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 تأثري اسرتاتيجية السقاالت التعليمية الزقمية علي مستىي أداء بعط
 ملبتدئات مجباس اآليزوبك املهارات األساسية  

 
 أ.د/ على محمد عبد المجٌد
 أ.د/ خالد نسٌم سٌد محمود
 أ.م.د/ محمد سالم حسٌن دروٌش

 مرعً عماد علً محمدالباحث/ 

 البحث :مقدمة 

ٌشهد العالم المعاصر الٌوم ثورة هائلة من التقدم العلمً والتقنً أدت إلً تغٌرات جذرٌة ، فالتعلٌم فً القرن الحالً ٌتوجه نحو        

توظٌف المعرفة فً مجاالت الحٌاة وإستخدام تكنولوجٌا المعلومات ، وتحقٌق العدٌد من األهداف التً ال تعتمد علً التلقٌن والحفظ بل 

تتعمق أكثر فً عملٌتً التعلٌم والتعلم الفعال القائم علً نظرٌات تعلٌمٌة متجددة ، مما ٌتطلب من المإسسات التربوٌة التعلٌمٌة تمتد و

إعادة تطوٌر برامجها وطرق تدرٌسها لكً تفً بحاجات الحٌاة العصرٌة ومواكبة التطورات العلمٌة والتقنٌة المتسارعة التً تتطلب 

 فً العملٌة التعلٌمٌة .الالعبةلمعلم وتغٌٌراً فً أدوار ا

بؤنه نشط ٌبنً لالعبةوتعتبر التربٌة من أكثر المٌادٌن تؤثراً بالفلسفة البنائٌة وبتٌاراتها المعرفٌة واإلجتماعٌة ، فهً تنظر        

 الواقع .معارفه من خالل تفاعله مع المعلومات ، ومع خبرات اإلخرٌن ، ولٌس من خالل تكوٌن صوراً أو نسخ من 

( أن النظرٌة البنائٌة ظهرت كظاهرة بارزة للتعلم فً العقد الماضً نتٌجة ألعمال دٌوي )  2003)  منٌر موسً صادقٌري و        

Dewey( وبٌاجٌه ، )Piaget( وبرونر ، )Bruner  ( ًوفٌجوتسك ، ) Vygotsky ) الذٌن قدموا سوابق تارٌخٌة للنظرٌة

لإلنتقال من التربٌة التً تستند علً النظرٌة السلوكٌة إلً التربٌة التً تسند علً النظرٌة المعرفٌة البنائٌة .  البنائٌة والتً تمثل نموذج

(11  :11 ) 

( إلً أن النظرٌة البنائٌة اشتقت من النظرٌة البنائٌة المعرفٌة لبٌاجٌه ، التً تشٌر إلً  2006سلوي محمد أبو عودة )  توأشار       

من نتائج هو الذي ٌحدد التعلم ، والنظرٌة البنائٌة اإلجتماعٌة لفٌجوتسكً التً تشٌر إلً أن السٌاق الالعبةإن ما ٌحصل علٌه 

 ( 32:  6دد التعلم . ) اإلجتماعً للتعلم هو الذي ٌح

(  2003منٌر موسً صادق )  أشار الٌهوالفكرة األساسٌة التً تستند علٌها النظرٌة البنائٌة هً أن الدافع ٌقود للفهم ، وهذا ما        

 (66:  11فالمعرفة تبنً بتكامل الخبرات والمعلومات السابقة فً ضوء نشاط المتعلمٌن . )

( أن النظرٌة البنائٌة تقوم علً بناء التراكٌب المعرفٌة الجدٌدة ، فالتعلم عملٌة  2002اهر الوهر ) فً حٌن ٌري محمود ط       

 (  .  89:  10) الالعبةإحداث تغٌٌرات لبناء التراكٌب المعرفٌة الموجودة لدي 

( ،   Molenaar,et al ,2011( ، ودراسة )  An,2010( ، ودراسة )  Doering,2007وهذا مؤكدته نتائج دراسة )        

( )  13فالتعلم ٌحدث من خالل المشاركة والتفاعل مع األكثر معرفة أو قدرة ، لٌإثر فً طرٌقة التفكٌر وتفسٌر المواقف المختلقة ) 

16  ) 

(   ZAD) (Zone of Actual Development)" إلً أن مستوي النمو الحقٌقً أو الفعلً  Vygotsky حٌث أشار "       
 –األقران  –ٌحدث بالتعاون مع متعلمٌن أكثر قدرة ، فمستوٌات بناء المعرفة تبدأ بتوافر المساعدة والمساندة من االكثر قدرة ) المعلم 

 اً الوالدٌن ....( ثم قٌام التلمٌذ بالتمركز حول الذات بإستخدام اللغة واإلشارات ألداء المهمة من المتمركز حول الذات إلً حدثاً داخلٌ
 (166:  18مترابطاً مع تفكٌره لٌصبح بعد ذلك آلٌاً فً أداء المهمة الجدٌدة .) 

 

 

 

شهدت رٌاضة الجمباز تطورا هائال فى األداء الفنى لمختلف أنواعه وتطورت القوانٌن الخاصهه بكهل نهون مهن أنهوان الجمبهاز          

وٌعتبر من أحد أهم هذه األنوان هو جمباز اآلٌروبك لما ٌتمتع به من أهمٌه جمالٌه وبدنٌة وحركٌة وكثرة الهدول التهى تمارسهه وتسهعى 
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متقدمة فى البطوالت الدولٌهة. وأصهبح النههوا بالرٌاضهه ضهروره قومٌهة وإنسهانٌة بإعتبارهها مهن أههم وسهائل للحصول على مراكز 

 إعداد وتنمٌة أهم وسائل المجتمع وهى تنمٌة البشرٌة لمواجهه التحدٌات الجارٌة،األمر الذى ٌتطلب زٌاده القدرة المعرفٌة والثقافٌة فهى

تلفهه وتعهد رٌاضهة الجمبهاز نشهاط رٌاضهى ذو طهابع خهام ٌتضهمن مجموعهة مهن المههارات المجال الرٌاضى فى مراحل التعلهٌم المخ

األكروباتٌة والمهارات الجمبازٌة ٌتم الترابط بٌنهما لعمل جملة حركٌة بما ٌتناسب مع الجهاز الذى ستإدى علٌة هذه الجملة ولكل نون 

مبهاز مهن أههم اإلتحهادات العالمٌهة علهى مسهتوى األلعهاب الرٌاضهٌة من أنوان الجمباز متطلبات خاصه به . وٌعتبهر اإلتحهاد الهدولى للج

 حٌث ٌتضمن ثمانٌة أنوان من الجمباز كل نون له مواصفاته الفنٌة والقانونٌة

_جمباز 6_الجمباز للجمٌع 5_جمباز الترامبولٌن. 4_الجمباز اإلٌقاعى للسٌدات. 3_الجمباز الفنى سٌدات.2_الجمباز الفنى رجال. 1

 _ الباركور .  9_جمباز اآلٌروبك. 6األكروبات. 

مشههره 1836تاسس عام  م( أن اإلتحاد المصرى للجمباز من أقدم اإلتحادات المصرٌة حٌث2012وٌذكر إبراهٌم سعد زغلول)       

وأكثرهم مهن حٌهث األهمٌهة، نظهرا لعهدم حهدوث تطهور هائهل فهى رٌاضهه الجمبهاز نجهد إسهتمرار زٌهاده أنواعهه  1866لسنه  14برقم 

_الجمبهاز فنهى رجهال 1وحتى اآلن خمسة انهوان  2011بمرور الزمن فقد بدأ بنون واحد وهو الجمباز الفنى ثم ازداد لٌشمل فى نهاٌه 

_جمبهاز الترامبهولٌن وممها سهبق ٌتضهح أن جمبهاز اآلٌهروك غٌهر 5_الجمبهاز للجمٌهع 4_الجمبهاز االٌقهاعى 3فنى سهٌدات _الجمباز 2

م،وتهم إقامهة أول بطولهة عهالم 1884مدرج فى أنشطة اإلتحاد المصرى للجمباز بالرغم من أنه إنضم إلى اإلتحاد الدولى للجمباز عهام 

م وتشهترك العدٌهد مهن الهدول 2012ٌتم إدراجة فهى األلعهاب األولٌمبٌهة حتهى أولٌمبٌهاد لنهدن م بفرنسا ولم 1885لجمباز اآلٌروبك عام 

قر األجنبٌة فى بطوالت العالم الخاصة بجمباز اآلٌروبك مثل فرنسا، البرازٌل، أسترالٌا، ألمانٌا، المكسٌك، أسبانٌا وجنوب افرٌقٌا، وٌفت

 ( 101:1الوطن العربى لذلك النون من الجمباز. )

 كاملة بمرونه حركاته بآداء الالعبٌن ٌقوم حٌث الموسٌقى، بمصاحبة حركٌة جملة آداء ٌتضمن الذى الجمباز من النون ذلك هو       

 الموسٌقٌة.  الجملة مع تتوافق التى للحركة آداء أفضل ٌظهر ان الالعب على ٌجب العرا خالل وفى وتركٌز، وبطء

 مهع جنهب إلهى جنبها اآلٌروبهك  فصهول بتهدرٌس قهام مهن أول (Monica Beckman) ( 1974  )  بٌكمهان مونٌكها وتعتبهر       

 .الفتره تلك خالل رقم دروس

 مسهابقة أقٌمهت اآلٌروبهك، حٌهث لمسهابقات األولى القواعد وضع تم الثمانٌنات فى اآلٌروبك جمباز حققة الذى الكبٌر النجاح بعد       

 تنمٌهة اآلٌروبك رٌاضة وشهدت اآلٌروبك رٌاضة تطورت حٌث،  ٌكٌةراألم المتحدة الوالٌات فى 1894 م عام األولى للمرة مبسطة

والٌابهان والبرازٌهل (  كنهدا  (مثهل المتحهدة للوالٌهات أخهرى دول وأنضهمت الهدولى اإلنشهار فهى وبهدأت م 1896عهام  وسهرٌعة واسهعة

  . للتحكٌم قواعد ووضعوا ودولٌة وطنٌة مسابقات بتنظٌم وقاموا

 بالوالٌهات بكالٌفورنٌها دٌٌجهو سهان فهى عهالم بطولهة أول إقامهة تهم حٌهث اآلٌروبهك لرٌاضهة هامهة مسهٌرة كانت 1880 عام وفى      

 ( 22) . دولة 16 تضم األمرٌكٌة المتحدة

وبذلك ٌدرك الباحث أن السقاالت التعلٌمٌة : هً أسلوب تدرٌس ٌستخدمها المعلم مإقتاً ، ٌقدم من خاللها المساعدة الوقتٌة          

، بقصد إكسابه بعا المهارات والقدرات التً تمكنه وتإهله من مواصلة عملٌة التعلم ذاتٌاً ، باإلضافة إلً الالعبةالتً ٌحتاجها 

و الالعبة، واإلستفادة من األقران فً عملٌات التعلم ، وبناء جسر من التواصل بٌن المعلم ولالعبةبعد اإلجتماعً التركٌز علً ال

ونقل خبراته المعرفٌة والمهارٌة لهم ، فهً استراتٌجٌة الالعبةالمتعلمٌن بعضهم البعا ، ٌستطٌع من خالله الوقوف علً احتٌاجات 

كونه ٌعمل معلماً مدرباً لهم ،  ةسن 11ل الباحث علً تطبٌق هذه اإلستراتٌجٌة علً مبتدئات تحت جذابة ومشوقة للمتعلمٌن ، لذلك عم

وٌعد الهدف من إستخدام السقاالت التعلٌمٌة هو ان تصبح المبتدئات ذاتٌات مستقالت فً أدائهن للمهمات المتعلمة ، أي نقل مسإلٌة 

 ه .إنجاز المهمة من األفراد األكثر خبرة إلً المبتدئ

 :مشكلة البحث 

تشٌر كثٌر من نتائج الدراسات السابقة المرتبطة بالنظرٌة البنائٌة إلً حاجة المتعلمٌن إلً التفاعل واإلنخراط مع المادة         

  .التعلٌمٌة ، وبناء معرفة متوالدة وصقلها وتطوٌرها ، وهذا ما تفتقر إلٌه أسالٌب التدرٌس المتبعة من قبل المعلمٌن 

( إلً أن هناك عٌوب أو سلبٌات الستخدام أسالٌب التدرٌس المعتادة ، حٌث تحد من   Shih ,2010ٌر نتائج دراسة ) شحٌث ت       

حرٌة المتعلمٌن إلٌجاد عالمهم الخام ، وكذلك إفتقار المناهج إلً نشاطات فعالة ٌشارك فٌها ، وإستحالة قدرة المعلم علً مواجهة 
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والمتعلمٌن بالملل بسبب تكرار المعلومات ، وعدم قدرة الالعبةشخصً ، وتقٌٌمه واإلستمان إلٌه ، وشعور  إحتٌاجات كل متعلم بشكل

 (  19المعلم علً التواصل مع كل متعلم بشكل منفصل .)

