
 *  مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات اجلمباز والتمرينات والعروض الرياضية كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات

 استخدام تقنية اإلنفىجرافيك وتأثريها علي بعض نىاتج التعلن
 جهاز عارضة التىازن علي 

 المعصراوي إبراهيمكمال الدين  إيمان*م.د/ 
 المقدمة ومشكمة البحث

تشيد الحياة في عصر المعموماتية كثيرًا مف المتطمبات التي تفرض عمي أفراد المجتمع واقع     
العصر المعرفية التي تتضاعؼ بشكؿ سريع ، والتي جعمت التربويوف التعامؿ مع متغيرات ىذا 

يبحثوف باستمرار في تطوير برامج المؤسسات التعميمية لكي تواكب تمؾ التغيرات والبحث عف 
عادة النظر في محتوي العممية  أفضؿ الطرؽ لتوفير بيئة تعميمية لجذب اىتماـ الطمبة ، وا 

يتيح لمطالب االستفادة القصوى مف الوسائؿ واألدوات التكنولوجية التربوية وأىدافيا ووسائميا بما 
مع طبيعة العصر  تتماشي المعاصرة في تحصيمو الدراسي ، واكتساب المعارؼ والميارات التي

 ( 41:   5الذي يعيشو . )
ومف سمات عصرنا الراىف أنو " عصر الصورة " مما يعني ىيمنة وسيطرة الصورة ،        

أىـ أدوات عالمنا المعرفية والثقافية ، والصورة ليست أمرًا مستجدًا في التاريخ  لتكوف احدي
نما تحولت مف اليامش إلي المركز ، ومف الحضور الجزئي  لي موقع الييمنة إاإلنساني ، وا 

 ( 23)والسيادة عمي غيرىا مف العناصر واألدوات الثقافية والمعرفية . 
الوقت الحالي وتراكـ المعمومات والبيانات في جميع المجاالت ونتيجة لالنفجار المعرفي في      

،  ويا يصؿ إلينا بشكؿ معقد يصعب فيم، أصبحنا أماـ كـ كبير مف المعمومات والبيانات بعض
وبعضيا يعطي شعورًا لدي القارئ بالممؿ والتشتت ، فظيرت ىذه التقنية " اإلنفوجرافيؾ " لتحميؿ 

يميا بطريقة منظمة إلي معمومات يسيؿ استيعابيا وقراءتيا ىذه المعمومات وتبسيطيا وتحو 
 –بوضوح مف قبؿ الجميع وبأسموب جميؿ ومشوؽ وجذاب أمتزج فيو عناصر عدة ) الصور 

 (24) األلواف ( . –النصوص  –الرسوـ 
تعني صورة ، اي ىو فف تحويؿ البيانات   graphic يعني معمومة و  infoوالمقطع      

والمعمومات والمفاىيـ المعقدة إلي صور و رسوـ يمكف فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ ، وىو 
، وألف  لمقارئأسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة والصعبة بطريقة سمسة وسيمة وواضحة 

عؿ المعمـ قادرًا عمي الدمج بيف اإلنفوجرافيؾ يتكوف عادة مف " نص + صورة " ، وىو ما يج
 (22: 43) األمر الذي يعزز مف الميارات األساسية لمطالب .ظية والبصرية ،أساليب التعميـ المف

اإلنفوجرافيؾ مصطمح تقني يشير إلي تحويؿ إلي أف  ـ(3141)كما يشير معتز عيسي     
المعمومات والبيانات المعقدة إلي رسوـ مصورة يسيؿ عمي مف يراىا استيعابيا بوضوح وتشويؽ 
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دوف الحاجة إلي قراءة الكثير مف النصوص مما يوفر تواصؿ بصري فعاؿ بيف كؿ مف المرسؿ 
 ( 2:  41)  والمستقبؿ .

لصورة التعميمية عمي النص التعميمي المجرد ، في توضيح وىناؾ شبو إجماع عمي تفوؽ ا    
المراد وعرض التفاصيؿ الدقيقة ، بحيث ال تتشابو مع غيرىا في ذىف المتمقي ، ونسبة فيـ الفكرة 
األساسية وصواًل ألي قوة ورسوخ المعمومة ومدي القدرة عمي استذكارىا مع مرور الزمف ، وألف 

لذا تتجاوز العناصر التعميمية األخرى في الدقة والوضوح ، كما الصورة أكثر ثراء بالتفاصيؿ ، 
في عممية " االتصاؿ التعميمي " وبدونو ال تكتمؿ أركاف  وعن ال غنىأف حضور الصورة أساسي 

 (21)ىذه العممية ، وبالتالي تذىب المخرجات التعميمية في اتجاه سمبي . 
% مف المعمومات التي تنتقؿ إلي المخ  41ـ( إلي أف حوالي 3145)محمد ويشير حسيف     

% مف الناس يستخدموف المعمومات المصورة بشكؿ أفضؿ  11ىي معمومات مصورة وأف حوالي 
مقارنة بالمعمومات النصية ، واف المخ يعالج المعمومات المصورة بشكؿ أسرع مف المعمومات 

 ( 45  : 1النصية . ) 
أف اإلنفوجرافيؾ ساعد عمي اشتراؾ ( 33)(Davidson,2014 ) دسوفدفيأثبتت دراسة و     

 (  32)( Meghan Kelly 2015كيمي )  ميغاف، وأشارت دراسة الطالب بنجاح في التعمـ 
البصرية تعد شكالً  مف أشكاؿ أصوؿ التدريس العامة ، ودراسة  االتصاالتإلي أف تصميـ 

أشارت إلي تطوير فف تصميـ المناىج التعميمية التي ( 35) ( lixian Guo 2015) لكسياف جو
 بناء عمي تكنولوجيا االتصاؿ البصري .

ـ( إلي أنو في مراحؿ تعمـ الميارات الحركية يمكف 3113ويشير محمد حسف عالوي )    
استخداـ العديد مف الوسائؿ المعينة التي تسيـ بدرجة كبيرة في تعمـ واكتساب الميارات الحركية 
تقانيا وتثبيتيا ومف بيف أىـ الوسائؿ المعينة في عممية تعميـ الميارات الحركية ) الوسائؿ  وا 

ة ، الوسائؿ السمعية ، الوسائؿ السمعية البصرية ( ، كما أنو في غضوف مراحؿ التعمـ البصري
المختمفة تحتؿ بعض الوسائؿ المعينة المكانة األولي في عممية التعمـ وتصبح الوسائؿ المعينة 
األخرى وسائؿ مساعدة تأتي في المرتبة التالية ، ويرتبط اختيار واستخداـ ذلؾ طبقًا لميدؼ 

 (11- 53: 4.) لمميارة الحركية والفروؽ الفرديةسي لكؿ مرحمة ، وطبقًا لمخصائص المميزة الرئي
تقانيا و      تعتبر رياضة الجمباز مف األنشطة الرياضية التي تحتاج إلي جيد كبير في تعمميا وا 

ا وذلؾ لتعدد مياراتيا وصعوبتيا واختالؼ أجيزتيا باإلضافة إلي الخصائص المميزة التي يتطمبي
األداء األمثؿ والسيطرة عمي الجسـ وأجزاؤه المختمفة في األوضاع غير المألوفة وكذا أداء 
الحركات في الفراغ وعمي االرتفاعات المختمفة وبسرعة متباينة بجانب السيطرة المحظية عمي 

 ( 2: 4الدور الرئيسي في التقييـ . )  األداء الفني الذي يمعب
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أحد أجيزة الجمباز الفني األربعة لمنساء ) التمرينات األرضية ،  يعتبر جياز عارضة التوازف   
العارضتيف مختمفتا االرتفاع ، عارضة التوازف ، منضدة القفز ( ، وتعد مقاييس جياز عارضة 

سـ ، 435ما يمي االرتفاع : الدولي لمجمباز في دليؿ معايير الجياز ك باالتحادالتوازف المنشورة 
وتؤدي العبة الجمباز سمسمة مف الميارات المركبة متنوعة  ،سـ 41:سـ ، العرض 511 الطوؿ

 41ثانية إلي  21في درجات صعوبتيا ) جممة حركية( عمي جياز عارضة التوازف تستغرؽ مف 
 (  32) ثانية .
كما أف األداء المياري لمجممة الحركية عمي جياز عارضة التوازف يتسـ بالديناميكية ،    

مستخدمًا قاعدة ارتكاز ضيقة تتطمب وجود صفات معينة لألداء عمية ، مثؿ التوازف والقوة 
 العضمية والرشاقة والمرونة . 

التمريف عمي جياز ـ( إلي أف مكونات 3111عزيزة محمود سالـ وآخروف )  وتؤكد عمى ذلؾ    
أوضاع ثابتة  –حركات ربط  –اكروباتيةحركات  –عارضة التوازف متعددة ، حركات بداية 

حركات نياية ، وبذلؾ فالالعبة تؤدي مجموعة مف الصعوبات التي تتطمب التوازف  –وموازيف 
 (444،  441:  1  والمرونة والرشاقة والتوافؽ العضمي العصبي . )

ة التعميمية عمي عدة عوامؿ منيا أسموب التدريس المتبع في التعميـ وكذا ويتوقؼ نجاح العممي    
أسموب عرض الخبرات التعميمية ، وظروؼ الموقؼ التعميمي ، ومدي إيجابية المتعمـ وقدراتو 
واستعداده ونشاطو في الحصوؿ عمي الخبرة التعميمية ، ولذا تنادي االتجاىات الحديثة لطرؽ 

ساليب التعميمية التي تعتمد فقط عمي الشرح وأداء النموذج ، واالتجاه إلي التدريس بالبعد عف األ
يجابية المتعمـ في العممية التعميمية ،  استخداـ أساليب تدريس حديثة تعتمد عمي مشاركة وا 

 ( 312:  42 واالىتماـ بالتفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف والمادة التعميمية . )
د المنيجية المقررة عمي طالبات كمية التربية الرياضية ، األمر وتعتبر مادة الجمباز مف الموا

الذي يتطمب تطبيؽ األساليب العممية الحديثة لتحقيؽ أىدافيا في إكساب المتعممات أداء أفضؿ 
لمميارات والجمؿ الحركية ، لذا يجب االىتماـ بتعميـ الطالبات طريقة األداء الصحيحة واكتساب 

 .مميارات المنيجية المقررة المسار الحركي الصحيح ل
الفصؿ الدراسي األوؿ لطالبات الفرقة األولي  خالؿومف خالؿ تدريس الباحثة لمادة الجمباز 

بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات ، والتي أدخؿ عمييا بعض التعديالت بعد تطبيؽ 
 الالئحة الجديدة لمكمية مف حيث زمف الوحدة الدراسية الذي أصبح ساعة ونصؼ بعد أف كاف

في الالئحة القديمة ، كذلؾ عدد الوحدات الدراسية في األسبوع أصبح وحدة واحدة ، بعد  ساعتيف
أف كاف وحدتاف دراسيتاف في األسبوع في الالئحة القديمة ، مما شكؿ صعوبة أماـ الطالبات ، 
تمثمت في تناقص عدد الوحدات التدريسية الالزمة لتحقيؽ نواتج التعمـ المستيدفة مف المقرر 

تقانيا واكتساب المعارؼ والمعمومات الدرا سي وىي األداء المياري الصحيح لمميارات المنيجية وا 
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منيج ميارات في تدريس  المرتبطة بيا، ومف ىنا سعت الباحثة إلي استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ
عارضة التوازف ، وعدـ االعتماد عمي الطريقة التقميدية في التدريس كمحاولة لتبسيط  جياز
ير تعمـ الميارات واكتساب المعارؼ والمعمومات المرتبطة بيا ، وجعميا سيمة الفيـ ، حيث وتيس

رسـو  –تعتمد تقنية اإلنفوجرافيؾ عمي المؤثرات البصرية في تقديـ المعمومة مف خالؿ ) صور 
كممات ( والتي تقوـ بدورىا في توجيو الرسالة التعميمية وتنظيـ البيانات المعرفية المقدمة  –

لمطالبات مع مراعاة الفروؽ الفردية ليف ، مف خالؿ تحويؿ المعمومات والبيانات إلي رسـو 
مصورة يسيؿ عمي الطالبات استيعابيا دوف الحاجة إلي قراءة الكثير مف النصوص ، لتحقؽ 

وتوصيمة إلييف ، مما سيساعدىف في الوصوؿ  التعميميمحتوي الالسيولة ، والسرعة في عرض 
 اتج التعمـ المستيدفة ليف .   إلي تحقيؽ نو 

 هدف البحث 
 :التالية ييدؼ البحث إلي التعرؼ عمي تأثير استخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ عمي بعض نواتج التعمـ

 .لطالبات الفرقة االولىالمنيجية )المقررة(  رضة التوازفميارات جياز عاأداء مستوي  -
 .  الفرقة االولىطالبات لجياز عارضة التوازف  لمنيج التحصيؿ المعرفي -

 ض البحث فر 
البعدي ( لممجموعة الضابطة  –فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياسيف ) القبمي  توجد -1

التحصيؿ المعرفي (لمميارات المنيجية عمي  –في بعض نواتج التعمـ ) مستوي األداء المياري 
 جياز عارضة التوازف لصالح القياس البعدي . 

