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تأثري استخذام منارج تعليميت ثالثيت األبعاد علي مستوى أداء مهارة الشقلبت 
 اجلاوبيت علي اليذيه علي جهاز عارضت التوازن

 *م.د/ إيمان كمال الدين إبراهيم المعصراوي
 المقدمة ومشكمة البحث

التقدم شيد العصر الحالي ثورة تكنولوجية في جميع مجاالت الحياة اليومية وقد أثر ىذا 
التكنولوجي في العممية التعميمية تأثيرا واضحا حيث أدى إلي إحداث ثورة في كافة مجاالت 
العممية التعميمية , وساىم في تحديث أساليب واستراتيجيات التدريس وتطوير الوسائل واألنشطة 

 ميم .التعميمية المستخدمة وذلك لمواكبة التطورات والتغيرات المتالحقة في تكنولوجيا التع
وتشير الكثير من األبحاث في مجال تعمم األنشطة الرياضية عمى أىمية العالقة بين فاعمية 
التدريس ووسائل تكنولوجيا وتقنيات التعميم ؛ ولذا يجب التركيز في مجال التربية الرياضية عمى 

الخطأ  تمك الوسائل أثناء عممية التعميم , وعمى التغذية الراجعة أثناء التعميم عمي مواضع
فنوضحو ونعدلو نحو األفضل , وبالتالي سينعكس كل ذلك عمى العممية التعميمية مما يؤدي في 
النياية إلي الوصول بالمتعمم إلي أقصى درجة إجادة في تعمم ميارات األنشطة الرياضية , وال 

وىذا لن  يمكن إحداث تغيير في المتعمم أثناء تعميم الميارات بدون خمق بيئة تعميمية مناسبة ,
يتحقق إال من خالل تكنولوجيا التعميم التي تعمل بوسائميا عمى خمق تمك البيئة , والتي يستطيع 
المتعمم من خالليا أن يكون خبرتو التعميمية عن طريق تعممو كيفية استخدام كافة مصادر 

 ( 42:  1) لمساعدة لكي يحصل عمي المعمومات.المعرفة والوسائل التكنولوجية ا
وتعتبر الرسوم ثالثية األبعاد المولدة عن طريق الكمبيوتر بال شك عمل شيق ومسمي حيث أنيا 
تجمع بين التعبير الفني و التحدي الفكري, ولقد ثبت مدى أىمية الرسوم ثالثية األبعاد في 
نشاء التأثيرات الخاصة, كما أن الرسوم ثالثية األبعاد  المجال العممي ومجال التصميمات وا 

وي عمى إمكانيات ال حصر ليا, وىذا ما يدفعنا إلى السعي لمعرفة أفضل البرامج التي تحت
تحتوي عمى تمك اإلمكانيات من بين برامج الرسوم ثالثية األبعاد , وقد تكون الرسوم ثنائية 
األبعاد أو ثالثية األبعاد حيث تكون األخيرة أكثر إثارة وتأثيرًا عمى المستخدم وتساعد عمى جذب 

 (1:  11) .تباىو مما يضفي الطابع الحيوي عمى العرضان
والنماذج ثالثية األبعاد من أدوات ومصادر التعمم الرقمي التي تدعم فيم الظواىر المعقدة , 
والمحتوي ثالثي األبعاد يوفر الخبرات البصرية والتفاعمية الفريدة التي تجمع بين المعمومات 

د , اعممين , من خالل تعمم المحتوي من منظور ثالثي األبعالحقيقية و االفتراضية ومساعدة المت
حساس المتعممين بالواقعية , الشمولية , التعمم بالغمر , التعمم الموجو . ) و   (  22: 44ا 
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ويتميز استخدام النماذج ثالثية األبعاد كأسموب لعرض األداء الصحيح لمميارات الحركية عن   
درجة نقاء ووضوح عالية لمصورة , يتم تصميم النماذج بحيث  غيرة من الوسائل بعدة نقاط منيا ؛

ضاءة , يتم عرض األداء المياري من  يراعي البعد عن أي مشتتات لالنتباه من خمفيات وألوان وا 
 .أي وسيمة أخري لمعرض أو التصوير خالل عدد النيائي من زوايا الرؤية ؛ والذي ال يتوافر في

 (4 : 2 ,5 ) 
المتحركة ثالثية اإلبعاد تعتبر إحدى وسائل تكنولوجيا التعميم التي استخدميا المعمم  الرسومو     

فيي تعد تغيرًا نموذجيًا لمجال تكنولوجيا التربية حيث انتقل التركيز من الطرق التقميدية لمتعميم 
مثل  إلى التركيز عمى عمميات االتصال بالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد من خالل أنظمة حديثة

الكمبيوتر حيث تقدم لممتعمم المعمومة من خالل البرامج المتكاممة بالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد 
بأزىي األلوان و الحركات و ىذا انطالقًا مما تشير إليو الدراسات السابقة من إقبال المبتدئين 

٪, مما 75.9لى المتزايد عمي البرامج التي تحتوى عمى الرسوم المتحركة حيث تصل النسبة إ
 ( 21: 19يشير إلى أنيا وسيمة مشوقة لمتعمم.) 

وتعتبر مادة الجمباز من المواد التي تدرس لطالبات كمية التربية الرياضية والتي تحتاج إلي طرق 
 وأساليب متطورة لتعميم مياراتيا حتى يمكن التقدم بمستوى األداء .

ألربعة لمبنات فيي عبارة عن قاعدة ارتكاز وتمثل عارضة التوازن أحد أجيزة الجمباز الفني ا
يرتكز عمييا الجسم سواء كان باليدين أو بالرجمين , ولكي تتمكن الالعبة من أداء الميارات عمى 
ىذا الجياز البد أن تتحكم في الجيازين العصبي والعضمي لكي تحافظ عمى اتزان الجسم وتتحكم 

 ( 79:  3 )ميارات الحركية عمى ىذا الجياز .في اتجاه الحركة مما يؤكد عمى صعوبة أداء ال
ويعتبر جياز عارضة التوازن جياز تحدي لالعبة حيث طبيعة األداء عمية تتطمب أن تتمتع 
الالعبة بدرجة عالية من الصفات البدنية المختمفة كالقوة والمرونة والتوازن والتوافق العضمي 
العصبي والرشاقة إلي جانب تمتعيا بدرجة عالية من الصفات الخمقية كالشجاعة والجراءة والثقة 

النفس والصبر والجمد , وفي نفس الوقت تتسم طبيعة األداء عمي جياز عارضة التوازن ب
بالخطورة والصعوبة في حرية االنطالق بالحركة وانسيابيا وكذلك السقوط من عمي الجياز , 
 5وذلك يرجع إلي األبعاد اليندسية التي يتصف بيا ىذا الجياز والمتمثمة في طول العارضة 

 ( 1171:   11سم . )  145سم , و ارتفاعيا  11 أمتار , وعرضيا
التي تم  وتعد ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمي جياز عارضة التوازن من الميارات الحركية

كمحاولة لتطوير المحتوي العممي   لطالبات الفرقة الرابعة مقرر الجمبازتوصيف اضافتيا ل
يتم استخدام مراتب بارتفاع اسفل  وألدائيا ,ات وىي ميارة تمثل صعوبة لدي الطالب , لممقرر

, والتي تتطمب عند تعميميا لمطالبات قدر مع استخدام السند المساعد والوقائي العارضة مباشرة 
كبير من التوضيح لمراحل وطريقة األداء المياري ليا حتى تستطيع الطالبات اكتساب التصور 
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تقانيا ,حيث تحتاج إلي تحميل الصحيح لطريقة أدائيا , والفيم الصحيح لتس مسل أداء الميارة وا 
وتفسير كل مرحمة من مراحل أدائيا بشكل أكثر وضوحًا من مجرد عرض نموذج األداء من قبل 
أحد الطالبات المتميزات و المستخدم في الطريقة التقميدية في التعميم , والذي ال يراعي , الفروق 

وبالتالي قد يواجين صعوبة في فيم  وأيضًا قد يشوبو بعض األخطاء , الفردية بين المتعممين ,
الطالبة قد ال تستطيع و ما يطمب منين , كما أن ىناك من ال تستطيع رؤية النموذج بدقة , 

استيعاب واكتساب القدر الكافي من الرؤية ألن الميارة تمر من أماميا مرورًا سريعًا دون أن 
 مما قد يؤدي إلي اكتساب الطالبة تصور خاطئ لطريقة أداء  الميارة .تعطييا االىتمام الكافي , 

وىنا يشير عادل عبد البصير إلي أىمية استخدام الوسائل البصرية المعينة عمي التعميم والتي 
 ( 137: 7ختمفة .) تقوم بدورىا بتوضيح مراحل الحركة الم

سنوات عديدة , ومن مراجعة  ومن خالل خبرة  الباحثة في مجال تدريس الجمباز عمى مدار
والدراسات المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعميم ومراجعة الحديث في   العديد من المراجع

شبكة المعمومات الدولية الحظت الباحثة وجود وسيمة يوصي بيا المتخصصون وىي استخدام 
ميو فإن ىذا البحث ىو ثالثية األبعاد في مجال تعميم  الميارات الحركية , وع النماذج التعميمية

نتاج نماذج تعميمية ثالثية األبعاد كتقنية تساعد في التغمب عمى بعض   محاولة تصميم وا 
لمزيد من التعمم و زيادة كفاءة  الطالبات, وتحفيز  عند تعميم الميارة ا نواجيتالمشكالت التي 

عممية التعميم والتعمم , وىي تسعى إلى المقارنة بين تأثير كل من استخدام النماذج التعميمية 
عمي مستوي أداء ميارة   "الشرح وأداء النموذج" ثالثية األبعاد واألسموب التقميدي المتمثل في

 الطالبات . الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى عارضة التوازن لدي
 هدف البحث 

ييدف البحث إلي التعرف عمي تأثير استخدام نماذج تعميمية ثالثية األبعاد عمى مستوى أداء 
 ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لدي الطالبات .

