
 جامعة مدينة السادات*  مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية كلية التربية الرياضية 

 

 أسلىب التعلم لإلتقان وتأثريه علي مستىي األداء املهاري 
  علي جهاز طاولة القفز
 م.د/ إيمان كمال الدين إبراهيم المعصراوي *

 المقدمة ومشكمة البحث
إف عمميات التطوير والتحديث في المناىج التعميمية في المؤسسات والييئات التعميمية بالدولة    

التعميمية فحسب ، وال إعادة التنظيـ ليذا المحتوي ، ولكف يتضمنو  ال تعني محتوي جديد لممادة
المنيج الدراسي أكثر فاعمية مف خبلؿ إيجاد  دة وحديثة في عممية التدريس تجعؿأساليب جدي

يجابية ، تجاه المادة المراد تعمميا ومف ثـ الوصوؿ إلي  مواقؼ يكوف فييا المتعمـ أكثر نشاطًا وا 
 ف . درجة اإلتقاف والتمك

ولموصوؿ بالطبلب إلي حالة التعمـ المنشود ، يجب أف تسخر كؿ اإلمكانات انطبلقا مف    
األىداؼ التربوية والمنياج واألنشطة المصاحبة لو ،والتقنيات التربوية ومستحدثاتيا ، والمعمـ 

نشودة لي درجة اإلتقاف المأف يصؿ جميع الطبلب إوأساليبو في التدريس والتقويـ ، ذلؾ مف أجؿ 
      (  83:  01) مف التعمـ . 

نمط مف أنماط التعمـ تعتمد فكرتو عمي تزويد المتعمميف بوحدات تعميمية ليا والتعمـ لئلتقاف    
ذا  أىداؼ محددة مسبقًا ، وال يسمح باالنتقاؿ مف مرحمة آلخري إال بعد إتقاف الوحدة السابقة ، وا 

أو مواد عبلجية تساعد في المطموب تعد لو مادة لـ يتمكف المتعمـ مف الوصوؿ إلي المستوي 
 ( 026:  01لي مستوي التمكف . )  الوصوؿ إ

ويعد التعمـ لئلتقاف مف اإلستراتيجيات التعميمية الحديثة واليامة في عممية التعمـ والتي تعني    
الوصوؿ بمجموعة المتعمميف إلي درجة اإلتقاف والتثبيت واآللية في التعمـ واألداء قبؿ االنتقاؿ 

اختبارات إلي تعمـ ميارة أخري ، مف خبلؿ تقسيـ المنيج إلي وحدات تعميمية صغيرة ، وتقديـ 
خبلؿ كؿ درس ، مع تقديـ التغذية الراجعة المناسبة لتصحيح أخطاء المتعمميف ، باإلضافة إلي 
إتاحة وقت مناسب داخؿ الوقت األصمي بالدرس ، بيدؼ التغمب عمي الصعوبات الفردية مف 

 (  8:  02خبلؿ إتاحة فرص تعميمية بديمة . )   
جمباز الفني آنسات والذي تدرس مناىجو لطالبات طاولة القفز ضمف أجيزة الجياز ويعد    

كمية التربية الرياضية ، كما يعتبر جياز طاولة  القفز أحد أجيزة الجمباز ذات الطبيعة الخاصة 
التي تعتمد عمي مراحؿ فنية أساسية وىي االقتراب ، الخطوة األخيرة ، االرتقاء ، الطيراف األوؿ ، 

ي ، اليبوط ، وأف األداء الخاطئ ألي مرحمة مف ىذه المراحؿ االرتكاز والدفع ، الطيراف الثان
السابقة يؤثر عمي األداء السميـ لمقفزات بشكميا الكمي ، والحركات عمي جياز طاولة القفز تتطمب 
صفات بدنية مثؿ السرعة والقوة والرشاقة وغيرىا ، كما يرتبط تعمـ الميارات الصعبة عمي ىذا 
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ساسية والتي تمثؿ األساس في إتقاف الميارات األصعب ، وميارة الجياز بتعمـ الميارات األ
 الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف إحدى الميارات األساسية عمي ىذا الجياز.      

مف األجيزة اليامة التي تحتاج إلي درجة عالية مف االىتماـ عند طاولة القفز جياز  ويعتبر    
لبلقتصاد في الجيد والوقت أثناء التعمـ ، وكذلؾ االرتقاء بمستوي تعميـ الميارات عمية ، وذلؾ 

 (   80:   11األداء المياري . )
مف العمميات الضرورية ، د ، وقياسيا وتعديميا وتطويرىا األفراوأراء دراسة اتجاىات تعتبر و    

 (  06:  21لبناء شخصية الفرد ، ومساعدتو عمي التكيؼ الناجح في مجتمعة . )
وترتبط اآلراء واالنطباعات في العممية التعميمية بالمجاؿ الوجداني ، لذا ينبغي أف تحظي    

باىتماـ القائميف بالتدريس ، وذلؾ مف منطمؽ تكامؿ الموقؼ التعميمي في جوانبو الثبلثة : 
المعرفية والميارية والوجدانية ، حيث تنمو وتكتسب ىذه الجوانب بصورة متداخمة ، ومتكاممة مف 

 ( 088:  26خبلؿ المواقؼ التعميمية . )
وتري الباحثة أف دراسة أراء وانطباعات الطالبات مف أىـ العوامؿ التي يمكف أف يتأثر بيا    

جراءاتو ، واستخدامو لؤلساليب الحديثة  أداء المعمـ الميني ، وسعيو الدائـ نحو تجديد أساليبو وا 
 و أف يقوده إلي تعميـ أفضؿ     في التدريس ، وأيضا استخدامو لكؿ ما مف شأن

، الحظت خبلؿ األعواـ السابقة لمفرقة الرابعة ومف خبلؿ قياـ الباحثة بتدريس مادة الجمباز     
لميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف عمي انخفاض درجات الطالبات في االختبار العممي 

وبة العالية ، وترى الباحثة أف مف الميارات ذات الصع ىذه الميارة تعدو جياز طاولة القفز، 
استخداـ الطريقة التقميدية لتدريس وتعميـ ىذه الميارة ال يراعي الفروؽ الفردية بيف الطالبات ، مما 
قد يتسبب في وجود صعوبة أماـ الطالبات في القدرة عمي اكتساب وفيـ التصور الصحيح لؤلداء 

 قد ينتج عنوبالقدر الكافي ، مما  ال يتحقؽلبات في أسموب األوامر الطا تفاعؿأف  كماالمياري ،
حدوث ضعؼ في مستوي األداء المياري ليف وعدـ وصوليف لممستوي المطموب ، وألف ىذه 

ربع الدرجة  ليا الميارة تؤثر بصورة كبيرة في درجة االمتحاف العممي لمطالبة ، حيث يخصص
لقفز، لذا رأت الباحثة أف استخداـ التعمـ لئلتقاف كأحد الكمية المتحاف العممي لجياز طاوؿ ا

مف خبلؿ تقسيـ وذلؾ سيتـ ـ الميارة قيد البحث ، مأساليب التعمـ قد يكوف ذو تأثير إيجابي في تع
وتقديـ البدائؿ التعميمية لمطالبة ) عروض المحتوي إلي وحدات صغيرة  ذات أىداؼ سموكية ، 

تنفيذ و ، ( في حالة عدـ وصوليف إلي مستوي اإلتقاف  القائد الزميؿالفيديو ػ ورقة العمؿ ػ 
 .          داخؿ كؿ وحدة تعميميةاختبارات 

 هدف البحث 
 ييدؼ البحث إلي التعرؼ عمي تأثيره استخداـ أسموب التعمـ لئلتقاف عمي : 
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 مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف عمي جياز طاولة القفز.  .0
 أراء وانطباعات الطالبات نحو استخداـ أسموب التعمـ لئلتقاف لتعمـ ميارات الجمباز  .  .1

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

في مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف عمي جياز طاولة القفز 
 ولصالح القياس البعدي . 

البعدي ( لممجموعة التجريبية  –توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياسيف ) القبمي  -1
سريعة عمي اليديف عمي جياز طاولة القفز و  في مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة األمامية ال

 لصالح القياس البعدي . 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياس ) البعدي ( لمجموعتي البحث التجريبية  -2

والضابطة في مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف عمي جياز 
 البعدي لممجموعة التجريبية .  طاولة القفز و لصالح القياس

وجود تبايف في نسب أراء وانطباعات طالبات المجموعة التجريبية نحو استخداـ أسموب  -3
 التعمـ لئلتقاف في تعمـ ميارات الجمباز . 
 المصطمحات المستخدمة في البحث 

  Mastery learningالتعمم لإلتقان  
تدريس تستخدـ لمتعميـ مف خبلؿ بدائؿ تعميمية وطرؽ تدريس تتناسب مع  استراتيجيةىو    

طبيعة المتعمميف ، وقدراتيـ واستعداداتيـ بحيث يستطيع كؿ متعمـ مف المتعمميف الحصوؿ عمي 
 (  041:   0% فأكثر في اختبار يعقد في نياية كؿ وحدة مف وحدات المقرر )   71

 جرائي ( مستوي األداء المهاري : ) تعريف إ
 ىو الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة مف قبؿ لجنة التحكيـ وىي معبرة عف مدي إتقاف األداء    

 إجراءات البحث
 منهج البحث : 

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

 مجتمع البحث :
البحث بالطريقة العمدية والذي اشتمؿ عمي  طالبػات الفرقػة الرابعػة بكميػة تـ اختيار مجتمع 

والبػػػال   1107/ 1106التربيػػػة الرياضػػػية جامعػػػة مدينػػػة  السػػػادات ، والمقيػػػدات بالعػػػاـ الجػػػامعي 
 ( طالبة .74عددىف)
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 عينه البحث:
حجػـ العينػة تـ اختيار عينػة البحػث بالطريقػة العشػوائية مػف طالبػات الفرقػة الرابعػة وقػد بمػ  

 ، ثـ قسمت عمى النحو التالي :  % مف مجتمع البحث58بنسبة  ( طالبة47)
( طالبػػة خضػػعت ألسػػموب الشػػرح المفظػػي وأداء 18وعػػددىا ) المجموعةةة األولةةل )الةةةابطة(: - أ

 في التعميـ(.  النموذج العممي )األسموب التقميدي
 ئلتقافلألسموب التعمـ  خضعت ( طالبة18وعددىا )المجموعة الثانية )التجريبية(: - ب

( طالبة مف مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلؾ ألجراء 11كما تـ اختيار عدد ) -
 الثبات(.–المعامبلت العممية )الصدؽ 

 تجانس عينة البحث
قامػػػػت الباحثػػػػػة بػػػػػوجراء التجػػػػػانس واالعتداليػػػػػة لعينػػػػػة البحػػػػػث الكميػػػػػة )األساسػػػػػية  واالسػػػػػتطبلعية( 

 ح ذلؾ التالية توضوالجداوؿ 
 (0جدوؿ )

 لعينة البحث الكمية في قياسات النمو والذكاءواالعتدالية التجانس 
 67ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.014 1.142 1.324 1.582 11 11.21 سنه السن
 %1.050 1.605- 1.22 2.430 053 052.773 سم الطول
 %3.110 1.210 1.666 1.331 51 51.62 كجم الوزن
 %3.618 0.083 1.465 2.11 57.4 57.178 درجة الذكاء