البعدي ( لممجموعة التجريبية  –توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياسيف ) القبمي  -3
التحصيؿ المعرفي ( لمميارات المنيجية عمي  –في بعض نواتج التعمـ ) مستوي األداء المياري 
 جياز عارضة التوازف لصالح القياس البعدي . 

س ) البعدي ( لمجموعتي البحث التجريبية توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القيا -2
التحصيؿ المعرفي ( لمميارات  –والضابطة في بعض نواتج التعمـ ) مستوي األداء المياري 

 ياس البعدي لممجموعة التجريبية .المنيجية عمي جياز عارضة التوازف لصالح الق
 المصطمحات المستخدمة في البحث 

 graphicoInfاإلنفوجرافيك 
اإلنفوجرافيؾ كمصطمح يطمؽ عمي فف تحويؿ البيانات والمعمومات والمفاىيـ إلي صور ورسـو 
يمكف فيميا واستيعابيا بوضوح وتشويؽ ، وىذا األسموب يتميز بعرض المعمومات المعقدة 

 ( 444:   42والصعبة بطريقة سمسة وواضحة . )  
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 نواتج التعمم ) تعريف إجرائي ( : 
جياز  الميارات المنيجية عميالمتوقع مف الطالبات عينة البحث نتيجة دراسة  ىو األداء المياري

عارضة التوازف  ، ومدي إتقانيف جوانب التعمـ المعرفية لممقرر ، ويحدد مف خالؿ درجة الطالبة 
 .   المعرفي التحصيؿو المياري  األداءقياس مستوي في 

 الدراسات السابقة 
وىدفت إلي التعرؼ عمي أكثر ( 31) (   Buket ,A & Pinar N , 2014دراسة )-4

التصميمات فاعمية لإلنفوجرافيؾ الثابت كأداة تعميمية في تعميـ وتعمـ المقررات الدراسية المختمفة 
، ونمت المقارنة بيف ىذه التصاميـ مف حيث : المكونات المرئية ، العناويف ، النصوص ، 

أف المكونات المرئية واأللواف الخطوط واأللواف ، تنظيـ المعمومات ، وكاف مف أىـ النتائج 
 والخطوط وتنظيـ البيانات أكثر أىمية لدي الطالب . 

وىدفت إلي التعرؼ عمي أىمية (  31) ( M. N. Mohd Amin ,.et.al 2015دراسة )-3
استخداـ اإلنفوجرافيؾ لتسييؿ عممية التعمـ ، وكاف مف أىـ النتائج أف الصور والرموز واأللواف 

ة لإلنفوجرافيؾ أدت إلي تشجيع المتعمـ عمي فيـ أفضؿ لممعمومات المقدمة لو ، والتصاميـ الجذاب
وأوصت الدراسة باعتبار اإلنفوجرافيؾ مف األدوات التي يمكف االعتماد عمييا لحؿ المشكالت 

 التعميمية المرتبطة بأنماط محددة لممتعمميف .    
إلي التعرؼ عمي فاعمية  وىدفت ( 44) ـ (3141 درويش دراسة ) محمد سالـ حسيف -2

استخداـ اإلنفوجرافيؾ عمي تعمـ األداء المياري والتحصيؿ المعرفي لمسابقة الوثب الطويؿ 
وأشارت نتائج البحث إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القياسات البعدية عمي أبعاد بطاقة 

يواء ولصالح المجموعة مالحظة األداء الفني لمسابقة الوثب الطويؿ وأداء حركة المشي في ال
 التجريبية . 

 السابقة التعميق عمي الدراسات
 :  اآلتيةالباحثة النقاط  استخمصتمف خالؿ التحميؿ العممي لمدراسات المتعمقة بموضوع البحث 

 من حيث الهدف : -1
 استيدفت معظـ الدراسات التعرؼ عمي تأثير استخداـ اإلنفوجرافيؾ في العممية التعميمية وأىميتو

 في  تعمـ الميارات الحركية واالرتقاء بمستوي األداء .
 من حيث المنهج: -2

 اتفقت معظـ الدراسات عمي استخداـ المنيج التجريبي لمناسبتو مع طبيعة وأىداؼ الدراسة . 
 من حيث العينة :  -3

 طمبة وطالبات الجامعات . المستخدمة شممتالعينة 
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 من حيث أهم النتائج : -4
 في العممية التعميمية. فاعمية استخداـ اإلنفوجرافيؾ أسفرت معظـ نتائج الدراسات المرتبطة عمي 

 االستفادة من الدراسات السابقة : 
 ساعدت الباحثة فيما يمي :

 تحديد مشكمة البحث وأىدافو وفروضو . -
 احتيار المنيج المناسب لطبيعة الدراسة . -
 تحديد أدوات ووسائؿ جمع البيانات . -
 مناقشة وتفسير نتائج البحث .  -

 إجراءات البحث
 منهج البحث : 

اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المػػػػنيج التجريبػػػػي باسػػػػتخداـ التصػػػػميـ التجريبػػػػي لمجمػػػػوعتيف إحػػػػداىما 
 تجريبية واألخرى ضابطة 

 البحث : مجتمع
يػة بكم األولػىطالبػات الفرقػة  والذي اشتمؿ عمي  مجتمع البحث بالطريقة العمدية اختيارتـ 

والبػػػال   3143/ 3142 الجػػػامعيالسػػػادات ، والمقيػػػدات بالعػػػاـ   التربيػػػة الرياضػػػية جامعػػػة مدينػػػة
 طالبة . (311عددىف)

 عينه البحث:
وقػد بمػ  حجػـ العينػة  األولػىمػف طالبػات الفرقػة  العشػوائيةتـ اختيار عينػة البحػث بالطريقػة 

 :  التالي، ثـ قسمت عمى النحو % مف مجتمع البحث22بنسبة ( طالبة 11)
وأداء  المفظػػيألسػػموب الشػػرح  طالبػػة خضػػعت( 21وعػػددىا ) المجموعةةة الولةةل )الةةةابطة(: - أ

 . (ـيالتعم في التقميدياألسموب ) العمميالنموذج 
في  اإلنفوجرافيؾخضعت الستخداـ تقنية  ( طالبة21وعددىا )المجموعة الثانية )التجريبية(: - ب

 .التعميـ 
مف مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلؾ ألجراء ( طالبة 31كما تـ اختيار عدد )

 .الثبات( –المعامالت العممية )الصدؽ 
 تجانس عينة البحث

قامػػػػت الباحثػػػػػة بػػػػػوجراء التجػػػػػانس واالعتداليػػػػػة لعينػػػػػة البحػػػػػث الكميػػػػػة )األساسػػػػػية  واالسػػػػػتطالعية( 
 والجداوؿ التالية توضح ذلؾ .
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 (4جدوؿ )
 النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث الكمية في 

 31ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.153 1.343 4.441 1.513 43 43.232 سنه السن
 %2.311 1.131- 1.133- 5.323 411 414.135 سم الطول
 %3.343 1.331- 1.313 1.232 54 53.2 كجم الوزن
 %41.213 1.244 1.134 1.211 15 15.15 درجة الذكاء

النمػػو، الػػذكاء تنحصػػر مػػا  لقياسػػات( أف معػػاممي االلتػػواء والػػتفمطح 4يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
النمو، الذكاء ، بينمػا كانػت  قياساتمما يدؿ عمى اعتدالية عينة البحث الكمية في جميع  2±بيف 

 % مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث.21نسبة معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 (3جدوؿ )

 النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث األساسية في 
 11ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.114 1.112 4.431 1.554 43 43.211 سنه السن
 %2.343 1.111- 1.122- 5.443 411 414.241 سم الطول
 %3.351 1.124- 1.42 1.313 54 53.432 كجم الوزن
 %41.431 1.122 1.215 1.525 15 11.55 درجة الذكاء

النمػػو، الػػذكاء تنحصػػر مػػا  لقياسػػات( أف معػػاممي االلتػػواء والػػتفمطح 3يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
النمػػو، الػػذكاء ، بينمػػا  قياسػػاتممػػا يػػدؿ عمػػى اعتداليػة عينػػة البحػػث األساسػػية فػػي جميػع  2±بػيف 

 % مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث21كانت نسبة معامؿ االختالؼ أقؿ مف 
 تكافؤ أفراد العينة الساسية: 

 الذكاء.و  االختبارات البدنية قامت الباحثة بويجاد التكافؤ بيف مجموعتي البحث في 
 (2جدوؿ )

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة  الذكاءو البدنية  االختباراتداللة الفروؽ بيف متوسطات 
 21=3=ف4ف

وحدة  اتاالختبار 
 القياس

متوسط  التجريبية المجموعة  الةابطة المجموعة 
 الفروق

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 1.211- 1.111- 3.434 1.311 3.534 1.1 سنتيمتر لألمام الجذع ثني
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 4.124= 1.15مستوى  عند الجدوليةقيمة "ت" *  
الػػذكاء البدنيػػة و  االختبػػارات( عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 2يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

 الضابطة مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في ىذه القياسات.و  لممجموعتيف التجريبية
والتحصػػػيؿ القياسػػػات المياريػػػة ثػػػـ قامػػػت الباحثػػػة بويجػػاد التكػػػافؤ بػػػيف مجمػػػوعتي البحػػث فػػػي ػػػػ   

 .المعرفي
 (1جدوؿ )

والتحصيؿ المعرفي لمميارات  لمستوي األداء المياري القياساتمتوسطات  داللة الفروؽ بيف
 لممجموعتيف التجريبية والضابطة المنيجية عمي جياز عارضة التوازف 

 21=3=ف4ف

 4.124=1.15 مستوى عند قيمة "ت" الجدولية*  
 لمستوي األداء المياري( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف القياسات 1يتضح مف جدوؿ )

لممجمػػػػػوعتيف  والتحصػػػػػيؿ المعرفػػػػػي لمميػػػػػارات المنيجيػػػػػة عمػػػػػي جيػػػػػاز عارضػػػػػة التػػػػػوازف 
 التجريبية والضابطة مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في ىذه القياسات.

