –مدرس بقسم مسابقات الميدان والمضمار   *
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، بعـدها يتـرك ليكمـل بقيـة  قـدرات التـي تمكنـه مـن مواصـلة تعلمـهكسابه بعـض المهـارات والإبقصد رشادية إ

    )٨٦:٢٣(.  على قدراته الذاتية في اكتشاف المفاهيم والمعرفة الجديدةً معتمداًتعلمه منفردا

حـدى تطبيقـات النظريـة البنائيـة إالـدعائم التعليميـة إسـتراتيجية أن  )٢٠١٢ (Wangانـج ويذكر و    

، وهـي مـن نظريـات الـتعلم التـي تؤكـد  "وتسكيجفي " األصـل الروسي النفس عالم وضعهااالجتماعية التي 

ذ يجــري إكثــر خبــرة، ألخــرين اآلوبمســاعدة ا، ، الــذي يبنــي معرفتــه بنفســه  علــى النشــاط التعــاوني للمــتعلم

شـكل والتفاعل االجتماعي للمتعلم مع زمالئه ومعلمـه ثـم ب، التعلم وبناء المعرفة من خالل عملية التواصل 
    )  ١٥:٢٨.(فردي

السـابقة والموقـف معلوماتـه  بـين الـربط تمكـين المـتعلم مـن لـىإستراتيجية الدعائم التعليمية إتهدف و

دوات أ واســـتثمار مـــا لديـــه مـــن وســـائل و،التقـــويم الســـليم لألفكـــارتـــدريب المـــتعلم علـــى  ، والتعليمـــي الجديـــد
، باإلضــافة ـلـى خـبـرة الـمـتعلمإائج جدـيـدة تضــاف  نـتـالتوصــل اـلـىً، وأيضــا  لمعالجــة المواـقـف والتعاـمـل معهــا

  )١٢:٢٧(.ثناء التعلمأتعزيز االستقاللية واالعتماد على النفس إلى 

 تعتمد على يةخطوات تدريس "نها أبستراتيجية الدعائم التعليمية إ )٢٠١٠ (Fatma فاطمةعرف تو

 مســاعدتهم لبعضـهم فـي موـقـف وأبـذل مـن قـبـل الطـالب بمسـاعدة المـدرس ُجهـد تعـاوني لحـل المشــكالت ي

   )٢٦:١٧(."تعليمي

 فى التحكم فى حالة األداء المثالية كما أنها تهدف إلـى بنـاء القـوة ًكبيراً دورا النفسيةالصالبة وتلعب 

،  زـيــادة ـقــدرة الالعـــب عـلــى المواجهـــة يعمـــل عـلــى النفســـيةالعقلـيــة واالنفعالـيــة ، والـتــدريب عـلــى الصـــالبة 
ً الضغوط البدنية والعقلية واالنفعالية حتى يصبح أكثر تفاعال فـى المنافسـة األمـر والتعامل مع جميع أنواع

 تقـلـل مــن مخــاطر اإلصــابات الرياضــية هوفــى الوقــت نفســ، اـلـذى ـيـنعكس عـلـى إتقــان المهــارات الرياضــية 
 ) ٧،٨: ١٢.(واالنسحاب االنفعالي

األهــم ـفـى تحقـيـق هــى  النفســية أن الصــالبة )٢٠٠٢ (Gould, et., alجوـلـد وآخــرون   وـيـذكر

 ) ٢٩٣ :١٩(.اإلنجاز الرياضى

الصـالبة أن  )٢٠٠٤(  Simon Middleton, et., alسـيمون ميـدلتون وآخـرون ضـيفوي

أقصى مستوى نفسي نستطيع الوصول إليه ، وهى تكسب الرياضيين قدرة على التحمل مقارنة هى  النفسية

: ٢٥( .ر التركيـز والثقـة والثبـات تحـت الضـغوط أثناء التنافس الرياضى ، وذلك من خـالل تطـويبمنافسيهم
٢٠٩ (   
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، مـــن أمتـــع ســـباقات المضـــمار   حـــواجز رجـــال)م١١٠(، و  حـــواجز للســـيدات)م١٠٠( ســـباق دويعـــ

واألداء الفـنـي ذو المســتوى الـعـالي ـفـي ، وأصــعبها ـفـي األداء، إذ يجـمـع هــذا الســباق ـبـين الســرعة ـفـي الـعـدو 
، والمرونـة الديناميكيـة التامـة فـي جمـيـع  لتوافـق العصـبي العضـلي، باإلضـافة إلـى ا مرحلـة تخطـي الحـاجز

، فعــدائي الحــواجز يحـتـاجون إـلـى ـقـدر  حركــات الجســم باإلضــافة إـلـى الـقـدرة عـلـى الوـثـب العمــودي واألفـقـي

  )٦٣: ٢١(،)٩٤: ٥(. المتميز، واألداء الفني العاليةكبير من اللياقة البدنية

، وليـام ووليـام )١٩٩٩ (Gerry Carr جيـرى كـار، )١٩٩٧(بسطويسي أحمد  :كل من  تفقوي

، سم لتخطي الحاجز بشكل جيد ٢٠٠-١٩٠ ترتقي على بعد حواجز )م١٠٠(لى أن متسابقة ع )٢٠٠٥(

ا إلـى و كمـا أشـار،سـم١٥٠ -١٠٠وعلـى بعـد ، ًوالتي تمكن الرجـل الحـرة مـن الهبـوط سـريعا خلـف الحـاجز 

ومـا يترتـب عليـه مـن بعـض التغيـرات البسـيطة فـي ، لحـاجز أن المروق الجيد للحاجز يتوقف على ارتفاع ا
من متسابقة ال، ولكي تتمكن  ووضع الجذع والذراعين، والتي ترتبط بالرجل الحرة ورجل االرتقاء ، التكنيك 

ولألمام في اتجـاه العـدو ، مروق الحاجز بشكل أمثل عليها العمل على تقريب الجذع للحافة العليا للحاجز 
: ١٨(،)١١٤: ٥(.، كمـا تـزداد نسـبة رفـع الركبـة كلمـا زاد ميـل الجـذع ة رجـل االرتقـاء للخـارجمع تبعيد ركب

٦٨، ٦٧: ٢٩(،)٤٩(  

مسـابقات تدريس مقـرر ب هاقياموولقد تبلورت فكرة البحث من خالل الخبرة العلمية والعملية للباحثة  

 أن هنـاك ت الحظـبنـات جامعـة الزقـازيق بكليـة التربيـة الرياضـية الثانيـةالفرقـة لطالبـات  الميدان والمضـمار
وتتمـثـل هـذه المشــكالت ـفـى  ، حــواجز) م١٠٠(سـباق القائـمـات علـى ـتـدريس  المشــكالت التـى تواجــه بعـض

اـلــذى و) الطريقــة المعتــادة(األوامرتعلم ـبــأســلوب الــ هـــو، و ـفــى العمليــة التعليميــةالمتبــع التدريســى األســلوب 
 ا، وتصـــحيحه ة وذـلــك مـــن قـبــل المعلمـــ، هـــارة المـــراد تعلمهـــايعتمـــد عـلــى شـــرح وتـقــديم النمـــوذج العمـلــى للم

 الطالبــات، األمــر الــذى ال يراعــى الفــروق الفرديــة بــين الطالبــات ولعــدد قليــل مــن ،الفنيــة لــبعض األخطــاء 
عـداد أنهـا مـع التطـور العلمـي وزيـادة أ، اال   في مواقف وظروف معينةالطريقة المعتادة ةفاعليمن رغم وبال

إنخـفـاض ـلـى إدى أهــداف اـلـتعلم مـمـا أالمـنـاهج ـلـم تـعـد كافـيـة لتحقـيـق أســاليب الـتـدريس وطــور وت،  الطالـبـات

 باإلضـافة إلـى القلـق والخـوف الزائـد مـن اإلصـابة ،حـواجز) م١٠٠(سباق فى  األداء الفنى والرقمىمستوى 
 بالسـلب نعكـسإكل هذا  وبالتالى تنخفض درجة الصالبة النفسية لديهن حواجز ،) م١٠٠(عند أداء سباق 

 .بالكلية الثانيةلطالبات الفرقة  األداء الفنى والرقمىمستوى  على

درجـات  علـى ة بهـا الباحثـت قامـتـىالاألولـى ، وً ذلك واضحا من واقع الدراسـة اإلسـتطالعية ويبدو

