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تأثير برنامج تعميمي باستخدام اسموب التعمم مفتوح النيايات بالحاسب اآللي عمى تعمم بعض 
 الميارات الحركية في الجمباز الفني
 م.د/ فاطسة أبؾ القاسؼ عسر                                                           

 مدرس بقدؼ السشاىج وطرق التدريس
 جامعة السشيا –كلية التربية الرياضية 

 :المقدمة ومذكمة البحث 
العددالؼ لسددا ليددا مددؽ ددددردر علدد   دددرات  فدد لقددد استدددسا أسددالدر التدددريس ادياىددات  د  ددة 

 فددد التربؾيدددة  ودؾعيدددال ارسدددترادييياتالعقدددل اليذدددرت فسددددأت الييدددؾد السشغسدددة إلددد  د ريدددد التعلددديؼ 
ة السؾا د  التعليسيدة واردا ص درسيؼ برامج د   بحاجات الستعلؼ ودددع  إلد  الدت بم بددؽ طسيعد

التدريددددية الحد  دددة إلددد  ارىتسدددام بعليابيدددة السدددتعلؼ  السدددتعلؼت ودددددع  ا سدددالدرو اجدددات و ددددرات 
ويتحددؾل دور  وميارادددوتدحقدددا ا ىدددات التربؾيددة والتعليسيددة السؾضددؾعة  دددر  درادددو  فدد ود اعلددو 

  التعليسية.السعلؼ مؽ ملقؽ للسعلؾمات إل  مرسؼ للسدئة 
 ن أسالدر التدريس ى  الشسط التدريد  الذت  تيعو السعلؼ ف  دؾعيال طرق التدريس ب عاليةوا  

الذ ؽ لدتخدمؾن ن س الظريقة وان أسلؾب التدريس  رديط  السعلسدؽدسدزه عؽ غدرة مؽ  وى  الت 
 (.65:6( )58:55)بالخرا ص والر ات الذخرية لدى السعلؼ. 

( أن التدريس عسلية مقرؾدة 6999) Schmidt( 5224" )مجدي إبراليمويذدر ك  مؽ "   
ديدت إل  دذكدل بدئة الستعلؼ برؾرة دسكشو مؽ دعلؼ مسا غرسو سلؾك محدد , أو ارشتراك ف  
سلؾك معدؽ وفا شروط محددة أو كاستيابة لغروت دتس ل ف  ميسؾعة الستظليات الت   شيغ  

 (.56:54()54:64)دؾافرىا ف  السؾ   التدريس لك  لحدث التعلؼ السشذؾد.
م( أن ىشاك اسس اعتيارات 5266) شريف سميح"م(ت "5226" )امل شحاتةويت ا ك  مؽ "     

لير أن دراع  عشد ااتيار أسلؾب التدريس ىذه ارعتيارات لسكؽ التعرت علديا مؽ ا ل دقيؼ 
سدرس والؾ ا السؾ   التعليس  متزسشا الظالر ومحتؾى السادة التعليسية الت  لير أن دعلؼ , وال

 (.84:9()67:4والسدئة التعليسة.)
ويسكؽ للستتيع ردياىات التدريس ف  العالؼ أن  تسدؽ أن أسالدر التدريس ف  الدشؾات     

ا ادرة  د ادييا بدرعة نحؾ ارىتسام بالستعلؼ بحدث لكؾن فعار ونذظا ومذاركًا ف  العسلية 
سة نغريات الت اعل أو التدردر ف  السؾا   التعليسية و د عيرت ادياىات عدة دقؾم عل  درا

 (68:8( )85:6)التعليسية وددسدد اليابية الستعلؼ ونذاطو. 
 ف  دظسيقيا إل  ن تقر لكششا ت الرياضية التربية  ددريس ف  عد دة أسالدر وجؾد مؽ الرغؼ وعل   

 الرياضدية تربيدةال درس فد  متشؾعة أسالدر استخدام الزرورت  مؽ لذلػ ت الرياضية التربية دروس
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 .مدتؾى  أفزل إل  بالستعلسدؽ للؾصؾل
دديؼ بذكل فعال  الت ويعد أسلؾب  التعلؼ م تؾح الشيالات مؽ أفزل ا سالدر التدريدية 

 ددل  فدد فدد  أطدد ق ايددال السددتعلؼ للت كدددر والؾصددؾل إلدد   قددا ا ومعلؾمددات وأفكددار جد دددة دددديؼ 
لظر يا السعلؼ  الت التداؤرت  للعد د بدؽإلجابة يحاول الستعلؼ التركدز عل  او السذكلة السظرو ة 

ت كسدددا لحددداول السدددتعلؼ التركددددز علددد  إمكانيدددة دردددؾره  داي السيدددارة بذدددكل مختلددد  لدددداعده علددد  
عسليددة الددتعلؼ الحركدد  لعددد مددؽ الظددرق الحد  ددة   فدد يسيددع التددداؤرت ت كسددا أن اسددتخدامو لاإلجابددة 

جدؾ مدؽ الحريدة وا مدان  فد الكامشدة عشدد الستعلسددؽ  دذيع الت كدر ا بداع  ودظلدا الظا دات الت 
 سدة الت اعدل مدع السؾ د  التعليسد  كسدا  فد لدسح بغيدؾر كدل ااراي وا فكدار  ددث لكدؾن السدتعلؼ 

أنو أسلؾب دعليس  لقؾم عل   رية الت كددر لددتخدم مدؽ أجدل دؾلددد أسسدر كدؼ مدؽ ا فكدار لسعاليدة 
 (4: 5.)مؾضؾع مؽ السؾضؾعات السراد دعلسيا

 شدددتج ال رصدددة للستعلسددددؽ إلطددد ق ايددداليؼ   دددد الشيالددداتم تدددؾح ن اسددتخدام أسدددلؾب الدددتعلؼ إ
 فد  ؾجدد  الدذتود كدرىؼ لتؾلدد والا أسسر عدد مؽ ا فكار اربتكارية واإلبداعيدة وعامدل التذدؾيا 

أسلؾب التدريس م تؾح الشيالات عؽ طريا غلا ا داي  سل أن لكتسل ودرك الستعلؼ  ؾلدد ميسؾعدة 
 (37: 5)واإلبداع. دح ز لدلو القدرة عل  الخلا  الت مؽ ا فكار 

خاصدددةت فيدددؾ لعتسدددد علددد  التؾافدددا والسيدددارةت كسدددا  شسددد  ال ا أىسدتيددداواليسيددداب كرياضدددة ليددد
لداعد الظالية ف  التغلدر علد  مخاوفيدا عشدد  واليرأة والد ة و الك در مؽ الر ات العقلية كاليقغة

تسكؽ مدؽ إدخداق  درار واضدح ومحددد إلدسدام الحركدات ذه الحركات بكات جد دة ,وبتكرار ىدعليؼ  ر 
بشياحت كسا أنو  شس   دره الظالية عل  اربتكار والستعة والدرور عشد اداي ميسؾعة مؽ الحركدات 
السختل ةت كسا أن مسارسة رياضة اليسياب ليا ددردر فعدال علد  ك داية و دؾيدة أجيدزة اليددؼت فيد  

أعزاي اليدؼ واجيزدوت ااصة الييابيؽ الحرك  والعرس  والسقرؾد دحدث دغددرات وعيفية ف  
بيذا التغدر والتحدؽ ف  أجيزة اليدؼ ىؾ التكيال السدؾلؾج  الذى لحدث نتيية مسارسة اليسيدابت 

 (.6:65( )69:  5فيؾ لذلػ عسلية متكاملة لتشسية ال رد بدنيا وعقليا وإجتساعيا وان عاليا )

إلددد  أن جيددداب الحركدددات ( 5227) ودة، سلللامية فر مللليأديلللل سلللعد شلللنويت دددا كددد  مدددؽ 
ا رضدددية لعتسدددر السددددال التعليسددد  التربدددؾت ليسيددداب ا جيدددزة وجسيددداب اليظدددؾرت فيددد  دشسددد  سدددسو 
الذددياعة واليددرأة وال قددة بددالش س مددؽ ادد ل التدددرج الرددحيح للسيددارات الحركيددة فيددذا لعظدد  لظالددر 

  اسددتخدام أجددزاي اليدددؼ سددؾاي علدد  ا ر  اإل ددداس بعديدداه  ركددة اليدددؼت كسددا دشسدد  القدددرة علدد
أوفدد  ال ددراهت وىددذه القدددرات دددداىؼ بذددكل فعددال فدد  ارردقدداي بسدددتؾى ا داي السيددارى كسددا أنيددا دعددد 

 ( .64 -63:  3أرضًا اريو لتعليؼ العد د مؽ السيارات الستذابو عل  با   ا جيزة ا ارى )
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مدؽ ا نذدظة الرياضدية اليامدة  ليسيداباومؽ ا ل القدرايات وارطد ع وجددت اليا  دة أن 
وانو لعد مؽ اساسيات مؽ ا لعاب السيارات السختل ة علد  بالشدية لظاليات كلية التربية الرياضية 

كل مسارس ف  مختل  الرياضات ارارى )جياب الحركات  ؼأجيزة اليسياب السختل ة واول ما  تعل
التددد   ردكدددز علديدددا اليسيددداب ليدددا   ا جيدددزة اررضدددية( واندددو الحيدددر ا ساسددد  والدعامدددة الر يددددية 

رياضدددة  تظلسيدددا  التددد الظاليدددة القددددرة علددد  التحدددرك بالدددديؾلة والسروندددة  السختل دددة كسدددا اندددو لكددددر
ودذددكدل وبشدداي اليدددؼ واستددداب القددؾام اليدددد وار ت دداث بالرددحة والتدددردر السياشددر علدد   اليسيدداب

مقررات  دؼ السشاىج وطدرق ددريس  ف ا  ة ا جيزة العزؾية الحدؾية لليدؼ ومؽ ا ل عسل الي
للظاليات  اليسيابدعليؼ ميارات  ف وجدت أن الظريقة الستيعة  اليسيابمادة التدريس ومؽ ضسشيا 

)الذدددرح الل غددد  وأداي الشسدددؾقج( ردددؼ التكدددرار مدددؽ جاندددر  تيعدددةدعتسدددد  يدددو السعلسدددة علددد  الظريقدددة الس
دلة بدشيؽ كذلػ ىشاك بعض الظاليدات ر لذداىدون الظاليات ا مر الذى ر  راع   يو ال روق ال ر 

ا داي وعددم التردؾر الكامدل  فد الشسؾقج السؤدى للسيارة الستعلسة بؾضدؾح مسدا  دؤدت إلد   ردؾر 
أداي  السيددارة  فدد لتلددػ السيددارة نتييددة مددرور ا داي أماميددا دون ارىتسددام بدديعض ا جددزاي السذددتركة 

يات عل  دمج السيارات مع بعزيا اليعض والتشددا بددؽ لظالل وكذلػ لؼ  تاح ال رصة تالستعلسة 
 الحركات . 