( أف معػػاممي االلتػػواء والػػتفمطح لقياسػػات النمػػو، الػػذكاء تنحصػػر مػػا 0يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
النمو، الذكاء ، بينمػا كانػت  مما يدؿ عمى اعتدالية عينة البحث الكمية في جميع قياسات 2±بيف 

 % مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث.21نسبة معامؿ االختبلؼ أقؿ مف 
 (1جدوؿ )

 لعينة البحث األساسية في قياسات النمو والذكاءواالعتدالية التجانس 
 47ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %1.858 1.338 1.5 1.552 11 11.233 سنه السن
 %1.02 1.433- 1.107 2.373 053 052.475 سم الطول
 %2.213 1.334 1.510 1.118 51 51.716 كجم الوزن
 %3.746 1.766 1.381 2.218 58 57.01 درجة الذكاء
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لقياسػػات النمػػو، الػػذكاء تنحصػػر مػػا ( أف معػػاممي االلتػػواء والػػتفمطح 1يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ممػػا يػػدؿ عمػػى اعتداليػة عينػػة البحػػث األساسػػية فػػي جميػع قياسػػات النمػػو، الػػذكاء ، بينمػػا  2±بػيف 

 .% مما يدؿ عمى تجانس عينة البحث21كانت نسبة معامؿ االختبلؼ أقؿ مف 
 تكافؤ أفراد العينة األساسية: 

 الػػذكاءاالختبػػارات البدنيػػة قيػػد البحػػث و ث فػػي قامػػت الباحثػػة بويجػػاد التكػػافؤ بػػيف مجمػػوعتي البحػػ
 .ومستوي األداء لمميارة قيد البحث 

 (2جدوؿ )
ومستوى االداء لمميارة قيد البحث داللة الفروؽ بيف متوسطات االختبارات البدنية والذكاء

 لممجموعتيف التجريبية والضابطة 
 18=1=ف0ف

 0.565= 1.14قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
الػػذكاء البدنيػػة و االختبػػارات ( عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 2يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

والضػابطة ممػا يػدؿ عمػى تكػافؤ  لممجموعتيف التجريبيػةومستوي األداء المياري لمميارة قيد البحث 
 المجموعتيف في ىذه القياسات.

وحدة  االختبارات
 القياس

متوسط  المجموعة  التجريبية المجموعة  الةابطة
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س

 1.067 1.061 2.600 23.164 2.568 23.337 سنتيمتر مرونةالمنكبين
 1.172- 1.10- 1.351 3.7 1.375 3.678 ثانية مرقمة دوائر داخل الوثب

 1.428 1.20 0.841 14.785 1.30 15.115 سنتيمتر العمودي الوثب
 1.286- 1.126- 1.215 3.11 1.287 2.871 متر طبية كرة رمي

 1.580 1.20 0.642 08.716 0.552 11.026 تكرار االنبطاح من الجذع رفع
 1.283- 1.115- 0.843 47.854 1.135 47.647 درجة التوازن الديناميكي
 1.284 1.475 4.256 48.785 4.802 51.371 سنتيمتر مرونةالعمودالفقري

 1.802- 1.115- 1.771 5.164 1.731 5.158 ثانية متر 33عدو 
 0.02- 2.682- 01.341 028.82 02.014 025.03 سنتيمتر الثبات من العريض الوثب

 1.577- 1.130- 0.201 03.20 0.25 03.158 تكرار الرقود من الجموس
 1.484 1.026 1.814 02.854 1.748 03.012 ثانية المكوكي الجري

 1.312 1.233 1.171 57.158 2.635 57.302 درجة الذكاء
مستوى األداء لمهارة الشقمبة 

اليدين عمل  السريعة األمامية
 طاولة القفز عمي جهاز

 1.511 1.012 1.526 4.158 1.560 4.061 درجة
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 وسائل و أدوات جمع البيانات:
 استندت الباحثة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بيذا البحث إلى ما يمي:

 العمميةالمراجع والدراسات  -1
 قامت الباحثة بالرجوع إلي المراجع والدراسات العممية المرتبطة بموضوع البحث   -

 أدوات جمع البيانات  أجهزة و -2
 جياز رستامتير لقياس الطوؿ ) سـ ( -
 ميزاف طبي لقياس الوزف ) كجـ (   -
 كجـ(1شريط لقياس األطواؿ ، مسطرة مدرجة ، ساعة إيقاؼ ، كرة طبية )  -
 ( Data showكمبيوتر، شاشة عرض )جياز  -

 االستمارات والمقابالت الشخصية:  -3
 (.0)ممحؽرأى الخبراء لتحديد أىـ العناصر البدنية المبلئمة ليذا البحث  استطبلع استمارة -
 .تقيس عناصر المياقة البدنية  التي رأى الخبراء لتحديد أىـ االختبارات استطبلع استمارة -
 (  4الطالبات ) إعداد الباحثة ( ممحؽ ) استمارة أراء وانطباعات -
 (. 5)ممحؽ أسماء الخبراء  -
 (6استمارة تقييـ مستوي األداء المياري ممحؽ )  -

 (3جدوؿ )
 4ف=         وفقا آلراء الخبراءقة البدنية النسبة المئوية لعناصر الميا                   

 النسبة عدد اآلراء الموافقة عناصر المياقة البدنية       م

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 القدرة  العةمية 
 السرعة
  العظمل القوة

 العةميالتحمل 
 المرونة
 الرشاقة
 التوازن

 التوافق 
 الدقة

4 
4 
1 
3 
4 
4 
3 
4 
1 

011% 
011% 
31% 
71% 
011% 
011% 
71% 
011% 
1% 

عناصػػر المياقػػة البدنيػػة  فػػي( آف آراء الخبػػراء قػػد انحصػػرت قيمتيػػا 3يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
%  71نسػػػبة  ةالباحثػػػ ت%( وقػػػد حػػػدد 011 -% 1الخاصػػػة بالميػػػارات قيػػػد البحػػػث مػػػا بػػػيف ) 

التحمػػػؿ -السػػػرعة–تػػػـ تحديػػػد العناصػػػر اآلتيػػػة ) القػػػدرة العضػػػمية وبالتػػػالي فػػػأكثر ألىػػػـ العناصػػػر
 التوافؽ ( –التوازف - الرشاقة –المرونة -العضمي 
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 (4جدوؿ )
 وفقا آلراء الخبراء دنية الختبارات عناصر المياقة البالنسبة المئوية 

 4ف=  

 اآلراء عدد أسم االختبار العنصر
 النسبة المئوية الموافقة

 العةمية القدرة
ذراعين  –) رجمين 
) 

 الوثب العمودي مف الثبات -0
 الوثب العريض مف الثبات -1
 ؾ(1اختبار رمي كرة طبية زنة ) -2
 ناعمةاختبار رمي كرة   -3

4 
4 
4 
 ػػ

011% 
011% 
011% 
1% 

 المرونة

 ثني الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ -0
 اختبار ثني الجذع خمفا مف الوقوؼ -1
 اختبار مرونة المنكبيف -2
 اختبار مرونة العمود الفقري -3
 اختبار مرونة الفخذيف -4

1 
1 
4 
4 
1 

1% 
1% 
011% 
011% 
1% 

 الرشاقة

 الجري متعدد االتجاىات -0
 الزجزاجي بيف الحواجز ) باألرقاـ (جري  -1
 جري الزجزاجي بيف الحواجز ) بالزمف ( -2
 اختبار الوثبة الرباعية -3
 الجري المكوكي -4
 الجري الموبي -5

1 
1 
1 
1 
4 
1 

1% 
1% 
1% 
1% 
011% 
1% 

 التوازن
 اختبار التوازف الديناميكي -0
 اختبار  وقوؼ عمي اليديف -1
 سـ01مكعب  الوقوؼ بمشط القدـ عمي  -2
 الوقوؼ بالقدـ مستعرضة عمي العارضة -3

3 
1 
1 
1 

71% 
1% 
1% 
1% 

 التحمل العةمي
 االنبطاح المائؿ ثني الذراعيف -0
 ث 11الجموس مف الرقود في  -1
 رفع الجذع مف االنبطاح-2

1 
3 
3 

1% 
71% 
71% 

 التصويب باليد عمى المستطيبلت المتداخمة -0 الدقة
 المستطيبلت المتداخمةالتصويب بالقدـ عمى  -1

1 
1 

1% 
1% 

 التوافق
 نط الحبؿ -0
 رمي واستقباؿ الكرات -1
 الوثب داخؿ دوائر مرقمة-2

1 
1 
4 

1% 
1% 
011% 

 السرعة
 المسطرة لقياس زمف الرجوع لمذراع -0
 اختبار نيمسوف لبلستجابة الحركية -1
 ـ21عدو  -2
 ـ011عدو  -3

1 
1 
4 
1 

1% 
1% 
011% 
1% 

 الشد ألعمى عمى العقمة -0 القوة العظمل
 قوة القبضة -1

1 
1 

31% 
1% 
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-% 1تتراوح مف )  عناصر المياقة البدنية الختبارات المئوية( أف النسب 4يتضح مف جدوؿ )  
  فأكثر% 71حصمت عمى  التياالختبارات  ت الباحثةاختار  %( وقد011

 االختبارات المستخدمة   -4
 استخدمت الباحثة االختبارات التالية 

 (  1اختبارات قياس العناصر البدنية ممحؽ )  -
 (6)           (2ـ ( ممحؽ ) 1116اختبار الذكاء )إعداد جابر عبد الحميد  -

 قياس مستوي األداء المهاري  -5
( 3 ري لمميارة قيد البحػث بواسػطة )تـ استخداـ طريقة المحمفيف لقياس مستوي األداء الميا

( ، ممف لدييف خبرة في مجاؿ تحكيـ الجمبػاز وحاصػبلت عمػي شػيادة تحكػيـ 5محكمات ممحؽ )
الجمباز الفني ، بحيث تقوـ كؿ محكمة بوعطاء درجة لكؿ طالبػة ، ويػتـ حػذؼ أعمػي درجػة وأقػؿ 

تقيػػيـ مسػػتوي األداء لمميػػارة قيػػد  درجػػة وأخػػذ متوسػػط الػػدرجتيف المتبقيتػػيف ، وتػػـ اسػػتخداـ اسػػتمارة 
 ( 6البحث ممحؽ ) 

 استمارة اآلراء واالنطباعات لمطالبات : -6
  خطوات تصميـ استمارة اآلراء واالنطباعات:

 هدف االستمارةتحديد  .1
استيدفت االستمارة استطبلع أراء وانطباعات "عينة البحث التجريبية" نحو استخداـ أسموب  

 التعمـ لئلتقاف في تعمـ ميارات الجمباز. 
 بصورة أولية العباراتصياغة وتحديد  .2
إعداد الصػورة األوليػة السػتمارة  استعانت الباحثة بالدراسات السابقة والمسح المرجعي عند -

اآلراء واالنطباعات ألفراد عينة البحث في االنطباع نحو استخداـ أسموب  الػتعمـ لئلتقػاف فػي 
 . ( عبارة17عمى )األولية تعمـ ميارات الجمباز ،حيث اشتممت االستمارة 

االسػتمارة أف تصػػاغ بطريقػة مباشػرة و واضػػحة ، ومتزنػة مػػا  عبػاراتروعػي عنػد صػػياغة  -
 بيف السمبية واإليجابية .