 ،٢٠١٥/٢٠١٦ للعـام الجـامعى  بالكليـةالثانيـة الفرقـة لطالبـات حواجز) م١٠٠(اإلختبار العملى فى سباق 
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 فـى ة ضـعيفدرجـات علـى ت حاصـالطالبة) ٥٤٩(الطالبات من مجموع ) %٦٤,٨٠(بين أن نسبة حيث ت

 بالقسـم ، كمـا الرغم من الجهد المبذول من أعضـاء هيئـة التـدريسب حواجز) م١٠٠(الجانب العملى لسباق 
تـبـين ضــعف مســتوى الصــالبة النفســية ـلـديهن ـمـن خــالل تطبـيـق مقـيـاس الصــالبة النفســية قـيـد البحــث عـلـى 

 .  بالكليةالثانيةالفرقة ب طالبة) ٢٠(العية قوامها طعينة إست

) ٦(،)٤(،)١( الحظــت الباحثــة مــن خــالل االطــالع علــى مــا أتــيح لهــا مــن دراســات مرتبطــةكمــا 
حــواجز ) م١٠٠(ســباق ـلـتعلم  عــدم تـنـاول أى دراســة إلســتراتيجية اـلـدعائم التعليمـيـة )١٧(،)١٥(،)٩(،)٨(،

 البحـــث للتعـــرف علـــى فاعليـــة اســـتخدام إســـتراتيجية الـــدعائم التعليميـــة علـــى ممـــا دفـــع الباحثـــة إلجـــراء هـــذا
 لطالبات الفرقة الثانية بكليـة التربيـة حواجز) م١٠٠(لسباق الصالبة النفسية ومستوى األداء الفنى والرقمى 

 .جامعة الزقازيق -الرياضية بنات 

 : أهداف البحث

 : التعرف على ما يلىيهدف هذا البحث إلى      

ومستوى األداء الفنى والرقمى أبعاد الصالبة النفسية  علي التعليمية ستراتيجية الدعائمإ إستخدام فاعلية -١
 . جامعة الزقازيق الرياضيةبكلية التربية  الثانيةالفرقة لطالبات  حواجز) م١٠٠(لسباق 

ومســتوى األداء ة النفســية أبعــاد الصــالب عـلـي )الطريـقـة المعـتـادة( إســتخدام أســلوب اـلـتعلم ـبـاألوامرـتـأثير -٢
 . جامعة الزقازيق الرياضيةبكلية التربية  الثانيةالفرقة لطالبات  حواجز) م١٠٠(لسباق الفنى والرقمى 

أبعـاد  علـى الـتعلم بـاألوامرأسـلوب و التعليميـة سـتراتيجية الـدعائمإكـل مـن إستخدام  فاعليةالمقارنة بين  -٣
 . حواجز) م١٠٠(لسباق الرقمى ومستوى األداء الفنى والصالبة النفسية 

 :فروض البحث

أبعـاد الصـالبة النفسـية فى بلى والبعدى للمجموعة التجريبية ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين الق -١
 .لصالح القياس البعدى حواجز) م١٠٠(لسباق ومستوى األداء الفنى والرقمى 

أبعـــاد ـفــى  لقبـلــى والبعـــدى للمجموعـــة الضـــابطةالقياســـين امتوســـطات ًتوجـــد ـفــروق داـلــة إحصـــائيا ـبــين  -٢
 . لصالح القياس البعدى حواجز) م١٠٠(لسباق ومستوى األداء الفنى والرقمى الصالبة النفسية 

أبعـاد الصـالبة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى ين  البعـديينًتوجد فروق دالة إحصائيا بـين القياسـ -٣
 . لصالح المجموعة التجريبية حواجز) م١٠٠(لسباق  ومستوى األداء الفنى والرقمىالنفسية 
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 :مصطلحات البحث

  Scaffolding strategy : Instructional التعليمية ستراتيجية الدعائمإ

تجـاوز  طالبـه علـى تسـهل التـي المؤقتـة المسـاعدة لتقـديم المـدرس بهـا يقـوم التـي األنشـطة  "هـى

   )٢٩: ١٧(".المواقف التعليمية بجهودهم الفردية

 :Mental Toughness  النفسيةالصالبة 

على الرغم  القوة الذهنية والقدرة على الحفاظ على التركيز والعزم على استكمال مسار العمل "هى 

  )٩٣: ٢٢(."من صعوبة هذه الفترة والعواقب المترتبة على عدم التوقف عن العمل

 : إجراءات البحث 

 : منهج البحث 

إحـــداهما تجريبيـــة خدام التصـــميم التجريبـــى لمجمـــوعتين المـــنهج التجريبـــى بإســـت ة الباحثـــتســـتخدمأ       

 .البحث اواألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة هذ

             :عينة البحثمجتمع و

 - بكليـة التربيـة الرياضـية بنـات الثانيـةطالبـات الفرقـة إختيار عينة البحث بالطريقـة العمديـة مـن تم        

 ، طالبة) ٥٩٠(والبالغ عددهن ، ٢٠١٦/٢٠١٧للعام الجامعى  الثانىفى الفصل الدراسى  زيقجامعة الزقا
، %) ١١,٨٦(بنسـبة مئويـة قـدرها طالبـة كعينـة للبحـث مـن المجتمـع األصـلى ) ٧٠(حيث تم إختيـار عـدد 

 –لصـدق ا(طالبـة إلجـراء الدراسـة اإلسـتطالعية علـيهن لتحديـد المعـامالت العلميـة ) ٢٠(تم إستبعاد عدد و
 تــم تقســيمهن إلــي طالبــة) ٥٠(لإلختبــارات قيــد البحــث ، وبــذلك أصــبحت عينــة البحــث األساســية ) الثبــات

 . ةطالب) ٢٥(مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية واألخري مجموعة ضابطة قوام كل منهما 

 : لألسباب التاليةعينة البحثوقد أختارت الباحثة 

 . األساسيةينة البحث تقوم الباحثة بالتدريس ألفراد ع-١

 . الخاصةالقدرات البدنية التقارب فى العمر الزمنى و-٢

ت االلـتـواء ـفـى البحــث قامــت الباحـثـة بإيجــاد التجــانس باســتخدام معــامالعيـنـة عتدالـيـة إوللتأـكـد مــن 
 :بعض المتغيرات وهى
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 ). الذكاء- الوزن – الطول – عمر الزمنىال(معدالت النمو  -١

 –على المحورين األفقى والرأسى  رجلينللالقدرة العضلية  -السرعة اإلنتقالية (لخاصة ا البدنية  القدرات-٢
 .)مرونة الجذع والفخذ -الرشاقة 

 )٢(،)١( يجـــــدولو ،حـــــواجز) م١٠٠(ســـــباق  الفـنــــى والرقمـــــى ـفــــى داءاأل ومســـــتوى الصـــــالبة النفســـــية -٣

 . ذلكانحوضي

 )١(جدول 
  تمعدال في إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث 

 ٧٠= ن                       قيد البحثوالصالبة النفسية النمو                                  

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

 ٠,٥٨ ١٩,١٥ ٠,٧٧ ١٩,٣٠ سنة عمر الزمنىال
 ٠,٩٨ ١٦٢,٥٠ ٦,١٤ ١٦٤,٥٠ سم الطول
 ٠,٨٢ ٦٠,٢٥ ٥,٥٢ ٦١,٧٥ كجم الوزن
 ٠,٧٩ ٢٧,٥٠ ٥,٧٢ ٢٩,٠٠ درجة الذكاء

 ٠,٨٣ ١٢٢,٥٠ ٦,١٨ ١٢٤,٢٠ درجة الصالبة النفسية

 –الطول  – عمر الزمنىال(لمعدالت النمو أن جميع قيم معامالت االلتواء ) ١(يتضح من جدول 
مما ) �٣(أنها تنحصر ما بين ى أ) ٠,٩٨ :٠,٥٨(تراوحت ما بين  والصالبة النفسية ) الذكاء-الوزن 

 .يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث

 
 )٢(جدول 

   ومستوىالبدنيةالمتغيرات في  عينة البحثإعتدالية توزيع أفراد 
 ٧٠= ن                     م حواجز١٠٠سباق                              األداء الفنى والرقمى فى 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

