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علي مدتهي أداء بعض الهثبات في  Qr Codeتأثير التعلم الشقال برمز االستجابة الدريعة 
 التسريشات لظالبات كلية التربية الرياضية جامعة السشرهرة

د/ فاططة محطؾد غريبأ.م.                    
 استاذ مساعد بقسؼ الطظاوج وطرق تدريس التربية الرياضية

معة الطظصؾرةجا -كمية التربية الرياضية  
 السقدمة ومذكلة البحث:

سااااوطل الةاااؾرة العمطياااة فاااو ماااااع تمظؾلؾجياااا الطعمؾمااااد عماااو عىاااؾر ا تمااااراد جد ااادة ماااؽ 
الااتعمؼ اكلمترو،اااو  بطااا فاااو ذلااػ الاااتعمؼ الطتظقاا   وواااؾ تظااؾر رويساااو فااو اكتصااااكد وتمظؾلؾجياااا 

 السممية الو  يئة التعمؼ الالسممية.الطعمؾماد  و،شر الطعرفة اكلمترو،ية  والتحؾع مؽ  يئة التعمؼ 
 والطسااعداد الطحطؾلاة  الىؾاتا  مةا  السامميةال تقظياادال عماو اساتادام ويعتطاد الاتعمؼ الظقااع

  يؽ الرساو  تبادع بسىؾلة ويطتاز الذكية والىؾات  الطصغرة  اآللية الرقطية  والحاسباد الشاصية
  .(MMS) (SMS) رساو  طريق عؽ الطعمؼ وبيؽ وبيظىؼ البعض  بعضىؼ الطتعمطيؽ

                                                                     (10  :52()19 :179) 
أن تقظية اكجىزة الظقالة أصبحل تقظية مؾثؾقة وواو م( 2007) عبد الحسيد بديهنيويشير 

تقدم مؽ الادماد لمطتعمؼ ما تاعمه عمو اتصاع مع الطؤسسة التعميطية ومع زمالوه الطتعمطيؽ مؽ 
 ( 18: 8) أي مكان وفو أي وقل.
واااا اساااتادام رماااز اكساااتاابة الساااريعة فاااو التعمااايؼ والتاااو مظىاااا قماااة التمم اااة ووظااااو فؾاواااد  ؾفر 

وساااىؾلة اكساااتادام ولرياااة التااااؾع والؾصاااؾع ال اااؾري لمطعمؾمااااد   وكاااذلػ الطتعاااة المحغياااة أثظاااا  
 (332-331: 23)كش  الغطؾض عؽ وؾية شك  رمز اكستاابة السريعة. 

اكساااتاابة الساااريعة ضاااطؽ  أن اساااتادام رماااز م(2013واخااارون ) Chu شوووهكطاااا  ضااا  
الطؾاقااا  التعميطياااة لاااة جؾا،اااب لمتعزياااز والت اعمياااة لمطاااؾاد الؾرتياااة الطظ ؾعاااة مةااا  لقظااااد ال ياااد ؾ 

 ( 217: 20 )واكصؾاد ومؾاقع اك،تر،ل   والتو ك  طكؽ أن تعكسىا الطؾاد الطظ ؾعة بط ردوا. 
ظياة رماز اكساتاابة (   أن تق2016),et al Durak ديوراك وخرورون وتغىار ،تااوج دراساة 

لىا تأثير إ اا و عمو التعمؼ مؽ خالع اضافتىا الو الطقرر الدراساو  لطاا تاؾفرن ماؽ مزا اا  السريع 
 (52: 21 تشط  العظاصر البصرية والااذ ية والتؾجيه الطباشر. )

لااذلػ كقااو مصااظمل الااتعمؼ الظقاااع اوتطااام ك ياار فااو التعماايؼ مااؽ ق اا  التربااؾييؽ بصاا ة عامااة  
يااة الرياضااية بصاا ة خاصااة و  اادأد العد ااد مااؽ الطؤسساااد التعميطيااة الاام يااة فااو اسااتادام والترب

خدماد الىؾات  الظقالة فو عطمية التعميؼ ماؽ أجا  تزوياد الظالبااد ب ارل ماتم اة لمحصاؾع عماو 
خاادماد تعميطيااة متظؾعااة بك ااا ة عاليااة وفقاااو كلتياجاااد ووقاال وراباااد الظالباااد كطااا اشااار  ااذلػ 
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 ( 693-691: 22م(.)2013) Goku& AticI جؾكؾ وآتس
 فرصاة الحركياة لمظالبااد الطىااراد تعمايؼ فا  الحد ةة التمظؾلؾجية األساليب استادام و  تيل

 بصاؾرة الراجعاة بالتغذ اة تزويادوؼ عما   سااعد مطاا تعمطىاا الطاراد لمحركااد أفضا  ادا  مشااودة
 (290: 16ؼ.)التعمي ف  التقميد ة اكساليب استادام مؽ أفض 

الاو ان تظاؾر اكجىازة التمظؾلؾجياة الحد ةاة م( 2009) أمين الخهلي ، ضياء العوز ويشير 
واسااااتادامىا فااااو تاااادريس التربيااااة الرياضااااية قااااد اضاااااي تاااااثيراد ا اا يااااة فعالااااة وتحساااايؽ العطميااااة 

 (     44: 3)التعميطية. 
 لالسات ادة ماؽ كألد فروع التربية الرياضاية فاو لاجاة ضارورية وتري البالةة أن التطريظاد

  مطاا قاو  كاؾن لاه ماؽ تاأثيراد ا اا ياة عماو جطياع  التعميطياة العطمياة فاو الحد ةاة التمظؾلؾجياا
 تمظؾلاؾجوالتظاؾر ال   وذلاػ لطؾاكباة الظالبااد إمكا،ااد ماع  تظاساب بطاا   الطارجااد التعميطياة

 . عميطيةفو العطمية الت Qr Codeالظقالة  ورمز اكستاابة السريعة  الىؾات باستادام 
ومااؽ خااالع عطاا  البالةااة كعضااؾ ويئااة تاادريس لطقاارر الطبااادي  اكساسااية لمتطريظاااد بكميااة 
التربيااة الرياضااية جامعااة الطظصااؾرة  فقااد كلغاال عاادم فاعميااة الظالباااد فااو العمطيااة التعميطااة مطااا 
ترتاااب عمياااة ضاااع  مساااتؾي األدا  الطىاااارط وعااادم أدا  الاظاااؾاد التعميطياااة والتااادريباد الطتدرجاااة 
لمؾثباااد بصااؾرة صااحيحة والااذي قااد ترجعااه البالةااة الااو عاادم  تااؾافر ادواد لاااذ  ا،تبااان الظالباااد 
لالشتراو ب اعمية فو العطمية التعميطية والظاتج عؽ استادام طريقة )الشرح  الظطؾذج  التظ يق( فاو 

الاو العطا  عطمية التدريس وإوطاع الظرق الطستحدثة فو تعميؼ وذن الطىاراد  ووؾ ما دعاا البالةاة 
 الظالباد وو المةير مؽ  الطتؾفرة لدط تحقيق أقصو است ادة مطكظه مؽ تؾعيف التمظؾلؾجياعمو 

تتطاشو  بظرق  لمظال  والطعاري الطعمؾمادالط اجيؼ و  تؾصي  ف  تأثيروا   ومدط الظقالة الىؾات 
األثاارة والتشاؾيق ،غاراو لعظصار  التعميطياة العطمياة فا    وأ ضاو جذ  ا،تبان الظاال العصر مع سطة

ولطااا تقدمااه مااؽ )معمؾماااد  صااؾر ثا تااة ومتحركااة  فيااد ؾواد  مؾاقااع المترو،يااة  وساااو  تؾاصاا  
 وغيروا(.
فااو العطميااة  Qr code ومااؽ ذلااػ تااري البالةااة أن اسااتادام رمااز اكسااتاابة السااريعة  

ا الىات  الظقاع التعميطية  قد  سى  عطمية الؾصؾع الو الطحتؾي الرقطو بسرعة وذلػ  تؾجيه كامير 
الاااو الماااؾد وعطااا  مسااال لمماااؾد فاااو تاااؾافر اتصااااع بشااابكة ار،تر،ااال   فيظتقااا  الظالاااب مباشااارة الاااو 
محتؾيااد المااؾد مااؽ ) معمؾمااد   صااؾر ثا تااة ومتحركااة   فياد ؾواد   مؾاقااع المترو،يااة وغيروااا ( 

بااة الاارواب  األماار الااذي ك  سااتغرق ثااؾا،و معاادودة مطااا  ااؾفر وقاال وجىااد الظالباااد فااو أعااادة كتا
 اايؽ الظالباااد عااؽ طريااق  Qr codeبطحركاااد البحااه  سااىؾلة تبااادع رمااز اكسااتاابة السااريعة 

 لمتعاري محاولاة فا الىات  الظقاع  ووفرة وكةرة الطعمؾماد الطتالة مؽ خالع وذن الصؾرة فقا    
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اد عماو مساتؾي أدا  بعاض الؾثبا Qr Codeتاأثير الاتعمؼ الظقااع  رماز اكساتاابة الساريعة "عما  
 فو التطريظاد لظالباد كمية التربية الرياضية جامعة الطظصؾرة.