 استطالع أراء الخبراء لتحديد العبارات الصالحة  .3
وطرؽ مف الخبراء في مجاؿ عمـ النفس  (4عدد )عمى  ض االستمارة بصورتيا األوليةتـ عر 

الحذؼ أو اإلضافة لمعبارات.  لبلطبلع والتوجيو بالتعديؿ أووذلؾ ( 5مرفؽ )والجمباز التدريس 
يوضح أرقاـ  والجدوؿ التاليوتـ تجميع االستمارات بعد عرضيا عمى الخبراء وتفري  بياناتيا 

 .الخبراء  السادة مف تـ االتفاؽ عميياالعبارات التي 
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 (5جدوؿ )
 الموافقةالخبراء ونسبة مف تـ االتفاؽ عمييا أرقاـ العبارات التي 

 نسبة الموافقة  االتفاق عميهاتم أرقام العبارات التي 

0 -1 -2 -3 -6 -7 -8 -01 
-02 -03 -04  -07 -10 -

11 -12 -14 -17 
 % فأكثر83

(  06أرقاـ العبارات التي تـ االتفاؽ عمييا مف السادة الخبراء وعددىـ )  (5ويتضح مف جدوؿ )
بذلؾ أصبح عدد العبارات النيائي و ( عبارة لعدـ اتفاؽ السادة الخبراء عمييا 00عبارة وتـ حذؼ) 

 ( عبارة.  06الستمارة اآلراء واالنطباعات )
 (5ممحق ) لالستمارةالصورة النهائية  .4
 اإلجابة عمي االستمارة وعدـ ترؾ أي عبارة دوف إجابة .تـ توضيح كيفية  -
التنبيو عمي الطالبات باإلجابة عمػي العبػارات بمػا تشػعر بػو فعميػًا  وشخصػيًا وعػدـ التػأثر  -

 بآراء الزميبلت .
 أوافؽ  –يستخدـ ىذه االستجابات ) أوافؽ بشدة  واستخدمت الباحثة طريقة ليكرت والذي -
 0-1-2-3-4غير موافؽ بشدة ( وتعطي ىذه االستجابات أوزانًا )  –غير موافؽ  –محايد-

( في حاالت العبارات الموجبة ، أما في العبارات السالبة فتكوف ىذه الدرجات عكسية أي ) 
( ، بحيث تشير الموافقة الشديدة إلي االتجاه األكثر تفضيبًل ، وتعطي أعمي 0-1-2-3-4

أما عدـ الموافقة الشديدة فيي تشير إلي االتجاه األقؿ تفضيبًل درجة وىي خمس درجات ، 
 ( 00: 03وتعطي درج واحدة ، والدرجة الكمية لمفرد ىي مجموع درجاتو عمي كؿ البنود )  

قامػػػػػت الباحثػػػػػة السػػػػتمارة اآلراء واالنطباعػػػػػات  حيػػػػػث تحديػػػػػد الػػػػػزمف الػػػػػبلـز لتطبيػػػػػؽ تػػػػـ  -
 باستخداـ المعادلة  التالية.

 الزمف الذي استغرقتو أوؿ طالبة + الزمف الذي استغرقتو أخر طالبةالبلـز الختبار= الزمف       
                1      

 ؽ(.  01 وىو) استمارة اآلراء واالنطباعات لمطالباتوبذلؾ أمكف تحديد الزمف البلـز لتطبيؽ          
 المعامالت العممية الستمارة اآلراء واالنطباعات:

واالنطباعػػات  آلراءا  ثبػػات( السػػتمارة –بويجػػاد المعػػامبلت العمميػػة )صػػدؽ قامػػت الباحثػػة 
مجتمػع البحػث ومػف خػارج عينػة البحػث األساسػية وذلػؾ  ( طالبػة مػف11بتطبيؽ االسػتمارة عمػى) 
لمتعػػرؼ عمػػي  عمػػييف باسػػتخداـ اسػػموب الػػتعمـ لئلتقػػافالوحػػدات التعميميػػة بعػػد تطبيػػؽ وحػػدتيف مػػف 
 .ـ 1107/ 1/  17، 15الموافؽ  االثنيف واألربعاء ،يومي األسموب الجديد ،  وذلؾ 
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 أواًل: الصدق:
 صدق المقارنة الطرفية : - أ

مػػي التميػػز بػػيف ع المتأكػػد مػػف صػػدقيا ومقػػدرتي  تػػـ حسػػابو عػػف طريػػؽ تطبيػػؽ االسػػتمارة
( 6لمدرجة الكمية لبلستمارة، وجدوؿ رقـ) أي بيف الربيع األعمى والربيع األدنى استجابات الطالبات

 يوضح ذلؾ.
 (6جدوؿ )
 لمطالبات اآلراء واالنطباعات الستمارةداللو الفروؽ بيف الربيع األعمى واألدنى 

 4=  1= ف  0ف 

 الدرجة الكمية لالستمارة
وحدة 
 القياس

الفرق بين  دنلاألربيع ال عملاألربيع ال
 المتوسطين

 قيمة
 ع س ع س " ت "

 *03.257 06 1.438 55 1.616 72 درجة اآلراء واالنطباعات لمطالبات

 0.75( = 1.14* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )
أف قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت"  الجدوليػػة عنػػد مسػػػتوى معنويػػة  (6)يتضػػح مػػف جػػدوؿ

 اسػتمارة(بيف متوسطي )الربيع األعمػى، الربيػع األدنػى( ولصػالح متوسػط الربيػع األعمػى فػي 1.14)
 .االستمارة ، مما يدؿ عمى صدؽ ىذالمطالباتاآلراء واالنطباعات 

 الداخمي االتساق صدق - ب
 بػيف االرتبػاط معامػؿ إيجػاد بغػرض وذلػؾ لبلسػتمارة الػداخمي االتسػاؽ صػدؽ بحسػاب الباحثة قامت
 .ذكرىا السابؽ العينة عمى وذلؾ ككؿ االستمارة درجات مجموع وبيف عبارة كؿ درجة

 (7جدوؿ )
 استمارة اآلراء واالنطباعات لمطالباتفي والدرجة الكمية  عبارةمعامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 

 11ف=
معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية  رقم العبارة

 لالستمارة
معامالت االرتباط مع الدرجة الكمية  رقم العبارة

 لالستمارة
0 1.403 01 1.462 
1 1.351 00 1.442 
2 1.377 01 1.366 
3 1.610 02 1.656 
4 1.427 03 1.552 
5 1.538 04 1.433 
6 1.366 05 1.438 
7 1.41 06 1.564 
8 1.538  
 1.333( = 1.14قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -



00 
 

والمجمػوع الكمػي  عبػارة( وجود ارتباط داؿ إحصائي بػيف درجػة كػؿ 7يتضح مف جدوؿ ) 
 .الستمارة اآلراء واالنطباعات  العبارات، مما يدؿ عمى صدؽ تمثيؿ تمؾ  لبلستمارة
 ثبات:الثانيًا: 

عادة االختبار :استخدام طريقة   االختبار وا 
عادة تطبيقو باستخداـ  االستمارةتـ حساب معامؿ ثبات    بطريقو تطبيؽ االختبار وا 

 االستمارةبيرسوف عمي العينة االستطبلعية ولتنفيذ ذلؾ قامت الباحثة بتطبيؽ ل معامؿ االرتباط
ـ وىو بمثابة 2/2/1107مرتيف متتابعتيف حيث كاف التطبيؽ األوؿ الذي تـ يوـ السبت الموافؽ 

الدرجات المستخرجة عند حساب "الصدؽ" ، ولمحصوؿ عمى درجات التطبيؽ الثاني قامت 
( أياـ 6ـ  وذلؾ بفارؽ زمني )01/2/1107يوـ السبت الموافؽ  االستمارةالباحثة بوعادة تطبيؽ 

( يوضح معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ 8وجدوؿ ) ف التطبيؽ األوؿ والتطبيؽ الثاني ،بي
 لعبارات االستمارة . والثاني

 (8جدوؿ ) 
 ةمعامبلت االرتباط بيف درجات التطبيقيف األوؿ والثاني لعبارات االستمار 

 11ف = 
 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني رقم العبارة معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني رقم العبارة

0 1.845 01 1.67 
1 1.847 00 1.832 
2 1.860 01 1.852 
3 1.836 02 1.781 
4 1.856 03 1.755 
5 1.813 04 1.787 
6 1.820 05 1.82 
7 1.863 06 1.787 
 3.992 الدرجة الكمية 1.813 8

 1.333( = 1.14قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) -
ت التطبيػػػػؽ األوؿ والثػػػػاني ( أف قػػػػيـ معػػػػامبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػا8يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )     

ممػػا يػػدؿ عمػػى أنيػػا ذات معػػامبلت ثبػػات  1.14دالػػو إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى   االسػػتمارة لعبػػارات
 .عالية 

 تصحيح استمارة اآلراء واالنطباعات 
( عبارة وتمثؿ أكبر درجة لآلراء 06ستمارة في صورتيا النيائية عمي )تشمؿ اال     

 ( درجة  74( = )4× ) عدد العبارات فتكوف الدرجة الكمية لبلستمارة ( درجة ، 4واالنطباعات ) 
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 باستخدام أسموب التعمم لإلتقان  ةالتعميمي الوحدات
(  12( ، )   05( ، )  3عمي المراجع العممية في رياضة الجمباز)  باالطبلعقامت الباحثة     
استخداـ أسموب التعمـ تناولت (  والدراسات السابقة التي   14( ، ) 04( وطرؽ التدريس) 1، ) 

، في ضوء المنيج  ةالتعميمي الوحدات(  ومف خبلؿ ذلؾ قامت الباحثة  بوعداد 8( ) 4لئلتقاف ) 
 المقرر وبوتباع األسس والخطوات التالية 

 الوحدات التعميميةهدف تحديد 
إلي إتقاف الطالبات طريقة أداء ميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي الوحدات التعميمية يدؼ ت    

اليدؼ العاـ  اليديف عمي جياز طاولة القفز والمقررة عمي طالبات الفرقة الرابعة ، و يتفرع مف 
 األىداؼ التالية :

 األهداف السموكية المعرفية : 
 أف تعرؼ الطالبة مراحؿ األداء الخاصة بالميارة قيد البحث .  -       
 أف تفيـ الطالبة طريقة األداء الفني الصحيح لمميارة قيد البحث .  -
 أف تعرؼ الطالبة الخطوات التعميمية الخاصة بالميارة قيد البحث .  -
 تعرؼ الطالبة تسمسؿ األداء الحركي لمميارة قيد البحث .أف  -
 أف تتمكف الطالبة مف تحديد نقاط القوة والضعؼ عند أداء الميارة . -
أف تستطيع الطالبة معالجة األخطاء التي تحدث أثناء تطبيؽ الميارة والرجوع ألي مف  -

 البدائؿ التعميمية لمتغذية الراجعة .
 :األهداف السموكية المهارية 

 أف تستخدـ الطالبة البدائؿ التعميمية التي يوفرىا اسموب التعمـ لئلتقاف . -
 ورقة العمؿ (.  –أف تقـو الطالبة بتنفيذ مراحؿ األداء المياري كما شاىدتيا ) فيديو  -
أف تستطيع الطالبة تنفيذ تدريبات التدرج التعميمي المتدرجة في الصعوبة لموصوؿ الي  -

 المياري .اآللية في األداء 
 أف تكتسب الطالبة التوافؽ الحركي لؤلداء المياري . -
أف تتقف الطالبة أداء ميارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليديف عمي طاولة القفز  -

 % فأكثر مف الدرجة . 71وحصوليا عمي 
 أهداف وجدانية :

 أف تكتسب الطالبة الثقة واالعتماد عمي النفس .-    
 إيجابية نحو استخداـ التعمـ لئلتقاف لتعمـ ميارات الجمباز. انطباعاتأف تكتسب الطالبة  -
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أف تتعاوف الطالبة مع زميبلتيا بويجابية ونشاط في أداء ما يطمب منيا مف خبلؿ البدائؿ  -
 التعميمية التي يوفرىا التعمـ لئلتقاف .