 ٠,٦٦ ٥,٧٧ ٠,٦٤ ٥,٩١ ث السرعة اإلنتقالية
 ٠,٧١ ١,٤١ ٠,٢١ ١,٤٦ متر القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى
 ٠,٥٥ ٢٥,٥٠ ٥,٤٩ ٢٦,٥٠ سم القدرة العضلية للرجلين على المحور الرأسى

 ٠,٣٨ ٩,٧٩ ٠,٧٢ ٩,٨٨ ث الرشاقة
 ٠,٧٢ ٢,٠٠ ١,٠٤ ٢,٢٥ عدد التوافق

 ٠,٩٨ ١٦,٥٠ ٣,٩٦ ١٧,٨٠ العدد الديناميكيةمرونة ال
 ٠,٦٦ ١,٠٠ ٠,٩١ ١,٢٠ درجة م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى

 ٠,٩٤ ٢٩,١٤ ٢,٧١ ٢٩,٩٩ ثانية م حواجز١٠٠ مستوى الرقمى فىال
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البدنية ومستوى األداء الفنى تغيرات لملت االلتواء أن جميع قيم معامال) ٢( جدوليتضح من 
مما ) �٣(ى أنها تنحصر ما بين أ) ٠,٩٨ :٠,٣٨(تراوحت ما بين حواجز ) م١٠٠(فى سباق والرقمى 

 .إعتدالية توزيع أفراد عينة البحثير إلى شي

 :تكافؤ مجموعتى البحث

والتى تم  ، سابقة فى المتغيرات ال)الضابطة –التجريبية (البحث  يإيجاد التكافؤ بين مجموعت تم
 . ذلكان يوضح)٤(،)٣ (ينجدولالو ،فيهاحساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث 

 )٣(جــدول                                            
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

  قيد البحثوالصالبة النفسية  فى معدالت النمو 
 المجموعة التجريبية 

 ٢٥= ن 
 المجموعة الضابطة  

 المتغيرات ٢٥=  ن 
وحدة 

 سالقيا
 ع م ع م

 "ت"قيمة 

 ٠,٦٤ ٠,٥١ ١٩,١٠ ٠,٥٧ ١٩,٢٠ سنة عمر الزمنىال
 ٠,٥٣ ٥,١٨ ١٦٣,٢٠ ٥,٣١ ١٦٤,٠٠ سم الطول
 ٠,٧٦ ٤,٠٢ ٦٠,٤٧ ٣,٨٤ ٦١,٣٣ كجم الوزن
 ٠,٤٤ ٤,٩٧ ٢٨,٢٠ ٤,٤٢ ٢٨,٨٠ درجة الذكاء

 ٠,٤٧ ٥,٣٣ ١٢٣,٠٠ ٥,٢١ ١٢٣,٧٢ درجة الصالبة النفسية

  ٢,٠٣١ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوى " ت"قيمة        

 بين المجموعتين ٠,٠٥ًعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ) ٣(يتضح من جدول  
مما   والصالبة النفسية) الذكاء- الوزن – الطول – عمر الزمنىال(التجريبية والضابطة فى معدالت النمو 

 .يشير إلى تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه المتغيرات
                                             

 )٤(جــدول                                            
 المتغيرات البدنيةفى  داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة

  حواجز)م١٠٠(سباق ومستوى األداء الفنى والرقمى فى 
 المجموعة التجريبية 

 ٢٥= ن 
 المجموعة الضابطة  

 المتغيرات ٢٥=  ن 
وحدة 
 القياس

 ع م ع م

 "ت"قيمة 

 ٠,٥٩ ٠,٤٢ ٥,٨٩ ٠,٥١ ٥,٨١ ث السرعة اإلنتقالية
 ٠,٧٥ ٠,١١ ١,٤٠ ٠,١٦ ١,٤٣ متر القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى

 ٠,٦٤ ٣,٧٩ ٢٥,٥٠ ٣,٨٣ ٢٦,٢٠ سم الرأسىالقدرة العضلية للرجلين على المحور 
 ٠,٤٣ ٠,٤٦ ٩,٨٧ ٠,٥١ ٩,٨١ ث الرشاقة
 ٠,٤٥ ٠,٩٢ ٢,٠٠ ٠,٩٤ ٢,١٢ عدد التوافق

 ٠,٥١ ٢,٦٨ ١٧,٢٠ ٢,٧٧ ١٧,٦٠ العدد المرونة الديناميكية
 ٠,٧٥ ٠,٨٢ ١,٠٠ ٠,٨٦ ١,١٢ درجة م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى

 ٠,١٩ ١,٢٦ ٢٩,٩٨ ١,٣١ ٢٩,٩١ ثانية جزم حوا١٠٠ مستوى الرقمى فىال

  ٢,٠٣١ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوى " ت"قيمة 
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 بـــين المجمـــوعتين ٠,٠٥ًعـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى  )٤( جـــدوليتضـــح مـــن  
ممــا  حــواجز) م١٠٠(ـفـى ســباق البدنـيـة ومســتوى األداء الفـنـى والرقمــى المتغـيـرات ريبـيـة والضــابطة ـفـى التج

 . تكافؤ مجموعتى البحث فى هذه المتغيراتيشير إلى

 :أدوات جمع البيانات

 :وتنقسم إلى ما يلى
 :األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث: ًأوال

 .لجسم بالسنتيمترا إرتفاعر لقياس  جهاز الرستامي-

 . ميزان طبى معاير لقياس الوزن بالكيلو جرام -

  . أجهزة حاسب آلى وشاشة عرض-

 .  CDدمجة  إسطوانات م-

 . ساعة إيقاف، شريط الصق ملون ،  شريط قياس،كرات طبية  -

 .ومضمارتعليمية القانونية وال الحواجز عدد من -

 )٢( قلحم:  قيد البحثالبدنيةختبارات اإل :ًثانيا

التـى تقـيس تلـك ، وكـذا تحديـد اإلختبـارات البدنيـة حواجز) م١٠٠(لسباق لتحديد المتطلبات البدنية  
 بتصميم إستمارة إلستطالع آراء الخبراء حول تحديد أهـم المتطلبـات البدنيـة ة الباحثت، قام  البدنيةالقدرات
، وتم عرض اإلستمارة من خالل المقابلة الشخصية مـع  )١( ملحق وكيفية قياسها حواجز) م١٠٠(لسباق 
 :وقد روعى فى إختيار الخبراء المعايير التالية  ، الخبراء

 . على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية الرياضيةً أن يكون حاصال -

 بـعـد حصــوله عـلـى واتســن) ١٠( لـمـدة ال تـقـل عــن ـفـى مســابقات المـيـدان والمضــمار بالـتـدريس يعـمـل أن -
مــن آراء الخـبـراء لتحديــد المتطلبــات ) %٨٠( بنســبة ة الباحثــترتضــأوقــد  ،)١( درجــة الــدكتوراه ملحــق

 :البدنية وكيفية قياسها كما يلى 

     لقياس السرعة اإلنتقالية.م من البدء المتحرك) ٣٠( إختبار عدو -١

  لقياس القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى  . الوثب العريض من الثبات إختبار-٢

   لقياس القدرة العضلية للرجلين على المحور الرأسى  . من الثباتالعمودى إختبار الوثب -٣
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  لقياس الرشاقة              .  متر٤,٧٥ × ٣ بطريقة بارو  إختبار الجرى الزجزاجى-٤

                                                    لقياس التوافق.  نط الحبلإختبار -٥

 المرونة الديناميكية لقياس  .                                     اللمس السفلى والجانبى  إختبار-٦

           )٣(ملحق : النفسية البة مقياس الص: ًثالثا 

 هبـة ٕوقامـت بتعريبـه واعـداده) ٢٠)(١٩٨٦(  James Loehr جـيمس لـوهروضع هذا المقيـاس
وذـلـك لقـيـاس مــدى ـقـدرة الـفـرد عـلـى ثـبـات أداـئـه المـثـالى عـنـدما تشــتد الضــغوط ) ١٦)(٢٠٠٨(عـبـد العزـيـز 

 :أبعاد رئيسية هى) ٧(وهذا المقياس يتكون من  التى يتعرض لها،

               . تحكم اإلنتباه-              .ى الطاقة السلبية السيطرة عل-                 . الثقة بالنفس-

        . الطاقة اإليجابية-                       مستوى الدافعية     -       . تحكم التصور البصرى-