، والتً تركز كما تشٌر نتائج الدراسة كذلك إلً إفتقار المحتوي واألسلوب التدرٌسً المعروا إلً تطبٌقات النظرٌة البنائٌة        

 علً التعلم ذي المعنً وبناء المفاهٌم وربطها مع المفاهٌم السابقة مع الموائمة بٌنها لتكوٌن الُبَنى المعرفٌة الجدٌدة .

قادراً علً حل الالعبةإلً إفتقار العملٌة التعلٌمٌة إلً سٌاقات داعمة للتعلم ، لجعل   2000كما أظهرت نتائج دراسة إبراهٌم        

 ( 166:  3كلة التً تفوق قدراته . ) المش

وتعد رٌاضة الجمباز من الرٌاضات المحببة للنفس لما تتمتع به من إثارة وتشوٌق وجمال األداء وتنون المهارات وتنون        

( قد أوصى بوضع 2006األجهزة واألدوات، ومن خالل إطالن الدارس على الدراسات السابقة وجد أن إبراهٌم سعد زغلول )

( علً ضرورة ممارسة جمباز  2015إستراتٌجٌة لجمباز اآلٌروبك لإلتحاد المصرى للجمباز كما اوصً محمد السٌد الحبشً )

 (  8( )  2االٌروبك وزٌادة قاعدة ممارسٌه بإستخدم طرق تعلٌمٌة حدٌثه . ) 

ونظراً لخبرة الباحث فً مجال تدرٌب جمباز اآلٌروبك قد الحظ إستخدام أسلوب تعلٌمً ٌعتمد علً الشرح واداء النموذج مما         

ٌفتقر لعملٌة اإلثارة والتشوٌق وأثناء عملٌة التعلم ، وخاصة أن المهارات تعتمد بصورة كبٌرة علً التكرار من خالل اداء المبتدئات ، 

لباحث بإستخدام أسلوب تعلٌمً ٌعتمد علً الدعائم التعلٌمٌة ) سقاالت التعلٌم ( وهو إعتماد المعلم علً التلمٌحات وسوف ٌقوم ا

والتوجٌهات والوسائط لتحقٌق هدف المحتوي التعلٌمً من حٌث النون والمستوي إلكتساب مهارات جدٌدة ، وكذلك تبادل الخبرات مع 

إلً آخر لتدعٌم البناء المعرفً والوجدانً والمهاري للمبتدئات، لذا كان لزاما علً الباحث إجراء  المعلم واالقران لإلنتقال من مستوي

 الدراسة الحالٌة والتحقق من صدق النتائج .

 أهمية البحث :

 تكمن األهمٌة العلمٌة والتطبٌقٌة للبحث فً اآلتى :

فً العملٌة التعلٌمٌة لالعبةي بضرورة التؤكٌد علً الدور النشط والفعال ـ ٌتفق هذا البحث مع التوجه الحدٌث للنظرٌة البنائٌة التً تناد

، وإتاحة الفرصة لهم لتطوٌر معرفتهم ومعلوماتهم القدٌمة ، بشكل ٌساعدهم علً إستٌعاب المصطلحات الجدٌدة وذلك من خالل 

 السقاالت التعلٌمٌة . 

 علً التعلم الذاتً .ـ معالجة الضعف لدي المتعلمٌن من خالل تدرٌبهم وتشجٌعهم 

ـ ٌقدم هذا البحث إلً القائمٌن علً تطوٌر طرق التعلٌم ، ومعدي برامج تدرٌب المعلمٌن ، وواضعً السٌاسات التعلٌمٌة فائدة فً 

 مجال تطوٌر وإعداد المعلمٌن بإستخدام السقاالت التعلٌمٌة .

 فً مجال جمباز االٌروبك فً الوطن العربى  . –حد علم الباحث  الً –قلة الدراسات العلمٌة  -

قد ٌضٌف هذا البحث جزء تنظٌرى لمكتبة التربٌة الرٌاضٌة بإستخدام استراتٌجٌات جدٌدة كالسقاالت التعلٌمٌة  ومدى تؤثٌرها فً  -

 تعلٌم جمباز اآلٌروبك  .

 رسة مهنته .قد ٌستفٌد منها المدرب  أثناء مما إلقاء الضوء على أسالٌب تعلٌم حدٌثة  -

 هدف البحث : 

ٌهدف البحث إلً التعرف علً تؤثٌر استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة علً مستوي أداء بعا المهارات األساسٌة         
 لمبتدئات جمباز اآلٌروبك

 

 فزوض البحث :

 بناًء علً مشكلة البحث وهدفه تم صٌاغة الفروا التالٌة :ـ        



4 
 

بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي للمجموعة الضابطة لصالح القٌاس  α0.05≤عند مستوى داللة  ذات داللة إحصائٌةــ توجد فروق 

 لقٌاسات جمباز اآلٌروبك لصالح القٌاس البعدي .المهارات األساسٌة البعدي فً بعا 

قٌاس البعدي للمجموعة التجرٌبٌة لصالح القٌاس بٌن القٌاس القبلً وال α0.05≤عند مستوى داللة  ــ توجد فروق ذات داللة إحصائٌة

 لقٌاسات جمباز اآلٌروبك لصالح القٌاس البعدي .بعا المهارات األساسٌة البعدي فً 

بٌن متوسطً القٌاسٌٌن البعدٌٌن لمجموعتً البحث التجرٌبٌة  α0.05≤عند مستوى داللة  ــ توجد فروق ذات داللة إحصائٌة 

 لمجموعة التجرٌبٌة .القٌاس البعدي  ل لصالحبعا المهارات األساسٌة والضابطة فً 

 مصطلحات البحث : 

  :  الرقمٌةالسقاالت التعلٌمٌة 

 –تابلت  –من قبل معلم قادر علً استخدام الوسائل األلكترونٌة الحدٌثة ) الب توب لالعبةــ شكل من أشكل المساعدة التً تقدم        

علً أن ٌجري المهمة والتً عادة ٌكون غٌر قادر علً إنجازها بشكل مستقل ، وتقدم المساعد الالعبةسمارت فون ( ، الذي ٌساعد 

من خالل أشكال أو صور توضٌحٌة أو رسوم بقصد إكسابه بعا المهارات والقدرات التً تمكنه وتإهله الالعبةالوقتٌة التً ٌحتاجها 

 ( 16. )فرداً بؤن ٌواصل بقٌة تعلمه من

ــ هً إحدي تطبٌقات النظرٌة البنائٌة تهدف إلً تزوٌد المتعلمٌن بالدعم والتوجٌه لتحقٌق مزٌد من التعلم ٌصعب الوصول إلٌه        

فً منطقة التعلم التً الٌمكن تجاوزها دون مساعدة اآلخرٌن ، بعدها لالعبةدون مساعدة المعلم ، فهً تعمل علً توفٌر دعم مإقت 

 )   18رك لٌكمل بقٌة تعلمه منفرداً معتمداً علً قدراته الذاتٌة . )ٌت

 بآداء الالعبٌن ٌقوم حٌث الموسٌقى، بمصاحبة حركٌة جملة آداء ٌتضمن الذى الجمباز من النون ذلك هو        جمباز اآلٌروبك :

 الجملة مع تتوافق التى للحركة آداء أفضل ٌظهر ان الالعب على ٌجب العرا خالل وفى وتركٌز، وبطء كاملة بمرونه حركاته

 ( 9. )الموسٌقٌة

 إجزاءات البحث :

 منهج البحث : 

الباحث المنهج التجرٌبً وذلك لمالئمته لطبٌعة البحث ، وقد استعان بإحدي التصمٌمات التجرٌبٌة وهو التصمٌم  ستخدما        

 . التجرٌبً لمجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة واألخري ضابطة بتطبٌق القٌاسات القبٌلة والبعدٌة للمجموعتٌن

 مجتمع وعٌنة البحث :

/  2018لموسم بؤكادٌمٌة اإلمبراطورٌة الرٌاضٌة بالتجمع الخامس المبتدئات العبات الجمباز من تمثل المجتمع األصلى للبحث        
حٌث تم تقسٌمها لمجموعتٌن أحداهما مبتدئه من المجتمع األصلً ( 20قوامها ) عمدٌة، وقد قام الباحث باختٌار عٌنة م  2020

 مبتدئاتً ( 10، واألخرى ضابطة قوامها ) السقاالت التعلٌمٌةستخدام ٌتم تنفٌذ الوحدات التعلٌمٌة با مبتدئات( 10تجرٌبٌة قوامها )
 الشرح والنموذج .تستخدم االسلوب التقلٌدي 

 . خارج عٌنة البحث مجتمع البحث و وهم من مبتدئة(  20 تم اختٌار عٌنة الدراسة اإلستطالعٌة  وعددهم )      
 

 ما ٌلً : وقد راعً الباحث فً إختٌار عٌنة البحث 
 أن تكون المبتدائات من اإلناث .ـ 

 سنة ومسجلٌن باالتحاد المصري للجمباز  . 11ـ مرحلة تحت 
   . ـ رغبتهم فً ممارسة جمباز اآلٌروبك
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 المتغٌرات واالختبارات المختارة قٌد البحث : 

 ـ اختبارات المتغٌرات البدنٌة قٌد البحث :

تحدٌد المتغٌرات البدنٌة الخاصة بالمهارات قٌد البحث : حدد الباحث المتغٌرات البدنٌة المرتبطة بالمهارات قٌد البحث ثم قام بوضعها 
( خبراء فً مجال الجمباز  10( روعً فٌها االضافة والحذف بما ٌناسب رأي الخبٌر وتم عرضها علً )  2فً استمارة مرفق ) 

 ( ٌوضح اهم المتغٌرات البدنٌة الخاصة بالمهارات قٌد البحث  1دٌد أهم هذه المكونات وجدول ) ( وذلك لتح 1مرفق )  
 01ن = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوات وحٌث أن الباحث حدد النسبة  11( نتٌجة أراء السادة الخبراء لتحدٌد المكونات البدنٌة الخاصة لناشئات الجمباز تحت  1ٌوضح جدول )  

 مكونات أساسٌة لناشئات جمباز االٌروبك وهً كاألتً :ـ  6% فؤكثر لذا فقد التوصل الباحث إلً  90المئوٌة لقبول المحور بنسبة 

