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تأثري انىسائط فائقت انتداخم يف إكساب مهارة انىقىف
عهى انيدين عهى بساط احلركاث األرضيت يف
اجلمناستك انفني

كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى

المعتصم باهلل وهٌب مهدي
انباب األول

 – 1انتعريف بانبحث -:

 1-1ادلقدمت وأهميت انبحث -:
أن الثورة العلمٌة الهائلة التً شهدها النصف الثانً منن الرنرن الما نً أ نىى بنالكثٌر منن
التطور فً العلوم والمعارف المختلىة  .والتربٌة الرٌا ٌة أحدى المجناال التنً ت نمن ملنوم
ومعارف متنومة  ،لعب دورا ً اساسٌا ً فً إحداث التغٌر نحو األف ن فنً المجتمنو ونتٌجنة لهن ا
التطور السرٌو الن ي حصن فنً المجنا الرٌا نً بهنر بعنق المعوينا التنً تحند منن هن ا
التطنور  .لن ا وجننب ملننى البنناحثٌن الخننوق فننً مسننبباتها والبحننث فٌهننا مننن اجن إٌجنناد الحلننو
العلمٌنة المناسنبة والسننلٌمة للخنرو بأف ن النتنائ  ،ولرند حبننً النتعلم الحركننً – كبرٌنة العلننوم
التربوٌة األخرى التً تتعلق بالمجا الرٌا ً باهتمام متزاٌد ومتواص من الباحثٌن و لن منن
خال البحوث والدراسا الحدٌثة التً اتخ األسالٌب وطرائق التعلم الحركً
وتكمن أهمٌة البحث كونه محاوله الستخدام الوسائ التكنولوجٌة المتمثلة بترنٌة الهٌبرمٌدٌا
وتوبٌىها فً تعلم المهارا لبساط الحركا األر ٌة للجمناست الىنً.
مشكهت انبحث :
وتكمن مشكلة البحث إن اغلب المبتدئٌن ٌجدون صعوبا فنً تعلنم الحركنا األر نٌة
بلعبة الجمناست مما ٌؤثر فً زٌادة وي ومستوى التعلم و ل لرلنة االهتمنام باسنتعما الوسنائ
التعلٌمٌة المسامدة فً التعلم من يب المدربٌن.
أهداف انبحث :
 التعرف ملى نسبة التطور لالختبار مهنارة الوينوف ملنى الٌندٌن بنٌن االختبنارٌن الربلنً
والبعدي وللمجمومتٌن التجرٌبٌة وال ابطة
 التعننرف ملننى األسننلوب األف ن فننً إكسنناب مهننارة الويننوف ملننى الٌنندٌن ملننى بسنناط
الحركا األر ٌة للجمناست الىنً لعٌنة البحث.
أما فروض انبحث :
 للوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) تأثٌر اٌجابً فً إكساب مهارة الويوف ملنى الٌندٌن
ملى بساط الحركا األر ٌة .
 هنننا أف ننلٌة للوسننائط فائرننة التننداخ (الهٌبرمٌنندٌا)من األسننلوب الترلٌنندي فننً إكسنناب
مهارة الويوف ملى الٌدٌن ملى بساط الحركا االر ٌة.
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رلاالث انبحث :
المجا البشري  -:طالب معهد إمداد المعلمٌن فً محافبة دٌالى وبعدد ( )42طالب.
المجا الزمنً  -:من  4100/01/42إلى . 4100/04/8
المجا المكانً  -:يامة الجمناست فً مدرسة الطور دٌالى /بعروبة .
 -2انباب انثاني اندراساث اننظريت وانسابقت

 1-2مفهىو انىسائم انتعهيميت:
تعد الوسائ التعلٌمٌنة منن العناصنر األساسنٌة والمهمنة ٌصنا المعلومنا والمعنارف إلنى
المتعلمننٌن وتسننهٌ العملٌننة التعلٌمٌننة إ إن اسننتخدامها ٌننؤدي إلننى و ننوع شننك األدا وتسننامد
المتعلم ملى مملٌة إدرا الحركة المطلوب تعلمها .
وو ح الوسائ التع لٌمٌنة ملنى ترنرب المعلومنة وتو نٌحها للتالمٌن وتثبٌن المعلومنة فنً
أ هانهم منها السمعٌة والبصرٌة  ،ويد امتمدها الرسنو ( ) فنً تعلٌمنه ألصنحابه لمنا لهنا منن
ج ب للمتعلم (. )0
 2-2مفهىو انىسائط فائقت انتداخم (اذليربميديا):
الهٌبرمٌدٌا او الوسائط فائرة التداخ احد المستحدثا التكنولوجٌة التً لها يٌمتها التربوٌة
والتعلٌمٌة فً رفنو كىاٌنة العلمٌنة التعلٌمٌنة فهنً تعند نبنام تعلٌمنً أكثنر جندوى وفعالٌنة إ إن
محورها هو المتعلم من خنال تىاملنه ومشناركته بصنورة فعالنة بنٌن برننام تعلٌمنً ٌنتحكم فٌنه
()4
ترنٌا الكومبٌوتر ,وإٌجاد صٌغ التىام بٌن المتعلم والكومبٌوتر
ومصطلح ( الوسائط الىائرة )  ,أو ( الوسائط الىعالة )  ,أو ( الهٌبرمٌدٌا) هو باهرة ترنٌة
حدٌثة فً مجا التعلٌم والتعلم توفر للمنتعلم االنندما التندرٌجً منو مندخال الوسنائط التعلٌمٌنة
من خال الحاسب اآللً ,وه و نبام موحد ٌدٌره الحاسب اآللً  ,وٌتحكم فٌه وٌت من مجمومنة
من الوسائط المتعددة من تسجٌال صوتٌة  ,ورسوم أو صور متحركة بعق مشاهد من شرائط
الىٌدٌو  ,صور البٌانا الريمٌة والرمزٌة  ,لرطا من األفالم التعلٌمٌة  ,كما أنها تسمح بالتناو
المباشننر للمعلومننا السننابق ت خزٌنهننا ملننى شننرٌط الىٌنندٌو  ,وأيننرا كومبٌننوتر  ,واأليننرا
الممغنطة  ,وأيرا اللٌزر(. )3
 1-2-2متطهباث إنتاج انربامح انتعهيميت ادلصممت طبقا خلصائص اذليربميديا(:)4
نتننا ومننرق البننرام التعلٌمٌننة المصننممة طبرننا لخصننائ الهٌبرمٌنندٌا ٌنبغننً تننوافر
متطلبا أساسٌة هً :
أوال  :البرام .Hypermedia software
ثانٌا :األجهزة التعلٌمة . Hypermedia Hardware
()5
3-2اإلكساب  -:هو -:إ افة استجابة جدٌدة من طرٌق التعلم  ،وٌ كر زٌد الهوٌندي نرنال منن
ثائر خمٌس ( . )0ان اكتساب المهارة هً احدى مراحن النتعلم الحركنً وهنو تغٌنر يلٌن او ثابن
نسبٌا ً فً السلو الحركً وٌعكس مردار االدا وتعتمد مملٌة االكتساب ملى نراط وهً :
 - 0دمحم عٍّاْ ف١اض ٚآخش ْٚ؛ غشائك اٌرذس٠ظ اٌفعا ي  ،غ 0داس صفاء ٌٍطاتعح ٚإٌشش  ،2100 ،ص.504
ٚ - 2ف١مةةح ِصةةطف. ٝغةةٓ  .ذطث١مةةاخ ذىٕ١ ٌٛٛةا اٌرعٍةةٚ ُ١ذفع١ةةً اٌعٍّ١ةةح اٌرعٍ١ّ١ةةح فةة ٟاٌرشت١ةةح اٌش٠اظةة١ح  ،إِشةةاج
اٌّعاسف  ،اإلعىٕذس٠ح  . )2117،ص . 500
 -8عفاف عصّاْ ،اعرشاذ١ج١اخ اٌرذس٠ظ فة ٟاٌرشت١ةح اٌش٠اظة١ح  ،داس اٌٛفةاء ٌٍطثاعةح  ،اإلعةىٕذس٠ح 2113 ،ص
. 045
ٚ - 5ف١مح .غٓ ِصطف ٝأت ٛعاٌُ ِ .صذس عثك روشٖ ،ص .503
ٔ - 4ثِ ً١حّٛد شاوش؛ ِٛظٛعاخ ِخراسج ف ٟاٌرٕظٚ ُ١اإلداسج،غِ ،2101، 0ىرة اٌٍ١س ٌٍطثاعح  ،ص.228
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 -0الشرع والعرق للمتعلم وإٌصا دالئ المهارة .
 -4التغ ٌة الراجعة .
4-2الحركات األرضٌة:
 1-4-2مفهوم الحركات األرضٌة :
ً
تعد الحركا األر نٌة أساسنا مهمنا لجمناسنت األجهنزة ألنهنا العمنود الىرنري الن ي تسنتند
ملٌها برٌة مهارا األجهزة ،وان إترانها ٌسنامد المتعلمنٌن ملنى إترنان مجنامٌو حركٌنة وتكسنبهم
يدرة ملى ادا الحركا الصعبة ملى اجهزة الجمناست االخرى  ،ألنها تعند حلرنة الوصن بنٌن
مختلف الحركا با نافة إلنى إنهنا تنمنً العدٌند منن السنما مثن الشنجامة وا رادة والصنبر
والجرأة والثرة بالنىس وترل من موام الخوف والتردد فً اثنا ممارسة الحركا الصعبة .
 2-4-2مهارة الوقوف على الٌدٌن(:)4
ٌعتبننر الويننوف ملننى الٌنندٌن اصننعب مننن الويننوف ملننى الننرأس والويننوف ملننى السننامدٌن
،والصعوبة ناتجة من صغر يامدة االرتكاز(الكىٌن)وارتىاع مركز ثر الجسم من االرق نسبٌا
وٌكون شك الجسم فً الويوف ملى الٌدٌن خطأ مسترمٌا ٌبدأ من الكىٌن مار بال رامٌن ومىص
الكتىٌن والج ع والرجلٌن ومنتهٌنا بالمشنطٌن والمسنافة بنٌن الن رامٌن باتسناع الصندر  ،واتجناه
اصابو الٌدٌن لألمنام منو انحنراف بسنٌط للخنار  ،بحٌنث لنو مررننا خطنٌن ملنى امتنداد نهناٌتً
االبهامان سوف ٌلترٌان فً منتصف الجسم  ،مو امتداد مىص الكتىنٌن ،والنرأس بنٌن الن رامٌن
ومرفومة يلٌلة لالمام والنبر لالمام نحو االرق .
 -2-2الدراسات السابقة
()3
 1-2-2-2دراسة ماجد حٌدر عبود (:)2111
((تأثر برنام (الهٌبرمٌدٌا ) وفق بعق المتغٌرا الكٌنماتٌكٌة لتعلم اللكمة المسترٌمة الٌسنارٌة
فً المالكمة))
هدف الدراسة :
 إمداد وسائ تو ٌحٌة باستخدام الحاسوب (برنام الهٌبرمٌدٌا ) وفق المتغٌنرا الكٌنماتٌكٌنةلتعلم اللكمة المسترٌمة الٌسارٌة فً المالكمة.
أما فرق البحث فكان :
 و جننود فننروت ا داللننة إحصننائٌة بننٌن االختبننار الربلننً واالختبننار ألبعنندي فننً المجمننومتٌنال ابطة والتجرٌبٌة ولصالح االختبار ألبعدي.
االستنتاجات  :إن استخدام البرنام التعلٌمً باستخدام الحاسوب (الهٌبرمٌدٌا) ساهم بشك فعنا
فً تطور بعق المتغٌرا الكٌنماتٌكٌة للكمة المسترٌمة الٌسارٌة فً المالكمة.
التوصييٌات  :ننرورة اسننتخدام البرنننام التعلٌمننً باسننتخدام الحاسننوب(الهٌبرمٌدٌا) مننند تعلننٌم
المهارا األساسٌة فً المالكمة من ما له تأثٌر وا ح ملى ل .