 . تحكم اإلتجاه-

والمجمــوع الكلــى للمقيــاس ، عبــارة  )٤٢( عــدد العبــارات وبالتــالى يكــون، عبــارات ) ٦(ولكــل بعــد 
ففــى حالــة تحقــق العبــارة يحصــل )  ال–ً نــادرا –ً أحيانــا –ً غالبــا –ًدائمــا (بميــزان خماســى  ، درجــة) ٢١٠(

وفى حالة عدم تحقق العبارة يحصل علـى درجـة واحـدة، والمقيـاس بـه عبـارات  ، درجات) ٥( على المختبر
وقـــد تـــم  ،)٥ – ٤ – ٣ – ٢ -١(وعبـــارات ســـلبية تبـــدأ مـــن ) ١ – ٢ – ٣ – ٤ – ٥(إيجابيـــة تبـــدأ مـــن 

 .المقياس فى العديد من الدراسات العربيةتطبيق 

 :   حواجز)م١٠٠(الفنى فى داء األتقييم مستوى : ًرابعا

) ٤ملحــق ( ثالـثـة محكمــاتبإســتخدام  , حــواجز )م١٠٠(ســباق الفـنـى فــى داء األـتـم تقـيـيم مســتوى 
 نوكـل واحـد مـنه ،التربيـة الرياضـية لطالبـات كليـة  مسـابقات الميـدان والمضـمارفى تدريس ممن لهم خبرة 

) ٢٠( مــن الســباقوقــد تــم تقيــيم  ، الــثالث اتتحتســب الدرجــة مــن متوســط الــدرج ثــم ةعطــى درجــة للطالبــت
 :على النحو التالى موزعة ةدرج

 ) درجات٥(           .         العدو حتى الحاجز األول -

 ) درجات٥(                   .          لحواجزتخطي ا -

 ) درجات٥(                       .   العدو بين الحواجز -

 ) درجات٥(                .       العدو حتي خط النهاية -
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 :  حواجز )م١٠٠(فى  الرقمىمستوى ال قياس :ًا خامس

ًطبقـا للقواعـد والشـروط الخاصـة  , حـواجز)م١٠٠(فى سـباق  الرقمىمستوى ال  بقياسة الباحثتقام
 ) ٢ (.التى حددها قانون اإلتحاد الدولى أللعاب القوى للهواة

 )٥(ملحق : إختبار الذكاء العالى : ًاسادس

ًسـؤاال مـن األسـئلة ) ٤٢(ويتكـون هـذا اإلختبـار مـن ) ٣)(١٩٨٩(السيد محمد خيـرى قام بوضعه  
الـقـدرة (، مــن خــالل قـيـاس الـقـدرات العقلـيـة المتعــددة )اـلـذكاء(الذهنـيـة الـتـى تـبـين ـقـدرة المختـبـر عـلـى التفكـيـر 

وهـــو صـــالح لـكـــال )  الـقـــدرة علـــى الـــربط واإلســـتنتاج– القـــدرة علـــى التصـــور - القـــدرة الحســـابية -اللغويـــة 
 . دقيقة) ٣٠(سنة ، وزمن هذا اإلختبار ) ١٧(الجنسين والمرحلة السنية المناسبة لتطبيقه فوق 

 :لإلختبارات قيد البحث ) الثبات–ق الصد(المعامالت العلمية 
 :  معامل الصدق:ًأوال 

 :كما يلىأستخدمت الباحثة نوعين من الصدق 
 :  صدق المحكمين-أ

علــى )  إختبــار الــذكاء العــالى-مقيــاس الصــالبة النفســية (االختبــارات النفســية والعقليــة تــم عــرض 
 ومراجعــة ات بــالحكم علــى االختبــارحيــث قــاموا علــم الــنفسخبــراء فــى ) ١(مجموعــة مــن المحكمــين ملحــق 

%) ١٠٠(، وذلك مـن حيـث الدقـة العلميـة ومناسـبة األسـئلة لمسـتوى الطالبـات ، وقـد أتفقـوا بنسـبة  اعباراته
 .االختبارات النفسية والعقلية لما وضعت من أجلهعلى صدق 

 :التمايز صدق معامل -ب 

) ٢٠(عــددها ًعــة مميــزة مهاريــا  صــدق التمــايز بــين مجمــوعتين إحــداهما مجموة الباحثــتســتخدمأ
 مـن مجتمـع البحـث ةطالبـ) ٢٠(عـددها ً واألخـرى مجموعـة غيـر مميـزة مهاريـا ، بالكليةالثالثةبالفرقة  ةطالب

وتم حساب داللة الفروق بين نتائج المجموعتين فى االختبارات البدنيـة قيـد  ، وخارج عينة البحث األساسية
  .يوضح ذلك) ٥(وجدول  ، البحث
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 )٥(جـدول                                 
 داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة 

 إلختبارات البدنية قيد البحثا فى
 المجموعة المميزة 

 ٢٠=ن
 المجموعة غير مميزة 

 اإلختبارات ٢٠=ن
وحدة 
 القياس

 ع م ع م

 "ت"قيمة 

 *٦,٦٢ ٠,٤٢ ٥,٨٨ ٠,٢٩ ٥,٤١ ث م من البدء المتحرك) ٣٠(العدو 
 *٢,٧٩ ٠,١١ ١,٤٠ ٠,١٥ ١,٥٢ متر الوثب العريض من الثبات
 *٣,٧٧ ٣,١٩ ٢٦,٠٠ ٣,٢٤ ٢٩,٩٣ سم الوثب العمودى من الثبات

 *٥,٤٢ ٠,٣٨ ٩,٨٩ ٠,٢٧ ٩,٣١ ث الجرى الزجزاجى بطريقة بارو 
 *٤,٠٤ ٠,٧٥ ٢,٠٠ ٠,٦٢ ٢,٩٠ عدد نط الحبل

 *٤,٤٩ ٢,١٤ ١٧,٢٠ ٢,١٨ ٢٠,٣٥ العدد اللمس السفلى والجانبى

 ٠,٠٥دال عند مستوي *                             ٢,٠٤٢ = ٠,٠٥توي س عند مالجدولية " ت " قيمة         

 المميزة المجموعتين بين ٠,٠٥ًوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٥( من جدول يتضح
 إلي صدق يشير المميزة مما المجموعةولصالح  ، اإلختبارات البدنية قيد البحثالمميزة في  وغير

 .قيد البحث اتراالختبا

  : معامل الثبات:  ًثانيا
 إختبار -مقياس الصالبة النفسية  (النفسية والعقليةولإلختبارات البدنية لحساب معامل الثبات  

ث عينة البحأفراد  على ة تطبيقهٕواعاد، ستخدمت الباحثة طريقة تطبيق اإلختبارأ )الذكاء العالى
اإلختبارات أما  ،لإلختبارات البدنية قيد البحث  من التطبيق األولأيام) ٣(اإلستطالعية بفاصل زمنى قدره 

فى الفترة من  من التطبيق األول ، وذلك ًيوما) ١١(فقد تم التطبيق الثانى بعد مرور  النفسية والعقلية
 األول ين نتائج التطبيقينحساب معامل اإلرتباط البسيط بتم ثم ، ١٦/٢/٢٠١٧ وحتي ٥/٢/٢٠١٧

 .يوضح ذلك )٦(وجدول  ،والثانى 
 )٦(جــدول 

   ٢٠=                ن قيد البحث النفسية والعقلية ومعامل الثبات لإلختبارات البدنية                    
 التطبيق الثانى التطبيق األول

 اإلختبارات
وحدة 
 ع م ع م القياس

 "ر"قيمة

 *٠,٨٩١ ٠,٣٤ ٥,٨٢ ٠,٤٢ ٥,٨٨ ث ن البدء المتحركم م) ٣٠(العدو 

 *٠,٨٧٣ ٠,١٥ ١,٤٥ ٠,١١ ١,٤٠ متر الوثب العريض من الثبات

 *٠,٧١٤ ٣,٣١ ٢٦,٨٢ ٣,١٩ ٢٦,٠٠ سم الوثب العمودى من الثبات

 *٠,٨٨٢ ٠,٣١ ٩,٨٤ ٠,٣٨ ٩,٨٩ ث الجرى الزجزاجى بطريقة بارو 
 *٠,٧٥١ ٠,٧٩ ٢,٢٢ ٠,٧٥ ٢,٠٠ عدد نط الحبل

