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 عنوان البحث
 التمرينات " تأثير استخدام شبكة المعلومات الدولية على تعلم بعض مهارات الجمباز على جهاز

 األرضية لطالب الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية"
 إعداد                                                                                                                                  

 * م.د/ حمدي أحمد السيد وتوت                                                                                                                         

 *م.د/ محمد سامي محمود                                                                                                                          

 المقدمة ومشكلة البحث. -
 التفهعووم اة غيووا ليوو  يت قووة لمووهم الل   لهه التطوو ا اليوواي  قووة تالتيووت امت ووهمه  لووه يمووثو  ال ووهل  لوون  وو  1إن      

  لووب  هيووت واا ت هلووهم ت  يليووهم قووة لمووهم الت  ي   هوو ا التالووو   ت  يفوو  ن اللؤييووهه اادهويليووت لايووتفهوة لوون ووياإليمووه ة 
" الو   يالو   ع و   طايق "امتتاتهم  ه  ت ه  الت  ي  عن أ اا أطااف ال ل يت الت  يليت لن يي و الزلهن  اللدهن مويوام ي  

لها ال يوهطط اللت وووة اللدت  وت  الليول عت ت  يف تالتيهه امت هم ال وي ت  ال  اة الل   لهتيت  الم دهه املدتا تيوت  ايوت 
المووهل ة   اللاطيووت التووة أتتمثووه التطوو ا الثهطووم قووة لمووهم تالتيووهه امت ووهم  الل   لووهه  لووه ييووو  الت  ووي  يه ووت الت  ووي 

  يوو تيوه اله المهل وهه  اللؤييوهه اادهويليوت قوة إ وواا تال وت ت عيوت قوة  االمثوه الت  يليوت لون  التوايب  ال  وا ال  لة
   .( 2: 3) الت ي  قي  لي  ح ت  يلهم ل ازيهم ل ت  ي  التال يو   لتف يهم ع يوو  طايق امتتاتهام تط يق ت ه  الت  ي  عن ي

 الل   لووت ل لووت     يووت  قيوو  ايووتيوا  اليووهه امت ووهم الت  ووي  املدتا تووة هوو  أيوو  ب لوون أيووهليب الت  ووي  قووة إي ووهم       
ه  اليووهه   ووا  لدت ووهه إلدتا تيووت  دوو لب هاللت ووووة لوون  وو ه   وو اة  ايوو ل  ال وي ووت لوون  هيووب  موو دهت    يووهطط

قوة إي وهم الل   لوت ل لوت     أ  ايتيوا  التالتيت  ملي  أت اعثوه  و أ  قة الف م الواايةدهن عن     اإلتتاته ي اء   ا هه
املوه قيلوه ييول   هإلتتاتوه لتوة ت  الليت ين ع   أن   اة الل   لهه ا مل  ال  لهء ي    أيم مثو  أد ا قهطوة  أي ا  يه

أمو    مهموت   غة الليهقهه  ييت ا الوزلن  يم وم لون ال وهل تدت ل مة ت الق  يا ايتطهع اإلتيهن أن ي    و أه  اتمهزي  
 ال الهقووت  التدت ل ميووه  أ وو ح امت ووهم إلدتا تيووه  إلدتا تيووت  ووغياة قووة ع ووا املتووزال  ووين تدت ل ميووه اإلعووا   الل   لووهه

 موو دهه ال  ايوويب  الووهطق ل ل يووت للووه أتووهل يوواعت ال  وو م إلوو  لاادووز ال  وو   الل اقووت  الل   لووهه  ووين اي ووها ت ووهوم ا
 .(11) امطاع ع   المويو ل  ت     ت  اللدت هه

 موودم اطييووة قووة إي ووهم الل توو   الت  يلووة  طايوق امتتاتووه   وف تدت ل ميووه امت ووهمه ال وي ووت قووة الت  ووي  عوون ت       
قلن يالثوووه يلدووون ل طهلووووب ال  ووو م إلووو  الل ايوووو  فهعوووم  وووين الطهلوووب  الل  وووو   تتمووويط  ل وووا ع ووو  زيووووهوة التل طهلوووب  ا

الليت فووت قووة  يووه اإللدتا تيووت الت  يليووت    ا ووهه الووت    اإللدتا تووة  ت ليووم الل توو   الت  يلووة  لوو او   أتمووطت  الت  يليووت 
  أن يتاايووا ع ووا ال ايووو اإللدتا تووة قهلطهلووب ييووأم  ييتفيووا  لن يالثووه أيًووهم يلدوون ل طهلووب  الل  ووي وويا    د فووت أيووم 

 ط ا و   و المغااقة  ين الل  و    فت تدهو تد ن لمهتيت  ياعت د ياة لثله دهن ال    د   ا  ميب ع   ايتفيهااه ط   الل    ي  
لوون الموو دت ال تد  تيووت  ا تووة أتوو  ايووتيوا  ال يووهطط اللت ووووة التووة يموول ثه ال يووط املدت املدتا تووةالت  ووي  ي وواف    د يووا

ال ايوووو اإللدتا توووة  الل هو وووت  وووين  أ  اللوووؤتلااه   ايوووطت الفيووووي  اايووواال الللغتطوووت أ  أ  الت فزي ن اليوووتهميه اإل اعت 
 .(11)الل   لهه الو ليت قة ال ل يت الت  يليت طاقين ع ا م دت

الوووت    لووون  يوووا ت اليوووق ويلالااطيوووت امت وووهم إلووو  أهليوووت امتتاتوووه قوووة  Cunningham  (1991)د تتمثوووه   يمووويا    
إلو  دو ن   هإلًوهقت  اعهن له تز م مااء امت هم  الت ه ن ع ا ه   اليولتي       الطهلب قهل  امز التفييت التة  ين الل  

                                                 
 ت والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية* مدرس بقسم التمرينا

 * مدرس بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية
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تلووة لثووهااه تدت ل ميووت لووو  الطهلووب ييووتيولثه قووة امتتاتووه تهقوو ة ع وو  ال ووهل   لووه قيثووه لوون ل   لووهه  وي ووت  لتت عووت ت  
 (17: 12).الليتال م

دأ وووو إتموووهزاه التدت ل ميوووه قوووة  ( إلووو  أن ال الووو م املدتا تيوووت يوووو تم وووه 1999يمووويا ل لوووو  ووو  ة  يوووتين)دلوووه     
 يوووو تمووح ال  لوووهء قووة  وووتهعت ال ويووو لووون ال الووو م  ايت ووها الد يوووا لوون المثوووو  ال يووه  اق وووه لوون واموووت  ووووق التتووهط 

ة قو دوهن للموهم الايهًوت ت ويب د يوا قوة هو ا قهيوتيوا  ال الو م املدتا تيوت املدتا تيت قة دهقت اللمهمه  الليهوين  يوو
تووو   وايوووت ع وووين  تووواتي ث   ملووو  الل   لوووهه الازلوووت لتت ووو  تالوووولث  قوووة الايهًوووهه الليت فوووت ل  التيوووميم  ت وووتيف تتوووهط  ا

 (127: 11)للدن طة ل لثتلين أد ا يوا لن الل   لهه قة أيم  يه الو ااه ام لل يت  ال هلليت يلدن أن ي  
     مشكلة البحث. -

قوة لموهم تووايا لوهوة المل وهز  د يوت التا يوت الايهًويت مهل وت  ال ه  وهنلن يام علوم تت   ا لمد ت ال  ا قة أت  
الموال  أواء تلو  ل( قثوة اليوهطوة قوة د يوهه ه ت تلوو ع و  الطايالوت التال يويت)م  وه أن طواق الوت    ال هليوت لهزالواللت قيت 
  لووب يالوو   قووة   ووا اا يووهن  ووأواء تل  ل   وو   هلمووال ال ف ووة ل لثووهاة  يدتفووة  وو لب  يووو  يووا يالوو   الل   ايهًوويتالتا يووت ال

ووو ن لمووهادت  ااعووة قيوو  قووة الل يووف الت  يلووة دلووه أن اايوو  ب التال يووو  قووة د يووا لوون اا يووهن م ي  ت    لمووهادت ق  يووت الل 
ط وب لوتث  دلوه   ا الطواب الموال  يايو ن  و   ت قوة قثو  لوه ي  ه   ت د لب يو م ي  لل    الفا ق الفاويت  ين الطاب ا