 وسائل و أدوات جمع البيانات:
 الباحثة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذا البحث إلى ما يمي:استندت 

 1.114 1.411 5.151 11.122 1.141 14.1 سنتيمتر مفصل الحوض مرونة
 1.14 1.122 2.125 35.2 2.144 31.422 سنتيمتر العمودي الوثب
 1.552 1.111 1.121 2.522 1.143 2.1 متر طبية كرة رمي
 4.443 1.222 4.431 41.4 4.11 44.322 تكرار الوقوف ثم المائل االنبطاح

 1.333 1.411 3.234 53.2 3.355 53.111 درجة التوازن الديناميكي
 4.133 1.322 1.355 2.1 1.443 2.322 ثانية التوازن الثابت

 1.341- 1.211- 1.344 11.222 1.45 11.211 درجة الذكاء

 القياسات 
وحدة 
 القياس

متوسط  التجريبيةالمجموعة  الةابطةالمجموعة 
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س

 (الركوبالمتقاطع) طموعال

 درجة

1.341 1.233 1.232 1.135 1.222 1.345 
 1.123 1.15 1.132 4.4 1.242 4.45 المامية الدحرجة
 1.42- 1.1411- 1.534 4.35 1.113 4.322 الكومات وثبة

 1.332 1.222 1.522 4.322 1.21 4.311 نصف لفة مفتوح دوران
 1.121 1.15 1.224 4.15 1.125 4.5 المامي الطعن
 1.451- 1.141- 1.12 1.222 1.113 1.241 اليدين عمل الوقوف

 1.112- 1.311- 4.123 3.211 4.142 3.5 المعرفي التحصيل
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 اشتممت أدوات جمع البيانات عمي 
 جياز رستامتير لقياس الطوؿ ) سـ ( -
 ميزاف طبي لقياس الوزف ) كجـ (  -
 كجـ(3شريط لقياس األطواؿ ، مسطرة مدرجة ، ساعة إيقاؼ ، كرة طبية ) -
 أخر قانوني ، مقاعد ، مراتب جياز عارضة توازف منخفض و  -
 ( Data showجياز كمبيوتر، شاشة عرض ) -

 Microsoft office 2013الحزمة المكتبية   -
 Adobe Photoshopأدوبي فوتوشوب -
 Adobe Illustratorأدوبي إلستريتر -
 Adobe Fireworksأدوبي فايروركس -
 Edraw maxاي دور ماكس  -
 مواقع ألدوات اإلنفوجرافيؾ -

o http://www.clker.com 
o https://www.iconfinder.com 
o download.com-free-http://all 
o http://www.freepik.com 

 Onlineلتصميـ اإلنفوجرافيؾمواقع مجانية  -
o https://infogr.am 
o http://visual.ly 
o age.comhttp://venng 
o https://inkscape.org/en 
o https://canva.com 

o http://www.easel.ly 
 قياس مستوي الداء المهاري 

( 1تـ استخداـ طريقة المحمفيف لقياس مستوي األداء المياري لمميارات قيد البحث بواسطة )
( ، ممف لدييف خبرة في مجاؿ تحكيـ الجمباز وحاصالت عمي شيادة تحكيـ 1محكمات ممحؽ )

الجمباز الفني ، بحيث تقـو كؿ محكمة بوعطاء درجة لكؿ طالبة ، ويتـ حذؼ أعمي درجة وأقؿ 
درجة وأخذ متوسط الدرجتيف المتبقيتيف ، وتـ استخداـ استمارة تقييـ مستوي األداء لمميارات قيد 

 ( 2البحث ممحؽ ) 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://www.adobe.com/products/fireworks.html
http://www.clker.com/
http://www.clker.com/
https://www.iconfinder.com/
https://www.iconfinder.com/
http://all-free-download.com/
http://all-free-download.com/
http://www.freepik.com/
http://www.freepik.com/
https://infogr.am/
https://infogr.am/
http://visual.ly/
http://visual.ly/
https://inkscape.org/en/
https://inkscape.org/en/
http://www.easel.ly/
http://www.easel.ly/
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 الختبارات المستخدمة  ا
 استخدمت الباحثة االختبارات التالية 

 ( 1اختبارات قياس العناصر البدنية ممحؽ )   -
 (2)     (5ممحؽ ) ـ ( 3112اختبار الذكاء )إعداد جابر عبد الحميد  -
 (   3اختبار التحصيؿ المعرفي ) إعداد الباحثة (  ممحؽ ) -

  تصميم اختبار التحصيل المعرفي
ىو اختبار مف إعداد الباحثة تـ تصميمو عمى مراحؿ حتى يخػرج فػي صػورتو النيائيػة وتػتمخص  

  -ىذه الخطوات فيما يمي :
 تحديد الهدف من االختبار:  .4

بمػنيج تحصػيؿ الطالبػات عينػة البحػث فػي الجوانػب المعرفيػة الخاصػة  قيػاس ييدؼ االختبار إلػى
ىػػذا االختبػػار مػػع مسػػتوى المرحمػػة السػػنية لعينػػة ، عمػػى أف يتمشػػى المقػػررجيػػاز عارضػػة التػػوازف 

 البحث .
 اختيار المحاور الرئيسية لالختبار:  .2

فػػي ضػػوء ىػػدؼ االختبػػار ومػػف خػػالؿ االسػػتعانة بالدراسػػات السػػابقة الخاصػػة برياضػػة الجمبػػاز ، 
" محػػاور مقترحػػة لبنػػاء  5قامػػت الباحثػػة بتصػػميـ اسػػتمارة السػػتطالع آراء الخبػػراء تشػػتمؿ عمػػي " 

( روعي فييا اإلضافة والحذؼ بما يناسب رأي الخبيػر وتػـ عرضػيا عمػي عػدد 4 )ممحؽ االختبار
لحاصػميف عمػي درجػة ( مف الخبراء في مجاؿ تػدريس مػادة الجمبػاز بكميػات التربيػة الرياضػية وا5)

( وذلؾ لتحديد مدي مناسبة المحاور المقترحة لبناء اختبار التحصػيؿ المعرفػي  1) الدكتوراه مرفؽ
 ت نتيجة استطالع الرأي كما يمي :المقترح ، وكان

 (5جػدوؿ )
 النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء في محاور االختبار المعرفي

 5ف=
 نسبة اتفاق الخبراء المحةةةاور رقم المحور

 4115 طريقة الداء الفني لمهارات جهاز عارةة التوازن 1
دارة بطوالت الجمباز  2  115 تنظيم وا 
 115 المتطمبات البدنية المرتبطة بجهاز عارةة التوازن 3
 4115 النواحي القانونية لجهاز عارةة التوازن 4
 315 التطور التاريخي لجهاز عارةة التوازن 5

( تبايف النسب المئوية لمحاور اختبار التحصيؿ المعرفي قيد البحث 5يتضح مف جدوؿ )
%( وقػد ارتضػت الباحثػة  411 -%  11حيث تراوحت النسبة المئوية آلراء السادة الخبراء مػف )
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دارة بطػػػػػوالت الجمبػػػػػاز ي أكثر وبنػػػػػاًء عمػػػػػي ذلػػػػػؾ تػػػػػـ حػػػػػذؼ محػػػػػور ( فػػػػػ% 31بنسػػػػػبة )  تنظػػػػػيـ وا 
 ، واإلبقاء عمي المحاور الثالثة األخرى. لمرتبطة بجياز عارضة التوازفالمتطمبات البدنية او 

 تحديد المادة العممية. .3
( محػػاور رئيسػػية 2توصػػمت الباحثػػة إلػػى تحديػػد المػػادة العمميػػة التػػي اشػػتمؿ عمييػػا االختبػػار فػػي )

 ـ. ، ثػـ تػـ  3142ـ/   3141وذلؾ تبعا لممنيج المخصص لمفرقة األولى بنػات لمعػاـ الجػامعي 
عػػرض المػػادة العمميػػة التػػي يغطييػػا االختبػػار مػػف خػػالؿ المقابمػػة الشخصػػية لمخبػػراء وذلػػؾ إلبػػداء 
الرأي فيما يتعمؽ باألىػداؼ المعرفيػة المرغػوب تحقيقيػا وقياسػيا )التػذكر والفيػـ والتطبيػؽ( واقتػراح 

 ما يضاؼ إلييا أو يحذؼ منيا .
 تحديد طرق صياغة أسئمة االختبار.  .4

عػػادة الترتيػػبو الصػػواب والخطػػأ وأسػػئمة االختيػػار مػػف متعػػدد، تػػـ اختيػػار أسػػئمة  باسػػتخداـ األسػػئمة  ا 
المصػػػػورة ، وقػػػػد روعػػػػي فػػػػي االختبػػػػار )أف يكػػػػوف السػػػػؤاؿ مناسػػػػبا لمسػػػػتوى الطالبػػػػات، أف يكػػػػوف 

 االختبار شامؿ لجميع المحاور الثالثة المحددة ، عدـ احتماؿ المفظ ألكثر مف معنى(.
 والمفردات المناسبة. النسبية لمحاور االختبار الهميةتحديد  .5

تـ تحديد األىمية النسبية لمحاور االختبار عف طريؽ مجموعة الخبراء، ثـ تـ عرضو في صورتو 
( لتحديػػػد المفػػػردات الصػػػالحة واسػػػتبعاد المفػػػردات الغيػػػر مالئمػػػة، والتأكػػػد مػػػف 3) المبدئيػػػة ممحػػػؽ

وليتو لجوانػب الػتعمـ المعرفيػة لمميػارات قيػد البحػث، مناسبة أسئمة االختبار لمستوى الطالبػات وشػم
( مفػردة 35وقد أجريت التعديالت الالزمػة فػي ضػوء آراء الخبػراء ليصػبح عػدد مفػردات االختبػار )

 يوضح ذلؾ.التالي في صورتو النيائية وجدوؿ 
 (1جدوؿ )

 األىمية النسبية لمحاور االختبار وتوزيع عبارات االختبار المعرفي
 عمي المحاور المختمفة ونوع األسئمةالمقترح 

 المحور /  نوع السئمة
الهمية 
 النسبية

الصواب 
 والخطأ

اختيار من 
 أكمل متعدد

رتب 
 الصور

مجموع 
 العبارات

 45 5 5 5 - %11 طريقة الداء الفني لمهارات جهاز عارةة التوازن
 2 - - - 2 %21 النواحي القانونية لجهاز عارةة التوازن

 2 - - - 2 %41 التاريخي لجهاز عارةة التوازنالتطور 
 35 5 5 5 41 %411 مجموع العبارات

 تعميمات االختبار:  .6
تعػػػد تعميمػػػات االختبػػػار أحػػػد عوامػػػؿ تطبيقػػػو حيػػػث يترتػػػب عمييػػػا وصػػػوؿ المطمػػػوب لمطالبػػػات وبالتػػػالي 
اإلجابػػػة الصػػػحيحة، وقػػػد روعػػػي أف تكتػػػب تعميماتػػػو بمغػػػة سػػػميمة وصػػػحيحة بحيػػػث تبعػػػد عػػػف اإلطالػػػة، 
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 ابة.وطريقة تسجيؿ اإلجابة الصحيحة في مكانيا المحدد مع أىمية كتابة بيانات الطالبة في ورقة اإلج
 :تصحيح االختبار .2

قامت الباحثة بتحديد درجة واحدة لكؿ إجابة صػحيحة و صػفر لكػؿ إجابػة خاطئػة لكػؿ سػؤاؿ مػف 
 أسئمة االختبار، وتـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار. 