 *٠,٧٤٩ ٢,١١ ١٧,٥٠ ٢,١٤ ١٧,٢٠ العدد اللمس السفلى والجانبى
 *٠,٧٣٦ ٤,٨٣ ١٢٤,٠٠ ٤,٩٧ ١٢٣,٥٠ درجة الصالبة النفسية

 *٠,٧٧٤ ٤,١٩ ٢٨,٦٠ ٤,١١ ٢٨,٤٠ درجة الذكاء
 ٠,٠٥مستوى دال عند   *                                         ٠,٤٤٤ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوى " ر"    قيمة       
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 بـين نتـائج التطبيقـين األول ٠,٠٥ً إحصـائيا عنـد مسـتوى إرتبـاط دالوجـود ) ٦(يتضح مـن جـدول  
 .إجراء القياسقيد البحث مما يشير إلى ثبات اإلختبارات عند  النفسية والعقليةووالثانى لإلختبارات البدنية 

 :التعليمية الدعائم البرنامج التعليمى باستخدام

التعليمية إلى وقت وجهد كبير، ويرجع ذلـك إلـى  الدعائم باستخدام التعليميةالوحدات يحتاج إعداد  
في ترتيبهـا وتقويمهـا، وفيمـا يلـي عـرض لخطـوات ومحتواها،  أهدافها وما تتطلبه من عناية فائقة في تحديد

 ،)١٠()٢٠٠٨(كــوثر حســين كوجــك وآخــرون :  ً وفقــا لمــا أشــار إليــه كــل مــنالتعليميــةإعــداد الوحــدات 
 )٢٠١٣ (Tomlinson توملينسـون ،)٧)(٢٠١٠( حسـن زيتـون ،)١١()٢٠٠٩(محسن علي عطيـة 

 : التعليمية هى الدعائم البرنامج التعليمى باستخدامإلى أن خطوات إعداد ) ٢٦(

 .تحديد األهداف التعليمية -١

 . حواجز)م١٠٠(سباق تحليل  -٢

 . تحديد طرق تحقيق األهداف-٣

 .التعليمية فى صورته األولية الدعائم عليمى باستخدامالبرنامج الت تصميم -٤

 .التعليمية الدعائم لبرنامج التعليمى باستخدامل التجريب المبدئى -٥

 :تحديد األهداف : ًأوال 
 : التعليمية فى الدعائم البرنامج التعليمى باستخدام أهداف ة الباحثتوقد حدد 

 . جامعة الزقازيق–حواجز لطالبات الفرقة الثانية بكلية التبية الرياضية بنات  )م١٠٠(سباق  تعليم -١

 . جامعة الزقازيق–تحسين درجة الصالبة النفسية لطالبات الفرقة الثانية بكلية التبية الرياضية بنات  -٢

 :حواجز )م١٠٠(سباق تحليل : ًثانيا  

 مـن مرحلة ومحتوي كل ،مراحل السباق للتعرف علىحواجز  )م١٠٠(سباق  بتحليل ة الباحثتقام 
 بهـدف تنظـيم محتـوى الوحـدات مرحلـة، والتمرينات المتدرجة الخاصة بكـل  خطوات فنية وتعليمية ومعارف

 . بطريقة تكفل أن يتم تعليم المحتوى المقترح فى أقل زمنالتعليمية
 : تحديد طرق تحقيق األهداف : ًثالثا  

الدعائم ، وذلك عن طريق تقديم مجموعة من  الوحدة التعليميةتحديد طرق تحقيق األهداف من تم  
حــواجز مــن خــالل لقطــات  )م١٠٠(التعليميــة مثــل الوســائط الفائقــة متمثلــة فــى عــرض مراحــل أداء ســباق 

ًومـــن ســـباقات دوليـــة فـــى الحـــواجز، وأيضـــا إســـتخدام الـــتعلم التعـــاونى فـــى تعلـــم ســـباق ، الفيـــديو التعليميـــة 
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امــة التعليميــة األهــم هــى وجــود المعلمــة مــع الطالبــات خــالل فتــرة تعلــم الســباق ، حــواجز ، والدع )م١٠٠(
 . للتعليم ، باإلضافة إلي إستخدام التعزيز الفوريةإلثارة دافعية الطالبوذلك 

 :التعليمية فى صورته األولية  الدعائم البرنامج التعليمى باستخدامتصميم : ًرابعا 

في صـورته األوليـة، ويسـتغرق التعليمية  الدعائم لتعليمى باستخدامالبرنامج ا بتصميم ة الباحثتقام 
دقيقـة ، ويتضـمن الـدرس دعامـة ) ٩٠(وزمـن الـدرس الواحـد ،  أسابيع بواقع درسـين كـل أسـبوع) ٦(تطبيقه 

 وحــدات تعليمـيـة بأســلوب –برمجـيـة تعليمـيـة بالوســائط الفائـقـة (ئم التعليمـيـة التالـيـة اعمــن اـلـدتعليمـيـة واحــدة 
حيـث قامـت المعلمـة )  النموذج والشرح اللفظى وتصحيح األخطاء الفنيـة بواسـطة المعلمـة–م التعاونى التعل

 ، الـدرس عناصـر فـي الطالبـات والتفكيـر مـع المثيـرة التسـاؤالت استخدام مع الدرس عن عامة فكرة بإعطاء
 عنها، االجابة نلهة تارك التساؤالت نعليه طرحتو ،الدرس فكارأ بعض في الطالبات المعلمة تشارككما 

 ،ةالطالب الى المعلمة من التعليمية المسؤوليات جميع نقلوتم  ، مجموعات في وقد تم العمل بين الطالبات
نقـل  وبعـد ، الـتعلم إلتقـان صـلت حتـى ًدوريـا ةالطالبـ أداء مراجعـة مـع المعلمـة مـن الهـ المقـدم الـدعم ٕوالغـاء

 ت، وقامـمن المعلمـة  تدخل دونا بمفرده تعلمتل تركت فةالطالب ةاستقاللي درجة تزداد ةالطالب لىإ المسؤولية
التعليمية في صورته األولية علي مجموعـة مـن  الدعائم محتوى البرنامج التعليمى باستخدام بعرض ةالباحث

 وذلــك إلـبــداء ،)٦( قلحـــمأســاتذة طـــرق التــدريس ومســـابقات الميــدان والمضـــمار بكليــات التربـيــة الرياضــية 
 :  وللتأكد من تهحيالرأى فى صال

 .للجانب المهاري ولتحقيق الهدف منهالتعليمية  الدعائم مدى مناسبة -

 . مدى دقة التدرج التعليمى لكل وحدة لتحقيق التعلم فى أقل زمن ممكن-

محتـــوى البرنـــامج علـــى %) ١٠٠(وقـــد أشـــارت نتيجـــة إســـتطالع رأى الخبـــراء إلـــى اإلتفـــاق بنســـبة  
 .التعليمى المقترح

 :التعليمية الدعائم لبرنامج التعليمى باستخداملالتجريب المبدئى  : ًخامسا

 مـــن خـــارج عيـنــة طالـبــة) ٢٠(عـلــى عيـنــة قوامهـــا ثانـيــة  دراســـة إســـتطالعية جراءإـبــ ة الباحـثــتقامـــ 
 ،٢٣/٢/٢٠١٧وحـتـــي ، ١٩/٢/٢٠١٧وذـلـــك فــــي الفـتـــرة مــــن  ، البحــــث األساســــية ومــــن مجتمــــع البحــــث 

 :تضح ما يلى أوالتعليمية  الدعائم مج التعليمى باستخدامالبرنا تطبيق وحدة منستهدفت أو

 .حواجز وأفراد عينة البحث )م١٠٠(لسباق  الدعائم التعليمية مناسبة -

 .التغذية الراجعة من قبل المعلمة فى تصحيح األخطاء الفنية أهمية -
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 . بالوسائط الفائقةمتعة التعلم بالبرمجية التعليمية -

 فـى صــورته النهائيـة صــالح التعليميـة الـدعائم نـامج التعليمـى باســتخداممحـتـوى البروبـذلك أصـبح 
 .)٧(ق لح مالمجموعة التجريبيةللتطبيق على أفراد 

 :القياسات القبلية

 ٢٥/٢/٢٠١٧الفتــرة مــن ألفــراد المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى القبليــة  القياســات إجــراءتــم 
 .حواجز )م١٠٠(سباق األداء الفنى والرقمى فى ومستوى الصالبة النفسية  فى ٢٨/٢/٢٠١٧وحتى 
 :التعليمية الدعائم البرنامج التعليمى باستخدامتطبيق 