إلوو  التفديووا قووة  ال ه  ووهنه وعووه ع وو  تووهت  ال ل يووت الت  يليووت للوو ؤ اتطي  اؤيووت التلوو  ل  ويووت للووه ي ووأن هتووهب لوون م ييوو
قوووة ال ل يوووت الت  يليوووت ايوووتيوا  طايالوووت ت تلوووو ع ووو   اتيوووت اللوووت    قوووة ادتيوووهب اللوووهوة الت  يليوووت للوووه يم  ووو  أد وووا إيمه يوووت 

لون يوام أ ووا   لب  موهء  قوة أ   يوه  ع   أع   ليت   لون ااواء ل  وة ت  يليت إل  يث لت اؤيت تل  ل   هإلًهقت
  وواف ع وو  تووأ يا  ع وو  ت  وو    ووا لثووهااه المل ووهزالت   الطوواق الت  يليووت  هووة الووت    لوون يووام موو دت الل   لووهه الو ليووت

يت مثهز التلايتهه ع    التا يت الايهًيت مهل ت اللت قيت  هإلًهقت إلو  ادتيوه ث    وا لطاب الفايت اا ل   د يت ااًا
ت وواة اا  وها التوة ايوتيوله مو دت الل   لوهه الو ليوت قوة عل يوت الوت    قوة  هإلًوهقت إلو   الل   لهه اللات طت  هلمل وهز

   . ه  هناللمهم التا يت الايهًيت يه ت قة لمهم المل هز   لب قة  و و ع   
 أهداف البحث. -

 -:ة للتعرف على تأثيره على كاًل منيهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي من خالل شبكة المعلومات الدولي
ووويت لوووو  طووواب الفايوووت اا لووو   د يوووت التا يوووت مثوووهز التلايتوووهه ع ووو  ييوووو ال  وووا ت  ووو  مل وووت اللثوووهااه ال اديوووت  .1 ااًا

 الايهًيت مهل ت اللت قيت.

 اللات طت  ايهًت المل هز.  الل هاف اب الفايت اا ل   د يت التا يت الايهًيت مهل ت اللت قيت الل   لههطادتيهب  .2

 فروض البحث. -
التماي يوووت  الًوووه طت( قوووة ت  ووو  مل وووت اللثوووهااه ال اديوووت ييوووو ال  وووا ) وووين اللملووو عتينت موووو قوووا ق والوووت إ  وووهطيه  .1

 ل هلح اللمل عت التماي يت.

 ال  ووو ( ل لمل عووت الًووه طت قووة المهتووب الل اقووة ييووو ال  وووا هطيه  ووين الاليهيووين )الال  ووة لووت إ  ووت مووو قووا ق وا .2
 ل هلح الاليها ال  و .

قوووة المهتوووب الل اقووة ييوووو ال  وووا  التماي يووتت مووو قوووا ق والوووت إ  ووهطيه  وووين الاليهيوووين )الال  ووة  ال  وووو ( ل لمل عوووت  .3
 ل هلح الاليها ال  و .
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قة المهتوب الل اقوة ييوو ال  وا  (التماي يت  الًه طت)ن ال  ويين ل لمل عتين ت مو قا ق والت إ  هطيه  ين الاليهيي .4
 ل هلح الاليها ال  و  ل لمل عت التماي يت.

 الدراسات السابقة. -
علدى شدبكة اتنترندت وأثدره علدى تعلدم بعدض  "تصدميم موقدت تعليمدي واايوت   تو ان م(0225)إيهاب محمدد فهديم يه -1

 توهء ل يو  ت  يلوة  ثووف  "ى طلبة شدعبة التددريب بكليدة التربيدة الرياضدية جامعدة طنطدامسابقات الميدان والمضمار لد
    ووب ط يووم  الووة الووالح ع وو  عيتووت لوون ط  ووت الفايووت ال هل ووت موو  ت ت  ووي  ل  ووه  المووهل ة 111لت  ووي  ليووه الهه ال ووو  

تووهل  الت  يلووة  هيووتيوا  موو دت   مهل ووت طتطووه  يووو ايووتيو  اللووتث  التماي ووة  دهتووه أهوو  التتووهط  أن ال ا 2112 / 2112
   الل   لهه الو ليت أ ا ع   ياعت ت    اللثهااه ييو ال  ا  هإلًهقت إل  ت قيا  ل  يه  المثو لالهاتت  هلطايالت التال يويت.

بدراسدة بعندوان"  م(0222)"هشام محمد عبد الحليم وهيدثم عبدد الحميدد محمددعثمان مصطفى عثمان و "يه  دم لن  -2
لرياضدة سدالا الشديط لطلبدة  والوجدانيدة والمعرفيدة ترنت تعليمدي وأثدره علدى بعدض المتتيدرات المهاريدةتصميم موقت ان

أ ووا  ع وو  ت  ووي    ووا لثووهااه يووال المووي   يووو ايووتيو   ثوووف الت وواف ع وو   كليددة التربيددة الرياضددية جامعددة المنيددا"
وه طت ع و  عيتووت لون ط  وت الفايوت اا لوو  مهل وت اللتيوه ل  وه  المووهل ة  ال وه   ن اللوتث  التماي وة للملوو عتين تماي يوت ً 

   دووهن لوون أهوو  التتووهط   موو و قووا ق والوو  إ  ووهطيه  ووين اللملوو عتين التماي يووت  الًووه طت قووة اللتغيووااه 2112 / 2112
     . مواتة(  ل هلح اللمل عت التماي يت التة ايتيوله الل ي  -ل اقة -ييو ال  ا )لثها 

برنددامج حاسددب للددي لتقيدديم حكددام كددرد اليددد باسددتخدام شددبكة " واايووت   توو ان م(0220)"إبراهيم محمددود يريددبقددام" -3
 يوو   هيتيوا  م دت الل   لوهه الو ليوتلتاليي   ده  داة اليو  الةت لي   اتهل   هيب  ثوف  "المعلومات الدولية اتنترنت

تط يوق  اتوهل  دوه  دواة اليوو قوة ًو ء الت  وم إلو  ليوت يهه ل يهايوت لتاليوي     دهته أه  التتهط ال  فة  ايتيو  اللتث 
 .  ال هيب اآللة ع   م دت الل   لهه الو ليت امتتاته.

برنامج تعليمي مقترا من خالل تصميم نموذج لموقت انترندت وأثدره  واايت   تو ان"  م(0220)رشا ناجح على""يهله -4
 ثووف الت واف ع و   الرياضدية جامعدة المنيدا"على تعلم بعض مهارات التمريندات الفنيدة اقيقاعيدة لطالبدات كليدة التربيدة 

تأ يا ايتيوا  ال اتهل  الت  يلة لن يام امتتاته ع و  ت  و  اللثوهااه ييوو ال  وا  يوو ايوتيوله اللوتث  التماي وة ع و  
يوام   دهن لون أهو  التتوهط  أن ال اتوهل  الت  يلوة لون  د يت التا يت الايهًيت مهل ت اللتيه اا ل عيتت لن طهل هه الفايت 

 امتتاته أ ا ايمه يه ع   ت    اللثهااه ييو ال  ا.
تصميم موقت تعليمي لمسابقات الميدان والمضدمار  واايت   تو ان"  م(0222)""رانيا محمد حسن سعيديهله ال ه  ت  -2

الليوووان ع وو  تووأ يا ايووتيوا  الل يوو  الت  يلووة ع وو  ت  وو  ليووه الهه  ثوووف الت وواف  باسددتخدام شددبكة المعلومددات الدوليددة"
  الط  ت  الطهل وهه عيتوت ال  وا  يوو ايوتيوله اللوتث  التماي وة    الاليهيوين ) الال  وة  ال  وو ( ع و  عيتوت لو اللًلها 

   دووهن لوون أهوو  2117/ 2111 د يووت التا يووت الايهًوويت مهل ووت اللتيووه ل  ووه  المووهل ة  اا لوو لوون ط  ووت  طهل ووهه الفايووت 
 اللثهااه ييو ال  ا. ياا د ياا   اً ه ع   ت    الط  ت  الطهل هه التتهط  أن الل ي  الت  يلة دهن ل  تأ

 

 

 إجراءات البحث. -
 منهج البحث. -
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ع ووو  لملووو عتين إ وووواهله تماي يوووت ايوووتيوله  (الال  وووة  ال  وووو )الاليهيوووينيو  ال ه  وووهن اللوووتث  التماي وووة    ايوووت
 طت ايتيوله الطايالت التال يويت. اايا  ًه )م دت الل   لهه الو ليت(ال يي ت التدت ل ميت ال وي ت