دشاولا دكشؾلؾجيا التعليؼ وأسالدر التددريس  الت ومؽ ا ل اط ع اليا  ة عل  الدراسات 
 أيمللللم محمللللودومحاولددددة معرفددددة مدددددى ددردرىددددا علدددد  مخرجددددات عسليددددة الددددتعلؼ كدراسددددة  الحد  ددددةت

وإن إديداع أ ددث ( 18م()2018) م عبلد الحمليمىذلا(, 17م()2018) وفاء عمى(, 5م()2004)
 علد  جيداب الحركدات اررضديةدعلدؼ بعدض السيدارات ا ساسدية   فد ا سالدر التكشؾلؾجية الحد  ة 

دقابليددا وديعليددا إليابيددة ولددد يا القدددرة علدد   التدد التغلددر علدد  الرددعؾبات  فدد  ددد لسكددؽ الظاليددة 
ر ت وإن اسددتخدام برندددامج دعليسددد  بدسدددلؾب التعسدددر عدددؽ مدددا بددددااليا مددؽ أفكدددار وادياىدددات ومذددداع

ىؽ لسكددؽ أن  راعدد   دددرات وإمكانيددات الظاليددات ويددداعد الددتعلؼ الس تددؾح الشيالددات بالحاسددر االدد 
دمددج السيددارات مددع علدد  القدددرة  مسددا لكدددرعلدد  الترددؾر وال يددؼ الكامددل لت اصدددل ا داي الحركدد  

  .ارة الستعلسة مؽ عدة جؾانربعزيا اليعض والتشددا بدؽ الحركات ويؾضح د اصدل السي
معرفة ددردر  دظر ا نحؾدراسة  أتالحرؾل عل    تدش لؼ وف   دود علؼ اليا  ة 

برنامج دعليس  باستخدام اسلؾب التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر اال  عل  دعلؼ بعض السيارات 
ددردر برنامج دعليس  اليحث للتعرت عل   الحركية ف  اليسياب ال ش  ودفع اليا  ة إل  إجراي ىذا

باستخدام اسلؾب التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر اال  عل  دعلؼ بعض السيارات الحركية ف  
 .اليسياب ال ش 

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 99العدد                  المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة    

 

271 

 ىدف البحث 
برنددددامج دعليسدددد  باسددددتخدام اسددددلؾب الددددتعلؼ م تددددؾح الشيالددددات  يدددددت اليحددددث الدددد  درددددسيؼ  

الد رجددة -)الد رجددة ارماميددة حركيددةعلدد  دعلددؼ بعددض السيددارات الومعرفددة ددددردره بالحاسددر االدد  
 .ف  اليسياب ال ش السدزان ا مام ( -الؾ ؾت عل  الدد ؽ –الخلفية 

 فروض البحث
دؾجد فروق قات درلة ا را ية بددؽ متؾسدظات القياسدات القسليدة واليعدلدة فد  دعلدؼ بعدض  -

  ميسؾعة اليحث التيريسية.السيارات اليسياب لدى 

  بالبحث:المرظمحات الخاصة 
 Style of learning so pen endingsأسموب التعمم مفتوح النيايات (9)

ىددؾ أسددلؾب التدددريس التربيددة الرياضددية لعتسددد أساسددا علدد  عددر  مقظددع أو مر لددة لدد داي 
دعظدد  ا داي الكامددل مددع اطدد ق ايددال السددتعلؼ  التدد مددع غلددا ا داي  سددل عددر  السر لددة التاليددة 

ه  داي السيارة والؾصؾل إل  شكل مشاسر لسا لسكؽ أن لكؾن للت كدر والتركدز عل  إمكانية درؾر 
  (7: 17الدابقة. ) معرفتو واسرادوعليو الذكل التال   ت  لكتسل ا داي معتسدا ف  قلػ عل  

 خظة واجراءات البحث:
 البحث:منيج 

استخدما اليا  ة السشيج التيريس   دث أنو السشيج الس  ؼ لظسيعة اليحث و د دؼ 
 لسيسؾعة ديريسية وا دةالترسيؼ التيريس  استخدام 

 :البحثمجتمع وعينة 
 تمثل مجتمع البحث في  مجتمع البحث

 والت . 2018/2019للعام الدراس   ال ر ة ا ول  بكلية التربية الرياضية جامعة السشيا طاليات   
 طالية. (280 سلغ عددىؼ الكل  )

  عينة البحث
ال ر دة ا ولد  بكليدة التربيدة الرياضدية طاليدات  عسدلدة مدؽعدشدة اليحدث بالظريقدة ال دؼ ااتيدار

( ر ردددؾن طاليدددة مدددؽ ميتسدددع اليحدددث 30) ؾاميدددا   ال ردددل الدراسددد  ال دددان  واليدددالغ جامعدددة السشيدددا
 ارستظ عية.لدراسة إلجراي ا( طالية 16و)

 عينة البحثإعتدالية 
 الدؽ والظؾل والؾبن والذكاي عدشة اليحث ف ل اما اليا  ة بعلياد إعتدالية التؾبيع التكرارت 

 (  ؾضحان قلػ2( )1اليسياب  دد اليحث واليداول ) ومدتؾى ارداي السيارى ف 
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 (1جدول )
الشسؾ والذكاي لعدشة   تارلتؾاي لسعدرالستؾسط الحداب  وارنحرات السعيارت والؾسيط ومعامل 

        (46)ن=          اليحث
 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري  ط الحدابيالمتوس وحدة الكياس المتغيرات م

 ..05. ..970 060. .9709 سنو الدم 9
 .006. .96.09 9006 969060 سم الظول .
 0974. .6809 069. 68096 كجم الوزن  0
 00.9. .5605 047. .5605 درجة الذكاء 4

( مسا لذدر إل   3-ت 3+( دراو ا معام ت ارلتؾاي ما بدؽ ) 1 تزح مؽ اليدول الدابا )
 أنيا دقع داال السشحش  ارعتدال   دث كلسا ا ترب مؽ الر ر كان التؾبيع اعتداليا 

 (2جدول )
 مدتؾى ا دايف   عدشة اليحث ارلتؾاي لالستؾسط الحداب  وارنحرات السعيارت والؾسيط ومعامل 

 (30)ن=   دد اليحث السيارى للسيارات
 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري  المتوسط وحدة الكياس المتغيرات م
 9094 ..00 0.9. 00.8 الدرجة الدحرجة الخمفية  .
 0799. .006 095. 0064 الدرجة الدحرجة األمامية  0
 .0.0. 0095 .05. 0099 الدرجة الوقوف عمى اليديم  4
 0.85. 00.5 0.9. 00.7 الدرجة الميزان األمامي 5

(  مسددا  دددل علدد  3-, 3انحرددرت مددا بدددؽ )+ معددام ت ارلتددؾاي ( أن2 ددؼ ) تزددح مددؽ جدددول ر 
 عل  جياب الحركات اررضية .  اعتدال  ف  مدتؾى ارداي السيارى  أفراد العدشةدؾبع 

 البيانات:أدوات جمع 
 :واألدواتاألجيزة  أوال:

 بالكيؼ.جياب رستامدتر لقياس الظؾل بالدؼ والؾبن  -
 رادر.بداط  ركات ارضية + م -

 :االختبارات ثانيا:

 (.مرفق ) عسد الد م عسد الغ ار. س مةتالذكاي لكادل دعرير ا سد  ااتيار-1
 (.مرفق ) اختبار الذكاء لكاتل:

عسد   مااتيار كادل للذكاي و د أعد صؾردو العربية " أ سد س مو وعسد الد اليا  ةااتارت 
" وىؾ ااتيار غدر ل غ   نو ر  Remon B- Katellسادل -الغ ار" و ام بؾضعو " ريسؾن ب
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لعتسد عل  اللغة ولكؽ لخزع أداي ا فراد لقدرديؼ عل  دحد د ع  ة التذابو وارات ت بدؽ 
 ا شكال السؾجؾدة باراتيار .

 المعامالت العممية الختبار الذكاء لكاتل:
 17/2/2019ة مدؽ بعلياد السعام ت العلسيدة راتيدار الدذكاي وقلدػ فد  ال تدر  اليا  ة اما 

( طاليددة مددؽ ميتسددع اليحددث ومددؽ اددارج العدشددة 16وقلددػ علدد  عدشددة  ؾاميددا ) 23/2/2019 تدد  
وىددد  معدددام ت دالدددة  86,ومعامدددل اررديددداط  2.66دراو دددا معامدددل العدشدددة مدددؽ  يسدددةا ساسدددية و 
 ا را يا .