 )٦(مـدة علـى أفـراد المجموعـة التجريبيـة لالتعليميـة  الـدعائم البرنـامج التعليمـى باسـتخدامتطبيـق تم 
ـتـم عــرض النـمـوذج حـيـث  يـقـة دق)٩٠(اليومـيـةلوحــدة ا زـمـنو ، ـفـى األســبوع ـتـينتعليمي تينوحــدبواـقـع  أســابيع

دقـائق ، ومـدة ) ١٠( العملـى مـن المعلمـة لمـدة  النمـوذج عن طريق الحاسـب اآللـى والصـور التوضـيحية و
 الـــدعائم باســـتخدام دقيقـــة للجـــزء التعليمـــى والتطبيقـــى ) ٥٥(دقيقـــة للتهيـئــة واإلعـــداد الـبــدنى ، ومـــدة ) ٢٠(

بينما أتبعت المجموعة الضابطة الطريقـة المعتـادة امى ، دقائق للجزء الخت) ٥(، ومدة  قيد البحثالتعليمية 
 .١٢/٤/٢٠١٧ وحتي، ٢/٣/٢٠١٧ الفترة من ىوذلك ف ،)٨(فى التدريس ملحق
  :القياسات البعدية

ـفـى الفـتـرة مــن )  الضــابطة–التجريبـيـة ( مجمــوعتى البحــثل ـيـة البعداتإجراء القياســـبـ قامــت الباحـثـة 
بة النفســــية ومســــتوى األداء الفنــــى والرقمــــى فــــى ســــباق فــــى الصــــال ١٨/٤/٢٠١٧ وحتــــى ،١٦/٤/٢٠١٧

 . بنفس ترتيب وشروط القياسات القبلية حواجز) م١٠٠(
 :قيد البحث اإلحصائية المعالجات

 :ما يلى  لحساب SPSS البرنامج اإلحصائي ة الباحثتستخدمأ
 Mean                                 . المتوسط الحسابى-
   Standard Deviation                       .ى اإلنحراف المعيار-
 Mediain                               .الوسيط -
 Skewness                            .  اإللتواءمعامل -
 Correlation Cofficients                   . معامل اإلرتباط البسيط-
 T.Test                                    ".ت" إختبار -
 Progress Ratios                     .حسن نسب الت-
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 :عرض ومناقشة النتائج
 :نتائجالعرض : ًأوال

 )٧(جدول 
 الصالبة في لمجموعة التجريبية لداللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى 

 ٢٥= ن                م حواجز١٠٠ سباقومستوى األداء الفنى والرقمى فى    النفسية                      
 المتغيرات القياس البعدى القياس القبلى 

وحدة 
 ع م ع م القياس

 "ت"قيمة 

 *٧,٢٤ ٥,١٦ ١٣٤,٤٨ ٥,٢١ ١٢٣,٧٢ درجة الصالبة النفسية

 *٢٨,٣٩ ٠,٧١ ٨,١٦ ٠,٨٦ ١,١٢ درجة م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى
 *٢٥,١٦ ٠,٩٤ ٢١,٣٣ ١,٣١ ٢٩,٩١ يةثان م حواجز١٠٠ مستوى الرقمى فىال
 ٠,٠٥دال عند مستوى *                                         ٢,٠٦٤ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي " ت "  قيمة         

 بين القياسين القبلى والبعدى ٠,٠٥ًوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٧(جدول يتضح من  
لصالح   حواجز )م١٠٠(ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق بة النفسية الصالفي  التجريبيةللمجموعة 

 .القياس البعدى
 )٨(جدول                                                 

 الصالبةفي داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة 
 ٢٥= ن              م حواجز١٠٠سباق فنى والرقمى فى ومستوى األداء ال                       النفسية 

 المتغيرات القياس البعدى القياس القبلى 
وحدة 
 ع م ع م القياس

 "ت"قيمة 

 ١,٤٩ ٥,٢١ ١٢٥,٤٠ ٥,٣٣ ١٢٣,٠٠ درجة الصالبة النفسية
 *٢٥,٢٧ ٠,٦٦ ٧,٢٠ ٠,٨٢ ١,٠٠ درجة م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى

 *٢٠,٨٣ ١,١١ ٢٣,٠٤ ١,٢٦ ٢٩,٩٨ ثانية م حواجز١٠٠ ىمستوى الرقمى فال
 ٠,٠٥دال عند مستوى             *                                   ٢,٠٦٤ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي " ت "     قيمة    

 بين القياسين القبلى والبعدى ٠,٠٥ًوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٨(يتضح من جدول  
 فى  لصالح القياس البعدىحواجز )م١٠٠(مستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق في عة الضابطة للمجمو

 .الصالبة النفسيةًحين ال توجد فروق دالة إحصائيا فى 
 )٩(جدول 

 داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في 
 م حواجز١٠٠سباق ى فى ومستوى األداء الفنى والرقمالصالبة النفسية 

   المجموعة التجريبية
  ٢٥= ن 

     المجموعة الضابطة
 المتغيرات ٢٥=   ن 

وحدة 
 القياس

 ع م ع م

 "ت"قيمة 

 *٦,٠٧ ٥,٢١ ١٢٥,٤٠ ٥,١٦ ١٣٤,٤٨ درجة الصالبة النفسية
 *٤,٨٥ ٠,٦٦ ٧,٢٠ ٠,٧١ ٨,١٦ درجة م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى

 *٥,٧٦ ١,١١ ٢٣,٠٤ ٠,٩٤ ٢١,٣٣ ثانية م حواجز١٠٠ فىمستوى الرقمى ال
 ٠,٠٥دال عند مستوى              *                           ٢,٠٣١ = ٠,٠٥الجدولية عند مستوي " ت "              قيمة 
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 بين القياسين البعديين ٠,٠٥ًوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٩(يتضح من جدول  
 )م١٠٠(سباق ومستوى األداء الفنى والرقمى فى الصالبة النفسية في تجريبية والضابطة للمجموعتين ال

 . لصالح المجموعة التجريبيةحواجز
 )١٠(جدول 

 في  نسب تحسن القياس البعدي عن القبلى للمجموعتين التجريبية والضابطة
 م حواجز١٠٠سباق ومستوى األداء الفنى والرقمى فى الصالبة النفسية 

 يراتالمتغ ٢٥=     ن     المجموعة الضابطة  ٢٥=   ن      المجموعة التجريبية
 نسب التحسن بعدى قبلى نسب التحسن بعدى قبلى

 %١,٩٥ ١٢٥,٤٠ ١٢٣,٠٠ %٨,٦٩ ١٣٤,٤٨ ١٢٣,٧٢ الصالبة النفسية
 %٦٢٠,٠٠ ٧,٢٠ ١,٠٠ %٦٢٨,٥٧ ٨,١٦ ١,١٢ م حواجز١٠٠ مستوى األداء الفنى فى

 %٣٠,١٢ ٢٣,٠٤ ٢٩,٩٨ %٤٠,٢٣ ٢١,٣٣ ٢٩,٩١ م حواجز١٠٠ فىمستوى الرقمى ال

 تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة فى نسب )١٠(يتضح من جدول 
) م١٠٠(سباق ومستوى األداء الفنى والرقمى فى الصالبة النفسية في تحسن القياس البعدى عن القبلى 

 .حواجز

 : مناقشة النتائج: ًثانيا

 :األولنتائج فرض البحث مناقشة  -أ

 بين القياسين القبلى ٠,٠٥ًوجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٧(جدول  نتائج ظهرتأ 
 حواجز) م١٠٠(النفسية ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق الصالبة والبعدى للمجموعة التجريبية في 

 .لصالح القياس البعدى

 ) م١٠٠(الصالبة النفسية ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق في  الباحثة التحسن رجعوت
برمجية تعليمية بالوسائط (الدعائم التعليمية التالية إلى فاعلية إستخدام لمجموعة التجريبية لدى احواجز 
 النموذج والشرح اللفظى وتصحيح األخطاء الفنية – وحدات تعليمية بأسلوب التعلم التعاونى –الفائقة 

