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تأثير إستخدام المنصات التعليمية على مستوى التحصيل المعرفى وبعض المهارات األساسية  
 فى الجمباز للمرحلة اإلعدادية 

 د/ محمد السيد أحمد الحبشي
يهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي لبعض المهارات االساسية في الجمباز للمرحلة االعدادية 

 ير البرنامج على:باستخدام منصة أكادوكس ومعرفة تأث
 الوفيوف عليى -مستوى تعلم بعض المهارات األساسية فيي الجمبياز لالوفيوف عليى الييدي  

الشييبلبة الجانبيييةل لتلميييمات المرحليية اقعدادييية فيييد البحييث التحصييي   -الدحرجيية األمامييية  -الييرأ 
للمجموعييية  المعرفيييي كميييا توجيييد فيييروت إحصيييانية  ات داللييية معنوقييية بيييي  البياسيييي  الببليييي والبعيييد 

التجرقبييييية علييييى مسييييتوى التحصييييي  المعرفييييي و عييييض المهييييارات األساسييييية فييييي الجمبيييياز للمرحليييية 
االعدادية ولصالح البيا  البعد  واستخدمت الباحثة المنهج التجرقبي باستخدام التصميم التجرقبي 

ارتيييار  و المجمييوعتي  إحييداضما ةييابخة واألرييرى تجرقبييية و لييط لمناسييبتل لخبيعييةفامت الباحثيية ب
بمدرسييية الرسيييمية تلمييييمات الصييين الثييياني اقعيييداد  مجتميييل البحيييث بالخرقبييية العمديييية مييي  جمييييل 

م فيي الصصي  الدراسيي األو  2022-2021للغات االعدادية بإدرة سيمنود التعليميية للعيام الدراسيي  
 تلميييمح حيييث فامييت الباحثيية بارتيييار عينييةل 43ل، وفييد بلييا فييوام مجتمييل البحييث فصييلي  باجمييالي 

ل 10ل تلميمة ، فاميت الباحثية بارتييار عيدد ل40م  مجتمل البحث بعدد لالبحث بالخرقبة العمدية  
ل تلمييييييمة تيييييم تبسييييييمه  إليييييى 30تلمييييييمات مييييينه  عينييييية قجيييييرا، الدراسيييييات االسيييييتخ عية، وعيييييدد ل

منصيييات تعليميييية اسيييتخدام لمجموعييية تجرقبيييية ل تلمييييمة إحيييداضما 15مجميييوعتي  فيييوام كييي  منهميييا ل
سيياضم بخرقبيية ايجابييية لييدى التلميييمات فييي بعييض مهييارات  Acadoxلتعليمييية أكييادوكس المنصيية ا

الجمباز للمشاركة اقيجابية في العملية التعليمية بشك  أدى إليى تحسي  األدا، المهيار  والتحصيي  
 .المعرفي لمهارات الجمباز للمجموعة التجرقبية بصورة جيدة
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The effect of using educational platforms on the level of 
cognitive achievement and some basic skills in gymnastics 

for middle school 
Dr. Mohamed El-Sayed Ahmed Al-Habashi 

The research aims to design an educational program for 
some basic skills in gymnastics for the preparatory stage 

using the Accadox platform and to know the impact of the 
program on : 

 The level of learning some basic skills in gymnastics 
(handstand - standing on the head - front rolling - side 
somersault) for the preparatory stage students under study 
cognitive achievement. There are also statistically significant 
differences between the pre and post measurements of the 
experimental group on the level of cognitive achievement and 
some basic skills in Gymnastics for the preparatory stage and 
in favor of the post-measurement, and the researcher used the 
experimental method using the experimental design with two 
groups, one control and the other experimental, due to its 
relevance to the nature of the study. The research community 
consisted of two classes with a total of (43) students, where 
the researcher chose the research sample in a deliberate 
manner from the research community with a number of (40) 
female students. into two groups, each consisting of (15) 
female students, one of them is an experimental group 
(educational platforms using the The Acadox educational 
platform contributed in a positive way to the students in some 
gymnastics skills for positive participation in the educational 
process in a way that led to an improvement in the skill 
performance and cognitive achievement of the gymnastics 
skills of the experimental group well. 
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تأثير إستخدام المنصات التعليمية على مستوى التحصيل المعرفى وبعض المهارات األساسية  
 فى الجمباز للمرحلة اإلعدادية 

 د/ محمد السيد أحمد الحبشي
الماةية , فهيما العصير اليمى يعتبر العالم اليوم عصر متغير بك  المباييس ع  العصور 

نعيشل ضو عصر المعلوماتية والتخور التكنولوجى والثورة التكنولوجى , والثورة الثبافية الهانلة , مما 
جع  لزامًا علينا أن نواكب ضما التخور ونسايرح ونتعيايش معيل ونتيرجم لألرييرق  إبييداعنا ونبييرز لهييم 

لبييييوة الحبيبييييية لميييي  يمتلييييط المعلومييييات وقسييييتخيل إسييييتخدامها , فيدراتنا عليى اقبتكيار , حييييث أن ا
وضيييما ال يعنييييييى مجييييييرد معرفيييييية مصيييادر الحصيييو  عليييى المعلوميييات فحسيييب , بييي  يمتيييد إليييى كيصيييية 
اقسييتصادة منهييييا ودسييييتخدامها اقسيييتخدام األمثييي  وتخبيبهيييا عملييييًا بمييا يناسيييب متخلبيييات ودحتياجيييات 

اليييمى نحيييياح كميييا ان تكنولوجييييا التعلييييم التعنيييي مجيييرد اسيييتخدام ا الت واالجهيييزة الحديثييية العصييير 
ولكنهيييا تعنيييي المبيييام االو  االريييم باسيييلوم الييينلم واتبييياا مييينهج واسيييلوم و رقبييية العمييي  تسيييير فيييي 
رخيييوات منلمييية وتسييينخدم كييي  االمكانييييات التيييي تبيييدمها التكنولوجييييا وفبيييا لنلرقييية التعلييييم واليييتعلم 

 اضداف ضمة المنلومة. لتحبيق
أن المنصييية التعليميييية مل 2015ل Taylor, تاااارلور مل2010ل Harperهااااربر وقشيييير كييي  مييي  

Acadox   ضييييي أحييييدو صييييبكة تواميييي  اجتميييياعي تييييم انشييييايضا بهييييدف تحصيييييز الخيييي م والمعلمييييي
وفية وتسهي  عملية التعلم ، فهي سهلة االستخدام ألن الواجهة تشبة الصيسبوك ، لما فهي سيهلة ومأل

للخيي م ، باالةييافي الييى كونهييا صييبكة تعليييم اجتماعييية مجانييية للمعلمييي  والخيي م ، فهييي تسيياعد 
الخ م عليى حي  المشيك ت مي  ري   توامي  الخي م وتصياعلهم ميل بعيض ، فهيي تسياعد عليى 
اكميييا  واجبييياتهم ورصوميييًا الخييي م المتغيبيييي  ، حييييث تكيييون الواجبيييات عليييى المنصييية ، وكيييملط 

فييي تنلييم األفكييار والمواعييد المهميية حييث يتصيي  الخاليب بمعلمييية و جمييل الخيي م  التبيوقم يسياضم
في الصص  الدراسي وال يمك  الدرو  في محادثات ثنانيية ، وقعخيي فرمية للخي م الخجيولي  فيي 
المشاركة بآرانهم ونشرضا ، وقوسل مدارك الخ م باال  ا عليى أحيدو المسيتجدات نميو فيميا ييتم 

 ل 72:  9لتعلمل
وظهييرت الحاجيية لةييرورة االضتمييام بتصييميم ضييمة البيةييات التعليمييية وفبييا لنلرقييات التعليييم 
والتعلم بما يحبق أعلى إفادة ممكنة م  ضمح البيةات في تحبيق نواتج التعلم المختلصية حييث ان أحيد 
األضيييداف األسياسيييية للبحيييث فيييي تكنولوجييييا التعلييييم ضيييو تحسيييي  نيييواتج اليييتعلم مييي  رييي   تخيييوقر 

 ل33: 1للوجيا تعليم جديدة تهدف الي تحسي  النواتج المعرفية والمهارقة والوجدانية.تكنو 
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باعادة تعرقف انلمية ادارة اليتعلم بخرقبية حديثية متماصيية  Acadox أكادوكسوتبوم بيةة  
ميل  يرت حديثيية متماصيية ميل  ييرت اسيتببا  الخي م للمعلومييات فيي عصيرنا الحييالي ,حييث تعتمييد 

بدميية ميي  اكييادوكس علييي مبييدا الصهييم العميييق للحاحييات العملييية للتييدرقس والييتعلم الحلييو  التبنييية الم
وتهدف الي تبسيط ادارة المحتو  وجعلة ممتل كما تشجل علي المشياركة والتصاعي  ، وتشيير دراسية 