 : تحميل عبارات االختبار .3
( طالبػة مػف 21تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة تقنيف اختبػار التحصػيؿ المعرفػي وقواميػا )

وذلػػؾ بغػػرض تحديػػد مػػدي  ) مػػف طالبػػات الفرقػػة الثانيػػة (الػػذيف درسػػوا نفػػس الميػػارات قيػػد البحػػث 
 صعوبة العبارات والتعرؼ 

 
 

 

السػػػػيولة والصػػػػعوبة والتمييػػػػز، وقػػػػد اسػػػػتخدمت عمػػػػى مػػػػدى مناسػػػػبتيا وحسػػػػاب معػػػػامالت 
 الباحثة المعادلة التالية لحساب معامؿ السيولة:

 حيث ص = عدد اإلجابات الصحيحة ، خ = عدد اإلجابات الخاطئة 
 :ىيالشروط الخاصة لقبوؿ المفردة 

o ( 1.21 – 1.21معامؿ السيولة والصعوبة يتراوح ما بيف) 
o ( فأكثر1.21معامؿ التمييز مف ) 

 (2دوؿ)ج
 معامالت السيولة والصعوبة ومعامؿ التمييز لعبارات االختبار

 21ف=

معامل  م
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التميز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
معامل  م التميز

 السهولة
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التميز

4 1.1 1.1 1.22 41 1.12 1.52 -1.22 44 1.12 1.52 -1.22 
3 1.12 1.22 1.14 44 1.12 1.22 1.14 31 1.12 1.22 1.14 
2 1.12 1.52 -1.22 43 1.12 1.52 -1.22 34 1.12 1.52 -1.22 
1 1.12 1.52 -1.22 42 1.1 1.1 1.22 33 1.12 1.52 -1.22 
5 1.2 1.2 1.52 41 1.2 1.2 1.52 32 1.1 1.1 1.22 
1 1.2 1.2 1.52 45 1.1 1.1 1.22 31 1.12 1.22 1.14 
2 1.12 1.22 1.54 41 1.12 1.52 -1.22 35 1.12 1.22 1.14 
3 1.12 1.22 1.14 42 1.12 1.22 1.54 

 
4 1.1 1.1 1.22 43 1.1 1.1 1.22 

( أف جميػػػػع العبػػػػارات حققػػػػت الشػػػػروط الخاصػػػػة لقبوليػػػػا الختبػػػػار 2يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
 التحصيؿ المعرفي الخاص بالفرقة األولى بنات.

 معامل الضهولة  =

 اإلجابة الصحيحة للضؤال )املفزدة(

 اإلجابة اخلاطئةاإلجابة الصحيحة + 

= 
 ص

 ص + خ
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 تحديد الزمن الالزم لالختبار:  .4
 استخدـ الباحثة المعادلة الرياضية التالية لحساب الزمف:

 ( دقيقة45وبذلؾ أمكف تحديد زمف االختبار المعرفي وكاف )
  المعامالت العممية الختبار التحصيل المعرفي

ثبػػػات( الختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي  –قامػػػت الباحثػػػة بويجػػػاد المعػػػامالت العمميػػػة )صػػػدؽ 
 األحػػد( طالبػة وذلػؾ فػػي الفتػرة مػػف يػـو 21عمػى عينػة تقنػػيف اختبػار التحصػػيؿ المعرفػي وقواميػػا )

 . ـ33/41/3142الموافؽ  األحدـ إلى يـو 45/41/3142الموافؽ 
 المعرفيأواًل : التأكد من صدق اختبار التحصيل 

لحسػاب صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لالختبػار المعرفػي بتطبيؽ االختبػار وذلػؾ قامت الباحثة 
  -( عبارة وذلؾ بغرض اآلتي :35الذي أشتمؿ عمى )

o  .إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والمجموع الكمي لممحور التي تنتمي إليو العبارة 
o والدرجة الكمية لالختبار. إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة 
o .إيجاد معامؿ االرتباط بيف درجة المجموع الكمي لممحور والدرجة الكمية لالختبار 

 (3جدوؿ )
 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والمجموع الكمي لممحور الذي تنتمي إليو العبارة

 ومع الدرجة الكمية لالختبار في اختبار التحصيؿ المعرفي 
 21ف=

 ـ
االرتباط  معامل

مع درجة 
 المحور

معامل االرتباط 
مع الدرجة الكمية 

 لالختبار
 م

معامل االرتباط 
مع درجة 
 المحور

معامل االرتباط 
مع الدرجة الكمية 

 لالختبار
معامل االرتباط  م

 مع درجة المحور

معامل االرتباط 
مع الدرجة 
 الكمية لالختبار

4 1.541 1.123 41 1.523 1.113 44 1.142 1.241 
3 1.544 1.244 44 1.145 1.224 31 1.143 1.132 
2 1.134 1.112 43 1.11 1.134 34 1.134 1.113 
1 1.531 1.244 42 1.125 1.224 33 1.134 1.113 
5 1.554 1.243 41 1.541 1.14 32 1.144 1.222 
1 1.133 1.132 45 1.123 1.242 31 1.124 1.24 
2 1.153 1.112 41 1.111 1.544 35 1.125 1.123 
3 1.153 1.141 42 1.114 1.13 

 
4 1.143 1.13 43 1.543 1.541 

 1.214( = 1.15" ر " الجدولية عند مستوى داللة ) قيمة -

 اصتغزقه أول طالبة + الشمن الذي اصتغزقته آخز طالبةالشمن الذي  الشمن الالسم لالختبار =

2 
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( وجػود ارتبػاط داؿ إحصػائي بػيف درجػة كػؿ عبػارة والمجمػوع الكمػي 3يتضح مػف جػدوؿ )
لممحور التي تمثمو العبارة ، و درجػة كػؿ عبػارة والمجمػوع الكمػي لالختبػار ، ممػا يػدؿ عمػى صػدؽ 

 قيد البحث.تمثيؿ تمؾ العبارة لممحور التي تمثمو واالختبار ككؿ 
 (4جدوؿ )

 معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محور مف محاور االختبار 
 والدرجة الكمية في اختبار التحصيؿ المعرفي

 21ف=
 معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية لالختبار محاور االختبار م
 1.214 النواحي القانونية لجهاز عارةة التوازن 4
التوازن التاريخي لجهاز عارةة التطور 3  1.144 
 1.424 طريقة الداء الفني لمهارات جهاز عارةة التوازن 2

 1.214( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( وجود ارتباط داؿ إحصائي بيف درجة كؿ محػور والمجمػوع الكمػي 4يتضح مف جدوؿ ) 

 الختبار التحصيؿ المعرفي ، مما يدؿ عمى صدؽ تمثيؿ تمؾ المحاور لالختبار المعرفي.
 ثانيًا : التأكد من ثبات اختبار التحصيل المعرفي
 تـ حساب ثبات االختبار بطريقتيف ىما:

عادة  - أ  االختبار :االختبار وا 
قامػػػت الباحثػػػة بوعػػػادة تطبيػػػؽ االختبػػػار ، وذلػػػؾ عمػػػى نفػػػس عينػػػة التقنيػػػيف البػػػال  عػػػددىا 

( طالبة تحت نفس الظروؼ وبنفس التعميمػات بفػارؽ زمنػي قػدره أسػبوع بػيف التطبيقػيف األوؿ 21)
( يوضػػػػح معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػات التطبيقػػػػيف األوؿ والثػػػػاني 41والثػػػػاني ،  والجػػػػدوؿ ) 

 ارات كؿ محور مف محاور االختبار.  لعب
 (41جدوؿ ) 

 معامالت االرتباط بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاني لعبارات االختبار
 21ف = 

معامل االرتباط بين  م
معامل االرتباط بين  م التطبيقين

معامل االرتباط بين  م التطبيقين
 التطبيقين

4 1.424 41 1.341 44 1.311 
3 1.311 44 1.422 31 1.342 
2 1.422 43 1.224 34 1.323 
1 1.425 42 1.323 33 1.314 
5 1.323 41 1.434 32 1.421 
1 1.32 45 1.424 31 1.434 
2 1.233 41 1.113 35 1.212 
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3 1.3 42 1.311   
4 1.311 43 1.32   

 1.214( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( أف قػيـ معػامالت االرتبػاط بػيف درجػات التطبيػؽ األوؿ والثػاني 41يتضح مف الجدوؿ ) 

ممػػا يػػدؿ عمػػى أنيػػا ذات معػػامالت  1.15لعبػػارات محػػاور االختبػػار  دالػػو إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى 
( يوضػػح معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات التطبيقػػيف األوؿ والثػػػاني  44ثبػػات عاليػػة ، والجػػدوؿ )

 لدرجة الكمية لالختبار.المحاور االختبار و 
 (44جدوؿ )

 لمحاور االختبار والدرجة الكمية لالختباريف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني معامالت االرتباط ب
 21ف = 

 معامالت االرتباط بين التطبيقين محاور االختبار م
 1.442 النواحي القانونية لجهاز عارةة التوازن 4
 1.311 التطور التاريخي لجهاز عارةة التوازن 3
 1.445 طريقة الداء الفني لمهارات جهاز عارةة التوازن 2
 1.422 الدرجة الكمية لالختبار 1

 1.214( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
( أف قيـ معامالت االرتباط بيف درجات التطبيقػيف األوؿ والثػاني 44يتضح مف  جدوؿ ) 

( وبمغػػػت الدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار 1.442 إلػػػى 1.311لمحػػػاور االختبػػػار قػػػد تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )
 مما يدؿ عمى ثباتيا. 1.15( وجميعيا داؿ عند مستوى 1.422)

 التجزئة النصفية - ب
محػاور االختبػار عمػى حػده والمجمػوع قامت الباحثة بحساب معامػؿ ثبػات كػؿ محػور مػف 

الكمػػػي لالختبػػػار باسػػػتخداـ طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية وذلػػػؾ بويجػػػاد معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف 
العبارات الفردية والعبارات الزوجية لكؿ محور عمى حده واالختبار ككؿ ، والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ.
 (43جدوؿ )

 اختبار لمحاور والزوجيةمعامالت االرتباط بيف العبارات الفردية 
 التحصيؿ المعرفي والدرجة الكمية لالختبار 

 21ف = 

 محاور االختبار م
معامل  العبارات الزوجية العبارات الفردية

 ع س ع س االرتباط
 1.14 1.313 1.144 1.313 1.114 النواحي القانونية لجهاز عارةة التوازن 1
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التوازنالتطور التاريخي لجهاز عارةة  2  1.122 1.14 1.141 1.212 1.523 
 1.112 1.354 1.534 1.31 1.551 طريقة الداء الفني لمهارات جهاز عارةة التوازن 3
 1.132 1.332 1.113 1.311 1.114 الدرجة الكمية لالختبار 4

 1.214( = 1.15قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
الثبػػات باسػػتخداـ طريقػػة التجزئػػة النصػػفية لمحػػاور  اختبػػار ( أف قيمػػة معامػػؿ 43يوضػػح جػػدوؿ )

عنػػػد ( 1.132وبمغػػػت لمجمػػػوع االختبػػػار ) 1.112، 1.523التحصػػػيؿ المعرفػػػي تراوحػػػت بػػػيف 
وىي أعمى مف قيمة ر الجدولية مما يدؿ عمي أف محاور اختبار التحصيؿ 1.15مستوي معنوية 