 تقديم نتيجة بسهولة المعلومات التي درسوها ًاسترجاع على الطالبات قدرة  تطويرفي) طة المعلمةبواس
 ذلك أدى وبالتالي،  الزميالت أو المعلمة قبل من التعلم عملية أثناءالالزمة للمتعلمة  المتدرجة المساعدات

 ، ها في الذاكرة ثم استرجاعها وتنظيموصوال الى المعرفة التعليمي الموقف أثناء رمالمست التفاعل إلى
 مشكلة على على التغلب التعليمية الدعائم باستخدام التدريس يساعد كما  ،فاعلية أكثر التعلم عملية وجعل
، الصالبة النفسية األمر الذى أسهم فى تطوير  هنبين الفردية والفروق الصف الواحد ، في الطالبات عدد

كوثر   إليهتوتتفق هذه النتيجة مع ما أشار ،م حواجز١٠٠ق ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سبا
 تنويع طرائق التدريس في تتأسس على الدعائم التعليمية أن إستراتيجية )٢٠٠٨(حسين كوجك وآخرون 

مر الذي يتطلب من أل، ا حتياجات ومستويات واستعدادات وميول المتعلمينإلاستجابة  الوحدات التعليمية
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، لتلبية االحتياجات المتنوعة  وأنشطة التعلم ، وتنويع طرائق التدريس يج المحتوىالمدرسين تبسيط وتدر
 ، ومجموعات لتحقيق أقصى قدر من فرص التعلم لكل متعلم في الصف الدراسي،  فرادى للمتعلمين

من ثم تنمى لديه وبالتالى نضمن مخرجات تعليمية جيدة وتشكيل شخصية المتعلم وتحمل المسئولية، و
 ) ١٥:١٠.(لسعى لتحقيق األهداف التعليميةبة النفسية لالصال

، محمد عمر )١٧)(٢٠١٠ (Fatmaفاطمة : نتائج دراسة كل من تتفق هذه النتيجة مع كما 

عبد ، )٦() ٢٠١٥(، جميلة على الشهرى )٨)(٢٠١٤( زينب عبد الجليل على ،)١٥()٢٠١١(السيد 

 )٤)(٢٠١٦( آمنة أحمد حسين ،) ١)(٢٠١٦( أحمد محمد محمود ،) ٩ ()٢٠١٥(الواحد حميد ناصر
 .المقررات الدراسية النظرية والتطبيقية ٕتعلم واتقانفى  فاعلية إستخدام الدعائم التعليميةعلى 

رتكز على تقديم تالدعائم التعليمية أن  )٢٠١١ (Nwosu & Azihنوسو وأزديه ويضيف 
رشادية إمعلومات  وأدة على شكل تلميحات ، وقد تكون المساع المساعدة المؤقتة التي يحتاجها المتعلم

، بعدها يترك ليكمل بقية تعلمه  والقدرات التي تمكنه من مواصلة تعلمه، كسابه بعض المهارات إبقصد 
 )٨٦:٢٣(. على قدراته الذاتية في اكتشاف المفاهيم والمعرفة الجديدةً معتمداًمنفردا

ًتوجد فروق دالة إحصائيا بين  :" وبذلك يتحقق صحة فرض البحث األول والذى ينص على 
ومستوى األداء الفنى والرقمى أبعاد الصالبة النفسية القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى 

 ." لصالح القياس البعدىحواجز) م١٠٠(لسباق 

 :الثانىنتائج فرض البحث مناقشة  -ب 

 بين القياسين القبلى ٠,٠٥ مستوي ًإحصائيا عندعن وجود فروق دالة ) ٨(جدول  نتائج سفرتأ 
 لصالح القياس حواجز) م١٠٠(مستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق والبعدى للمجموعة الضابطة في 

 .الصالبة النفسيةًالبعدى فى حين ال توجد فروق دالة إحصائيا فى 

ى أفراد لد حواجز) م١٠٠(مستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق وترجع الباحثة التحسن في 
والذى يعتمد  ، المجموعة الضابطة إلى الدور اإليجابى التى تقوم به المعلمة فى أسلوب التعلم باألوامر

ًعلى الشرح اللفظى من قبل المعلمة عن المهارة ووصفها وصفا دقيقا باإلضافة إلى عرض نموذج عملى  ً
أدى كل هذا  المستمر أثناء الوحدة التعليمية ،للمهارة المتعلمة باإلضافة إلى تقديم التغذية الراجعة والتقويم 

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه  ، حواجز) م١٠٠(مستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق إلى تحسن 
لها تأثير ايجابى فى تعلم المهارات الحركية ستخدام الطريقة التقليدية  أن إ)٣٠()٢٠٠٣( William وليام
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وما يقوم به من تخطيط للدرس وتنفيذ  وذلك لوجود المعلم  والمعرفى،حركىفى مستوى التحصيل ال
   . ٕوامداد المتعلمين بالتوجيهات واإلرشادات المختلفة لتصحيح األخطاء الفنية المحتوى وتقويم نواتج التعلم ،

ًكما تعزى الباحثة عدم حدوث تحسن دال إحصائيا فى الصالبة النفسية إلى أن الطريقة التقليدية 
 تشعر الطالبة بتحمل المسئولية فى التعليم ألن كل دور الطالبة التلقى فقط والمشاهدة ثم التنفيذ ، فال ال

 . تتولد لديها سمات نفسية تجعل منها مثابرة لتحقيق األهداف التعليمية

ًتوجد فروق دالة إحصائيا  ":والذى ينص على ًجزئياوبذلك يتحقق صحة فرض البحث الثانى 
ت القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى أبعاد الصالبة النفسية ومستوى األداء بين متوسطا

  ". حواجز لصالح القياس البعدى) م١٠٠(لسباق الفنى والرقمى 

 :الثالثنتائج فرض البحث مناقشة  -ج

ديين  بين القياسين البع٠,٠٥ًإلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوي ) ٩(جدول  نتائج شارتوأ 
) م١٠٠(ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق الصالبة النفسية في للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 . لصالح المجموعة التجريبيةحواجز

 تفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة فى )١٠(جدولكما أظهرت نتائج 
ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق ة النفسية الصالبفي نسب تحسن القياس البعدى عن القبلى 

 .حواجز )م١٠٠(

فى القياس البعدى ونسب  أفراد المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة تفوق الباحثة رجعوت
فاعلية إستخدام إلي حواجز ) م١٠٠(الصالبة النفسية ومستوى األداء الفنى والرقمى فى سباق التحسن في 

 فورية جعةارة تغذي على  تقديم المعلمة التعليمية الدعائم باستخدام التدريس يساعد  حيثةالدعائم التعليمي
 الدعائم باستخدام التدريس يضيف ، كما فوري وبشكل التعلم مسار تصحيح الى يؤدي مما  ،للطالبات
م فى تفوق طالبات األمر الذى أسه، ويقلل من الملل والروتينة،  من التشويق والحرية للطالبًقدرا التعليمية

في الصالبة النفسية ومستوى األداء الفنى والرقمى المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة 
  وآخرونككوجحسين  كوثر : كل من تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليهو ، حواجز) م١٠٠(فى سباق 

ى التدريس يعمل على سرعة التعلم ف إستخدام الدعائم التعليميةأن  )٢٠١٢( Reiserريسير  ،)٢٠٠٨(
ويتمثل الدعم فى اإلستعانة بوسائل ، الدعم الذي يقدم للمتعلمين عند الضرورة ٕواتقان ما تم تعلمه من 

، ليساعدهم في إنجاز المهام المطلوبة تكنولوجيا التعليم وبأساليب التدريس الحديثة كالتعلم التعاونى 
   )٢٧٥: ٢٤(،)١٥:١٠.(لى قدراتهم الذاتيةوتركهم ليتعلموا بمفردهم واعتمادا ع
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، جميلة على )٨)(٢٠١٤( زينب عبد الجليل على :نتائج دراسة كل من تتفق ھذه النتيجة مع كما 
 ،) ١)(٢٠١٦( أحمد محمد محمود ،) ٩ ()٢٠١٥(عبد الواحد حميد ناصر، )٦() ٢٠١٥(الشھرى 

أكثر من الطريقة التقليدية في  ئم التعليميةفاعلية إستخدام الدعاأن على  )٤)(٢٠١٦(آمنة أحمد حسين 
  .المقررات الدراسية النظرية والتطبيقيةتعلم وإتقان 