اليي ان تبنيية اكيادوكس تسياعد عليي إدارة الدراسية والتوامي  والتعياون   مCurley  (2013)  كيرلي
توثييييق االنجيييازات الخامييية بهيييم ,وتمكييينهم مييي  إرسيييا  واسيييتببا  المعلوميييات ميييل ميييل المتعلميييي  , و 

أفرانهم حو  المبررات الدراسية عبر الشبكة كما تتييح مجموعيات للنبيام ومجموعيات للدراسية ومي  
ثييم تنتصييي الحاجيية إلييى المنافشيية علييى الصيييس بييوك ، لييما فييإن مصييير مجتمعاتنييا معلييق علييى مييدى 

  التر و  نتيجة قنتشار تكنولوجيا المعلومات والتبيدم الميمض  فيى التبنيية نجاحنا فى مواجهة التحد 
الحديثة وما سنتخمح م  فرارات مصيرقة إزا، ميا تخرحيل مي  إصيكاليات تر وقية جدييدة بيير مسيبوفة 

 ل 20: 2لوما تتيحل م  فرص ضانلة بير مسبوفة أيةًا . 
يتميييز بتيياثيرة الشييام  علييي اجهييزة وقعتبيير الجمبيياز ناحييية ميي  نييواحي النشيياي البييدني الييم  

الجسم واعةانة بما يتةم  لة التناسق والتكام  ,كما يساعد علي تنمية التوافق العةلي العصبي 
وقعمييي  عليييي تحسييي  تحكيييم الخصييي  فيييي جسيييمة وحركتييية ,و يييملط فالجمبييياز يمكييي  تعرفيييية بانييية : ليييط 

ا لبييواني  متعييارف عليهييا. النشيياي الييمى يمييار  علييي االجهييزة او علييي االرة بصييورة فردييية , ببيي
 ل 12: 3ل

 مشكلة البحث :
ييوفر التعلييم واليتعلم االلكترونيي افةي  الخييرت والوسيان  اليجياد بيةية تعليميية تصاعليية تهييتم 
بالمتعلمي  ,وتراعي احتياجاتهم المعرفية ,وتحيثهم عليي تبياد  االرا، والخبيرات والتوامي  ميل المعليم 

صادر التعلم االلكترونية لبنا، المعرفة الخامة بهم , حيث انها وادارة تعلمهم ومشاركة المحتو  وم
تتسم بالمرونة للتعلم ب  جدران وتتخخي حيدود  الزميان والمكيان وتحيولهم مي  الخيور التبلييدى اليي 

  ور االبداا والتصاع  وتنمية المهارات .
ا عليي ولبد الحلت الباحثية مي  ري   عملهيا كمدرسية تر يية رقاةيية ومي  ري   ا  عهي

الخخييط ومبييررات التييي تنشييرضا  وزارة التر ييية والتعليييم انهييا درلييت التخييوقر التكنولييوجي والييم  كييان 
احدو مستجداتة المنصات التعليمية في المدرا  الفادة الخ م بة في تعلمهم المواد الدراسيية وفيد 

لتر يية الرقاةيية اعدت البرامج المخصصية ليملط فيي معليم الميواد الدراسيية ولكنهيا ليم تتخيرت اليي ا
ولييم تعمييي  عليييي تاضييي  مدرسيييي التر يييية الرقاةييية كغييييرضم مييي  المدرسييي  لتعيييرقصهم كيصيييية اسيييتخدام 
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وتوظين  التكنولوجبا للنهوة بمستوى التر يية الرقاةيية التيي تعيد احيدى دعيانم التر يية والتيي ضيي 
 اجها المدار  .امس الحاجة الي توظين تلط التكنولوجيا للتغلب علي بعض المشك ت التي تو 

كما الحلت الباحثة أن معلم معلمات التر ية الرقاةية م  الخرقجات البدامي وال تي لم 
يتلب  مب  ودعداد كافي بعد تخرجه  وعدم م حبته  ومواكبته  لخرت وأساليب التعليم الحديثة , 

كميا ان  ليط الحيا  كان  لط سببًا في انه  لم يتمكنوا م  ادا، مهامهم التعليميية عليي اكمي  وجية  
الزمييية ايةيييا عيييدم ثبييي  علييييي انصسيييه  واميييبح  بالتيييالي اليملكييييون سيييو  اتبييياا الخيييرت التبليدييييية 
واعتمييييادض  علييييي تجييييار ه  الشخصييييية والماتييييية واللجييييخ إلييييى  رقبيييية المحاوليييية والخخييييأ فييييي تحديييييد 

أسيييلوم  المسييتوى التعليميييي وأدى بهيييم األمييير إلييى اتبييياا أسيييلوم األوامييير لاألسييلوم التبلييييد ل وضيييو
 الشرح اللصلى وأدا، نمو ج عملي ر   تدرقس المهارات المختلصة ورامة في رقاةة الجمباز.

وفد أثار  لط دضشة الباحثة فيما يترتب عليية مي  جوانيب سيلبية حييث ان الصصيو  مكدسية 
بالتلمييييمات وضيييما االسيييلوم يجعييي  ضنييياك عيييدم مراعييياح الصيييروت الصرديييية , واةيييافة اليييي  ليييط ان ضيييما 

وم اليمنح التلميمات فرمية التكيرار الدا، المهيارات لعيدة ميرات مميا يصبيد التلمييمات المشياركة االسل
االيجابييية وابييدا، الم حلييات  وعييدم كصاييية الوفييت للتعليييم وعييدم فييدرة المدرسييي  علييي تييدرقس بعييض 
المهييارات بصييورة جيييدة , كمييا ظهيير فييي عصييرنا ضييما انتشييار فييير  كورونييا وادى  لييط الييي  بيييام 

كبييير ميي  الخلبيية بسييبب مييا يحييدو اال ن ميي  إنتشييار لصيييرو  كرونييا لييملط لجييأت الباحثيية إلييى  عييدد 
البحييث عيي  أسيياليب حديثيية تواكييب ضييما التغيييير الوافييل فييى مجتمعاتنييا وأيةييًا حرمييًا علييى الخيي م 
لإلسييتصادة والتعليييم , وفييى حييدود علييم الباحثييل الزا  إسييتخدام المنصييات التعليمييية حييديث العهييد فييى 

تدرقس مبررات وزارة التر ية والتعليم , وتكنولوجيا التعليم بشك  راص واقعتماد على التعليم  مجا 
 ع  بعد م  ر   المنصات التعليمية.

ليييملط تيييرى الباحثييية ان در  التر يييية الرقاةيييية يحتييياج اليييي تخبييييق االسييياليب التكنولوجيييية 
درييا  التكنولوجيييا فييي مجييا  الحديثيية حتييي يمكيي  ميي  تحبيييق اضدافيية بخرقبيية مييحيحة ،حيييث ان ا

التعلم م  الممك  ان تعخينا فرمة م  الترفي بالعملية التعليمية والتخلص م  الخرت التبليدية في 
مجا  التدرقس حيث امبحت معلم اساليب تنصيم البرامج الحالية للتر يية الرقاةيية بالميدرا  بيير 

د في تبيدمها المسيتمرعلي اسيتخدام التبنييات فادرة علي مسايرة الصلسصات التر وقة الحديثة والتي تعتم
التعليمية التي تجعي  المتعلميي  اكثير فاعليية واسيتجابة داري  العمليية التعليميية مميا ييخدى للوميو  
ل ضييداف المخلو يية للترفييي بالعملييية التعليمييية ، وفييى ةييو،  لييط وميي  أجيي  تخييوقر أسيياليب و ييرت 

نتاجيية المعلميي  و  بيل , ولزقيادة فاعليية إدارتيل وتعلييم التعليم والتعلم فى العملية التعليمية ورفل إ
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عاندح رأت الباحثة محاولة تصيميم برنيامج تعليميى بإسيتخدام المنصية التعليميية ومعرفية تياثيرة عليي 
المسيييتوى التحصيييي  المعرفيييي ومسيييتوى بعيييض المهيييارات االساسيييية فيييي رقاةييية الجمبييياز للمرحلييية 

 االعدادية.
 أهداف البحث : 
بحث إلى تصميم برنامج تعليمي لمهارة الوفوف عليي الييدي  فيي الجمبياز للمرحلية يهدف ال  

 االعدادية باستخدام منصة أكادوكس ومعرفة تأثير البرنامج على:
لتلميييمات المرحليية  الوقااوف علااى الياادر  (مسييتوى تعلييم بعييض المهييارات األساسييية فييي الجمبيياز ل  -1

 اقعدادية فيد البحث التحصي  المعرفي.
 الوقاااوف علاااى اليااادر  (ى التحصيييي  المعرفيييي ليييبعض المهيييارات األساسيييية فيييي الجمبييياز لمسيييتو   -2

 لتلميمات المرحلة اقعدادية فيد البحث.
 فروض البحث : 
توجييد فييروت إحصييانية  ات دالليية معنوقيية بييي  البياسييي  الببلييي والبعييد  للمجموعيية التجرقبييية علييى   -1

اليييدي  فييي الجمبيياز للمرحليية االعدادييية فييي  مسييتوى التحصييي  المعرفييي وتعلييم مهييارة الوفييوف علييي
 المهارات فيد البحث لصالح البيا  البعد  .