 مجتمت وعينة البحث. -

متلوووو  ال  ووووا ع وووو  طوووواب الفايووووت اا لوووو   د يووووت التا يووووت الايهًوووويت  هليووووهواه مهل ووووت اللت قيووووت ل  ووووه  امووووتلم ل  
( طهلووووب دلمل عووووت تماي يووووت 21( طهلووووب  يووووا توووو  تاليوووويلث  إلوووو  )171   ال ووووهلد عووووووه )2119 / 2117المووووهل ة
( طهلووووب دلمل عووووت ًووووه طت ايووووتيوله الطايالووووت التال يويووووت قووووة الووووت    21)  ل ميووووت ال وي ووووت له ال يووووي ت التدتايووووتيو

 .( التهلة1دله يً  ثه مو م اي  ) الواايت اميتطاعيت إلمااء( طهلب 21)إل   هإلًهقت
 التجانب ألفراد عينة البحث. -

 ( 1)جدول

 توصيف مجتمع وعينه البحث

 النسبة المئوية٪ العدد المجموعة 

 ٪333333 06 لضابطةا 1

 ٪333333 06 التجريبية 2

 ٪333333 06 الدراسات االستطالعية 3

 ٪166 186 اإلجمالي 4

 ( 2جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء

 ألفراد عينة البحث في متغيرات الطول والسن 

 والوزن و الجانب المعرفي 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  وحدة القياس المتغير

 63222 0324 11.311 السنتيمتر الطول

 13122 6300 113.6 السنة السن

 63281 83.4 013.1 الكيلوجرام الوزن

 63322 .334 18340 الدرجة الجانب المعرفي

مهتوب الل اقوة يوو ات  واه لوه ( أن ل هلوم املتو اء ل يتوت ال  وا قوة الطو م  اليون  الو زن  ال2يتًح لن موو م ايو )
 ( لله يوم ع   تمهتا أقااو عيتت ال  ا قة ت ب اللتغيااه.3± ين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكافؤ ألفراد عينة البحث. -
 (3جدول رقم)

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها

 186 ن=

 06=2ن= 1ن

 186ن= 
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 في متغيرات السن والطول والوزن والجانب المعرفي

 يبية/الضابطة(                    للمجموعتين )التجر 

 المتغير
وحدة 

 القياس

المجموعة 

 التجريبية

 المجموعة

 الضابطة
قيمة "ت" 

 المحسوبة
 ع -س ع -س

 13.88 316. 11.312 341. .11331 السنتيمتر الطول

 63040 6306 11341 63.0 11346 السنة  السن

 63.21 8313 08362 1324 01332 كجم الوزن

 633.1 3334 18332 ..33 183.2 الدرجة المعرفي الجانب

 (00201(= )2025قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية)     
(  مو و قوا ق غيوا والوت إ  وهطيه  وين اللملو عتين )التماي يوت  الًوه طت( قوة لتغيوااه اليون 3يتًوح لون الموو م ايو )

تين  يووا أن ييلووت "ه" الل يوو  ت أيووم لوون ييلووت "ه"  الطوو م  الوو زن  المهتووب الل اقووة للووه يوووم ع وو  تدووهقؤ اللملوو ع
 المو ليت. 

 األجهزد واألدوات والبرامج المستخدمة في البحث. -
 . MOVE MAKER اتهل  ل قة ليدا  #دهلياا قيوي # مثهز دل ي تا لت م  م دت الل   لهه الو ليت#

 (1لاقق اي )اليي  ااواء اللثها .ايتلهاة ت # 
 .ةالدراسة اتستطالعي -

      ع ووو  عيتوووت لووون تفوووا لمتلووو  ال  وووا  يوووهال عيتوووت ال  وووا لد توووت لووون الواايوووت اميوووتطاعيت   وووامااءيوووه  ال ه  وووهن   
    لوب قوة يو   ااا  وهء 2119 / 2117لن طاب الفايت اا ل   د يت التا يوت الايهًويت مهل وت اللت قيوت ( طهلب 21)

 يت لايت ها الل اقة ييو ال  ا.إمااء الل هلاه ال  ل   ثوف 2117/ 11/ 1الل اقق 
 ( )إعداد الباحثان.اختبار التحصيل المعرفي -

ييوال قوة  و ات  التثهطيوت  توت يل هو   اليطو اه   تو الت  يم الل اقوة أ توهء إعوواو   لاا وم ليت فوت  ايلا ايت ه  
   -قيله ي ة :

 .تحديد الهدف من اتختبار -1

اللوتث   " المل وهز ايهًوت قوةألهوواف الل اقيوت لعيتوت ال  وا  الط  وتت  يم  يثوف ه ا اميت ها إلة ييها ليت     
 اللالاا" 

 .إعداد تخطيط عام لمحتوي اتختبار -0

 قوة ًو ء  عيتوت ال  وا   وتطال الو   توايو   المل وهز" ت  يم الل ت   الوااية" اللوتث  اللالواا " للوهوة  هنال ه   يه    
اامو  ال  ليوت ل  وا اا  وهو الاطييويت التوة يتًولتثه ال اتوهل  الت  يلوة أهواف اميت ها ت  اإلعواو لن يام الام ع ل ل

يت مثهز التلايتههلت    لثهااه   .ااًا

 
 تحديد المادد العلمية. -3
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ت  ت ويوو اللوهوة ال  ليوت التوة أموتلم ع يثوه اميت وها  توهءام ع وة ت ويوو ااهوواف قوة أا و  ل وه ا اطييويت هوة ل و ا    
وويت مثووهز التلايتووههاللثووهااه اايهيوويت ع وو   – ليووالتع الووم االوون  ا –التووهاي    لووب ت  ووه   ل وو ا الالووهت ن – ااًا

 .  اا ل   تينل لتث  اللي ل ل فايت 
 .تحديد األهمية النسبية لمحاور اتختبار -4

ثووه ل ووه ا لالتا ووت ل تووهء اميت ووها ا عووة قي "4" ت وولي  ايووتلهاة ميووتطاع اااء الي ووااء تمووتلم ع ووة  هنيووه  ال ه  وو   
وثه ع وة   د يوهه التا يوت الايهًويت  المل وهزتووايا ي وااء قوة لموهم الاإلًهقت  ال  ف  له يتهيب اأ  الي يا  تو  عًا

 (2لاقق )  ال ه  ين ع ة وامت الودت اا    لب لت ويو:
 لو  لتهي ت الل ه ا اللالتا ت ل تهء اميت ها .  -         
  ا اميت ها . ااهليت التي يت لدم ل  ا لن ل ه -        

  دهته تتيمت ايتطاع الاأ  دله ي ة :
 ل اقالت ملي  الي ااء ع ة لتهي ت الل ه ا ل تهء اميت ها  

ووح اااء الي وووااء  هلتيوو ت ل ل وووه ا اللالتا ووت ل توووهء ايت ووها الت  ووويم  ) موووو مت ويووو ااهليوووت التيوو يت لدوووم ل وو ا   (يً 
 الل اقة  ااهليت التي يت لثه. 