 :  البحث هدف
عماو  Qr Codeتأثير التعمؼ الظقاع  رمز اكستاابة الساريعة  عمو التعري إلو البحه  ىدي .1

مستؾي أدا  بعض الؾثباد فو التطريظااد لظالبااد كمياة التربياة الرياضاية جامعاة الطظصاؾرة ) 
 وثبة الطقؾسة(. -وثبة الظاطة -ة الغزالةوثب -وثبة الميب

 :البحث  فروض
 البعادي الثيااس لصالل والبعدي الق مو الثياس متؾسظ   يؽ إلصاوية دكلة ذاد فروق  تؾجد .2

مسااتؾي أدا  بعااض الؾثباااد فااو التطريظاااد لظالباااد كميااة التربيااة  فااو لمطاطؾعااة الضااابظة
 وثبة الطقؾسة(. -وثبة الظاطة -زالةوثبة الغ -الرياضية جامعة الطظصؾرة ) وثبة الميب

 البعادي الثيااس لصالل والبعدي الق مو الثياس متؾسظ   يؽ إلصاوية دكلة ذاد فروق  تؾجد .3
مسااتؾي أدا .بعااض الؾثباااد فااو التطريظاااد لظالباااد كميااة التربيااة  فااو التاري يااة لمطاطؾعااة

 وثبة الطقؾسة(. -ةوثبة الظاط -وثبة الغزالة -الرياضية جامعة الطظصؾرة ) وثبة الميب
 لمطاطاؾعتيؽ الضاابظة البعاد يؽ الثياسايؽ متؾساظ   ايؽ إلصااوية دكلاة ذاد فاروق  تؾجاد .4

مستؾي أدا  بعض الؾثباد فو  فو التاري ية  يؽ الطاطؾعة البعدي الثياس لصالل والتاري ية
وثباة   -ةوثباة الغزالا-التطريظاد لظالباد كمية التربية الرياضية جامعة الطظصؾرة ) وثبة المياب

 وثبة الطقؾسة(. -الظاطة
 : البحث مرظلحات

 الالسممية األجىزة استادام خالع مؽ  تؼ بعد عؽ التعمؼ أشكاع مؽ شك " وؾ : الظقاع التعمؼ -1
  الشاصية الرقطية   والطساعداد الذكية والىؾات    الظقالة الىؾات  مة   دويا والطحطؾلة الصغيرة

 أي فاو والاتعمؼ التادريس عطميتاو فو والت اع  الطرو،ة لتحقيق   الصغيرة الشاصية والحاسباد  
 (11: 4.)مكان" أي وفو وقل

وؾ شك  ثظاوو األبعاد  شبه تطاماو شاك  البااكؾر "  Code (QR) رمز االستجابة الدريعة  -2 
 7000إلو  4000الطتعاري عميه سابقاو مع وجؾد اختالي  فو مسالة التازيؽ   وتقر  ما  يؽ 

 (12-11: 25لرفاو فق ".) 20 يظطا شك  الباكؾرد التقميدي  طكظه تازيؽ  لرفا  
 الدراسات السرجعية :

والتااو تىاادي الااو تحد ااد أوااؼ معااا ير تصااطيؼ رمااز  ( 6م() 2020) صووالأ أدسوود شووا ردراسااة -1
اكسااتاابة السااريع عظااد معالاااة الطعاماا  اكفتراضااية لاادي عيظااة مااؽ طااال  كمياااد القصاايؼ   وقااد 

الااه الطااظىج التاري ااو الااذي  ىااتؼ بثياااس أثاار متغيااريؽ مسااتقميؽ عمااو متغيااريؽ تااابعيؽ اسااتادم الب
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وكذلػ استادمل الطظىج الؾص و لؾصا  وتحميا  معاا ير تصاطيؼ رماز اكساتاابة الساريعه   وقاد 
 25( طالاااب مقسااطيؽ عماااو ماطاااؾعتيؽ قااؾام كااا  ماطؾعاااة 50أجااري البحاااه عماااو عيظااة قؾامىاااا )

الااااو وجااااؾد فااااروق دالااااة الصاااااويا  اااايؽ متؾسااااظو درجاااااد طااااال  طالااااب   وقااااد أشااااارد الظتاااااوج 
الطاطؾعة التاري ية اكولو ) تعمطؾن باستادام معط  افتراضو قاوؼ عمو استادام رماز اكساتاابة 
الساريعة ( فاو التظ يقياايؽ الق ماو والبعادي وطااال  الطاطؾعاة التاري ياة الةا،يااة ) تعمطاؾن باسااتادام 

رمااااز اكسااااتاابة التقميد ااااة( فااااو التظ يااااق البعاااادي ولصااااالل  ، ااااس الطعطاااا  اكفتراضااااو قاااااوؼ عمااااو
 الطاطؾعة التاري ية اكولو. 

والتااو تىاادي الااو  (18م()2016) مشووي عبوود السووشعم فرهووهد ، نولووة الستووهلي ابوورا يمدراسااة -2
تصاطيؼ رمااز اسااتاابة سااريع قاااوؼ عمااو اك، ؾجراةياػ فااو تظطيااة التحصااي  الطعرفااو لطىاااراد تحمياا  

  وقااااد ي طااااال  تمظؾلؾجيااااا التعماااايؼ بكميااااة التربيااااة الظؾ يااااة جامعااااة  ؾرسااااعيد مصااااادر الطعرفااااة لااااد
اسااتادمل البالةتااان الطااظىج التاري ااو باسااتادام التصااطيؼ التاري ااو لطاطااؾعتيؽ تاااري يتيؽ    وقااد 

( 30( طالااب مقسااطيؽ عمااو ماطااؾعتيؽ قااؾام كاا  ماطؾعااة )60أجااري البحااه عمااو عيظااة قؾامىااا )
الااااو وجااااؾد فااااروق دالااااة إلصاااااوياو  اااايؽ متؾسااااظاد درجاااااد طااااال  طالااااب   وقااااد أشااااارد الظتاااااوج 

الطاطؾعااة التاري يااة األولااو )رمااز اكسااتاابة السااريع القاااوؼ عمااو ار، ؾجراةيااػ( ودرجاااد طاااال  
الطاطؾعة التاري ية الةا،ية )ار، ؾجراةيػ( فو التظ يق البعدي كختبار التحصاي  الطعرفاو لصاالل 

 اكستاابة السريع القاوؼ عمو ار، ؾجراةيػ.  الطاطؾعة التاري ية األولو )رمز
( التاو تىادي إلاو التعاري عماو إعاادة 21م()2016)  Durak et alوآخارون  ديوهراكدراساة -3

والحصاؾع عما  آرا   Codes QRتصاطيؼ ولادة الادرس الطدعؾماة ماؽ رماؾز اكساتاابة الساريعة 
فااااو التعماااايؼ  Qr Codesالطااااتعمؼ لااااؾع الطااااؾاد الطعاااااد تصااااطيطىا  رمااااؾز اكسااااتاابة السااااريعة 

( 15واكتصاكد   وقد استادم البالةؾن الطظىج الؾص و   وقد أجري البحه عمو عيظاة قؾامىاا )
طالبااااو ماااؽ طاااال  كميااااد )التربياااة  العماااؾم واألد   الىظدساااة( باامعاااة باليكساااير لمعاااام الااااامعو 

اا و عم  التعمؼ م مقسطيؽ عمو ثالث ماطؾعاد  وقد أشارد الظتاوج الو تأثير إ 2013/2014
ا  ،غراو لمططيزاد البصرية الاذابة.  وأن استادامه فو التعميؼ كان م يدو

 : البحث إجراءات
 : البحث مشوج

 والبعادي الق ماو الثياس ذو التاري و التصطيؼ باستادام التاري و الطظىجل البالةة استادم
 . ضابظة واألخرط  تاري ية إلداوطا لطاطؾعتيؽ

 : البحث مجتسع
 لمعاام الطظصاؾرة جامعاة الرياضاية التربياة طالبااد ال رقاة اكولاو بكمياة البحاه ماتطاع  طةا 
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 .الممية  بساالد والطقيد ؽم 2021/  2020الاامع 
 : البحث عيشة

 لإلعاادة الباتيااد الظالبااد اساتبعاد تاؼ لياه العطد اة بالظريقاة البحاه عيظاة اختياار تاؼ
 إلاو تقسايطىؼ تاؼ  و طالباة (30) عادد باختياار امقا و البحاه  فاو طظتغطايؽال الغيار والظالبااد

 (10) إلا  بارضاافة طالباة (15مظىاا) كا  قاؾام ضاابظة واألخارط  تاري ياة إلاداوطا ماطاؾعتيؽ
 ( تؾصيف عيظة البحه.1جدوع) ويؾضل اكستظال ية طالباد لمعيظة