انباب انثانث
 - 0شائش خّ١ظ اّ.ذ ؛ ذأش١ش اعٍٛب االورشاف اٌّ ٗ ٛف ٟذط٠ٛش اٌعشتر ٓ١االسظة١ر ٓ١االِاِ١ةح ٚاٌخٍف١ةح ٌٍرةٕظ
االسظ، ٟسعاٌح ِا غر١ش وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اظ١ح اِعح د٠اٌ ،2100 ،ٝص.55
 - 2شةّ١اء عثةذ ِطةش ٠ ٚعمةٛب ٛ٠عة ؛ اٌّثةادا ااعاعة١ح ٌةرعٍُ اٌّٙةاساخ اٌحشو١ةح فة ٟاٌجّٕاعةره اٌفٕة ٟاتٕةةٓ١
ٚتٕاخ ) ،غ 0ا ، 2113تغذاد ِ،ىرة إٌٛس )ص. 45
ِ - 8ا ذ ١.ذس عثٛد ؛ ذأشش تشٔاِج ااٌ١ٙثشِ١ذ٠ا ) ٚفك اٌّرغ١شاخ اٌىّٕ١اذ١ى١ح ٌرعٍُ اٌٍىّح اٌّغرمّ١ح اٌ١غاس٠ح فٟ
اٌّالوّح  ،سعاٌح ِا غر١ش – اِعح د٠اٌ– ٝوٍ١ح اٌرشت١ح ااعاع١ح ، ، .2100 ،ص.00

-831-

اٌعذد اٌراعع ٚاالستعِ . ْٛجٍح اٌفرح  .أ٠اس ٌغٕح 2102

اٌّعرصُ تاهلل ١٘ٚة ِٙذٞ

 -3منهح انبحث و اخرءاته ادليدانيت :

 1-3منهح انبحث :
استخدم الباحث المنه التجرٌبً المالئم لطبٌعة المشكلة وان اختٌنار المننه التجرٌبنً هنو
محاولة للتحكم فً جمٌو المتغٌرا والعوام األساسٌة باستثنا متغٌر واحد  ،حٌث ٌروم الباحث
بتطوٌعه أو تغٌٌره بهدف تحدٌد ويٌاس تأثٌره العلمً (. )0
ويند تننم اختٌننار تصننمٌم المجمنومتٌن المتكننافئتٌن التجرٌبٌننة وال ننابطة ا االختبننارٌن
الربلً والبعدي ،وكما مبٌن فً جدو ()0
جدو ( )0تصمٌم المجمومتٌن (التجرٌبٌة و ال ابطة) ا االختبارٌن الربلً والبعدي
الخطوا
المجموما

المجمومة
ال ابطة

المتغٌر
المستر
الوسائط فائرة
التداخ
(الهٌبرمٌدٌا)
األسلوب
الترلٌدي

الىرت بٌن
االختبارٌن

نسبة التطور

المجمومة
التجرٌبة

االختبار
الربلً
مهارة
الويوف ملى
الٌدٌن
مهارة
الويوف ملى
الٌدٌن

االختبار
البعدي
مهارة
الويوف ملى
الٌدٌن
مهارة
الويوف ملى
الٌدٌن

معرفة تأثٌر
األسالٌب
الىرت بٌن
االختبارٌن

تحدٌد األسلوب
األف
الىرت بٌن
المجومتٌن فً
االختبار
ألبعدي

 2-3رلتمع وعينت انبحث :
ان اختٌار مٌنة البحث مرتبط ارتباطا وثٌرا باألهداف التً ٌ عها الباحث لبحثنه لن ا فنان
األهداف التً ٌ عها الباحث لبحثه وا جرا ا التً ٌستخدمها سوف تحدد طبٌعة العٌنة التً
سٌختارها ( )0وملٌه تم تحدٌد مجتمو ومٌنة البحث كما ٌلً:
أ -اختٌننار مجتمننو البحننث بالطرٌرننة العمدٌننة وهننم طننالب معهنند أمننداد المعلمننٌن المرحلننة
الرابعة وكان مددهم( )27طالبا.وتم استبعاد ( )3طالب من العٌنة الرئٌسنٌة ( )4مننهم
راسبٌن و ( )0تعرق لإلصابة .
ب -وبن ل بلننغ منندد أفنراد مٌننة التطبٌننق النهائٌننة( )42طالبننا وتنم ترسننٌم مٌنننة البحننث إلننى
مجمنننومتٌن متسننناوٌتٌن وبالطرٌرنننة العشنننوائٌة(الررمة) االو المجمومنننة التجرٌبٌنننة
والثانٌننة المجمومننة ال ننابطة  ،المجمومننة ال ننابطة بلننغ منندد أفرادهننا ( )04طالب نا ً
والتجرٌبٌننة بلننغ منندد أفرادهننا ( )04طالبنا ً لتمثن نسننبة مئوٌننة ينندرها( )% 88.88مننن
مجتمو البحث .
 3-3جتانس انعينت يف مؤشراث اننمى :