 المعرفي تتميز بدرجة كبيرة مف االستقرار والثبات.
 المقترح  اإلنفوجرافيك

عارضة التوازف المنيجية  التعميمي المقترح لميارات جياز اإلنفوجرافيؾقامت الباحثة بوعداد 
 بوتباع األسس والخطوات التالية في ضوء المنيج المقرر و  ، المقررة عمي طالبات الفرقة األولي

  المقترح اإلنفوجرافيكهدف 
ـ ميارات جياز عارضة التوازف المنيجية المقررة يإلي تعم المقترح التعميمي اإلنفوجرافيؾييدؼ 

 –وثبة الكومات  –الدحرجة األمامية  –عمي طالبات الفرقة األولي ) الطموع المتقاطع "الركوب " 
الوقوؼ عمي اليديف ( باستخداـ  –الطعف األمامي  –الدوراف المفتوح نصؼ لفة عمي األمشاط 

 ألىداؼ التالية :اإلنفوجرافيؾ الثابت ، لتحقيؽ ا
 أهداف معرفية :

  المنيجية التوازف جياز عارضةيارات تزويد الطالبة بالمعارؼ والمعمومات المرتبطة بم -
 تعرؼ الطالبة الجوانب التاريخية لجياز عارضة التوازف -
  جياز عارضة التوازفلالمقررة إلماـ الطالبة بالجوانب القانونية  -
 قيد البحث  المقررة لمميارات المنيجيةتعرؼ الطالبة الخطوات التعميمية  -
 قيد البحثالمقررة فيـ طريقة األداء الصحية ) المراحؿ الفنية ( لمميارات المنيجية  -

 : مهاريةأهداف 
تعميـ طالبات الفرقة األولي الميارات المنيجية المقررة عمي جياز عارضة التوازف والمتمثمة في 

الدوراف المفتوح نصؼ لفة  –وثبة الكومات  –الدحرجة األمامية  –)الطموع المتقاطع "الركوب " 
 الوقوؼ عمي اليديف (      –الطعف األمامي  –عمي األمشاط 
 اإلنفوجرافيكأسس بناء 

 المقترح مع أىدافو  اإلنفوجرافيؾأف يتناسب محتوي   -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبات  -
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 إمكانات و قدرات الطالبات  اإلنفوجرافيؾأف تتحدي محتويات  -
 باستثارة دافعية الطالبات لمتعمـ  اإلنفوجرافيؾأف يسمح   -
 مراعاة التدرج مف السيؿ إلي الصعب -
 أف يتيح الفرصة لممشاركة والممارسة لكؿ طالبة في أف واحد   -
 التنوع في عرض المادة العممية  اإلنفوجرافيؾأف يوفر  -

 :قامت الباحثة بإتباع الخطوات التالية  المقترح التعميمي اإلنفوجرافيكعداد مكونات وإل
 اختيار وتحديد الموضوع  -
 جمع البيانات  -
 وضع العنواف والعناويف الفرعية  -
 تحديد الصور والرسوـ واأللواف  -
 تنقيح التصميـ وبناء إطار أو ىيكؿ لممعمومات والبيانات التي سيتـ عرضيا  -
 مختمط (  –رأسي  –تحديد التنسيؽ البصري المتبع ) أفقي  -
 الصور النصوص  –التأكد مف صحة الرسوـ  -
 أف كؿ المحتوي تـ تمثيمو  التأكد مف -
 العرض عمي الخبراء إلبداء الرأي  -
 التجريب والتقويـ والتحسيف  -
 اإلخراج النيائي والصالحية لمتطبيؽ  -

 :ما يمي  جرافيكلإلنفو كما روعي في اإلخراج الفني 
 وجود عنواف رئيسي بخط واضح لمفكرة األساسية لمصورة  -
 الدقة المغوية لمنصوص الموجودة  -
 صياغة المعمومات بمغة يسيؿ استيعابيا   -
 صور فيديو مقطعة (  –وضوح الصورة وجاذبيتيا ) رسـو مسمسمة  -
 اإليجاز في النصوص المستخدمة بما ال يخؿ بالمحتوي العممي  -
 بساطة التصميـ ، وعدـ تعقيده مع تناسؽ األلواف المستخدمة     -

  المقترح التعميمي اإلنفوجرافيكمحتوي 
 التعميمي بحيث اشتمؿ عمي ما يمي :  اإلنفوجرافيؾقامت الباحثة بتنظيـ محتوي 

 عرض الجوانب المعرفية لممنيج المقرر عمي جياز عارضة التوازف  -
نصوص  –صور فيديو مقطعة  -عرض نموذج ألداء الميارة يتضمف ) رسوـ مسمسمة  -

 مختصرة لطريقة األداء( 
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 –المرحمة الرئيسية  –ء المياري ) المرحمة التمييدية التدرج التعميمي لمراحؿ األدا عرض -
 المرحمة النيائية ( 

  اإلنفوجرافيؾ( لتقديـ  Data showوقد استعانت الباحثة بالحاسب اآللي، وجياز عرض ) 
 التعميمي المقترح  اإلنفوجرافيكتقييم 

التعميمي المقترح عمي مجموعة مف الخبراء المتخصصيف في  اإلنفوجرافيؾقامت الباحثة بعرض 
حوؿ مدي صالحية  أراءىـطرؽ التدريس (، وذلؾ بغرض استطالع  –مجاؿ ) الجمباز 

،وتـ مراعاة االقتراحات ناصر والمحتوي المتضمف المقترح لمتطبيؽ ، وكفاية الع اإلنفوجرافيؾ
 المقدمة مف قبؿ المحكميف . 

 الخطة الزمنية 
( أسابيع بواقع وحدة تعميمية في  3عمي )  تشتممابحيث  ةالتعميمي الوحداتالباحثة بوعداد  قامت

 ( دقيقة . 41األسبوع ، وزمف الوحدة التعميمية ) 
 (42جدوؿ )

 التوزيع الزمف ألجزاء الوحدة التعميمية

 الزمن
 محتوي الوحدة

 المجموعة الةابطة المجموعة التجريبية

 أعماؿ إدارية ق5
 + أعداد بدني إحماء ق 22

 ق 62

 التعميمي  اإلنفوجرافيؾمشاىدة  ق15
الشرح المفظي وأداء النموذج 

 العممي

 ق 45
مع إصالح تنفيذ ما تـ مشاىدتو 

، والرجوع إلي شاشة األخطاء
 الكمبيوتر كمما احتاجت الطالبة

التطبيؽ العممي لمميارة مع 
 تصحيح األخطاء

 تيدئة ق5

 قيد البحث لالختبارات البدنية واختبار الذكاء المعامالت العممية 
النمو  قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطالعية في قامت الباحثة بالتأكد مف 
 نفس مف األولى الفرقة طالبات مف ( طالبو31عددىف )بم   والتي والذكاء واالختبارات البدنية

 األساسية البحث عينو خارج ومف البحث مجتمع
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 (41جدوؿ )
 النمو والذكاء قياساتاالعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطالعية في 

 31ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.322 1.434 4.112 1.111 43 43.15 سنه السن
 %2.242 1.232- 1.451- 5.145 411 414.25 سم الطول
 %3.311 1.134 1.142 1.312 54 53.15 كجم الوزن
 %41.311 1.441- 1.125 2.443 11 11.55 درجة الذكاء

، االختبارات  النمو، الذكاء لقياسات( أف معاممي االلتواء والتفمطح 41يتضح مف جدوؿ )
النمػو،  قياسػاتمما يدؿ عمى اعتدالية العينة االسػتطالعية فػي جميػع  2±تنحصر ما بيف  البدنية

% ممػػا يػػدؿ عمػػى 21بينمػػا كانػػت نسػػبة معامػػؿ االخػػتالؼ أقػػؿ مػػف  االختبػػارات البدنيػػة ،الػػذكاء ،
 تجانسيا.

 قيد البحث واختبار الذكاء صدق االختبارات البدنية  إيجاد
 ( 45جدوؿ ) 

 األعمىالربيع وقيمة ) ت ( وداللتيا بيف كؿ مف  واالنحراؼ المعياريالمتوسط الحسابي 
 واختبار الذكاء  لالختبارات البدنية األدنىوالربيع  

 5=  3=ف4ف

وحةدة  االختبارات 
 القياس

الفرق بين  العملالربيع  الدنلالربيع 
 المتوسطين

قيمة) ت ( 
 المحسوبة

 الداللة عند
 ع س ع س ( 2.25) 

 دال 45.551- 1.1 1.112 4.3 1.112 1.3 سنتيمتر لألمام الجذع ثني
 دال 2.224- 42.3 2.242 51 2.122 23.3 سنتيمتر مفصل الحوض مرونة

 دال 1.125- 3.1 4.212 21.3 3.533 33.3 سنتيمتر العمودي الوثب
 دال 2.124- 4.5 1.143 1.1 1.332 3.4 متر طبية كرة رمي
 دال 3.351- 3.3 1.512 43.1 1.112 4.3 عدد الوقوف ثم المائل االنبطاح

 دال 4.131- 5.1 4.212 55.3 1.112 51.3 عدد التوازن الديناميكي
 دال 1.5- 3.1 1.212 5 1.512 3.1 ثانية التوازن الثابت

 دال 4.453- 34.1 1.533 22 3.514 55.1 درجة الذكاء

 4.311=  ( 1.15قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
 األعمػىربيع ( بيف ال1.15( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 45يتضح مف الجدوؿ )

ختبػارات عمػي درجػة عاليػة ممػا يػدؿ عمػى أف اال واختبػار الػذكاء في االختبػارات البدنيػة األدنىوالربيع 
 استخداميا.ويصمح  قدرة عمى إظيار الفروؽ، و تقيس ما وضع مف أجمووليا مف الصدؽ، 
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 قيد البحثواختبار الذكاء العام معامل ثبات االختبارات البدنية  إيجاد
عادة االختبار تطبيؽ االختبار بطريقو ثبات معامؿ حساب تـ  بيرسوف معادلة باستخداـ تطبيقو وا 

 مف األولي و الفرقة طالبات مف طالبو  (31)  عددىف م يب  يوالت االستطالعية العينة عمي
 االختبار بتطبيؽ الباحثة قامت ذلؾ ولتنفيذ األساسية البحث عينو خارج ومف البحث مجتمع نفس
 بمثابة وىوـ 41/3142/ 4الموافؽ األحد يوـ تـ الذي األوؿ التطبيؽ كاف حيث متتابعتيف مرتيف
 الباحثة قامت الثاني التطبيؽ درجات عمى ولمحصوؿ ، "الصدؽ" حساب عند المستخرجة  ةالدرج
 بيفمدتو أسبوع  زمني بفارؽ وذلؾ ـ 3/41/3142 الموافؽ األحد يـو االختبار تطبيؽ بوعادة
 األوؿ التطبيقيف بيف االرتباط معامؿ يوضح (41) وجدوؿ. الثاني والتطبيؽ األوؿ التطبيؽ
 .واختبار الذكاء العاـ البدنية االختبارات في والثاني

 (41دوؿ )ج
 التطبيقيف األوؿ والثاني لالختبارات البدنيةمعامؿ االرتباط بيف نتائج 

 واختبار الذكاء 
 31ف = 

وحةدة  القياسات
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثاني التطبيق الول
 قيمة )ر( المتوسطين

 ع س ع س
 1.423 1.4 4.324 1.25 4.341 1.35 سنتيمتر لألمام الجذع ثني
 1.432 1.2 5.433 11.15 1.32 11.45 سنتيمتر مفصل الحوض مرونة

 1.412 1.45 1.132 31.2 2.553 31.35 سنتيمتر العمودي الوثب
 1.411 1.15- 1.111 2.252 1.142 2.535 متر طبية كرة رمي
 1.41 1.4- 4.142 44.2 4.454 44.3 عدد  الوقوف ثم المائل االنبطاح

 1.431 1.35- 3.413 52 3.254 53.25 عدد التوازن الديناميكي
 1.411 1.15- 1.311 2.2 4.134 2.15 ثانية التوازن الثابت

 1.431 1.5- 3.315 15.35 3.131 15.25 درجة الذكاء 

 1,111( = 1,15الجدولية عند مستوى ) "ر" قيمة
( بػيف نتػائج  1.15( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا عند مسػتوى معنويػة )  41يتضح مف الجدوؿ ) 

عادة االختبار ( ، ممػا يػدؿ عمػى أف االختبػارات عمػي درجػة  التطبيقيف األوؿ والثاني ) االختبار وا 
 عالية مف الثبات وبالتالي يسمح باستخداميا.