توجيد فييروت إحصييانية  ات دالليية معنوقية بييي  البياسييي  الببلييي والبعيد  للمجموعيية الةييابخة علييى   -2
مسييتوى التحصييي  المعرفييي وتعلييم مهييارة الوفييوف علييي اليييدي  فييي الجمبيياز للمرحليية االعدادييية فييي 

 ات فيد البحث لصالح البيا  البعد  .المهار 
توجد فروت إحصانية  ات داللة معنوقة بي  المجموعتي  التجرقبية والةيابخة فيي البييا  البعيد    -3

علي مستوى التحصي  المعرفي وتعلممهارة الوفوف علي اليدي  في الجمباز للمرحلة االعدادية فيي 
 المهارات فيد البحث لصالح المجموعة التجرقبية.

 
 لمصطلحات المستخدمة في البحث :ا

 شبكات الويب االجتماعية : 
ضى مجموعة م  الموافل علي صبكة االنترنت ظهرت مل الجي  الثياني للوقيب بحييث تتييح 
التوام  بي  االفراد في بيةة مجتمل افتراةي ع   رقق ردمات التوام  المباصر باق  ا على 

 ل 200:  4لالتي يتم إنتاجها أو إتاحتها للعرة .  الملصات الشخصية لآلررق  لمعرفة المعلومات 
 : Acadoxمنصة أكادوكس  
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ضيييو تبنيييية حديثييية باسيييلوم عصييير  قدارة الحيييياة االكاديميييية واالنشيييخة التعليميييية. يسيييتخدم 
أكادوكس تبنيات التوام  االجتماعي وقعتمد على مبدأ المجتمعات االكاديميية وتصاعلهيا وتواميلها 

ميييزقج مييي  األدوات التبنيييية التيييي تسييياعد فيييي إدارة عمليييية اليييتعلم ، تنلييييم  ؛ يحتيييو  أكيييادوكس عليييى
المييييواد ، التواميييي  مييييل المدرسيييييي  ، توثيييييق المسيييييرة الدراسييييية ، وتسييييهي  الومييييو  إلييييى األضييييداف 
التعليمييية ؛ وتييم بنييا، أكييادوكس باسييتخدام أحييدو تبنيييات الوقييب والتبنييية السييحابية بمعييايير عالمييية 

 ل9لاية ، وتبلي  تكالين التبنية. لةمان األمان والحم
 الدراسات المرجعية العر ية :
ل دراسيية بهييدف معرفيية اثيير اسييتخدام اسييتراتيجية 18ملل2015اجييرت حنييان محمييد عمييار ل

ل فييي زقييادة التحصييي  المعرفييي Acadoxالصصيي  المعكييو  عبيير نلييام ادارة المحتييو  اكييادوكس ل
   يي م تكنولوجيييا التعليييم: فيييا  اثيير الصصيي  واالدا، المهييار  لمبييرر منلوميية الحاسييب االلييي لييد 
ل فييي زقييادة التحصييي  المعرفييي لمبييرر ACADOXالمعكييو  عبيير نلييام ادارة المحتييو  اكييادوكس ل

منلومييية الحاسيييب االليييي ليييد   ييي م تكنولوجييييا التعلييييم بكليييية التر يييية النوعيييية جامعييية بنهيييا , صيييبة 
مجمييوعتي  تجرقبييية وةييابخة  ,وجييود فييرت ل  الييب و البيية ببسييم تكنولوجيييا التعليييم ب30التجرقبييي ل

دا  احصيانيا عنيد مسيتو  بيي  المجموعية التجرقبيية والمجموعية الةيابخة فيي االرتبيار التحصيييلي 
و خافة الم حلة لصالح المجموعة التجرقبية ,وفاعلية الصص  المعكيو  عبير تليام اكيادوكس فيي 

 لتعليمية.زقادة التحصي  المعرفي للمتعلمي  دار  ورارج المحاةرة ا
ل دراسية برنيامج 26ملل2015اجرت زقنب محمد امي  ,عبد العا  مبارز ,نهي علي سيد ل

اكيييادوكس كبيةييية تعليييم لتنميييية مهيييارات انشيييا، مسيييتودا رفميييي ليييد   ييي م تكنولوجييييا التعلييييم وفبيييا 
لمستو  التصاع  االجتماعي ليديهم . توظيين اكيادوكس كبيةية تعليم الكترونيية لتنميية مهيارات انشيا، 
المسيييتودعات الرفميييية لخييي م تكنولوجييييا التعلييييم , وتتييييح الصيييرص للعمييي  الجمييياعي و نيييا، المعرفييية.  

ل  البيييا و البييية بالصرفييية الثالثييية ,صيييعبة تكنولوجييييا التعلييييم كليييية التر يييية النوعيييية 25صيييبة التجرقبيييي ل
فميية ,وتياثير جامعة المنيا , فاعليية اكيادوكس كبيةية تعليم فيي تنميية مهيارات انشيا، المسيتودعات الر 

 ايجابي لمستو  التصاع  االجتماعي علي ادا، الخ م في مهارات انشا، المستودعات الرفمية.
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 :  إجااراءات البحااث
 منهج البحث : 
استخدمت الباحثة المنهج التجرقبي باستخدام التصميم التجرقبي  و المجموعتي  إحداضما    

 . ةابخة واألررى تجرقبية و لط لمناسبتل لخبيعة 
 مجتمل وعينة البحث :  

تلمييمات الصين الثياني فامت الباحثية بارتييار مجتميل البحيث بالخرقبية العمديية مي  جمييل  
م 2022-2021بمدرسة الرسمية للغات االعدادية بيإدرة سيمنود التعليميية للعيام الدراسيي اقعداد   

 تلميمح.ل 83لفي الصص  الدراسي األو  ، وفد بلا فوام مجتمل البحث فصلي  باجمالي 
 عينة البحث :  -2

العمدية   بالخرقبة  البحث  عينة  بارتيار  الباحثة  البحث  فامت  مجتمل  تلميمات م   م  
ل الدراسي  للعام  التعليمية  بادارة سمنود  االعدادية  للغات  الرسمية  بمدرسة  الثاني  -2021الصن 

ل 2022 والبالا عددضم  ل  اح 30م  الي مجموعتبن   بتبسيمهم  الباحثة  فامت  داضما ةابخة  ل,حيث 
ل  عددضم  ل15والبالا  عددضم  والبالا  تجرقبية  واالرر    , تلميمة  الباحثة  15ل  فامت  كما  تلميمة,  ل 

ل تلميمة م  مجتمل البحث ورارج عينة البحث االساسية كعينة استخ عية الجرا،  15بارتيار ل 
 المعام ت العلمية فيد البحث .

 ( 1جدول )                              
 وصيف العددي لعينة البحثالت

النسبة   العدد  التوصيف                    م
 المئوية 

 % 100 ( تلميذة 83) مجتمع البحث الكلي   1
 

 % 36.14 ( تلميذة 30) عينة البحث االساسية   2

 % 18.07 ( تلميذة 15)       المجموعة التجريبية   3

 % 18.07 ( تلميذة 15)       المجموعة الضابطة   4

 % 18.07 ( تلميذة   15)       ة االستطالعية العين 5

 % 45.78 ( تلميذة 38)       باقي مجتمع البحث والمستبعدين 6

في   اقعتدالي  المنحنى  تحت  البحث  عينة  توزقل  إعتدالية  م   بالتأكد  الباحثة  فامت  وفد 
ا وارتصاا  الس   مث   التجرقبية  المتغيرات  على  تأثير  لها  يكون  فد  والتي  المتغيرات  لجسم  بعض 
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مرونة    -الرصافة    –والوزن ، وكما بعض الصصات البدنية الخامة لالبوة المميزة بالسرعة للرجلي   
 كما يوةحل الجدو  التالي. التوازن الديناميكيل  –اللهر 