 (4جدول)

 راء الخبراء لمحاور اختبار التحصيل المعرفيآلالمئوية  النسبة

 النسبة المئوية محاور االختبار م

1 

2 

3 

4 

 تاريخ المحور 

 محور عوامل األمن والسالمة

 األرضية جهاز التمريناتعلى محور المهارات األساسية 

 قانون المحور 

16٪ 

26٪ 

.6٪ 

26٪ 

ع ووة تيوو   ع ووة أقالووو   ووم ل وو ا اللثووهااه اايهيوويت  ه ا اميت ووها( ت ووهين التيوو ت اللط يووت لل وو4يتًووح لوون مووو م )
 ( .٪11)تي ت لط يت  يواههع ة ايم التهاي  (  يتله   م ل  ا ٪21)لط يت  يواهه

 تحديد طرق صياية عبارات اتختبار.  -5
ق  وويهغت توو  ت  يووم   ووا الواايووهه التووة تته لووه  تووهء اميت ووهااه الل اقيووت قووة اللمووهم الايهًووة لوون  يووا طووا  

ح قة مو م)  (.2ال  هااه دله ه  لً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.جدول رقم )
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 طرق صياغة العبارات لبعض الدراسات التي تناولت

 بناء االختبارات المعرفية في المجال الرياضي                   

 التكملة الدراسات م
الصواب 

 والخطأ
 الصور

االختيار من 

 متعدد
 الترتيب المزاوجة

   *  *  م1996عربي الدسوقي عالء ال 1

 * * *  * * م1996كمال عبد الجابر عبد الحافظ  2

   * * * * م1991رشا محمد اشرف شرف  3

 *  *  *  منى البصال 4

  * * * *  م2004مروة علي عبد هللا  5

   * * *  م2007ماجدة فتحي عبد الحميد 6

 2 2 6 3 6 2 التكرار 

 ل  هااه  قة دم لن ه   الواايهه اآلااء   م ايتيوا  طاق  يهغت ا فايتا –( له ي ة 2يتًح لن مو م)
   .لن لت وو ااتفهق غهل يت الواايهه ع ة ايتيوا  طاق ال  اب  اليطأ  اميتيه -                                  

أيووط ت اميتيووها لوون  -يطووأأيووط ت ال وو اب  اللوون اايووط ت  هووة ) توو عين  تووهء ع ووة لووه يوو ق قالووو  يوو  اميتيووها ع ووة    
و ل قووة الت  يووا  - ووت الطلتهيوو تثه لليوت    -) المول ليت أيوط ت اميت ووها الموا ط التهليووت  يووو ا عوة قووة( لت ووو  -الً 

 ا تلهم ال ف  اد ا لن لول م (.  عو
 إعداد وصياية المفردات. -2

 الل ا وفهه ال اموب  ط عل يوت  تهءهوه  الموا    واايت أت اع لفاواه اميت ها اللً  عيت  موا ط دته تثوه هنال ه   يه   
إت هعثه   لب  قق الال اعو  الل ا وفهه التوة  داتثوه اللاامو  ال  ليوت  الواايوهه اليوه الت   توهء ع وة لوه يو ق تو   ويهغت 

و ثه قوة ايوتلهاة قه و ت  وهااه اللاليوها ل ل وه ا لوو  لتهيو ت ع  ت واف ع وة)ل أيط ت اميت ها  قاله ل ال اعو اليوه الت  ً 
 هيت ع هااه دم ل  ا  اللاليها ددم(لو  دف-لليت فتا

لفوواوة ل زعوو  ع ووة الل ووه ا الليتي  ووت  مووو م (29) اعووواو  وو اة ل وطيووت لوون اللاليووها تًوولته هن يووه  ال ه  وو 
ح  لب .     2)  (0جدول)                                  ( يً 

 بيان بعدد العبارات وتوزيعها علي المحاور المختلفة

 األسئلة في صورتها المبدئية  ونوع 

 المجموع اختيار متعدد الصواب والخطأ المحاور نوع األسئلة

 12 ــــــــ 12 التاريخ

 16 ــــــــ 16 عوامل أمن وسالمة

 17 17 ــــــــ النواحي الفنية

 14 ــــــــ 14 القانون

 59 17 42 المجموع

 هنع هاة   لب ع   اليهوة الي وااء  يوو ايوتيو  ال ه  و(29)أمتلم ع ة ت  عاا اللاليها قة   ات  الل وطيت  ال     
 هيتيووها  انالباحثدد  لالووو يووه   يووهب التيوو ت اللط يووت آلااء الي ووااء  ثوووف ايووتيال ال  ووهااه ااد ووا لتهيوو ت لدووم ل  ا

ع وو  تيوو   أيووم لوون اااء الي ووااء  توو  ايووت  هو ال  ووهااه التووة   وو ه  ٪11ال  ووهااه التووة   وو ه ع ووة تيوو   أد ووا لوون 
ح ال  هااه اللال  لت  الل   قت. 1لن  لب  مو م)  ( يً 

 
 (1جدول رقم)
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 راء الخبراءآل طبقا   والمحذوفةبيان بأعداد العبارات المقبولة 
 المجموع العبارات المقبولة العبارات المحذوفة محاورال م

 تاريخال 1

 ـــــــــــــــ

12 12 

 13 13  قانونال 2

 17 17 المةاألمن والس 3

 17 17 قيد البحث األساسية مهاراتال 4

توو  إعووواو ال وو اة الل وطيووت لايت ووها  ايووت وام اايووط ت الل   قووت  أيووط ت لتهيوو ت   لووب  قالمووه آلااء الي ووااء  يووا أمووتلم   
 .  ( لفاوة  ا عة أن تد ن اللفاواه لتت عت  لتًلتت عوو د يا لن الل   لهه29اميت ها   و ت وي   ع   )

 .تعليمات اتختبار -1
  هلتهلة اإلمه ت ال و ي ت  يوو  يتاتب ع يثه    م اللط  ب ل طهلب و ت  يلهه اميت ها ا و ع الم تط يال   يا ت    

تو  ت ويوو طايالوت تيوميم اإلمه وت ال و ي ت  هغ  ي يلت  اًو ت   يوا ت ت وو عون اإلطهلوت دلودتب ت  يلهت      ا عة أن ت  
  ت اللي  ت ل  أهليت دته ت ال يهتهه اللط   ت قة  ايت اإلمه ت .قة لدهتثه قة  اق اإلمه

 صالحية اتختبار. – 7
   لوب ل تأدوو لون  وا يت المل وهزت  عاا ال  اة الل وطيت لايت ها   و إعواو  ع   لمل عت لن الي ااء قوة  

   ااء. ت  إمااء الت وياه الازلت قة ً ء اااء اليهوة الي  اميت ها لليت   الطهلب
 تصحيح اتختبار. -9  

توو  ت ويووو وامووت  ا وووة لدووم إمه ووت  وو ي ت لدووم  تووو لوون  توو و اميت ووها دلووه توو  إعووواو لفتووهل ت وو يح لايت ووها       
   يا يد ن  اًح  يثم اميتيوا  قة ت  يح اميت ها.

 تحليل مفردات اتختبار. -12
و  وو   ت اللفوواواه  ال يوو ف ع ووة لووو  لتهيوو تثه  ت ويووو هوو  تط يالوو  ع ووة ال يتووت اايووتطاعي    لووب  ال ووو ت ويوو     

 ل يوهب ل هلوم اليوث لت  ال و   ت للفواواه اميت وها  (ق12)اميت وهازلون  يوو تو   يوهب  الزلن الواز  لجمه وت ع يو 
 ثووووف تاليووي  دووم ع وووهاة ( طهلووب 21)لوون اللد تووت الواايووت اميوووتطاعيت ع ة عيتووتق ال وو اة الل وطيوووت لايت ووها توو  تط يوو

( لال و م ال  وهااه 1311–1331ت ويو ل هلم يث لت      ت لوه  وين)ل د  ع يثه لن  يا يث لتثه      تثه  يو ت   ا
 .ل    الواايهه  اللاام  ال ل يت   لب  قاله لله  ووت 

 ٪21ال  يووه  دوو لب٪21دلووه توو   يووهب ل هلووم التليووز  ل   وو م ع يوو  توو  تاتيووب وامووهه ال يتووت تاتي ووهم تتهزليووهم لت ويووو   
الوتيه  ثوف التلييز  ين الطاب اللتليزين قوة اللمل عوت ال  يوه  غيوا اللتليوزين قوة اللمل عوت الووتيه  ط اله للوه أموهاه 

وح ل وهلاه  ( 7 موو م)( قوأد ا لال و م ال  وهااه 1331إلي  ل    الواايهه  اللاام  قالو ت  ت ويوو ل هلوم التلييوز) يً 
 .ييو ال  اها الل اقة اليث لت  ال    ت  التلييز ل  هااه اميت 
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 (8جدول )