  الدراسة االستطالعية :
 السػػبت، وذلػػؾ فػػي يػػـو اإلنفوجرافيػػؾ التعميمػػي حػػدات قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ وحػػدة تعميميػػة مػػف و 

، وأسػفرت ، لتحديد مدي مالئمتيا وصالحيتيا لمتطبيػؽ عمػي الطالبػات  ـ33/41/3142 الموافؽ
   التعميمي ، ومناسبة التوزيع الزمني لموحدة التعميمية.  اإلنفوجرافيؾنتائج الدراسة عف صالحية 
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  القياسات القبمية :
( األساسية ) الضابطة ػ التجريبية الباحثة بوجراء القياسات القبمية عمي عينة البحثقامت         

،  في مستوي األداء الميػاري والتحصػيؿ المعرفػي لمميػارات المنيجيػة عمػي جيػاز عارضػة التػوازف
 .  ـ42/44/3142الموافؽ االثنيفإلي يـو  ـ44/44/3142الموافؽ السبتفي الفترة مف يـو 

 الساسية :التجربة 
التعميمي عمي المجموعة التجريبية ، واألسػموب التقميػدي  اإلنفوجرافيؾقامت الباحثة بتطبيؽ       

ـ ، إلػي 41/44/3142وذلؾ في الفترة مف يوـ الثالثػاء الموافػؽ المتبع عمي المجموعة الضابطة 
 . وبواقع ثمانية أسابيعـ 4/3143/ 3يوـ الثالثاء الموافؽ 

 :القياس البعدي 
بوجراء القياسات البعدية وذلػؾ فػي  ةالباحث تبعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة األساسية قام       

عمػػى   ـ1/4/3143الموافػػؽ  الخمػػيسإلػػى يػػـو   ـ2/4/3143الموافػػؽ   األربعػػاء الفتػػرة مػػف يػػـو 
لمميػارات مستوي األداء الميػاري والتحصػيؿ المعرفػي في مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 
 المنيجية عمي جياز عارضة التوازف .

 اإلحصائية المعالجات
في ضوء أىداؼ البحث وفروضو، وحجـ عينة البحث، وأيضًا في ضوء ما أشارت إليو العديد 

عمى  SPSSالحزمة اإلحصائية  باستخداـمف الدراسات السابقة، تـ إجراء المعالجات اإلحصائية 
 النحو التالي:

 الوسيط. - االنحرافات المعيارية. - الحسابية.المتوسطات  -
 معامؿ االختالؼ - معامؿ التفمطح - معامؿ االلتواء. -
 معامؿ التمييز - اختبار "ت" - معامؿ االرتباط البسيط. -

 ( لقبوؿ نتائج البحث .1.15مستوى داللة ) ةالباحث وقد ارتضت
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 عرض النتائج ومناقشتها : 
   الفرض الولنتائج عرض   

 (42جدوؿ )
 لمستوي األداء المياريالقبمي والبعدي  يفالقياسمتوسطات  داللة الفروؽ بيف

 الضابطة  لممجموعة لمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف والتحصيؿ المعرفي 
 21=ف

 4.124=1.15مستوى  عند قيمة "ت" الجدولية*  
القياسػػػيف القبمػػػي متوسػػػطات ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف 42يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

لمميػػػارات المنيجيػػػة عمػػػي جيػػػاز عارضػػػة والتحصػػػيؿ المعرفػػػي  مسػػػتوي األداء الميػػػاريوالبعػػػدي ل
 .لصالح القياس البعدي ممجموعة الضابطةلالتوازف 

 
 ( 4شكؿ )  

 لمستوي األداء المياريالقبمي والبعدي  يفالقياسمتوسطات  الفروؽ بيف
 لممجموعة الضابطة لمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف والتحصيؿ المعرفي 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 الطموع المتقاطع) الركوب(

 درجة

1.341 1.233 3.55 1.114 -4.222 -31.313 
 3.114- 4.211- 1.133 3.541 1.242 4.45 الدحرجة المامية
 41.22- 4.1- 1.152 3.122 1.113 4.322 وثبة الكومات

 44.15- 4.222- 1.542 3.1 1.21 4.311 دوران مفتوح نصف لفة
 43.133- 4.411- 1.224 3.111 1.125 4.5 الطعن المامي

 45.541- 4.311- 1.122 3.532 1.113 1.241 الوقوف عمل اليدين
 45.231- 2.211- 4.322 45.311 4.142 3.5 التحصيل المعرفي
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 مناقشة نتائج الفرض الول
وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياس ( 4والشكؿ )( 42يتضح مف خالؿ جدوؿ )      

التحصػيؿ  –القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  في بعض نواتج التعمـ ) مستوي األداء المياري 
المعرفي ( لمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف، ولصالح القياس البعدي  ، حيث كانت 
قيمة ت المحسػوبة لمتغيػرات األداء الميػاري والتحصػيؿ المعرفػي أكبػر مػف قيمػة ت الجدوليػة عنػد 

( مما يدؿ عمي وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي ، وترجػع 1.15مستوي معنوية )
عػػرض النمػػوذج ( ، وكػػذلؾ إلػػي  –باحثػػة تمػػؾ النتػػائج إلػػي األسػػموب المتبػػع فػػي التعمػػيـ ) الشػػرح ال

رجػػع ذلػػؾ أيضػػا إلػػي الفػػارؽ الزمنػػي بػػيف ارسػػة مػػف قبػػؿ الطالبػػات ، كمػػا تانتظػػاـ واسػػتمرارية المم
يػد القياسيف ، حيث أنو في خالؿ ىذه الفترة الزمنية مارست الطالبات المػنيج التطبيقػي لمميػارات ق

البحث مع تصحيح األخطاء التي تظير لدييف وتوجيييف لألداء الصحيح ، حيث ساىـ ذلػؾ فػي 
حػػػػداث فػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطات  تحسػػػف مسػػػػتوي األداء الميػػػػاري ، والتحصػػػػيؿ المعرفػػػػي لػػػدييف ، وا 

 القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.
ـ( ، محمػػػود عبػػػد الحمػػػيـ 3111وتتفػػؽ ىػػػذه النتػػػائج مػػػع مػػػا أشػػػار إليػػػة كػػؿ مػػػف فكػػػري حسػػػف )   
ـ( إلي أف المعمـ في ىذا األسموب ىو صانع القرار والمتحكـ في العممية التعميمية ، مما  3111)

يؤكد نجاح المتعمـ ، ويحدد خط سير المتعمـ خالؿ العممية التعميمية لتحقيؽ األىداؼ الموضػوعة 
 (.3   :433 ( ، )45  :313 ) 

 حيػثAlvarez-Pons, F (44)( 1992) الفػاريز  أيضا مػع دراسػة  النتائج  كما اتفقت       
أشػػارت إلػػي أف اسػػتخداـ الطريقػػة التقميديػػة فػػي التعمػػيـ ) الشػػرح وأداء النمػػوذج ( أثػػرت إيجابيػػًا فػػي 

 مستوي التحصيؿ المعرفي لدي المجموعة الضابطة .
فػي أف اسػتخداـ  Stein, julion .v(33) (1996)  جوليػوفكمػا تتفػؽ مػع مػا أشػار إليػو سػتيف 

طريقػػة الشػػرح المفظػػي وأداء النمػػوذج العممػػي لمميػػارة أدي إلػػي اسػػتيعاب المتعممػػيف ليػػذه الميػػارات 
 والقدرة عمي أدائيا .  

" توجد فةروق دالةة  أنهوبذلك يتحقق صحة الفرض الول من فروض البحث والذي ينص عمي 
البعةةدي ( لممجموعةةة الةةةابطة فةةي بعةةض نةةواتج  –إحصةةائيًا بةةين متوسةةطي القياسةةين ) القبمةةي 

المنهجيةة عمةي جهةاز عارةةة  التحصةيل المعرفةي (لممهةارات –التعمم ) مستوي الداء المهاري 
 . التوازن لصالح القياس البعدي "
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 الفرض الثاني:   نتائجعرض   
 (43جدوؿ )

 مستوي األداء المياريالقبمي والبعدي ل يفمتوسطات القياس داللة الفروؽ بيف
 التجريبية لممجموعةلمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف والتحصيؿ المعرفي  

 21ف=

 4.124=  1.15مستوى  عند قيمة "ت" الجدولية*  
متوسػػػطات القياسػػػيف القبمػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف 43يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

لمميػػػارات المنيجيػػػة عمػػػي جيػػػاز عارضػػػة والتحصػػػيؿ المعرفػػػي  لمسػػػتوي األداء الميػػػاريوالبعػػػدي 
 .لصالح القياس البعدي  التجريبية لممجموعةالتوازف 

 
 ( 3شكؿ )  

 لمستوي األداء المياري متوسطات القياسيف القبمي والبعديالفروؽ بيف 
 التجريبية لممجموعةلمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف والتحصيؿ المعرفي 

 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 الركوب( الطموع المتقاطع)

 درجة

1.232 1.135 1.141 1.221 -2.322 -23.424 
 22.113- 3.111- 1.21 2.211 1.132 4.4 الدحرجة المامية
 35.11- 3.2- 1.224 2.45 1.534 4.35 وثبة الكومات

 35.424- 3.122- 1.142 2.311 1.522 4.322 دوران مفتوح نصف لفة
 33.223- 3.222- 1.113 2.232 1.224 4.15 الطعن المامي

 34.435- 2.141- 1.131 2.25 1.12 1.222 الوقوف عمل اليدين
 23.552- 41.22- 4.334 32.4 4.123 3.211 التحصيل المعرفي
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 :  مناقشة نتائج الفرض الثاني  
وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف متوسػطي القيػاس  (3والشكؿ )( 43يتضح مف خالؿ جدوؿ )

التحصػيؿ  –القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  في بعض نواتج التعمـ ) مستوي األداء الميػاري 
، حيػػػث  عمػػػي جيػػػاز عارضػػػة التػػػوازف، ولصػػػالح القيػػػاس البعػػػدي  لمميػػػارات المنيجيػػػة المعرفػػػي (

ميػاري والتحصػيؿ المعرفػي أكبػر مػف قيمػة ت األداء المسػتوي كانت قيمة ت المحسوبة لمتغيػرات 
( ممػػا يػػدؿ عمػػي وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا لصػػالح القيػػاس 1.15الجدوليػػة عنػػد مسػػتوي معنويػػة )

وفر استخداـ ألػواف يي ذالالتعميمي  اإلنفوجرافيؾ استخداـ البعدي ، وترجع الباحثة تمؾ النتائج إلي
التػػػي مػػػف شػػػأنيا أف تزيػػػد مػػػف انتبػػػاه وتركيػػػز الطالبػػػات لممػػػادة و متنوعػػػة وأسػػػيـ وخطػػػوط مختمفػػػة ، 