ٛٔ-0س ٞإتشا٘ ُ١اٌشٛن ٚسافع صاٌح اٌىث١غ ٟ؛ دٌ ً١اٌثحاز ٌىراتح ااتحاز ف ٟاٌرشت١ةح اٌش٠اظة١ح،ا اِعح تغةذاد
،وٍ١ح اٌرشت١ح اٌش٠اظ١ح)2115،ص.43
 -2س٠غاْ خشت١ػ ِج١ذ؛ ِٕا٘ج اٌثحس ف ٟاٌرشت١ح اٌثذٔ١ح  .اِذ٠ش٠ح داس اٌىرة ٌٍطثاعح ٚإٌشش  ,اِعح اٌّٛصً
 ,) 0333ص.50
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تم إجرا التجانس لعٌنة البحث فً استخدام معام االلتوا إ كان يٌمته بٌن()3±وكما
مو ح فً جدو ()4
جدو (ٌ)4بن تجانس العٌنة فً مؤشرا النمو
الوسٌط

معام
االلتوا
0.033

مؤشرا النمو

وحدة الرٌاس

0

العمر

سنة

الوسط
الحسابً
05.51

االنحراف
المعٌاري
1.24

05.1

-1.540
1.422

4
3

الطو
الوزن

سم
كغم

071.25
74.51

8.28
2.52

071.51
70.51

 4-3تكافؤ انعينت -:
ينننام الباحنننث بنننأجرا مملٌنننة تكنننافؤ للمجمنننومتٌن التجرٌبٌنننة وال نننابطة منننن حٌنننث األدا
المهنناري و ل ن باسننتخدام اختبننار( )tا حصننائً لعٌنتننٌن متسنناوٌتٌن مسننترلتٌن لالختبننار الربلننً
للمهارة الويوف ملى الٌدٌن ملى بساط الحركا األر ٌة فً الجمناست الىنً .
جدو (ٌ )3و ح تكافؤ العٌنة فً مهارة الويوف ملى الٌدٌن ملى بساط الحركا األر ٌة فً
الجمناست الىنً
المهارة

الرٌاس

الويوف
ملى الٌدٌن

درجة

1.841

1.214

مدد
العٌنة
04

1.050

0.111

المجمومة
ال ابطة
±ع
س

المجمومة
التجربٌة
±ع
س

مدد
العٌنة

يٌم t
المحسوبة

04

1.470

يٌمة *t
الداللة
الجدولٌة ا حصائٌة
4.410

غٌر
معنوي

*تح مستوى داللة ( )1.15ودرجة حرٌة ()44
ٌتبننٌن مننن الجنندو ( )3إن يٌمننة ( )tالمحسننوبة أصننغر مننن يٌمننة ( )tالجدولٌننة فننً جمٌننو
االختبارا الربلٌة مما ٌد ملى مدم وجود فروت معنوٌة بٌن المجمومتٌن التجرٌبٌة وال نابطة
مما ٌد ملى تكافؤ العٌنة فً مهارة الويوف ملى الٌدٌن الحركٌة فً االختبار الربلً .
 5-3وسائم مجع ادلعهىماث وأخهزة وأدواث انبحث :
 1-5-3وسائل جمع المعلومات :
 المصادر العربٌة واألجنبٌة وشبكة االنترنٌ : استمارة تروٌم أدا المهارة . استمارة مرق البرنام ملى الخبرا . 2-5-3األجهزة واألدوات :
 حاسبة نوع الب توب  acer ASPIRE 5735Zمدد (.)04 جهاز تسجٌ صو نوع . LG كامٌرا فٌدوٌة نوع سونً مدد ( .) 4 كامٌرا فوتوغراف نوع سونً مدد(.) 0 برنام Multimedia builder
 برنام المعالجة الصورٌة . Photoshop
 - ذٚي ا )2أعّاء اٌّم. ٓ١ِٛ
 - ذٚي ا )0عشض اٌثشٔاِج عٍ ٝاٌخثشاء.
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 برنام المعالجة الىٌدوٌة .Video Edit
 برنام التصمٌم .Photo Impact
 برنام التسجٌ الصوتً. Windows Movie Maker
 6-3خطوات إعداد الوسائط فائقة التداخل ( الهٌبرمٌدٌا) :
المرحلة األولى :إمداد سٌنارٌو الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا).
المرحلة الثانٌة :التجربة االستطالمٌة لتصوٌر األنمو ٌ :وم السب 4104/01/8
المرحلة الثالثة  :التصوٌر الىٌدٌوي والىوتوغرافًٌ .وم االثنٌن 4104/01/01
المرحلة الرابعة :مرحلة تسجٌ تعلٌق النصو :
المرحلة الخامسة  :مرحلة طبامة النصو :
المرحلة السادسة  :المعالجة الىٌدٌوٌة لألفالم المسجلة :
المرحلة السابعة  :مرحلة تصمٌم برنام الهٌبرمٌدٌا :
أوال :تصمٌم الواجها :
ثانٌا :تصمٌم البرنام :
الصٌغة النهائٌة للبرنامج:
الواجهة الرئٌسة:والتً تت من منوان البحث واسم الباحث
مننند ال ننغط ملننى مىتنناع دخننو سننٌتم االنترننا إلننى الصننىحة التالٌننة والتننً تو ننح منندد العٌنننة
وتحتوي ملى معرق صور .ومند ال غط ملى كلمة دخو من الشنك ( )0تبهنر لننا واجهنة
تبٌن لنا مهارة الويوف ملى الٌدٌن