  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات االختبار المعرفي
رقم 

 العبارة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

رقم 

 العبارة

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

1 0554 0546 0575 31 051 0520 0575 

2 0547 0553 0575 32 0554 0546 0575 

3 0547 0553 0575 33 0567 0533 055 

4 0534 0566 055 34 0547 0553 0575 

5 056 0540 055 35 0524 0546 055 

6 0554 0546 055 36 056 0540 0575 

7 0547 0553 0575 37 0524 0546 055 

1 0567 0533 055 31 056 0540 0575 

9 056 0540 055 39 0554 0546 055 

10 056 0540 055 40 056 0540 055 

11 0534 0566 055 41 0547 0553 0575 

12 0524 0546 055 42 0554 0546 055 

13 054 0560 0575 43 0567 0533 055 

14 0534 0566 0575 44 0554 0546 055 

15 0554 0546 055 45 051 0520 055 

16 056 0540 055 46 0534 0566 0575 

17 054 0560 055 47 0547 0553 055 

11 0547 0553 0575 41 0547 0553 0575 

19 0554 0546 055 49 0547 0553 055 

20 0547 0553 055 50 0567 0533 055 

21 056 0540 055 51 0534 0566 0575 

22 054 0560 055 52 0554 0546 0575 

23 0534 0566 055 53 0534 0566 0575 

24 0547 0553 0575 54 051 0520 055 

25 051 0520 0575 55 0534 0566 055 

26 0554 0546 0575 56 056 0540 055 

27 0567 0533 055 57 0547 0553 0575 

21 0547 0553 0575 51 054 0560 055 

29 0547 0553 055 59 0554 0546 0575 

30 0567 0533 0575 

 صدق اتختبار المعرفي. -
يت وها الل اقوة  هيوتيوا   ووق امتيوهق الوواي ة  وين ع وهااه دوم ل و ا  الواموت الد يوت ل ل و ا ت   يهب  ووق ام  

( طهلوب لون 21 د لب  ين وامت دم ل  ا  الوامت الد يت لايت ها   لب ع و  ال يتوت اايوتطاعي   التوة   ود عوووهه )
و هن 11( )9)الموو من التهليوهناا ل  لون تفوا لمتلو  ال  وا  لون يوهال عيتو  ال  وا اايهيويت    الفايت ابط ( يً 

ل  و  ال  وهاة  دو لب ل وهلاه امات وهط  وين وامووت ل وهلاه امات وهط  وين واموت دوم ع وهاة  الواموت الد يوت ل ل و ا التوة ت  
 دم ل  ا  الوامت الد يت لايت ها. 

 (1جدول )

 06ن= 

 06ن= 
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 معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع

 ارةالكلى للمحور الذي تمثله العب
 محور األمن والسالمة     محور القانون  محور التاريخ

محور النواحي الفنية 

 للمهارات قيد البحث

رقم 

 العبارة

 قيمة

 " ر "

رقم 

 العبارة

 قيمة

 " ر "
 رقم العبارة

 قيمة

 " ر "
 رقم العبارة

 قيمة

 " ر "

1 05216* 1 05272* 1 05210* 1 05279* 

2 05275* 2 05276* 2 05271* 2 05253* 

3 05261* 3 05251* 3 05219* 3 05277* 

4 05254* 4 05216* 4 05270* 4 05251* 

5 05271* 5 05279* 5 05290* 5 05217* 

6 05256* 6 05215* 6 05261* 6 05260* 

7 05273* 7 05255* 7 05262* 7 05291* 

1 05262* 1 05263* 1 05267* 1 05219* 

9 05257* 9 05211* 9 05293* 9 05254* 

10 05213* 10 05277* 10 05269* 10 05211* 

11 05251* 11 05259* 11 05252* 11 05214* 

12 05210* 12 05217* 12 05212* 12 05261* 

  13 05269* 13 05260* 13 05290* 

    14 05266* 14 05215* 

    15 05293* 15 05212* 

    16 05211* 16 05265* 

    17 05254* 17 05255* 

 (13221(=) 1312عتو ليت   ل ت يت )  تييلت " ا " المو  لي           
(  موو و اات ووهط وام إ  ووهطة  ووين وامووت دووم ع ووهاة  الوامووت الد يووت ل ل وو ا للووه يوووم ع وو   وووق 9يتًووح لوون مووو م ) 

 تل يم ال  هاة ل ل  ا. 
 (16جدول)

 معامل االرتباط بين درجة كل محور والمجموع

         ختبار المعرفيالكلى لال 
 قيمة معامل االرتباط محاور االختبار المعرفي

 ٭ 63801 التاريخمحور 

 ٭63122 القانونمحور 

 ٭ 631.1 األمن والسالمة محور

 ٭ 63818 النواحي الفنية للمهارات قيد البحثمحور 

 (13221(=) 1312عتو ليت   ل ت يت )  تييلت " ا " المو  لي           
(  موو و اات ووهط وام إ  وهطيه  ووين وامووت دووم ل وو ا  الواموت الد يووت لايت ووها الل اقووة للووه 11ح لوون مووو م )يتًو 

 يوم ع    وق تل يم الل ه ا لايت ها .
 ثبات اتختبار المعرفي. -

ووح يووي  11فووه "  قالووه لت ووويم دا ت ووه   مووو م)توو   يووهب ل هلووم   ووهه اميت ووها الل اقووة  هيووتيوا  ل هلووم " أل   ( يً 
  هلاه ال  هه .ل
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 (11جدول )

 معامل ألفا كرونباخ لمحاور االختبار المعرفي
 قيمة معامل ألفا عدد العبارات محاور االختبار المعرفي

 *63488 12 التاريخمحور 

 *63062 13 القانونمحور 

 *63112 11 األمن والسالمة محور

 *63000 11 النواحي الفنية للمهارات قيد البحثمحور 

 (13221(=) 1312عتو ليت   ل ت يت )  تييلت " ا " المو  لي          
 ( أن ملي  ل ه ا اميت ها الل اقة تتلت   الي  عهليت لل هلم ألفه لله يوم ع     هه اميت ها.11يتًح لن مو م) 
  القياب القبلي للجانب المعرفي. -
    لوب 2117/ 11/ 2ة المهتوب الل اقوة يو   ااا  وهء الل اقوقالاليها الال  ة اقااو عيتت ال  ا قو  امااءيه  ال ه  هن    

 الت ا ة الل اقيت اللت  الت  هلمل هز لو  أقااو عيتت ال  ا.ل ت اف ع   
 الدراسة األساسية. -

 (4مرفق)البرنامج التعليمي المقترا باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

 أسب تصميم البرنامج التعليمي. -
 ت ويو الفتاة الزلتيت الازلت لتط يق ال اتهل .#  لن ال اتهل . ت ويو الثوف#    

 إجراءات تصميم البرنامج التعليمي قيد البحث. -
الو امووت االهليووت  التووة امووتل ه ع  )  ت وو يا أ ووو الاع ووين اللليووزين أ تووهء أواطوو  ل لثووهااه ييووو ال  ووا ال ه  ووهنيووه   #  

الليووزان -المووال  ت المهت يووت ع وو  اليوووين –ال يوو ف ع وو  الوواأا -ع وو  اليوووين ف ال يوو-الو امووت الي فيووت اللدوو اة  -اللدوو اة
 .(االهلة

 اليتووه  -اليطوو اه الت  يليووت لدووم لثووهاة -تلوو  ل ل لثووهاة -ال وووتة اإلعووواو -اإل لووهءت وو يا التلايتووهه اليه ووت  ووو) #  
 ( ي ت   ع   تلايتهه ايتايهء

يتدووو ن لووون ال وووف ت (www.hamdywetwet.jeeran.comتووو ان)   ت ووولي  ل يووو  ع ووو  مووو دت الل   لوووهه الو ليوووت#  
 -الاطيييت   ثه:

)           لدو ن لون أموزاء ال  ووة الت  يليوت قيثوه يوت  عواا ال  ووة الت  يليوت لون يوام قيووي   كليبداتيهطلت   ت ان #  
  و  تلايتوهه  اليته  -اليط اه الت  يليت لدم لثهاة -تل  ل ل لثهاةالاطيية  يتد ن لن المزء  -اإلعواو ال وتة -اإل لهء

 ايتايهء تيهعو ع   ع وة المي  ل هلت  الط ي يت ي م ال  وة الت  يليت.