 ألتتابعيػػوالعمميػػة المعروضػػة ، كمػػا سػػاعد ترتيػػب الخطػػوات التعميميػػة مػػف خػػالؿ الصػػور والرسػػـو 
باسػػػتخداـ اإلنفوجرافيػػػؾ وعرضػػػيا مػػػف خػػػالؿ الحاسػػػب اآللػػػي إلػػػي إتاحػػػة الوقػػػت الكػػػافي والرؤيػػػة 

لمميػػارات قيػػد البحػث بشػػكؿ متميػػز ، ممػػا زاد مػػف قػػدرة  الواضػحة ، وكػػذلؾ اسػػتيعاب مراحػػؿ األداء
مكانيػة العػػودة  الطالبػات عمػي إدراؾ واسػػتيعاب الحركػة المػراد تعمميػػا نتيجػة لوضػوح شػػكؿ األداء وا 
لمجياز لرؤية النموذج الصحيح أكثر مف مرة ، مما ساعد عمي تكويف التصور السميـ لمميػارة فػي 

ظ بالمعمومػػة وقتػػًا أكبػػر   ، فضػػال عػػف المشػػاركة  اإليجابيػػة ذىػف الطالبػػة والمسػػاعدة عمػػي االحتفػػا
، ممػػا سػػاىـ فػػي تقػػدـ مسػػتوي أداء طالبػػات  اإلنفوجرافيػػؾوالتفاعػػؿ مػػف قبػػؿ الطالبػػات مػػع محتػػوي 

المجموعػػة التجريبيػػة لمميػػارات المنيجيػػة قيػػد البحػػث ، كمػػا أف تغييػػر الطريقػػة الروتينيػػة واسػػتخداـ 
يحتويػػو مػػف صػػور ورسػػـو وتصػػاميـ وألػػواف جذابػػة شػػجعت الطالبػػات اإلنفوجرافيػػؾ فػػي التعمػػيـ ومػػا 

عمي فيـ أفضؿ لطريقة األداء الصحيحة ، وكذلؾ فيـ كافة المعمومات والمعارؼ النظرية المقػررة 
محتػوي تعميمػي مػنظـ ومرتػب  اإلنفوجرافيػؾالخاصة بمنيج جياز عارضة التوازف ، حيث تضمف 

طالبػات يسػيؿ عمػييف اسػترجاعيا وظيػر ذلػؾ فػي حػدوث ساعد عمي تكويف قاعػدة معرفيػة لػدي ال
 فروؽ واضحة في مستوي التحصيؿ المعرفي لصالح القياس البعدي . 

ظيػػػر بتصػػػميماتو المتنوعػػػة فػػػي  اإلنفوجرافيػػػؾأف فػػػف ( 3142وىنػػػا يشػػػير محمػػػد شػػػمتوت ) 
محاولػػة إلضػػفاء شػػكؿ مرئػػي جديػػد لتجميػػع وعػػرض المعمومػػات أو نقػػؿ البيانػػات فػػي صػػورة جذابػػة 

تعمؿ عمي تغيير طريقة النػاس فػي  ألنياإلى القارئ، حيث اف تصميمات اإلنفوجرافيؾ ميمة جدًا 
تسػاعد القػائميف عمػي العمميػػة  التفكيػر تجػاه البيانػات و المعمومػات المعقػدة ، وأنػو مػف الفنػوف التػي

 (   34)  .جديد وشيؽ بأسموبالتعميمية في تقديـ المناىج الدراسية 
ـ(إلي أف تعديؿ وتطوير سموؾ المتعمـ يكوف مرتبط بالتػدريب 3114كما تشير وفيقة سالـ )  

 ( 44:   43والممارسة حيث يحدث التكيؼ مع المواقؼ الجديدة ) 
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 (2014)و داي سيتينج  ( ، 44ـ( )3141) سالـج كؿ مف محمد وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائ
Dai , siting  (34)  حيػػث أشػػارت نتػػائج تمػػؾ الدراسػػات إلػػي  األثػػر  اإليجػػابي السػػتخداـ

 اء والتحصيؿ المعرفي لممتعمميف .اإلنفوجرافيؾ في العممية التعميمية ، وتحسف مستوي األد
توجةد فةروق " أنةهوبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي يةنص عمةي 

البعةةدي ( لممجموعةةة التجريبيةةة فةةي بعةةض  –دالةةة إحصةةائيًا بةةين متوسةةطي القياسةةين ) القبمةةي 
التحصةةيل المعرفةةي ( لممهةةارات المنهجيةةة عمةةي جهةةاز  –نةةواتج الةةتعمم ) مسةةتوي الداء المهةةاري

 .  القياس البعدي "عارةة التوازن لصالح 
 الفرض الثالث:  نتائج عرض   

 (44جدوؿ )
 الضابطة والتجريبية  لممجموعتيف البعدي القياس متوسطات داللة الفروؽ بيف

 لمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازفوالتحصيؿ المعرفي في مستوي األداء المياري 
 21=3=ف4ف

 4.124=  1.15مستوى  عند قيمة "ت" الجدولية*  
القيػػػػاس البعػػػػدي متوسػػػػطات ( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف 44جػػػػدوؿ ) يتضػػػػح مػػػػف

فػػػػػي مسػػػػػتوي األداء الميػػػػػاري والتحصػػػػػيؿ المعرفػػػػػي لمميػػػػػارات لممجمػػػػػوعتيف الضػػػػػابطة والتجريبيػػػػػة 
 .لصالح المجموعة التجريبية المنيجية عمي جياز عارضة التوازف

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الةابطة
 الفروق

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 الطموع المتقاطع) الركوب(

 درجة

3.55 1.114 1.141 1.221 -4.111 -45.225 
 4.111- 4.35- 1.21 2.211 1.133 3.541 الماميةدحرجة ال

 43.445- 4.241- 1.224 2.45 1.152 3.122 الكومات وثبة
 4.542- 4.311- 1.142 2.311 1.542 3.1 نصف لفة مفتوح دوران

 41.144- 4.441- 1.113 2.232 1.224 3.111 المامي الطعن
 4.211- 4.411- 1.131 2.25 1.122 3.532 اليدين عمل الوقوف

 45.13- 2.322- 4.334 32.4 4.322 45.311 المعرفي التحصيل
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 ( 2شكؿ )  

 الفروؽ بيف متوسطات القياس البعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية 
 في مستوي األداء المياري والتحصيؿ المعرفي لمميارات المنيجية عمي جياز عارضة التوازف

    مناقشة نتائج الفرض الثالث:  
وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي القيػػاس ( 2والشػػكؿ )( 44يتضػػح مػػف خػػالؿ جػػدوؿ ) 

البعػػػػدي لمجمػػػػوعتي البحػػػػث  التجريبيػػػػة  و الضػػػػابطة فػػػػي بعػػػػض نػػػػواتج الػػػػتعمـ ) مسػػػػتوي األداء 
عمي جيػاز عارضػة التػوازف، ولصػالح القيػاس  لمميارات المنيجية التحصيؿ المعرفي ( –المياري 

، حيث كانت قيمة ت المحسوبة لمتغيػرات األداء الميػاري والتحصػيؿ البعدي لممجموعة التجريبية 
( مما يدؿ عمػي وجػود فػروؽ دالػة 1.15أكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية ) المعرفي

 إحصائيًا لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية . 
وترجع الباحثػة ىػذا التقػدـ فػي القيػاس البعػدي لممجموعػة التجريبيػة عػف القيػاس البعػدي لممجموعػة 

ـ تقنيػة اإلنفوجرافيػؾ والتػي سػاعدت عمػي إكسػاب الضابطة في مستوي األداء المياري الي استخدا
الطالبػػػػات التصػػػػور الحركػػػػي الصػػػػحيح لػػػػألداء الميػػػػاري لمميػػػػارات المنيجيػػػػة قيػػػػد البحػػػػث ،وأيضػػػػا 
اسػػػتيعاب مراحػػػػؿ األداء لمميػػػػارات بشػػػكؿ متميػػػػز حيػػػػث وفػػػػرت الوحػػػدات التعميميػػػػة المعػػػػدة بتقنيػػػػة 

داء الميػػاري لمميػػارات المنيجيػػة قيػػد اإلنفوجرافيػػؾ رسػػـو مسمسػػمة وصػػور فيػػديو مقطعػػة لمراحػػؿ األ
البحػػث مدعمػػة بالشػػرح المػػنظـ لتغطيػػة المراحػػؿ الفنيػػة لػػألداء مػػف جوانبيػػا المختمفػػة ، فضػػاًل عػػف 
إتاحة الفرصة لمطالبات لرؤية النموذج الصػحيح أكثػر مػف مػرة فػي الوقػت الػذي تريػده ، واسػتخداـ 

يػػًا فػػي تحسػػيف وتعزيػػز مواصػػفات األداء عائػػد المعمومػػات التػػي تحصػػؿ عمييػػا كتغذيػػة راجعػػة إيجاب
وسػػرعة الػػتعمـ عنػػد الطالبػػات ، ممػػا سػػاىـ بدرجػػة كبيػػرة فػػي تحسػػيف مسػػتوي األداء الميػػاري لػػدي 
طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة بدرجػػػػة تفػػػػوؽ طالبػػػػات المجموعػػػػة الضػػػػابطة التػػػػي كانػػػػت تسػػػػتخدـ 

يػػر لمحصػػوؿ عمػػي المعمومػػات األسػػموب التقميػػدي والتػػي تعتمػػد فيػػو الطالبػػة عمػػي ذاكرتيػػا بشػػكؿ كب
المطموبػػة لتحسػػيف األداء ، كمػػا ترجػػع الباحثػػة التقػػدـ فػػي القيػػاس البعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة عػػف 
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المعػػد مػػف  اإلنفوجرافيػػؾإلػػي مػػا وفػػره القيػػاس البعػػدي لممجموعػػة الضػػابطة فػػي التحصػػيؿ المعرفػػي 
باإلضػػػػافة إلػػػػي ترتيػػػػب  معمومػػػػات معرفيػػػػة مصػػػػورة لجميػػػػع مراحػػػػؿ األداء لمميػػػػارات قيػػػػد البحػػػػث ،

وتسمسػػؿ المػػادة العمميػػة الخاصػػة بػػالمنيج المقػػرر )قػػانوني ، تػػاريخي ، فنػػي ( بشػػكؿ مرتػػب سػػيؿ 
كمػػا وفػػر ليػػف امكانيػػة اعػػادة واسػػترجاع عمػػي الطالبػػات اسػػتيعاب وادراؾ المحتػػوي بشػػكؿ أفضػػؿ ،

دة التحصػػيؿ ، ممػػا كػػاف لػػو أثػػر كبيػػر فػػي زيػػا تريػػدهالمعمومػػات أكثػػر مػػف مػػرة وفػػي الوقػػت الػػذي 
) المعرفػػي لػػدييف بدرجػػة تفػػوؽ طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة ، التػػي اسػػتخدمت االسػػموب التقميػػدي 

دور الطالبػػات عمػي تمقػػي المعمومػػات  فيػػوالشػرح المفظػػي ، واداء النمػوذج العممػػي ( والػػذي يقتصػر 
ء العممػي بشػكؿ أكبػر عمػي األدا واالىتمػاـيعطػي األولويػة مف المعممة ، فضال عف ىذا األسػموب 

يساعد عمػي زيػادة التحصػيؿ  المعرفػي لمطالبػات  لممنيج المقرر مقارنة بالجانب المعرفي ، مما ال
 وظير ذلؾ واضحًا في درجات الطالبات في اختبار التحصيؿ المعرفي . 