 القوةـ                           التوافق  ـ                                الرشاقة -

 التوازنـ                         السرعةـ                                   المرونة -

           

لبدنٌة قٌد البحث ، ووفقا لما أشار الٌه المسح قام الباحث بتصمٌم اسنمارة استطالن رأي الخبراء لتحدٌد أهم االختبارت التً تقٌس المتغٌرات ا

 (   2المرجعً واستمارة استطالن أراء الخبراء وذلك الختٌار انسب االختبارات التً تقٌس المتغٌرات البدنٌة قٌد البحث مرفق ) 

  

 م
 عهاصر

 اللياقة             اخلرباء 

 البدنية
 الهسبة املئوية التكرار

 %  99 9 الرشاقة  -1
 %199  19 المرونة  -2
 % 89 8 القوة   -3
 % 199 19 التوافق  -4
 % 89 8 السرعة  -5
 %  79 7 القدرة   -6
 % 69 6 الدقة  -7
 %  99 9 التوازن  -8
 %  9 9 التحمل  -9
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 ات قٌد البحثنتٌجة استطالع رأي الخبراء لتحدٌد االختبارات البدنٌة التً تقٌس الصفات البدنٌة الخاصة بالمهار

عُاصررررررش 

 انهُالت

 انبذَُت 

 االختباساث

 االختباساث  انُغبت  انتكشاس

 انًغتخهصت 

  القوة

 %  79 6 الدفع العمي ) الضغط ( اختبار

 اختبار الشد ألعمي المعدل

 %  79 6 الجموس من الرقود ) البطن ( اختبار

 %  69 6 ) الوثب العريض ( قوة عضالت الرجمين اختبار

 %  89 9 اختبار الشد ألعمي المعدل

 %  69 6 اختبار رفع الرجمين من التعمق

 الرشاقة

 %  59 5 اختبار الجري المكوكي

 م 15اختبار الجري الزجزاجي 
 %  79 7 اختبار اإلنبطاح المائل من الوقوف

 %  99 9 م  15اختبار الجري الزجزاجي 

 % 69 6 الجري الدائري اختبار

 
 المرونة

 % 59 5 اختبار ثني الجذع امام اسفل من الوقوف

 (جراند كار اختبار فتح الحوض ) 
 %  199 19 (جراند كار اختبار فتح الحوض ) 

 %  79 7 اختبار الكوبري

 %  59 5 مرونة الكتف اختبار

 التوافق

 %  89 8 نط الحبل اختبار

 %  59 5 واستقبال الكرات عمى حائط اختبار رمي نط الحبل اختبار

 %  39 3 اختبار الدوائر المرقمة

 السرعة 

  %  59 5 ث من البدء العالي 19العدو 
 

 ث 15الجري في المكان 
 
 

 % 39 3 م من بداية متحركة39العدو 

 ث 15الجري في المكان 
8 89  % 

 5والثبات  الوقوف عمي مشط القدم %  89 8 ث  5والثبات  الوقوف عمي مشط القدم التوازن
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سنة  11( نتٌجة أراء السادة الخبراء لتحدٌد عناصر اللٌاقة البدنٌة الخاصة لمبتدئات جمباز االٌروبك تحت   2ٌوضح الجدول رقم )   

 % فؤكثر لذا قد توصل الباحث لالختبارات األتٌة :ـ  90وحٌث ان الباحث حدد النسبة المئوٌة لقبول المحمور بنسبة 

 "  لمعدلاختبار الشد ألعمي ا"   القوة -

 " م 15اختبار الجري الزجزاجي "  الرشاقة -

 " (جراند كار اختبار فتح الحوض ) "   المرونة -

 " نط الحبل اختبار"   التوافق -

 " ث 15الجري في المكان "   السرعة -
 ث " 5والثبات  الوقوف عمي مشط القدم"  التوازن -

 
 
 

  

 ث % 69 6 الوقوف عمي عارضة بمشط القدم بالطريقة الطولية

 %  39 3 اختبار التوازن عمي الراس والساعدين

 % 39 3 اختبار التوازن عمي الراس واليدين
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 ( 3جذول )  

 انبحج انتجشَبُت و انضابطت انذالالث اإلحصائُت  نتىصُف كهتا يجًىعتً 

 نبُاٌ اعتذانُت انبُاَاث  انًتغُشاث االعاعُتفً 

     02ن=                                                         

 و
 انًتغُشاث

 وحذة

 انمُاط

 ظانًتىع

 انحغابٍ
 انىعُظ

االَحشاف 

 انًعُاسي

 االنتىاء انتفهطح

 

       يعذالث دالالث انًُى 

 0..15- 15156- 15330 115011 115645 سنة/شهر انغٍ 1

 15116 15604- 15115 15421 15424 سم طىل 2

 15212- 15012- 15.61 415111 415151 كجم انىصٌ 3

 .1511 15210- .3536 1125111 1115051 درجة انزكاء 4

       االختباساث انبذَُت 

 15603- 15513- 153.4 35121 25004 عذد انشذ ألعهٍ انًعذل 1

 15335 15066- 15204 25331 35110 ث و 15انجشٌ انضجضاجٍ بٍُ انحىاجض  0

 15613 15123- 15162 256.1 25.02 عى فتح انحىض ) جشاَذ كاس ( 3

 15363 15260- 15503 35331 35310 عذد نط الحبل 4

 15.56- 15350- 15561 35511 35414 عذد ث 15انجشٌ فٍ انًكاٌ  5

 15564 15531- 15016 25051 35214 ث انىلىف عهٍ يشظ انمذو  6

       يغتىي االداء انًهاسي 

 151.1- 15111- 15160 351.1 35150 دسجت اختباس يهاسة انخطىاث األعاعُت 1

 15506 15310- 15160 15131 15160 دسجت ( Straddle Supportاختباس يهاسة )  0

 15404 15206- 15111 15101 15216 دسجت (  Air Turn)   اختباس يهاسة   3

 15162- 15062- 15121 15601 15620 دسجت (  Push Up)  اختباس يهاسة  4

 15360- 15033- 15210 150.1 15010 دسجت (Split Jump to Split) ةاختباس يهاس 5

 15515 15641- 15243 15411 15403 دسجت (  Vertical Split)   اختباس يهاسة 6

 15305 15145- 15101 15611 15631 دسجت (  Helicopter)   اختباس يهاسة 7

 
 124.0الخطا المعٌارى لمعامل االلتواء=

 128.0= 1210حد معامل االلتواء عند مستوى معنوٌة 

(المتوسط الحسابً والوسٌط واالنحراف المعٌاري ومعامل االلتواء لدى افراد عٌنة البحث فى المتغٌرات االساسٌة 3ٌوضح جدول )

مما ٌشٌر الى  اعتدالٌة البٌانات اقل من حد معامل االلتواء  ( وهى3)±قد تراوحت ما بٌن  ان قٌم معامل االلتواءقٌد البحث وٌتضح 

 طى داللة مباشرة على خلو البٌانات من عٌوب التوزٌعات الغٌر اعتدالٌةوتماثل المنحنى االعتدالى  مما ٌع

بعههد أن تؤكههد الباحههث مههن أن عٌنههة البحههث مسههحوبة مههن مجتمههع متجههانس وتقههع تحههت المنحنههً االعتههدالً، تههم تقسههٌم العٌنههة إلههى 
وتحقهق الباحهت مهن التكهافإ مهن خهالل  ،العبهات (10بواقهع )واألخهرى ضهابطة،  ،العبهات (10مجموعتٌن أحهداهما تجرٌبٌهة، بواقهع )

 (.4" كما يتضح من جدول ) T " اختبارإٌجاد)التكافإ( بٌن مجموعتً البحث ، وذلك عن طرٌق 
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 ( 4جدول)  

 انتجاَظ ودالنت انفشوق بٍُ يتىعطاث انمُاعاث انمبهُت نذي انًجًىعتٍُ انتجشَبُت وانضابطت

 األعاعُت لُذ انبحج نبُاٌ انتكافؤفً انًتغُشاث 

 12=0=ن1ن                                                                                                                       

 م

 المتغٌرات
 انفشق المجموعة الضابطة المجموعة التجرٌبٌة

بٍُ 

 انًتىعطاث

 انتجاَظ

 
 لًُت )ث(

يغتىي 

انذالنت 

 ع± س ع± س االحصائُت

         يعذالث دالالث انًُى 

 .1284 ..120 020.1 121.1 0..12 0120.1 12.00 012001 انغٍ 0

 12004 .1200 02000 12114 12100 ..024 12100 024.0 طىل .

 12004 .12.0 .02.4 12.11 ...02 402.11 .0200 412.11 انىصٌ .

 12800 .1204 02.80 12000 .200. ..00.21 .208. 0002800 انزكاء 4

             انبذَُت االختباساث 

 0..12 12180 02100 12100 .12.8 2110. 12.80 2.80. الشد ألعلً المعدل 0

 ...12 12180 02180 12101 02.40 20.4. 0..02 2184. م 00الجري الزجزاجً بٌن الحواجز  .

 12.40 12100 021.1 12141 02088 .281. ..020 .200. فتح الحوض ) جراند كار ( .

 .12.0 .1200 02141 121.1 12014 4..2. ..120 4..2. نط الحبل 4

 12010 1..12 02008 12011 120.4 2404. .1200 2.04. ث 00الجري فً المكان  0

 12800 8..12 02001 12011 12.00 2004. 12.04 2.04. الوقوف علً مشط القدم  0

             مستوى االداء المهارى 

 124.0 12800 02408 121.0 12100 2001. 12100 2040. اختبار مهارة الخطوات األساسٌة 0
 02100 1210. 02101 12100 12100 02.00 12408 120.8 ( Straddle Supportاختبار مهارة )  .
 02.10 12000 02.00 12001 12101 02041 120.0 12840 (   Air Turn)   اختبار مهارة .
 120.. 120.1 12000 12000 121.. 02.80 124.1 12081 (   Push Up)  اختبار مهارة  4
 12800 12.0. 12810 12.01 12104 021.. 12040 12880 ( Split Jump to Split) ةاختبار مهار 0
 02404 12.41 020.. 12.00 12108 020.0 120.. 12010 (   Vertical Split)   اختبار مهارة 0
 120.8 12184 120.. 12180 12110 02100 120.0 128.4 (   Helicopter)   اختبار مهارة 0

 

 3510(= 0، 50  ودسجتً حشَت )15لًُت  )  ف  ( انجذونُت عُذ يغتىي يعُىَت 

 2.2010 = 10قٌمة  )  ت  ( الجدولٌة عند مستوى معنوٌة 

 
التباٌن االكبر على التباٌن االصغر فى جمٌع المتغٌرات اقل من قٌمة )ف( الجدولٌةعند مستوى معنوٌة ( ان قٌمة 4ٌوضح جدول )

مماٌشٌر الى تجانس مجموعتى البحث كما ٌتضح عدم وجود فروق ذات داللة احصائٌة بٌن القٌاسات القبلٌة لدى المجموعتٌن  0.05
 .  حث مما ٌعطى داللة مباشرة على تكافإ  المجموعتٌن فى تلك المتغٌراتالتجرٌبٌة و الضابطة فى المتغٌرات األساسٌة قٌد الب

 
 
 
 
 

 وسائل وأدوات جمع البٌانات :
قام الباحث باالطالن على المراجع والدراسات السابقة المشابهة بغرا االستفادة منها فً كٌفٌة تصمٌم اسهتمارة اسهتطالن 

 المهارٌة .  البدنٌة و اإلختباراتأراء السادة الخبراء، وكذلك تحدٌد وإجراء 

 شروط اختٌار الخبٌر : /أ 

(  خبراء  10قام الباحث باختٌار الخبراء، البالغ عددهم )
 وفقا للشروط اآلتٌة : ( 1 مرفق )