 ( 2جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االلتواء لعينة البحث

 40ن=   البدنية في متغيرات النمو وبعض االختبارات 
 وحدة المتغيرات 

 القياس
المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

معامل   الوسيط
 االلتواء

 0.073 14.50 1.23 14.53 السنة الســـن 

 0.511 156.00 0.88 156.15 سم الطــول

 0.584- 54.00 1.13 53.78 كجم الـوزن

 0.151 18.00 2.59 18.13 عدد إختبار الوثبة الرباعية

 0.186 7.50 1.77 7.61 سم إختبار ثنى الجذع أماماً أسفل 

ــار بــــاس المعــــدل للتــــوازن  إختبــ
 الديناميكي

 1.091- 52.00 2.09 51.24 ثانية 

 0.336- 180.00 8.93 179 سم الوثب العريض من الثبات

 0.194- 3.50 1.55 3.40 متر  كجم ألبعد مسافة 3رمي كرة طبية 

 
ل مميا ييد  عليي 3 +ن فييم معيام ت االلتيوا، فيد انحصيرت ميا بيي  لل أ3يتةح م  الجيدو  رفيم ل

 تجانس عينة البحث في ضمح المتغيرات.
 ثالثًا : أدوات ووسائل جمع البيانات :

 األدوات المستخدمة في البحث :
 ميزان  بي معاير لبيا  الوزن الفرم كيلو جرام   -1
 لبيا  الخو  الفرم سنتميتر . Restamerجهاز رستامير   -2
 مسخرة مدرجة لبيا  المرونة .   -3
 ثانية   0.01ساعل ايباف لبيا  الزم  ألفرم    -4
 ملعب يتسل لمراتب الجمباز ألدا، المهارات األرةية   -5
 صرقط  فيا  لمترل   -6
 كراسي   -7
 عارةة توازن   -8
 مناديق مبسمة   -9
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 حجرة  دراسية مجهزة بمباعد و اوالت فردية -10
ا -11 المهارات  بعض  أدا،  ومستوى  تعلم  تبييم  في رقاةة  استمارة  األرةية  للحركات  ألساسية 

 الجمباز.
وفد فسمت الباحثة أدوات جمل البيانات إلى لأدوات الداللة على النمو / ارتبار المكا، /  

الجمباز  في  األرةية  للحركات  األساسية  المهارات  بعض  ارتبارات   / رامة  بدنية  ارتبارات 
 ارتبار الجانب المعرفيل. /
 ( 2مرفق ) : النمو  أدوات الداللة على معد  -1
 تارقخ المي د لألفرم سنةل.العمر الزمني :  -أ
 باستخدام جهاز الرستاميتر لبيا  الخو  لسمل.ارتفاع القامة :  -ب
 بواسخة الميزان الخبي المعاير لبيا  الوزن لكجمل.وزن الجسم :  -ج
 ارتبار المكا،     -

أحميد زكيي ، المصيور مي  إعيداد للتأكد تجانس عينية البحيث اسيتخدم الباحيث ارتبيار اليمكا 
وقهييدف ضييما االرتبييار إلييى فيييا  البييدرة علييى إدراك التشييابل واالرييت ف  ل243-231: 6مييالح ل

 بي  األصيا، لنصس المرحلة العمرقة فيد البحث .
 القدرات واالختبارات البدنية  

ل 6فييق للتأكييد ميي  تكييافخ مجمييوعتي البحييث فامييت الباحثيية باسييتخ ا رأ  السييادة الخبييرا، لمر 
فيييي مجيييا  المنييياضج و يييرت التيييدرقس التر يييية الرقاةيييية وفيييي مجيييا  الجمبييياز عييي  البيييدرات البدنيييية 
المناسييبة لمهييارات الجمبيياز األرةييية فيييد البحييث ، وكييملط أن تكييون مناسييبة لعينيية البحييث بالمرحليية 

ةييية فيييد اقعدادييية علييى أن يبييوم الخبييير بتحديييد البييدرات البدنييية المناسييبة لمهييارات الجمبيياز األر 
البحث ، وكملط يبوم بارتيار االرتبارات التي تبيس تلط البدرات بحيث تكون متناسبة مل المرحلية 

ل يوةييح نتيجيية اسييتخ ا رأ  الخبييرا، فييي تحديييد تلييط البييدرات 4العمرقيية فيييد البحييث ، والجييدو  ل
 البدنية.
 

رات البدنييية والمتناسييبة ل يوةييح نتيجيية اسييتخ ا رأ  الخبييرا، فييي تحديييد ارتبييارات البييد 3والجييدو  ل
 مل عينة البحث م  تلميمات المرحلة اقعدادية :

 ( 3جدول )
 نتيجة استطالع رأى الخبراء حول تحدرد اختبارات القدرات البدنية المناسبة لعينة البحث
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 9ن = 
 نسبة الموافقة  عدد الموافقة  االختبارات القدرات البدنية م

 الرصافة 2
 * الوثبة الر اعية 

 خوات الجانبية* الخ
 م 10×   4* الجر  المكوكي 

9 
0 
0 

100   % 
0  % 
0  % 

 المرونة 3
 * مرونة المنكبي 

 * مرونة دوران الجما
 * ثنى الجما أمامًا أسص  م  الوفوف

1 
1 
7 

11.11   % 
11.11   % 
77.78   % 

 التوازن  4
 * الوفوف على مكعب 

 * با  المعد  للتوازن الديناميكي
 * الميزان األمامي 

1 
8 
0 

11.11   % 
88.89   % 
0  % 

5 
فييييوة مميييييزة بالسييييرعة 

 لفدرةل

 * الوثب العرقض م  الثبات 
 * وثب عمود  م  الثبات 

 * رمى كرة  بية ألفصى مسافة

9 
0 
9 

100   % 
0  % 

100   % 
 فأكثر لببو  ارتبارات البدرات البدنية . %70وفد ارتةت الباحثة أن تكون نسبة الموافبة  
مي  مي حية تليط االرتبيارات للتخبييق عليى عينية البحيث و ليط وفد فاميت الباحثية بالتأكيد   

الثبيياتل لتلييط االرتبييارات و لييط كمييا سيتةييح ميي  الدراسييات  –بإيجيياد المعييام ت العلمييية لالصييدت 
 االستخ عية فيما بعد.

 القياسات المهاريااة :  -4
ة قامت الباحثة باختيار مهارة الوقوف علي اليدر  في رياضة الجمباز والمقرر    -

الثاني المقرر على الصف  المنهج  إلى  الدراسي حيث استندت  المنهج  اإلعدادي   دراسيًا ضم  
، وفامت الباحثة بتصميم استمارة استخ ا رأى للخبرا، في تببيم تعلم ومستوى أدا، التلميمات بنات

المستوى  وفيا   ولتحديد   ، المختارة  المهارات  ضمح  فام  في  البحث  فيد  المهارات  في  ت  المهار  
المهار   المستوى  لبيا   بتصميم استمارة  لو لط م  ر   ث ثة محكمي  في    5مرفق ل  الباحثة 

  10الجمباز حيث يتم التبييم وفق األدا، المهار  لعينة البحث بحيث يةل ك  محكم درجة م   
  وقتم تجميل درجات المحكمي  الث ثة يخرم متوسط الدرجات لتكون ضي الدرجة النهانية لك  تلميمة 

 م  عينة البحث.
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 االرتبار المعرفي للمهارات األساسية للحركات األرةية في رقاةة الجمباز: -5
باالسلوم    الساببة وااللتزام  المرجعية  للدراسات  المعرفية  بتحلي  االرتبارات  الباحثة  فامت 

العلم العبارات استنادًا إلى المراجل  بنا، ضمح االرتبارات م  حيث  رت ميابة  ية ، العلمي في 
 وفد اصتم  االرتبار المعرفي في ميابتة المبدنية.

وفييد فامييت الباحثيية بتصييميم االرتبييار المعرفييي كأحييد االسيياليب التييي تسييتخيل بهييا التعييرف  
على مدى فاعلية البرمجية باستخدام المنصيات التعليميية و ليط للتعيرف عليى ميدى فهيم المعلوميات 

دام البرمجية المبترحة ، حيث اعتمدت فيي بنيا،ح عليى األساسية لمهارات الجمباز فيد البحث باستخ
 الخخوات التالية :

 تحديد الهدف م  االرتبار : -
بأجزا،   مرتبخة  ومعلوماتل  لمعارف  المعرفي  التحصي   فيا   إلى  االرتبار  ضما  يهدف 

اليدي  ل فيد البحث ، وفد روعي أن تكون أضداف ضما االرتبار   مهارات الجمباز لالوفوف على 
 شية مل مستوى العينة فيد البحث.متم
 
 تحديد محاور االرتبار : -

نلييرًا ألن عينيية البحييث ميي  تلميييمات المرحليية اقعدادييية ، وحيييث أنهيي  فييي بداييية تعلمهيي   
ألدا، مهارات الجمباز فكان ال بد م  أن يكون االرتبار المعرفي عبارة ع  معلومات أساسية عي  