 (1جدوع )
 تؾصيف عيظة البحه 

 النسبة العدد العٌنة م

 %37.5 15 التجرٌبٌة األساسٌة 1

 %37.5 15 الضابطة 2

 %25 11 األستطالعٌة 3

 %111 41 االجمالً

 : البحث شروط ارتيار عيشة
 أن تطتمػ الظالبة جىاز وات  ،قاع ذكو محط  به التظ يقاد الطظمؾبة. .1
 أن  تؾافر لدي الظالباد الدخؾع عمو ار،تر،ل باستطرار. .2
 مع ال ر،امج الطقترح.مؾافقة الظالباد عمو اكشتراو فو البحه والت اع   .3

 البحث: اعتدالية تهزيع عيشة
قاماال البالةااة باااجرا  اعتدالياااة تؾزيااع  اايؽ أفاااراد عيظااة البحااه فاااو الطتغيااراد اكساسااية قياااد 
البحه مؽ خالع لسا  معام  ارلتؾا  و ذلػ لمتأكد مؽ أن عيظة البحه األساسية تتؾزع إعتدالياو 

 ( 2رقؼ ) فو وذن الطتغيراد كطا وؾ مؾضل بالاداوع
 ( 2جدوع )

 30ن = اعتدالية تؾزيع عيظة البحه فو الطتغيراد قيد البحه 
 االخــتبارات المتغٌرات

وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابى

 الوسٌط
االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 االلتواء

 األساسٌة

 1.531 1.681 18 18.13 سنة الســـن

 1.791 4.141 161 161.53 سم الطـــول

 1.177 4.443 61.35 61.726 كجم وزنالـــ

 البـدنٌـة

 1.639 5.473 25.5 27.2 سم المدرة العضلٌة للرجلٌن "الوثب العمودي"

 1.334- 3.944 47.5 47.4 كجم لوة عضالت الرجلٌن"الدٌنامومٌتر"
لوة عضالت البطن "الجلوس من 

 ث21الرلود"
 1.913 1.621 12 11.833 عدد/ث

 1.294- 4.713 22 21.3 سم البرجل" مرونة الحوض"فتحة

 1.165 1.743 3.13 3.411 عدد/ث التوازن "الولوف علً المشط"

التوافك"الذراعٌن مع الرجلٌن "الوثب 
 بالحبل

 1.499 1.712 2 1.7 عدد
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 المهارٌة

 1.142- 1.125 1.6 1.613 درجة وثبة اللٌب

 1.311- 1.211 1.6 1.573 درجة وثبة الغزالة

 1.684 1.185 1.3 1.346 درجة النجمةوثبة 

 1.574 1.129 1.3 1.366 درجة الوثبة المموسة

( اعتداليااة تؾزيااع عيظااة البحااه فااو تياساااد الطتغيااراد قيااد البحااه ليااه أن 2 تضاال مااؽ جاادوع )
مطاااا  ااادع عمااا  تااااا،س أفاااراد عيظاااة البحاااه فااا  متغياااراد البحاااه  3±معامااا  اكلتاااؾا   تاااراوح  ااايؽ 

 راد ال د،ية والطىاريه قيد البحه.اكساسية والطتغي
 : البحث مجسهعات تكافؤ

ال د،ياااة و قامااال البالةاااة بااااجرا  التماااافؤ  ااايؽ ماطاااؾعتو البحاااه فاااو الطتغياااراد اكساساااية و 
الطىارية التو قد  كؾن لىا تأثير عمو ،تاوج البحاه  و ذلاػ  ىادي التأكاد ماؽ ساالمة تؾزياع العيظاة 

 (.3ل بالاداوع رقؼ )إلو ماطؾعتيؽ متمافئتيؽ كطا وؾ مؾض
 (3جدوع )

 15= 2=ن1ن تمافؤ ماطؾعاد البحه الضابظة والتاري ية ف  الطتغيراد قيد البحه

 وحدة المٌاس االخــتبارات المتغٌرات
فرق  المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة

المتوسط  لٌمة "ت" المتوسطٌن
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 الحسابى

راف االنح
 المعٌارى

 األساسٌة

 1.529- 1.134 1.798 18.166 1.561 18.21 سنة السن

 1.173- 1.112 4.355 1.614 4.164 1.616 سم الطول

 1.181- 1.13 5.137 61.66 3.938 61.79 كجم الوزن

 البـدنٌـة

المدرة العضلٌة للرجلٌن 
 "الوثب العمودي"

 1.166 1.13- 6.46 27.26 4.51 27.13 سم

لوة عضالت 
 الرجلٌن"الدٌنامومٌتر"

 1.273- 1.4 3.54 47.21 4.421 47.61 كجم

لوة عضالت البطن "الجلوس 
 ث21من الرلود"

 1.333 1.2- 1.944 11.93 1.279 11.73 عدد/ث

 1.114 1.2- 2.848 21.41 6.155 21.21 سم مرونة الحوض"فتحة البرجل"

التوازن "الولوف علً مشط 
 المدم"

 1.256 1.165- 1.768 3.44 1.743 3.375 عدد/ث

التوافك"الذراعٌن مع الرجلٌن 
 "الوثب بالحبل

 1.254 1.17- 1.713 1.73 1.723 1.66 عدد

 المهارٌة

 1.287 1.114- 1.132 1.621 1.122 1.616 درجة وثبة اللٌب

 1.357- 1.12 1.216 1.56 1.192 1.58 درجة وثبة الغزالة

 1.389 1.142 1.188 1.36 1.187 ..13 درجة وثبة النجمة

 1.277- 1.11 1.135 1.36 1.127 1.37 درجة الوثبة المموسة

                        2.048( = 0.05تيطة "د" الادولية عظد مستؾط ) 
( عاادم وجااؾد فااروق دالااة إلصاااوياو  اايؽ الطاطؾعااة الضااابظة والطاطؾعااة 3 تضاال مااؽ جاادوع رقااؼ )

  ليااه  مغاال تيطااة "د" 0.05الطتغيااراد قيااد البحااه عظااد مسااتؾط معظؾيااة  التاري يااة فااو تياساااد
 الطحسؾبة أق  مؽ تيطة "د" الادولية  مطا  شير الو تمافؤ ماطؾعتو البحه فو وذن الطتغيراد.
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 طرق ووسائل جسع البيانات:
 اواًل: االجوزة واالدوات السدتخدمة قيد البحث: 

 جىاز الرستاميتر.
 الاسؼ بالماؼ.ميزان ط و لثياس وزن 

 الىات  الطحطؾع.
  رامج وتظ يقاد ال ر،امج التعميطو.

 ثانيًا: وسائل جسع البيانات:
 الطكؾ،اد ال د،ية واكختباراد الااصة  ىا :

قامال البالةاة بااكطالع عماا  العد اد ماؽ الطراجاع العمطيااة الطتاصصاة فاو التطريظااد واكختباااراد 
ياااة الطرج ياااة وذلاااػ لتحد اااد أواااؼ الطكؾ،ااااد المياقاااة ال د،ياااة الطقاااا يس وأ ضااااو ،تااااوج الدراسااااد العمط

  وأستقرد عمو اكتو: الطرتبظة بالؾثباد فو التطريظاد " قيد البحه" واكختباراد الااصة  ىا 
 تياس القدرة العضمية لمرجميؽ باستادام "اختبار الؾثب العطؾدي". -
 تياس قؾة عضالد الرجميؽ الد ظامؾميتر". -
 ثا،ية". 20العضمية لمبظؽ باستادام "اختبار الامؾس مؽ الرقؾد  تياس القؾة -
 تياس الطرو،ة لمحؾض باستادام "اختبار فتحة ال رج  الاا، و". -
 تياس التؾازن الةا ل باستادام "اختبار الؾقؾي عمو مش  القدم". -
 (2تياس القدرة عم  التؾافق باستادام "اختبار الؾثب بالح  ".مرفق ) -

 تؾي األدا  الطىاري تقييؼ مس
تااؼ التقياايؼ  ؾاسااظة لاظااة ثالثيااة مااؽ )أعضااا  ويئااة التاادريس لطقاارر التطريظاااد بكميااة التربيااة      

 الرياضية( وفقا لطحدداد مؾضؾ ية وذلػ عمو الظحؾ التالو:
وثباة -وثباة الظاطاة-وثباة الطاؾزة-تصطيؼ اساتطارة  ىاا الطتغياراد الطىارياة قياد البحاه )وثباة المياب-

 (4ة(.مرفق)الغزال
 درجاد.             5:1تؾضع الدرجة أس   ك  مىارة مؽ -

 السعامالت العلسية لالرتبارات البدنية  قيد البحث:
 اواًل:  الردق:

( طالبااد كعيظاة غيار 10استادمل البالةة الصدق التاري و ) صدق التطاا ز( عما  عادد )
( ماطؾعة مؽ الظالباد 10ة  وعدد )مطيزة مطاثمة مؽ ماتطع البحه وخارج عيظة البحه األساسي

 ىااادي لساااا  وإ اااااد معامااا     الطتطيااازاد وتياسااااد ماطؾعاااة اخااارط ماااؽ الظالبااااد اكقااا  تطيااازا 
 (4الصدق التاري   )صدق التطا ز( لالختباراد ال د،ية  قيد البحه  كطا بالادوع رقؼ )
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 (4جدوع )
 10=2=ن1ن قيد البحه معام  الصدق التاري   )صدق التطا ز( لالختباراد ال د،ية 

 االختــــبارات المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

 المجموعة الممٌزة المجموعة الغٌر ممٌزة
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

المتوسط  لٌمة "ت"
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 البــدنٌــة

المدرة العضلٌة للرجلٌن 
 "الوثب العمودي"

 *4.599 16 11.73 41.21 2.39 25321 سم

لوة عضالت 
 الرجلٌن"الدٌنامومٌتر"

 *16.61 38.31 6.19 82.71 4.15 44.41 كجم

لوة عضالت البطن 
"الجلوس من 

 ث21الرلود"
 *6.64 4.81 1.63 14.71 1.59 9.91 عدد/ث

مرونة الحوض"فتحة 
 البرجل"

 *7.84- 7.11- 2.34 17.21 1.63 24.31 سم

"الولوف علً التوازن 
 مشط المدم"

 *11.61 5.12 1.388 7.82 1.561 2.79 عدد/ث

التوافك"الذراعٌن مع 
 الرجلٌن "الوثب بالحبل

 *6.125 2.21 1.174 3.41 1.421 1.21 عدد

 2.101( =  0.05تيطة "د" الادولية عظد مستؾط ) 
والطاطؾعااة غياار  ( وجااؾد فااروق دالااة إلصاااوياو  اايؽ الطاطؾعااة الططياازة4 تضاال مااؽ جاادوع رقااؼ )

  ليااه  مغاال تيطااة "د" الطحسااؾبة 0.05الططياازة لصااالل الطاطؾعااة الططياازة عظااد مسااتؾط معظؾيااة 
أك ر مؽ تيطة "د" الادولية  مطا  شير بأن اكختباراد قيد البحاه تطياز  ايؽ الطساتؾياد الطاتم اة 

 لإلفراد مطا  ؤكد عم  صدق وقدرة اكختباراد عم  التطييز.
 ثانيًا: الثبات:

لحسا  الةباد لالختباراد ال د،ية قامل البالةة  تظ يقىا عم  عيظة البحه اكساتظال ية وعاددوؼ 
 قامااااال لياااااه م22/10/2020م ولتاااا  19/10/2020( طالباااااد فاااااو ال تاااارة الزمظياااااة ماااااؽ 10)

 تظ ياق اكختبااراد وإعااادة التظ ياق عماا  العيظاة اكسااتظال ية وذلاػ ب اصاا  زمظاو ثااالث ا اام مااؽ 
 (   ؾضل ذلػ.5ع وتؼ لسا  اكرتباط  يؽ التظ يقيؽ والادوع )التظ يق األو 

 (5جدوع )
 10ن= معام  الةباد لالختباراد ال د،ية  قيد البحه

ت
را

غٌ
مت

ال
 االختـــــبارات 

وحدة 
 المٌاس

 التطبٌك الثـانى التطبٌك األول
 لٌمة

 االرتباط
 "ر"

المتوسط  لٌمة ت
 الحسابى

االنحراف 
 المعٌارى

المتوسط 
 سابىالح

االنحرا
ف 

 المعٌارى

ـة
نٌـ

ـد
لبـ

ا
 

المدرة العضلٌة للرجلٌن 
 "الوثب العمودي"

 *1.737 3.125 26.61 2.751 27.31 سم
لٌمة 
 )ت(

لوة عضالت 
 الرجلٌن"الدٌنامومٌتر"

  *1.889 2.917 47.61 3.813 47.91 كجم

لوة عضالت البطن "الجلوس 

 ث21من الرلود"
 1.149 *1.899 2.11 12 1.852 11.91 عدد/ث
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 1.349 *1.767 3.281 21.9 2.674 21.61 سم مرونة الحوض"فتحة البرجل"

التوازن "الولوف علً مشط 
 المدم"

 *1.753 1.839 3.381 1.541 3.638 عدد/ث
-

1.361 

التوافك"الذراعٌن مع الرجلٌن 
 "الوثب بالحبل

 *1.924 1.823 1.71 1.788 3.41 عدد
-

1.948 

 *داع       0.549( = 0.05ية عظد مستؾط )تيطة "ر" الادول
( وجؾد عالقة ارتباطيه دالة  ايؽ تياسااد التظ ياق األوع والتظ ياق 5 تضل مؽ جدوع رقؼ )

 الةا،  فا  جطياع تياسااد الطتغياراد قياد البحاه  لياه أن تيطاة "ر" الطحساؾبة اك ار ماؽ تيطاة "ر"
   مطا  دع عم  ثباد اكختباراد قيد البحه.0.05الادولية عظد مستؾط معظؾية 

لمؾثبااد  قياد البحاه فاو  Qr codeلماتعمؼ الظقااع  رماز اكساتاابة الساريعة  ثالةاو: ال ر،امج الطقترح
 (6(  مرفق)5التطريظاد )إعداد البالةة( مرفق)

 م( تتطة  فو:2004 سالؼ )خظؾاد  ظا  ال ر،امج التعميطو كطا اشار  ذلػ الطد دمحم
 تحد د اكوداي العامة لم ر،امج.

 صياغة اكوداي فو صؾرة سمؾكية.
 التعري عمو الطتعمؼ مؽ السؽ والاظس ومستؾي اكستعداد والطستؾي الدراسو.

 تحد د وتحمي  السمؾو واك،شظة الطراد تعميطىا بحيه تتسمس  جيداو.
 تعمطيؽ وقدراتىؼ.تحدي طرق التعميؼ الطظاسبة لطستؾي الط

 تاربة ال ر،امج ق   استادامه فو صؾرته الظىاوية.
 تقؾيؼ ال ر،امج وتعد مه ق   تظ يقه.

 (83: 2كتابة ال ر،امج فو صؾرته الظىاويه.)
تااؼ اكطااالع عمااو بعااض الطراجااع العمطيااة والدراساااد الطرج يااة ومقا مااة الطتاصصاايؽ فااو مااااع 

د تمظؾلؾجياا الطؾبا ا  وذلاػ لتصاطيؼ ال ر،اامج بطاا  تؾافاق ماع تمظؾلؾجيا التعميؼ والط رمايؽ لتظ يقا
خصااااااوص والتياجااااااد الظالبااااااد ويحساااااؽ بشاااااك  إ ااااااا و طريقاااااة أدا  الظالبااااااد  الؾثبااااااد فاااااو 

 التطريظاد قيد البحه.  
 : البرنامج السقترحهدف 

ريظااد "قياد الظالبااد الطرالا  ال ظياة والتعميطاة لمؾثبااد  فاو التط  تطة  ودي ال ر،اامج فاو )اكساا 
 البحه"(.
 : البرنامج السقترحأسس 
 أن  حقق الىدي الذي وضع مؽ أجمه. .1
 أن  كؾن مظاسبا لمظالباد الذ ؽ سؾي  ظ ق عميىؼ ال ر،امج . .2
 أن  راعو ال روق ال رد ة  يؽ الظالباد. .3
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 أن  كؾن قا   لمطرو،ة والتعد  . .4
 : مرادل انتاج البرنامج السقترح

  مردلة االنتاج:
  ال يد ؾواد ( واختيار  word , pdf لةة با،تاج بعض الطصادر الرقطية مة  ) مم اد قامل البا

صاؾر ثا تاة ومتحركاة   فياد ؾواد       word , pdf بعاض األ،شاظة التعميطياة مةا  ) مم ااد 
 مؾاقع المترو،ية   عروض تقد طية ( مؽ خالع شبكة ار،تر،ل. 

مؾقاااااااااااااااع ااااااااااااااااة والطاطعاااااااااااااااة عماااااااااااااااو قامااااااااااااااال البالةاااااااااااااااة  تحطيااااااااااااااا  الطصاااااااااااااااادر الرقطياااااااااااااااة الطظت
https://Googledrive.com/  ألااااد مؾاقااااع التحطياااا  وذلاااػ لمحصااااؾع عمااااو راباااا   طكااااؽ  وواااؾ

  Qr Code.تحؾيمة إلو رمز اكستاابة السريعة 
لرقطاو عؽ طريق إدخااع رابا  الطصادر ا Qr Codeقامل البالةة با،تاج رمز اكستاابة السريعة 

-https://www.the-qrcodeعماااااو مؾقاااااع  Qr Code generation   ر،اااااامج 
generator.com/ ( رمزاو استاابة سريعة 36وقد تؼ إ،تاج عدد )Qr code . 