شك (ٌ )0و ح الواجهة للمهارة الويوف ملى الٌدٌن
تت من ه ه الواجهة مدة أوامر وهً :
 مىتاع تصوٌر بطً  :اثنا النرر ملى المىتاع ٌتم مرق مرطو الىٌدٌو بالحركة البطٌئنة
مو تعلٌق الن بالصو ٌو ح شرع مهارة الويوف ملى الٌدٌن .
 مىتن اع تصننوٌر امتٌننادي  :اثنننا النرننر ملننى المىتنناع ٌننتم مننرق مرطننو الىٌنندٌو بالحركننة
االمتٌادٌة مو موسٌرى .
 مىتاع الصور :اثنا النرر ملى المىتاع ٌتم مرق مهنارة الوينوف ملنى الٌندٌن بالصنور
الىوتوغرافٌة والتً تو ح مرق مهارة الويوف ملى الٌدٌن من البداٌة إلى النهاٌة .
 مىتاع تص حٌح األخطا  :اثنا النرر ملى المىتناع ٌنتم منرق نن ٌبنٌن األخطنا التنً
ٌرو بها الالمب .
 مىتاع طرت المسامدة  :اثنا النرر ملنى المىتناع ٌنتم منرق طنرت المسنامدة بطنرٌرتٌن
األولى بالن والثانٌة بالىٌدٌو البطً ومرطو موسٌرً .
 مىتاع الرجوع للرئٌسٌة  :اثنا النرر ملى المىتاع ٌتم الرجوع الى واجهة مهارة الويوف
ملى الٌدٌن الشك (.)0
 7-3األسس العلمٌة لالختبارات :
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اوال ً  :الصدق ٌ :عرف بأنه الدرجة التً ٌرٌس بها االختبار الشً المراد يٌاسه (.)0
ثانٌا ً  :ثبات االختبار  :االختبار الجٌد هو االختبار ال ي ٌعطً نتائ متراربة أو نىس النتنائ إ
طبق أكثر من مرة فً بروف متماثلة ( , )4ولكً ٌتحرق الباحث من ثبا االختبار يام باستخدام
طرٌرننة إمننادة االختبننار إ تننم تطبٌننق االختبننار ملننى مٌنننة مننن طننالب المعهنند المرحلننة الخامسننة
وبعدد( )5طالب فً ٌنوم الثالثنا  4100/01/00وإمادتنه بعند (2اٌنام )  01/08وملنى نىنس
العٌنة لمعرفة ثبا االختبار ٌعناد تطبٌرنه بعند منرور (2اٌنام ) ملنى االختبنار األو ( )3لن ا ينام
الباحث باستخدام معام االرتباط بٌرسنون بنٌن نتنائ االختبنارا كمنا مو نح فنً الجندو ()2
وه ا ما ٌؤكد إن درجة ثبا االختبار كان مالٌة .
الجدو (ٌ )2بٌن معام الثبا لمهارة الويوف ملى الٌدٌن فً الجمناست الىنً
الثبا
وحدة الرٌاس
المهارة
1.51
درجة
 0الويوف ملى الٌدٌن
الموضوعٌة :
ً
إن من صىا االختبار الجٌد ٌجب إن ٌكون مو ومٌا وٌرصد بمو ومٌة االختبار ملى إنها
االتىات فً األدا فً أكثر من حكم لترتٌب أو ترٌم األفراد أثنا االختبنار  ,واالبتعناد منن الترٌنٌم
ال اتً (.)2
إن االختبننار التننً تننم اسننتخدامه فننً البحننث بعٌنند م نن الترنندٌر ال ن اتً واالنحٌازٌننة فهننو وا ننحة
ومىهننوم مننن يبن أفننراد العٌنننة وٌعتمنند ملننى أدوا يٌنناس وا ننحة و لن الن نتننائ االختبننار تننم
تسجٌلها ومن ثم مر ها ملى المحكمٌن واخ درجتٌن وسطٌتٌن ألرا المحكمٌن .
 8-3لتجربة االستطالعٌة األولى الختبار مهارة الوقوف على الٌدٌن:
يام الباحث بإجرا التجربة االستطالمٌة وهً مبارة من دراسنة تجرٌبٌنة أولٌنة ٌرنوم بهنا
الباحث ملى مٌنة صغٌره يب يٌامه ببحثه بهدف اختٌار أسالٌب البحث وأدواته ( )5وملى هن ا
األساس  ،يام الباحث بإجرا التجربة االستطالمٌة ٌوم الخمٌس المصادف  4100/01/41ملى
مٌنة من طالب المرحلة الخامسة خار مٌنة البحث وكان مددهم (. )5
 9-3التجربة االستطالعٌة الثانٌة للوسائط الفائقة التداخل (الهٌبرمٌدٌا):
تعد التجربة االستطالمٌة مبارة من تجربة صغٌرة أو مم مصغر للدراسنة ألعامنه ٌرنوم
بهنا الباحننث بغٌننة الويننوف ملننى السننلبٌا واالٌجابٌنا التننً ينند ترافننق إجننرا التجربننة الرئٌسننٌة
للبحث لتىادٌها مستربال (.)7
 -0بعنند االنتهننا مننن تصننمٌم البرنننام والتعنندٌال ملننى وفننق مننا ارتننأى الخبننرا  يننام الباحننث
بننإجرا تجربننة اسننتطالمٌة فننً ٌوم(األحنند) الموافننق  4100/ 01 / 43فننً السننامة (التاسننعة
صباحا ) ملى يامة الجمناست فً مدرسة الطور حٌث تنم نصنب كنامرتً تصنوٌر فٌدوٌنة ننوع
)ٌ )Nationalابانٌة الصنو مو كامرة فوتغراف نوع( )Sonyإ أجرٌن ملنى مٌننه منن خنار
مٌنة البحث ٌبلغ مددهم ( )5طالب.
 ٍٝ١ٌ - 0اٌغ١ذ فش.اخ؛ اٌم١اط اٌّعشف ٟاٌش٠اظ،ٟغ0ااٌما٘شجِ،شوض اٌىراب ٌٍٕشش)2110،ص.55
 2ــ رٚلاْ عث١ذاخ ؛ اٌثا.س اٌعٍِ ٟفِٛٙح ٚادٚاذح ٚأعةاٌ١ثٗ غ  5اعّةاْ  ,داس اٌفىةش ٌٍطثاعةح ٚإٌصةش ٚاٌرٛص٠ةع,
) 0333ص. 034
 8ـ ِةشٚاْ عثةذ اٌّج١ةذ ؛ أعةظ اٌثحةس اٌعٍّة ٟإلعةذاد اٌشعةائً اٌجاِع١ةح  .غ 0اعّةاْ ِسعغةح اٌطةشف ٌٍٕشةش
ٚاٌرٛص٠ع ) 2111ص 52
ٛٔ - 5س ٞإتشا٘ ُ١اٌشٛن ٌٚس ٞاإل.صاء ٚاالخرثاس ف ٟاٌّجاي اٌش٠اظ ٟغ 0ااتش )2101 ً٠ص.012
 - 4دمحم صثح. ٟغأّ.ٚ ٓ١ذ ٞعثذ إٌّعُ ِ .صذس عثك روشٖ  ،غ 2ا ، )0337ص . 215
ٛٔ - 5س ٞإتشا٘ ُ١اٌشٛن ٚسافع صاٌح اٌىث١غ ٟ؛ ِصذس عثك روشٖ ،ص33
ٍِ - حكا )0اعرّاسج أعّاء اٌخثشاء ٌرم ُ٠ٛاٌ١ٙثشِ١ذ٠ا.
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-4الويوف ملى كىا ة فرٌق العم المسامد وتحدٌد واجباته.
 11-3االختبار القبلً :
تعد االختبارا والرٌاس والتروٌم من الوسائ األساسٌة والمهمة التً تستخدم فً جمو البٌانا
،وهنً مبننارة مننن أدوا صننمم لوصننف ويٌنناس مٌنننة مننن إفننراد المجتمننو أو مجتمننو البحننث
بكامله ( . )0من اج أن تكون االختبارا الربلٌة مجدٌة وملى وفق األسس العلمٌة الصحٌحة ينام
الباحنننث فنننً ٌنننوم الثالثنننا الموافنننق  4100/01/ 45بإمطنننا العٌننننة (المجمومنننة التجرٌبٌنننة
والمجمومة ال ابطة) وحدة تعرٌىٌة من مهارة الويوف ملى الٌدٌن يٌد البحث .
وتم تروٌم مهارة الويوف ملى الٌدٌن من خال تصوٌرها وتسجٌلها ملى كاسنٌ فٌندٌو ،
تننم مر ننها ملننى مجمومننة مننن الحكننام للمجمومننة التجرٌبٌننة والمجمومننة ال ننابطة لتروٌمهننا
باستخدام استمارة تحكٌم  مصنممة منن يبن الباحنث  ،وكنان الترنوٌم منن ( )01درجنا  (( .إن
دية ه ه الطرٌرة تعتمد ملى ممق المروم العلمً ومدى معرفته بطرٌرة األدا الىنً لتل المهنارة
محاولة كما تنم الترنوٌم منن يبن أربنو
)) ( )4ويد امطً لك طالب محاولتان وتم احتساب أف
مرومٌن وحسب يانون التحكنٌم الجمبناز الندولً للرجنا تحتسنب الدرجنة لجمٌنو االختبنارا او
التمارٌن من صىر الى مشرة بما فٌها امشار الدرجنة  ،وتحتسنب الدرجنة النهائٌنة بأخن متوسنط
3
الدرجتٌن المتوسطتٌن للحكام األربعة
 11-3التجربة الرئٌسٌة :
 -0بنندأ التجربننة الرئٌسنننٌة فننً تمنننام السننامة التاسننعة صنننباحا مننن ٌنننوم الخمننٌس الموافنننق
.4100/01/42
 -4تننم تنىٌ ن الوحنندا التعلٌمٌننة مننن يب ن المجمومننة التجرٌبٌننة بواي نو( )4وحنندة تعلٌمٌننة فننً
األسبوع.
 -3وي الوحندة التعلٌمٌنة وأٌامهنا الخمنٌس السنامة العاشنرة صنباحا واألحند السنامة العاشنرة
صباحا وفرا لتنسٌق جدو الطلبة.
 -2يام الطلبة بتطبٌق الوسائط الىائرة التداخ باستخدام الحاسوب فً الرسم ا مدادي فً بداٌة
الوحدة التعلٌمٌة ،وال ي ٌبلغ ويته ( )41ديٌرة إ ٌكنون التجمنو واخن الح نور( )5دينائق
،أما ا حما فٌكون ويته ( )05ديٌرة ٌشم ا حما العام تمارٌن لتهٌئة الجسم بشنك منام
وتشم جمٌو أجزا الجسم ،والتمارٌن البدنٌة حسنب منا تحتنا إلٌنة مهنارة الوينوف ملنى
الٌدٌن.
ٌ -5بلغ الرسم الرئٌسً فً الوحدة التعلٌمٌنة الواحندة ( )55ديٌرنة ،وتشنم ( )05ديٌرنة تىامن
الوسائط الىائرة التداخ وأٌ ا ٌشم ()21ديٌرة الجز التطبٌرنً (العملنً) التندرٌب ملنى
مهننارة الويننوف ملننى الٌنندٌن وتكرارهننا  ،وٌصننحح األدا مننن خننال الرجننوع ألجهننزة
الحاسننوب (الننالب تننوب) منندد ( )04والرجننوع إلننى الجننز الن ي ٌننراد معرفننة تىاصننٌله ،
وٌنحصننر دور المنندرس فرننط بالتوجٌننه وإمطننا ا رشننادا والتنبٌننه ملننى األخطننا أمننا
التصحٌح فٌكون من الطالب الرجوع إلى البرنام .