ميتها وفيا  مدى علمه  بأساسيات األدا، والنواحي البانونية  مهارات الجمباز فيد البحث وكملط أض
لها ، لملط فبد فامت الباحثة بتحديد محاور االرتبيار فيي محيورق  اثنيي  فبيط وضميا األدا، المهيار  

 والنواحي البانونية لمهارات لالوفوف علي اليدي  ل في الجمباز.
 ميابة مصردات االرتبار : -

لك  مصردة معنى واحد محدد وأن يكون لغة ك  مصردة محيحة واالبتعاد  فد راعت الباحثة أن تكون 
عيي  المصييردات الصييعبة وتجنييب الكلمييات التييي تحميي  أكثيير ميي  معنييى واحييد ، وتييم وةييل مصييردات 
االرتبار في استمارة وتم عرةها على السادة الخبرا، لمعرفة مدى م حية المصردات حييث أجيروا 

 االرتبار . بعض التعدي ت على بعض مصردات 
 تحديد نوا األسةلة : - 
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بعد ميابة المصردات في مورتها المخلو ة تم ترتيبها بشيك  منخبيي وفيد ارتيارت الباحثية  
ل ث ثيية احتميياالت، وفييد روعييي فييي 3نييوعي  ميي  األسييةلة وضمييا مييح ورخييأ واالرتيييار ميي  متعييدد ل

 سبتها لمستوى عينة البحث.أسةلة االرتبار أن تتميز بالشمولية ، والموةوعية، والدفة، ومنا
 تصحيح االرتبار :

يتم تصحيح االرتبار حيث يتم إعخا، اقجابة الصحيحة لدرجة واحدةل واقجابة الخا ةة   
 ل درجة .50للمصرل و التالي بلا إجمالي درجة اقرتبار المعرفي 

 
 لصل     

 ييييييييييييمعام  السهولة = يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ص + خ   

 حيث ص = عدد اقجابات الصحيحة ،   خ = عدد اقجابات الخا ةة
 والع فة بي  السهولة والصعو ة ع فة عكسية مباصرة أ  أن :

 معام  الصعو ة . -1معام  السيهولة = 
 معام  السهولة. -1معام  الصعو ة = 

 معام  التمييز :
التبييياي   دات االرتبيييار اسيييتخدمت الباحثييية المعادلييية التاليييية :لحسيييام معامييي  التميييييز لمصييير          

 لمعام  التمييزل = معام  السهولة × معام  الصعو ة
و نيياً، علييى مييا سييبق تييم حسييام معييام ت السييهولة والصييعو ة والتمييييز لمصييردات االرتبييار 

 ل يوةح معام ت السهولة والصعو ة والتمييز لمصردات االرتبار.4كك ، والجدو ل  
 ( 4دول )ج

 االختبار المعرفي  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات

 معامل  م
 السهولة 

 معامل 
 الصعوبة

 معامل 
 التمييز 

 معامل  م
 السهولة 

 معامل 
 الصعوبة

 معامل 
 التمييز 

1 0.71 0.29 0.206 26 0.46 0.54 0.248 
2 0.60 0.40 0.24 27 0.68 0.32 0.217 
3 0.74 0.26 0.192 28 0.72 0.28 0.202 
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4 0.60 0.40 0.24 29 0.68 0.32 0.217 
5 0.74 0.26 0.192 30 0.68 0.32 0.217 
6 0.71 0.29 0.206 31 0.74 0.26 0.192 
7 0.66 0.34 0.224 32 0.68 0.32 0.217 
8 0.57 0.43 0.245 33 0.74 0.26 0.192 
9 0.77 0.23 0.177 34 0.72 0.28 0.202 
10 0.80 0.20 0.160 35 0.77 0.23 0.177 
11 0.63 0.37 0.233 36 0.80 0.20 0.16 
12 0.74 0.26 0.192 37 0.46 0.54 0.248 
13 0.60 0.40 0.240 38 0.68 0.32 0.217 
14 0.71 0.29 0.206 39 0.83 0.17 0.141 
15 0.46 0.54 0.248 40 0.77 0.23 0.177 
16 0.77 0.23 0.177 41 0.69 0.31 0.214 
17 0.69 0.31 0.214 42 0.71 0.29 0.206 
18 0.72 0.28 0.201 43 0.70 0.30 0.210 
19 0.68 0.32 0.217 44 0.81 0.19 0.154 
20 0.74 0.26 0.192 45 0.86 0.14 0.120 
21 0.77 0.23 0.177 46 0.77 0.23 0.177 
22 0.80 0.20 0.160 47 0.80 0.20 0.160 
23 0.51 0.49 0.249 48 0.49 0.51 0.249 
24 0.71 0.29 0.206 49 0.74 0.26 0.192 
25 0.80 0.20 0.160 50 0.61 0.39 0.238 

 
 

 البرنامج التعليمي المبترح  
 ضدف البرنامج : 
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للحركات  اليدي   علي  الوفوف  مهارة  لتعلم  التعليمية  المنصات  باستخدام  تعليمي  برنامج  تصميم 
 االرةية في رقاةة الجمباز لدى تلميمات المرحلة اقعدادية بنات فيد البحث . 

 تصميم البرنامج : 
برنا  تصميم  الدراسة  ضمح  م   الهدف  كان  التعليمية  لما  المنصات  باستحدام  تعليمي  مج 

المعرفي  والتحصي   الجمباز  رقاةة  في  األرةية  للحركات  اليدي   علي  الوفوف  مهارة  لتعليم 
لتلميمات المرحلة اقعدادية بنات استعانت الباحثة بالدراسات والبحوو التي تناولت وةل البرامج  

ا المنصات  استخدمت  والتي  االنشخة  بارت ف  اةافة المبترحة  المعرفي  والتحصي   لتعليمية 
ل ستعانة بادا، الخبرا، والمتخصصي  في مجا  رقاةة الجمباز و رت التدرقس حتي يكون لهما 

 البرنامج تاثيرة اقيجابي علي متغيرات الدراسة فيد البحث. 
 تحديد محتوى البرنامج : 

داف المعرفية والوجدانية  تم تحديد محتوقات البرنامج التعليمي في ةو، الهدف العام واألض 
المحتوى   تحديد  تعتبر عملية  التعليمية حيث  المنصات  برنامج  مراح   اتباا  والمحددة م  ر   
للبرنامج م  العمليات التي تحتاج إلى بم  جهد كبير ، وتتمث  ضمح العملية في ارتيار المعلومات 

األرةية   للحركات  األساسية  المهارات  بأدا،  المرتبخة  البحث  المعرفية  فيد  الجمباز  رقاةة  في 
والمبررة ةم  المنهج والمبرر الدراسي لتلميمات المرحلة اقعدادية بنات ، وفد راعت الباحثة أن  
المستوى   مراعاة  مل  البحث  لعينة  والم نمة  واليسر  والسهولة  بالبسا ة  يتسم  المحتوى  ضما  يكون 

الخ اتباا  ر    م   و لط   ، للتلميمات  والحاجات  التعليمي  والخبرات  والنشاي  الصنية  خوات 
لالخخوات التعليميةل لك  مهارة وتدرقبات تخبيبية للتأكيد والتثبيت للتعليم وتحسي  األدا، المهار  

 والتحصي  المعرفي ، و لط م  ر   مراح  التعلم باستخدام المنصات التعليمية. 
 أسس وةل البرنامج التعليمي :

 التعليمي لمستو  وفدرات التلميمات ومراعاح الصروت الصردية م نمة ومناسبة محتو  البرنامج -1
تناسب التسلس  المنخبي لمحتوقات البرنامج مل اضدافة ,ومل  بيعة ورصانص المرحلة العمرقة   -2

 فيد البحث .
 توفير االمكانات واالدوات المستخدمة في البرنامج التعليمي .   -3
 ت واالجهزة ر   البرنامج . توفير عوام  االم  والس مة في االدوا  -4
ان يتم تبديم المعلومات التي يتةمنها البرنامج التعليمي في ا ار متكام  ومترابط وفعا  يستخدم    -5

 حوا  المتعلمة .
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مراعاة مبدأ التدرج في المحتوقات وفي التعلم م  السه  الي الصعب وم  البسيط الي المركب   -6
 بما يتناسب مل فدراتهم .

اسبق م  تحدرد االهداف السلوكية والمعرفية وتحليل محتوى المادة العلمية للوحدة وفي ضوء م
 التعليمية في رياضة الجمباز )بعض المهارات األساسية( تم إعداد اآلتي :

 ميابة مهارات الوحدة التعليمية باستخدام المنصات التعليمية .   -1
ة المختلصة ع   رقق التجرقب والتي يكون  أن تشم  الوحدة التعليمية على عدد كبير م  األنشخ  -2

 م  السه  على التلميمات البيام بها . 
اكتشاف    -3 علي  تعم   المتنوعة  االسةلة  م   عدد  على  المعرفي  التحصي   استمارة  تشم   أن 

 المتعلمات للنباي الصنية للمهارات االساسية 
 تحديد االمكانات المستخدمة :

للم  -1 األدا،  مراح   تتةم   ورسوم  مهارة  مور  بك   الخامة  الصنية  والنباي  تعليمها  المراد  هارة 
 والخخوات التعليمية واالنشخة التي يجب علي التلميمة البيام بها . 