 أن ٌكون عضو هٌئة تدرٌس بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  -1 
 ( سنوات .10اال تقل عدد سنوات الخبرة عن )  -2   
 ٌروبك .اال فً تدرٌب ( سنوات 3ــ أن ٌكون مدرب معتمد من اإلتحاد المصري للجمباز بعدد سنوات خبرة )  3
 

 استمارة استطالع آراء الخبراء  :  /ب 
 ( 2 " قٌد البحث". مرفق )بدنٌة الخبراء حول اإلختبارات الاستمارة استطالن أراءالسادة  -1
 (  3االختبارات البدنٌة المستخدمة مرفق )  -2
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 ( 4 استمارة استطالن أراءالسادة الخبراء حول اإلختبارات المهارٌة " قٌد البحث". مرفق ) -3
 ( 5 " مرفق ) سامٌة لطفً االنصاري" إعداد  ستوى القدرة العقلٌة ) الذكاء ( إختبار م -4
 ( 6 )استمارة استطالن أراء السادة الخبراء حول البرنامج التعلٌمً المقترح خالل فترة اإلعداد . مرفق  -5

  األدوات واألجهزة  المستخدمة فً البحث :

 األجهزة المستخدمة فً البحث : -0
 

 .)شرٌط قٌاس مرن )بالسنتٌمتر- جهاز الرستامٌتر لقٌاس الطول مقدرا بالسنتٌمتر
  .ساعة إٌقاف لحساب الزمن - .)مٌزان طبً لقٌاس الوزن )بالكٌلو جرام-
  

وقد تم التؤكد من صالحٌة هذه األجههزة مهن خهالل الدراسهة االسهتطالعٌة كمها تهم معهاٌرة بعضهها بؤخهذ قٌاسهات علهى أجههزة  
 علمٌة مماثلة ومقارنة النتائج المحصلة منها الستبعاد أي جهاز ٌعطً قراءات غٌر مطابقة للمعاٌرة . 

 االختبارات والمقاٌٌس المستخدمة:
للعدٌهد مهن المراجهع والدراسهات والبحهوث العلمٌهة السهابقة والتهً لهها عالقهة بموضهون  قام الباحث بدراسة مسهحٌة 

البحث للتعرف على المتغٌرات المهارٌة باإلضافة إلى التعرف علهى القٌاسهات واالختبهارات المناسهبة لقٌهاس تلهك المتغٌهرات 
ٌهرات المرتبطهة بموضهون البحهث ، ومها ٌمكهن وذلك تمهٌدا لتصمٌم استمارة استبٌان لعرضها على الخبراء لتحدٌد أههم المتغ

لمبتهدئات أن ٌقٌسها من اختبارات حٌث تم التوصل إلى عدد من المتغٌرات المهارٌة المرتبطة بالمههارات الحركٌهة االساسهٌة 
، وقام الباحث بعرا هذه المتغٌرات مهن خهالل اسهتمارة اسهتطالن رأي السهادة الخبهراء وذلهك لتحدٌهد أههم  جمباز األٌروبك

 ( 4 مرفق ) المهارٌة للمهارات الحركٌة "قٌد البحث". المتغٌرات

 

 

 

( 5 مرفق ) اختبار القدرات العقلٌة)الذكاء(2

 " سامٌة لطفً االنصاريمن إعداد "  للصغار والكبار أستخدم الباحث اختبار الذكاء
 المعامالت العلمٌة للقدرات العقلٌة)الذكاء(:

 5/01/9102الموافبق  السبب قام الباحث بحسـاب المعامالت العلمٌة الختبهـار الهذكاء وذلهك خهالل الفتهرة مهن ٌهوم 
 -عمى النحو التالي:  09/01/9102الموافق  السب  إلى ٌوم

 -أوال: صدق االختبار :
) قٌد البحث ( بصدق المقارنة الطرفٌة )  ار  الذكاء ب، الٌجاد الصدق لمتغٌر إخت 5/01/9102قام الباحث بتطبٌق االختبار ٌوم 

 من مجتمع البحث ومن مجتمع البحث وخارج عٌنة البحث  بةالع(  20االرباعً االعلً واالرباعً االدنً  ( ، علً عٌنة قوامها ) 
 ( ٌوضح ذلك. 3 وجدول )

 

 
 (  5جذول  ) 

 دالنت انفشوق بٍُ يتىعطٍ االسباعً األعهً واالسباعً األدًَ

 انزكاء نبُاٌ يعايم انصذقالختباس 

     =ٌ21 

 م

 االختباس
 االسباعً االعهً

 5ن=                   
                   االسباعً االدًَ

فشوق  5ن=

 انًتىعطاث

 لًُت

 ث

 يعايم

 انصذق
 ع± ط ع± ط

 12.00 02.00 02.11 024.1 0182001 02080 0002801 انزكاء 1

 525316 = 15يعُىَت لًُت ث انجذونُت عُذ يغتىي 

 2يغتىَاث لىة انتاحُش الختباس )ث( وفما نًعايم اَتا
 =تأحُش ضعُف 1531يٍ صفش انً الم يٍ 

 =تأحُش يتىعظ 1551انً الم يٍ 1531يٍ -

 انً اعهً           =تأحُش لىي 1551يٍ  -
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. بٌن متوسطى االرباعى األعلى و االرباعى األدنى 05( وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 5ٌتضح من جدول)
 كما ٌتضح حصول االختبار على قوة تاثٌر  وصدق عالٌة          0لدى عٌنة التقنٌن الختبار الذكاء قٌد البحث 

 
 ثانٌا: ثبات االختبارات : 

 العبهة( 20)تم حساب معامل الثبات عن طرٌق تطبٌق االختبار وإعادة تطبٌقه على العبات عٌنة البحث االستطالعٌة و البالغ قوامهها 
حٌث تبهٌن  وبنفس ظروف التطبٌق األول، وإٌجاد معامل االرتباط بٌن التطبٌقٌن،م  12/10/2018، بفارق زمنً قدرة أسبون بتارٌخ 

( مما ٌشٌر إلى ثبات االختبهار، 0.85إحصائٌة بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانى الختبارالذكاء بمعامل قٌمته )وجود ارتباط ذو داللة 
 ( ٌوضح ذلك. 6وجدول ) 

 (0جدول )
 معامل االرتباط بٌن التطبٌق وعادة التطبٌق الختبار الذكاء

 لبٌان معامل الثبات 

 = ٌ21  

 م
 االختباس 

 انتطبُك اعادة  انتطبُك 
 يعايم االستباط

 ع± ط ع± ط

 .12.0 24.8. 00.2001 2.80. 00.2.11 انزكاء 1

 515444 = 15لًُت س انجذونُت عُذ يغتىي يعُىَت 

( وحود ارتباط ذو داللة احصائٌة بٌن التطبٌهق واعهادة التطبٌهق ) اعهادة تطبٌهق االختبهار  ( الختبهار  6ٌوضح جدول  ) 
 . مما ٌشٌر الى ثبات االختبار05الذكاء قٌد البحث لدى عٌنة التقنٌن عند مستوى معنوٌة 

 

 ( .مرفق ) اإلختبارات البدنٌة 
مجموعة من االختبارات التً تقٌس الصفات البدنٌة "قٌدالبحث" وتم اختٌار االختبارات فً ضوء قام الباحث باختٌار         

 بمتغٌرات البحث وتؤثرها بها وموافقتها للمرحلة السنٌة وهً "ـ  ( الرتباطها  1اراء الخبراء مرفق )  
 
 (  م 15بٌن الحواجز  الجري الزجزاجً) الرشاقة(                 الشد ألعلً المعدلضلٌة )لقوة العا

 )نط الحبل (  التوافق               فتح الحوا ) جراند كار () المرونة
 ( ث 5الوقوف علً مشط القدم والثبات )  التوازن(                ث 15الجري فً المكان ) السرعة

 

 البدنٌة :المعامالت العلمٌة لالختبارات 

 5/01/9102الموافبق  السب وذلك خالل الفترة من ٌوم البدنٌة لالختبارات قام الباحث بحسـاب المعامالت العلمٌة 
 -عمى النحو التالي:  09/01/9102الموافق  السب  إلى ٌوم

 -أوال: صدق االختبار :
) قٌد البحث ( بصدق المقارنة الطرفٌة ) البدنٌة الختبارات ا، الٌجاد الصدق لمتغٌر  5/01/9102قام الباحث بتطبٌق االختبار ٌوم 

 من مجتمع البحث ومن مجتمع البحث وخارج عٌنة البحث  بةالع(  20االرباعً االعلً واالرباعً االدنً  ( ، علً عٌنة قوامها ) 
 ( ٌوضح ذلك. 5 وجدول )

 
 

 (  .جذول  ) 

 دالنت انفشوق بٍُ يتىعطٍ االسباعً األعهً واالسباعً األدًَ فً

 نبُاٌ يعايم انصذق االختباساث انبذَُت
 02ن=

 م

 االختباساث انبذَُت
 هًاالسباعً االع

 5ن=                   

                   االسباعً االدًَ
 5ن=

فشوق 

انًتىعطا

 ث

 لًُت

 ث

 يعايم

 انصذق
 ع± ط ع± ط

 .12.0 002141 .12.0 .1512 254.0 15134 35301 الشد ألعلً المعدل 0

 ...12 02.04 12.88 151.0 45616 15204 35620 م 00الجري الزجزاجً بٌن الحواجز  .

 12.81 4..0.2 ..24. 15311 455.1 .1524 25140 فتح الحوض ) جراند كار ( .

 12.00 2801. 028.1 15140 25401 15301 45321 نط الحبل 4

 ...12 02.10 020.0 151.0 25042 15310 45130 ث 00الجري فً المكان  0

 12.00 002080 4..02 151.3 254.0 15331 45412 الوقوف علً مشط القدم  0
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 525316 = 15لًُت ث انجذونُت عُذ يغتىي يعُىَت 

5 بٍُ يتىعطً االسباعً األعهً و االسباعً األدًَ 15( وجىد فشوق راث دالنت احصائُت عُذ يغتىي يعُىَت .َتضح يٍ جذول   )

 كًا َتضح حصىل االختباساث عهً لىة تاحُش  وصذق عانُت1لُذ انبحج  االختباساث انبذَُتنذي عُُت انتمٍُُ فً 

 

 

 ثانٌا: ثبات االختبارات : 

 العبهة( 20)تم حساب معامل الثبات عن طرٌق تطبٌق االختبار وإعادة تطبٌقه على العبات عٌنة البحث االستطالعٌة و البالغ قوامهها 
حٌث تبهٌن  وبنفس ظروف التطبٌق األول، وإٌجاد معامل االرتباط بٌن التطبٌقٌن،م  12/10/2018، بفارق زمنً قدرة أسبون بتارٌخ 

( مما ٌشٌر إلى ثبات االختبهار، 0.85إحصائٌة بٌن التطبٌق األول والتطبٌق الثانى الختبارالذكاء بمعامل قٌمته )وجود ارتباط ذو داللة 
 ( ٌوضح ذلك. 9وجدول ) 

 

 

 (    0جذول  )   

 نبُاٌ يعايم انخباث االختباساث انبذَُتفً اعادة انتطبُك يعايم االستباط بٍُ انتطبُك 
= ٌ21 

 م
 االختباساث انبذَُت

 اعادة انتطبُك  انتطبُك 
 يعايم االستباط

 ع± ط ع± ط

 15052 153.4 35116 .12.0 4..2. الشد ألعلً المعدل 1
 15036 15206 45113 12.80 ..420 م 00الجري الزجزاجً بٌن الحواجز  2
 15014 153.1 35246 .1240 .2.0. فتح الحوض ) جراند كار ( 3
 .1502 15422 35553 124.8 2410. نط الحبل 4