 (4) مرفق-استمارة تقييم مدتوى األداء الميارى : -.
دؽ لقيدددداس مدددددتؾى ا داي السيددددارى علدددد  جيدددداب الحركددددات كسددددلسحاسددددتخدما اليا  ددددة طريقددددة ا   

 فددراد العدشددة أو فدد  القيدداس اليعدددت إعتداليددة التؾبيددع  اررضددية سددؾاي أرشدداي القيدداس القسلدد  إلجددراي
محكسدات مدؽ أعزداي ىدئدة  ر ردةقلدػ بؾاسدظة  اررضيةت ددؼلليسل الحركية عل  جياب الحركات 

وكددان اجسددال  الدرجددة الكليددة لكددل سحكسدددؽ ال  رددة ات للج ددتؼ ااددذ متؾسددط الدددر  ت  دددثالتدددريس 
 ( درجة.20( درجات لكل ميارة بحدث دكؾن الدرجة الكلية لليسلة مؽ )5ميارة مؽ )

  الميارات الحركية في الجمباز اختبارات-0
 الردق: –أ 

أد ل سعد (, 2م()2002) أ سد اليادت اما اليا ث بارط ع عل  السراجع العلسية م ل 
وفاي عل  (, 5م()2004) ألسؽ محسؾد( والدراسات الدابقة 3م()2007) ؾدةت سامية فرغل شش

 اما اليا  ة (  ؾل اراتيارات السيارية وطريا دش ذ اراتيارات السيارية و 18م()2017) طلر
بحداب صدق التسا ز لستغدرات السيارات ارساسية ف  اليسياب عل  ميسؾعتدؽ إ داىسا مسدزة 

ال ر ة ا ول  بكلية التربية  طالياتمؽ  طاليات (8وعدشة غدر مسدزة  ؾاميا )طاليات  (8 ؾاميا )
 .(  ؾضح قلػ6لحداب ال روق بدشيسا وجدول ) الرياضية جامعة السشيا

 (6جدول ر ؼ)
 درلة ال روق بدؽ السيسؾعة السسدزة وغدر السسدزة راتيارات السيارات الحركية ف  اليسياب 
 (16)ن= 

 قيمة )ت(  المجموعة  ير المميزة المجموعة المميزة  االختبار
 ع م ع م

 0069 064. .00. .000 الدرجة الدحرجة الخمفية 
 00.9 087. 097. 0079 الدرجة الدحرجة األمامية 
 0085 059. .06. ..00 الدرجة الوقوف عمى اليديم 
 0054 064. .00. 0009 الدرجة الميزان األمامي
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           1.833=  0.05دولية عشد مدتؾى  يسة )ت( الي

( وجددؾد فددروق دالددة إ رددا يًا بدددؽ السيسددؾعتدؽ الستسدددزة والغدددر متسدددزة 6 تزددح مددؽ جدددول )      
ولرالح السيسؾعة الستسدزة مسا  دل عل   درة اراتيارات علد  التسدددز بددؽ السيسدؾعتدؽ وبالتدال  

 دريح ىذه اراتيارات صاد ة.
 

    الثللبات:-ب 

مدددؽ مدددؽ  طاليدددة( 16علددد  عدشدددة  ؾاميدددا ) ا داي السيدددارى  امدددا اليا  دددة بحدددداب ريدددات ااتيدددارات 
واسدددتخدما اليا  دددة طريقدددة دظسددددا  طاليدددات ال ر دددة ا ولددد  بكليدددة التربيدددة الرياضدددية جامعدددة السشيدددا

  . م2019/ 24/2 ت   م20/2/2019( ألام مؽ 5اراتيار رؼ إعادة دظسيقو بعد مرور )
 

 (7جدول )
 16ستؾسط الحداب  وارنحرات السعيارت ومعامل ارردياط راتيارات ا داي السيارى ن= ال

 لَمت )ث(  التطبَك الثاوٌ التطبَك األول االختبار

 ع م ع م

 22743 1206 2227 1203 الذرجت الذحرجت الخلفَت 

 22765 1247 2202 1243 الذرجت الذحرجت األمامَت 

 22722 1204 22025 1202 جتالذر الولوف علي الَذٍه 

 22765 1215 2214 1213 الذرجت المَزان األمامٌ

 ..04.=  0.5.قيمة )ر( الجدولية عند مدتوى   

( أن معام ت ارردياط بدؽ التظسدا ا ول والتظسدا ال ان  ل اتيارات 7 تزح مؽ جدول )      
    تيارات قات ريات عال .( مسا  دل عل  أن ارا0.987 إل  0.900 د دراو ا ما بدؽ )
 :األولى الدراسة االستظالعية

عل  عدشة  25/2/2019إل   17/2/2019مؽ دؼ إجراي الدراسة ارستظ عية ا ل ال ترة 
مؽ  طاليات( 8السيسؾعة ا ول  بلغ  ؾاميا )الدراسة ارستظ عية الت  ُ دسا إل  ميسؾعتدؽت 

)السيسؾعة غدر السسدزة(ت بدشسا بلغ  ؾام ؽ ة ليس لن س ميتسع اليحث واارج عدشة اليحث ا ساسي
ؽ ليس لال د  سسا دعلسيؽ ميارات اليسياب مؽ  سل ( طاليات مؽ 8السيسؾعة ال انية )
 وكان اليدت مشيا: )السيسؾعة السسدزة(ت

 التدسد مؽ دؾافر السعام ت العلسية )الردق وال يات( ل اتيارات السدتخدمة ف  اليحث. -
 ى ص  ية ا دوات وا جيزة السدتخدمة ف  اليحث.التحقا مؽ مد -
 التحقا مؽ مدى مشاسية السكان السخرص إلجراي التيربة ا ساسية. -
ددرير السداعد ؽ عل  كيفيدة دظسددا وددديدل نتدا ج اراتيدارات السياريدة السددتخدمة فد   -

 اليحث.
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 يعاب.التحقا مؽ مشاسية أوراق العسل للظاليات مؽ  دث الؾضؾح وال يؼ وارست -
التعدددرت علددد  ا اظددداي السحتسدددل عيؾرىدددا أرشددداي إجدددراي اراتيدددارات لت فديدددا فددد  الدراسدددة  -

 ا ساسية.
 وقد أسفرت نتائج الدراسة االستظالعية عم التحقق مم:

 دؾافر السعام ت العلسية )الردق وال يات( ل اتيارات السدتخدمة ف  اليحث. -
 .ص  ية ا دوات وا جيزة السدتخدمة ف  اليحث -
 مشاسية السكان السخرص إلجراي التيربة ا ساسية. -
 استيعاب السداعد ؽ لظريقة أداي اراتيارات السيارية السدتخدمة ف  اليحث. -
 مشاسية أوراق العسل للظاليات مؽ  دث الؾضؾح وال يؼ وارستيعاب. -

 :التعمم مفتوح النيايات بأسموبالمقترح  التعميميالبرنامج 
 ج:اليدف العام لمبرنام-أ
ومددتؾى ا داي  اليحدثت ددد  اليسيداباسداب الظاليدات السعلؾمدات والسعدارت عدؽ ميدارات   

مددؽ ادد ل اسددلؾب الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر الحركددات اررضددية السيددارى لدديعض ميددارات 
 .ا ل 
 البرنامج: أ راض-ب
 ان: ( األ راض المعرفية:9)

 دكتدر طريقة جد دة للتعلؼ. -    
 وارداي الرحيح للسيارات  دد اليحث. الحرك لتدلدل د يؼ ا -   
 السشغؼ للسيارات الحركية. العلس دكؾن لد يا القدرة عل  الت كدر  -   
 دكتدر السعلؾمات ال شية لسرا ل اداي السيارة. -   
                                                      .                    ث دد اليحدتعرت عل  السعلؾمات والسعارت السرديظة با سلؾب السدتخدم  -   
 ( األ راض االنفعالية:.)
استدددداب الظاليدددات القددددرة علددد  اردراك وارنتيددداه ودخددددل ارداي الردددحيح للؾصدددؾل الددد  ارداي  -

 اليدد.
 فدد  ا لدد استدداب الظاليددات ادياىدات اليابيددة نحدؾ اسددتخدام اسددلؾب م تدؾح الشيالددات بالحاسدر  -
 تعلؼال
 السدتخدم. التعليس ان  تحقا الت اعل بدؽ الظاليات وبدؽ ك  مؽ السادة التعليسية وارسلؾب  -
 وارن عال . الحرك استداب الظاليات ار داس  -
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 ( األ راض الميارية:0)
بعسدتخدام اسدلؾب  التعليسد السرندامج  فد يا نان دؤدى الظاليات ارعسدال السظلؾبدة كسدا شداىد -   
 .اال لؼ م تؾح الشيالات بالحاسر التع

 ان دؤدى الظاليات السيارات  دد اليحث برؾرة جددة. -
 ال شية ارشاي اداي السيارات  دد اليحث. الشؾا  ان دراع  الظاليات  -
 اليؾاي. ف والسحافغة عل  وضع اليدؼ الدليؼ  ل دايان دسارس الظاليات التكشيػ ارم ل  -
 البرنامج: أسس-ج
 وضع مؽ اجلو. الذت( ان  تشاسر مع اىدافو ومع السيتسع 1)
 ( مراعاه ال روق ال ردلة بدؽ الظاليات  دد اليحث.2)
 ( مراعاه ارا ص السر لة الدشيو  دد اليحث.3)
 ( ان  تر  بالسرونة ارشاي التظسدا العسل  لرفع ك اية الظاليات. 4)
 اجات الظاليات مؽ الحركة والشذاط.( ان  تسدز باليداطة والتشؾع والذسؾل رشياع  5)
 ( ان  راع  ادا و فرص ارشتراك والسسارسة لكل الظاليات ف  و ا وا د.6)
 ( ان  راع  عؾامل ارمؽ والد مة.7)
 ( مراعاة دؾفدر السكان السشاسر وارمكانات ال بمة لتش دذه.8)
 ا والستعة واررارة.( ان لعسل عل  بيادة الدافعية نحؾ التعلؼ ودؾفدر عامل التذؾي9)
 محتوى البرنامج التعميمي: -د