 أف تفضؿ الطالبة تعمـ ميارات الجمباز مف خبلؿ استخداـ التعمـ لئلتقاف . -
 استخدام أسموب التعمم لإلتقانبالوحدات التعميمية  تصميم أسس

 . امع أىدافيالوحدات التعميمية أف يتناسب محتوي   -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالبات . -
 إمكانات و قدرات الطالبات . الوحدات التعميمية أف تتحدي محتويات  -
 الطالبات لمتعمـ .باستثارة دافعية الوحدات التعميمية سمح أف ت  -
 مراعاة التدرج مف السيؿ إلي الصعب . -
 الفرصة لممشاركة والممارسة لكؿ طالبة في أف واحد . الوحدات التعميمية تيح أف ت -
 التنوع في عرض المادة العممية الوحدات التعميمية وفر أف ت -
 : التاليةئؿ التعميمية شتمؿ عمي البداليوقامت الباحثة بتنظيـ المحتوي وفؽ أسموب التعمـ لئلتقاف  
 الشرح والنموذج  -1

قامت الباحثة بالشرح المفظي لطريقة األداء لكؿ مرحمة مف مراحؿ أداء الميارة قيد البحث     
 واستخداـ النموذج ألحد الطالبات . 

 الفيديو  -2
قامت الباحثة بعرض مقاطع الفيديو لمراحؿ األداء لمميارة قيد البحث ، والتي توفر لمطالبة      

 رؤية طريقة األداء األمثؿ. 
 أوراق العمل -3

الباحثة بوضع ورقة عمؿ لكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء لمميارة قيد البحث تتضمف )  قامت    
صور فيديو مقطعة  –ريبات التدرج التعميمي تد –النواحي الفنية  –اسـ المرحمة والتعريؼ بيا 

العمؿ  لتستعيف بيا الطالبات خبلؿ التطبيؽ العممي ، وتـ عرض أوراؽ (7ممحؽ )  لكؿ تدريب (
( ، وذلؾ بغرض استطبلع أرائيـ حوؿ مدي صبلحيتيا لمتطبيؽ ، 5عمي السادة الخبراء ممحؽ )

ينة البحث ، وقد أشاروا بصبلحية أوراؽ وكفاية العناصر والمحتوي المتضمف ومناسبتو ألفراد ع
 . الخبراءالعمؿ لمتطبيؽ ، وتـ مراعاة االقتراحات المقدمة مف قبؿ 

 الزميل القائد  -4
% فأكثر مف 71تـ توزيع الطالبات البلتي وصمف لدرجة اإلتقاف في األداء ، حققف نسبة     

 اف لتوجيييف إلي األداء الصحيح.اإلتقاليدؼ المطموب كقادة لزميبلتيف البلتي لـ يصمف لمرحمة 
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يمكف الرجوع إلي البدائؿ السابقة وفقًا لحاجة كؿ طالبة و تحت إشراؼ الباحثة لتقديـ كما * 
 التغذية الراجعة وتصحيح األداء  . 

 تقييم األداء نهاية كل وحدة تعميمية  -5
قامت الباحثة بوجراء تقييـ فردي لمطالبات في نياية كؿ وحدة تعميمية لمتأكد مف إتقاف      

درجات عمي األقؿ  01درجات مف  7الطالبات ليا ، وارتضت الباحثة حصوؿ الطالبات عمي 
 كشرط لبلنتقاؿ لموحدة التالية . 

 األسموب التعميمي المستخدم في التدريس 
تاحة استخدمت الباحثة أسموب ا     لتعمـ لئلتقاف ) الشرح والنموذج ثـ التطبيؽ العممي لمميارة وا 

تقييـ فردي والتوجيو  –الزميؿ القائد "  –أوراؽ العمؿ  -البدائؿ التعميمية التالية "عرض الفيديو
واإلرشاد لمرجوع لمبدائؿ التعميمية المناسبة ( لتعميـ الميارة قيد البحث لممجموعة التجريبية ، 

 وامر ) الشرح والنموذج ( لممجموعة الضابطة . وأسموب األ
 تدريبات التدرج التعميمي 

، وذلؾ لجمباز قامت الباحثة باإلطبلع عمي بعض المراجع العممية المتخصصة في رياضة ا
لتحديد تدريبات التدرج التعميمي لمميارة قيد البحث ، وتـ توزيعيا عمي أوراؽ العمؿ لكؿ وحدة 

 تعميمية .  
 لموحدات التعميميةالخطة الزمنية 

( أسابيع بواقع وحدتيف تعميميتيف  7بحيث يشتمؿ عمي ) الوحدات التعميمية قامت الباحثة بوعداد 
 . ( دقيقة 81ميمية ) في األسبوع ، وزمف الوحدة التع

 (01جدوؿ )
 التوزيع الزمف ألجزاء الوحدة التعميمية

 محتوي الوحدة الزمن
 المجموعة الةابطة التجريبيةالمجموعة 

 أعماؿ إدارية ق5
 عداد بدنيإحماء وا   ق15

43
 ق

الشرح المفظي وأداء النموذج  الشرح المفظي وأداء النموذج العممي ق13
 العممي

 ق33
التطبيؽ العممي لمميارة مع إتاحة البدائؿ التعميمية ) الفيديو 

التوجيو الزميؿ القائد ( تقييـ فردي و  –أوراؽ العمؿ –
 واإلرشاد وتصحيح األخطاء

التطبيؽ العممي لمميارة مع 
 تصحيح األخطاء

 تدريبات عمي األجيزة األخرى ق25
 تيدئة ق5
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 لالختبارات البدنية واختبار الذكاء قيد البحثالمعامالت العممية 
قياسات النمو قامت الباحثة بالتأكد مف االعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطبلعية في     

 نفس مف الرابعة الفرقة طالبات مف ( طالبو11عددىف ) بم  والذكاء واالختبارات البدنية والتي
 األساسية البحث عينو خارج ومف البحث مجتمع

 (00) جدوؿ
 االعتدالية والتجانس لعينة البحث االستطبلعية في قياسات النمو والذكاء

 11ف=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %2.423 1.107- 1.114 1.675 11 11.14 سنه السن
 %1.107 0.160- 1.110 2.543 054 053.64 سم الطول
 %4.606 1.06 1.876 2.345 51 51.34 كجم الوزن
 %2.281 1.18 1.668- 1.185 57 56.6 درجة الذكاء

( أف معاممي االلتواء والتفمطح لقياسات النمو، الذكاء ، االختبارات 00يتضح مف جدوؿ )
مما يدؿ عمى اعتدالية العينة االسػتطبلعية فػي جميػع قياسػات النمػو،  2±البدنية تنحصر ما بيف 

% ممػػا يػػدؿ عمػػى 21الػػذكاء ،االختبػػارات البدنيػػة ، بينمػػا كانػػت نسػػبة معامػػؿ االخػػتبلؼ أقػػؿ مػػف 
 تجانسيا.
 إيجاد صدق االختبارات البدنية واختبار الذكاء قيد البحث أوال : 

 ( 01جدوؿ ) 
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة ) ت ( وداللتيا بيف كؿ مف الربيع األعمى

 والربيع األدنى لبلختبارات البدنية واختبار الذكاء  
 4=1=ف0ف

وحةدة  االختبارات 
 القياس

الفرق بين  الربيع األعمل األدنلالربيع 
 قيمة) ت (  المتوسطين

 ع س ع س
 01.12 7.7 0.532 27.7 0 21 سنتيمتر مرونة المنكبين
 02.76 1.81 1.018 4.21 1.0 3.3 ثانية مرقمة الوثب داخل دوائر

 2.670 3.5- 1.572 17.7 1.336 13.1 سنتيمتر العمودي الوثب
 3.7 1.37- 1.018 3.21 1.083 2.73 متر طبية كرة رمي

 3.306 2.7- 0.621 11 1.725 07.1 تكرار االنبطاحرفع الجذع من 
 3.58 3.3- 0.212 50.1 0.532 45.7 درجة التوازن الديناميكي
 4.02 01- 0.113 55 3.072 45 سنتيمتر مرونة العمود الفقري

 5.846 1.1- 1.436 6.3 1.336 4.1 ثانية متر 33عدو 
 8.070 17- 3.270 041.7 4.366 013 سنتيمتر العريض من الثباتالوثب 
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 01.008 2.1- 1.336 04.7 1.436 01.5 تكرار الجموس من الرقود
 01.617 0.7- 1.113 03.8 1.112 02.0 ثانية الجري المكوكي

 6.188 7.3- 1.418 63.5 1.725 55.1 درجة الذكاء
 0.75( = 1.14)* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة 

( بيف الربيع 1.14( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 01يتضح مف الجدوؿ )
األعمى والربيع األدنى في االختبارات البدنية واختبار الذكاء ، مما يدؿ عمى أف االختبارات عمي 

مف أجمو ويصمح  تدرجة عالية مف الصدؽ، وليا قدرة عمى إظيار الفروؽ، و تقيس ما وضع
 استخداميا.