 فروض البحث 
البعدي ( لممجموعة الضابطة  –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبمي  -1

في مستوى أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لصالح القياس 
 البعدي . 

تجريبية البعدي ( لممجموعة ال –توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين ) القبمي  -4
في مستوى أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لصالح القياس 

 البعدي . 
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- لمجموعتي البحث )التجريبية  البعديمتوسطي القياس توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -3
في مستوى أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لصالح  الضابطة(

  القياس البعدي لممجموعة التجريبية . 
 المصطمحات المستخدمة في البحث 

 نماذج ثالثية األبعاد
نظام يعمل عمى عرض الصور أو العناصر في نموذج يبدو فعميًا عمى شكل ىيكل معين, بحيث 

ه العرض, واالرتفاع, والعمق, وىي تقنية تعمل عمى جعل الصور ثالثية األبعاد تتضمن أبعاد
 (42) تفاعمية, بحيث يشعر المستخدمون بأّنيم يحاكون المشيد. 

 إجراءات البحث
 منهج البحث : 

استتتتتخدمت الباحثتتتتة المتتتتنيج التجريبتتتتي باستتتتتخدام التصتتتتميم التجريبتتتتي لمجمتتتتوعتين إحتتتتداىما 
 تجريبية واألخرى ضابطة 

 مجتمع البحث :
تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية والذي اشتمل عمي  طالبتات الفرقتة الرابعتة بكميتة 

والبتتتتال   4117/ 4112التربيتتتة الرياضتتتتية جامعتتتتة مدينتتتتة  الستتتادات , والمقيتتتتدات بالعتتتتام الجتتتتامعي
 ( طالبة .117عددىن)

 عينه البحث:
طالبتات الفرقتة الرابعتة وقتد بمت  حجتم العينتة تم اختيار عينتة البحتث بالطريقتة العشتوائية متن 

 , ثم قسمت عمى النحو التالي : من مجتمع البحث %  54بنسبة ( طالبة 71)الكمية لمبحث 
( طالبتتة خضتتعت ألستتموب الشتترح المفظتتي وأداء 41وعتتددىا ) المجموعةةة األولةةل االةةةابطة : - أ

 النموذج العممي )األسموب التقميدي في التعمم(. 
( طالبة خضعت الستخدام نماذج تعميمية ثالثية 41وعددىا )نية االتجريبية  : المجموعة الثا - ب

 األبعاد في التعمم .
( طالبة من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وذلك ألجراء 41كما تم اختيار عدد )

 .لالختبارات قيد البحث الثبات(–المعامالت العممية )الصدق 
 تجانس عينة البحث

بإجراء التجانس واالعتدالية لعينة البحث الكمية )األساسية واالستتطالعية( والجتداول قامت الباحثة 
 التالية توضح ذلك .
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 (1جدول )
 االعتدالية والتجانس لعينة البحث الكمية في قياسات النمو والذكاء

 71ن=

وحدة  القياسات
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %4.732 1.771- 1.231- 1.57 44 44.217 سنه السن
 %3.335 1.445 1.543 5.294 175 172.15 سم الطول
 %2.214 1.147 1.277 5.152 71 71.4 كجم الوزن
 %2.731 1.352 1.312 5.757 77 77.723 درجة الذكاء

والتتتفمطح لقياستتات النمتتو, التتذكاء تنحصتتر متتا ( أن معتتاممي االلتتتواء 1يتضتتح متتن جتتدول )
مما يدل عمى اعتدالية عينة البحث الكمية في جميع قياسات النمو, الذكاء , بينمتا كانتت  3±بين 

 % مما يدل عمى تجانس عينة البحث.31نسبة معامل االختالف أقل من 
 (4جدول )

 والذكاءاالعتدالية والتجانس لعينة البحث األساسية في قياسات النمو 
 21ن=

 القياسات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الوسيط الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االختالف

 %4.573 1.72- 1.412- 1.597 44 44.35 سنه السن
 %3.427 1.424 1.519 5.393 172 173.5 سم الطول
 %9.723 1.134 1.555 2.57 57 57.35 كجم الوزن
 %2.752 1.219 1.417 5.795 77 77.9 درجة الذكاء

( أن معتتاممي االلتتتواء والتتتفمطح لقياستتات النمتتو, التتذكاء تنحصتتر متتا 4يتضتتح متتن جتتدول )
ممتتا يتتدل عمتتى اعتداليتة عينتتة البحتتث األساستتية فتتي جميتع قياستتات النمتتو, التتذكاء , بينمتتا  3±بتين 

 تجانس عينة البحث% مما يدل عمى 31كانت نسبة معامل االختالف أقل من 
 تكافؤ أفراد العينة األساسية: 

ومستتتوى أداء  التتذكاءاالختبتتارات البدنيتتة و قامتت الباحثتتة بإيجتتاد التكتتافؤ بتتين مجمتتوعتي البحتث فتتي 
 .الميارة قيد البحث
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 (3جدول )
                داللة الفروق بين متوسطات االختبارات البدنية والذكاء ومستوى أداء الميارة قيد البحث 

 41=4=ن1ن                 لممجموعتين التجريبية والضابطة                                

 1.932= 1.15* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
التذكاء و االختبتارات البدنيتة و ( عتدم وجتود فتروق دالتة إحصتائيًا بتين 3يتضح من جدول )

مستتتتتتوي أداء الميتتتتتارة قيتتتتتد البحتتتتتث لممجمتتتتتوعتين التجريبيتتتتتة و الضتتتتتابطة ممتتتتتا يتتتتتدل عمتتتتتى تكتتتتتافؤ 
 المجموعتين في ىذه القياسات.

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

 اشتممت أدوات جمع البيانات عمي 
 جياز رستامتير لقياس الطول ) سم ( -
 ميزان طبي لقياس الوزن ) كجم (  -
 كجم(4) شريط لقياس األطوال , مسطرة مدرجة , ساعة إيقاف , كرة طبية -
 جياز عارضة توازن منخفض وأخر قانوني , مقاعد , مراتب  -
 ( Data showجياز كمبيوتر, شاشة عرض ) -
 المقابمة الشخصية    

تم إجراء عدة مقابالت شخصية مع مجموعة من السادة الخبراء في مجال رياضة الجمباز  
, وذلك لتحديد الصفات البدنية المرتبطة بالميارة قيد البحث ( 2, ممحق )( خبراء 5وعددىم )

وحدة  االختبارات
 القياس

متوسط  المجموعة  التجريبية المجموعة  الةابطة
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
 1.994- 1.125- 1.32 2.915 1.355 2.73 ثانية الوثب داخل دوائر مرقمة
 1.45- 1.25- 5.214 21.35 5.794 21.7 سنتيمتر مرونة مفصل الحوض

 1.233- 1.55- 11.211 142.75 11.219 149.2 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات
 1.225 1.15 1.314 3.545 1.335 3.795 متر رمي كرة طبية
 1.593- 1.45- 1.327 12.35 1.394 12.1 عدد الوثبة الرباعية

 1.724 1.7 1.277 54.75 4.142 53.45 درجة التوازن الديناميكي
 1.724- 1.15- 1.912 2.1 1.957 3.75 ثانية الوقوف بمشط القدم عمي مكعب  

 1.723 1.3 5.977 77.15 7.447 79.35 درجة الذكاء
مستوى أداء مهارة الشقمبة الجانبية 
 1.74- 1.1- 1.51 1.55 1.51 1.25 درجة عمي اليدين عمل جهاز عارةة التوازن
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 لنماذج التعميمية ثالثية األبعاد ,واختباراتيا .والستطالع آرائيم حول الوحدات التعميمية باستخدام ا
 والجدول التالي يوضح نتائج رأي الخبراء .