 - دمحم ١٘ٚة ِٙذٞ
 عّاد .غ٠ ٓ١اعٓ١ -اّ.ذ ١٘ٚة ِٙذٞ

ِا غر١ش ذشت١ح س٠اظ١ح .
تىٍٛسٛ٠ط ذشت١ح س٠اظح
تىٍٛسٛ٠ط ذشت١ح س٠اظح .

ِذسب ِٕرخة د٠اٌٌٍ ٝجّٕاعره.

ٛٔ - 0س ٞإتشا٘ ُ١اٌشٛن ٚسافع صاٌح اٌىث١غٟ؛ ِصذس عثك روشٖ ،ص37
ٍِ - حكا )2اعرّاسج اعّاء اٌخثشاء .
ِ ٗ١ ٚ - 2حجٛب ؛ اٌرحٍ ً١اٌحشو ، ٟغ  2ا تغذاد ِ ،طثعح اٌرعٍ ُ١اٌعاٌ ، ) 0337 ، ٟص . 278
 - 8عثذ اٌغالَ عثذ اٌشصاق  ٚاعُ .غ ٓ١؛ لأ ْٛذحى ُ١اٌجّثاص اٌذٌٍ ٌٟٚش اي  ،داس اٌىرة اٌٛغٕ١ح ،تغذاد ،
 ،0375ص . 21
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ٌ -7بلننغ زمننن الرسننم الختننامً ( ) 5ديننائق تتمث ن بإمطننا تمننارٌن تهدئننة ،ومالحبننا مامننة
واالنصراف.
 نى التجربة ملى وفق الخطوا اآلتٌة:
 مز مٌنة المجمومة التجرٌبٌة والبالغ مددها ()04
 تننم تشننغ الحاسننبا مسننبرا وتشننغٌ الوسننائط فائرننة التننداخ (الهٌبرمٌنندٌا) وإبهننار
الواجهة الرئٌسٌة من يب الباحث.
 توزٌو الطالب ملى الحاسبا والعم ملى الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) فً
جمٌو الواجها .
 بعد انتها الوي المخص للوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) ٌتم انترا الطالب
إلى بساط.الحركا األر ٌة .
 أما المجمومنة ال نابطة فهنً تأخن الندروس الترلٌدٌنة نىسنها والمجمومنة التجرٌبٌنة
تستخدم الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) ولكنن تختلنف منهنا فنً الرسنم التعلٌمنً
من الرسم الرئٌسً لٌستخدم أسلوبا ترلٌدٌا هو منرق المهنارة منن يبن المعلنم وبنأي
أسلوب لغرق انجازها.
 12-3االختبار ألبعدي:
بعد االنتها من تطبٌق مىردا الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) بالحاسوب وملى مدى ستة
أسابٌو تم إجرا االختبار البعدي لعٌنة البحث ٌوم األحد  4100/04/00السامة العاشرة صباحا
ملننى يامننة الجمناسننت فننً مدرسننة الطننور وبح ننور فرٌننق العمن المسننامد  ،وينند تننم مرامنناة
ا جرا ا اتها المستخدمة فنً االختبنارا الربلٌنة منن حٌنث وين ومكنان إجنرا االختبنارا
وتروٌم مهارة الويوف ملى الٌدٌن واألدوا المستخدمة وطرٌرة التنىٌ و لن لتالفنً المتغٌنرا
التً تؤثر فً نتائ االختبارا .
 13-3الوسائل اإلحصائٌة :استخدم الباحث الوسائ ا حصائٌة اآلتٌة وفنق الحرٌبنة ا حصنائٌة
الجاهزة ( SPSS )0لمعالجة النتائ التً حصل ملٌها من التجربة.
انباب انرابع

- 4عرض اننتائح وحتهيهها ومناقشتها
 1-4عييرن نتيييائج اختبيييار مهيييارة الوقيييوف علييى الٌيييدٌن فيييً الجمناسيييتي الفنيييً للمجموعييية
التجرٌبٌة وتحلٌلها ومناقشتها .
 1-1-4عيييرن نتيييائج االختبيييارات القبلٌييية والبعدٌييية الختبيييار مهيييارة فيييً الجمناسيييتي الفنيييً
للمجموعة التجرٌبٌة وتحلٌلها:
جدو (ٌ )5بٌن يٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافا المعٌارٌة لالختبارٌن الربلً والبعدي
للمجمومة التجرٌبٌة فً مهارة الويوف ملى الٌدٌن للجمناست الىنً
نسبة التطور
االختبار البعدي
االختبار الربلً
المهارة
ع
س
ع
س
%245.02 1.722 2.745 1.007 0.151
 0الويوف ملى الٌدٌن