 مالة تستوعب مراتب الجمباز للحركات االرةية .   -2
 أدوات واجهزة وفق متخلبات الوحدة التعليمية بالرنامج .  -3

 ة واألفراد توافر عام  األم  والس مة لألدوات واألجهز  
 الخخة الزمنية لتنصيم البرنامج التعليمي :

مراعيياة ميي  الباحثيية للخخيية الزمنييية لإل ييار العييام لتنصيييم البرنييامج التعليمييي فامييت الباحثييية  
بيياق  ا علييى منهيياج التر ييية الرقاةييية المبييرر علييى تلميييمات المرحليية اقعدادييية لالصيين الثيياني 

حديييد صيييك  وزميي  أجييزا، الوحييدات التعليمييية المسيييتخدمة ، اقعييداد ل وراميية الجمبيياز ، و لييط لت
 وفيما يلي الخخة الزمنية لتنصيم البرنامج المبترح:

 ل اسبوا.2ينصم البرنامج التعليمى لمدة ل  –1
 ينصم البرنامج التعليمى بوافل وحدتي  لحصتي ل أسبوعيًا. –2
 ل دفيبة. 45أن يكون زم  تنصيم الحصة الواحدة ل  –3

 يكون التوزيع الزمني للحصة كالتالي:على أن  
 تل 5إحما، ل -
 تل.  15إعدا وتهيةة بدنية ل -
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ل - التخبيبي  المنصة    20الجز،  على  المرفوا  البرنامج  في  جا،  ما  تخبيق  فيل  وقتم  تل 
 التعليمية. 

 ل دفانق .5الختام ل  -
في  - التعليمية  المنصة  على  المنز   في  مشاضدتها  يتم  التعليمية  بالبرمجية  الخاص    الجز، 

لمدة   التخبيبية  للحصة  السابق  اليوم  في  البحث  وعينة  الباحثة  بي   تحديدح  يتم  دفيبة    30موعد 
 دفانق. 10دفيبة والحوار والمنافشة بي  الباحثة والعينة لمدة  20تشم  المشاضدة بزم   

 رابعًا : الدراسات االستطالعية :
 الدراسة االستطالعية األولي.

الدراسة  باجرا،  الباحثة  االستخ عية    فامت  الدراسة  عينة  على  األولى  االستخ عية 
ل لتجرقب  10وعددض   األساسية  البحث  وم  رارج عينة  األملي  المجتمل  دار   تلميمات م   ل 

و لط بهدف   م 13/10/2021يوم األر عا،  البرنامج التعليمي المبترح و لط بتخبيق وحدة تعليمية  
: 
 التاكد م  توافر كافة االمكانات واألدوات.  -1
 التأكد م  حس  سير العم  وعدم وجود أية معوفات تعوت تنصيم الدراسة األساسية.  -2
 التاكد م  مد  تناسب محتوى الوحدة مل عينة البحث. -3
 التأكد م  م نمة زم  الدر  وتبسيماتل.  -4
 التأكد م  تصهم العينة لخخوات التخبيق و رقبة السير فيل. -5
 تدرقب المساعدي  على كيصية تخبيق وتنصيم البرنامج واالرتبارات فيد البحث. -6

 وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية األولى ع  : 
 مناسبة الملعب واألدوات المستخدمة -1
 م نمة محتوى الوحدة وتصهم العينة لخبيعة البحث والبرنامج .  -2
 مناسب لتحبيق ما ضو محدد لل. الزم  المحدد للجز، الرنيسي م  الدر   -3

 الدراسة االستطالعية الثانية:
فامت الباحثة بإجرا، الدراسة االستخ عية الثانية و لط بهدف حسام المعام ت العلمية   

على  و لط  البحث  فيد  المعرفي  واالرتبار  المكا،  وارتبار  البدنية  ل رتبارات  والصدتل  لالثبات 
 النحو التالي:

 الصدتل. –ة لالثبات المعام ت العلمي
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 الثبات  -1
لحسام ثبات اقرتبارات البدنية وارتبار المكا، واالرتبار المعرفي فيد البحث إستخدمت الباحث 

ل تلميمات حيث تم 10 رقبة التخبيق ودعادتل على عينة البحث اقستخ عية والتى فوامها ل
تخدام نصس األدوات و نصس  تخبيق نصس االرتبارات وتحت نصس اللروف و اسالتخبيق ودعادة 

وتم حسام معام  االرتباي  الترتيب ، وفد تم إيجاد معام  االرتباي بي  التخبيبي  األو  والثاني 
بي  التخبيبي  حيث كان الصام  بي  التخبيق األو  والثاني أر عة عشر يومًا كما يوةحل جدو  

 ل7ل
 ( 5جدول )

 ثبات اإلختبارات البدنية المستخدمة   
 15ن=

 معامل  التطبيق الثانى  التطبيق األول  إلختبارات ا 

 الثبات ع س ع س  

0.904 2.08 18.34 2.17 18.24 اختبار الوثبة الرباعية البدنية
 * 

ثنــى الجـــذع أمامـــاً أســـفل مـــن 
 الوقوف

7.81 1.18 7.50 1.21 0.842
 * 

0.901 1.99 53.41 1.73 53.49 باس المعدل للتوازن الديناميكى
 * 

174.1 عريض من الثباتالوثب ال
9 

2.16 174.5
0 

2.47 0.808
 * 

ــة  ــرة طبي ــي ك ــد 3رم ــم ألبع كج
 مسافة

3.16 1.02 3.30 1.05 0.817
 * 

0.719 2.51 43.57 2.47 43.21 اختبــار الذكـــــاء
 * 

0.804 2.11 8.94 1.01 8.42 االختبار المعرفي
 * 

 0.05* دا  عند مستوى 
ا ييية داليية إحصييانيًا بييي  التخبيبييي  األو  والثييانى ل وجييود ع فيية إرتب5يتةييح ميي  جييدو  ل 

لإلرتبيييارات البدنيييية وارتبيييار اليييمكا، واالرتبيييار المعرفيييي األمييير اليييمى يشيييير إليييى ثبيييات اقرتبيييارات 
 المستخدمة.

 الصيييييدت : -2
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ولحسام الصدت إستخدمت الباحثة  رقبة مدت التمايز بالمبارنة الخرفية حيث تم ترتيب 
ل تلميمة على اقرتبارات البدنية وارتبار المكا، واالرتبيار المعرفيي ترتيبيًا 45ل  درجات عينة البحث 

تنازلييييًا وتيييم تبسييييمهم إليييى إر اعييييات وتميييت المبارنييية بيييي  اقر ييياعيي  األعليييى لالمجموعييية الممييييزةل 
 ل6ل تلميمة لك  مجموعة كما يوةحل جدو ل11واألدنى لالمجموعة بير المميزةل بعدد ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 6دول )ج
 صدق االختبارات البدنية المستخدمة 

 11=2=ن1ن
 معامل  اإلرباعي األدنى  اإلرباعي األعلى اإلختبااااااااااااااارات 

 الصدق ع + س     ع + س    
 *  7.20 2.18 16.34 2.01 21.12 ارتبار الوثبة الر اعية البدنية

 *  5.94 1.37 6.50 1.21 8.93 ثنى الجما أمامًا أسص  م  الوفوف
  12.51 2.19 51.30 1.54 58.79 با  المعد  للتوازن الديناميكى

 * 
184.2 الوثب العرقض م  الثبات 

1 
2.26 163.3

2 
2.51 27.66  

 * 
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 *  3.15 1.08 3.02 1.01 4.06 كجم ألبعد مسافة3رمي كرة  بية 
 *  9.19 2.63 39.24 2.42 46.58 ارتبيييييار المكيييييييييييا،

  12.34 1.24 7.04 1.02 11.47 عرفياالرتبار الم
 * 

 0.05* دا  عند مستوى 
لوجيييود فيييروت دالييية إحصيييانيًا بيييي  المجميييوعتي  الممييييزة لاقر ييياعي 6يتةيييح مييي  جيييدو  ل 

األعلىل وبير المميزة لاقر اعي األدنىل ولصيالح المجموعية الممييزة فيى جمييل اقرتبيارات البدنيية 
 مر المى يشير إلى مدت اقرتبارات المستخدمة.وارتبار المكا، واالرتبار المعرفي األ