ًتوجtد فtروق دالtة إحصtائيا بtين  ":وبذلك يتحقYق صYحة فYرض البحYث الثالYث والYذى يYنص علYى
 الفنtى القياسين البعديين للمجمtوعتين التجريبيtة والضtابطة فtى أبعtاد الص�tبة النفسtية ومسtتوى اداء

 ".حواجز لصالح المجموعة التجريبية) م١٠٠(لسباق والرقمى 

 :اzستخ�صات 

 وحYYدات تعليميYYة –تعليميYYة بالوسYYائط الفائقYYة البرمجيYYة ال(الYYدعائم التعليميYYة إسYYتراتيجية  إسYYتخدام يYYؤثر -١
ً تYأثيرا إيجابيYا دال إحصYائيا عنYد مسYتوى )المعلمYة –بأسلوب التعلم التعYاونى  ً ً)٠٫٠٥ (Yبة ى علpYالص

 .حواجز) م١٠٠(لسباق النفسية ومستوى اsداء الفنى والرقمى 

ًتأثيرا إيجابيا دال إحصائيا عند مستوى  التعلم باsوامرأسلوب  يؤثر -٢ ً مستوى اsداء الفنYى على ) ٠٫٠٥(ً
 .الصpبة النفسيةً فى حين w يؤثر إيجابيا على حواجز) م١٠٠(لسباق والرقمى 

الصpYYبة النفسYYية تحسYYن  فYYى الYYتعلم بYYاsوامرأسYYلوب عYYن الYYدعائم التعليميYYة تراتيجية إسYYزيYYادة فاعليYYة  -٣
 .حواجز) م١٠٠(لسباق ومستوى اsداء الفنى والرقمى 

بشYكل أفضYل ) الدعائم التعليمية( زادت نسب تحسن القياس البعدى عن القبلى لدى المجموعة التجريبية -٤
لسYباق الصpYبة النفسYية ومسYتوى اsداء الفنYى والرقمYى فى ) التعلم باsوامر( من المجموعة الضابطة

 .حواجز) م١٠٠(

 :التوصيات
 :توصى الباحثة بما يلىفي ضوء النتائج واالستخالصات ،  

 الصالبة النفسية ومستوى تحسن  من فاعلية فىالما لهالدعائم التعليمية إستراتيجية إستخدام اإلهتمام ب -١
 - بنــات  الرياضــيةكليــة التربـيـةالفرقــة الثانـيـة بلطالـبـات  حــواجز) م١٠٠(لســباق األداء الفـنـى والرقمــى 

 .جامعة الزقازيق

 تـــدريب أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ومعـــاونيهم علـــى إســـتخدام إســـتراتيجية الـــدعائم التعليميـــة فـــى تـــدريس -٢
 . مسابقات الميدان والمضمار لطالبات كليات التربية الرياضية

 مـع بكليـات التربيـة الرياضـية طـرق التـدريس مقـررضـمن مفـردات التعليميـة الـدعائم إسـتراتيجية  إدخال -٣
 . بيان مميزاتها وخطوات تنفيذها

يب التدريسـية  إجراء المزيد من الدراسات العلمية فى مجال أساليب التدريس للوصول إلى أفضل األسـال-٤
  .تربية الرياضيةلطالبات كليات ال مسابقات الميدان والمضمارانب المختلفة لالجولتعليم 
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 المراجع
 : المراجع العربية:  ًأوال
تـــأثير إســـتخدام الوســـائط فائقـــة التـــداخل علـــى التحصـــيل المعرفـــى ):" ٢٠١٦( أحمـــد محمـــد محمـــود -١

والمهــــارى ـفـــى بعــــض مســــابقات المـيـــدان والمضــــمار لتالمـيـــذ المرحـلـــة اإلعدادـيـــة بمحافظــــة 
 .ية ، جامعة بنها، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياض"الشرقية

 . قواعد المنافسة،القانون الدولى ): ٢٠٠٣(  اإلتحاد الدولى أللعاب القوى-٢

، دار النهضـــة العربـيــة، )تعليـمــات وتطبيـقــات(إختـبــار اـلــذكاء الـعــالى ): ١٩٨٩( الـســيد محـمــد خـيــرى -٣
 .القاهرة

ستوى أداء بعض مسـابقات تأثير التعلم التعاونى والتعلم لإلتقان على م "):٢٠١٦( آمنة أحمد حسين -٤
، رســالة دكـتـوراه ، كلـيـة التربـيـة "ألـعـاب الـقـوى ـلـدى تلمـيـذات المرحـلـة اإلعدادـيـة بدوـلـة الكوـيـت

 .الرياضية بنات ، جامعة الزقازيق

 – تكنـيــك – ســـباقات المـيــدان ومســـابقات المضـــمار، تعـلــيم ):١٩٩٧( بسطويســـى أحـمــد بسطويســـى -٥
 . تدريب، دار الفكر العربى، القاهرة

 فـى تـدريس العلـوم علـى تنميـة التحصـيل  التعليميـةالسـقاالتفاعليـة " ):٢٠١٥( جميلة علـى الشـهرى -٦
، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعـة أم القـرى "الدراسى لدى تلميذات المرحلة المتوسطة

 .، مكة المكرمة، السعودية

،  التعـلـيم واـلـتعلم ، عــالم الكـتـب إســتراتيجيات الـتـدريس رؤـيـة معاصــرة لطــرق :)٢٠١٠(حســن زيـتـون  -٧
 .القاهرة

 تـــأثير برنـــامج تعليمـــى باســـتخدام نمـــوذج الـــتعلم البنـــائى علـــى ):"٢٠١٤( زينـــب عبـــد الجليـــل علـــى -٨
التحصــيل المعرـفـى ومســتوى األداء المـهـارى ـفـى مســابقات المـيـدان والمضــمار لطالـبـات كلـيـة 

 .لرياضية ، جامعة أسيوط، رسالة ماجستير ، كلية التربية ا" التربية الرياضية
فاعلـيــة إســـتراتيجية اـلــدعائم التعليمـيــة عـلــى التحصـــيل والتفكـيــر ):" ٢٠١٥( عـبــد الواـحــد حمـيــد ناصـــر-٩

، مجلـــة جامعـــة القـــدس المفتوحـــة "العلمـــى لطالبـــات الصـــف األول متوســـط فـــى الرياضـــيات
 .فلسطين س،، جامعة القد) ١٢(، العدد)٣(ت التربوية والنفسية ، المجلدلألبحاث والدراسا

 طـرق لتحسين المعلم الفصل ، دليل في التدريس تنويع : )٢٠٠٨( كوثر حسين كوجك ، وآخرون -١٠
ب التربيـة للـدول  ، مكتـب اليونسـكو االقليمـي ، مكتـالعربـي الوطن مدارس في والتعلم التعليم

 .العربية ، بيروت
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 .، دار صفاء ، عمان  الجودة الشاملة والجديد في التدريس):٢٠٠٩(محسن علي عطية  -١١
مـؤتمر قسـم علـم الـنفس  ،  الصـالبة العقليـة واإلنجـازات الرياضـية:)٢٠٠١( محمد العربـى شـمعون -١٢

 .ضية للبنين بالهرم ، جامعة حلونالرياضى ، كلية التربية الريا
، دار ٤، ط  إختبـارات األداء الحركـى):٢٠٠١( محمد حسن عالوى ، محمـد نصـر الـدين رضـوان -١٣

 .  العربى، القاهرةالفكر
، دار ٥، ط١ القيــاس والتقــويم فــى التربيــة البدنيــة والرياضــة، جـــ):٢٠٠٣( محمــد صــبحى حســانين -١٤

 .الفكر العربى، القاهرة
 فــى تنمـيـة التحصــيل ومهــارات إســتراتيجية اـلـدعائم التعليميــةفاعليــة " ):٢٠١١( محمــد عمــر الســيد -١٥

، رســالة ماجســتير ، كليــة "ت تعلــم الرياضــياتالبرهــان الرياضــى لــدى التالميــذ ذوى صــعوبا
 .التربية ، جامعة قناة السويس

تـأثير تـدريبات الهاثـا يوجـا علـى الصـالبة النفسـية ومسـتوى ):" ٢٠٠٨( هبة عبد العزيز عبد العزيز -١٦
جامـعـة  ، كليـة التربيـة الرياضـية للبنـات ، رسـالة ماجسـتير ،"األداء فـى التمرينـات اإليقاعيـة

 .الزقازيق
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