 :كالتال وى   اليسياب  دد اليحثالسقترح عل  ميارات  التعليس لحتؾى السرنامج 
 قيد البحث:عمى جياز الحركات األرضية ( الميارات الحركية 9) 

  الد رجة الخلفية 
  الد رجة ا مامية 
  الؾ ؾت عل  الدد ؽ 
  السدزان ا مام 
 مكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج:اإل -ه
 ( اجيزة  اسر ال 1)
 (cd( اسظؾانات مدميو )2) 
 ( ساعة القات3)
 ( مدزان طس 4)
 ( جياب لقياس الظؾل والؾبن 5)
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 .( صالو دتؾافر فديا كل ارمكانات التعليسية والرحية والتدريسية واردوات السداعدة6)
 أسموب التعمم: -و

عدشددة السؾجددو مددؽ ادد ل الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات لظاليددات  الددذاد تعلؼ اسددتخدما اليا  ددة اسددلؾب الدد
 وقلػ دحا اشرات اليا  ة. اليحث

 االطار العام لتنفيذ البرنامج: -ز
 اما اليا  ة باستظ ع رأى الخسراي لتحد د بمؽ وشكل اجزاي الؾ دة التعليسية بسا  يو بمؽ 

الشيالددددات بالحاسددددر ارلدددد  الخدددداص بالؾ دددددة م تددددؾح  الددددتعلؼالسذدددداىدة للسرنددددامج باسددددتخدام اسددددلؾب 
الؾ ددة التعليسيدة ودحد دد بمدؽ السذداىدة وفد  اى جدزي سددتؼ و دد دددؼ  داادلسددتؼ قلدػ  اندوالتعليسيدة 

ليددذا الغددر  ت و ددد اد قددؾا علدد  ان لكددؾن شددكل  بدعدددادىاقلددػ مددؽ ادد ل اسددتسارة  امددا اليا  ددة 
 ودؾبيع الؾ دة التعليسية كارد :

                       ق 5         ارعسال اردارية-
                     ق 20بمؽ السذاىدة          -
 ق                            20ار ساي وارعداد السدن  -
    شرح طريقة ااداي       ددددددددددددد -
              ق70التظسدا العسل          -
    ق 5الختام                   -

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                          
 ق                          120                         

 اسسؾعيا لكل ميسؾعة. ةوقلػ بؾا ع و د دعليسيةت ش ذ السرنامج مؽ ا ل و دات -
      ة( عذددددر 10اسددددابيع وبددددذلػ لكددددؾن عدددددد الؾ دددددات ) عذددددرة( 10نددددامج التعليسدددد  لسددددده ) ش ددددذ السر -

 و دة دعليسية طؾال فترة دش دذ التيربة.
 ( د يقة.120ان لكؾن بمؽ دش دذ الؾ دة ) -
 أسموب التقويم: -8

اليسيداب ال شد  مؽ اجدل دقدؾيؼ السرندامج اسدتخدما اليا  دة بظا دة الس  غدة لديعض ميدارات 
 ددددد اليحدددث باسدددتخدام اسدددلؾب الدددتعلؼ م تدددؾح الشيالدددات وددددؼ  يددداس  ب الحركدددات اررضددديةعلددد  جيدددا

مدددتؾى دعلددؼ السيددارات عددؽ طريددا )السحكسدددؽ(  دددث اسددتعانا اليا  ددة ب  رددة مددؽ السحكسدددؽ فدد  
( سشؾات ومؽ اعزاي ىدئة التدريس بكلية التربيدة 5عؽ ) لر دقولد يؼ اسرة  اليسياب ال ش ميال 

( عذدر درجدات وددؼ  دداب الستؾسدط 10يؼ ارداي السيارى  ددث  ددرت لكدل ميدارة )الرياضية لتقؾ 
 لدرجات السحكسدؽ ال  رة ف  كل ميارة لتريح ى  الدرجة الشيا ية للسيارة.
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 ( : .9( ممحق )C.D االسظوانة المدمجة ) 
ات إلعللداد وترللميم برمجيللة اسللموب الللتعمم مفتللوح النيايللات قيللد البحللث اتبعلل  الباحثللة الخظللو 

 -اآلتية: 
دحقيقيا مدؽ اد ل برمييدة اسدلؾب الدتعلؼ م تدؾح الشيالدات  ا ىدات السراد(  يام اليا  ة بتحد د 1)

  دد اليحث  يسا  ل  :  اليسياب ال ش لسيارات 
 السدزان- عل  الدد ؽ الؾ ؾت-الد رجة ا مامية -دعلؼ الظاليات ميارات )الد رجة الخلفية  –

 اليحث. دد  ش اليسياب ال  ف ا مام ( 
  دد اليحث .   اليسياب ال ش إسداب الظاليات بعض السعلؾمات السعارت الخاصة بسيارات  –
( راعددا اليا  ددة الخرددا ص السسدددزة للظاليددات عدشددة اليحددث مددؽ  دددث العسددر والسدددتؾى السدددن  2)

لدد  بسددا والسيددارى عشددد دييدددز السيددارات  دددد اليحددث لسرمييددة الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر ار
بكليددة التربيددة الرياضددية جامعددة  ارولدد  تشاسددر مددع  دددراديؼ  دددث دددؼ ااتيددارىؼ مددؽ طاليددات ال ر ددة 

 السشيا. 
لظاليدات  اليسياب ال ش داال السحتؾى الؾارد بسشيج  السيارات السؾجؾدة( دؼ مراعاة دش دذ بعض 3)

 بكلية التربية الرياضية جامعة السشيا.  ارول ال ر ة 
 ددددد اليحدددث  اليسيددداب علددد  جيددداب الحركدددات اررضددديةليا  دددة بتحلددددل محتدددؾى ميدددارات (  امدددا ا4)

"ا سددد وقلددػ بددالرجؾع إلدد  السراجددع العلسيددة  ميددارةتوالخظددؾات التعليسيددة لكددل  طريقددة أدا يدداودحد ددد 
 (,15م()2008) دمحم إبراليم( , 2م()2002اليادت" )

 الشيالدات م دلدشاولا اسلؾب التعلؼ م تدؾح  (  اما اليا  ة باإلط ع عل  السراجع العلسية الت 5)
 وعرلللام ايملللم محملللود(." 17()2018") وفلللاء عملللى طملللب (ت" ت"1()2015")ابتدلللام صلللاحب"

(ت وقلددػ للؾ ددؾت علدد  كيفيددة درددسيؼ بددرامج الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات باسددتخدام 5()2005")عزمللى
 الحاسر اال  . 

الددددشاريؾ الخدداص بسرمييددة الددتعلؼ م تددؾح  (  امددا اليا  ددة بشددايا علدد  مددا سددسا بععددداد ودييدددز6)
الحاسدر االد  عدؽ  فد  دد اليحث دسيدددا لدميدو  اليسياب ال ش لسيارات  ا ل الشيالات بالحاسر 

طريدددا السردددسؼ الستخردددص ت  ددددث أ تدددؾى الدددددشاريؾ علددد  صددد حات السقدمدددة )مقدمدددة اليحدددث 
والتعليسيدات( والسحتدؾى التعليسد  سر حات السقدمدة وأىددات اليحدث السعر يدة والسياريدة والؾجدانيدة 

عرضيا عل  شاشة الحاسر اال   دث ددؼ عدر  ىدذا الدددشاريؾ  ف ص حات  تحكؼ الستعلؼ  ف 
ميددال  فدد  ةعلدد  ميسؾعددة  مددؽ الدددادة الخسددراي مددؽ أعزدداي ىدئددة التدددريس بكليددات التربيددة الرياضدد

والدذ ؽ لدد يؼ اسدرة ر دقدل   اليسياب ال شدالسشاىج وطرق التدريس وميال دكشؾلؾجيا التعليؼ وميال 
( اسددس سددشؾات بيدددت الؾ ددؾت علدد  مدددى  صدد  دتو للدددمج فدد  الحاسددر االدد  بسددرامج 5عددؽ )
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الدتعلؼ م تددؾح الشيالدات فدفددادوا بسشاسددستو لدذلػ ت وأصدديح الدددشاريؾ جدداىز فدد  إطدار العسددل ووضددعو 
 باستخدام الحاسر اال  داال برميية التعلؼ م تؾح الشيالات. 

 اليا  ة الخظؾات وى  كسا  ل  :  و د اديعا
 ددام السرددسؼ الستخرددص بترددسيؼ ودش دددذ برمييددة الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر ارلدد  فدد   -

  دد اليحث بسا  ل :  اليسياب ال ش ميارات 
دشددا(  –دحرير  –" لسعالية الشرؾص )إداال  Microsoft Word 2003*استخدام برنامج " 

 اليحث .  اليسياب ال ش   ددتؾح الشيالات بالحاسر ارل  ف  ميارات لسحتؾى برميية التعلؼ م 
" إلدادال ودخدزيؽ الردؾر وا شدكال الخاصدة  adobe photo shop7.0* اسدتخدام برندامج " 

 (. Scanner دد اليحث بؾاسظة جياب الساسح الزؾ   ) اليسياب ال ش بسيارات 
 دددد اليحددث مددؽ اشددرطة ال دددد ؾ  اليسيددابرات *  ددام السرددسؼ بتيسيددع لقظددات ال دددد ؾ الخاصددة بسيددا

السدددديلة علديدددا السدددادة العلسيدددة وقلدددػ علددد  شدددريط فددددد ؾ وا دددد وددددؼ إدااليدددا علددد  الحاسدددر االددد   
" رددؼ دددؼ عسددل مؾنتدداج ليددذه اللقظددات بؾاسددظة اسددتخدام Space totonervidioبؾاسددظة برنددامج "
ؾب إدراجيا ف  السرنامج والت  دخددم ( وقلػ راتيار ودقظيع ا جزاي السظلMixerجياب السدكر )

السحتدددؾى التعليسددد  ددددؼ ددددديدليا علددد  جيددداب الحاسدددر االددد  فددد  صدددؾرة مل دددات فددددد ؾ عدددؽ طريدددا 
 استخدام السرمييات السرا ية لكارت ال دد ؾ . 