 - 0عا٠ذ وش ُ٠اٌىٕأ ٟ؛ ِمذِح اإل.صاء ٚذطث١ماخ  . Spssغ 0اداس اٌع١اء ٌٍطثاعح ٚاٌرصةّ ُ١اٌعةشاق 2113 ,
) ص . 023
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من الجدو ( )5نالحب إن يٌمة الوسط الحسابً لمهارة الويوف ملى الٌدٌن يند بلغن فنً
االختبننار الربلننً ( )0.151وبننانحراف معٌنناري مرننداره ( ،)1.007بٌنمننا بلننغ الوسننط الحسننابً
لالختبار البعدي ( )2.745وبانحراف معٌاري ( ، )1.722وبنسبة تطنور بلغن ()%245.02
مما ٌد ملى وجود فروت ا داللة إحصائٌة ولصالح االختبار البعدي .
 2-1-4عرن نتائج اختبار مهارة الوقوف على الٌدٌن فً الجمناستي الفنً وداللة الفروق
للمجموعة التجرٌبٌة وتحلٌلها ومناقشتها .
جدو (ٌ )7بٌن يٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافا المعٌارٌة للىرت ويٌمة ( )Tالمحسوبة
والجدولٌة وداللة الىروت بٌن االختبارٌن الربلً والبعدي للمجمومة التجرٌبٌة فً مهارة الويوف
ملى الٌدٌن فً الجمناست الىنً
يٌمة ()T
داللة
عف
سف
وحدة
المهارة
الىروت
الرٌاس
الجدولٌة
المحسوبة
معنوي
4.410
32.52 1.78
7.52
درجة
 0الويوف ملى
الٌدٌن
يٌمة ( )Tالجدولٌة ( )4.410مند مستوى الداللة ( )1.15وبدرجة حرٌة .00
من الجدو (ٌ ) 7تبٌن لنا يٌم األوسناط الحسنابٌة للىنروت واالنحنراف المعٌناري للىنرت ويٌمنة
( ) Tالمحسوبة والجدولٌنة وداللنة الىنرت بنٌن االختبنارٌن الربلنً والبعندي للمهنارة الوينوف ملنى
الٌدٌن للجمناست الىنً .
إ وجود فر وت معنوٌنة بنٌن نتنائ االختبنارٌن الربلنً والبعندي وبلغن األوسناط الحسنابٌة
للىننرت بننٌن نتننائ االختبننارٌن الربلننً والبعنندي ( )7.52وبمجمننوع االنحننراف المعٌنناري للىننرت
( )1.78بلغ يٌمة ( )Tالمحسوبة ( )32.52فً حٌن كان يٌمة ( )Tالجدولٌنة ( )4.410منند
مسننتوى الداللننة ( )1.15وبدرج نة حرٌننة ( )00ولمننا كان ن الرٌمننة المحسننوبة اكبننر مننن يٌمتهننا
الجدولٌة د ل ملى معنوٌة الىرت بٌن االختبارٌن الربلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
من خال الجدو (ٌ ) 7تبٌن لنا وجود فروت معنوٌة بٌن االختبار الربلً والبعدي ولصالح
االختبار ألبعدي للمجمومة التجرٌبٌنة ،وممنا ترندم نسنتد بنان الوسنائط فائرنة التنداخ باسنتخدام
الحاسوب له تأثٌر اٌجابً فً تعلم مهنارة الوينوف ملنى الٌندٌن وٌعنزو الباحنث هن ا التحسنن فنً
األدا إلى (الهٌبرمٌدٌا) ومنا ٌشنمله منن صنور متسلسنلة وملىنا فلمٌنه وأشنكا وتعلٌنق صنوتً
لشرع مهنارة الوينوف ملنى الٌندٌن ملنى الحاسنوب إ كن هن ا أدى إلنى اكتسناب خبنرا جدٌندة
وٌشٌر مصام مبد الخالق( )4115إلى إن المنايشة والتوجٌه ال ي ٌروم به المدرس أثنا مملٌة
العرق بواسطة الحاسوب سامد ملى زٌادة إدرا الطلبة ألهمٌة وكٌىٌة األدا الصحٌح للنشناط
المطلننوب( )0و ل ن انعكننس ملننى تصننور األدا الصننحٌح ممننا أدى إلننى التطننور فننً للمهننارا
بالشننك األمث ن  ،وأٌ ننا ٌعننزو الباحننث ه ن ا تطننور فننً المهننارة لنندى المجمومننة التجرٌبٌننة فننً
االختبننار ألبعنندي الننى األسننلوب المتبننو فننً اسننتخدام تكنولوجٌننا الهٌبرمٌنندٌا ومر ننها بواسننطة
الحاسوب وه ا سه مملٌة التعلم من خال ما ٌشناهده الطلبنة منن دينة العنرق للمهنارة ،ف نال
منننن يابلٌنننة العنننرق البطنننً وهننن ا ٌنننوفر فرصنننة جٌننندة فنننً معرفنننة دينننائق الحركنننة وسنننرمة
استٌعابها،والسبب األخر فً التطور الن ي حصن هنو تكنرار العنرق والمشناهدة أكثنر منن منرة
وبنما حركٌنة متعنددة ٌسنامد ملنى اسنتٌعاب وفهنم التىاصنٌ الديٌرنة للحركنة وكن ل الحىناب
ملننى شننك الحركننة فننً هننن المننتعلم لىتننرة زمنٌننة طوٌلننة وٌتىننق ه ن ا مننو مننا أشننار إلٌننه نبٌ ن
محمود ( )4115إلى أن صورة المهارة الحركٌة تكتم وتتحسن من خال التكرار والتنوع فً
المعلوما الصحٌحة( .)4ب ل يد تحرق الىرق األو للبحث .
 - 0عصاَ عثذ اٌخاٌك؛ اٌرذس٠ة اٌش٠اظٔ ٟظش٠اخ ذطث١ماخ ،غ 2ااٌما٘شج ِ،شاج اٌّعاسف)2114،ص01
ٔ - 2ثِ ً١حّٛد شاوش؛ عٍُ اٌحشوح اٌرطٛس ٚاٌرعٍُ اٌحشو. ٟمائك ِٚفا٘ ،ُ١ا اِعح د٠اٌ،)2114، ٝص001
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 2-4عيرن نتييائج اختبيارات مهييارة الوقيوف عليى الٌييدٌن فييً الجمناسيتي الفنييً للمجموعيية
الضابطة وتحلٌلها ومناقشتها :
 1-2-4عرن نتائج االختبار لمهيارة مهيارة الوقيوف عليى الٌيدٌن فيً الجمناسيتي الفنيً فيً
االختبارٌن القبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة وتحلٌلها.
جدو (ٌ )2بٌن يٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافا المعٌارٌة لالختبارٌن الربلً والبعدي
للمجمومة ال ابطة فً مهارة الويوف ملى الٌدٌن للجمناست الىنً
نسبة
االختبار البعدي
االختبار الربلً
المهارة
التطور
ع
س
ع
س
%205.72
1.824
5.825 1.214
1.841
 0الويوف ملى الٌدٌن
من الجدو ( )2نالحب ان يٌمة الوسط الحسابً لمهارة الويوف ملنى الٌندٌن يند بلغن فنً
االختبننار الربلننً ( )1.841وبننانحراف معٌنناري مرننداره ( ،)1.214بٌنمننا بلننغ الوسننط الحسننابً
لالختبار البعدي ( )5.825وبانحراف معٌاري ( ، )1.824وبنسبة تطنور بلغن ()%205.72
مما ٌد ملى وجود فروت ا داللة إحصائٌة ولصالح االختبار البعدي .
 2-2-4عرن نتائج اختبار مهارة الوقوف على الٌدٌن فيً الجمناسيتي الفنيً وداللية الفيروق
للمجموعة الضابطة وتحلٌلها ومناقشتها .
جدول(ٌ )8بٌن قٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للفرق وقٌمة ( )Tالمحسوبة
والجدولٌة وداللة الفروق بٌن االختبارٌن القبلً والبعدي للمجموعة الضابطة فً مهارة
الوقوف على الٌدٌن للجمناستي الفنً
يٌمة ()T
داللة
سف عف
وحدة
المهارة
الىروت
الرٌاس
الجدولٌة
المحسوبة
معنوي
4.410
41.4
1.88 5.15
درجة
 0الويوف ملى
الٌدٌن
يٌمة ( )Tالجدولٌة ( )4.410مند مستوى الداللة ( )1.15وبدرجة حرٌة .00
من الجدو (ٌ ) 8تبٌن لنا يٌم األوسناط الحسنابٌة للىنروت واالنحنراف المعٌناري للىنرت ويٌمنة
( )Tالمحسوبة والجدولٌة وداللة الىرت بٌن االختبارٌن الربلً والبعدي للمهارة للجمناست الىنً
إ وجود فروت معنوٌنة بنٌن نتنائ االختبنارٌن الربلنً والبعندي وبلغن األوسناط الحسنابٌة
للىننرت بننٌن نتننائ االختبننارٌن الربلننً والبعنندي ( )5.15وبمجمننوع االنحننراف المعٌنناري للىننرت
( )1.88بلغ يٌمة ( )Tالمحسوبة ( )41.4فنً حنٌن كانن يٌمنة ( )Tالجدولٌنة ( )4.410منند
مسننتوى الداللننة ( )1.15وبدرجننة حرٌننة ( )00ولمننا كان ن الرٌمننة المحسننوبة اكبننر مننن يٌمتهننا
الجدولٌة د ل ملى معنوٌة الىرت بٌن االختبارٌن الربلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي .
نستنت من ل أن األسلوب الترلٌدي (الشرع والنمو ) المتبو مو المجمومة ال ابطة له
تأثٌر اٌجابً فً تعلم مهارة الويوف ملى الٌدٌن،مما أدى إلى تطوٌرها وه ا ٌو ح وٌىسر أدا
المهارة وٌعزو الباحث ه ه النتٌجة إلى وجود مدرس المادة وشرع المهارة وتكرارها منو ترندٌم
التغ ٌنة الراجعننة ومتابعننة الطننالب وتصنحٌح األخطنا وكن ل التننزام أفننراد المجمومننة ال ننابطة
بالوحنندا التعلٌمننة األمننر ال ن ي أدى إلننى تننوفٌر فرصننة جٌنندة للننتعلم مننن خننال أسننلوب الشننرع
والنمننو وه ن ا ٌتىننق مننو مننا أشننار إلٌ نه مبنناس احمنند ومبنند الكننرٌم محمننود إلننى إن أسننلوب
النمو مام مهم فً العملٌة التعلٌمٌة  ،إ ٌنربط مهنارة الوينوف ملنى الٌندٌن السنابرة بالمهنارة
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الجدٌدة .كما ٌسنامد ملنى ربنط التصنور الحركنً بالمعلومنا السنابرة التنً سنبق شنرحها األمنر
ال ي ٌسه وٌزٌد من التعلم(.)0
وأٌ ننا مننا ٌوئكننده ٌوسننف يطننامً نر ن مننن فا ن ملننوان( )4ان منندرس التربٌننة الرٌا ننٌة
العام الرئٌس فً مملٌة التربٌة والتعلٌم من حٌث توجٌه األنشطة الرٌا نٌة للطلبنة وٌبعنث فنً
نىوسهم الرغبة والدافعٌة فً العم الجاد والديٌق من اج تحرٌق أهداف الوحدة التعلٌمٌة .
 3-4عرن نتائج االختبارات البعدٌية للمهيارة فيً الجمناسيتي الفنيً للمجميوعتٌن التجرٌبٌية
والضابطة وتحلٌلها ومناقشتها .
جدول(ٌ )9بٌن قٌم األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌمة ( )Tالمحسوبة والجدولٌة
بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبارات البعدٌة لمهارة للجمناستي الفنً
المجمومة ال ابطة يٌمة *T
الداللة
المجمومة التجرٌبٌة
المهارة
المحسوبة ا حصائٌة
ع
س
ع
س
معنوي
2.22
1.824 5.825
1.722
 0الويوف ملى 2.745
الٌدٌن
يٌمة *( )Tالجدولٌة ( )4.122تح درجة حرٌة ( )44ومستوى داللة (.)1.15
ٌبٌن الجدو ( )5نتائ االختبارا البعدٌة للمجمومتٌن التجرٌبٌة وال ابطة للمهنارة  ،فكانن
نتننائ الوسننط الحسننابً لمهننارة الويننوف ملننى الٌنندٌن للمجومننة التجرٌبٌننة (  )2.745وبننانحراف
معٌنناري مرننداره ( ،)1.722بٌنمننا بلننغ الوسننط الحسننابً لالختبننار البعنندي للمجومننة ال ننابطة
( ،)5.827وبنننانحراف معٌننناره يننندره ( ،)1.824وهنننً اكبنننر منننن يٌمنننة ( )Tالجدولٌنننة البالغنننة
( )4.122وبدرجننة حرٌننة ( ،)44ممننا ٌنند ملننى وجننود فننروت ا داللننة احصننائٌة ولصننالح
االختبار البعدي للمجمومة التجرٌبٌة وه ا ٌحرق الىر ٌة الثانٌة للبحث .
وٌعزو الباحث من خال مرق وتحلٌ النتائ بٌن المجمومتٌن التجرٌبٌة وال ابطة فً
من المجمومة ال ابطة .
االختبارا البعدٌة ات ح إن المجمومة التجرٌبٌة حرر نتائ اف
(
وٌرى الباحث إن سبب تردم افراد المجمومة التجرٌبٌة ٌعنود إلنى اسنتخدام الوسنائط
الهٌبرمٌدٌا ) ال ي كان األث ر الكبٌر فنً النتعلم إ ا إن ( الهٌبرمٌندٌا ) منن أكثنر األسنالٌب تطنورا
نتٌجة لدمجنه اشنكا متعنددة منن الوسنائط التعلٌمٌنة التنً تتنٌح للمنتعلم اسنتخدام حواسنه وتىكٌنره
للتعلم ملى وفق اهداف تعلٌمه محددة ومدروسة فه ا ٌوفر فرصة كبٌرة للتعلم والترندم فنً األدا
 ,وه ن ا مننا اشننار الٌننه (زٌنننب امننٌن )4113 ،إن أسننلوب الهٌبرمٌنندٌا ٌتننٌح للمننتعلم اسننتخدام
المعلومة او جز منها بتتابو مناسب (.)3
كمننا ٌعننزو الباحننث هن ا الترنندم فننً االدا الننى اسننتخدام الحاسننوب كترنٌننة حدٌثننه فننً تعلننم
ومهارة الويوف ملى الٌندٌن بعند ادا ا فعالنة فنً إٌصنا المىناهٌم المعرندة والمهنارا المركبنة
وٌسامد ملى اختصار الوي وٌشد انتباه الطالب لىترا اطو من التعلم بالطرٌرة الترلٌدٌة .
وه ا ما اكده ملً دمحم أن الحاسوب االلكترونً ٌلعنب دورا كبٌنرا وهامنا فنً العملٌنة التعلٌمٌنة
فهو ٌستطٌو أن ٌ نٌف ملنى العملٌنة التعلٌمٌنة حٌوٌنة وبعندا ترنٌنا جدٌند لٌبعند بهنا منن الطرٌرنة