ع الووم - تيووت امثووزة المل ووهز الفتووة امووهماللالووهييا الالهت –)تووهاي  ايهًووت المل ووهزاا  ثووه يوت  ع مقدداتتيهطلوت   توو ان # 
 الت ا ة الفتيت  الت  يليت  اايطوهء الموهط ت  طواق اليوتو ل لثوهااه ييوو ال  وا( -الن  اليالت اللت  الت  ايهًت المل هزا

 تطبيق البرنامج. -
    تو  يو   2117/ 11/  12قوة الفتواة لون يو   ااا  وهء الل اقوق يه  ال ه  وهن  تط يوق ال اتوهل  الت  يلوة ييوو ال  وا    
اا ووو  ااا  ووهء لوون دووم أيوو  ع   لووب  قالووهم  ةيوو ل أيوو  عيهم   ايوو    وووتين   للوووة مووثاين 2117/ 12/ 14ل اقووق ال  ووواا

    ل مو م الوااية.
 كيفية تطبيق البرنامج. -
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يوووت  لووون يالثوووه  لووون زلووون ال  ووووة الت  يليت)الل هًووواة(  ( وييالوووت12)اللمل عوووت التماي يوووت  اعطوووهء أقوووااو هنيوووه  ال ه  ووو   
ت  لمههوت  أ  يااءت  ع   الل ي     ت  مل  دم الطواب   ووء تط يوق لوه تو  لموههوت  لو  ت و يح  لتهيمت  ايتامهع له

    الل   لهه.لأليطهء    هنال ه  
 قياب البعدي.ال -

ل مل وت ال اديوت ييوو ال  وا     2117/ 11/12الل اقوق ا  وهءاا يه  ال ه  هن  امااء الاليها ال  و  ل مهتب الل اقوة يو    
 تلوووين لوون امت ووهو الل ووا  ل مل ووهز  هإلًووهقت  دلووين ل    لووب عوون طايووق لمتووت ل    2117/ 21/12الل اقووق  اا ووو يوو  

     (1لاقق اي )  د يت التا يت الايهًيت مهل ت اللت قيت. إل  أعًهء هيطت التوايا

 المعالجات اقحصائية. -

 -التهليت: اإل  هطيتل هلمهه  يو ت  ايتيوا  ال SPSSلن يام  اتهل   إ  هطيهت  ل هلمت ال يهتهه 
 . T. TESTايت ها "ه"  .املت اءل هلم  #  امت ااف الل يها .#   اللت يط ال يه ة.# 

   ل هلم ال    ت. ل هلم اليث لت. # ل هلم ألفه دا ت ه .# ل هلم امات هط  ياي ن. #

  ل هولت  يهب زلن اميت ها الل اقة. #
 عرض النتائج ومناقشتها. -
 نتائج الفرض األول.عرض  -

 (12جدول رقم )

 (الضابطةتين)التجريبية ولمجموعاداللة الفروق بين 

 المهارات قيد البحثجملة في  

 المتغير
الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 ع س ع س المحسوبة

 *18,684 4,13 1,31 1,86 6,16 11,13 جملة المهارات قيد البحث

 (274 1(= )12 1ييلت )ه( المو ليت عتو وامت  ايت)

عتوو (13274 هوة) أد وا لون ييلوت )ه( المو ليوت (173174 هوة ) ( أن ييلوت )ه( الل يو  ت12يتًح لن موو م ايو )  
 تين) التماي يوووت  ل لملووو ع ال  وووويين  ( للوووه يووووم ع ووو   مووو و قوووا ق والوووت إ  وووهطيه  وووين الاليهيوووين1312ليوووت   ل ت يوووت)

 .ل لمل عت التماي يت اللثهااه ييو ال  ا  ل هلح الاليها ال  و مل ت ه طت قة الً
 مناقشة نتائج الفرض األول. -
قووة  (التماي يووت  الًووه طتتين) موو و قووا ق والووت إ  ووهطيه  ووين الاليهيووين ال  ووويين ل لمل ع (12يتًووح لوون مووو م ايوو )   

( 173174ييلوت )ه( الل يو  ت  هوة )  لوب ان  ت التماي يوتمل ت اللثهااه ييوو ال  وا  ل وهلح الاليوها ال  وو  ل لمل عو
للووه يوووم ع وو  أن ال اتووهل  الت  يلووة  هيووتيوا   (1312(عتووو ليووت   ل ت يووت)13274أد ووا لوون ييلووت )ه( المو ليووت  هووة)

ب أقووااو ايمه يووهم  اًوو هم ع وو  ت  وو  مل ووت اللثووهااه ال اديووت ييووو ال  ووا لووو  الطووا دووهن لوو  تووأ ياام  الو ليووت موو دت الل   لووهه
تو قيا   ووة ت  يليوت ع و  أع و  ليوت    مليو  أمزاطثوه يلدون ل طهلوب الامو ع إليثوه  لوب إلو   ال ه  وهن ي وز  عيتت ال  ا 

  هلتووهلة لوون يووام موو دت الل   لووهه الو ليووت ع وو  الل يوو  الوو   يووه  ال ه  ووهن  ت ووليل   قووة أ   يووه مووهء  قووة أ  لدووهن
  لوب ع و  ال دوا لون   اة  ديفيوت ت و ي   لأليطوهء التوة يلدون أن يالو  قيثوهييتطي  الت اف ع   ااواء ال  يح ل لثوه

 .أد ا لن لا الطايالت التال يويت التة م تتيح ل طهلب قا ت لمههوة التل  ل 
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عثمان مصطفى عثمان وهشام محمدد عبدد و  (2112")" إيهاب محمود فهيم  تتفق ه   التتيمت ل  له ت  م إلي  دم لن
 ع وو  أن م(0222)""رانيددا محمددد حسددن سددعيد م(0220)رشددا ندداجح علددى"" م(0222")حميددد محمدددالحلدديم وهيددثم عبددد ال

ل  يووه  المثووو لالهاتووت  هايووتيوا  موو دت الل   لووهه الو ليووت أ ووا ع وو  يوواعت ت  وو  اللثووهااه ييووو ال  ووا  هإلًووهقت إلوو  ت قياهوو
    . هلطايالت التال يويت

 .الثانيعرض نتائج الفرض  -
 (13جدول رقم )

 ةللمجموع)القبلي والبعدي( فروق بين القياسين داللة ال

 االختبار المعرفي قيد البحثالضابطة في 

 المتغير
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 ع س ع س المحسوبة

 13,066 12,38 1,41 31,36 11,. 18,12 االختبار المعرفي

 (13274(= )1312ييلت )ه( المو ليت عتو وامت  ايت)

(عتووو 13274لوون ييلووت )ه( المو ليووت  هووة) أد ووا(211 13( أن ييلووت )ه( الل يوو  ت  هووة )13يتًووح لوون مووو م ايوو )  
 طت قوة الًوهل لمل عوت  )الال  وة  ال  وو (( للوه يووم ع و   مو و قوا ق والوت إ  وهطيه  وين الاليهيوين 1312ليت   ل ت يوت)
 . و ل هلح الاليها ال  ييو ال  ا اميت ها الل اقة

 مناقشة نتائج الفرض الثاني. -
 طت قوووة الًوووهل لمل عوووت   مووو و قوووا ق والووو  إ  وووهطيهم  وووين الاليهيوووين)الال  ة  ال  وووو ( (13يتًوووح لووون موووو م ايووو )  

إلو  ايوتيوا  الطايالوت التال يويوت قوة  الفوا ق هو   يامو  ال ه  وهن  اميت ها الل اقة ييوو ال  وا ل وهلح الاليوها ال  وو 
 اإل وهاة  مو ب  ة  امطواع لون اللاامو  ال  ليوت  التوة أ و  ه تفتالوا إلو  التمو يقالالوااء   ع الت     التة ت تلو

  .امتت ه  ع   ال دا لن الطاق ال وي ت قة الت    ل م م دت الل   لهه الو ليت
 عثمان مصطفى عثمان وهشام محمدد عبدد الحلديم وهيدثمو  (2112")إيهاب محمود فهيموتتفق هذه النتيجة مت كل من  

 .م(0222)""رانيا محمد حسن سعيد م(0220)رشا ناجح على"" م(0222")عبد الحميد محمد
 .الثالثعرض نتائج الفرض  -

 (14جدول رقم )

 ةللمجموع)القبلي والبعدي( داللة الفروق بين القياسين 

 االختبار المعرفي قيد البحثفي  التجريبية

 المتغير
الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 ع س ع س المحسوبة

 * 383124 36313 3382 41313 2380 18326 االختبار المعرفي

 (13274(= )1312ييلت )ه( المو ليت عتو وامت  ايت)

(عتووو 13274( أد ووا لوون ييلووت )ه( المو ليووت  هووة)373124)الل يوو  ت  هووة( أن ييلووت )ه( 14يتًووح لوون مووو م ايوو )  
قووة التماي يووت  قووا ق والووت إ  ووهطيه  ووين الاليهيووين)الال  ة  ال  ووو ( ل لمل عووت ( للووه يوووم ع وو   موو و1312ليووت   ل ت يووت)