" عؽ طريا Sound card*  ام بشقل وإداال بعض ا صؾات السختل ة بؾاسظة بظا ة الرؾت "
 قلػ رستخداميا بالسرنامج  د جايت ىذه ا صؾات كااد : ( و AVIمل ات بامتداد )

 السؤررات الرؾدية : و د استخدمتيا اليا  ة للتعزيز وبيادة فاعلية السرنامج . •
: و ددد اسددتخدمتيا اليا  ددة فدد  صددؾرة مقظؾعددات مؾسدديقية كخلفيددة مرددا ية للتعلدددا  الموسلليقي• 

 الرؾد  للذرح الخاص بالسعلؾمات والسعارت واإلرشادات الخاصة  بالسيارات  دد اليحث . 
 التعلدا الحؾارت : و د جايت  بالرؾت لذرح ما ىؾ معرو  عل  شاشة الحاسر اال  . • 
نة بعدددد مددؽ السددرامج الخاصددة بددعاراج الرددؾت والرددؾرة فدد  شددكليا الشيددا   م ددل سسددا دددؼ ارسددتعا-

 – gif( لتيز ددة السذدداىد ودركدسيددا بدددرعات مت اودددة ت وبرنددامج )gif movie gearبرنددامج )
animator " لتيز دة الردؾر وإضدافة التددردرات علديدا ت وبرندامج )creative mixer   لسعاليدة "

 ديدل الرؾديات ومعاليتيا . " لت jet audioالرؾت ت " 
" إلضدافة الت داع ت الخاصدة  Flash max* ددؼ إضدافة جسيدع السشتيدات الددابقة إلد  برندامج " 

عر  ال دلؼ ملي الذاشة. إلنتاجيا علد  شدكل ملد  دش ددذت  –ددردرات الحركة  –علديا "الرؾت 
عسددددل التركدددددز  ( ت كسددددا دددددؼ إضددددافة ددددددردر ادددداص  بترددددسيؼ دااددددل السرمييددددة وىددددؾexeامتددددداده )

(Zooming . عل  شكل الحركة ) 
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( Microsoft power point xp* ددؼ وضدع ىدذه ا فد م كسلحقدات لسرندامج العدر  الذدامل ) 
 دسيددا لعر  ا سظؾانة . 

راعد  " مردسؼ السدرامج " أرشداي دردسيؼ برمييدة الددتعلؼ م تدؾح الشيالدات بالحاسدر ارلد  مدا أشددار  -
  -( مؽ  دث: 2008" ) Xieب   اسسإليو " 

  العسل.* استخدام  اسر آل  سريع 
إنياب العسل وقلػ عدؽ طريدا ديشدر عسدل  ف * دقلدل متظليات اظؾات استخدام الحاسر اال  

 ددددد اليحدددث داادددل برمييدددة الدددتعلؼ م تدددؾح الشيالدددات  اليسيددداب ال شددد نسددداقج  ركيدددة كسددددرة لسيدددارات 
 اليسياب ال ش طسيعة الشسؾقج السؤدى لسيارات ودقلدل عدد ا لؾان بسا  تشاسر مع  ا ل بالحاسر 

  اليحث. دد 
 ددد  اليسيداب ال شد لسيارات  ا ل  اما اليا  ة بعر  برميية التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر  -

أعزداي اليحث بعد درسيسيا مؽ ا ل " مردسؼ السدرامج " علد  ميسؾعدة مدؽ الددادة الخسدراي مدؽ 
ميال مشاىج وطرق التدريس ودكشؾلؾجيا التعليؼ وميال  ف ياضية التدريس بكليات التربية الر  ىدئة

( ت وأفددادوا بسشاسددستيا 1( اسددس سددشؾات ملحددا )5والددذ ؽ لددد يؼ اسددرة ر دقددل عددؽ ) اليسيدداب ال شدد 
لددتعلؼ ميددارات  ا لدد للعدشددة  دددد اليحددث وبددذلػ أصدديحا برمييددة الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر 

 ( C.Dعل  اسظؾانات مدمية )   دد ليحث جاىزة اليسياب ال ش 
 الدراسات االستظالعية: 

ا  ددد السؾافددا     ددؾم الدراسددة ارسددتظ عية ارولدد  لؾ دددات السرنددامج  بدددجراي امددا اليا  ددة        
عل  عدشة مسارلة لعدشة اليحث ومدؽ   م2019/ 2/  25السؾافا    رايال   ؾم ال 2/2019/ 23

بكليددة التربيددة الرياضددية  ارولدد طاليددة مددؽ ال ر ددة  سددتة عذددر (16اددارج العدشددة ارصددلية  ؾاميددا )
 جامعة السشيا وقلػ مؽ اجل التعرت عل : 

 السداعد ؽ عل  دظسدا القياسات ودديدل الشتا ج  ددرير-أ  
 ص  دتيا.مؽ  للتدسداليحث  ف ديربة ارجيزة واردوات السدتخدمة -ب  
 .اليحث ف خدمة الردق وال يات ل اتيارات السدت الياد-ج  

 الدراسة عم:   ىذهوقد اسفرت 
 ودؾفر الد ة لد يؼ عشد دديدل السيانات إلديؼاستيعاب السداعد ؽ للعسل السؾكل -أ  
  الردق وال يات ل اتيارات السدتخدمة ف  اليحث الياد-ب  
وبشدددايا علددد  نتدددا ج الدراسدددة ارسدددتظ عية  امدددا اليا  دددة بددداجراي بعدددض التعددددل ت علددد   

ووسددا ل كيفيددة التش دددذ ت وبددذلػ دددؼ دش دددذ  ا لدد الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر  بدسددلؾبنددامج السر 
 . التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر ارل الذى اعد مؽ اجلو برنامج  ال عل  التعليس السؾ   

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 99العدد                  المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة    

 

021 

 :إجراءات قبل تنفيذ التجربة
دي ف  دظسدا السرندامج التعليسد  ارجتساع مع طاليات السيسؾعة التيريسية عدشة اليحث  سل الس-1

باستخدام اسلؾب التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر ارل  السقترح وقلػ بغر  شرح اىددات التيربدة 
ونغددام الددداؾل والخددروج مددؽ معسددل الحاسددر ارلدد  وكيفيددة دذددغدل برمييددة اسددلؾب الددتعلؼ م تددؾح 

م بتعليسدددات وارشدددادات اليا  دددة ت الشيالدددات بالحاسدددر ارلددد  والتعامدددل مدددع م ددداديح الت اعدددل وارلتدددزا
ودؾضيح كيفية سدر العسل ت و د اطسئشا اليا  ة عل  طاليات  دد اليحث لت يسيؼ لظسيعة العسدل 

 السكل دؽ بو.
عل  اجيزة الحاسر ارل  السؾجؾدة بالسعسل  عدشة اليحثعشد بدي التظسدا   تؼ دؾبيع طاليات -2

ن بياندددر كدددل جيددداب ور دددة دحتدددؾى علددد  بحددددث ديلدددس كدددل طاليدددة علددد  جيددداب اددداص بيدددا ويكدددؾ 
دعليسدات ارشددادلة لتذددغدل برمييددة الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر ارلدد  رددؼ دسدددأ اليا  ددة باصدددار 
امر بددي التظسددا فتسددأ كدل طاليدة بتذدغدل الييداب الخداص بيدا ويكدؾن دور اليا  دة متابعدة عسليدة 

 ي.التظسدا ودقدلؼ اررشادات للظاليات عشد  دوث اى ااظا
فدد  محاولددة مددشيؽ لتش دددذ اجددزاي  اليسيدداببعددد ارنتيدداي مددؽ التظسدددا دتؾجددو الظاليددات الدد  صددالة -3

الؾ دددة التعليسيددة ودظسدددا السيددارة التدد  دددؼ مذدداىدديا علدد  الحاسددر ارلدد  ومحاولددة دددذكر ارجددزاي 
متابعددة الد يقدة للسيددارات والسعلؾمددات والسعددارت الخاصددة بيددا ويكدؾن دور اليا  ددة فدد  ىددذة الخظددؾة 

 اداي الظاليات وعشد عيؾر اراظاي دقؾم اليا  ة بترحيحيا مياشرة.
  تنفيذ التجربة:

 :القبميالكياس -9
  دؾم ارربعداي السؾافدا ال تدرة مدؽ فد دؼ إجراي القياس القسل  علد  ميسدؾعت  اليحدث وقلدػ  

اب اليسيدداب ال شدد  علدد  جيددفدد  مدددتؾى اداي ميددارات  م21/2/2019الدد  الخسدديس  20/2/2019
  دد اليحث. تالحركات اررضية

 التجربة االساسية:-2
مؽ ا ل اسلؾب التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر  التعليس  اما اليا  ة بتظسدا السرنامج  

الدد   ددؾم ار ددد   24/2/2019 ددؾم السدددة مددؽ  فدد وقلددػ لددتعلؼ السيددارات  دددد اليحددث وقلددػ  ا لدد 
( د يقدة وبشدايا علد  120وبمؽ السحاضدرة ) عياتاسسؾ  ةوقلػ بؾا ع محاضر  28/4/2019السؾافا 