 - 0عثذ اٌىش ُ٠اٌغاِشائٚ ٟعثاط اٌغاِشائٟ؛ واف١اخ ذذس٠غ١ح ف ٟغشائةك ذةذس٠ظ اٌرشت١ةح اٌش٠اظة١ح ؛ااٌثصةشج ،
داس اٌحىّح)0330 ،ص.211
 - 2فاظً عٍٛاْ ثاس ؛ اٌىفا٠ةاخ اٌرذس٠غة١ح ٌّذسعة ٟاٌرشت١ةح اٌش٠اظة١ح ٚعاللرٙةا فة ٟاورغةاب تعةط اٌّٙةاساخ
اٌحشو١ح ٌٍطٍثح ف ٟاٌّذاسط اٌّرٛعطح  ،سعاٌح ِا غر١ش وٍ١ح اٌرشت١ح ااعاع١ح اِعح د٠اٌ .2100 ،ٝص .8
 - 8صٕ٠ة دمحم أِ ٓ١؛ إشىاٌ١اخ ٛ.ي ذىٕ١ ٌٛٛا اٌرعٍُ  .داس اٌٙذٌٍٕ ٜشش  2111ص 030
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الترلٌدٌننة حٌننث ٌسننامد المدرسننٌن والطلبننة فننً ح ن مشنناكلهم بجمٌننو أنوامهننا وٌسننامدهم ملننى
إلٌهم (. )0
الوصو الى أهدافهم وتحرٌرها وإكساب الطالب المهارا التعلٌمٌة ونر الخبرا
كما إن مرق أهم االخطا الشائعة للمهارة وتصحٌحها للوصو النى االدا األف ن سنامد
الطالننب ملننى تجنننب الويننوع فننً هن ه االخطننا اثنننا االدا الحركننً وو ننح بشننك اكبننر االدا
الصحٌح للمهارة  .وفً ه ا الصدد تشٌر( أسما حكم ) نرال من داٌف كروس" الى إن األدا
الخاطئ ال ٌحو تركٌز الطالب من األدا الصحٌح وٌجب التعام معه ملى اننه خبنرة تعلنم أي
ما لدٌه (. )4
ٌصحح الخطا لٌؤدي أف
وٌنننرى الباحنننث إن اسنننتخدام المجمومنننة التجرٌبٌنننة وسنننائط (الهٌبرمٌننندٌا) كنننان أف ننن منننن
المجمومننة ال ننابطة التننً اسننتخدم األسننلوب الترلٌنندي ان (الهٌبرمٌنندٌا) هننو بنننا مناصننر
معلوماتٌة مترابطة بطرٌرة غٌر خطٌة ,وتسامد ملى إثرا المعلوما الطالب ,وتزٌد من فعالٌته
بتحىٌزه وتنشٌطه ,ومن طرٌرها ٌحو الطالب المعطٌا إلى معلوما والمعلوما إلى معرفة .
واٌ ا األسلوب الن ي امند باسنتخدام الهٌبرمٌندٌا ٌعنرق المنادة بشنك مننبم وديٌنق ومنترن
وه ا أدى إلى تطور وتعلم طالب المجمومة التجرٌبٌة من خال الوسنائط الن ي امند والمكنون
من برامجٌا مدٌدة شارك من خاللها .
انباب اخلامس

 1-5االستنتاخاث:
فً ما أسىر منه النتائ توص الباحث إلى االستنتاجا اآلتٌة:
 -0إن استخدام الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا) كان له تأثٌر اٌجنابً فنً إكسناب مهنارة
الويوف ملى الٌدٌن لبساط الحركا األر ٌة فً الجمناست الىنً .
من استخدام الوسائط الترلٌدٌة فً
 -2ان الستخدام الوسائط فائرة التداخ تاثٌر اٌجابً اف
اكساب مهارة الويوف ملى الٌدٌن ملى بساط الحركا االر ٌة .
 -8الستخدام تكنلوجٌة المعلوما الحدٌثنة ( الحاسنوب  ،فٌندٌو  ،فنوتغراف ) كنان لنه االثنر
االٌجننابً فننً تحرٌننق التنناثٌر الىعننا الكسنناب مهننارة الويننوف ملننى الٌنندٌن ملننى بسنناط
الحركا االر ٌة فً الجمناست الىنً