 (2جدول )
 الخبراءالنسبة المئوية لعناصر المياقة البدنية وفقا آلراء 

 5ن=
 النسبة عدد اآلراء الموافقة عناصر المياقة البدنية       م
1 
4 
3 
2 
5 
7 
9 

 القوة المميزة بالسرعة
 المرونة
 الرشاقة
 التوازن

 التحمل العضمي
 التوافق 

 السرعة

5 
5 
5 
5 
4 
2 
1 

111% 
111% 
111% 
111% 
21% 
21% 
1% 

( آن آراء الخبراء قد انحصرت نسبتيا في عناصر المياقة البدنية الخاصة 2يتضح من الجدول )
% فأكثر ألىم العناصر وبالتالي تم  21%( وقد حدد الباحث نسبة  111 -% 1ما بين ) 

 ( التوافق - التوازن–الرشاقة  –المرونة  -تحديد العناصر اآلتية )القوة المميزة بالسرعة 
 (5جدول )

 تبارات عناصر المياقة البدنية وفقا آلراء الخبراءالنسبة المئوية الخ
 5ن=  

عدد اآلراء  أسم االختبار العنصر
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

المميزة  القوة
 بالسرعة

 –) رجمين  
 (ذراعين

 الوثب العمودي من الثبات -1
 الوثب العريض من الثبات -4
 ك(4اختبار رمي كرة طبية زنة ) -3
 الذراعين من االنبطاح المائل ) المعدل (اختبار ثني  -2

1 
2 
2 
1 

41% 
111% 
21% 
41% 

 المرونة

 ثني الجذع لألمام من الوقوف -1
 اختبار ثني الجذع خمفا من الوقوف -4
 اختبار مرونة المنكبين -3
 اختبار مرونة العمود الفقري -2
 اختبار مرونة مفصل الحوض -5

1 
1 
1 
. 
2 

41% 
1% 
1% 
 .% 
21% 

 الجري متعدد االتجاىات -1 الرشاقة
 جري الزجاجي بين الحواجز ) باألرقام ( -4

1 
1 

1% 
1% 
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 جري الزجاجي بين الحواجز ) بالزمن ( -3
 اختبار الوثبة الرباعية -2
 الجري المكوكي -5
 ث11اختبار االنبطاح المائل ثم الوقوف   -7

1 
2 
1 
1 

1% 
21% 
1% 
41% 

 التوازن

 الديناميكياختبار التوازن  -1
 اختبار  وقوف عمي اليدين -4
 سم11الوقوف بمشط القدم عمي مكعب   -3
 الوقوف بالقدم مستعرضة عمي العارضة -2

1 
1 
2 
1 

1% 
41% 
21% 
1% 

التحمل 
 العضمي

 ث 41الجموس من الرقود في  -1
 الشد ألعمى عمى العقمة -4
 ث 41رفع الجذع من االنبطاح  -3

4 
1 
1 

21% 
1% 
1% 

 التوافق
 رمي واستقبال الكرات -1
 الوثب داخل دوائر مرقمة-4

1 
2 

1% 
21% 

 السرعة
 المسطرة لقياس زمن الرجوع لمذراع -1
 اختبار نيمسون لالستجابة الحركية -4
 م31عدو  -3

1 
1 
1 

1% 
1% 
1% 

-% 1( أن النسب المئوية الختبارات عناصر المياقة البدنية  تتراوح من )5يتضح من جدول )
 % فأكثر 21%( وقد اختارت الباحثة االختبارات التي حصمت عمى 111

 قياس مستوي األداء المهاري 
( 2تم استخدام طريقة المحمفين لقياس مستوي األداء المياري لمميارات قيد البحث بواسطة )

ممن لديين خبرة في مجال تحكيم الجمباز وحاصالت عمي شيادة تحكيم ( , 2محكمات ممحق )
 – رئيسية –حيث تم تقسيم الدرجة الكمية لمميارة عمى الثالثة مراحل ) تمييدية الجمباز الفني , 

تقوم و  , (5استمارة تقييم مستوي األداء لمميارات قيد البحث ممحق ) ب كما ىو موضحنيائية ( 
كل محكمة بإعطاء درجة لكل طالبة , ويتم حذف أعمي درجة وأقل درجة وأخذ متوسط الدرجتين 

 .المتبقيتين 
 االختبارات المستخدمة  

 استخدمت الباحثة االختبارات التالية 
 ( 4اختبارات قياس العناصر البدنية ممحق )   -
 ( 9)         (3اختبار الذكاء ممحق )  -
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 المعامالت العممية لالختبارات البدنية واختبار الذكاء 
 صدق االختبارات البدنية واختبار الذكاء قيد البحث إيجاد 

قامت الباحثة بالتأكد من صدق االختبارات البدنية لعينة البحث االستطالعية التي بم  عددىن 
( طالبو من طالبات الفرقة الرابعة من نفس مجتمع البحث و من خارج عينو البحث 41)

 يوم وذلك عن طريق استخدام صدق المقارنة الطرفية بين الربيع األدنى والربيع األعمىاألساسية 
  م . 4117/  4/ 11ن االثني

 ( 7جدول ) 
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) ت ( وداللتيا بين كل من الربيع األعمى

 والربيع األدنى لالختبارات البدنية واختبار الذكاء  
 5= 4ن=  1ن

وحةدة  االختبارات 
 القياس

 الربيع األعمل الربيع األدنل
الفرق بين 
 المتوسطين

قيمةا ت   
 المحسوبة

 الداللة عند
 7ن =  7ن =    7...ا 

 ع± ⁄س ع± ⁄س

 دال 17.412- 1.14- 1.144 5.1 1.229 3.72 ثانية الوثب داخل دوائر مرقمة
 دال 11.457- 19- 4.522 27.4 4.179 34.4 سنتيمتر مرونة مفصل الحوض

 دال 7.129- 41.7- 5.142 121.2 1.223 117.2 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات
 دال 7.224- 1.94- 1.547 2.54 1.493 4.2 متر رمي كرة طبية
 دال 9.155- 3.4- 1.237 17.2 1.529 17.7 عدد الوثبة الرباعية

 دال 11.324- 7.2- 1.313 57.4 1.229 27.2 درجة التوازن الديناميكي
 دال 5.223- 4.52- 1.714 5.77 1.397 3.32 ثانية الوقوف بمشط القدم عمي مكعب  

 دال 11.112- 17.2- 3.232 92.2 1.272 57.2 درجة الذكاء

 1.271( =  1.15قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوى معنوية ) 
( بتتتين الربيتتتع 1.15( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيا عنتتتد مستتتتوى معنويتتتة ) 7يتضتتتح متتتن الجتتتدول )

الذكاء , مما يتدل عمتى أن االختبتارات عمتي األعمى والربيع األدنى في االختبارات البدنية واختبار 
درجتتة عاليتتة متتن الصتتدق, وليتتا قتتدرة عمتتى إظيتتار الفتتروق, و تقتتيس متتا وضتتع متتن أجمتتو ويصتتمح 

 استخداميا.
 إيجاد معامل ثبات االختبارات البدنية واختبار الذكاء العام قيد البحث

تم حساب معامل ثبات االختبار بطريقو تطبيق االختبار و إعادة تطبيقو باستخدام معادلة 
( طالبو من طالبات الفرقة الرابعة و 41بيرسون عمي العينة االستطالعية والتي يبم  عددىن )

من نفس مجتمع البحث و من خارج عينو البحث األساسية ولتنفيذ ذلك قامت الباحثة بتطبيق 
م 4/4117/ 11مرتين متتابعتين حيث كان التطبيق األول الذي تم يوم االثنين الموافق االختبار 
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وىو بمثابة الدرجة  المستخرجة عند حساب "الصدق" , ولمحصول عمى درجات التطبيق الثاني 
م وذلك بفارق زمني 4/4117/ 12قامت الباحثة بإعادة تطبيق االختبار يوم االثنين الموافق 

( يوضح معامل االرتباط بين 9ن التطبيق األول والتطبيق الثاني . وجدول )مدتو أسبوع  بي
 التطبيقين األول والثاني في االختبارات البدنية واختبار الذكاء العام.