 :ما  ل دظسدا السرنامج  ف  وروع اسابيع  عذرة( 10قلػ استغرق دش دذ السرنامج )
 ق.120ارلتزام بالزمؽ السحدد وىؾ  -
 بكلية التربية الرياضية جامعة السشيا. ارول لل ر ة  اليسياب ال ش ارلتزام بسحتؾى مشيج  -
مددددددددؽ دذددددددددغدل برمييدددددددددة                         والتدسدددددددددالسدددددددددتخدمة وقلددددددددػ  سددددددددل كدددددددددل محاضددددددددرة  دواتسدددددددد مة ار -

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 99العدد                  المجمة العممية لمتربية البدنية وعموم الرياضة    

 

022 

 .ا ل التعلؼ م تؾح الشيالات بالحاسر 
 لرعر عل  الظاليات استيعابيا. الت دؾضيح بعض الشقاط  -
ؾح  اما اليا  ة بالتدريس لظاليات السيسؾعة التيريسية ارشاي دش دذ السرنامج مؽ ا ل التعلؼ م ت -

 طؾال فترة دش دذ التيربة وقلػ  ؾم ار د مؽ كل اسسؾع. ا ل الشيالات بالحاسر 
 دش دذ القياسات القسلية واليعدلة  دد اليحث. ف استعانة اليا  ة بيعض الزم ي -
 : البعدي الكياس-0
لسيسدؾعت  اليحدث  اليعددتبعد انتياي السدة السحددة لتش دذ السرنامج اجرت اليا  دة القيداس  

 ددؾم إلدد   م2019/ 4/ 29 ددؾم اررشدددؽ السؾافددا  ال تددرة مددؽ فدد وقلددػ  اليسيدداب ال شدد تميددارات  فدد 
 .القسل القياس  ف اجرايه  مددؼوقلػ عل  نحؾ م. 30/4/2019

 المعالجات االحرائية المدتخدمة:
 دؼ استخدام السعام ت ار را ية التالية:

 الؾسيط-الستؾسط الحداب                               -
 ارنحرات السعيارى -معامل التسدز                                  -
 معامل ارردياط -                                  معامل ارلتؾاي-
 ( 0.05و د اردزا اليا  ة ندية درلة عشد مدتؾى )              ندية التغدر السئؾية-

 عرض ومناقذة النتائج 
 (8جدول ر ؼ) 

 (32)ن=  رلة ال روق بدؽ متؾسظ  القياسدؽ القسل  واليعدت ف  مدتؾى اداي السيارات  دد اليحثد
وحذة  االختبار

 المَاس

لَمت  المَاس البعذً  المَاس المبلٌ 

 )ث( 

مستوى 

 ع م ع م الذاللت

 دال  3222 2202 2207 2202 1206 الذرجت الذحرجت الخلفَت 

 دال  3207 2222 2240 2223 1242 الذرجت الذحرجت األمامَت 

 دال  3212 2210 2222 2230 1227 الذرجت الولوف علي الَذٍه 

 دال 3225 2220 2207 2202 1205 الذرجت المَزان األمامٌ

           60833=  2025 يسة )ت( اليدولية عشد مدتؾى 
  واليعدددت فدد  مدددتؾى القيدداس القسلددفددروق دالددة إ رددا يًا بدددؽ ( وجددؾد 8 تزددح مددؽ جدددول )      

القيدداس اليعدددت  دددث جددايت  يسددة )ت( لرددالح بعددض السيددارات الحركيددة فدد  اليسيدداب ا رضدد  و 
 (.2025السحدؾبة أسسر مؽ  يستيا اليدولية عشد مدتؾى الدلة )
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(9) جدول ر ؼ  
د اداي السيارات  ددرلة ال روق بدؽ متؾسظدؽ القياسدؽ القسل  واليعدت وندية التحدؽ ف  مدتؾى 

 (30)ن=  اليحث
وحذة  االختبار

 المَاس

الفروق بَه  المَاس البعذً  المَاس المبلٌ 

 المتوسطَه

وسبت 

 ع م ع م التحسه

 %01232 2222 2202 2207 2202 1206 الذرجت الذحرجت الخلفَت 

 %02202 2276 2222 2240 2223 1242 الذرجت الذحرجت األمامَت 

 %05232 2202 2210 2222 2230 1227 الذرجت الولوف علي الَذٍه 

 %01255 2220 2220 2207 2202 1205 الذرجت المَزان األمامٌ

القيدداس القسلدد  واليعدددت فدد  مددددتؾى بدددؽ ( وجددؾد فددروق فدد  نددددية التحدددؽ 9 تزددح مددؽ جدددول )
القيددداس اليعددددت  ددددث جدددايت  يسدددة )ت(  بعدددض السيدددارات الحركيدددة فددد  اليسيددداب ال شددد  ولردددالح

 (.2025ر مؽ  يستيا اليدولية عشد مدتؾى الدلة )السحدؾبة أسس

 :مناقذة النتائج 
القيداس القسلد  واليعددت فد  مددتؾى فدروق دالدة إ ردا يًا بددؽ ( وجؾد 8 تزح مؽ جدول )

القيدداس اليعدددت  دددث جددايت  يسددة )ت( لرددالح بعددض السيددارات الحركيددة فدد  اليسيدداب ا رضدد  و 
( ودرجددع اليا  ددة دلددػ الشتييددة الدد  2025ى الدلددة )السحدددؾبة أسسددر مددؽ  يستيددا اليدوليددة عشددد مدددتؾ 

 استخدام التعلؼ م تؾح الشيالات عل  الظاليات عدشة اليحث 
ودعدددزو اليا  دددة دلدددػ الشتييدددة إلددد  أن السرندددامج التعليسددد  باسدددتخدام الدددتعلؼ م تدددؾح الشيالدددات 

دددر العلسدد  بالحاسدر االدد  لعتسددر أسدلؾب دعليسدد  جد ددد علد  الظاليددات سدداعد الظاليدات علدد  الت ك
دعلؼ السيارات  دد اليحث وفقا لرغياديؽ وسدرعتيؽ و ددراديؽ مسدا  ف السشغؼ وأدا ة ال رصة للددر 

العسلية التعليسية ت كسدا أن السذداىدة   ف مداعدديؽ عل  الذعؾر بالدور اإللياب  ليؽ   ف ساىؼ 
للسيدددارة الحردددؾل علددد  د اصددددل واضدددحة ود يقدددة  فددد مدددؽ اددد ل   دددراية الدددشص سددداعد الظاليدددات 

الستعلسددة مسددا أدى إلدد  وضددؾح وبددداطة كيفيددة ا داي ت كسددا سدداعد علدد  اسددت ارة د كدددر الظاليددات 
ودذددؾيقيؽ وجعليددؽ إليابيددات نحددؾ عسليددة الددتعلؼ وا  ددداس بقيسددة دورىددؽ مسددا أدى إلدد  اسددتيعاب 

ت ددا السيدارات  ددد اليحددث ا مدر الددذى أدى إلد  دح دددزىؽ علد  بدذل الييددد وعددم الذددعؾر بالسلدل وي
 .( 5( )2004" )أيمم محمود وعرام عزميقلػ مع دراسة "
 ف ( أن ىذا ا سلؾب ليعل الستعلؼ إليابيا 10( )م2005" ) صالح الديم عرفو ويذكر "

ىددددؾ التذددددييع  السعلددددؼعسليددددة الددددتعلؼ والتعلدددديؼ وأنددددو ليددددر أن  يحددددث عددددؽ السعرفددددة بش دددددو وإن دور 
كؾندو  فد ة ويختل  ىذا ارديداه عدؽ ارديداه التددلظ  والتؾجيو واإلرشاد ودرسيؼ السؾا   السشاسي

أمدام  طريدا وضدعو يدئ العر  أمام الستعلؼ للت كدر السدتقل والحرؾل عل  السعرفة بش دو عدؽ 
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واستذدددات  –السعلدددؼ بدددالتخظيط للؾصدددؾل إلددد   دددل دحدددا إشدددرات   لدددؾل  يقدددؾم دحتددداج إلددد مذدددكلة 
 .ؾلالستعلؼ السعرفة ليعلو ل يسيا ويحت ظ بيا لسدة أط

(  ددث أشداروا إلد  أن ىدذا 16( )م2008)" دمحم الجلابري كسا  ت دا قلدػ مدع أشدار إليدو "  
دلقدد  السعلؾمددات إلدد  الدددور اإلليدداب  الددذى  الستس ددل فدد مددؽ الدددور الدددلس   سددتعلؼا سددلؾب  شقددل ال

ويحقدددا ىدددذا ا سدددلؾب التعدددرت علددد  معلؾمدددات  الدددرأتالت كددددر وإبدددداي  فددد لدددديؼ  يدددو مدددع السعلدددؼ 
بالددرس  ستعلسددؽ تسكؽ للسعلؼ ادخاقىا أساسدا للدتعلؼ اليد دد وآرداره اىتسدام ال الت الدابقة سدؽ ستعلال

ددددعؾ للت كددر وإليدداد الحلددؾل السشاسددية ليددا  السذددك ت التدد عدؽ طريددا دؾجيددو أنغددارىؼ إلد  بعددض 
 .للدرس ودرحيح أاظاي فيسيؼ  ستعلسدؽال مدى دتيعوالؾ ؾت عل  

( إلد  أن ا سدئلة 1( )2015" ) صلاحبابتدلام أشارت إليدو " مع ما قلػ ألزاسسا  ت ا  
التكذيفية أو ا سئلة الت كدرية دحتاج إل  التدمل والت كدر  سل اإلجابة علديا وىد  قات  يسدة كسددرة 