لوتأكييد 6ل ، ل5و نيياً، علييى حسييابات الثبييات والصييدت التييي ظهييرت نتانجهييا فييي الجييدولي ل  
الصييدتل ل رتبييارات البدنييية وارتبييار الييمكا، واالرتبييار  -الباحثيية ميي  المعييام ت العلمييية لالثبييات 

ارات للتخبيييييييييييق علييييييييييى عينيييييييييية المعرفييييييييييي فيييييييييييد البحييييييييييث وتأكييييييييييد لهييييييييييا ميييييييييي حية تلييييييييييط االرتبيييييييييي



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (     199  (   (العدد العاشرم(   )  2022(  لعام ) ديسمبر( شهر )   29رقم المجلد )         
 
 

 

بعد أن تأكدت الباحثة م  المعام ت العلمية ل رتبارات البدنية وارتبار المكا، واالرتبار المعرفيي 
فيد البحث وم حية البرنيامج التعليميي التكنوليوجي واليم  ييتم عرةيل عليى المنصية التعليميية فييد 

التجرقبييية والةييابخة ريي   ي البحييث فامييت الباحثيية بييإجرا، البيييا  الببلييي علييى مجمييوعتالبحييث ، 
تييم تخبيييق االرتبييارات البدنييية وارتبييار الييمكا، لللتكييافو، فبييطل  م حيييث 28/10/2021-27يييومي 

واالرتبييار المعرفييي فييي الجمبيياز علييى جميييل أفييراد عينيية  )*(وفياسييات األدا، المهييار  فيييد البحييث 
 تلميمة لك  مجموعة . 15البحث لالتجرقبية والةابخةل بعدد 

ل مييي  المحكميييي  مييي  المتخصصيييي  فيييي الجمبييياز 3وفيييد فاميييت الباحثييية باالسيييتعانة بعيييدد ل 
ل**ل لتبييم مستوى األدا، المهار  لمهارات الجمباز فيد البحث و لط وفبيًا لألجيزا، التيي   ل2لمرفق

يحددضا فانون الجمباز و لط م  ر   االستمارة التي تم تصميمها م  فب  الباحثة حيث يبيوم كي  
بإعخا، درجة م  عشرة لك  تلميمح وقتم إيجاد متوسط درجات المحكمي  الث ثة وتكون تلط محكم  

وفد فامت الباحثية ، ضي الدرجة النهانية لك  تلميمة ، و لط لمجموعتي البحث التجرقبية والةابخة 
فيي تليط المتغييرات كميا يوةيحل  باستخدام تلط البياسيات للتأكيد مي  التكيافخ بيي  مجميوعتى البحيث 

 التالي:جدو   ال
 ( 7جدول )

 داللة الفروق بي  المجموعتي  التجريبية الضابطة فى القياس القبلى لالختبارات البدنية  
 واالختبار المعرفي واختبار الذكاء وقياسات األداء المهاري 

 15=2=ن1ن    )التكافوء( لمهارات الجمباز قيد البحث 

 
مةن دبةف د ةل مهةارات الممبةاق ديةل البحةث ممارسةة    نعينة البحث لم يسبق لهالتلميذات  نظراً ألن      )*(
لةدلاء المهةار  أللاء نمةذذ  التلميذات مةن دريةق الممبةاق بالملرسةة   ىحلإباالستعانة ب  ةالباحث  تدام

ً األلاء ذيتم ت ييمه  عنليستطعينة البحث األساسية  أمام  لمهارات الممباق ديل البحث    .ن دبليا
امةت الباحثةة بتيةذير ديةليذ لعينةة البحةث أثنةاء ألا هةن نظراً لضيق ذدت السالة المحكمين د ل د  )**(

 لمهارات الممباق ديل البحث ذعرضت الفيليذها على السالة المحكمين لت ييمهن دبلي ذبعل .

المجموعة   االختبارات والقياسات
 التجريبية 

موعة  المج
قيمة   الضابطة

 )ت(
 ع + س   ع + س  

االختبارا
 ت

 البدنية 

18.3 2.21 18.31 اختبار الوثبة الرباعية 
4 

2.18 0.051 

م    أسفل  أمامًا  الجذع   0.062 1.23 7.91 1.20 7.93ثنى 
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  0.05* دال عند مستوى 

 0.05ل عيدم وجيود فيروت إحصيانية  ات داللية معنوقية عنيد مسيتوى 7يتةح مي  جيدو  ل 
بيييي  المجميييوعتي  التجرقبيييية والةيييابخة فيييي االرتبيييارات البدنيييية ومسيييتوى األدا، المهيييار  وارتبيييار 

 المكا، والمستوى المعرفي فيد البحث ، مما يشير إلى تكافخ المجموعتي  في ضمح المتغيرات.
 ر ة االساسية :اجرا، التج -2

بعد أن تأكدت الباحثة م  تكافخ مجموعتى البحث التجرقبية والةيابخة فيى المتغييرات فييد  
فبيي  بييد، البرنييامج بتنصيييم تجر يية البحييث  م31/10/2021األحييد الموافييق الباحثيية يييوم البحييث فامييت 

للتعيرف  Acadoxبمبابلة المجموعة التجرقبية الجرا، منافشة تعرقصية بالمنصة التعليمية أكيادوكس 
بتخبيييق البرنييامج التعليمييي علييى كيصييية الييدرو  إلييى المنصيية التعليمييية وكيصييية اقبحييار دارلهييا ثييم 

ل اسييييبوا علييييى أفييييراد المجموعيييية 2باسييييتخدام البرمجييييية المبترحيييية حيييييث اسييييتغرت تنصيييييم البرنييييامج ل
ف عليى الييدي ل ، ل أسبوعان لك  مهيارة مي  مهيارات الجمبياز فييد البحيث لالوفيو 2التجرقبية بوافل ل

حيييث فامييت الباحثيية باالتصييات مييل  م14/11/2021حتييي  م1/11/2021و لييط ريي   الصتييرة ميي  
المنصيييية التعليمييييية دفيبيييية تبييييوم فيهييييا التلميييييمات بصييييتح  30التلميييييمات بتحديييييد فتييييرة زمنييييية مبييييدارضا 

 الوقوف 
53.8 1.81 53.91 باس المعدل للتوازن الدرناميكي 

7 
1.93 0.079 

173.8 الوثاب العرياض م  الثبات
9 

2.23 173.
78 

2.26 0.183 

 0.135 1.09 3.23 1.12 3.27 كجم  3رمي كرة طبية  
 قياسات
 األداء
 المهاري 

 الوقوف على اليدر  
1.19 0.23 1.20 0.21 0.169 

43.0 2.50 42.81 اختبار الذكاء
1 2.49 0.299 

 0.379 1.11 8.21 1.06 8.32 االختبار المعرفي 
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لمنصيية فييي المنييز  لمشيياضدة البرمجييية التييي يييتم رفعهييا بواسييخة الباحثيية علييى ا Acadoxأكييادوكس 
دفانق للنبيام والحيوار ميل التلمييمات  10دفيبة للبرمجية باقةافة إلى   20و لط لمدة زمنية فدرضا  
 حو  األدا،ات المخلو ة.

ثييم فييي الحصيية المدرسييية يييتم تخبيييق المشيياضدات التييي تعلمتهييا التلميييمات ريي   المشيياضدة  
 والتحرك بي  التلميمات لمتابعة أدانه .المنزلية لتبوم التلميمات باألدا، بإصراف الباحثة ومتابعتها 

بينميييا كيييان ييييتم التعامييي  ميييل المجموعييية الةيييابخة باسيييتخدام األسيييلوم المسيييتخدم مييي  فبييي   
 المعلمة بالمدرسة حيث كانت الباحثة ضي المعلمة لكلتا المجموعتي .

 البيا  البعد :
جمييوعتى البحييث بعييد االنتهييا، ميي  التخبيييق فامييت الباحثيية بييإجرا، البيييا  البعييد  علييى م 

م حييييث تيييم إجيييرا، فييييا  مسيييتوى األدا، 2/12/2021-1التجرقبيييية والةيييابخة و ليييط رييي   الصتيييرة 
المهار  وارتبار التحصي  المعرفي بنصس المحكميي  و ينصس الخرقبية التيي تميت فيي البييا  الببليي 

معالجتهيا و نصس الشروي وتحت نصس اللروف، وتم تصرقا البيانيات فيى جيداو  معيدة ليملط تمهييدًا ل
 إحصانيًا.

 المعالجات اقحصانية: 
لمعالجة البيانات إحصائيًا وذلك باستخدام المعالجات    SPSSاستخدمت الباحثة برنامج   

 اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي. -
 االنحراف المعيار . -
 معام  االلتوا،. -
 معام  االرتباي. -
 ارتبار لتل -
 معادلة نسب التحس % -
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 ( 8جدول ) نافشتها:عرة النتانج وم 
 داللة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية فى قياسات األداء

 المهاري لمهارات الجمباز قيد البحث
 15ن = 

 0.05* دال عند مستوى 
بييي   0.05ل وجييود فييروت إحصييانية  ات دالليية معنوقيية عنييد مسييتوى 8يتةييح ميي  جييدو  ل 

البياسيييي  الببليييي والبعيييد  للمجموعييية التجرقبيييية فيييي فياسيييات األدا، المهيييار  لمهيييارات الجمبييياز فييييد 
 البحث ولصالح البيا  البعد .