 2-5انتىصياث :
 -0تشجٌو المدرسٌن و المدربٌن ملى استخدام الوسائط فائرنة التنداخ (الهٌبرمٌندٌا) لمنا لهنا منن
تأثٌر فً تطوٌر الجانب المهاري ومن اج االبتعاد من الطرائق الترلٌدٌة.
 -4استخدام وسائط فائرة التداخ فً اكساب مهارا اخرى فً جهاز الحركا االر ٌة .
ادلصادر :
 أسننما حكم ن ث تننأثٌر اسننتخدام التغ ٌننة الراجعننة التروٌمٌننة والمرئٌننة ملننى مسننتوى أدا
مهارتً ا رسا واالستربا فً كرة الطائرة  ( :بحث منشور فً مجلة التربٌة الرٌا نٌة
)  ,المجلد الرابو مشر  ,العدد األو . )4115 ,

 - 0عٍ ٟدمحم ؛ أشش اعرخذاَ ٠عط ٟاٌٛعائً اٌرىٕ١ ٌٛٛح عٍ ٝذذس٠ظ ِٙاساخ .ٚذج ذعٍ١ّ١ح فة ٟدسط اٌرشت١ةح
اٌش٠اظ١ح ا ِجٍح عٍٚ َٛفٕ ْٛاٌش٠اظح  3َ ,اٌعذد ,8,2,0اٌما٘شج اِعح ٍٛ.اْ  )0335 ,ص . 050
 - 2أعةّاء .ىّةد ؛ ذةأش١ش اعةرخذاَ اٌرغز٠ةح اٌشا عةح اٌرم١ّ٠ٛةح ٚاٌّشئ١ةح عٍةِ ٝغةر ٜٛأداء ِٙةاسذ ٟاإلسعةاي
ٚاالعرمثاي ف ٟوشج اٌطائشج ا تحس ِٕشٛس فِ ٟجٍح اٌرشت١ح اٌش٠اظ١ح )  ,اٌّجٍذ اٌشاتع عشةش  ,اٌعةذد ااٚي
 )2114 ,ص 052
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ثننائر خمننٌس احمنند ث تننأثٌر اسننلوب االكتشنناف الموجننه فننً تطننوٌر ال ننربتٌن االر ننٌتٌن
االمامٌة والخلىٌة للتنس االر ً ،رسالة ماجستٌر كلٌنة التربٌنة الرٌا نٌة جامعنة دٌنالى،
.4100
ويان مبٌدا ث الباحث العلً مىهومة وادواتة وأسالٌبه ط ( 7ممان  ,دار الىكر للطبامة
والنثر والتوزٌو.) 0558 ,
رٌسننان خننربٌط مجٌنندث مننناه البحننث فننً التربٌننة البدنٌننة ( .مدٌرٌننة دار الكتننب للطبامننة
والنشر  ,جامعة الموص .) 0588
زٌنب دمحم أمٌن ث إشكالٌا حو تكنولوجٌا التعلم  .دار الهدى للنشر . 4111
شننٌما مبنند مطننر و ٌعرننوب ٌوسننف ث المبننادع األساسننٌة لننتعلم المهننارا الحركٌننة فننً
الجمناست الىنً (بنٌن وبنا ) ،ط ، 4115( 0بغداد ،مكتب النور ).
ماٌنند كننرٌم الكنننانً ث مردمننة ا حصننا وتطبٌرننا  . Spssط( 0دار ال ننٌا للطبامننة
والتصمٌم العرات . ) 4115 ,
مبد السالم مبد الرزات وجاسم حسٌن ث يانون تحكٌم الجمباز الدولً للرجا  ،دار الكتب
الوطنٌة ،بغداد .0527 ،
مبد الكنرٌم السنامرائً ومبناس السنامرائًث كافٌنا تدرٌسنٌة فنً طرائنق تندرٌس التربٌنة
الرٌا ٌة ث(البصرة  ،دار الحكمة.)0550 ،
مصننننام مبنننند الخننننالقث التنننندرٌب الرٌا ننننً نبرٌننننا تطبٌرننننا ،ط(:4الرنننناهرة ،مشنننناة
المعارف.)4115،
مىنناف مثمننان ،اسننتراتٌجٌا التنندرٌس فننً التربٌننة الرٌا ننٌة  ،دار الوفننا للطبامننة ،
ا سكندرٌة. 4118 ،
ملً دمحم ث أثر استخدام ٌعطً الوسائ التكنولوجٌة ملى تدرٌس مهارا وحدة تعلٌمٌة فً
درس التربٌة الرٌا ٌة ( مجلة ملوم وفنون الرٌا ة  ,م 8العدد ,3,4,0الراهرة  :جامعة
حلوان . )0557 ,
لٌلى السٌد فرحا ث الرٌاس المعرفً الرٌا ً،ط(0الراهرة،مركز الكتاب للنشر.)4110،
ماجد حٌدر مبود ث تأثر برنام (الهٌبرمٌدٌا ) وفنق المتغٌنرا الكٌنماتٌكٌنة لنتعلم اللكمنة
المسنننترٌمة الٌسنننارٌة فنننً المالكمنننة  ،رسنننالة ماجسنننتٌر – جامعنننة دٌنننالى –كلٌنننة التربٌنننة
األساسٌة.4100 ،
مروان مبد المجٌد ث أسس البحث العلمً مداد الرسائ الجامعٌة  .ط( 0ممان  :مؤسسة
الطرف للنشر والتوزٌو .) 4111
دمحم صبحً حسانٌن وحمدي مبد المنعم  .االسس العلمٌة للكنرة الطنائرة وطنرت الرٌناس ،
ط  ( : 4الراهرة  ،مركز الكتاب للنشر  ، ) 0552 ،ط. )0552( 4
دمحم سلمان فٌاق وآخرون ث طرائق التدرٌس الىعا  ،ط 0دار صنىا للطابعنة والنشنر ،
.4100
نبٌ محمود شاكرث مو وما مختارة فً التنبنٌم وا دارة،ط ،4101، 0مكتنب اللٌنث
للطبامة.
نوري إبراهٌم الشنو ورافنو صنالح الكبٌسنً ث دلٌن البحناث لكتابنة األبحناث فنً التربٌنة
الرٌا ٌة(،جامعة بغداد ،كلٌة التربٌة الرٌا ٌة.)4112،
نننوري إبننراهٌم الشننو ولننؤي ا حصننا واالختبننار فننً المجننا الرٌا ننً ط( 0ابرٌنن
.)4101
وجٌه محجوب ث التحلٌ الحركً  ،ط  ( : 4بغداد  ،مطبعة التعلٌم العالً . )0582 ،
وفٌرنة مصننطىى حسنن  .تطبٌرننا تكنولوجٌنا التعلننٌم وتىعٌن العملٌننة التعلٌمٌنة فننً التربٌننة
الرٌا ٌة ( ،منشاة المعارف  ،ا سكندرٌة . )4112،
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ملٌهم الوسائط فائرة التداخ (الهٌبرمٌدٌا)
مكان العم
االختصا
كلٌة التربٌة ابن رشد  -جامعة
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High-impact media overlap in giving skill to stand on the hands on the
table land movements in the artistic gymnastics
Almutasem Bellah W. Mahdie
mutasimwmw@yahoo.com
College of Basic Department of Physical
Abstract :
The enormous scientific revolution in the final half of the last
century brought a lot of development in science and knowledge of
different. Physical Education and one of the areas, which included a
variety of science and knowledge, played a key role in bringing about
change for the better in society and as a result of this rapid development
that took place in the sports field there were some constraints that limit
this development. Therefore, researchers must go into the causes and
search for solutions appropriate scientific and sound out the best results.
The objectives of the research:
• Identify the proportion of skill development for the test stand on the
hands between the pre and post tests and the experimental and control
groups.
• Identify the best method to give the skill to stand on the hands on the
table for ground movements gymnastics artistic research sample.
The hypothesis of the research
:
• a media super interface (Hypermedia) a positive effect in giving skill to
stand on the hands on the floor exercise mat.
• There is a high priority for the mass of overlap (Hypermedia) from the
traditional skill in giving hand-stand on the floor exercise mat.
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