 علسددؽتسمدؽ ىدذه ا سدئلة دعؾيدد ال العقلية فالقردف  التدريس  ن  ل السذاسل مؽ أىؼ ال عاليات 
ىذه ا سدئلة أن دكدؾن مرشددة ومذدؾ ة وىدذه  ف ارستدرل الرحيح ويذترط عل  الت كدر السشغؼ و 

برىدة للت ظددر . وأضدافا  سدتعلؼالدابقة واسراديؼ وأعظاي ال ستعلسدؽا سئلة ددور  ؾل معلؾمات ال
 السعلدؼ( أن ا سئلة دعد وسدلة مستدابة ل دردال والت اعدل بددؽ 1( )2015" )صاحبابتدام ألزا "

ت  علسيدؼالتعدرت علد  ط بدو كسدا لسكدؽ للظد ب  التعدرت علد  م علؼلسكؽ للس وطلستو مؽ ا ليا
" Xie gengfu(ت دراسة "2005( )21" )Lee chungltccوىذا  ت ا مع نتا ج دراسة ك  مؽ "

(  دددث أشددارت نتددا ييؼ  إلدد  أن ا سددئلة الس تؾ ددة ليددا ددددردر إليدداب  علدد  دحددددؽ 25( )2008)
 اة  مؤررة ف  عسلية التعلؼ. القدرات العقلية للظالر وأد

القيدداس القسلدد  واليعدددت فدد  بددؽ ( وجدؾد فددروق فدد  ندددية التحدددؽ 9 تزددح مددؽ جدددول )سسدا 
القيداس اليعددت  ددث جدايت  ف  اليسيداب ال شد  ولردالحليعض السيارات  مدتؾى ا داي السيارى 

مسدا لذدددر إلد  التدددردر  (2025 يسدة )ت( السحددؾبة أسسددر مدؽ  يستيددا اليدوليدة عشددد مددتؾى الدلددة )
دعلدؼ بعدض  فد م تؾح الشيالات بالحاسر اال   التعلؼاإللياب  للسرنامج التعليس  السقترح بدسلؾب 

 ددد اليحدث وىدذا لعشد  أن الدتعلؼ بدسدلؾب م تدؾح الشيالدات بالحاسدر االد  اعظد   اليسيابميارات 
متذدددعية دذددديع ود ددددر أفكدددار نسددداقج مدددؤررة  داي السيدددارات  ددددد اليحدددث مدددؽ اددد ل أسدددئلة م ددددرة و 

للسيدارات  العدشدةودددتدع  معلؾمدات أعسدا وأوسدع مسدا أدى إلد  اسدتيعاب طاليدات أفدراد  الياتالظ
 دددد اليحددث ومذدداىدديؽ نسدداقج  داي السيددارات ىددذا لددداعد علدد   دددوث درددؾر سددريع عشددد ا داي 

 . دد اليحث أرشاي التظسدا العسل  ليا  اليسياب ال ش ال عل  لسيارات 
(  دث أشاروا 5( )2004" )أيمم عبد الرحمم وعرام عزميويت ا قلػ مع ما أشار إليو "

إطد ق  فد ددديؼ بذدكل فعدال  التد إل  أن أسلؾب م تؾح الشيالات مؽ أفزل ا سدالدر التدريددية 
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 .ايال الستعلؼ للت كدر والؾصؾل إل   قا ا ومعلؾمات وأفكار جد دة 
( إلدد  أن ا سددئلة م تؾ ددة 11( )م2014) مللان "خميللل عفللاف عثوفدد  ىددذا الردددد  ددذكر "

اإلجابددة ددددتدع  معلؾمددات أوسددع وأعسددا مسددا ىددؾ متددؾفر فدد  الكتدداب ويعتسددد الظدد ب فديددا علدد  
معلؾماديؼ واسراديؼ الذخرية ف  أعظاي إجابات مختل ة ولكشيا جسيعيا إجابات مقسؾلة وىذا  تيح 

سدع للسعلؾمات مؽ اد ل الت كددر فد  بددا ل ال رصة للظالر ك  لظؾر  دراديؼ  ف  ارستعسال الس
متعددة وطرق متشؾعدة فد  اسدتعسال السعلؾمدات للتؾصدل إلد  اإلجابدات السحتسلدة للددؤال السظدروح 

( التدد  أشددارت إلدد  أن 5( )2004الللرحمم وعرللام عزمللي" )ويت ددا قلددػ مددع دراسددة "ألسددؽ عسددد 
دؾلددددد أسسددر كدددؼ مددؽ ا فكدددار  اسددلؾب م تددؾح الشيالدددات لقددؾم علددد   ريددة الت كددددر لدددتخدم مدددؽ أجددل

 لسعالية مؾضؾع مؽ السؾضؾعات السراد دعلسيا . 
 ددددد اليحدددث إلددد  أن  اليسيددداب ال شددد دعلدددؼ ميدددارات  فددد سسدددا دعدددزو اليا  دددة د دددؾق الظاليدددات 

عسليدددة الدددتعلؼ أدددداح ليدددؽ  فددد الدددتعلؼ م تدددؾح الشيالدددات بالحاسدددر االددد    سدددلؾبظاليدددات الاسدددتخدام 
لسرميية السعدة جددًا وأن ادراليؼ باليا  ة للدؤال أو ارست دار متداح ال رصة للت اعل مؽ ا ل ا

بردد ة  مدددتسرة ود اعليددة وأن ىددذا ا سددلؾب التدريددد  الستس ددل فدد  برمييددة أسددلؾب الددتعلؼ م تددؾح 
الشيالددات بالحاسددر االدد  للسيددارات  دددد اليحددث ودش دددذ السذدداىدة والت اعليددة ليددا بؾاسددظة الحاسددر 

ا و دؾى وواضدح ر  دتؼ ددؾافره لعسليدة الدتعلؼ إر مدؽ اد ل دكشؾلؾجيدا الؾسدا ط اال  أدداح بعدد عسدد
التعليسيدة الت اعليددة الستقدمددة كسددا أن برندامج أسددلؾب م تددؾح الشيالددات بالحاسدر االدد  للسيددارات  دددد 

وارا رددديؼ ت كسدددا سدددسح ليدددؼ  الظاليددداتاليحدددث عسدددل علددد  دقددددم  السعلؾمدددات وفقدددا ر تياجدددات 
 الظالدرسعلؾمات والتيدؾل داادل السرندامج مسدا  دؤدت إلد   ددوث د اعدل بددؽ بالتحكؼ ف  عر  ال

 والسادة التعليسية والسعروضة مؽ ا ل الحاسر اال  . 
( إلدد  أن ا سددئلة م تؾ ددة 13( )م2013) كايللد سللالمة " ويت ددا قلددػ مددع مددا أشددار إليددو "

ر أفكار الظلية ت كسا دعظديؼ أسئلة م درة متذعية ا سئلة دذيع ود د ى الشيالة متعددة اإلجابات 
فرصددا مختل ددة للت كدددر بظددرق وأسددالدر مختل ددة  دددر الشسددؾ العقلدد  ليددؼ ت وبالتددال  ديدددئ ود يددر 
نذدداطات استكذددا ية جد دددة ت وا سددئلة م تؾ ددة الشيالددات دقتددرح أسددئلة وعؾامددل أاددرى جد دددة لسكددؽ 

لسكؽ أن  الت لستغدرات( ا ارى أن  تدايلؾا عؽ العؾامل )ا الياتاستقراؤىا ت وبالتال  لسكؽ للظ
 .دؤرر ف  السؾضؾع السدروس 

 Schmidt,سديسش Altun ( "2010( )19 ) " "الميمك  مؽ "  كسا  ت ا قلػ مع ما أشار إليو 
التعلدديؼ والددتعلؼ مددداعدة الستعلسدددؽ علدد  أن  فدد إلدد  أن مددؽ اردياىددات الحد  ددة م( 2000( )23)

دعلسيددؼ وأن لدددعؾا لتشسيددة ميددارات الت كدددر  فدد مدددتقلدؽ   تعلسددؾا كيددال  تعلسددؾن وعلدد  أن لردديحؾا
دشسيددة ىددذه السيددادا عشددد الظليددة أسددئلة السدددرس وميددارة طددرح  فدد عشدددىؼ ومددؽ أىددؼ الؾسددا ل ال عالددة 
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لظر يددا السدددرس علدد   التدد ا سددئلة جددزي ر يددد  مددؽ ميددارات التدددريس الردد   ال عددال ت فا سددئلة 
لدعؾن إل  دشسدتيا عشد  الت ميارات الت كدر  ف ياشر الظ ب داال  يرة التدريس دؤرر بذكل م

 ىؤري الستعلسدؽ . 
دؾجدد فدروق قات درلدة وبذلػ لكؾن  د دحقا فرضية اليحث ا ول  والت  دشص عل  اندو 

ا را ية بدؽ متؾسدظات القياسدات القسليدة واليعدلدة فد  مددتؾى دعلدؼ بعدض السيدارات فد  اليسيداب 
 لدى ميسؾعة اليحث التيريسية

 االستخالصات : 
 في ضوء نتائج البحث تدتخمص الباحثة ما يمي: 

السرندددامج التعليسددد  بدسدددلؾب م تدددؾح الشيالدددات بالحاسدددر االددد  لدددو دددددردر إليددداب  دال فددد  دعلدددؼ  -6
 ميارات اليسياب  دد اليحث. 

نددددية التغددددر السئؾيدددة لعدشدددة اليحدددث والسددددتخدمة للسرندددامج التعليسددد  بدسدددلؾب م تدددؾح الشيالدددات  -5
(  ددد %56038% الد  56065ر اال  ف  دعلدؼ ميدارات اليسيداب انحردرت مدا بددؽ )بالحاس

 اليحث. 

 ثانيا : التوصيات : 
 فى ضوء استخالصات البحث توصي الباحثة بما يمي : 

ضددرورة اسددتخدام أسددلؾب الددتعلؼ م تددؾح الشيالددات بالحاسددر االدد  فدد  دعلددؼ ميددارات اليسيدداب  -6
 لظاليات كلية التربية الرياضية . 