 (9جدول )
 واختبار الذكاء  الختبارات البدنيةمعامل االرتباط بين نتائج التطبيقين األول والثاني ل

 41ن = 

 القياسات
وحةدة 
 القياس

الفرق بين  التطبيق الثاني التطبيق األول
 قيمة ار  المتوسطين

 ع± ⁄س ع± ⁄س
 1.7 1.145- 1.275 7.77 1.535 2.535 ثانية الوثب داخل دوائر مرقمة
 1.795 1.7- 9.531 24.1 7.593 21.51 سنتيمتر مرونة مفصل الحوض

 1.775 4.55- 11.535 134.15 2.592 147.5 سنتيمتر الوثب العريض من الثبات
 1.725 1.44- 1.977 3.945 1.912 3.515 متر رمي كرة طبية
 1.717 1.2- 1.551 12.95 1.357 19.75 عدد الوثبة الرباعية

 1.724 1.3- 4.222 53.15 4.477 54.25 درجة التوازن الديناميكي
 1.732 1.2- 1.479 2.925 1.111 2.325 ثانية الوقوف بمشط القدم عمي مكعب  

 1.725 1.3- 9.229 72.45 9.723 77.75 درجة الذكاء

 10222( = 1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى )
( بتتين نتتتائج  1.15( وجتتود ارتبتتاط دال إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى معنويتتة )  9يتضتتح متتن الجتتدول ) 

عادة االختبار ( , ممتا يتدل عمتى أن االختبتارات عمتي درجتة  التطبيقين األول والثاني ) االختبار وا 
 عالية من الثبات وبالتالي يسمح باستخداميا.

 خطوات تصميم النماذج التعميمية ثالثية االبعاد
 وأدوات التصوير وبرامج التحميل البيوميكانيكل المستخدمة:أجهزة أوالً : 
 , - SoCoo/ C30 S High Speed Cameraكاميرا تصوير 1عدد  -
 بيكسل(. 1080*1920كادر/ ث , وبجودة تصوير  31)تم ضبطيا عمى تردد  -
 حامل ثالثي مزود بميزان مائي.  1عدد  -
 .Wireless Sync remoteلتزامن الكاميرات. SoCoo ريموت  -
 .HP Pavilion  G6كمبيوتر محمول  -
 .Tracker 5.0.2برنامج التحميل الحركي  -
 .defisherprodadبرنامج معالجة الفيديو  -



00 
 

 .mp4 to aviبرنامج تحويل امتداد الفيديو  -
 م.x 1 م1نقاط مقاس  2مكعب معايرة من  -
 Microsoft 2016, برنامج v.  20SPSSبرامج التحميل اإلحصائي )برنامج  -

Excel) 
 إجراءات التصويرثانيًا: 

, وتم اختيار افضل  تم تصوير عدد من المحاوالت الناجحة ألداء الميارة قيد البحثفي البداية 
الستخراج اىم المتغيرات, حيث وضعت الكاميرا  البيوميكانيكىالمحاوالت منيا بغرض التحميل 

ان تكون الكاميرا  عميمتر من األرض,  4.1متر من مكان األداء وعمى ارتفاع  2.51عمى بعد 
(, وان تكون الحركة في منتصف كادر Sagittal planeعمودية عمي مستوي األداء الحركي )

, واستخدم مكعب  بيكسل 1080*1920اطار /ثانية وبدقة 31التصوير, وكان التصوير بسرعة
م وتم وضعة في منتصف كادر التصوير وفي مكان أداء x 1 م1نقاط بمقياس  2معايرة من 

 الميارة قيد البحث.
: لالعبة النادي األىمي ومنتخب مصرمحاولة و المحاولة الناجحة التي تم اختيارىا ىي  -

 فرح سيد 
   :جدول ا -

 توصيف عينة التحميل الحركي 

 السن الطول الوزن الممارسةمستوي 

 سنة:3 سم 375 كجم69.7 في المنتخب القومي المصريالعبة 
 

 إجراءات التحميلثالثًا: 
 12تم إجراء التحميل الحركي ثنائي االبعاد لألداء الفني لميارة واستخدام نموذج تحميل مكون من 

( , كما تم استخدام 1المختمفة )شكل نقطة مرجعية تمثل أجزاء جسم الالعبة أثناء مراحل األداء 
محاوالت التي تم تصويرىا الستخراج ال( لمتحميل الحركي لتحميل Tracker 5.0.2برنامج )

 المتغيرات الميكانيكية قيد البحث, وتحديد مراحل األداء الفني لمميارة.
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 ( نموذج التحميل المستخدم1شكل )

 المهارة قيد البحث:التوصيف الفني لمراحل أداء رابعًا : تحديد 
بتحميل األداء الفني لمميارة قيد البحث تحميال حركيا وفقا لمراحل  في ىذه الخطوة قامت الباحثة

 األداء الفني التالية:
وضع أمامًا و الذراعان عاليًا ( ال . المرحمة االبتدائية ) التمييدية ( : وتبدأ من ) الوقوف .1

رفع قدم االرتقاء مفرودة أمامًا عاليًا ) ثقل الجسم عمي القدم الخمفية ( , ثم أخذ خطوة 
االرتقاء ) نقل ثقل الجسم عمي القدم األمامية ( مع ميل الجذع أمامًا ومرجحة الرجل 

 الحرة ) الخمفية ( مفرودة لمخمف وألعمي .    
بعد دورانيا  خرى) يد تمييا األدتين مفرو المرحمة الرئيسية : وتبدأ من االرتكاز باليدين  .4

الرجل الحرة مرجحة ( عمي عارضة التوازن و االرتقاءعمودية عمي قدم ربع لفة , لتصبح 
مفرودة لمخمف وألعمي , الدفع بقدم االرتقاء مع مرجحة الرجمين مفرودتين لموصول 

النقطة في لوضع الوقوف عمي اليدين فتحًا , والرأس في وضعيا الطبيعي والنظر عمي 
 منتصف المسافة بين الكفين .

عارضة التوازن تمييا قدم  تجاهالمرحمة النيائية : وتبدأ من لحظة نزول القدم الحرة  .3
 االرتقاء مع الدفع باليدين ورفع الجذع عاليًا لموصول لوضع الوقوف الذراعان عاليًا 

مجال مختمف يمثل كل منيا األداء الميارى في لحظات مختمفة -( كادر49وتم تحميل عدد )
المتغيرات الميكانيكية لألداء وتم اعتماد ومتتابعة من مراحل األداء الفني السابق اإلشارة الييا. 
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وبشكل أساسي عمي زويا أجزاء الجسم في التحميل الستخداميا الحقا في تصميم النماذج 
 التعميمية لمميارة.

(, في حين وضع مركز +xكان قياس الزوايا ألجزاء الجسم بالنسبة لممحور األفقي الموجب )
(, وذلك لمتتأكد من ثبات zعمي محور دوران مفصل الجزء المراد قياسو ) (x, y)النظام اإلحداثي 

تبع ىذه الطريقة في قياسات الزوايا عند استخداميا في عممية تصميم النماذج التعميمية, حيث ت
عن  القياس مبادئ نظرية االنتقال الخطي المباشر والتي تعطي قياسات ثابتة لمزوايا بغض النظر

 (41)       .  تغير المسافات او مقياس الرسم أو الحجم

 
 (4شكل )

 طريقة قياس زاويا الرجل بالنسبة لممحور األفقي الموجب 
  (43 ) 

 الميكانيكية لممهارة قيد البحثالمتغيرات خامسًا : تحديد 
ث من  3.29الشقمبة الجانبية عمى اليدين عمى عارضة التوازناستغرق الزمن الكمي ألداء ميارة 

( يوضح 7بداية الحركة وحتى نياية الحركة بعد اليبوط المستقر عمي عارضة التوازن, جدول )
 ذلك .
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 (7جدول )
 والمتغيرات الميكانيكية لمركز الثقل العامالتسمسل الزمني لألداء المياري 

االزاحة  االزاحة االفقية الزمن االطار
 الراسية

السرعة 
 األفقية

السرعة 
 الرأسية

السرعة 
 المراحل المحصمة

step t x y v_{x} v_{y} v 
0 0 4.311 0.912    

دية
مهي

الت
 

1 0.133 4.267 0.918 -0.332 0.045 0.335 
2 0.267 4.219 0.973 -0.361 0.413 0.548 
3 0.4 4.148 0.969 -0.527 -0.098 0.536 
4 0.534 4.078 0.947 -0.652 -0.249 0.698 
5 0.667 3.974 0.903 -0.838 -0.374 0.917 
6 0.801 3.855 0.847 -1.06 -0.466 1.158 
7 0.934 3.691 0.778 -1.35 -0.482 1.433 
8 1.068 3.495 0.719 -1.229 -0.304 1.266 
9 1.201 3.363 0.697 -0.897 -0.17 0.913 
10 1.335 3.255 0.673 -0.836 -0.13 0.846 
11 1.468 3.14 0.662 -0.89 -0.068 0.892 
12 1.602 3.018 0.655 -1.122 -0.034 1.123 

سية
لرئي

ا
 

13 1.735 2.84 0.653 -1.312 0.166 1.322 
14 1.869 2.668 0.699 -1.23 0.317 1.27 
15 2.002 2.512 0.738 -1.112 0.256 1.141 
16 2.135 2.371 0.768 -0.892 0.089 0.897 
17 2.269 2.273 0.762 -0.672 -0.157 0.69 
18 2.402 2.192 0.726 -0.778 -0.215 0.807 

مية
ختا

ال
 

19 2.536 2.066 0.704 -0.824 -0.129 0.834 
20 2.669 1.972 0.692 -0.633 0.176 0.657 
21 2.803 1.897 0.751 -0.578 0.459 0.738 
22 2.936 1.817 0.814 -0.473 0.411 0.627 
23 3.07 1.77 0.861 -0.313 0.261 0.408 
24 3.203 1.734 0.884 -0.241 0.146 0.282 
25 3.337 1.706 0.9 -0.144 0.091 0.171 
26 3.47 1.695 0.908    
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 (3شكل ) 

( ارتفاع مركز الثقل من سطح عارضة التوازن, حيث بمغت اعمي 9( وجدول )3يوضح شكل )
لتنخفض ىذه القيمة ألدني ث  1.479وفي الزمن م في بداية األداء  1.793 قيمة لالرتفاع

م في نياية 1.712وتصل القيمة الي  1.753ث لتصل الي  1.935مستوياتيا في المحظة 
 األداء.