 إيجاد معامل ثبات االختبارات البدنية واختبار الذكاء العام قيد البحثثانيا :
عادة االختبار تطبيؽ ثبات االختبار بطريقو معامؿ حساب تـ معادلة بيرسوف  باستخداـ تطبيقو وا 

 ومف البحث مجتمع نفس و مف الرابعةالفرقة  طالبات مف طالبو (11عددىف ) يبم عمي عينة 
 حيث متتابعتيف مرتيف االختبار بتطبيؽ الباحثة قامت ذلؾ ولتنفيذ األساسية البحث عينو خارج
 عند المستخرجة الدرجة بمثابة وىو ـ1107 /4/1 الموافؽ االثنيف يوـ األوؿ التطبيؽ كاف

 االختبار تطبيؽ بوعادة الباحثة قامت الثاني التطبيؽ درجات عمى ،ولمحصوؿ "الصدؽ" حساب
 األوؿ التطبيؽ بيف  أسبوع  مدتو زمني بفارؽ وذلؾ ـ1107 / 1 / 01  الموافؽ  االثنيف يوـ

 في والثاني األوؿ التطبيقيف بيف  االرتباط  معامؿ  يوضح (02) .وجدوؿ الثاني والتطبيؽ
 البدنية واختبار الذكاء العاـ. االختبارات

 (02جدوؿ )
 واختبار الذكاء  التطبيقيف األوؿ والثاني لبلختبارات البدنيةمعامؿ االرتباط بيف نتائج 

 11ف = 

وحةدة  االختبارات 
 القياس

الفرق بين  الثاني التطبيق األول التطبيق
 قيمة) ر (  المتوسطين

 ع س ع س
 1.81 1.34- 2.532 23.2 2.372 22.74 سنتيمتر مرونة المنكبين
 1.772 1.164 1.247 3.76 1.263 3.834 ثانية مرقمة الوثب داخل دوائر

 1.625 0.1- 1.203 16.0 1.087 14.8 سنتيمتر العمودي الوثب
 1.508 1.004- 1.111 3.06 1.115 3.144 متر طبية كرة رمي

 1.653 1.34- 0.35 11.24 0.571 08.8 تكرار االنبطاحرفع الجذع من 
 1.436 1.2- 0.205 48.44 0.805 48.14 درجة التوازن الديناميكي
 1.765 0.04 4.14 51.54 3.285 50.7 سنتيمتر مرونة العمود الفقري

 1.675 1.14 1.677 4.8 1.764 5.04 ثانية متر 33عدو 
 1.86 0.14- 00.185 031.04 00.7 030.0 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات

 1.765 1.1 0.325 02.7 0.226 03 تكرار الجموس من الرقود
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 1.443 1.34 1.80 02.64 1.722 03.1 ثانية المكوكيالجري 
 1.720 1.74 2.614 57.84 2.301 58.7 درجة الذكاء

 1,333( = 1,14قيمة"ر" الجدولية عند مستوى )
( بػػيف  1.14( وجػػود ارتبػػاط داؿ إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى معنويػػة )  02يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )    

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

  الدراسة االستطالعية :
 األربعػػاء، وذلػػؾ فػػي يػػـو  ةالمعػػدالوحػػدات التعميميػػة مػػف قامػػت الباحثػػة بتطبيػػؽ وحػػدة تعميميػػة     

ـ ، لتحديد مدي مبلئمتيا وصبلحيتيا لمتطبيؽ عمػي الطالبػات عينػة الدراسػة 10/1/1107الموافؽ
 . التوزيع الزمني، ومناسبة الوحدات التعميمية ، وأسفرت نتائج الدراسة عف صبلحية 

 القياسات القبمية : 
قامت الباحثة بوجراء القياسات القبمية عمي عينة البحث األساسية ) الضابطة ػ التجريبيػة ( فػي    

، في الفترة مف يـو السػبت داء المياري لمميارة قيد البحث مستوي األاالختبارات البدنية والذكاء و 
 ـ . 11/1/1106الموافؽ الثبلثاءـ إلي يـو 06/1/1107الموافؽ

 التجربة األساسية :
باسػػػتخداـ أسػػػموب الػػػتعمـ لئلتقػػػاف عمػػػي المجموعػػػة الوحػػػدات التعميميػػػة قامػػػت الباحثػػػة بتطبيػػػؽ    

 السػػبتالتجريبيػػة ، واألسػػموب التقميػػدي المتبػػع عمػػي المجموعػػة الضػػابطة وذلػػؾ فػػي الفتػػرة مػػف يػػـو 
 ، ـ وبواقػػػػع ثمانيػػػػة أسػػػػابيع3/1107/ 06ـ ، إلػػػػي يػػػػـو الثبلثػػػػاء الموافػػػػؽ 13/1/1107الموافػػػػؽ 

 . واشتمؿ عمي وحدتيف تعميميتيف في األسبوع
 القياس البعدي :

بعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ التجربػػة األساسػػية قامػػت الباحثػػة بػػوجراء القياسػػات البعديػػة وذلػػؾ فػػي     
ـ  08/3/1107ـ  إلػػػى يػػػـو الخمػػػيس الموافػػػؽ 07/3/1107الفتػػػرة مػػػف يػػػـو األربعػػػاء  الموافػػػؽ  

 –مسػتوي األداء الميػاري لمميػارة قيػد البحػث فػي ) عمى مجموعتي البحث )التجريبيػة والضػابطة( 
 أراء وانطباعات الطالبات ( . 

 المعالجات اإلحصائية
 عمى النحو التالي: SPSSتـ إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ الحزمة اإلحصائية 

 الوسيط. - المعيارية.االنحرافات  - المتوسطات الحسابية. -
 معامؿ االختبلؼ - معامؿ التفمطح - معامؿ االلتواء. -
 معامؿ التمييز - اختبار "ت" - معامؿ االرتباط البسيط. -
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 عرض النتائج ومناقشتها : 

 عرض نتائج الفرض األول    
 (03جدوؿ )

لميارة الشقمبة األمامية عمى لمستوى األداء متوسطات القياسيف القبمي والبعدي  داللة الفروؽ بيف
 لممجموعة الضابطة  طاولة القفز

 18ف=

 0.610=1.14قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
متوسػػػطات القياسػػػيف القبمػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف 03يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

 طاولػػػة القفػػػز جيػػػاز عمػػػى السػػػريعة عمػػػي اليػػػديف لمسػػػتوى األداء لميػػػارة الشػػػقمبة األماميػػػةوالبعػػػدي 
 لصالح القياس البعدي.لممجموعة الضابطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 0شكؿ )  

السريعة  ممستوى األداء لميارة الشقمبة األماميةالقياسيف القبمي والبعدي لالفروؽ بيف متوسطات 
 لممجموعة الضابطة طاولة القفزجياز عمى  عمي اليديف

 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 الفروق

 قيمة "ت"
 ع س ع س

مستوى األداء لمهارة الشقمبة 
السريعة عمي اليدين األمامية 
 طاولة القفز جهاز  عمل

 01.26- 1.123- 1.278 6.115 1.560 4.061 درجة
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 مناقشة نتائج الفرض األول

( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي القيػػاس  0( والشػػكؿ )03يتضػػح مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ ) 
القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  في مستوي أداء الميارة قيد البحث ، ولصالح القياس البعدي  
، حيث كانت قيمػة ت المحسػوبة لمتغيػر مسػتوي األداء الميػاري أكبػر مػف قيمػة ت الجدوليػة عنػد 

وؽ دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي ، وترجػع ( مما يدؿ عمي وجود فر 1.14مستوي معنوية )
الباحثة ىذه الفروؽ إلي دور الطريقة التقميديػة  )أسػموب األوامػر ( فػي التػدريس والتػي تعتمػد عمػي 
لػػي الػػدور الػػذي تقػػوـ بػػو المعممػػة  الشػػرح المفظػػي وأداء النمػػوذج العممػػي والتػػي ال يمكػػف إغفاليػػا ، وا 

ة الراجعػػة ، وتوجيػػو الطالبػػات لػػؤلداء الصػػحيح ، فضػػبًل عػػف فػػي تصػػحيح األخطػػاء، وتقػػديـ التغذيػػ
انتظػػػاـ واسػػػتمرارية الممارسػػػة مػػػف قبػػػؿ الطالبػػػات ، حيػػػث سػػػاىـ ذلػػػؾ فػػػي تحسػػػف مسػػػتوي األداء 

حداث الفروؽ بيف متوسطي القياس القبمي والبعدي .    المياري لدييف وا 
رس ومػػا عمػي التبلميػػذ إال فػي أسػموب األوامػػر يكػوف المعمػػـ ىػو صػػاحب جميػع القػرارات فػػي الػد و

   التنفيػذ ، وأف ىػذا األسػموب يسػػتخدمو المعمػـ لتوصػيؿ المعمومػات بطريقػػة موحػدة فػي وقػت واحػػد .
  (04   :108 ) 

ـ(  أف المعمػػـ فػػي أسػػموب Harrison Joyce, M.  ( )0885كمػػا يػػري جوسػػيو ىاريسػػوف )
، وكيؼ يدرس وكيؼ يقيـ المػتعمـ  األوامر يقوـ باتخاذ كؿ القرارات مف حيث ماذا ، وأيف ، ومتى

 .(   106:    28ويعطي التغذية الراجعة . ) 
ـ( أنػػة فػػي الطريقػػة التقميديػػة يقػػـو المعمػػـ بالتػػدريس لجميػػع 1111ويػػذكر مجػػدي عزيػػز إبػػراىيـ ) 

    التبلميػػذ بػػنفس الطريقػػة ، ويسػػتخدـ ىػػذا األسػػموب لمحفػػاظ عمػػي النظػػاـ واالنضػػباط التػػاـ لمػػدرس .
 (11  :285 ) 

(  24ـ()1112( ، "وساـ عادؿ " ) 06ـ( ) 1112وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة " عمرو السيد ")
عاب المتعممػيف في أف استخداـ طريقة الشرح المفظي والنموذج  ) أسػموب األوامػر ( أدي إلػي اسػتي

 .  التي يتـ دراستيامميارات ل
وبذلك يتحقق صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ينص عمي أنة " توجد فةروق دالةة 

البعةدي ( لممجموعةة الةةابطة فةي مسةتوي األداء  –إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبمةي 
و لصةةالح عمةةي جهةةاز طاولةةة القفةةز عمةةي اليةةدين المهةةاري لمهةةارة الشةةقمبة األماميةةة السةةريعة 

 . القياس البعدي "
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 عرض نتائج الفرض الثاني:    
 (04جدوؿ )

 متوسطات القياسيف القبمي والبعدي لمستوى األداء لميارة الشقمبة األمامية داللة الفروؽ بيف
 التجريبية لممجموعة عمى طاولة القفز 

 18ف=   

 0.610=1.14قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
متوسػػػطات القياسػػػيف القبمػػػي ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف 04يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )

 طاولػػػة القفػػػزجيػػػاز عمػػػى السػػػريعة عمػػػي اليػػػديف والبعػػػدي لمسػػػتوى األداء لميػػػارة الشػػػقمبة األماميػػػة 
 لصالح القياس البعدي.التجريبية لممجموعة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 1شكؿ )  

السريعة  لمستوى األداء لميارة الشقمبة األماميةمتوسطات القياسيف القبمي والبعدي الفروؽ بيف 
 لممجموعة التجريبية طاولة القفزجياز عمى  عمي اليديف

 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
مستوى األداء لمهارة الشقمبة 

 السريعة عمي اليدين األمامية
 طاولة القفز جهاز عمل

 11.130- 2.561- 1.552 7.630 1.526 4.158 درجة
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 مناقشة نتائج الفرض الثاني:    
( وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي القياس 1( والشكؿ ) 04يتضح مف خبلؿ جدوؿ ) 

البعدي  القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوي أداء الميارة قيد البحث ، ولصالح القياس 
، حيث كانت قيمة ت المحسوبة لمتغير مستوي األداء المياري أكبر مف قيمة ت الجدولية عند 