 15030 15563 35406 12400 2041. ث 00الجري فً المكان  5
 15010 15411 35513 ...12 2440. الوقوف علً مشط القدم  6

 515444 = 15لًُت س انجذونُت عُذ يغتىي يعُىَت 

نذي عُُت االختباساث انبذَُت ( وحىد استباط رو دالنت احصائُت بٍُ انتطبُك اعادة انتطبُك ) اعادة تطبُك االختباس  ( فً   0َىضح جذول  )  

 5 يًا َشُش انً حباث االختباس15انتمٍُُ عُذ يغتىي يعُىَت 

 
 

 

 : املهاريةاملعامالت العلمية لالختبارات 
 :المهارٌة معامل صدق لالختبارات  -

 الطرفٌة2المقارنة  -

) قٌهد البحهث ( بصهدق    المهارٌهةاإلختبهارات م ، الٌجاد الصهدق لمتغٌهر  2018/  10/  12قام الباحث بتطبٌق االختبار ٌوم          
مهن مجتمهع  العبهة( 20الٌجاد صدق االختبار وتم تطبٌقة على عٌنة قوامها )( اإلرباعً األعلى واإلرباعً األدنى )  المقارنة الطرفٌة

 ( . 8 األصلٌة وٌوضح ذلك جدول )البحث وخارج عٌنة من مجتمع البحث البحث و
 (.جدول )

 ختبارداللة الفروق بٌن متوسطً االرباعى األعلى واالرباعى األدنى ال

 نبُاٌ يعايم انصذق تمُُى يغتىي االداء انًهاسي 
  02ن=

 م

 اختباس انتمُُى
 هًاالسباعً االع
 5ن=                   

                   االسباعً االدًَ
 5ن=

فشوق 

انًتىعطا

 ث

 لًُت

 ث

 يعايم

 انصذق
 ع± ط ع± ط

 12.00 2.01. 02101 12101 2188. 02.10 820.8 اختبار مهارة الخطوات األساسٌة 1
 02880 02.11 0210. 12100 42804 .2180 12.00 ( Straddle Supportاختبار مهارة )  2
 0280. 02000 02004 12148 42048 02114 12..0 (   Air Turn)   اختبار مهارة 3
 .200. 12004 120.. 12180 .21.1 82081 12.0. (   Push Up)  اختبار مهارة  4
 02004 02100 120.8 1204. 02140 0.20.. 12.08 ( Split Jump to Split) ةاختبار مهار 5
 .02.48 1200. 02... 12..0 42.00 042011 12.8 (   Vertical Split)   اختبار مهارة 6
 02184 02.01 12004 121.. 020.1 012000 12.00 (   Helicopter)   اختبار مهارة .
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 2.306. = 05قٌمة ت الجدولٌة عند مستوى معنوٌة 
االرباعى األعلى و االرباعى األدنى . بٌن متوسطى 05( وجود فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى معنوٌة 8ٌتضح من جدول   )

 كما ٌتضح حصول االستمارة على قوة تاثٌر  وصدق عالٌة0لدى عٌنة التقنٌن الستمارة تقٌٌم مستوى االداء المهارى قٌد البحث 
 

  -ثانٌاً: معامـــــــل الثبات:
قههام الباحههث بحسههاب ثبههات االختبههار باسههتخدام طرٌقههة تطبٌههق االختبههار وإعههادة تطبٌقههه فههً تقنههٌن معههامالت ثبههات اختبههارات العناصههر 

وذلك باستخدام معامل االرتباط بٌن نتائج القٌاسٌن فً التطبٌق األول وإعادة التطبٌهق حٌهث طبهق االختبهار علهى عٌنهة قوامهها المهارٌة 
 ( بتارٌخ اسبونالبحث األساسٌة وتم إعادة تطبٌق االختبار بفارق زمنً )  هخارج عٌن البحث و مجتمعمن ة العب(  20)
 ( 10 م ، كما هو موضح بجدول) 2018/  10/  18 

 (01جدول )
 تمُُى يغتىي ختباسالاعادة انتطبُك يعايم االستباط بٍُ انتطبُك 

 نبُاٌ يعايم انخباث االداء انًهاسي 
= ٌ21 

 م
 انتمُُىاختباس 

 اعادة انتطبُك  انتطبُك 
 يعايم االستباط

 ع± ط ع± ط

 Basic Step )  ) 0200. 020.0 55.12 15004 15036 اختبار مهارة الخطوات األساسٌة 1
 .244. 02104 35563 15060 1502. ( Straddle Supportاختبار مهارة )  2
 2488 02000 35526 15422 15040. (   Air Turn)   اختبار مهارة 3
 214. 12.0. 25114 15.36 15031. (   Push Up)  اختبار مهارة  4
 2000 02.08 3566. 15123 15045. ( Split Jump to Split) ةاختبار مهار 5
 2801 12.08 35001 15051 15020. (   Vertical Split)   اختبار مهارة 6
 .28.4 02400 35013 1533. 1503. (   Helicopter)   اختبار مهارة .

 

 الختباس(   الختباساىد استباط رو دالنت احصائُت بٍُ انتطبُك اعادة انتطبُك ) اعادة تطبُك ( وج 11َىضح جذول  )  

 انتمُُى اختباس5 يًا َشُش انً حباث 15نذي عُُت انتمٍُُ عُذ يغتىي يعُىَت  تمُُى يغتىي االداء انًهاسي 

 

 
 

 الدراسات االستطالعية :
م بإججراء دراسإات .10./01/.0م إلى ٌوم السبت الموافق .10./01/.0قام الباحث فً الفترة من ٌوم السبت الموافق 

 استطالعٌة بهدف اآلتً :

 الثبات ( لالختبارات المستخدمة فً الدراسة . –حساب المعامالت العلمٌة ) الصدق  -
 كد من صالحٌتها إلجراء االختبارات .تجهٌز األدوات واألجهزة المستخدمة فً االختبارات والتؤ -
 تدرٌب المساعدٌن على طرٌقة تنفٌذ االختبارات لضمان ) موضوعٌة ودقة القٌاس ( وصحة البٌانات  -
 توزٌع العمل وترتٌبه وتنظٌمه وتنسٌقه مع المساعدٌن لضمان حسن سٌر العمل أثناء االختبارات . -
 ختبار على حدة لتحدٌد الزمن الذي ٌستغرقه فً جمٌع االختبارات .معرفة الزمن الذي ٌستغرقه كل العبة لكل ا -
 التؤكد من مالئمة البرنامج التعلٌمً للمرحلة السنٌة . -
التعرف على الصعوبات التً من الممكن أن تواجه الباحث عند التطبٌق على العٌنهة األساسهٌة ومهدى إمكانٌهة التغلهب علهى  -

 تلك الصعوبات .

من مجتمع البحث و خارج عٌنإة البحإث ن تم اختٌاره ةالعب( 1.على عٌنة قوامها )االستطالعٌة وقد تم إجراء الدراسة 
 2  نجمٌع االختبارات والقٌاسات علٌه ومماثله لها حٌث تم تنفٌذ

 وقد أسفرت نتائجها على ما ٌلً : 
 االختبارات والقٌاسات .صالحٌة األجهزة واألدوات المستخدمة وكذا أماكن تنفٌذ  -
 تفهم المساعدٌن لطرٌقة أداء االختبارات وكٌفٌة كتابة البٌانات . -
لهههذه مههن خههالل حسههاب المعههامالت العلمٌههة علههى عٌنههة البحههث صههالحٌة االختبههارات والقٌاسههات المختههارة للتطبٌههق  -

 .  االختبارات
 مناسبة البرنامج التعلٌمً المقترح للمرحلة السنٌة . -

 تحدٌد الترتٌب الزمنً ألداء االختبارات والقٌاسات المستخدمة . -
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: البرنامج التعلٌمً المقترح
( 0مرفق ) 

 

 مستوي أداء بعا قام الباحث بالتخطٌط واإلعداد للبرنامج التعلٌمً المقترح باستخدام السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة على
 ، وقد اشتمل ذلك على الخطوات التالٌة:سنة  11لمبتدئات جمباز األٌروبٌك تحت  المهارات األساسٌة 

 أوال :  تحدٌد األهداف التعلٌمٌة للبرنامج:

 -، وذلك من خالل:ةوقد قام الباحث بتحدٌد األهداف العامة طبقاً للجوانب المهارى
 لجمباز األٌروبك .لمهارات الحركٌة لبعا ا دراسة األهداف العامة  - 
 ، وبناء علٌة تم تحدٌد :لبعا المهارات الحركٌة لجمباز األٌروبك تحلٌل محتوى الوحدات التعلٌمٌة  - 

 الهدف العام المعرفً هو: 

 اسماء المهارات الحركٌة " قٌد البحث " بشكل صحٌح . علً عرف الالعباتتأن ت -
 بحث " بشكل سلٌم ." قٌد ال المهارات الحركٌةبـ أن تتعرف الالعبات علً الجانب القانونً المرتبط 

            
 الهدف العام المهاري هو: 

 المهارات الحركٌة " قٌد البحث" بشكل جٌد. عباتالالإدي أن ت -

ترجمههة األهههداف العامههة للبرنههامج التعلٌمههً وصههٌاغتها فههى صههورة سههلوكٌة إجرائٌههة تباعههاً للبرنههامج التعلٌمههً المقتههرح  -

  ٌر تطوالتنمٌة والبهدف  الرقمٌةالسقاالت التعلٌمٌة باستخدام 

 :جمباز األٌروبك األهداف المهارٌة لمهارات 

 بالطرٌقة الصحٌحة.(   ( Basic Stepمهارة الخطوات األساسٌة  بالتعاون مع زمالئهاالالعبة إدي أن ت -

 بالطرٌقة الصحٌحة. ( Straddle Support) مهارة بالتعاون مع زمالئها الالعبة أن تإدي  -

 بالطرٌقة الصحٌحة. (   Air Turn) مهارة بالتعاون مع زمالئها الالعبة أن تإدي  -

 بالطرٌقة الصحٌحة. (  Push Upمهارة ) بالتعاون مع زمالئها الالعبة أن تإدي  -

 بالطرٌقة الصحٌحة. (Split Jump to Splitمهارة ) بالتعاون مع زمالئهاالالعبة أن تإدي  -

 بالطرٌقة الصحٌحة. (  Vertical Splitمهارة )  زمالئهابالتعاون مع الالعبة أن تإدي  -

 بالطرٌقة الصحٌحة. (  Helicopterمهارة )  بالتعاون مع زمالئهاالالعبة أن تإدي  -
 

 ثانٌاً : أسس بناء البرنامج:

 البرنامج التعلٌمً وهى  حرم الباحث على مراعاة مجموعة من األسس العلمٌة عند تصمٌم

 البدنٌة والمهارٌة فى البرنامج التعلٌمً المقترح. نتهواحتٌاجاالالعبات أن ٌراعً خصائم  -
 أن ٌناسب محتوى البرنامج التعلٌمً األهداف الموضوعة. -
 .الالعبات أن ٌناسب محتوى البرنامج التعلٌمً مستوٌات  -
 أن ٌتسم البرنامج بالبساطة والسهولة والبعد عن التعقٌد. -

 
 من جهة اخري2 البعض وبٌن البرنامج التعلٌمً نالالعبات وبعضهمبدأ التفاعل بٌن أن ٌساعد  البرنامج على تحقٌق 