  ل هلح الاليها ال  و . اميت ها الل اقة ييو ال  ا
 .الثمناقشة نتائج الفرض الث -
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قوة اميت وها  ماي يوتالتل لمل عوت   م و قا ق وال  إ  وهطيهم  وين الاليهيوين)الال  ة  ال  وو ( (14يتًح لن مو م اي )    
ت دأ وووا هوو   الفووا ق إلوو  ايووتيوا  موو دت الل   لووهه الو ليوو  ياموو  ال ه  ووهن الل اقووة ييووو ال  ووا ل ووهلح الاليووها ال  ووو 

لت  ووويم الل   لوووهه  الل وووهاف ل ط  وووت يه وووت قوووة لا  وووت الت  وووي  ال وووهلة أ  ال يوووه ال وووهلة  يوووي ت يلدووون ايوووتيوالثه قوووة 
لل   لهه قة أ   يه  قوة أ  لدوهن ت موو ا ت اقا ه     التم يق لو  اللت  لين اإل هاةالمهل ة لله تتليز    لن ع الم 

  ت ليل . الباحثان لن يام الل ي  الت  يلة ال   يه     م دت ل   لهه و لي 
عثمدان مصدطفى عثمدان وهشدام محمدد و  (2112")إيهداب محمدود فهديم له ت  وم إليو  دوا لونل   التتيمت تتفق ه      

 لون    م(0222)""رانيدا محمدد حسدن سدعيد م(0220)رشا ناجح علدى"" م(0222")حليم وهيثم عبد الحميد محمدعبد ال
     ادتيهب الل   لهه  الل هاف اللات طت  هلايهًت ييو ال  ا. ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت أ ا ع   ياعتأن 
 .الرابتعرض نتائج الفرض  -

 (.1جدول رقم )

 قياسين البعديين للمجموعتين)التجريبية داللة الفروق بين ال

 االختبار المعرفي قيد البحثوالضابطة( في 

 المتغير
الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

قيمة )ت( 

 ع س ع س المحسوبة

 * 13,643 11,83 1,41 31,36 3,82 41,13 جملة المهارات قيد البحث

 (274 1(= )12 1وامت  ايت) ييلت )ه( المو ليت عتو

(عتوو 13274( أد وا لون ييلوت )ه( المو ليوت  هوة)133143( أن ييلوت )ه( الل يو  ت  هوة )12يتًح لن موو م ايو )  
( للوووه يووووم ع ووو   مووو و قوووا ق والوووت إ  وووهطيه  وووين الاليهيوووين ال  وووويين  ل لملووو عتين) التماي يوووت   1312ليوووت   ل ت يوووت)

 ييو ال  ا  ل هلح الاليها ال  و  ل لمل عت التماي يت. ةاميت ها الل اققة مل ت  (الًه طت
 الرابت.مناقشة نتائج الفرض  -

ل لملووو عتين )التماي يوووت  الًوووه طت( قوووة  ينال  ووووي  مووو و قوووا ق والووو  إ  وووهطيهم  وووين الاليهيوووين (12يتًوووح لووون موووو م ايووو )
هووو   الفوووا ق إلووو  ايوووتيوا   الباحثدددان يامووو   اميت وووها الل اقوووة ييوووو ال  وووا ل وووهلح الاليوووها ال  وووو  ل لمل عوووت التماي يوووت

موو دت الل   لوووهه الو ليووت دأ ووووا  يوووي ت يلدوون ايوووتيوالثه قووة ال يوووه ال ووهلة لت  ووويم الل   لوووهه اللمل عووت التماي يوووت ل
 الل وهاف ل ط  ووت يه ووت قووة لا  وت الت  ووي  ال ووهلة أ  المووهل ة للوه تتليووز  وو  لوون ع الوم اإل ووهاة  التموو يق لووو  اللت  لووين 

 لوون يووام الل يوو  الت  يلووة الوو   يووه  لل   لووهه قووة أ   يووه  قووة أ  لدووهن ت مووو  وو  موو دت ل   لووهه و ليوو ا توو اقا هوو   
 .  لب ع   ال دا لن الطايالت التال يويت  ت ليل  الباحثان

 Lang&Patzold (2112 )متم تيو ليو  Melezinek  (1999   )يب يتيوت تتفوق هو   التتيموت لو  لوه أموها إليو  ل    
ت ت ا أوا  أيهييت قوة عل يوت الت  وي   الوت     يوا تتويح قوال الوت    عون   وو يه وت قوة الل   لهه الو ليت إل  أن م دت 

لاا م الت  ي  ال وهلة للوه ي الوق الد يوا لون اميمه يوهه  ت لوم ع و  تغييوا الطواق  اايوهليب الت  يليوت التال يويوت اللت وهاف 
 (29 -31 :14() 13-31 :12ع يثه قة ال يه ال هًا 

عثمان مصطفى عثمان وهشام محمدد عبدد الحلديم و  (2112")إيهاب محمود فهيم تتفق ل  له ت  م إلي  دا لندله    
ايووتيوا  لوون أن  م(0222)""رانيددا محمددد حسددن سددعيد م(0220)رشددا ندداجح علددى"" م(0222")وهيدثم عبددد الحميددد محمددد

  للات طت  هلايهًت ييو ال  ا. ادتيهب الل   لهه  الل هاف ا م دت الل   لهه الو ليت أ ا ع   ياعت
 اتستخالصات. -
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 ت لي  ال اتهل  الت  يلة ييو ال  ا ع   ل ي  لم دت الل   لهه الو ليت. .1

 مثووهز التلايتووههأو  ال اتوهل  الت  يلووة  هيوتيوا  موو دت الل   لوهه الو ليووت إلوو  ت  و  مل ووت اللثوهااه ال اديووت ع و   .2
يت ييو ال  ا.  ااًا

 ة  هيتيوا  م دت الل   لهه الو ليت إل  ياعت ت    اللثهااه ال اديت ييو ال  ا.أو  ال اتهل  الت  يل .3

أو  ال اتهل  الت  يلة  هيتيوا  م دت الل   لهه الو ليت إل  ت قيا ال يوه  المثوو ل لت  لوين قوة ت  و  اللثوهااه ييوو  .4
 ال  ا.

الطووواب الل وووهاف  الل   لوووهه اللات طوووت أو  ال اتوووهل  الت  يلوووة  هيوووتيوا  مووو دت الل   لوووهه الو ليوووت إلووو  ادتيوووهب  .2
  ايهًت المل هز الفتة.

 التوصيات. -
 ايتيوا  ال اتهل  الت  يلة ييو ال  ا لن يام م دت الل   لهه الو ليت ع   عيتت غيا عيتت ال  ا. .1

 ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة ت  ي  اللثهااه الليت فت ل مل هز الفتة امهم  ييواه. .2

دت الل   لهه الو ليت قة إديهب اللت  لين الل هاف  الل   لهه اللات طت  ايهًوت المل وهز  الايهًوهه ايتيوا  م  .3
 اايا .

 اميتفهوة لن ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة تط يا طاق الت    الليت فت. .4

 اللثهااه الليت فت قة ايهًهه أيا   ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة ت  ي  .2

 جت.المرا -
 المراجت العربية. -

 اتوووهل   هيوووب الوووة لتاليوووي   دوووه  دووواة اليوووو  هيوووتيوا  مووو دت الل   لوووهه الو ليوووت (  2111إ وووااهي  ل لووو و غايوووب) .1
 .ي لي    اليتت اليهويت ال وو ال هو  عما اللم و ال هلامهل ت اللت قيت ل تا يت ال وتيت  الايهًت" لم ت  امتتاته

ل يوو  ت  يلووة ع وو  موو دت امتتاتووه  أ ووا  ع وو  ت  وو    ووا ليووه الهه الليوووان  ( ت وولي  2112إيثووهب ل لووو قثووي ) .2
 اللًلها لو  ط  ت م  ت التوايا  د يت التا يت الايهًويت مهل وت طتطوه" ايوهلت ودتو اا  غيوا لتمو اة  د يوت التا يوت 

 الايهًيت مهل ت طتطه.

 وو م لم وا الت وه ن لوو م الي وي  ال ا يوت  الت  ي  عن   و  مهل هه  لؤييهه الت  ي  ال هلة ليط لةاالهتت لمتت  .3
 "الت  ي  عن   و  ين الت ايت  التط يق"  و لت الد يه . (2112) 

 (  اتووهل  ت  يلووة لالتووال لوون يووام ت وولي  تلوو  ل لل يوو  اتتاتووه  أ ووا  ع وو  ت  وو    ووا 2111امووه تووهمح ع وو ")  .4
ت مهل ووت اللتيووه" ايووهلت ودتوو اا  غيووا لتموو اة د يت لثووهااه التلايتووهه الفتيووت اإليالهعيووت لطهل ووهه د يووت التا يووت الايهًووي

 التا يت الايهًيت مهل ت اللتيه.