( مما يدؿ عمي وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي ، وترجع 1.14مستوي معنوية )
تحقيؽ  الباحثة ىذه الفروؽ إلي ما وفره أسموب التعمـ لئلتقاف لطالبات المجموعة التجريبية مف

مبدأ التدرج في التعمـ حيث أنة ال يتـ االنتقاؿ مف وحدة إلي األخرى إال بعد إتقاف أداء ما سبؽ ، 
عبلـ الطالبات بيا ، كذلؾ ما  باإلضافة إلي وضوح وتحديد األىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا وا 

رض فيديو لنموذج يوفره ىذا األسموب مف بدائؿ تعميمية منيا ) المعممة ودورىا في الشرح وع
األداء الصحيح لمراحؿ األداء المياري ، أوراؽ العمؿ وما توفره مف شرح لمنواحي الفنية لمراحؿ 
األداء ، وكذلؾ مجموعة التدريبات المتدرجة لتعميـ كؿ مرحمة مف مراحؿ األداء ، وصور الفيديو 

ء وتقديـ التغذية المقطعة التي توضح طريقة األداء الصحيح لكؿ تدريب ، وتصحيح األخطا
الراجعة المناسبة ، كذلؾ توزيع الطالبات البلتي وصمف إلي درجة اإلتقاف في األداء كقادة 
لزميبلتيف البلتي لـ يصمف إلي درجة اإلتقاف ، بيدؼ وصوؿ الجميع إلي درجة اإلتقاف في 

ومعرفة  دي في نياية كؿ وحدة تعميمية األداء ، إضافة إلي ما سبؽ فوف جزء التقييـ الفر 
الطالبات نقاط القوة والضعؼ في أدائيف ساعد الطالبات عمي التقدـ بايجابية في عممية التعمـ ، 
وجميع ما سبؽ ساىـ في تحسف وتطوير إدراكيف وتصورىف لطريقة األداء الصحيحة و زيادة 

 طموبة .ايجابية الطالبات وبذليف المزيد مف الجيد لموصوؿ لمرحمة اإلتقاف وتحقيؽ األىداؼ الم
ـ( إلػي أنػػة عنػػد اسػػتخداـ البػػدائؿ التعميميػػة يتػػوافر 1110وىنػا يشػػير محمػػد سػػعد زغمػػوؿ وآخػػروف )

لػػدينا عنصػػراف أساسػػياف مػػف عناصػػر الػػتعمـ ىمػػا عنصػػر المشػػاركة الفعالػػة مػػف جانػػب المػػتعمـ ، 
 ( 08:  16وعنصر التغذية الراجعة التي مف شأنيا تحسيف وتطوير مستوي األداء الحركي . )  

ـ( إلػػي أنػػة يمكػف لمعظػػـ الطػػبلب تحقيػػؽ 1101كمػا يشػػير عبػػد ا  عبػد الحمػػيـ ، رحػػاب عػادؿ ) 
أعمػػػي مسػػػتوي مػػػف التحصػػػيؿ إذا تػػػوافرت طريقػػػة التػػػدريس المناسػػػبة ، وتقػػػديـ المسػػػاعدة لمطػػػبلب 
عطػػػاء الوقػػػت الكػػػافي ليػػػـ لمػػػتعمـ ، وتػػػوافر أىػػػداؼ  عنػػػدما يتعرضػػػوف لصػػػعوبات فػػػي الػػػتعمـ ، وا 

 ( 132:   04يراد الوصوؿ إلييا حتى يحقؽ درجة اإلتقاف . )  واضحة
ـ( ) 1115مػػع مػػا أشػػارت إليػػة نتػػائج دراسػػة كػػؿ مػػف " وائػػؿ حجػػازي " )  ىػػذه النتػػائج وتتفػػؽ

( ،  13ـ( )1101عبد ا  ") محمد أحمد( ، " 22ـ( )1116(  ،" مصطفي نصر الديف " ) 23
      ـSamuel et.al ( "1102)( ، " صػػػػموئيؿ وآخػػػػروف 21ـ( ) 1103"مصػػػػطفي سػػػػامي " ) 

 تقاف األداء المياري . ف ساعد المتعمميف لموصوؿ إل( في أف استخداـ أسموب التعمـ لئلتقا30) 
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توجةد فةروق وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني من فروض البحث والذي يةنص عمةي أنةه" 
عةةدي ( لممجموعةةة التجريبيةةة فةةي بعةةض الب –دالةةة إحصةةائيًا بةةين متوسةةطي القياسةةين ) القبمةةي 

مستوي األداء المهاري لمهارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليدين عمي جهاز طاولة القفز و 
 ." لصالح القياس البعدي

 عرض نتائج الفرض الثالث:    
 (05جدوؿ )

 متوسطات القياس البعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  داللة الفروؽ بيف
 طاولة القفز جياز عمىالسريعة عمي اليديف داء لميارة الشقمبة األمامية مستوى ال في

 18=1=ف0ف

 0.565= 1.14* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
متوسػػػػطات القيػػػػاس البعػػػػدي ( وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف 05يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )

السػريعة عمػي اليػػديف مسػتوى األداء لميػارة الشػقمبة األماميػة لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي 
 لصالح المجموعة التجريبية. طاولة القفزجياز عمى 

 
 ( 2شكؿ )  

 متوسطات القياس البعدي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية  الفروؽ بيف
 طاولة القفزجياز  عمى السريعة عمي اليديف مستوى األداء لميارة الشقمبة األمامية في 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الةابطة
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
مستوى األداء لمهارة الشقمبة 

 السريعة عمي اليدين  األمامية
 القفزطاولة جهاز  عمل 

 01.631- 0.423- 1.552 7.630 1.278 6.115 درجة
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  مناقشة نتائج الفرض الثالث:    
( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي القيػػاس  2والشػػكؿ ) (05يتضػػح مػػف خػػبلؿ جػػدوؿ ) 

القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مستوي أداء الميػارة قيػد البحػث ، ولصػالح القيػاس البعػدي  
، حيث كانت قيمػة ت المحسػوبة لمتغيػر مسػتوي األداء الميػاري أكبػر مػف قيمػة ت الجدوليػة عنػد 

عمي وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي ، وترجع ( مما يدؿ 1.14مستوي معنوية )
أسػػموب الػػتعمـ لئلتقػػاف لػػو تػػأثير أكثػػر إيجابيػػو عػػف الطريقػػة التقميديػػة الباحثػػة ىػػذه الفػػروؽ إلػػي أف 

المتبعة عمي تحسف مستوي األداء المياري لمطالبات ، وذلؾ مف خػبلؿ اسػتخداـ البػدائؿ التعميميػة 
الفروؽ الفردية بيف الطالبات لموصوؿ إلي إتقاف المادة التعميمية ، وتوفير  المتنوعة ، والتي تراعي

أكثػػر مػػف وسػػيط تعميمػػي ممػػا يزيػػد مػػف إيجابيػػة الطالبػػات والبعػػد عػػف الممػػؿ ، ويزيػػد مػػف وضػػوح 
الواجػػب الحركػػي المػػراد تحقيقػػو لمطالبػػات ، أيضػػا الػػدور القيػػادي لمطالبػػات البلتػػي وصػػمف لمرحمػػة 

الجيد لموصوؿ لمسػتوي األداء المطمػوب ، ، ابية زمبلئيف نحو بذؿ المزيد مف جاإلتقاف زاد مف إي
إضافة إلي ما سبؽ فوف تقييـ أداء الطالبات بكؿ وحدة تعميميػة سػاعد الطالبػات عمػي معرفػة نقػاط 
القػػوة والضػػعؼ فػػي أدائيػػف ، وتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة واسػػتخداـ البػػدائؿ التعميميػػة المناسػػبة لتحقيػػؽ 

الي تحقيػػؽ األىػػداؼ التعميميػػة ، ومػػف جيػػة أخػػري نجػػد مسػػتوي اإلتقػػاف فػػي األداء الميػػاري ، وبالتػػ
األسموب المستخدـ مػع المجموعػة الضػابطة ) الطريقػة التقميديػة (يعتمػد فقػط عمػي قػرارات المعممػة 
مف حيث التخطيط والتنفيذ والتقويـ ، مما يجعؿ الطالبات تتصؼ بالسمبية فيي تقـو بدور المتمقي 

ة ليػػػف ، األمػػر الػػػذي يبعػػث عمػػػي النفػػور والممػػػؿ ، وضػػػعؼ فقػػط ، وىػػػذا ال يراعػػي الفػػػروؽ الفرديػػ
 مستوي األداء المياري ، وعدـ القدرة عمي تحقيؽ األىداؼ التعميمية .     

( إلػي أف أسػموب الػتعمـ بػاألوامر ال يػؤدي فػي أغمػب األحيػاف 2006)  Alfredوىنا يشػير الفريػد 
لكػػؿ مػػتعمـ ، وال يسػػمح لممعمػػـ بتصػػحيح  إلػػي إتقػػاف المػػادة التعميميػػة ألنػػة ال يعطػػي الوقػػت الكػػافي

 ( 83:   27األخطاء فور ظيورىا لجميع المتعمميف ، مما يؤدي إلي ممؿ المتعمميف . )  
ـ ( إلي أف التدريس بالتعمـ لئلتقاف يتطمب إثارة االىتماـ والتنظيـ 1104كما يشير فراس محمد ) 

ؿ ودوافػػع المتعممػػيف ، ويػػوفر ليػػـ التػػدريس والتعزيػػز والتوجيػػو ، كمػػا أنػػة يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار ميػػو 
 (  57:  08الجيد ، والوقت المتطمب لمتعميـ . )  
ـ( إلػػػي أف الػػػتعمـ لئلتقػػػاف يجعػػػؿ التبلميػػػذ أو غػػػالبيتيـ 0887كمػػػا يشػػػير رفعػػػت محمػػػود بيجػػػت )

يصػػموف إلػػي مسػػتوي عػػالي مػػف اإلتقػػاف فػػي التحصػػيؿ التعميمػػي ، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تقػػديـ تغذيػػة 
عطاء المتعمميف وقتًا مناسبًا إلتقاف المادة العممية . ) راجعة ، وت  ( 080:  00قنيات عبلجية ، وا 

ـ( إلػػػي أف أسػػػموب الػػػتعمـ لئلتقػػػاف يعتمػػػد عمػػػي 1100كمػػػا يشػػػير محمػػػود داوود ، سػػػعيد صػػػالح ) 
مراعاة الفروؽ الفردية في مسػتوي وسػرعة تعمػـ المتعممػيف كػؿ حسػب قدراتػو ، مػف خػبلؿ التسمسػؿ 
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عطاء الوقت الكافي لمتعمـ ، تقديـ بدائؿ تعميمية متنوعة .)   في التعمـ مف السيؿ إلي الصعب ، وا 
20  :017  ) 

( ، جييػػػاف محمػػػد 4( ) 1106وتتفػػػؽ النتػػػائج السػػػابقة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف بوسػػػي أحمػػػد ) 
توي األداء ( في تفوؽ المجموعػة التجريبيػة التػي اسػتخدمت الػتعمـ لئلتقػاف فػي مسػ8)   ( 1104)