 مرلمة العرض والتظ يق:
أمااام  Qr Codesاكسااتاابة السااريعة  قاماال البالةااة  تصااطيؼ الؾلااداد التعميطيااة ووضااع رمااؾز

 الاظؾاد ال ظية والتعميطية التو ترتب   ىا. 
لمظااال  وكيةيااة تحطياا   Qr Codeقاماال البالةااة بشاارح طريقااة مساال رمااز اكسااتاابة السااريعة 

 ال رامج واستادامىا.
   ر،اامج  Qr Code Reader   ر،اامج  play storeقامال  تممياف الظالبااد  تحطيا   ارامج  

.whatsapp  عماااو واااؾات ىؼ الذكياااة ساااؾا   ظغاااامAndroid , IOS  وشااارح كيةياااة مسااال رماااؾز  
 .Qr Codeاكستاابة السريعة 

قاماال البالةااة بارساااع الؾلااداد التعميطيااة إلااو عيظااة البحااه باسااتادام الىااات  الظقاااع وذلااػ عااؽ  
تاابة السريعة   وأ ضاو طباعة الؾلداد التعميطية والتو تحتؾي عمو رمز اكس whatsappطريق 

Qr Code .وتؾزيعىا عمو الظالباد 
وتؾجيه كاميرا  Qr Code Readerقامل الظالباد فو تؾافر اكتصاع بار،تر،ل  تشغي   ر،امج 

الطرتب  بالاظؾاد ال ظية والتعميطية ومؽ ثؼ ت تل Qr Code الطؾبا   إلو رمز اكستاابة السريعة 
 وذن العظاصر عمو شاشة الىات  الظقاع.

 :ردلة التقهيمم
لمؾثبااد  Qr codeلمتعمؼ الظقاع  رماز اكساتاابة الساريعة  الطقترحبعد اك،تىا  مؽ إعداد ال ر،امج 

فااو التطريظاااد )إعااداد البالةااة(   فااو صااؾرته األوليااة تااؼ عرضااة عمااو الا اارا  الطتاصصاايؽ فااو 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
https://googledrive.com/
https://googledrive.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
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  كساااتظالع آراوىاااؼ لاااؾع مااادي مظاسااابة تمظؾلؾجياااا التعمااايؼ والطظااااوج وطااارق التااادريس والتطريظااااد
أسمؾ  عرض الطحتؾي العمطو داخ  الىات  الظقاع ومادي صااللية ال ر،اامج لمتظ ياق  وقاد أشاار 

 الا را  بالتعد الد الالزمة ليصبل ال ر،امج صالل لمتظ يق ال عمو.
 ال ر،امج :الطؾاقع وال رامج والتظ يقاد الطستادمة فو عرض 

 .youtubeمؾقع 
   /https://Googledrive.comمؾقع 

 .Qr Code generation ر،امج 
 . play store ر،امج 
 .Qr Code Reader ر،امج 
 whatsapp. ر،امج 

 .SMS  , MMSخدمة الرساو 
  .Bluetoothخدمة ال مؾتؾث 

 .pdf ر،امج 
 : البرنامج السقترحالفترة الزمشية لتظبيق 

 تؼ تحد د ال ترة الزمظية لتظ يق ال ر،امج كطا  مو:
 ( أسا يع. 6عدد أسا يع ال ر،امج التعميطو )

 ( ولداد  ؾاقع ولدة تعميطية اس ؾ ياو.6عدد اجطالو الؾلداد التعميطية )
 زمؽ الؾلداد التعميطية لمؾلدة )ساعة( تظ يقو .

  ( ساعاد .6الزمؽ الممو لم ر،امج التعميطو )
 :لهددة التعليسيةمحتهي ا

 (:6( دتيقة مؾزعة عمو ثالث أجزا  كطا بالادوع رقؼ )60 مغ زمؽ الؾلدة التعميطة )
 (6جدوع )

 التؾزيع الزمظو لمؾلدة التعميطية
 

 أجزاء الوحدة التعلٌمٌة
  الزمـــــن

 االجمال بالبرنامج بالوحدة النسبة المئوٌة

 
الجزء 

 التمهٌدي

 %8333 ق 31 ق 5 أعمال إدارٌة

 %16.67 ق 91 ق 15 مشاهدة البرمجٌة

 %21.83 ق 61 ق 11 احماء واعداد بدنً
 %51 ق 151 ق 25 الجزء الرئٌسً

 %4.17 ق 31 ق 5 الختام
 %111 ق 361 ق 61 إجمالً

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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 الدراسات االستظالعية:
 أواًل: الدراسة االستظالعية األولي:

م 22/10/2020م ولتاا  19/10/2020مااؽ  تااؼ إجاارا  الدراسااة اكسااتظال ية اكولااو فااو ال تاارة
 وذلػ  ىدي :

 مدط مالوطة اكختباراد الطستادمة لعيظة البحه والتظ يق.
 التأكد مؽ صاللية األدواد واألجىزة الطستادمة.

 الةباد ( والتأكد مظىا لالختباراد قيد البحه. –إجرا  الطعامالد العمطية ) الصدق 
 ،تاوج الدراسة اكستظال ية :

 رد الظتاوج عؽ تحقيق أوداي الدراسة اكستظال ية األولو.قد أس 
 ثا،ياو: الدراسة اكستظال ية الةا،ية:

م 26/10/2020م ولتااا  24/10/2020تااؼ إجااارا  الدراسااة اكساااتظال ية الةا،يااة فاااو ال تاارة ماااؽ 
 وذلػ  ىدي :

 Qrاابة الساريعة لمتعمؼ الظقاع  رماز اكسات التعري عمو مالوطة الطحتؾي العمطو لم ر،امج الطقترح
code .)لمؾثباد فو التطريظاد )إعداد البالةة 

 التأكد مؽ مظاسبة ال رامج والتظ يقاد فو الؾلداد التعميطية.
 تعريف الظالباد عمو كيةيه تحطي  ال رامج والتظ يقاد واستادامىا.

 نتائج الدراسة االستظالعية  :
  ية الةا،ية.قد أس رد الظتاوج عمو تحقيق أوداي الدراسة اكستظال

      األساسية للبحث : التجربة
 : القبلي القياس

 البحاه قياد الؾثبااد لمتطريظااد فاو والضابظة التاري ية البحه لطاطؾعت  الق مو الثياس تؼ إجرا 
 م.29/10/2020م ولت  27/10/2020 مؽ ال ترة فو وذلػ
 : االساسية البحث تجربة تظبيق

  ؾاقع م8/12/2020م ولت  3/11/2020 مؽ ال ترة وف األساسية البحه تاربة تؼ تظ يذ
 التعميطياة دتيقاة لمؾلادة (60) قادرن  ازمؽ أسا ؾ ياو  تظ اذ ( ولاداد تعميطياة6لعادد )   ( أساا يع6) 

التاري يااة وذلااػ عااؽ طريااق قاماال البالةااة   تصااطيؼ الؾلااداد  البحااه لطاطؾعااة ذلااػالؾالاادة 
أمام الاظؾاد ال ظية والتعميطية التو ترتب   Qr Codesالتعميطية ووضع رمؾز اكستاابة السريعة 

لمظااال  وكيةيااة تحطياا  ال اارامج  Qr Codeثااؼ شاارح طريقااة مساال رمااز اكسااتاابة السااريعة   ىااا
   Qr Code Reader   ر،اامج  play storeواساتادامىا ثاؼ تممياف الظالبااد  تحطيا   ارامج  

http://jsbsh.journals.ekb.eg/
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  وشاارح كيةيااة مساال  Android , IOSعمااو وااؾات ىؼ الذكيااة سااؾا   ظغااام  whatsapp. ر،ااامج 
ثااؼ إرساااع الؾلااداد التعميطيااة إلااو عيظااة البحااه باسااتادام  Qr Codeرمااؾز اكسااتاابة السااريعة 

 Qrوالتااو تحتااؾي عمااو رمااز اكسااتاابة السااريعة  whatsappالىااات  الظقاااع وذلااػ عااؽ طريااق 
Code  وتيام الظال  فو تؾافر اكتصاع بار،تر،ل  تشغي   ر،امجQr Code Reader  وتؾجيه

الطارتب  باالاظؾاد ال ظياة والتعميطياة وماؽ Qr Code كاميرا الطؾبا   إلو رمز اكستاابة السريعة 
 ال ر،اامج تظ ياق تاؼ فقاد الضاابظة الطاطؾعاة أماا  ثؼ ت تل وذن العظاصر عمو شاشة الىات  الظقاع

 . )التظ يق – الظطؾذج – الشرح( ف  والطتطة  الدراسو
 : البعدى القياس

فاو بعاض الؾثبااد فاو  والضاابظة التاري ياة البحاه لطاطاؾعت  البعد اة الثياسااد بااجرا  قاام
 م.11/12/2020م ولت  9/12/2020 مؽ ال ترة فو وذلػ البحه قيد التطريظاد

 : ارلصاوية الطعالااد
 : اآلتية ارلصاوية الطعالااد استادام تؼ

 الؾسي . -      الطتؾس  الحسا  .
 معام  ارلتؾا . -   ار،حراي الط يارط. 