 
 (2شكل )

( منحنيات السرعة لمركز الثقل العام, حيث بمغت أعمي قيمة 9( وجدول )2يوضح شكل )
م.ث في نياية األداء, 1.122ث وبمغت اقل قيمة 1.732م.ث في الزمن1.35لمسرعة االفقية 

ث وفي نفس لحظة تحقيق الجسم  م. 1.224-كما بمغت أعمي قيمة لمسرعة الرأسية ألسفل 
م.ث في 1.257ث, وبمغت اعمي قيمة لمسرعة الرأسي ألعمي  1.732ألعمي سرعو افقية 

م.ث في نياية األداء, اما السرعة المحصمة فبمغت 1.171ث, وتصل لقيمة  4.213المحظة 
 ث 1.732وفي نفس لحظة تحقيق الجسم ألعمي سرعة رأسية وأفقية  1.233أعمي قيمة ليا  

 م.ث في نياية األداء1.191وبمغت اقل قيمة ليا 
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 (11جدول )
 زوايا أجزاء الجسم لميارة الشقمبة الجانبية عمى اليدين عمى عارضة التوازن

 رقم
 اإلطار

 الجذع الجهة اليسرى لألطراف الجهة اليمني لألطراف

حمة
مر

ال
 FT SH TH HU FO HA FT SH TH HU FO HA TR 

3 4.6° 488° 465° ;6° ;5° 9;° 3;3° 495° 4:5° ;5° ;4° °96 ;7° 

دية
مهي

الت
 

4 3:;° 4.7° °43. ;7° ::° :8° °3;4 496° 4:3° ;5° :;° °:3 ;5° 

5 395° 3:3° 3:6° ;8° :6° ::° 3;6° 49;° 498° ;7° ::° :6° ;3° 

6 39;° 3:4° 3:;° ;;° ;.° :8° 3;:° 4:5° 4:7° ;:° ;.° :8° ;4° 

7 3:.° 3;3° 3;8° ;6° ::° ;8° 3;;° 4:8° 4:8° ;9° ;4° ;4° ;5° 

8 39;° 4.:° 4..° 3..° ;3° ;9° 4.4° 4;;° 4;7° 3.3° ;4° ::° ;9° 

9 397° 448° 433° 3.5° ;:° 3.6° 43;° 53.° 5.5° 3.4° ;6° ;5° ;:° 

: 3;7° 46;° 4.;° 3.9° 3..° 334° 464° 543° 537° 33.° 3.6° ;9° 3.8° 

; 3;5° 49.° 433° 348° 34.° 343° 494° 546° 53;° 34;° 344° 339° 349° 

3. 3;6° 499° 439° 369° 363° 36.° 5.3° 54;° 434° 376° 367° 353° 368° 

33 3;8° 4:8° 443° 39.° 384° 379° 549° 566° 56;° 388° 384° 378° 384° 

34 434° 5.3° 45;° 3;;° 3;5° 394° 5;5° 5° 3° 3:3° 396° 395° 39:° 

سية
رئي

ال
 

35 443° 5.;° 47.° 45;° 45.° 3;:° 7° 33° 36° 3;8° 3:8° 395° 3;9° 

36 454° 5.5° 495° 478° 473° 3;8° 55° 59° 63° 436° 455° 467° 437° 

37 476° 5..° 535° 485° 474° 3;3° 89° 9:° 97° 46.° 46;° 5.5° 459° 

38 5.8° 55;° 567° 49.° 47:° 3:.° 33.° 33.° 3.5° 468° 477° 566° 479° 

39 4;° 46° 5.° 496° 494° 3:3° 3:7° 373° 376° 475° 484° 569° 485° 

3: 8.° 77° 84° 496° 4:.° 3:4° 47:° 4..° 43:° 477° 485° 57.° 48:° 

مية
ختا

ال
 

3; 334° ;3° 3..° 49:° 49:° 56:° 4;6° 463° 465° 477° 487° 564° 4;.° 

4. 4.6° 389° 388° 493° 496° 543° 539° 477° 483° 484° 483° 55;° 53;° 

43 498° 44;° 444° 4:3° 4:5° 4;6° 563° 49.° 488° 493° 497° 489° 573° 

44 5.;° 477° 47.° 5.:° 534° 564° 565° 486° 4:4° 4;;° 5.5° 554° 3:° 

45 549° 47;° 483° 57;° 5° 34° 56.° 487° 4;7° 4° 5° 39° 63° 

46 543° 485° 479° 63° 6:° 74° 55:° 48;° 4;8° 3:° 5:° 7.° 7:° 

47 544° 48.° 478° 78° 86° 86° 56.° 49.° 4;9° °74 85° :.° 94° 

48 53:° 483° 479° 96° :5° ;5° 56.° 48;° 4;;° 94° :3° ;7° 99° 

49 544° 485° 478° :7° :9° 3..° 55:° 488° 5.4° :5° ::° ;:° :5° 
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 : تصميم النماذج التعميميةسادساً 
استخدام البيانات الناتجة من التحميل والخاصة تم بعد التحميل الميكانيكي لمميارة قيد البحث 

( في تصميم النماذج التعميمية لميارة  4 بقياس زوايا المفاصل وفقا لألسموب المتبع في شكل )
 :باستخدام برنامجالشقمبة الجانبية عمى اليدين عمى عارضة التوازن 

 bit) software DAZ Studio 4.9 (64-  لممتغيرات لتصميم النماذج ثالثية األبعاد, وفقا
 وزوايا أجزاء الجسم ومراحل األداء الفني لمميارة.الميكانيكية 

في كل وضع در أو كا( نموذج ثابت يمثل كل منيا إطار 49حيث أمكن التوصل لتصميم عدد )
( مع إمكانية أضافو العديد من المعمومات المتعمقة  5 نية لألداء شكل )لحظي من المراحل الف
( نموذج 731عمى النماذج الثابتة كأساس تم تصميم عدد )واعتمادا بالنقاط الفنية لألداء, 

إضافي إلنتاج نموذج كامل متحرك ثالثي األبعاد ألداء الميارة قيد البحث وفقا لممتغيرات 
األداء المستخمصة من نتائج التحميل الحركي., وكما ىو موضح الميكانيكية ومحددات 

 (.9 باألسطوانة المدمجة مرفق )

 

 
 (5شكل ) 

 قيد البحث ثالثية األبعاد المصممة لمميارة بعض النماذج التعميمية
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  8ممحق الممهارة قيد البحث الوحدات التعميمية 
النماذج التعميمية ثالثية األبعاد لميارة الشقمبة قامت الباحثة بإعداد الوحدات التعميمية باستخدام 

الجانبية عمي اليدين عمي جياز عارضة التوازن المقررة عمي طالبات الفرقة الرابعة, في ضوء 
 المنيج المقرر وبإتباع األسس والخطوات التالية .