 المياري عف المجموعة الضابطة التي استخدمت التعمـ التقميدي ) أسموب األوامر( .  
وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص عمي أنة " توجد فروق دالة 

مستوي إحصائيًا بين متوسطي القياس ) البعدي ( لمجموعتي البحث التجريبية والةابطة في 
لمهاري لمهارة الشقمبة األمامية السريعة عمي اليدين عمي جهاز طاولة القفز و لصالح األداء ا

 لممجموعة التجريبية ".  القياس البعدي
   عرض نتائج الفرض الرابع:  

 (06جدوؿ )
 نحو استخداـ أسموب  استجابات الطالبات عمى عبارات استمارة اآلراء واالنطباعات 

 18ف=                 التعمـ لئلتقاف في تعمـ ميارات الجمباز                           
رقم 
غير موافق  غير موافق محايد أوافق أوافق بشدة العبارة

 بشدة
الوزن 
 النسبي

األهمية 
 النسبية

 82.09 024 10 5 1 ػػ ػػ 1
 84.09 027 ػػ ػػ 1 2 13 2
 80.69 022 11 5 2 ػػ ػػ 3
 83.39 026 14 1 0 ػػ 0 4
 80.69 022 0 ػػ 1 3 11 5
 809 021 08 7 0 0 ػػ 6
 77.89 018 ػػ ػػ 4 5 07 7
8 10 3 1 0 0 021 78.59 
 82.09 024 10 5 1 ػػ ػػ 9
 83.39 026 ػػ ػػ 1 3 12 13
 81.29 020 11 4 2 0 ػػ 11
 78.59 021 ػػ ػػ 2 8 06 12
 84.79 028 ػػ ػػ 1 1 14 13
14 11 3 2 0 0 017 77.19 
 82.69 025 ػػ ػػ 1 4 11 15
 82.69 025 ػػ 0 ػػ 5 11 16
 809 021 ػػ ػػ 3 4 11 17
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نحو ( األىمية النسبية آلراء وانطباعات المجموعة التجريبية 06يتضح مف جدوؿ )         
 حيث تراوحت نسبة استجاباتيـ ما بيف  استخداـ أسموب  التعمـ لئلتقاف في تعمـ ميارات الجمباز

77.1  :%84.7%. 
  مناقشة نتائج الفرض الرابع:    
ارتفاع االستجابات اإليجابية آلراء وانطباعات ( 3( والشكؿ )06يتضح مف خبلؿ جدوؿ )   

نحو استخداـ اسموب التعمـ لئلتقاف في تعمـ بعض ميارات الجمباز طالبات المجموعة التجريبية 
النسبة  % ،  وترجع الباحثة ىذه84.7%:  77.1، حيث تراوحت نسبة استجاباتيـ ما بيف 

إلي فاعمية أسموب التعمـ لئلتقاف حيث يأخذ بعيف االعتبار ميوؿ ودوافع المتعمميف ،  المرتفعة
ر ليف التدريس الجيد ، ووضوح الواجب الحركي ليف ، كما يوفر ويراعي الفروؽ الفردية ليف ويوف

التعزيز والتوجيو المناسب مف خبلؿ بدائؿ تعميمية متنوعة ) فيديو تعميمي لكؿ مرحمة مف مراحؿ 
الزميؿ القائد (مشوقة وجذابة لمطالبات تزيد مف إقباليف  –ورقة العمؿ  –صور متسمسمة  –األداء 

زا تاحة الوقت الكافي لمتعمـ ، وزيادة عمي تعمـ الميارة  وا  لة الشعور بالممؿ والسمبية والرتابة ، وا 
األلفة والترابط بيف الطالبات وتفاعميف مع بعضيف البعض ومع المعممة ، مما يثري العممية 
التعميمية  فضبًل عف زيادة الدور اإليجابي لمطالبات خبلؿ العممية التعميمية ، مما أدي إلي 

تحقيؽ الجانب الوجداني وتكويف أراء وانطباعات و اتجاىات إيجابية لدي الطالبات الفاعمية في 
 نحو استخداـ أسموب التعمـ لئلتقاف في تعمـ ميارات الجمباز .

( أنو كمما كاف لمطالب دور أكثر ايجابية خبلؿ 0883)  Mosston وىنا يري موستوف    
العممية التعميمة كمما زاد االرتياح الذاتي لمطالب ، مما يسبب لو مشاعر إيجابية أكثر ، ومستوي 

 ( 020:   31أداء أفضؿ . ) 
ـ( إلي أف أسموب التعمـ لئلتقاف يوفر الوقت الكافي لممحاضر 1106كما تشير بوسي أحمد )    

 لي ظيور التأثيرات اإليجابية لدييف بشكؿ عاـ أثناء المحاضرة . مما يؤدي إلبلتصاؿ بالطالبات 
(4    :156 ) 

بالتدريب  ـ(إلي أف تعديؿ وتطوير سموؾ المتعمـ يكوف مرتبط1110وتشير وفيقة سالـ )     
 (00:   25والممارسة حيث يحدث التكيؼ مع المواقؼ الجديدة . )

أف االتجاىات الحديثة في مجاؿ التربية وعمـ النفس تشير إلي أف ـ(1110وتري تغريد عمراف)   
االقتصار عمي الجوانب المعرفية أو الكـ المعرفي الذي ينبغي أف يحصؿ عمية المتعمـ فقط دوف 

ب النفسحركية والوجدانية يعد مف معوقات عممية التدريس ، وأنة مف الضروري االىتماـ بالجوان
توجيو االىتماـ بالجوانب الوجدانية الي جانب المعرفية ، وذلؾ ألىميتيا في توفير النمو المتكامؿ 

 ( 1:  5)     لممتعمـ ، وايضًا المساعدة في االرتقاء بالجانب المعرفي والمياري لممتعمميف .
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ـ( إلي انو البد مف تحقيؽ التكامؿ في إعداد الطالب المعمـ 1116سالـ ) حسف ويشير محمد   
كسابو الميارات التدريسية المختمفة  ، بمعني االىتماـ بالجانب المعرفي والمياري والوجداني ، وا 

 ( 17،18:  15التي مف شأنيا تحقيؽ النمو المتكامؿ في جميع ىذه الجوانب . ) 
( ودراسة  7ىػ ()0311السابقة مع نتائج دراسة كؿ مف حناف سرحاف عواد )  وتتفؽ النتائج

( ، 2ـ( ) 1114(، ودراسة أحمد عبد المنعـ محمد )10ـ( ) 1111محروس محمود محروس ) 
( في أف اراء و اتجاىات األفراد تتكوف 07ـ( ) 1100ودراسة غادة محمد خصاونة وآخروف ) 

ا يواكب مستحدثاتيا ، وفي تغير مواقؼ ومعتقدات الطبلب نحو ية الحديثة بموتنمو في ظؿ الترب
 .   استخداـ األساليب الحديثة في التدريس 

وبذلك تتحقق صحة الفرض الرابع والذي ينص عمي " وجود تباين بين أراء وانطباعةات طالبةات 
 المجموعة التجريبية نحو استخدام اسموب التعمم لإلتقان في تعمم مهارات الجمباز" 

 اإلستخالصات والتوصيات 
  اإلستخالصاتأوال :  

فػػي حػػدود أىػػداؼ البحػػث وفروضػػو وفػػي حػػدود العينػػة ومػػف خػػبلؿ النتػػائج توصػػمت الباحثػػة 
 إلي اإلستخبلصات التالية :

األسموب التقميدي المتبع لطالبات المجموعة الضابطة ساىـ بشكؿ إيجابي في تحسف مستوي  -0
فػػز لػػدي طالبػػات عمػػي جيػػاز طاولػػة القعمػػي اليػػديف األماميػػة السػػريعة  األداء الميػػاري لميػػارة الشػػقمبة

  المجموعة الضابطة .
أسموب الػتعمـ لئلتقػاف سػاىـ بشػكؿ إيجػابي فػي تحسػف مسػتوي األداء الميػاري لميػارة الشػقمبة  -1

 جياز طاولة القفز لدي طالبات المجموعة التجريبية اليديف عمي األمامية السريعة عمي
فػػي ئلتقػػاف عػػف األسػػموب التقميػػدي المتبػػع باسػػتخداـ أسػػموب الػػتعمـ لحػػدات التعميميػػة الو تفػػوؽ  -2
 القفػز طاولػة جيػازاليػديف عمػي  عمػي السػريعة األمامية الشقمبة لميارة المياري األداء مستوي تحسف
 مما يدؿ عمي فاعميتو وتأثيره اإليجابي في العممية التعميمية  التجريبية المجموعة طالبات لدي
أسموب التعمـ لئلتقاف لو أثر إيجابي في تكويف أراء وانطباعػات إيجابيػة نحػو اسػتخدامو لػدي  -3

طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ مػػػا يمػػػي : وجػػػود تبػػػايف فػػػي نسػػػب أراء وانطباعػػػات 
 حيػثطالبات المجموعة التجريبية نحو استخداـ أسموب الػتعمـ لئلتقػاف فػي تعمػـ ميػارات الجمبػاز  ، 

 .(  %87.7%  إلي  78.3 )ت نسبة استجاباتيف ما بيفتراوح
 التوصياتثانيا : 

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي : 
 استخداـ أسموب التعمـ لئلتقاف في تدريس مادة الجمباز . -0
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 بالكمية.استخداـ أسموب التعمـ لئلتقاف والتعرؼ عمي أثرة في تعمـ العديد مف المقررات األخرى  -1
 ضرورة االىتماـ بآراء وانطباعات الطالبات نحو أسموب التدريس المستخدـ . -2
استخداـ أساليب التدريس الحديثة ، التي تراعي الفروؽ الفردية بيف الطبلب ويكػوف فييػا موقػؼ  -3

 الطالب أكثر إيجابية وفاعمية .     
 المصادر

  أوال : المصادر العربية
( ،  االسػتراتيجيات –األسػاليب   -الطػرؽ  )ـ( : التػدريس 1113) النجا أحمد عز الةدين  أبو .0

 صورة . شجرة الدر ، المن مكتبة
أسػػػػاليب متطػػػػورة فػػػػي تػػػػدريب الجمبػػػػاز باسػػػػتخداـ العمػػػػؿ ـ( : 1101) الهةةةةادي يوسةةةةف أحمةةةةد .1

 ، الطبعة األولي ، دار الفكر العربي ، القاىرة .      العضمي األساسي
ـ( : " فاعميػػة برنػػامج تعميمػػي باسػػتخداـ الوسػػائط التعميميػػة 1114) عبةةد المةةنعم محمةةد أحمةةد .2

المتعػػػددة عمػػػي جوانػػػب تعمػػػـ بعػػػض ميػػػارات الجمبػػػاز لػػػدي تبلميػػػذ المرحمػػػة الثانيػػػة مػػػف التعمػػػيـ 
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا .  رسالة ماجستير غير منشورةاألساسي ، 

،  تطبيقػات –الجمبػاز الفنػي مفػاىيـ ـ( : 0888)  رغمةي منصةورسعد شنودة ، سامية ف أديل .3
 ممتقي الفكر ، اإلسكندرية .