ضرورة أدراج التعلؼ بدسلؾب م تؾح الشيالدات بالحاسدر االد  ضدسؽ مقدررات طدرق التددريس  -5
 بكليات التربية الرياضية . 

ضرورة إجراي دراسات مذدابية باسدتخدام أسدلؾب الدتعلؼ م تدؾح الشيالدات بالحاسدر االد  فد   -3
 دعلؼ مقررات أنذظة رياضية أارى وعل  عدشات ومتغدرات مختل ة . 

 المراجع
  أوال: المراجع بالمغة العربية:

ابتدام صا ر مؾس : أسالدر التدريس  دلسيا و د  يات الدار السشييية للشذر والتؾبيعت كلية -2
 م. 5265التربية الرياضيةت جامعة بابل ت 

 م.5225أ سد اليادت  ؾس : دعليؼ وددرير اليسيابت دار السعارتت اإلسكشدرية,-5
م دددددداطيؼ ودظسيقدددددداتت ملتقدددددد  ال كددددددرت  ال شدددددد : اليسيدددددداب رغلدددددد فأد ددددددل سددددددعد شددددددشؾدةت سددددددامية -3

 م.5227,اإلسكشدرية
 م.5226أمل عياد شحادو: التكشؾلؾجيا التعليسيةت دار كشؾب السعرفة والشذر والتؾبيعت عسانت -4
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ألسؽ محسؾد عسد الر سؽ وعرام الد ؽ دمحم عزم : فعالية برنامج دعليس  باستخدام الرسؾم -5
لتدريس م تؾح الشيالات والعر  الذىش  عل  دشسية بعض ال ا قة بدسلؾب ا

السيارات الحركية واإلبداع الحرك  لت مدذ الحلقة ا ول  مؽ التعليؼ ا ساس  
 م.5224بسد شة السشيات بحث مشذؾرت كلية التربية الرياضيةت جامعة السشيات 

 م.2000,السشيا والتؾبيعت دار الديدى للشذر التعليؼتدمحم أمدؽ: إشكاليات دكشؾلؾجيا  بيشر-6
ريسؾن ب  كادل: ااتيار الذكاي السقياس ال ان ت درجسة أ سد عسد العزيز س مة وعسد الد م -5

 م. 6972عسد الغ ارت دار الشيزة العربيةت القاىرةت 
سعد عل  با ر وداود عسد الد م صسرت ودمحم ىادى  دؽ: طرا ا التدريس العامةت دار -6

 م. 2014بيعت عسانت ص اي للشذر والتؾ 
شريال أ سد سسيح: التربية العلسية ودشسية الت كدرت دار طدية للشذر والتؾبيع والتييدزات -9

 م. 2011العلسيةت 
ص ح الد ؽ عرفو محسؾد: دعليؼ ودعلؼ ميارات التدريس ف  عرر السعلؾمات )رؤية دربؾية -10

 م.2005ت معاصرة(ت عالؼ الكتر للشذر والتؾبيع والظياعةت القاىرة
ع ات ع سان ع سان: استراديييات التدريس ال عالت دار الؾفاي لدنيا الظياعة والشذرت -11

 م. 2014اإلسكشدريةت 
 مكتيدددة تأسدددالدر التعلددديؼ والدددتعلؼ دظسيقدددات فددد  اليحدددؾث التربؾيدددة: الظيشددداوت  مردددظ   ع دددا-12

 م.2002,القاىرة السرريةت ا نيلؾ
مرع  ورشدى القؾاسعة ويؾس  االد: طرا ا التدريس سا د س مة وش ا ع ونو ودؾفدا -21

 م. 5263والتدرير العامةت الذركة العربية الستحدة للتدؾيا والتؾريداتت القاىرةت 
ميددددددت عزيدددددز إبدددددراطيؼ: اسدددددتراديييات الدددددتعلؼ وأسدددددالدر الدددددتعلؼ , مكتيدددددة ارنيلدددددؾ السردددددرية, -64

 م.5224القاىرة,
 م. 5228لحد ثت دار السعارتت القاىرة,دمحم إبراطيؼ شحادو: دلدل اليسياب ا-65
دمحم اليدددددابرت ومشترددددددر عسددددددد ز وعسدددددد الحسدددددددد مشدددددددزل : الحاسدددددؾب فدددددد  التعلدددددديؼت الذددددددركة                -66

 م . 5228العربية الستحدة للتدؾيا والتؾريدات ت القاىرة ت 

عل   ا ل سر "ددردر برنامج بدسلؾب التعلؼ م تؾح الشيالات بالحا :وفاي عل  طلر دمحم-67
, جامعة السشيا" –لظاليات كلية التربية الرياضية  الحرك بعض ميارات التعسدر 

 م.5268رسالة دكتؾراه, كلية التربية الرياضية, جامعة السشيا,
 دعليس ددردر برنامج ىذام عسد الحليؼت مشال ا سد امدؽ, فاطسة دمحم فلي ل, وفاي عل  طلر: -68

 تؾح الشيالات عل  دعلؼ بعض ميارات اليالية باستخدام أسلؾب التدريس م
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, بحث علس  مشذؾر, ميلة علؾم لظاليات كلية التربية الرياضية جامعة السشيا
 م.5268الرياضة, كلية التربية الرياضية, جامعة السشيا,

 ثانيا: المراجع بالمغة األجنبية: 

19- Altun a , E. , Feyzioglu b , B. , Demircag  , B. , Ates ,  A. , Cobanoglu 

, I. : Preservice computer teachers’ views on developing 

chemistry software based on constructivist 7E model , 

Procedia Social and Behavioral Sciences , 2010 

20- Bloom : Training teachers for creative learning experiencess. Child 

care in formation exchange.1999.pp85. 

21-Lee,chung Hee : parsing and interpreting student initiatives and 

answers to open question using and HPSG approach , ann 

arbor , united states , l Llinois , 2005 

22-Pad field , Glenna pennington , todd R & Wilkinson , garol : student 

perceptions of using skills software in physical education , 

joperd 2000. 

23-Schmidt. A. Richard and Graig,A. Wrisberg Motor learning and 

performance second Edition, Human Kinetics2000 

24- Schmidt. A. Richard and Tim. Othy, D. Lee Motor control and 

learning third Edition, Human Kinetics,1999 

25- Xie , Geng fu : Evaluation of open questions in junior – high school 

math exams: Afield – test study , ann arbor , united states , 

south china normal university , 2008. 
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 ممخص البحث
عمى تعمم بعض بالحاسب اآللي  استخدام اسموب التعمم مفتوح النياياتتأثير برنامج تعميمي ب

 الجمباز الفنيالميارات الحركية في 
 فاطسة أبؾ القاسؼ عسرد/ م.

 السشاىج وطرق التدريسمدرس بقدؼ 
 السشياجامعة  –سلية التربية الرياضية

الشيالددددات  برنددددامج دعليسدددد  باسددددتخدام اسددددلؾب الددددتعلؼ م تددددؾح يدددددت اليحددددث الدددد  درددددسيؼ 
الد رجددة -)الد رجددة ارماميددة علدد  دعلددؼ بعددض السيددارات الحركيددةومعرفددة ددددردره بالحاسددر االدد  

 .ف  اليسياب ال ش السدزان ا مام ( -الؾ ؾت عل  الدد ؽ –الخلفية 
 تمثل مجتمع البحث في  مجتمع البحث

 والت . 2018/2019الدراس  للعام  ال ر ة ا ول  بكلية التربية الرياضية جامعة السشيا طاليات   
 طالية. (280 سلغ عددىؼ الكل  )

  عينة البحث
ال ر دة ا ولد  بكليدة التربيدة الرياضدية جامعدة طاليدات  عدشة اليحث بالظريقة العسدلة مؽ دؼ ااتيار

( طاليدة 16( ر رؾن طالية مؽ ميتسع اليحث و)30) ؾاميا   ال رل الدراس  ال ان  واليالغ السشيا
 ارستظ عية.دراسة لإلجراي ا

 االستخالصات : 
 في ضوء نتائج البحث تدتخمص الباحثة ما يمي: 

السرنامج التعليس  بدسلؾب م تؾح الشيالات بالحاسر اال  لدو دددردر إليداب  دال فد  دعلدؼ  -6
 ميارات اليسياب  دد اليحث. 

تدؾح الشيالدات ندية التغدر السئؾية لعدشة اليحث والسدتخدمة للسرنامج التعليسد  بدسدلؾب م  -5
( %56038% الد  56065بالحاسر اال  ف  دعلؼ ميارات اليسيداب انحردرت مدا بددؽ )

  دد اليحث. 
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Abstract 

"The effect of an educational program using the computer-based 

open-ended learning method on learning some motor skills in artistic 

gymnastics" 

Dr. Fatima Abu Al-Qasim Omar 

The research aims to design an educational program using the 

computer-based open-ended learning method and to know its effect on 

learning some motor skills (front rolling - back rolling - handstand - front 

scales) in artistic gymnastics0 

The research community represents the research community in 

   Female students of the first year at the Faculty of Physical Education, 

Minia University, for the academic year 2018/2019. And whose total 

number is (280) female students0 

The research sample 

The research sample was deliberately chosen from the female students of 

the first year at the Faculty of Physical Education, Minia University, in 

the second semester, and it consists of (30) thirty students from the 

research community and (16) students to conduct the exploratory study0 

Conclusions: 

In light of the research results, the researcher concludes the following: 

6- The educational program in an open-ended style by computer has a 

significant positive effect on learning the gymnastics skills under 

consideration0 

5- The percentage change of the research sample used for the educational 

program in an open-ended method by computer in learning gymnastics 

skills was limited to between (21.12% to 26.38%) under consideration0 
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