 هدف الوحدات التعميمية 
ثالثية األبعاد إلي تعميم ميارة الشقمبة تيدف الوحدات التعميمية باستخدام النماذج التعميمية 

   الجانبية عمي اليدين عمي جياز عارضة التوازن المقررة عمي طالبات الفرقة الرابعة.
 أسس بناء الوحدات التعميمية 

 .   أن يتناسب محتوي الوحدات التعميمية مع اليدف منيا  -
 الفردية بين الطالباتوتراعي الفروق أن تتحدي محتويات الوحدات إمكانات الطالبات  -
 أن تسمح الوحدات التعميمية باستثارة دافعية الطالبات لمتعمم   -
 مراعاة التدرج من السيل إلي الصعب -
 أن تتيح الوحدات الفرصة لممشاركة والممارسة لكل طالبة في أن واحد   -
 أن توفر الوحدات التنوع في عرض المادة العممية  -

 محتوي الوحدات  التعميمية 
 قامت الباحثة بتنظيم محتوي الوحدات التعميمية بحيث اشتممت عمي ما يمي : 

تتضمن الوحدات التعميمية عمي عرض  نماذج تعميمية ثالثية األبعاد لتعميم ميارة الشقمبة  -
الجانبية عمي اليدين عمي جياز عارضة التوازن من خالل المراحل الفنية لألداء المياري 

, وتدريبات المرحمة الختامية ( –المرحمة الرئيسية  –رحمة التمييدية والتي اشتممت عمي ) الم
 . التدرج التعميمي لمميارة قيد البحث

( لتقديم محتوى النماذج  Data showوقد استعانت الباحثة بالحاسب اآللي, وجياز عرض ) 
 التعميمية ثالثية األبعاد . 

 تقييم الوحدات التعميمية 
          مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال  مة شخصية مع بعمل مقاب قامت الباحثة

بغرض استطالع أرائيم حول وعرض الوحدات التعميمية عمييم وذلك ,  ( 2) الجمباز( ممحق ) 
تراحات المقدمة مدي صالحية الوحدات لمتطبيق , والمحتوي المتضمن لموحدات , وتم مراعاة االق

  من قبل المحكمين
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 الزمنية لوحدات التعميميةالخطة 
( أسابيع بواقع وحدتين تعميميتين  2قامت الباحثة بإعداد الوحدات التعميمية بحيث تشتمل عمي ) 

( دقيقة 71, وزمن الوحدة التعميمية )  الرابعةضمن الجدول الدراسي المقرر لمفرقة  في األسبوع
  والجدول التالي يوضح ذلك .

 (11جدول )
 ألجزاء الوحدة التعميميةالتوزيع الزمن 

 الزمن
 محتوي الوحدة

 المجموعة الةابطة المجموعة التجريبية
 أعمال إدارية ق7
 إحماء ق.3
 إعداد بدني  ق.3

 ق.6

مشاهدة النماذج التعميمية ثالثية األبعاد  ق37
 لممهارة قيد البحث 

الشرح المفظي وأداء النموذج 
 العممي

 ق47
إصالح األخطاء، التطبيق العممي مع 

والرجوع إلي شاشة الكمبيوتر كمما احتاجت 
 الطالبة وحسب توجيهات المعممة

التطبيق العممي لممهارة مع 
 تصحيح األخطاء

 تدريبات عمي أجهزة أخري  ق.4
 تهدئة ق7

  الدراسة االستطالعية :
, لتحديتد  م4117/ 4/ 12قامت الباحثتة بتطبيتق وحتدة تعميميتة , وذلتك فتي يتوم الخمتيس الموافتق

ستتة عتتن متتدي مالئمتيتتا وصتتالحيتيا لمتطبيتتق عمتتي الطالبتتات عينتتة الدراستتة , وأستتفرت نتتتائج الدرا
استتخدام النمتاذج التعميميتة ثالثيتة األبعتاد , ومناستبة التوزيتع الزمنتي و صالحية الوحتدات التعميميتة 

 لموحدة التعميمية . 
 القياسات القبمية : 

ات القبميتة عمتي عينتة البحتث األساستية ) الضتابطة ت التجريبيتة ( فتي قامتت الباحثتة بتإجراء القياست
, فتتتتي الفتتتتترة متتتتن يتتتتوم الخمتتتتيس  االختبتتتتارات البدنيتتتتة والتتتتذكاء ومستتتتتوى أداء الميتتتتارة قيتتتتد البحتتتتث

 م . 43/4/4117م إلي يوم السبت الموافق41/4/4117الموافق
 التجربة األساسية :

استخدام النماذج التعميمية ثالثيتة البعتاد عمتي المجموعتة و باحثة بتطبيق الوحدات التعميمية قامت ال
التجريبيتة , واألستموب التقميتدي المتبتتع عمتي المجموعتة الضتتابطة وذلتك فتي الفتتترة متن يتوم االثنتتين 
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م , وبواقتع وحتدتين أستبوعيا 4117/ 3/ 41الموافتق  م , إلتي يتوم الخمتيس45/4/4117افق المو 
 , لمدة أربعة أسابيع .لدراسيداخل المحاضرات المقررة في الجدول ا

 القياس البعدي :
م  43/3/4117قامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية وذلك في الفترة متن يتوم الستبت  الموافتق   

مستوي في م  عمى مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( 42/3/4117إلى يوم األحد الموافق 
 عمي جياز عارضة التوازن . األداء المياري لمشقمبة الجانبية عمي اليدين

 المعالجات اإلحصائية
في ضوء أىداف البحث وفروضو, وحجم عينة البحث, وأيضًا في ضوء ما أشارت إليو العديد 

عمى  SPSSمن الدراسات السابقة, تم إجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية 
 النحو التالي:

 الوسيط. - االنحرافات المعيارية. - المتوسطات الحسابية. -
 اختبار "ت" - معامل التفمطح - معامل االلتواء. -
   معامل االرتباط البسيط. -

 عرض النتائج ومناقشتها : 
 عرض نتائج الفرض األول  

 (14جدول )
داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي 

 اليدين عمى جياز عارضة التوازن لممجموعة الضابطة 
 41ن=

 1.947=1.15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى *  
متوستتتطات القياستتتين القبمتتتي ( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين 14يتضتتتح متتتن جتتتدول )

جيتاز عارضتتة التتتوازن لممجموعتتة والبعتدي لمستتتوي أداء ميتتارة الشتتقمبة الجانبيتة عمتتي اليتتدين عمتتى 
 لصالح القياس البعدي. الضابطة

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 ع س ع س قيمة "ت" الفروق

الجانبية الشقمبة  مستوى أداء مهارة 
 17.312- 2.75- 1.772 7.2 1.51 1.25 درجة عمي اليدين عمل جهاز عارةة التوازن
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 ( 7 شكل )

القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين  الفروق بين متوسطات 
 عمى جياز عارضة التوازن لممجموعة الضابطة

 مناقشة نتائج الفرض األول
( وجتود فتروق دالتة إحصتائيًا بتين متوستطي القيتاس القبمتي والبعتدي  14يتضح من ختالل جتدول )

لممجموعة الضتابطة  فتي مستتوي األداء الميتاري لميتارة الشتقمبة الجانبيتة عمتي اليتدين عمتي جيتاز 
عارضتتتة التتتتوازن , ولصتتتالح القيتتتاس البعتتتدي  , حيتتتث كانتتتت قيمتتتة ت المحستتتوبة لمتغيتتتر مستتتتوي  

( ممتتتا يتتدل عمتتتي وجتتتود 1.15لجدوليتتتة عنتتتد مستتتوي معنويتتتة )األداء الميتتاري أكبتتتر متتتن قيمتتة ت ا
أداء  –فروق دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي , ىتذا يشتير إلتي أن الطريقتة التقميديتة ) الشترح 

النمتتوذج ( ليتتا تتتأثير إيجتتابي عتتل تحستتن مستتتوي األداء الميتتاري لمميتتارة قيتتد البحتتث , كمتتا تعتتزو 
اء إلتتي متتا تقدمتتة المعممتتة فتتي األستتموب التقميتتدي المتبتتع متتتن الباحثتتة ذلتتك التقتتدم فتتي مستتتوي األد

الشترح المفظتتي لممراحتل الفنيتتة ) طريقتتة األداء ( لمميتارة , والخطتتوات التعميميتة ) التتتدرج التعميمتتي( 
وعرض نموذج األداء باالستعانة بإحدى الطالبات المتميزات ,وأيضا ما تقوم بو المعممة من تقديم 

حيح أخطتاء األداء الميتاري لمطالبتات أثنتاء الممارستة العمميتة , إضتافًة إلتي التوجيو واإلرشاد وتص
ذلتتك الممارستتة والتكتترار واالنتظتتام فتتي الحضتتور متتن قبتتل الطالبتتات , أدي إلتتي اكتستتاب الطالبتتات 

مما كتان لتو تتأثير إيجتابي عمتي تحستن القيتاس , ليا طريقة أداء الميارة والمراحل الفنية ل وادراكين
 وي األداء لمميارة قيد البحث لدي المجموعة الضابطة .البعدي لمست
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( إلتتتي أن المعمتتتم فتتتي ىتتتذا األستتتموب ىتتتو صتتتانع القتتترار 4117وىنتتتا يشتتتير محمتتتود عبتتتد الحمتتتيم  ) 
ختتط ستتيرة ختتالل العمميتتة  والمتتتحكم الرئيستتي فتتي العمميتتة التعميميتتة ممتتا يؤكتتد نجتتاح المتتتعمم ويحتتدد

 (  422:  17. )التعميمية
( , محمتتد شتتحات عبتتتد 5( ) 4119وتتفتتق ىتتذه النتتتائج متتع دراستتة كتتل متتتن أستتماء نتتاجح عمتتر )

( فتتي أن األستتموب المتبتتع ) الطريقتتة التقميديتتة ( فتتي التتتدريس أدت إلتتي  15( )4119)    العظتتيم
 تدعيم األداء لدي الطالب وأثرت إيجابيًا في تعمم الميارات الحركية المختمفة. 