 أن ٌراعً توفٌر االدوات واإلمكانات المناسبة لتنفٌذ البرنامج التعلٌمً. -
 .عباتالالمراعاة عوامل األمن والسالمة حرصاً على سالمة  -
 بعٌداً عن الملل والنفور منه. الالعبات أن ٌتمٌز البرنامج بالجاذبٌة والتشوٌق لدى  -
 فى عملٌة التعلٌم.الالعبات أن ٌعمل البرنامج على تقوٌة العمل التنافسى بٌن جمٌع  -
 إلى درجة التنافس فى األداء المهاري.الالعبات أن ٌعمل البرنامج على الوصول ب -
 لتعلٌم. المختلفة فى الوصول الً التنافس فى االالعبات أن ٌتحدي محتوى البرنامج قدرات  -
 فى وقت واحد.الالعبات أن ٌتٌح البرنامج فرم االشتراك والممارسة لكل  -

للجإانبً )المهإاري( للمهإارات  نالالعبإات وإتقإان كإل مإنهأن ٌراعً البرنإامج السإعادة والمإرح مإن خإالل التعإاون بإٌن 
 "قٌد البحث"2 لجمباز األٌروبك الحركٌة 

 السهل إلى الصعب ومن البسٌط إلى المركب. مراعاة مبدأ التدرج فى محتوى البرنامج من -
 .عباتالالمراعاة مبدأ الفروق الفردٌة بٌن  -
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  خطىات السقاالت التعليمية : 
 

 أوالً : قبل الدرس ) التهٌئة ( 

 وربطها بالمعلومات الحالٌة . العباتالتعرف علً الخلفٌة المعرفٌة األدائٌة ل

 ثانٌاً : تقدٌم النموذج التدرٌسً 

 . استخدام التلمٌحات والدالالت والتساإالت 

 . التفكٌر الجهري للمهارات المتضمنه فً المهمة 

  بٌان إن أمكن  . الالعباتسرد الخطوات التً سوف تتبع فً أداء المهمة وعمل 

 . إعطاء نموذج لتعلم المهارات المستهدفة بإستخدام أحد التقنٌات الحدٌثه 

 الموجهة لمحتوي علمً ومهام متنوعه :ثالثاً : الممارسة الجماعٌة 

 ثم فً مجموعات صغٌرة . تها " زمٌلتها "مع رفٌق تعمل الالعبة 

 والعمل الفوري علً تصحٌحها . الالعبات مالحظة ورصد أخطاء 

  لطرح األسئلة واإلستفسار الذاتً عند تنفٌذ المهارة . الالعباتتوجٌه 

  دربللمهارات تحت إشراف الم الالعباتممارسة . 

 تبادلً . تدرٌبفً العبات مع ال دربٌشترك الم 

 رابعاً : إعطاء التغذٌة الراجعة 

  ًالالعباتتغذٌة راجعة مصححة ألداء  المدربٌعط. 

  قوائم التصحٌح  المدربٌستخدمCheck List )  والتً تتضمن جمٌع خطوات تنفٌذ المهارة ). 

 فً تقوٌم عمله بنماذج معدة مسبقاً . مساعدة المتعلم 

  إلستخدام المراجعة الذاتٌه . الالعباتإتاحة الفرصة 

 المدرب البعا بإشراف  لبعضهن التصحٌح عملٌة فً الالعبات مشاركة . 

  الصحٌح عند الحاجة . التعلٌمًإعادة تقدٌم النموذج 

 خامساً : زٌادة مسئولٌات المتعلم 

  . ٌتضمن ذلك بعا أنشطة التدعٌم والتعزٌز من اجل ربط اإلجراءات وخطوات المهارة بعضها ببعا 

  تدرٌجٌاً . لالعبةالعمل علً إلغاء الدعم المقدم 

 الالعبات  مراجعة أداء . 

  ذاتٌاً فً أداء المهارة . الالعبةتدرج 

 سادساً : إعطاء ممارسة مستقلة لكل متعلم 

 تعلمٌن لممارسة التعلم بطرٌقة مكثفة وشاملة .ٌعطً المعلم فرصة للم 

 األسئلة  عن اإلجابة العبة كل من الختامً وٌطلب التقوٌم بطرح أسئلة المدرب ٌقوم 

 

 حمتىيات الربنامج:

دراسهة ، (  2008إٌنهاس محمهد أبهو زٌهد ) بعد أن قام الباحث باإلطالن على المراجع العلمٌة والدراسات السابقة مثهل دراسهة: 
 & ZAMBRANOدراسههة زامبرانههو و نورٌجهها )  ،(  2015دراسههة محمههد السههٌد الحبشههً ) (  2011محمههد محمههود حمههادة ) 

NORIEGA , 2011  )  ،تهم تحدٌهد محتهوى البرنهامج والهذي ٌعتبهر مهن العملٌهات الهامهة ،  واستطالن رأي الخبراء المتخصصٌن
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بعها المههارات األساسهٌة لجمبهاز "قٌد البحث"، وكهذا  السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌةفى لوضع أسس بناء البرنامج التعلٌمً والذي ٌتمثل 
 " قٌد البحث". األٌروبك

 وٌتمثل محتوى البرنامج فٌما ٌلً:

 "قٌد البحث".جمباز األٌروبك معلومات ومعارف عن المهارات الحركٌة األساسٌة فً  -
 "قٌد البحث"..جمباز األٌروبك تطوٌر الصفات المهارٌة للمهارات الحركٌة األساسٌة فً  -

 اللوحات التعلٌمٌة:

وهى تستخدم للتعلٌم الجمعً والتعلٌم الجمعهً الفهردي، وههى عبهارة عهن نهوعٌن ، همها لوحهات خطٌهة معرفٌهة ورسهومات 
 توضٌحٌة كبٌرة وملونة، وتمتاز بالدقة العملٌة والتناسق.

 لوحات التعلٌمٌة ) الخطٌة(:ال

ولقد استعان الباحث لخطة اإلعداد اللوحات التعلٌمٌة الخطٌة، بخط واضح ومتناسهق السهتخدامها كوسهٌط تعلٌمهً لتوضهٌح 
 "قٌد البحث". جمباز األٌروبك بعا الجوانب المهارٌة فً 

 الرسوم التوضٌحٌة:

تعلٌمٌة، ولقد تم إعداد لوحات تعلٌمٌة لكل مهارة  مهن مههارات كما استعان الباحث بؤحد المتخصصٌن فى إعداد اللوحات ال
 "قٌد البحث" مع كتابة عنوان وتوضٌح أسفل كل لوحة.جمباز األٌروبك 

 اإلمكانات الالزمة لتنفٌذ البرنامج:
بعا الجوانب  ـ أحبال بالستٌكٌة              ـ اقمان      ـ رسوم توضٌحٌة       ـ صور وفٌدٌوهات كوسٌط تعلٌمً لتوضٌح

 المهارٌة 

 خطة تطبيق الربنامج 
 ( 00جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 زمن البرنامج :

( وحهدات تدرٌبٌهة 3( أسهابٌع بواقهع )9استغرق تطبٌق البرنامج التعلٌمً المقترح بإستراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة  )
 . للوحدة ( دقٌقة120( وحدة تدرٌبٌة، بزمن )24إسبوعٌاً ، بإجمالً عدد وحدات )

 :تدرٌبٌة التوزٌع الزمنى للوحدة ال
ق ، اإلعهداد  20اإلعهداد البهدنً العهام ، ق  20اإلحمهاء والمرونهات ( دقٌقة علهى أجهزاءه )120تم توزٌع زمن كل وحدة )

نامج المتبع ق ، الجزء الرئٌسً : تعلٌمً وتطبٌقً ) تطبٌق البرنامج المقترح علً المجموعة التجرٌبٌة ، والبر 30 البدنً الخام
 . التالى ٌوضح نموذج لوحدة تدرٌبٌة  ( ، والجدولق  5التهدئة و الختام  ق ،  45علً المجموعة الضابطة ( 
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 (09جدول )
 تدريبيةالتوزيع الزمنى لموحدة ال

 المحتوي  الزمن  العناصر   أجزاء الوحدة 
لتهيئة جميع تدريبات ويشتمل عمى  ق  15 اإلحماء والمرونات  الجزء التمهيدي 

، والمرونات الخاصة  أجزاء الجسم
 بالجمباز 

 تشتمل عمي تمرينات بدنية عامة . ق  15 اإلعداد البدني العام  
اإلعداد البدني  

 الخاص 
تشتمل عمي تمرينات بدنية ونوعية  ق  29

 خاصة بالجمباز .
عمي المجموعة تطبيق البرنامج المقترح   ق  65 تعميمي وتطبيقي  الجزء الرئيسي 

مج المتبع عمي المجموعة التجريبية ، والبرنا
 الضابطة 

ويشتمل عمى تمرينات تهدئه   ق  5 التهدئة و الختام الجزء الختامي 
 أو لعبة صغيرة . واسترخاء

 
 تنفيذ  جتزبة البحث:

 ، وتدرٌبه  للمساعدة فً اإلجراءات التالٌة : كادٌمٌةالثانً باألالمدرب قبل بدء التدرٌب : قام الباحث بتوضٌح أهداف البحث إلً  
 لالختبارات . وتسجٌل القٌاسات القبلٌة والبعدٌةالمساعدة فً تطبٌق   -
 .الالعبات تجهٌز الملعب وتنظٌم األدوات وتنظٌم   -

 تطبٌق  تجربة البحث :
 اتبع الباحث الخطوات التالٌة فً تطبٌق تجربة البحث .

 تنفٌذ البحث :خطوات 
إجراء الدراسات االستطالعٌة و ما أسفرت عنه قام باستكمال أوجه القصور التً الحظها والتؤكد مهن صهالحٌة األجههزة بعد  

عٌنههة البحههث قبههل بههدء تنفٌههذ قٌاسههات البحههث علههى المجمههوعتٌن التجرٌبٌههة  لالعبههاتواألدوات المسههتخدمة فههً االختبههارات "قٌههد البحث"
 والضابطة حٌث تمت اإلجراءات كما ٌلً :

 
 القٌاس القبلً : /أ 

المهارٌة قٌد البحث للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة وذلك خالل الفترة من   االختباراتقام الباحث بإجراء القٌاس القبلً فً  
 بهدف تحقٌق التكافإ بٌن المجموعتٌن . م .10./ 01 /0.الموافق  الى ٌوم الخمٌس م.10./01 /0.الموافق  السبت

 

 التدرٌبً المقترح :تنفٌذ البرنامج  /ب 

قام الباحث بتطبٌق البرنهامج التعلٌمهً المقتهرح علهى المجموعهة التجرٌبٌهة وفهً نفهس الوقهت  الهذي كهان ٌطبهق فٌهه البرنهامج  
أداء النموذج( علً المجموعة الضهابطة مهع مالحظهة أن زمهن البرنهامج للمجموعهة الضهابطة مسهاوٌا لهزمن  -التعلٌمً المتبع ) الشرح

م الإى ٌإوم .10./ 00/ .قالمواف السبت من جموعة التجرٌبٌة وتم تنفٌذ تجربة البحث لكال المجموعتٌن خالل الفترة منالبرنامج الم
 .التدرٌبٌة دقٌقة ( للوحدة  120اسبوعٌاً، بزمن ) درٌبٌةت وحدات 3، بواقع  م.10./.0 / 0.الموافق  الخمٌس

 القٌاس البعدي : /ج 



19 
 

بعد انتههاء كهال مهن المجمهوعتٌن التجرٌبٌهة والضهابطة مهن تنفٌهذ البرنهامج التهدرٌبً الخهام بكهل منهمها قهام الباحهث بهإجراء  
الخمإٌس الهى ٌهوم  م.10./.8/0.الموافإق  السإبتٌإوم المهارٌة "قٌد البحث" وذلك خالل الفترة مهن  االختباراتالقٌاس البعدي فً 