 (  واايوت   تو ان" ت ولي  ل يو  2112ع لهن ل طف  ع لهن  همه  ل لو ع و ال  ي   هي   ع و ال ليو ل لوو")  .2
موي  لط  وت د يوت التا يوت اتتاته ت  يلة  أ ا  ع     وا اللتغيوااه اللثهايوت  الل اقيوت  ال مواتيوت لايهًوت يوال ال

 لم ت أيي ط ل       قت ن التا يت الايهًيت  د يت التا يت الايهًيت مهل ت أيي ط.الايهًيت مهل ت اللتيه"

  (  توووهء ايت وووها ل اقوووة قوووة ال الهقوووت الايهًووويت لتاليووو  اللووووااا ال هت يوووت   ايوووهلت 1992عووواء الووووين الويووو ية  ) .2
د يوت  -  ايوهلت لهميوتيا غيوا لتمو اة  ممهل وت   و ان. -الايهًويت ل  توهه د يوت التا يوت  -لهميتيا غيوا لتمو اة 

 مهل ت أيي ط .  -التا يت الايهًيت 
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 ( ت وولي  ل يوو  ت  يلووة لليووه الهه الليوووان  اللًوولها  هيووتيوا  موو دت الل   لووهه 2117ااتيووه ل لووو  يوون يوو يو") .1
 الو ليت"

يت لتالي  لوايت الل ه  ين ايهًيه   ايوهلت لهميوتيا (  تهء ايت ها قة الل اقت الايهً 1997)امه ل لو ماف   .7
   مهل ت    ان. -د يت التا يت الايهًيت  هلالههاة  -غيا لتم اة 

 ( تووأ يا ايووتيوا  ال هيووب اآللووة ع وو  ت  وو    ووا اللثووهااه اايهيوويت قووة 2111ع ووو ال ليووو موو  ت)قت ووة  لهموووة  .9
 .يت الايهًيت  مهل ت اللت قيت  ايهلت لهميتيا غيا لتم اة  د يت التا ايهًت الث دة

  (" الاليها  التال ي  قة التا يت ال وتيت  الايهًت" المزء ال هتة  واا الفدا ال ا ة.1999ل لو    ة  يتين)  .11

ايوهلت لهميوتيا  (  توهء ايت وها ل اقوة للوهوة المل وهز لطهل وهه د يوهه التا يوت الايهًويت  2114)لت  ألوين ال  وهم .11
 الايهًيت  مهل ت اللت قيت. غيا لتم اة  د يت التا يت

 المراجت األجنبية وشبكة المعلومات الدولية. -
12- Cunningham ,mf :knet f.ll&muir,d.(1991)"schools in cyberspaces : practical guide to 

using the internet in schools" hodder & stoughan ,UK. 

13- Lang , M . Und p.tzold , G 2112: multimedia inder Aus und weiter bildug – Grund        

14-Lagen und Fallstudien zum netzbasierten lernen , Fachverlag Deutscher wirtschaft 

sdienst , K.ln . 
12- Melezinek A. 1999 : Ingenieur p.dagogik - Praxis der ver mittlung technischen wissen. 

Auf.4,wien/New York , springer. 

12- http://www.dl-gcc.org/elearning_book.htm 

   

maqha.com/showthread.php?t=-http://www.al2120-17    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dl-gcc.org/elearning_book.htm
http://www.al-maqha.com/showthread.php?t=2820
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 البحث ملخص
" تأثير استخدام شبكة المعلومات الدولية على تعلم بعض مهارات الجمباز على جهاز الحركات 

 األرضية لطالب الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية"
 إعداد                                                                                                                                  

 م.د/ حمدي أحمد السيد وتوت *                                                                                                                         

 م.د/ محمد سامي محمود*                                                                                                                          

 أهداف البحث. -
 يهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي من خالل شبكة المعلومات الدولية للتعرف على تأثيره على كاًل من

وويت لووو  .3 طوواب الفايووت اا لوو   د يووت التا يووت  ت  وو  مل ووت اللثووهااه ال اديووت ييووو ال  ووا ع وو  مثووهز ال ادووهه ااًا
 الايهًيت مهل ت اللت قيت.

اللات طوووت  ايهًوووت   الل وووهاف ادتيوووهب طووواب الفايوووت اا لووو   د يوووت التا يوووت الايهًووويت مهل وووت اللت قيوووت الل   لوووهه .4
 المل هز.

 منهج البحث. -
واهله تماي يووت ايووتيوله ال يووي ت ايووتيو  ال ه  ووهن اللووتث  التماي ووة    الاليهيووين)الال  ة  ال  ووو ( ع وو  لملوو عتين إ وو

 التدت ل ميت ال وي ت)م دت الل   لهه الو ليت( اايا  ًه طت ايتيوله الطايالت التال يويت.

 اتستخالصات. -
 ت لي  ال اتهل  الت  يلة ييو ال  ا ع   ل ي  لم دت الل   لهه الو ليت. .2

  وو  مل ووت اللثووهااه ال اديووت ع وو  مثووهز ال ادووهه أو  ال اتووهل  الت  يلووة  هيووتيوا  موو دت الل   لووهه الو ليووت إلوو  ت .1
يت ييو ال  ا.  ااًا

 أو  ال اتهل  الت  يلة  هيتيوا  م دت الل   لهه الو ليت إل  ياعت ت    اللثهااه ال اديت ييو ال  ا. .7

ثوهااه ييوو أو  ال اتهل  الت  يلة  هيتيوا  م دت الل   لهه الو ليت إل  ت قيا ال يوه  المثوو ل لت  لوين قوة ت  و  الل .9
 ال  ا.

أو  ال اتوووهل  الت  يلوووة  هيوووتيوا  مووو دت الل   لوووهه الو ليوووت إلووو  ادتيوووهب الطووواب الل وووهاف  الل   لوووهه اللات طوووت  .11
  ايهًت المل هز الفتة.

 التوصيات. -
 ايتيوا  ال اتهل  الت  يلة ييو ال  ا لن يام م دت الل   لهه الو ليت ع   عيتت غيا عيتت ال  ا. .1

 الل   لهه الو ليت قة ت  ي  اللثهااه الليت فت ل مل هز الفتة امهم  ييواه.ايتيوا  م دت  .2

ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة إديهب اللت  لين الل هاف  الل   لهه اللات طت  ايهًوت المل وهز  الايهًوهه  .3
 اايا .

 اميتفهوة لن ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة تط يا طاق الت    الليت فت. .4

 اللثهااه الليت فت قة ايهًهه أيا   ايتيوا  م دت الل   لهه الو ليت قة ت  ي  .2
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EFECT OF USING THE INTERNET ON LEARNING SOME GYMNASTIC 

SKILLS ON FLOOR EXERCISE FOR FIRST YEAR STUDENTS IN 

PHYSICAL EDUCATION FACULTY IN MENUFIA UNIVERSITY 

 
  
D.r/ Hamdy Ahmed wetwet 

 D.r/ Mohamed Samy Mahmoud. 

 

- The research aims. 
1- Design educational Program through the internet to know its effect on : 

Learning all movement skills in the research on floor Exercise to first year student in 

physical education faculty in menufya university. 

2-Gaining information's and knowledge related to gymnastic sport to the 1sty student 

in physical education faculty in menufya university. 
 

-The Hypotheses of the Research: 

1- there is static different between experimental (group and accurate) in learning all 

movement skills in research to experimental group. 

2- there is static different in measurement (before and after) to experimental group in 

side knowledge to after measurement. 

3- there is static different in measurement (before and after) to accurate group in 

side knowledge to after measurement. 

4- there is static different between (experimental and accurate) groups in side 

knowledge to after measurement to experimental group . 
  

-The conclusions. 
1-Design the educational program through the internet. 

2- educational program by using the internet lead to learning movement skills on 

floor Exercise in research. 

3- educational program by using the internet lead to gain knowledge and information 

on related gymnastic sport.  
  

- recommendations. 
1- Using the educational program in the research through the internet on sample other 

than the research. 

2- Using the internet in learning different skills of gymnastic men .woman. 

3- Using the internet to develop different ways of learning.  

   