 اختبار )د( لطاطؾعتيؽ مرتبظتيؽ متاا،ستيؽ.
 اختبار )د( لطاطؾعتيؽ مستقمتيؽ متاا،ستيؽ.

 معام  اكرتباط البسي  .
 ،سبة التغير. 

 : الشتائجومشاقذة عرض 
 ومظاقشة ،تاوج الدككد اكالصاوية الدالة عمو صحة ال رض اكوع:عرض 

 (7جدوع )
 15ن = ق مو والبعدي لمطاطؾعة الضابظة فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحهمقار،ة الثياسيؽ ال

 االختــــبارات
وحدة 
 المٌاس

 المٌاس البعدي المٌاس المبلً
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

المتوسط  نسب التغٌر لٌمة "ت"
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌار

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 %333.1 *16.54- 2.16 1.481 2.613 1.122 1.616 درجة وثبة اللٌب

 %341.2 *14.83- 1.9 1.498 2.58 1.192 1.586 درجة وثبة الغزالة

 %546.3 *11.527- 1.81 1.576 2.133 1.187 1.333 درجة وثبة النجمة

 %463 *12.591- 1.72 1.489 2.11 1.127 1.373 درجة الوثبة المموسة

                                            2.145( = 0.05تؾط ) تيطة "د" الادولية عظد مس
 * داع
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 (1شك  )

 الثياسيؽ الق مو والبعدي لمطاطؾعة الضابظة فو مستؾي اكدا  الطىاري  قيد البحه
ثيااس ( وجاؾد فاروق دالاة إلصااويا  ايؽ الثيااس الق ما  وال1( والشاك  )7 تضل ماؽ جادوع )

البعدط لمطاطؾعة الضابظة فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحه لصالل الثياس البعدط ليه أن 
 .0.05تيطة "د"  الطحسؾبة أك ر مؽ تيطة "د" الادولية عظد مستؾط معظؾية 

 والاذي الطتباع الشرح  الظطؾذج  التظ ياق أسمؾ  استادام أن وذن الظتاوج الو البالةة وتعزو
 تعمطىاا الطاراد التعميطياة الطىااراد عماو التادريباد بعاض وإعظاا  الظطاؾذج وأدا  حالشر  عمو  عتطد

  بارضاافة ألسامؾ  الطعمطاة وطريقتىاا ماع  الرج ياة التغذ اة وإعظاا  ال ظياة اكخظاا  وتصاحيل
  مطاااا أدي إلاااو لااادوث تاااأثير ا ااااا و عماااو مساااتؾي أدا  الؾثبااااد فاااو التطريظااااد )قياااد الظالبااااد
 البحه(. 

 (، عبود الجيوار1م( )2013) عبود السوشعم د أدسودماع ،تااوج دراسااد كا  ماؽ  ويت ق ذلاػ
والتو أشارد ،تاواىاا ( 24م( )2011) Onet chang(   و،ل شا،ج 7م( )2013) ششين علة

الااو أن  ااؤدي أدا  الظطااؾذج والشااارح والؾصاا  وإ اادا  الطاللغاااد الاااو تسااىي   اكتسااا  الطعرفاااة 
لتعميطياة  بشاك  ك يار ك،ىاا تاماق تصاؾرا واق ياا لمطىااراد الطظمؾباة والطعمؾماد الطتعمقة بالعطمية ا

 كطا أن لىا تأثير إ اا و فو مستؾي أدا  الظالباد والقدرة عمو استرجاع الطعاري والطعمؾماد. 
م(  2008) زيشووع علووي عسوور، الووادة جووالل عبوود الحكوويموفااو وااذا الصاادد تشااير كاا  مااؽ 

ن  ركاز أسامؾ  الشارح وأدا  الظطاؾذج عماو الطعماؼ فاو م(  إلاو أ1990  ) عفاف د عبود الكوريم
التقاااؾيؼ (  ااادأ ماااؽ اعاااداد الااادرس ثاااؼ تقاااد ؼ وصاااياغة  –التظ ياااذ  –اتاااااذ جطياااع قاااراراد ) التاظاااي  

الط اااجيؼ أو الطىاااراد التااو  اااب تعمطىااا وتقااد ؼ أمةمااة و،طاااذج عطميااة مااع الشاارح ومظتىياااو باختبااار 
األخاارط وااؾ أن  ااؤدي ويتااابع ويظيااع مطااا  اادع عمااو أوطيااة  الظالباااد أمااا دور الطااتعمؼ مااؽ الظاليااة

 ( 90:  9( ) 123:  5الطعمؼ فو وذا األسمؾ  ويزيد مؽ فاعمية العطمية التعميطية. ) 
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  اايؽ إلصاااوية دكلااة ذاد فااروق   ؾجااؾدال اارض اكوع: ومااؽ خااالع مااا ساا ق  تضاال صااحة 
فااو مسااتؾي اكدا   ة الضااابظةلمطاطؾعاا البعاادي الثياااس لصااالل والبعاادي الق مااو الثياااس متؾسااظ 

 الطىاري قيد البحه.
 ومشاقذة نتائج الدالالت االدرائية الدالة علي صحة الفرض الثاني :عرض 

 (8جدوع )
 15ن = مقار،ة الثياسيؽ الق مو والبعدي لمطاطؾعة التاري ية فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحه

 االختــــبارات
وحدة 
 المٌاس

 ٌاس البعديالم المٌاس المبلً
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

المتوسط  نسب التغٌر لٌمة "ت"
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌار

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 %611.7 *28.38- 3.79 1.494 4.413 1.132 1.621 درجة وثبة اللٌب

 %696 *35.88- 3.91 1.436 4.46 1.216 1.56 درجة وثبة الغزالة

 %968 *25.11- 3.66 1.593 4.12 1.188 1.36 درجة وثبة النجمة

 %977 *31.99- 3.91 1.477 4.26 1.135 1.35 درجة الوثبة المموسة

 * داع      2.145( = 0.05تيطة "د" الادولية عظد مستؾط ) 

 
 (2شك  )

 البعدي لمطاطؾعة التاري ية فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحهالثياسيؽ الق مو و 
( وجاؾد فاروق دالاة إلصااويا  ايؽ الثيااس الق ما  والثيااس 2( والشاك  )8 تضل ماؽ جادوع )

البعدط لمطاطؾعة التاري ياة  فا  مساتؾي اكدا  الطىااري قياد البحاه لصاالل الثيااس البعادط لياه 
 .0.05ة "د" الادولية عظد مستؾط معظؾية أن تيطة "د"  الطحسؾبة أك ر مؽ تيط

وااذن الظتاااوج الااو التااأثير ار اااا و رسااتادام الااتعمؼ الظقاااع  رمااز اكسااتاابة  وتعاازو البالةااة
الؾثباد فو التطريظاد قيد البحه ،غراو كلتؾاوه عماو  عمو مستؾي أدا  بعض Qr codeالسريعَة 

باااد فااو التطريظاااد مطااا  عطاا  عمااو أثااارة صااؾر وفيااد ؾواد ومؾاقااع المترو،يااة ومم اااد تشاارح الؾث
وتشؾيق الظالباد وجذ  ا،تباوىؼ لمتعمؼ   أضافة إلو امكا،ية عرض الطحتؾي التعميطو بأي وقال 
وفاو أي مكااان وعادة مااراد وفقاا لقاادراد الظالبااد عمااو اكساتيعا   ،غااراو لحطا  الظالباااد لمىااات  
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ميطيااة داخاا  وخااارج الاامعااة   إضااافة إلااو   مطااا جعاا  الحريااة فااو العطميااة التعالظقاااع طااؾاع الؾقاال
وجااؾد جااؾ مااؽ التعاااون والطشاااركة  اايؽ الظالباااد فااو تبااادع الطعمؾماااد واألفمااار والط اااجيؼ لااؾع 
الطقرر الدراسو  وع ر تبادع الرساو   وأ ضا صغر لاؼ الىات  الظقاع وخ ه وز،ه وساىؾلة لطماه 

لاااتعمؼ اكلمترو،اااو ماااؽ ق ااا  كساااتادامىا والتظقااا  باااه فاااو أي مكاااان وواااؾ ماااا لاااؼ تاااؾفرن تمظؾلؾجياااا ا
 لمحؾاسيب الطكت ية.