 البعدي بنفس طرٌقة القٌاس القبلً .، كما تم القٌاس  1.1./0/.الموافق 
 المعالجات اإلحصائٌة:

اسههتخدم الباحههث المعالجههات اإلحصههائٌة للبٌانههات األساسههٌة داخههل هههذا البحههث باسههتخدام برنههامج الحزمههة اإلحصههائٌة للعلههوم 
 اإلجتماعٌة :

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).) 
 Meanالمتوسط الحسابً -1
 Medianالوسٌط . -0
 Standard Deviationاالنحراف المعٌاري. -3
 Skewnessمعامل االلتواء. -4
 Correlation Coefficientمعامل االرتباط. -5
 .  T testإختبار "ت"  -6
 معامل التغٌٌر ) التحسن (    -7
 معدل حجم االثر "اٌتا"  -8

 
 عرض ومناقشة وتفسٌر النتائج :

 أوال: عرض نتائج البحث : 
 البحث، وفى اطار المعالجة اإلحصائٌة سٌتم عرا نتائج البحث بالترتٌب التالى:فى ضوء أهداف و وفروا  

والهذي ٌهنم علهى وجههود فهروق ذات داللهة إحصهائٌة بهٌن متوسههطات عإرض نتإائج الفرضإٌة  االولإى مإن فإإروض البحإث  15
لصهالح القٌهاس البحهث" ،  " قٌهد جمباز األٌروبهك القٌاسات القبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة علً المتغٌرات المهارٌة فى

 البعدي .
 (  01جدول ) 

 انضابطت نذي انًجًىعتبٍُ انمُاط انمبهٍ وانبعذي  دالنت انفشوق

 لُذ انبحج يغتىي االداء انًهاسي فً

 12ن= 

 القٌاس البعدى القٌاس القبلً انًتغُشاث م
فروق 

 المتوسطات

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

 

حجى 

 انتأحُش

 

دالنت 

حجى 

 ع± س ع± س  انتأحُش

0 
اختبار مهارة الخطوات 

 األساسٌة
.2001 12100 02001 120.8 .2111 12.08 02040 12000 

كبٌرة 
 جدا 

. 
اختبار مهارة ) 

Straddle 
Support ) 

 كبٌرة  12400 2111. 12.11 2011. ...12 2001. 12100 02101

. 
 Air)   اختبار مهارة
Turn   ) 

02.00 12001 .2440 02080 .2..4 12.00 02000 12.8. 
 متوسطة 

4 
)  اختبار مهارة 
Push Up   ) 

12000 12000 .2400 120.1 02811 12.11 .2111 12.00 
 متوسطة 

0 
 Split) ةاختبار مهار

Jump to Split ) 
12810 12.01 021.0 1200. 42..1 12.08 002008 120.4 

كبٌرة 
 جدا 

0 
)   اختبار مهارة

Vertical Split   ) 
 كبٌرة  124.0 42100 12444 02810 02408 ...2. 12.00 ..020

0 
)   اختبار مهارة

Helicopter   ) 
120.. 12180 02... 12084 420.1 12..4 0.2041 12044 

كبٌرة 
 جدا 

 15033=1515لًُت ث انجذونُت عُذ يغتىي يعُىَت 
 

 

بٌن القٌاسٌن القبلى والبعدى لدى المجموعة الضابطة فى 0.05 ( داللة الفروق االحصائٌة عند مستوى معنوٌة 13ٌتضح من جدول )

 4.061مستوى االداء المهارى قٌد البحث وٌتضح وجود فروق دالة احصائٌا لصالح القٌاس البعدى حٌث تراوحت قٌمة )ت( ما بٌن )

الى  0.365( وقد حققت قٌم تراوحت ما بٌن )0.644لتاثٌر للمتغٌرات  اكبر من )( كما ٌتضح من جدول  ان قٌم حجم ا 18.640الى 

 .( وهى دالالت متوعة ما بٌن المتوسطة والمنخفضة0.644
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والذي ينص عمى وجوود فوروق ذات داللوة احصوائية بوين متوسوطات عرض نتائج الفرضية  الثانية من فروض البحث 
لصووالح " قيوود البحووث" ،  جمبوواز األيروبووك  جريبيووة عمووي المتغيوورات المهاريووة فووىالقياسووات القبميووة والبعديووة لممجموعووة الت

 القياس البعدي .
 (  04جدول ) 

 انتجشَبُت نذي انًجًىعتبٍُ انمُاط انمبهٍ وانبعذي  دالنت انفشوق

 لُذ انبحج يغتىي االداء انًهاسي فً

 12ن= 

 م

 انًتغُشاث

 القٌاس البعدى القٌاس القبلً
فروق 

 المتوسطات

الخطأ 
المعٌاري 
 للمتوسط

 
 قٌمة ت

 

 

حجى 

 انتأحُش

 

دالنت 

حجى 

 ع± س ع± س انتأحُش

0 
اختبار مهارة الخطوات 

 األساسٌة
 مرتفع .2.0. .82.4. .12.1 .8204 .12.0 0028.4 12100 2040.

. 
اختبار مهارة ) 

Straddle 
Support ) 

02100 1210. 82..4 12004 02.0. 12.14 .02080 
42... 

 مرتفع

. 
 Air)   اختبار مهارة
Turn   ) 

02.10 12000 82... 12014 020.8 12..0 .12.41 
.2..8 

 مرتفع

4 
)  اختبار مهارة 
Push Up   ) 

120.. 120.1 4200. 12.14 4200. 12014 ..24.0 
42400 

 مرتفع

0 
 Split) ةاختبار مهار

Jump to Split ) 
12800 12.0. 820.4 1200. 0201. 12.1. .02840 

4204. 
 مرتفع

0 
)   اختبار مهارة

Vertical Split   ) 
02404 12.41 82004 12080 02.11 12.0. .02800 

.20.4 
 مرتفع

0 
)   اختبار مهارة

Helicopter   ) 
120.8 12184 82004 12080 820.0 12..0 .02000 

02000 
 مرتفع

 

تجرٌبٌة فى بٌن القٌاسٌن القبلى والبعدى لدى المجموعة ال0.05 ( داللة الفروق االحصائٌة عند مستوى معنوٌة 14ٌتضح من جدول )

قٌد البحث وٌتضح وجود فروق دالة احصائٌا لصالح القٌاس البعدى حٌث تراوحت قٌمة )ت( ما بٌن  مستوى االداء المهارى

( وقد حققت قٌم تراوحت ما بٌن 0.90التاثٌر للمتغٌرات  اكبر من )( كما ٌتضح من جدول  ان قٌم حجم 38.426الى 26.956)

 بشكل كبٌر على المتغٌر التابع   0000مما ٌدل على فاعلٌة البرنامج 0( وهى دالالت المرتفعة 5.166الى  3.268)

 

متوسهطات القٌاسهات البعدٌهة والذي ٌنم على وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائٌة بهٌن عرض نتائج الفرضٌة  الثالثة من فروض البحث 
 لصالح المجموعة التجرٌبٌة .جمباز األٌروبك " قٌد البحث" ،  لمجموعتً البحث " الضابطة والتجرٌبٌة" علً المتغٌرات المهارٌة فى

 
 
 
 
 
 

 (  05جدول ) 
  نًغتىي االداء انًهاسي و يعُىَت حجى انتأحُش دالنت انفشوق بٍُ يتىعطاث انمُاعاث انبعذَت

 انضابطتو يجًىعتً انبحج وانتجشَبُتنذي 
                                                            ٌ1ٌ=2=11 

دالنت حجى حجى  لًُتانفشق بٍُ  انًجًىعت  انضابطت انًجًىعت  انتجشَبُت انًتغُشاث م
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 ع± ط ع± ط
 انتأحُش ث انًتىعطاث

 

 انتأحُش

0 
 

اختبار مهارة الخطوات 
 األساسٌة

0028.4 12.0. 02001 120.8 
020.4 002.10 .2080 

 مرتفع

. 
 

 Straddleاختبار مهارة ) 
Support ) 

82..4 12004 .2001 12... 
42004 0.20.0 .2000 

 مرتفع

. 
 

 82... 12014 .2440 02080 (   Air Turn)   اختبار مهارة
42884 002..0 .21.4 

 مرتفع

4 
 

  Push Up)  اختبار مهارة 
 ) 

4200. 12.14 .2400 120.1 .2..0 .2810 .24.. 
 مرتفع

0 
 

 Split Jump) ةاختبار مهار
to Split ) 

820.4 1200. 021.0 1200. .24.. 0128.. .2..8 
 مرتفع

0 
 

 Vertical)   اختبار مهارة
Split   ) 

82004 12080 .2... 02408 024.0 01204. .2000 
 مرتفع

0 
 

)   اختبار مهارة
Helicopter   ) 

82004 12080 02... 12084 .2040 012001 .2804 
 مرتفع

 

 ( داللة الفروق االحصائٌة بٌن متوسطات القٌاسات الب15ٌوضح جدول )
وقد  0.05عدٌة  لدى مجموعتى البحث التجرٌبٌة والضابطة فى متغٌر مستوى االداء المهارى قٌد البحث وذلك عند مستوى معنوٌة  

( كما ٌتضح ان قٌم حجم التاثٌر لمستوى االداء المهارى بٌن مجموعتى البحث  19.846الى 8.901تراوحت قٌمة )ت( ما بٌن )
مما ٌدل على فاعلٌة 0(وهى دالالت مرتفعة  3.996الى  2.166(  وقد تراوحت ما بٌن )0.90التجرٌبٌة والضابطة اكبر من )

 غٌرات لصالح المجموعة التجرٌبٌة عنة لدى المجموعة الضابطةالبرنامج بشكل مرتفع على تلك المت
 ثانٌا : مناقشــــة وتفسٌر النتائج:

بناء على الدراسة المرجعٌة التً قام به الباحث لعدد من المراجع والدراسات واألبحاث المرتبطة بموضون البحث قد تمت مناقشهه     
 ٌنة األساسٌة وقد تم التحقق من فروا البحث كما ٌلى:النتائج المستخلصة بعد التطبٌق النهائً على الع

  :توجد فروق دالهه إحصهائٌاً بهٌن متوسهطات درجهات القٌاسهٌن مناقشة وتفسٌر الفرض األول من فروض البحث والذي ٌنص على
 .القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة فً بعا المتغٌرات المهارٌة " قٌد البحث "، ولصالح القٌاس البعدي

وٌعزو الباحث هذه النتٌجة إلى أن الطرٌقة التقلٌدٌة )المتبعة( تعتمد على الشهرح التقلٌهدي للمههارة الحركٌهة والعهرا الجٌهد ثهم 
فرصة التعلم مما ٌإثر إٌجابٌاً فً  لالعباتوهذا ٌتٌح  المدرب ثم التغذٌة الراجعة من جانب الالعباتتؤتً الممارسة والتكرار من جهة 

 األداء المهارى.
بتفاصهٌل األداء ٌسهاعد علهى تكهوٌن صهورة واضهحة لههذه المههارات الحركٌهة ،  الالعبهات كما ٌعزو الباحهث ذلهك الهى معرفهة 

حٌهث ٌإكهدون أن الطرٌقهة التقلٌدٌهة ، (  2011( ، محمهد محمهود حمهادة )  2008إٌنهاس محمهد أبهو زٌهد )  وٌإكد ذلك دراسة كل من
المهارات الحركٌة والقدرات البدنٌة ، وبذلك ٌتحقق الفرا األول من فروا البحث والذي ٌنم )المتبعة( تساعد على التقدم فً أداء 

على " توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  على االختبهارات المهارٌهة لصهالح 
 القٌاس البعدي " .