" توجتتد فتتروق دالتتة  أنتوض األول متتن فتتروض البحتتث والتذي يتتنص عمتتي وبتذلك يتحقتتق صتتحة الفتر 
البعتتتدي ( لممجموعتتتة الضتتتابطة فتتتي مستتتتوي األداء  –إحصتتتائيًا بتتتين متوستتتطي القياستتتين ) القبمتتتي 

 لتوازن لصالح القياس البعدي " المياري لميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمي جياز عارضة ا
 
 عرض نتائج الفرض الثاني:    

 (13جدول )
داللة الفروق بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي 

 اليدين عمى جياز عارضة التوازن لممجموعة التجريبية
 41ن=

 1.947=1.15* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
متوستتتطات القياستتتين القبمتتتي ( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين 13يتضتتتح متتتن جتتتدول )

عمتتى جيتاز عارضتتة التتتوازن لممجموعتتة  والبعتدي لمستتتوي أداء ميتتارة الشتتقمبة الجانبيتة عمتتي اليتتدين
 لصالح القياس البعدي . التجريبية

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  القياس البعدي القياس القبمي
 الفروق

 قيمة "ت"
 ع س ع س

الشقمبة الجانبية  مستوى أداء مهارة 
 33.221- 5.7- 1.712 9.25 1.51 1.55 درجة عمي اليدين عمل جهاز عارةة التوازن
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 ( 9شكل )  

متوسطات القياسين القبمي والبعدي لمستوي أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين الفروق بين 
 عمى جياز عارضة التوازن لممجموعة التجريبية

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:  
( وجتتتود فتتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا بتتتين متوستتتطي القيتتتاس القبمتتتي 13) يتضتتتح متتتن ختتتالل جتتتدول 

والبعدي لممجموعة التجريبية  في مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة الجانبية عمي اليتدين عمتي 
القياس البعدي  , حيث كانت قيمتة ت المحستوبة لمتغيتر مستتوي  جياز عارضة التوازن, ولصالح
( ممتتا يتتتدل عمتتي وجتتتود 1.15ت الجدوليتتتة عنتتد مستتتوي معنويتتتة )األداء الميتتاري أكبتتر متتتن قيمتتة 

فتتروق دالتتتة إحصتتتائيًا لصتتالح القيتتتاس البعتتتدي ,وتعتتزو الباحثتتتة ىتتتذه النتتتائج إلتتتي التتتتأثير اإليجتتتابي 
الستخدام النماذج التعميمية ثالثية األبعاد عمي تحسن مستوي األداء المياري لمميارة قيد البحتث , 

جديدة توفر معمومات مباشرة لتألداء الميتاري الصتحيح , باإلضتافة إلتي والتي أنشأت بيئة تعميمية 
إمكاناتيا التعبيرية الصادقة , وواقعيتيا وجودة الصورة العالية , وقدرتيا عمي تمثيل الواقتع المجترد 
التتتذي يصتتتعب إدراكتتتو بتتتالحواس تمثتتتيال حيتتتًا وممموستتتًا , حيتتتث يتتتتم عتتترض النمتتتاذج ثالثيتتتة األبعتتتاد 

النيائيتتتتتتة ( الصتتتتتتحيحة  –الرئيستتتتتتية  –كتتتتتتة لمراحتتتتتتل األداء الميتتتتتتاري ) التمييديتتتتتتة الثابتتتتتتتة والمتحر 
والنموذجية لمميارة قيد البحث , إضافة إلتي إمكانيتة تحريتك ىتذه النمتاذج متن قبتل الطالبتة لرؤيتيتا 

مكانيتة إيقتاف الفيتديو فتي أي لحظتة متن األداء وتحريتك النمتوذج فتي أكثتر  من أكثر من زاوية , وا 
, كتل ىتذا بتال شتك ذلك امكانية تقريتب الفيتديو عمتي أي جتزء متن الجستم أثنتاء األداء من زاوية وك

واكتستتاب وفيتتم التسمستتل الصتتحيح لمراحتتل األداء  ورؤيتتة أتتتاح فرصتتة جيتتدة أمتتام الطالبتتات لمتتتعمم
 المياري , مما أثر بدورة إيجابيًا عمي مستوي أداء الطالبات لمميارة قيد البحث في القياس البعدي 
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( إلتتتتي أن تكنولوجيتتتتا التعمتتتتيم تتتتتوفر العديتتتتد متتتتن 4112يشتتتتير مصتتتتطفي محمتتتتد الستتتتايح ) وىنتتتا
األستتاليب التتتي تتميتتز بالعمميتتة والديناميكيتتة , حيتتث أنيتتا تتخطتتي حتتدود المكتتان والزمتتان فتتي تقتتديم 
المعارف والخبرات , وتقتدم العديتد متن البتدائل التعميميتة متن أفتالم وشترائح ومحاكتاة إلثتراء العمميتة 

 ( 413:  12يمية .)  التعم
( , ىشتام محمتد عبتد  2( )4112وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من حمتدي أحمتد الستيد ) 

ارات ( فتتي أىميتتة استتتخدام النمتتاذج التعميميتتة ثالثيتتة األبعتتاد فتتي تعمتتم الميتت 17( )4112الحمتتيم ) 
 . الحركية

توجتتد فتتروق  "وبتتذلك يتحقتتق صتتحة الفتترض الثتتاني متتن فتتروض البحتتث والتتذي يتتنص عمتتي أنتتو
البعتتدي ( لممجموعتة التجريبيتتة فتي مستتتوى أداء  –دالتة إحصتائيًا بتتين متوستطي القياستتين ) القبمتي 

 ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لصالح القياس البعدي" . 
 عرض نتائج الفرض الثالث:    

 (12جدول )
 داللة الفروق بين متوسطات القياس البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية 
 في مستوي أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن
 41=4=ن1ن

 1.932=  1.15قيمة "ت" الجدولية عند مستوى * 
متوستتتتطات القيتتتتاس البعتتتتدي ( وجتتتتود فتتتتروق دالتتتتة إحصتتتتائيًا بتتتتين 12يتضتتتتح متتتتن جتتتتدول )

لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستتوي أداء ميتارة الشتقمبة الجانبيتة عمتي اليتدين عمتى جيتاز 
 لصالح المجموعة التجريبية.عارضة التوازن 

وحدة  القياسات 
 القياس

متوسط  المجموعة التجريبية المجموعة الةابطة
 قيمة "ت" الفروق

 ع س ع س
الشقمبة الجانبية  مهارةمستوى أداء 

 2.132- 1.15- 1.712 9.25 1.772 7.2 درجة عمي اليدين عمل جهاز عارةة التوازن
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 ( 2شكل )  

 الفروق بين متوسطات القياس البعدي لممجموعتين الضابطة والتجريبية 
 الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازنفي مستوي أداء ميارة الشقمبة 

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:  
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياس البعدي لمجموعتي 12يتضح من خالل جدول )

البحث  التجريبية  و الضابطة في مستوي األداء المياري لميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين 
التوازن, ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية , حيث كانت قيمة ت عمي جياز عارضة 

( 1.15المحسوبة لمتغير مستوي األداء المياري أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوي معنوية )
مما يدل عمي وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية وتعزو 

لتجريبية عن المجموعة الضابطة إلي استخدام النماذج التعميمية ثالثية الباحثة تقدم المجموعة ا
األبعاد وأنيا أكثر فاعمية من الطريقة التقميدية التي استخدمت مع المجموعة الضابطة , والتي 
تعتمد عمي عرض نموذج األداء من خالل االستعانة بأحد الطالبات المتميزات والذي قد يشوبو 

عرض النماذج التعميمية ثالثية األبعاد يوفر لمطالبات إمكانية عرض بعض األخطاء , وأن 
نموذج األداء المياري لتشاىده الطالبات من األمام والجوانب ومن أعمي واإلبحار حولو بعمق , 
مما زاد من قدرة الطالبات عمي االحتفاظ بشكل األداء المياري الصحيح , وترسيخ صورة 

ء نتيجة لمشاىدة كل تفاصيل األداء المياري من كل اتجاه , كما التسمسل الصحيح لمراحل األدا
تستطيع الطالبة الرجوع لمشاىدة النماذج , لتصحيح األخطاء التي قد تظير متى احتاجت لذلك  

رشادات المعممة لتصحيح األخطاء  ., لموصول لألداء الصحيح لمميارة, وحسب توجييات وا 
في مجال التربية تساعد تكنولوجيا التعميم  أن( 4111محمد سعد زغمول وأخرون ) ويشير   

الرياضية عمي بناء وتطوير التصور الحركي عند المتعمم , فمن خالل عمميات العرض ثم 
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استخدام عائد المعمومات " التغذية الراجعة " يمكن التأثير اإليجابي في بناء وتطوير التصور 
عة التعمم , كما تساعد عمي أداء الميارة الحركي عند المتعمم وتحسين مواصفات األداء وسر 

المعروضة بصورة موحدة لجميع المتعممين , وبالتالي تمكن من حسن تقييم مدي استيعابيم ليا 
 ( 44,43:  13)  بداًل من أن تعرض بأكثر من نموذج بشري تتفاوت فيو طريقة األداء . 