 تػوفرهـ( إلي أف استخداـ تكنولوجيا التعميـ والتعمـ وما 3114)  إسماعيؿوىنا يشير الغريب زاىي 
مػػػف تقنيػػػات حديثػػػة وتطويعيػػػا فػػػي معالجػػػة مشػػػكالت ومعوقػػػات التػػػدريس وبصػػػفة خاصػػػة تػػػدريس 

التعمـ مف خالؿ  وأساليب، فيي تسيـ في تجديد طرؽ  مسايرتوأمرا يجب  أصبحالتربية الرياضية 
تقديـ  مثيرات وميارات جديدة ، تنشط استجابات الطالبات وتساعدىف اكتساب الخبرات والمفاىيـ 

 (  15:  3التفكير واالنتباه بطريقة منيجية منظمة . )ليف  ، وتتيح
Ivan Sudakov ,.et.al   (31 )(2015)وأخروف  إفاف سوداكوؼويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

( عمػػي أف  44ـ( )3141) سػػالـ( ، محمػػد 35) Guo Lixian ( 2015)جػػو ليكسػػيافو  ، 
 ميارات ومعارؼ الدارسيف.تحسيف  عمي مـ الفعاؿ ، فيو يساعدلمتع تقنية جيدةاإلنفوجرافيؾ 

" توجد فروق دالة  أنه عمي وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص
إحصائيًا بين متوسطي القياس ) البعدي ( لمجموعتي البحث التجريبية والةابطة في بعض 

التحصيل المعرفي ( لممهارات المنهجية عمي جهاز  –نواتج التعمم ) مستوي الداء المهاري 
 عارةة التوازن لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية ". 

 ات اإلستخالصات والتوصي
  اإلستخالصات 

وفػػي حػػدود العينػػة ومػػف خػػالؿ النتػػائج توصػػمت الباحثػػة  وفروضػػو حػػدود أىػػداؼ البحػػث فػػي
 التالية : اإلستخالصات إلي

المتبػػع لطالبػػات المجموعػػة الضػػابطة سػػاىـ بشػػكؿ إيجػػابي فػػي تعمػػـ  فػػي تعمػػـ  األسػػموب التقميػػدي -4
لدي طالبات الميارات المنيجية المقررة عمي جياز عارضة التوازف ، ومستوي التحصيؿ المعرفي 

 المجموعة التجريبية .
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سػػػاىـ بشػػػكؿ إيجػػػابي فػػػي تعمػػػـ الميػػػارات المنيجيػػػة المقػػػررة عمػػػي جيػػػاز التعميمػػػي  اإلنفوجرافيػػػؾ -3
 طالبات المجموعة التجريبية .عارضة التوازف ، ومستوي التحصيؿ المعرفي لدي 

التقميػػدي المتبػػع فػػي تعمػػـ الميػػارات المنيجيػػة المقػػررة  األسػػموب عػػف التعميمػػي اإلنفوجرافيػػؾتفػػوؽ  -2
اإليجػابي  وتػأثيره فاعميتػوعمي جياز عارضة التوازف ، ومستوي التحصيؿ المعرفي مما يدؿ عمي 

 تعميمية . في العممية ال
 التوصيات

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي : 
 التعميمة لتدريس ميارات جياز عارضة التوازفاستخداـ تقنية اإلنفوجرافيؾ في تصميـ البرامج  -4
االىتمػػػاـ بتػػػدريب أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس والييئػػػة المعاونػػػة بكميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية عمػػػي كيفيػػػة  -3

 استخداـ تقنيات اإلنفوجرافيؾ في تعميـ المقررات الدراسية المختمفة.
تحصيؿ المعرفي لطالبات استخداـ اختبار التحصيؿ المعرفي الذي أعدتو الباحثة لقياس مستوى ال -2

 الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية
 اجراء دراسات مماثمة باستخداـ أساليب تعميمية مبتكرة عمى طالبات كمية التربية الرياضية -1

 المصادر 
  أوال : المصادر العربية

،  تطبيقػػات – الجمبػػاز الفنػػي مفػػاىيــ( : 4444) أديةةل سةةعد شةةنودة ة سةةامية فرغمةةي منصةةور  .4
 ممتقي الفكر ، اإلسكندرية .  

 ، عالـ الكتب .  تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميــ( : 3114) الغريب زاهي إسماعيل  .3
اختبػار الػذكاء المفظػي لممرحمػة الثانويػة ـ( : 3112)جابر ة محمود أحمد عمةر  جابر عبد الحميد .2

 ، دار النيضة العربية ، القاىرة . والجامعية
(: المرتكػزات األساسػية لتفعيػؿ اسػتخداـ اإلنفوجرافيػؾ فػي 3145)حسين محمد أحمد عبد الباسط  .1

 .  5، العدد  مجمة التعميـ اإلليكتروني ، عمميتي التعميـ والتعمـ
ـ( : " فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي مقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارات 3141)سةةهام سةةميمان محمةةد الحريةةوي  .5

رونيػػة مػػف خػػالؿ تقنيػة اإلنفوجرافيػػؾ وميػػارات الثقافػػة البصػػرية لػػدي تصػميـ الخػػرائط الذىنيػػة اإلليكت
،  15العػػػدد  1، المجمػػػد  مجمػػػة دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفسمعممػػػات قبػػػؿ الخدمػػػة ، 

 السعودية .
رياضػة الجمبػاز ـ( : 3111) عزيزة محمود سالم ة عزيزة عبد الةرحمن ة هةديات أحمةد حسةنين  .1

 ، المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر . القاىرة . 2، ط بيف النظرية والتطبيؽ
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ـ(  " تػػأثير اسػػتخداـ الرسػػوـ المتحركػػة عمػػي األداء الميػػاري 3113) محمةةةد سعةةةد جعفةةةر عمةةةرو  .2
، كمية  رسالة ماجستير غير منشورة( سنوات "1-1لبعض ميارات رياضة الكاراتيو لممبتدئيف مف )

  التربية الرياضية جامعة المنوفية .
" ، عػػػالـ  تطبيقاتػػػو–تقػػػويـ نتائجػػػو  –أسسػػػو  –التػػػدريس "أىدافػػػو ( : 3111) فكةةةري حسةةةن ريةةةان  .3

  الكتب ، القاىرة .
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة عمـ نفس التدريب والمنافسة الرياضية:ـ(3113) محمد حسن عالوي .4

التربيػػة القيػػاس والتقػػويـ فػػي ـ( : 4441)محمةةد حسةةن عةةالوي ة محمةةد نصةةر الةةدين رةةةوان  .41
 ، الجزء األوؿ ، دار الفكر العربي ، القاىرة . البدنية والرياضة

ـ( : فعاليػػة اسػػتخداـ تقنيػػة اإلنفوجرافيػػؾ عمػػي     تعمػػـ 3141)محمةةد سةةالم حسةةين درويةةش  .44
المجمػػػػة العمميػػػػػة لمتربيػػػػة البدنيػػػػػة األداء الميػػػػاري والتحصػػػػيؿ المعرفػػػػػي لمسػػػػابقة الوثػػػػػب الطويػػػػؿ ، 

 . مصر  22 ، مايو العدد والرياضية
، مجمػػة التعمػػيـ  فػػف اإلنفوجرافيػػؾ بػػيف التشػػويؽ والتحفيػػز عمػػي الػػتعمـ( :3141)محمةةد شةةمتوت  .43

  ـ.3141مارس 4( 42اإلليكتروني ، العدد)
، وكالة أسػاس لمدعايػة  اإلنفوجرافيؾ مف التخطيط إلي اإلنتاجـ( : 3141) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .42

 واإلعالف ، الرياض  .
ـ( : القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضة ، الجزء األوؿ 4444)محمد صبحي حسانين  .41

 ، دار الفكر العربي ، القاىر .
، مركػػػز  ديناميكيػػػة تػػػدريس التربيػػػة الرياضػػػية( :  3111) محمةةةود عبةةةد الحمةةةيم عبةةةد الكةةةريم  .45

 القاىرة. ،لمنشر  الكتاب
،   مػػا ىػػو اإلنفوجرافيػػؾ ،تعريػػؼ ونصػػائح وأدوات إنتػػاج اإلنفوجرافيػػؾ(: 3141)معتةةز عيسةةي  .41

 المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر . القاىرة
ـ( : تػػأثير اسػػتخداـ أسػػموب الواجبػػات الحركيػػة والعمػػؿ التبػػادلي 3141)نجةةالء محمةةد سةةالمة  .42

،  مجمػػػة الرياضػػػة ) عمػػػـو وفنػػػوف (عمػػػي مسػػػتوي األداء الميػػػاري عمػػػي جيػػػاز عارضػػػة التػػػوازف ، 
 ، القاىرة .  22أكتوبر ، مجمد 

، الجػزء األوؿ  تكنولوجيا التعميـ والػتعمـ فػي التربيػة الرياضػيةـ( :3114) سالم مصطفي وفيقة .43
 ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية .
 ثانيًا : المصادر الجنبية 

19. Alvarez-Pons, F. A. (1992). The effectiveness of computer 
assisted instruction in teaching sport rules, scoring procedures, and 



30 
 

terminology. Unpublished doctoral dissertation, College of Education, 
Florida State University..                                                                       
20. Buket ,A & Pinar N , (2014) a new approach to equip students 
with visual literacy skills: use of infographics in education , Hacettepe 
university , faculty of education .   
21. Dai ,siting (2014): why should PR professionals embrace 
Infographics? faculty of the USC graduate school , university of 
southern California ,USA.   
22. Davidson ,R (mar,2014)using info graphics in the science 
classroom , journal science teacher, ERIC number: 
EJ1046119,ISBN,N/A(3),43,39  
23. Federation international  gymnastic (2016): code of points –
women's artistic gymnastics –wag                                                                                 
24. Ivan Sudakov ,.et.al (2015) : Infographics and Mathematics: A 
Mechanism for Effective Learning in the Classroom, Mathematics 
Undergraduate Studies, Volume 26, Issue 2 
25. lixian Guo (2015) : developing an art design courseware based 
on visual communication technology and computer aided instruction 
technology ,international  journal of emerging technologies in learning ( 
IJET) , Vol 10, No 3 . 
26. M. N. Mohd Amin ,.et.al (2015) the use of infographics as a tool 
for facilitating learning , Oskar Hasdinor Hassan , Singapore. 
27. Meghan Kelly (2015) visual communication design as a farm of 
public pedagogy, Australian journal of adult learning .   
28. Stein, julion .v(1996): practical new technologies in physical 
education at George Mason university, sport international , Vol  22 
,U.S.A.                                           

 ثالثًا : مواقع شبكة المعمومات
29. http://educationtecno38.blogspot.com/2017/04/blog-post_24.html  
30. www.hipa.ae 

31. www.makalcloud.com 

32. www.saudimediaeducation.org 

33. https://sportphd.blogspot.com.eg/2017/04/blog-post.html 
34. http://www.topendsports,com/testing/tests/medicine-ball-throw-
seated.htm 

http://www.hipa.ae/
http://www.makalcloud.com/
http://www.saudimediaeducation.org/
https://sportphd.blogspot.com.eg/2017/04/blog-post.html
http://www.topendsports,com/testing/tests/medicine-ball-throw-seated.htm
http://www.topendsports,com/testing/tests/medicine-ball-throw-seated.htm