 توجد فروق داله إحصائٌاً بهٌن متوسهطات درجهات القٌاسهٌن بحث والذي ٌنص على: مناقشة وتفسٌر الفرض الثانً من فروض ال
 .القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة فً بعا المتغٌرات المهارٌة " قٌد البحث "، ولصالح القٌاس البعدي

لتهً تنهادي بمراعهاة الفهروق وٌعزو الباحث سبب التقدم إلى أن البرنامج التعلٌم ٌعمهل علهى توظٌهف المبهادت التربوٌهة الجدٌهدة ا
مستواه بقدراته وٌعمل على تنمٌتها دون خوف ودون ارتباط بمسهتوى تحصهٌل الالعبةالفردٌة ، كما أن البرنامج التعلٌم المقترح ٌقارن 

أن اسهـتمرارٌة  باقً المتعلمٌن مما ٌدفعه إلى التعلم والعمل تلقائٌاً فال ٌصهاب باإلحبهاط عنهد العمهل مهع ذوى المسهتوى المرتفهـع ، كمهـا
دراسهة رزوقهً وعبهداألمٌر )  التغذٌة الراجعة المرتبطة بكل خطوة مهن خطهوات األداء ٌسهاعد علهى إتقهان األداء وٌإكهد ذلهك كهالً مهن

، على أنه ال بد أن ٌتعلم كل متعلم وفقاً لقدراتهه  ( 2018( محمد السٌد أحمد الحبشً )  2015جمٌلة علً شرف الشهري ) (  2012
 واستعداداته وإمكاناته .

ٌكون الالعبهةكما أن الواجبات الحركٌة تلعب دوراً فعال فً عملٌة التعلم مما ٌساهم فً رفع مسهتوى أداء المتعلمهٌن وحٌهث أن 
باحهث ان فً حاجة إلى إثارة اهتمامه قبل أن ٌبدأ المعلم فً تقدٌم المادة العلمٌة وٌتم ذلك من خالل استخدام الواجبات الحركٌة وٌري ال

سهاعد علهى تعلهم المههارات وفقهاً لسهرعته الذاتٌهة باإلضهافة إلهى تشههوٌقه فهً جمبهاز األٌروبهك تاسهتراتٌجٌة السهقاالت التعلٌمٌهة الرقمٌهة 
وإٌجابٌة فً التفاعل على العمل مع بٌئة إٌجابٌة مما ٌخلق لدٌه االنتبهاه واإلثهارة وأشهعرته بؤهمٌهة محهوره حٌهث تلقهى علهى عاتقهه دور 

فً التعلم وتشعره بالمسئولٌة والسعً للوصول إلى المعلومة مما ٌإدي إلهى اسهتٌعاب المههارات بصهورة إٌجابٌهة ، وبهذلك ٌتحقهق كبٌر 
الفههرا الثههانً مههن فههروا البحههث والههذي ٌههنم علههى " توجههد فههروق ذات داللههة إحصههائٌة بههٌن متوسههطً القٌاسههٌن القبلههً والبعههدي 

 مهارٌة لصالح القٌاس البعدي " .للمجموعة التجرٌبٌة  على االختبارات ال
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  :توجد فروق داله إحصائٌاً بٌن متوسهطات درجهات القٌاسهات مناقشة وتفسٌر الفرض الثالث من فروض البحث والذي ٌنص على
 .البعدٌة لمجموعتً البحث" الضابطة والتجرٌبٌة" فً بعا المتغٌرات المهارٌة " قٌد البحث "، ولصالح المجموعة التجرٌبٌة

 
الباحث تقدم أفراد المجموعة التجرٌبٌة إلى استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة فهً جمبهاز األٌروبهك تراعهً الفهروق  وٌعزو

فهً  اأعلهى منهه نوبهٌن مهن هه اقهارن بهٌن نفسههتوال  االذاتٌهة وقهدراته اوفقهاً لسهرعته العبة عمل كل تلفردٌة بٌن المستوٌات المختلفة فا
صهاب باإلحبهاط ، كمها ٌهتم مراعهاة كهالً مهن ذوى القهدرات المتوسهطة تفهال  افهً مجموعتهه اوبٌن من ههم مثلهه هاقارن بٌنتالمستوى بل 

ممها ٌهدفع بههم إلهى التقهدم ، كمها أن وجهود الوسهائط  الالعبهاتوالقدرات المرتفعة فٌتم إعطاء تدرٌبات تبعاً للمسهتوى ومراعهاة لقهدرات 
 السهقاالت التعلٌمٌهةعلى بهذل جههد فهً الهتعلم وعهدم الشهعور بالملهل ، كمها تعتبهر  نحفزهوت الالعباتوتعددها ٌساعد على إثارة اهتمام 

 .الالعبةحٌث تساعد على خلق الكثٌر من القدرات العقلٌة كالنقد والتحلٌل لدى لالعبةإعداداً عقلٌاً وعملٌاً 

محمد السهٌد أحمهد الحبشهً )  2016( ، سعٌد أحمد محمد المطوق  2012رزوقً وعبداألمٌر ) ٌإكد كل من وفً هذا الصدد 
2015 . ) 

للوصهول إلهى  لالعبهات المجموعة التجرٌبٌة ٌرجع إلى أن البرنامج التعلٌمً المقترح ٌتهٌح الفرصهة  العباتوٌرى الباحث أن تفوق ، 
مههارات إلهى خطهوات باإلضهافة إلهى تقسهٌم ال العبهةمستوى اإلتقان فً المهارات وذلهك وفقهاً للسهرعة الذاتٌهة والقهدرات الخاصهة بكهل 

علهى تركٌهز االنتبهاه وتفههم كهل جهزء ، كمها أن تقسهٌم  الالعبهةصغٌرة فً ضوء التسلسل المنطقً لها بطرٌقة منظمهة ومتتابعهة ٌسهاعد 
وزٌهادة مشهاركتها   الالعبهةالموقف التعلٌمً ٌهإدي إلهى زٌهادة فهرم النجهاح وتقلٌهل االسهتجابة الخاطئهة ممها ٌهإدي إلهى تجنهب سهلبٌة 

الخبرة،  وبذلك ٌتحقق الفرا الثاالث من فروا البحث والذي ٌهنم علهى " توجهد فهروق ذات داللهة إحصهائٌة  ٌة فً اكتساباإلٌجاب
 . بٌن متوسطً القٌاسٌن البعدٌة للمجموعة الضابطة والتجرٌبٌة  على االختبارات المهارٌة "قٌد البحث"  لصالح القٌاس البعدي "
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 االستنتاجات والتىصيات
 االستنتاجات:

فى ضوء أهداف وفروض البحث وفى حدود مجتمع وعٌنإة البحإث، ومإن خإالل األدوات المسإتخدمة، ووفقإاً لمإا أشإارت إلٌإه         
 نتائج المعالجات اإلحصائٌة، ومن خالل مناقشة النتائج أمكن الباحث من التوصل لإلستنتاجات التالٌة:

 

  فً تحسن االداء المهاري ، مما ٌدل علً لصالح القٌاس البعدي وجود فروق دالة إحصائٌاً بٌن القٌاس القبلً والقٌاس البعدي

 مدي فاعلٌة وتؤثٌر استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة علً تحسن المتغٌرات المهارٌة .

 

 لمبتدئات جمباز اآلٌروبك . مهارياألداء التحسن إٌجابً فً  أن تؤثٌر استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة الرقمٌة له تؤثٌر 

 

 

 

 التىصيات: 
 استناداً إلى النتائج واالستنتاجات التى توصل إلٌها الباحث من خالل هذا البحث ٌوصى الباحث بما ٌلى:    

 

  تطبٌههق اسههتراتٌجٌة السههقاالت التعلٌمٌههة الرقمٌههة ضههمن الوحههدات التدرٌبٌههة لمهها لههه تههؤثٌر إٌجههابً فههً تحسههٌن مسههتوي األداء
 لمبتدئات جمباز األٌروٌك .المهاري 

 

  لمبتدئات جمباز االٌروبك لما له من تؤثٌر اٌجابً علً االداء  المهاري التؤكٌد علً ضرورة االهتمام بتطوٌر وتحسٌن االداء
 واالنجاز الرٌاضً .

 

  سنة . 14و تحت  9إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالٌة علً مراحل مختلفة آخري كمرحلة تحت 
 

  لههدي  المهههاري  لتنمٌههة قههدراتهم فههً تطههوٌر االداء وللمعلههم المههدرب بصههفة خاصههة بصههفة عامههةللمعلههم وضههع بههرامج تاهٌلٌههة
 تالمٌذهم .
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 املزاجع : 

 أوالً : المراجع العربٌة  

 م  2012للطباعة ،  GSMالجمباز للجمٌع ، دار  .1 ابراهٌم سعد زغلول :  .1
 

ابراهٌم سعد زغلول ، عز   .2
 الدٌن الحسٌنً :

، جامعة  تقوٌم األداء اإلداري لإلتحاد المصري للجمباز ،المجلة العلمٌة للتربٌة البدنٌة والرٌاضة
 م2006سبتمبر ،  49حلوان ، العدد 

اثر استخدام فاعلٌة الدعائم التعلٌمٌة فً تنمٌة السجاٌا العقلٌة واإلتجاه نحو دراسة الفلسفة لدي  ابراهٌم محمد سعٌد :  .3
(  99،  36، )م  35تالمٌذ الصف األول الثانوي ، مجلة كلٌة التربٌة بالزقازٌق ، العدد 

 م .2000
 

فعالٌة استخدام استراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة فً تنمٌة التحصٌل والتفكٌر الناقد فً تدرٌس  محمد أبو زٌد :إٌناس   .4
العلوم  لدي تالمٌذ الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة 

 م .2008التربٌة ، جامعة الفٌوم ، 
 

تقنٌة التعلٌم ودورها فً إحداث التغٌٌر النوعً فً طرق التعلٌم والتعلم ، بحث منشور مستقبل  بدر بن عبدهللا الصالح :  .5
فً مجلة مركز البحوث التربوٌة ، كلٌة التربٌة ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربٌة السعودٌة 

 م .2003، 

مٌة مهارات التفكٌر المنظومً أثر إستخدام النموذج البنائً فً تدرٌس الرٌاضٌات علً تن سلوي محمد أبو عودة :  .6
واإلحتفاظ  بها لدي طالب الصف السابع األساسً بغزة ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة الجامعة 

 م .2006األسالمٌة ، بغزة ، فلسطٌن ، 
 

التربٌة إستراتٌجٌة مقترحة لجمباز اآلٌروبك باإلتحاد المصري للجمباز" رسالة ماجستٌر ، كلٌة  محمد السٌد الحبشً :  .6
 م2015الرٌاضٌة ، جامعة بنها ، 

استخدام نماذج ثالثٌة األبعاد لبعا التمرٌنات النوعٌة وتؤثٌرها علً تحسٌن آداء بعا  محمد السٌد الحبشً :  .9
المهارات الحركٌة لدي ناشئً جمباز اآلٌروبك ، رسالة دكتوراة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ، 

 م2018جامعة بنها ، 

فاعلٌة إستراتٌجٌة السقاالت التعلٌمٌة فً تنمٌة التفكٌر التؤملً  واألداء الكتابً والتحصٌل فً  محمد حمادة :محمد محمود   .8
مادة الرٌاضٌات لتالمٌذ الصف األول اإلعدادي ذوي أسالٌب التعلم المختلفة ، مجلة تربوٌات 
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