( :" فاعميػػة إسػػتراتيجية الػػتعمـ لئلتقػػاف عمػػي تعمػػـ بعػػض ميػػارات 1106) أحمةةد محمةةد بوسةةي .4
جامعػػة اإلسػػكندرية "،  ي العػػالي بكميػػة التربيػػة الرياضػػيةاليػػوكي لمطالبػػات ذوات الحػػرج  المػػوقف

 .    جامعة اإلسكندرية  ، ياضية لمبنات، كمية التربية الر  العممية لمتربية البدنية والرياضةالمجمة 
المنزلػػػػي  االقتصػػػػادـ(: " صػػػػعوبات تقيػػػػيـ األداء واإلنتػػػػاج فػػػػي دروس 1110) عمةةةةران تغريةةةةد .5

والتقػػػويـ  لبلمتحانػػػات، المركػػز القػػػومي  المجمػػػة المصػػرية لمتقػػػويـ التربػػػويبالمرحمػػة الثانويػػػة " ، 
 ، ديسمبر .  7، المجمد  0لتربوي ، العدد ا

اختبػار الػذكاء المفظػي لممرحمػة الثانويػة ـ( : 1116)  عبةد الحميةد ، محمةود أحمةد عمةر جابر .6
 ، دار النيضة العربية ، القاىرة . والجامعية

ىػػػػػ( : " اثػػػػر اسػػػػتخداـ الحاسػػػػب اآللػػػػي فػػػػي إكسػػػػاب الطالبػػػػات 0311د ) سةةةةرحان عةةةةوا حنةةةةان .7
رسػػالة  تػػدريس المغػػة العربيػػة وفػػي اتجاىػػاتيف نحػػو اسػػتخدامو فػػي التػػدريس ،المعممػػات ميػػارات 

 ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى السعودية . دكتوراه غير منشورة 
( : " تػػأثير اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ االتقػػاني عمػػي مسػػتوي أداء 1104)محمةةد فةةؤاد جيهةةان .8

،  مجمػد  مجمػة بحػوث التربيػة الرياضػيةة " ، ميارة اإلرساؿ مػف أعمػي المواجػو فػي الكػرة الطػائر 
 ،  جامعة الزقازيؽ ، مصر .   86العدد  40
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، رسػػالة التربيػػة ، العػػدد  إسػػتراتيجية الػػتعمـ مػػف أجػػؿ الػػتمكفـ( : 1111) فاةةةل إبةةراهيم خميةةل .01
 األوؿ ، وزارة التربية والتعميـ ، مسقط ، سمطنة عماف .     

")مترجـ  الجماعي والفردي " التعاوف والتنافس والفرديةالتعمـ ( : 0887)  بهجتمحمود  رفعت .00
 عف ديفيد جونسوف( ، روجر جونسوف ، عالـ الكتب ، القاىرة .   

 اإلمارات .  العيف ، ، دار الكتاب الجامعي ،  التدريس الفعاؿـ( :1114) الهويدي زيد .01
ـ( : "تػأثير اسػتخداـ أسػموبي الػتعمـ التعػاوني واإلتقػاف عمػي الجانػب 1115)  عبةد الجميةل سعد .02

المعرفػػػي الميػػػاري لسػػػباحة الزحػػػؼ عمػػػي الػػػبطف لطمبػػػة كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية جامعػػػة طنطػػػا ، 
 ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا .  رسالة دكتوراه غير منشورة

،  مجمػػة عمػػـ الػػنفسفسػػية وكيفيػػة تغييرىػػا ، ـ( : االتجاىػػات الن0881)  محمةةود الطةةواب سةةيد .03
 ، كمية التربية ، جامعة اإلسكندرية . 04العدد 

الميػػارات التدريسػػية والتػػدريب الميػػداني فػػي ـ( : 1101) عةةادل اهلل عبةةد الحمةةيم ، رحةةاب عبةةد .04
، الطبعػػة األولػػي ، دار  تطبيقػػات –مبػػادئ  -ضػػوء الواقػػع المعاصػػر لمتربيػػة الرياضػػية مفػػاىيـ 

 لقاىرة . النور ا
رياضػػػة ـ( : 1111)  أحمةةةد حسةةانين هةةداياتعزيةةزة محمةةود سةةةالم ، عزيةةزة عبةةةد الةةرحمن ، .05

 ، المؤسسة الفنية لمطباعة والنشر ، القاىرة . 2، الطبعة  الجمباز بيف النظرية والتطبيؽ
ـ( : " تأثير استخداـ التغذية الراجعة باستخداـ الوسػائط 1112) عمرو السيد محمود التفاهني .06

رسػالة دكتػوراه غيػر المتعددة عمي بعض المتغيػرات المعرفيػة والمياريػة لممبتػدئيف فػي اليػوكي ، 
 ، كمية التربية الرياضية ببور سعيد ، جامعة قناة السويس .  منشورة

ـ( : تػػأثير 1100)  االحمةةد غةةادة محمةةد خصةةاونة ، محمةةد خمةةف أبةةو كشةةك ، محمةةد عمةةي .07
التػدريس باسػػتخداـ اسػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاوني عمػي مسػػتوي الػػداء الميػاري واتجاىػػات الطالبػػات 

، المجمد  مجمة جامعة النجاح لمعمـو اإلنسانيةنحو رياضة الجمباز في كمية التربية الرياضية ، 
 ، فمسطيف .      0، العدد 41

 . ، عالـ الكتاب الحديث، األردفاستراتيجيات التدريس الحديثةـ(:1104) محمد السميتيفراس  .08
، دار   إدارتػػػػو –مياراتػػػػو  –التػػػػدريس الفعػػػػاؿ ، ماىيتػػػػو ـ( : 1111)  مجةةةةدي عزيةةةةز إبةةةةراهيم .11

 األنجمو المصرية ، القاىرة . 
ـ( : تػػأثير اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاوني عمػػي كػػؿ 1111)  محمةةود محةةروس محةةروس .10

نحػػو  االبتػػدائيبعػػض ميػػارات الجمبػػاز واتجاىػػات تمميػػذات الصػػؼ الخػػامس  مػػف مسػػتوي أداء
 ، مصر .  0، جزء  04، العدد  مجمة اسيوط لعمـو وفنوف الرياضةالتربية الرياضية ، 

التطبيقػات الميدانيػة لمتحميػؿ الحركػي ـ( : 1115) إبراهيم شحاتة ، أحمد فةؤاد الشةاذلي محمد .11
 اإلسكندرية . ، المكتبة المصرية ،  في الجمباز
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، الطبعػػػة  منظومػػػة التػػػدريب النػػػوعي لمجمبػػػاز الفنػػػي آنسػػػاتـ( :  1103)  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .12
 األولي ، مؤسسة عالـ الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة ، القاىرة

ـ(:  "تأثير استخداـ إستراتيجية الػتعمـ لئلتقػاف عمػي مسػتوي أداء 1101)  محمد أحمد عبد اهلل .13
، كمية التربية  المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضيةميارة الضربة المسقطة في االسكواش "، 
  . مصر .    53الرياضية بنيف جامعة الزقازيؽ ، العدد 

، الطبعػة األولػي  ، دار  مػاذج وتطبيقػاتالتػدريس نـ( : 1117)  محمد السيد عمي الكسةباني .14
 الفكر العربي ، القاىرة .  

 ، مكتبة الرشيد ، الرياض .  طرؽ تدريس الحاسب األليـ( : 1116) محمد حسن سالم .15
تكنولوجيػا التعمػيـ وأسػاليبيا ـ( : 1110)  محمد سعد زغمول ، مكارم أبو هرجة ، هةاني سةعيد .16

 منشر ، القاىرة .  ، مركز الكتاب ل في التربية الرياضية
، الطبعػػة الثالثػػة ، دار  التقػػويـ والقيػػاس فػػي التربيػػة البدنيػػة(: 0881) محمةةد صةةبحي حسةةانين .17

 الفكر العربي ، القاىرة . اختبار رفع الجذع مف االنبطاح 
، الجزء األوؿ  القياس والتقويـ في التربية البدنية والرياضةـ( : 0888) محمد صبحي حسانين .18

 .عربي ، القاىرة ، دار الفكر ال
ىػػػػ( : االتجاىػػػات نحػػػو عمػػػـ الػػػنفس لػػػدي بعػػػض طػػػبلب بعػػػض 0306)  محمةةةد مرعةةةي جبةةةران .21

، كميػػة التربيػػة ،   رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورةالجامعػػات السػػعودية ، دراسػػة وصػػفية تحميميػػة ، 
 جامعة أـ القري ، مكة المكرمة .   

تػػػدريس التربيػػػة الرياضػػػية طػػػرؽ ـ( : 1100)  حمةةةد محمةةةود داوود الربيعةةةي ، سةةةعيد صةةةالح .20
 ، دار الكتب العممية ف بيروت .    وأساليبيا

ـ( : " تػػأثير اسػػتخداـ الػػتعمـ لئلتقػػاف عمػػي مسػػتوي األداء فػػي 1103) عميةةرةمصةةطفي سةةامي  .21
المجمػة سباحة الفراشة والرضػا الحركػي لطػبلب كميػة التربيػة الرياضػية جامعػة مدينػة السػادات ، 

.  61، كميػػة التربيػػة الرياضػػية بنػػيف جامعػػة الزقػػازيؽ،  العػػدد  والرياضػػيةالعمميػػة لمتربيػػة البدنيػػة 
  مصر .   

ـ( : " تػأثير اسػتخداـ إسػتراتيجية الػتعمـ لئلتقػاف عمػي درجػة أداء 1116) مصطفي نصةر الةدين .22
المجمػػة جممػػة التمرينػػات اإلجباريػػة لطػػبلب الصػػؼ األوؿ بكميػػة التربيػػة الرياضػػية ببػػور سػػعيد ، 

، كميػػة التربيػػة الرياضػػية ، جامعػػة  04، العػػد ث والدراسػػات فػػي التربيػػة الرياضػػية العمميػػة لمبحػػو 
 قناة السويس .  

ـ( : " تأثير إستراتيجية التعمـ لئلتقاف عمي تعمـ بعض الميارات األساسية 1115) حجازي وائل .23
كميػػة التربيػػة الرياضػػية ببورسػػعيد ،  ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورةلممبتػػدئيف فػػي كػػرة السػػمة ، 

 جامعة قناة السويس .
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ـ( : " تػػأثير اسػػتخداـ أسػػموبي الوسػػائط الفعالػػة واالكتشػػاؼ الموجػػو 1112) وسةةام عةةادل السةةيد .24
، كميػة  رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورةعمي مستوي األداء واالبتكار الحركي في الرقص الحػديث " 

 التربية الرياضية ، جامعة المنوفية .
، الجػػػزء  تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ والػػتعمـ فػػػي التربيػػػة الرياضػػػيةـ( : 1110)  وفيقةةةة مصةةةطفي سةةةالم .25

 األوؿ ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية . 
عػداد المعمػـ ، الطبعػة الثالثػةىػػ( : 0310)  يس عبد الرحمن قنديل .26 ، مكتبػة الممػؾ  التػدريس وا 
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