( , أسماء حسني شمتوت 41() 4113وتتفق ىذه النتائج مع دراسة كل من وفاء عمي طمب )   
( في التأثير اإليجابي الستخدام النماذج التعميمية ثالثية األبعاد عمي تعمم الميارات 2() 4119)

 أداء النموذج ( .   –الحركية بشكل أفضل لدي الطالب مقارنة بالطريقة التقميدية ) الشرح 
توجد فروق دالة  ك يتحقق صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص عمي أنو"وبذل

إحصائيًا بين متوسطي القياس ) البعدي ( لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في مستوى 
أداء ميارة الشقمبة الجانبية عمي اليدين عمى جياز عارضة التوازن لصالح القياس البعدي 

  ".لممجموعة التجريبية
 اإلستخالصات والتوصيات 

  اإلستخالصات 
فتتي حتتدود أىتتداف البحتتث وفروضتتو وفتتي حتتدود العينتتة ومتتن ختتالل النتتتائج توصتتمت الباحثتتة 

 إلي اإلستخالصات التالية :
األسموب التقميدي المتبتع لطالبتات المجموعتة الضتابطة ستاىم بشتكل إيجتابي فتي تعمتم  فتي  -1

ة الجانبيتتتتة عمتتتتي اليتتتتدين عمتتتتي جيتتتتاز عارضتتتتة التتتتتوازن لتتتتدي طالبتتتتات تعمتتتتم ميتتتتارة الشتتتتقمب
 .المجموعة الضابطة 

النماذج التعميمية ثالثية األبعاد ساىمت بشكل إيجابي في تعمم ميارة الشقمبة الجانبية عمي  -4
 .اليدين عمي جياز عارضة التوازن لدي طالبات المجموعة التجريبية 

ثيتتة األبعتتاد عمتتي األستتموب التقميتتدي المتبتتع فتتي تعمتتم تفتتوق استتتخدام النمتتاذج التعميميتتة ثال -3
ميتارة الشتقمبة الجانبيتة عمتي اليتدين  عمتي جيتاز عارضتة التتوازن , ممتا يتدل عمتي فاعميتتو 

 .وتأثيره اإليجابي في العممية التعميمية 
 التوصيات

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي : 
بعتتاد لتتتعمم ميتتارة الشتتقمبة الجانبيتتة عمتتي اليتتدين عمتتي استتتخدام النمتتاذج التعميميتتة ثالثيتتة األ -1

 جياز عارضة التوازن . 
 االىتمام باستخدام النماذج التعميمية ثالثية األبعاد في تعميم ميارات الجمباز المختمفة. -4
 إجراء دراسات مماثمة عمى عينات مختمفة وميارات أخري . -3
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لتكنولوجيتتتة فتتتي التعمتتتيم ,بإقامتتتة االستتتتفادة متتتن خبتتترات المتخصصتتتين فتتتي مجتتتال التقنيتتتات ا -2
 الندوات وورش العمل عن الحديث في مجال تكنولوجيا التعميم والتعمم وتطبيقاتيا .   

 المصادر 
  أوال : المصادر العربية

رسالة , ( " رفع كفاءة اإلدارة المدرسية بمدارس التعميم األساسي 4111) احمد إبراهيم احمد .1
 التربية الرياضية لمبنين , جامعة اإلسكندرية., كمية ماجستير غير مشورة 

( : "برنامج تمرينات تعميمية باستخدام الرسوم 4117)  أحمد حجازي مصطفي الشركسي .4
المتحركة ثالثية األبعاد وتأثيره في تطوير بعض الحركات األساسية لطفل ما قبل المدرسة " 

 معة طنطا .  , كمية التربية الرياضية , جا رسالة ماجستير غير منشورة
,الطبعة األولى , دار  الجمباز الفني مفاىيم وتطبيقات(:  1777)أديل سعد ، سامية فرغمي .3

 ممتقى الفكر , اإلسكندرية . 
( : تأثير استخدام النماذج التفاعمية ثالثية االبعاد عمى تعمم 4119) أسماء حسني شمتوت .2

, كمية التربية الرياضية , جامعة مدينة  رسالة ماجستير غير منشورةميارة الوثب الطويل , 
 السادات .

( : "برنامج إلكتروني لتطوير مستوي األداء الفني لالعب الوثب 4119) أسماء ناجح عمر .5
, كمية التربية الرياضية  رسالة ماجستير غير منشورةالطويل ) طريقة المشي في اليواء ( " , 

 جامعة بني سويف .  
 الطبعة , اإليقاعي والجمباز لمتمرينات األساسية المبادئ( : 4119) قطب اهلل عبد إيمان .7

 اإلسكندرية , لمنشر الرياضة عالم مؤسسة , األولي
اختبار الذكاء المفظي لممرحمة الثانوية م( : 4119) جابر عبد الحميد ، محمود أحمد عمر .9

 , دار النيضة العربية , القاىرة .  والجامعية
( : " تأثير استخدام النماذج التفاعمية ثالثية األبعاد عمي 4112) حمدي أحمد السيد وتوت .2

تعميم ميارة القفز فتحًا عمي طاولة القفز لطالب المستوي األول بكمية التربية الرياضية 
, كمية التربية الرياضية لمبنات ,  المجمة العممية لعموم وفنون الرياضةجامعة المنوفية " , 

 جامعة حموان .
, المكتبة المصرية  الجمباز الفني ) بنين و بنات (( : 4112) البصير عميعادل عبد  .7

 لمطباعة والنشر , اإلسكندرية . 
فؤاد رزق عبد الحكيم ، هيثم عبد الرازق أحمد ، طارق فاروق عبد الحميد ، ناهد  .11

 ( : المتغيرات الميكانيكية لمشقمبة الجانبية عمي اليدين مع ربع 4119)  محمد عبد المطيف
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لفة متبوعة بدورة ىوائية خمفية مكورة كنياية حركية عمي عارضة التوازن كدالة لوضع 
 مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضيةتمرينات نوعية لناشئات الجمباز . بحث منشور , 

 , كمية التربية الرياضية , جامعة أسيوط . 3, المجمد  25, العدد 
( : تأثير استخدام الرسوم ثالثية األبعاد عمى 4115) محمد إبراهيم ناصر التميمي .11

مجمة –مستوى أداء بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ رياض األطفال بدولة الكويت 
 (79العدد  – 51مجمد  –جامعة الزقازيق  – بحوث التربية الرياضية

 الحركياختبارات األداء م( : 1772)  محمد حسن عالوي ، محمد نصر الدين رةوان .14
 , الطبعة الثالثة , دار الفكر العربي, القاىرة .

( : 4111)  محمد سعد زغمول ، مكارم حممي أبو هرجة ، هاني سعيد عبد المنعم .13
 , مركز الكتاب لمنشر , القاىرة . تكنولوجيا التعميم وأساليبيا في التربية الرياضية

 الجزء , والرياضة البدنية التربية في والتقويم القياس ( :م1777) حسانين صبحي محمد .12
 القاىرة , العربي الفكر دار , األول

( : " برنامج تعميمي لبعض ميارات كرة اليد في 4119)  محمد شحات عبد العظيم .15
, كمية التربية الرياضية ,  جامعة  رسالة ماجستير غير منشورةضوء التحميل الكينماتيكي " , 

 مدينة السادات .  
, مركز  ديناميكية تدريس التربية الرياضية( : 4117)الحميم عبد الحكيممحمود عبد  .17

 الكتاب لمنشر , القاىرة .
, دار الكتاب  التكنولوجيا التعميمية والمعموماتية( : 4111) محمد محمود الحيمة .19

 الجامعي , القاىرة.  
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