  Durak et alد اؾراو وآخارون ويت اق واذن الظتااوج ذلاػ ماع ،تااوج دراسااد كا  ماؽ     
 ادسد ، محسهد (18)م(2016) ابرا يم نولة الستهلي   مشي عبد السشعم فرههد  (21م()2016)

(  والتااو أشااارد إلااو أن 17( )م2014) مرووظفي محسووهد عووهض(   14م( )2015) الدسووهقي
اسااتادام الااتعمؼ الطتظقاا  بصاا ة عامااة  عطاا  عمااو جااذ  ا،تبااان الظالباااد لمااتعمؼ   مطااا  ساااعد عمااو 
تحساااؽ الا اااراد التعميطياااة وتظاااؾر مساااتؾي األدا  الطىااااري  درجاااة عالياااة  وأ ضااااو زياااادة التحصاااي  

 . لطروية الاذابةوأن استادامىا كان م يداو ،غراو لمتأثيراد االطعرفو لمظالباد  
بهجهد فروق ذات داللة إدرائية بين الفرض الثاني: ومن رالل ما سبق يتزأ صحة 

متهسظى القياس القبلي والبعدي لرالأ القياس البعدي للسجسهعة التجريبية في مدتهي 
 االداء السواري قيد البحث.

 ومشاقذة الدالالت االدرائية الدالة علي صحة الفرض الثالث :عرض 
 (9ع )جدو 

مقار،ة الثياساد البعد ة  يؽ الطاطؾعتيؽ الضابظة والتاري ية فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد 
 15= 2=ن1ن البحه

 االختــــبارات
وحدة 
 المٌاس

 المجموعة التجرٌبٌة المجموعة الضابطة
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 لٌمة "ت"
فروق نسب 

المتوسط  التغٌر
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌار

توسط الم
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 %278.6 *11.112 1.8- 1.494 4.413 1.481 2.613 درجة وثبة اللٌب

 %355.8 *11.118 1.88- 1.436 4.46 1.498 2.58 درجة وثبة الغزالة

 %421.7 *8.863 1.89- 1.477 4.126 1.489 2.13 درجة وثبة النجمة

 %415 *12.225 2.16- 1.477 4.26 1.489 2.11 درجة  الوثبة المموسة

 * داع  2.048( = 0.05تيطة "د" الادولية عظد مستؾط ) 
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المٌاسات البعدٌة للمجموعة الضابطة والتجرٌبٌة فً 
مستوي االداء المهاري

                              

                                

 
 (3شك  )

 الثياساد البعد ة  يؽ الطاطؾعتيؽ الضابظة والتاري ية فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحه
( وجااؾد فااروق دالااة إلصاااويا  اايؽ الطاطااؾعتيؽ الضااابظة 3والشااك  )( 9 تضاال مااؽ جاادوع )

والتاري ية ف  مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحه لصالل الثياس البعدط لمطاطؾعة التاري ياة لياه 
 .0.05أن تيطة "د"  الطحسؾبة أك ر مؽ تيطة "د" الادولية عظد مستؾط معظؾية 

 Qrالااتعمؼ الظقاااع  رمااز اكسااتاابة السااريعة أن اسااتادم  وتعاازو لمبالةااة وااذن الظتاااوج الااو
Code  تطيااز عااؽ طريقااة الشاارح  الظطااؾذج  التظ يااق فااو أ،ىااا قااد ساااعدد الظالباااد فااو التقاادم فااو

العطميااة التعميطيااة وفقاااو لقاادراتىؼ ومسااتؾياتىؼ  ليااه تااؼ خمااق  يئااة تعميطيااة افتراضااية باشااتراو جطيااع 
البااد ،حاؾ الاتعمؼ  وأ ضااو قاد تاؼ تصاطيؼ ال ر،اامج لؾاس الطتعمطايؽ  مطاا  اؤدي كساتةارة دوافاع الظ

التعميطو عماو أسااس عمطاو مقاظؽ مطاا أدي لااذ  ا،تباان الظالبااد لمعطمياة التعميطياة وجعمىاا أكةار 
والتعاري عماو ماا   Qr Codeأثاارة ماؽ خاالع كشا  وؾياة ومحتؾيااد رماؾز اكساتاابة الساريعة 

 ةر متعه وتشؾيق.  حتؾيه مؽ معمؾماد ومىاراد  مطا جع  التعمؼ أك
  Durak et alوآخااارون  ديوووهراكوتت اااق واااذن الظتااااوج ماااع ،تااااوج دراسااااد كااا  ماااؽ 

( عماااو أن 18 )م(2016) مشوووي عبووود السوووشعم فرهوووهد، نولوووة الستوووهلي ابووورا يم(  21م()2016)
قااد ساااعد فااو زيااادة التحصااي  الطعرفااو لمظالباااد   Qr Codeاسااتادام رمااز اكسااتاابة السااريعة 

اد استعداد أفض  لمتعمؼ  وعط  عمو تؾسايع تارباة التعمايؼ  تاؾفير مىاام لثيثياة وخمق لدي الظالب
تاااري فااو العااالؼ مطااا أدي لظتاااوج تعميطيااة جياادة  وتااؾفير  يئااة ت اعميااة تاعاا  التعماايؼ أكةاار ك ااا ة  
وأ ضاو عط  عمو تقمي  الضغ  عمو الظالبااد بساب الؾصاؾع ال اؾري لمطعمؾمااد عماو ار،تر،ال  

 كان م يداو ،غراو لمتأثيراد البصرية الاذابة.  وأن استادامىا
م( أ،ااه ت ظااو تمظؾلؾجيااا 2004) مرووظفي عبدالدووسيع د وخروورون وفااو وااذا الصاادد  شااير 

التعميؼ اكدراو الحركاو لادي الظالبااد وتظاؾرن ماؽ خاالع عطمياة العارض  ثاؼ تساتادم  الطعمؾمااد 
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مؼ الحركاو لتاو  طكاؽ التاأثير ار ااا و فاو )التغذ ة الراجعة(التو  تؼ ارجاعىا لطساعدتىؼ فو التع
 ظا  وتظاؾير التصاؾر الحركاو عظاد الظالباة وتحسايؽ مؾاصا اد األدا  وسارعة الاتعمؼ  كطاا تسااعد 
عمو أدا  الحركة الطعروضة بصؾرة مؾلدة لاطيع الطتعمطيؽ  وبالتالو تطكؽ مؽ لسؽ تقييؼ مدي 

 ة أدا  الطىاراد وعرضىا ك  مرة.استيعا ىؼ لىا  دكو مؽ ،طؾذج بشري  ت اود فو طريق
                                                                   (16 :122-123 ) 

  اايؽ إلصاااوية دكلااة ذاد فااروق   ؾجااؾدال اارض الةالااه: ومااؽ خااالع مااا ساا ق  تضاال صااحة 
 البعااااادي الثيااااااس لصاااااالل والتاري ياااااة  ااااايؽ الطاطاااااؾعتيؽ الضاااااابظة البعاااااد يؽ الثياسااااايؽ متؾساااااظ 
 فو مستؾي اكدا  الطىاري قيد البحه. التاري ية لمطاطؾعة
 : والتهصيات  الصاتاالستخ

 : االستخالصات 
والطستادم مؽ  Qr code ؾجد تأثير ار اا و ل ر،امج التعمؼ الظقاع  رمز اكستاابة السريعَة  .1

وثبة  -) وثبة الميب  ق   الطاطؾعة التاري ية عمو مستؾي أدا  بعض الؾثباد فو التطريظاد 
 وثبة الطؾزة( قيد البحه. -الظاطة 

أدي إلااو لادوث تغيار فاو مسااتؾي أدا    الطتبااع ح  الظطاؾذج  التظ ياقأسامؾ  الشار  اساتادام .2
 وثبة الطؾزة( )قيد البحه(. -وثبة الظاطة  -بعض الؾثباد فو التطريظاد  ) وثبة الميب 

تطيز عاؽ طريقاة الشارح  الظطاؾذج   Qr Codeاستادم التعمؼ الظقاع  رمز اكستاابة السريعة  .3
 -وثباة الظاطاة  -ثبااد فاو التطريظااد  ) وثباة المياب التظ يق فاو رفاع مساتؾي أدا  بعاض الؾ 

 وثبة الطؾزة( )قيد البحه(.
  : التهصيات 

 Qrالظقااع ورماز اكساتاابة الساريعة  باالتعمؼ العطا  عماو اساتادام ال ر،اامج التعميطاو الطعاد .1
Code  بعض الؾثباد فو التطريظاد. تعمؼ ف 

الىؾات  الظقالة ورمز اكستاابة السريعة  ضرورة ا تمار وساو  وبرامج تعميطة جد دة باستادام .2
Qr Code فاو عمطياة  واكست ادة مؽ اكمكا،اد التمظؾلؾجية الحد ةاة والطتالاة لادي الظالبااد

 األ،شااظة الحركيااة األخاارط بصاا ة خاصااة مىاااراد  تعماايؼ وتعمااؼ بعااض الؾثباااد فااو التطريظاااد
 بص ة عامة. 

 ماتم اة وفئااد ساظية مرالا  عما  لتاري ياةا والبحاؾث الدراسااد ماؽ الطزيد العط  عمو إجرا  .3
 Qrورماز اكساتاابة الساريعة الظقااع  الاتعمؼ بأساتاداموخاصاة  الاتعمؼ عطميااد لتظاؾير وذلاػ

Code. 
 ضرورة أن تت اع  الظالباد فو العطمية التعميطية واك تعاد عؽ دور الطتمقو لمطعمؾماد فق . .4

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 ) 19العدد                  علسية للتربية البدنية وعلهم الرياضةالسجلة ال    

 

202 

 قائسة السراجع:
 أواًل السراجع العربية:

م( :  ر،اااامج باسااتادام الااتعمؼ الطتظقاا  وتاااأثيرن فااو ،عمااؼ بعاااض 2013د الطااظعؼ دمحم )ألطااد ع اا .1
مىاااراد الاطباااز لتالميااذ الطاادارس الذكيااة فااو ضااؾ  تمظؾلؾجيااا الطعمؾماااد واكتصاااكد   رسااالة 

 ماجستير غير مظشؾرة   كمية التربية الرياضية   جامعة طظظا.
 يؼ والتعميؼ اكلمترو،و   مكتبة الرشد   الرياض.م( : تمظؾلؾجيا التعم2004ألطد دمحم سالؼ ) .2
م( : تمظؾلؾجياااااا التعمااااايؼ والتااااادريب 2009أمااااايؽ أ،اااااؾر الااااااؾلو   ضااااايا  الاااااد ؽ دمحم العاااااز  ) .3

 األجىزة ومساعداد التدريب   دار ال مر العربو   القاورة. –الرياضو الؾساو  والطؾاد التعميطية 
 Learning" ( : التعمااايؼ بااالطحطؾعم2009جطاااع عمااا  الدوشاااان   مااادي دمحم  اااؾ،س ) .4

Mobile"  صاايغة جااددة لمتعماايؼ عااؽ بعااد   بحااه مقاادم إلااو الظاادوة العمطيااة األولااو لقسااؼ التربيااة
جامعاة "   الطقار،ة واردارة التعميطياة بكمياة التربياة   تحال عظاؾان "،غاؼ التعمايؼ العاالو اكفتراضاو

 ك ر الشيخ 
م( : طرق تدريس التربية )األسس الظغرية 2008زيظب عمو عطر   غادة جالع ع د الحكيؼ ) .5

 والتظ يقاد العطمية(   دار ال مر العربو   القاورة.
لمطعاما   QR Codeم( : تأثير استادام رمز اكستاابة السريعة 2020صالل ألطد شاكر ) .6

اكفتراضااية عمااو مىاااراد أدا  التاااار  الطعطميااة وزمااؽ تظ يااذوا لاادي عيظااة مااؽ طااال  القصاايؼ   
 (.76ة التربؾية   العدد)الطام

التقصاير(وعرض -م( : تأثير استادام تطريظااد دورة ) اكطالاة2013ع د الايار شظيؽ عمة ) .7
الظطااؾذج الحركااو باساااتادام تقظياااد الىاااات  الطحطااؾع عماااو تظااؾير مساااتؾي األدا  واك،ااااز فاااو 

 (.3(   العدد )13فعالية الؾثب الظؾي    مامة القادسية لعمؾم التربية الرياضية   الطامد )
دار المتاب    الااؾاع والتعمايؼ ارلمترو،و التعميؼ م( :2007ع د الحطيد بسيؾ،و ع د الحطيد ) .8

  القاورة. العمطية لمظشر والتؾزيع  
 –م( : التادريس لماتعمؼ فاو التربياة ال د،ياة والرياضاية " أسااليب 1990ع اي دمحم ع د المريؼ ) .9

 اري   ارسكظدرية.  تقؾيؼ "   مظشأة الطع –استراتياياد 
  رماياتاه وتظاؾير تصاطيؼ أبعااد -الطعاصار ارلمترو،او الاتعمؼ م( :2011)الىاادي  دمحم دمحم .10

 . القاورة   الم ظا،ية الطصرية الدار ارلمترو،ية 
م( : تقاااؾيؼ تصاااظيف أوزان الطصاااارعيؽ المباااار فاااو ضاااؾ  الاااظط  1991دمحم ا اااراجيؼ ال يشاااو ) .11

 سالة دكتؾراة   غير مظشؾرة   كمية التربية الرياضية  ظيؽ الزقازيق.الاسطا،و المياقة ال د،ية  ر 
   3م( : اختباااراد اكدا  الحركااو   ط2001دمحم لسااؽ عااالوي   دمحم ،صاار الااد ؽ رضااؾان ) .12
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 دار ال مر العربو  القاورة.
 الاااز   4م( : الثياااس والتقااؾيؼ فااو التربيااة ال د،يااة والرياضااة  ط2001دمحم صاابحو لسااا،يؽ ) .13

 ع   دار ال مر العربو لمظشر  القاورة.اكو 
 وبعاض الطعرفاو التحصاي  عماو الظقااع الاتعمؼ تاأثير م( : 2015) الدساؾقو الطاد محطاؾد .14

 التربياة كمياه   دكتاؾران غيار مظشاؾرة رساالة كارة الياد  فاو الاتعمؼ قماق الحركياة وإخازاع الطىااراد
 جامعة ارسكظدرية. لم ظيؽ   الرياضية

: اختباااار اكورباااو لمياقاااة  ؾروفيااال   مظبعاااة اكشاااعاع ال ظياااة    م(2000مصاااظ و الساااا ل ) .15
 اكسكظدرية.

ا اراجيؼ ع اد ال تااح  اؾ،س   اما  ع اد    لسايؽ بشاير محطاؾد   دمحم الساطيع ع اد مصاظ   .16
 دار  ) وتظ يقااد م ااجيؼ ( التعمايؼ تمظؾلؾجياا م( : 2004) مظا  دمحم الاازار   ال تااح ساؾيدان

   عطان. ال مر
م( : فاعمية استادام استراتياية كيمر مدعطه بالتعمؼ الطتظقا  2014د عؾض )مصظ و محطؾ  .17

فو تعميؼ بعض الطىاراد األساسية لسالح الشيش   رسالة ماجساتير غيار مظشاؾرة   كمياة التربياة 
 الرياضية   جامعة طظظا.

ع م( : تؾعيااف رمااز اكسااتاابة السااري2016مظااو ع ااد الطااظعؼ فروااؾد   ،ىمااة الطتااؾلو ا ااراجيؼ ) .18
القاوؼ عمو ار، ؾجراةيػ فو تظطية مىااراد تحميا  مصاادر الطعرفاة لادي طاال  تمظؾلؾجياا التعمايؼ 

(  رابظة 2(   الاز  )70واتااوىؼ ،حؾن   مامة دراساد عربية فو التربية وعمؼ الظ س   العدد )
 التربؾييؽ العر     ظىا. 

   العرباو ال مار دار مساتحدثة  تظ يقااد ارلمترو،او التعمايؼ م( :2011)الحم ااوي  ساالؼ ولياد .19
 القاورة.
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 ملخص البحث
علي مدتهي أداء بعض الهثبات في  Qr Codeز االستجابة الدريعة تأثير التعلم الشقال برم

 التسريشات لظالبات كلية التربية الرياضية جامعة السشرهرة
د/ فاططة محطؾد غريبأ.م.  

-استاذ مساعد بقسؼ الطظاوج وطرق تدريس التربية الرياضية  
جامعة الطظصؾرة -كمية التربية الرياضية  

عماو  Qr Codeتاأثير الاتعمؼ الظقااع  رماز اكساتاابة الساريعة  عماو التعاري:  إلاو البحاه  ىادي
مساااتؾي أدا  بعاااض الؾثبااااد فاااو التطريظااااد لظالبااااد كمياااة التربياااة الرياضاااية جامعاااة الطظصاااؾرة  
واسااتادمل البالةااة الطااظىج التاري ااو  واشااتطمل العيظااة عمااو طالباااد ال رقااة اكولااو بكميااة التربيااة 

طالباة  واساتظتال البالةاة ان  (30م  وعاددوؼ )2021م/ 2020الرياضية جامعة الطظصاؾرة لعاام 
 وظااااو فاااروق دالاااه إلصااااويا  ااايؽ الثياسااايؽ الق ميااايؽ والبعاااد يؽ لصاااالل الثيااااس البعااادي لمطاطؾعاااة

 التاري ية فو الطىاراد قيد البحه.
 
 

Abstract 
QR Code mobile learning impact on performance level of some Leaps 

in exercises for the students of the faculty of physical sports in 

mansoura 

Ass. Prof. Fatma Mahmoud Gharib 

This research aims to: identify impact of mobile learning with QR Code 

on performance level of some Leaps in exercises for the students of the 

faculty of physical sports in mansoura. The researcher used experimental 

method, and the sample included (30) of first year students. The 

researcher concluded that there are statistically significant differences 

between telemetry measurements in favor of telemetry measurement of 

experimental group in skills under research 
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