 ( 9جدول)
 البعدي للمجموعة التجريبية داللة الفروق بي  القياسي  القبلي و 

 فى اختبار التحصيل المعرفي لمهارات الجمباز قيد البحث
 15ن = 

قيمة   القياس البعدي  القياس القبلي االختبارات والقياسات
 ع + س   ع + س   )ت(

30.2 1.06 8.32 اختبار التحصيل المعرفي 
4 1.79 13.48

 * 
 0.05* دال عند مستوى 

بييي   0.05فييروت إحصييانية  ات دالليية معنوقيية عنييد مسييتوى ل وجييود 9يتةييح ميي  جييدو ل 
البياسيي  الببلييي والبعييد  للمجموعية التجرقبييية فييي ارتبيار التحصييي  المعرفييي لمهيارات الجمبيياز فيييد 

 البحث ولصالح البيا  البعد 
 

قيمة   القياس البعدي  القياس القبلي االختبارات والقياسات
 ع + س   ع + س   )ت(

18.52 0.21 5.23 0.23 1.19 الوقوف على اليدر  
 * 
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 ( 10جدول )
 داللة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 اري لمهارات الجمباز قيد البحث فى قياسات األداء المه
 15ن = 

قيمة   القياس البعدي  القياس القبلي االختبارات والقياسات
 ع + س   ع + س   )ت(

 * 8.42 0.23 2.89 0.21 1.20 الوقوف على اليدر  
 0.05* دال عند مستوى 

بيي   0.05ل وجود فروت إحصانية  ات داللة معنوقية عنيد مسيتوى 10يتةح م  جدو  ل 
ياسيييي  الببليييي والبعيييد  للمجموعييية الةيييابخة فيييي فياسيييات األدا، المهيييار  لمهيييارات الجمبييياز فييييد الب

 البحث ولصالح البيا  البعد .
 ( 11جدول )

 داللة الفروق بي  القياسي  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
 فى اختبار التحصيل المعرفي لمهارات الجمباز قيد البحث

 15ن = 
قيمة   القياس البعدي  القياس القبلي اتاالختبارات والقياس

 ع + س   ع + س   )ت(
11.1 1.11 8.21 اختبار التحصيل المعرفي 

9 2.18 1.89 

 0.05* دال عند مستوى 
 0.05ل عدم وجود فروت إحصانية  ات داللة معنوقة عنيد مسيتوى 11يتةح م  جدو  ل 

التحصيي  المعرفيي لمهيارات الجمبياز  بي  البياسي  الببلي والبعيد  للمجموعية الةيابخة فيي ارتبيار
 فيد البحث .
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 ( 12جدول )
 داللة الفروق بي  المجموعتي  التجريبية الضابطة فى القياس البعدي 

 لقياسات األداء المهاري لمهارات الجمباز قيد البحث
 15=2=ن1ن

المجموعة   االختبارات والقياسات
 التجريبية 

المجموعة  
قيمة   الضابطة

 )ت(
 ع + س   ع + س  

28.11 0.23 2.89 0.21 5.23 الوقوف على اليدر  
 * 

 0.05* دال عند مستوى 
بيي   0.05ل وجود فروت إحصانية  ات داللة معنوقية عنيد مسيتوى 12يتةح م  جدو  ل 

المجموعتي  التجرقبية والةابخة في البيا  البعد  لبياسيات األدا، المهيار  لمهيارات الجمبياز فييد 
 وعة التجرقبية .البحث ولصالح المجم

 ( 13جدول)
 داللة الفروق بي  المجموعتي  التجريبية الضابطة فى القياس البعدي 

 الختبار التحصيل المعرفي لمهارات الجمباز قيد البحث
 15=2=ن1ن

المجموعة   االختبارات والقياسات
 التجريبية 

المجموعة  
قيمة   الضابطة

 )ت(
 ع + س   ع + س  

11.1 1.79 30.24 اختبار التحصيل المعرفي 
9 2.18 25.27

 * 
 0.05* دال عند مستوى 

بييييي   0.05ل وجييييود فييييروت إحصييييانية  ات دالليييية معنوقيييية عنييييد مسييييتوى 13وقتةييييح ميييي  جييييدو  ل
المجموعتي  التجرقبية والةابخة فيي البييا  البعيد  الرتبيار التحصيي  المعرفيي لمهيارات الجمبياز 

 فيد البحث ولصالح المجموعة التجرقبية.
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 ( 14جدول )
 نسب تغير القياس البعدي ع  القياس القبلي للمجموعتي  التجريبية والضابطة 
 فى قياسات األداء المهاري والتحصيل المعرفي لمهارات الجمباز قيد البحث 

ل أنييييل توجييييد نسييييب تحسيييي  للبيييييا  البعييييد  عيييي  البيييييا  الببلييييي 14يتةييييح ميييي  جييييدو  ل 
مهييارات للمجمييوعتي  التجرقبييية والةييابخة فييي جميييل فياسييات األدا، المهييار  والتحصييي  المعرفييي ل

الجمباز فيد البحث إال أن نسب تحس  المجموعة التجرقبية فد فافت بكثير نسب تحس  المجموعية 
 الةابخة.

 منافشة نتانج الصرة األو : -
ل وجود فروت إحصانية  ات داللة معنوقية بيي  البياسيي  الببليي 9ل ل8يتةح م  جدولي ل 

ر  وارتبار التحصي  المعرفي لمهارة الوفيوف والبعد  للمجموعة التجرقبية في فياسات األدا، المها
 علي اليدي  فيد البحث ولصالح البيا  البعد .

تلط النتيجة إلى تخبيق البرنامج المبترح باستخدام البرمجية التعليمية على    وترجع الباحثة 
أكادوكس   التعليمية  و ترتيب    Acadoxالمنصة  متكاملة  بخرقبة  المعلومات  بتبديم  تتميز  والتي 

مبادئ ونلرقات التدرقس الصعا  م  حيث إنها تراعي البدرات العبلية   إ ارات تراعى  في  طقيمن
 للمتعلمات كما أنها تجع  المتعلمة أكثر تشوقبًا وانتباح ودثارة مما يجع  عملية التعلم أكثر متعة. 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  االختبارات والقياسات
 %  البعدي  القبلي %   البعدي  القبلي

قياسا
 ت
 األداء
المهار 
 ي

 قوف على اليدر  الو 

1.19 5.23 

339.5
 % 

1.20 2.89 

140.8
 % 

30.2 8.32 اختبار التحصيل المعرفي 
4 

263.5
 % 8.21 11.1

9 
36.3 % 
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سييياعدت عينييية  Acadoxكميييا أن اسيييتخدام البرمجيييية عليييى المنصييية التعليميييية أكيييادوكس 
ى الصهم السيرقل لشيك  األدا، المهيار  المخليوم تعلميل بشيك  أفةي  و يأدا، أفيرم ليألدا، البحث عل

 المثالي المخلوم.
المنصة    على  التعليمي  البرنامج  استخدام  فاعلية  إلى  النتانج  ضمح  الباحثة  ُترجل  كما 

أكادوكس   للمتعلمات   Acadoxالتعليمية  وفر  حيث  التجرقبية  المجموعة  على  تخبيبة  تم  والمى 
ضمح  واسترجاا  إعادة  مل  مناسب  بتتابل  فردية  بخرقبل  المعلومات  قكتسام  جديدة  مدار  
المعلومات بما يتناسب مل فدراتهم ، كما أن تبديم المادة التعليمية دار  البرنامج وعرةها بشك   
تدرقجى مبسط بواسخة عرة مور ثابتة لك  مهارة م  مهارات الجمباز مل مور ثابتة ولبخات  

تحركة بالتصوقر البخي، و السرعة الخبيعة لألدا، جع  المتعلمات يربب  فى أن تصبح   فيديو م
فرقبات م  ضمح الصورة مل ر ط  لط باألدا، العملى لما سبق وتمت مشاضدتل ثم تصورح وتصحيح  
أرخا، األدا، م  ر   تمكينل م  العودة إلى البرنامج مرة أررى قمدادح بتعزقز فور  عند عدم  

 م  أدا، المهارة أو جز، منها ، مما يخدى إلى تحسي  وتخوقر األدا، المهارى.تمكنل 
البرنامج    بما صاضدنل م  ر    العم   المتعلمات فد جمبه   إلى أن  الباحثة  لط  وتعزو 

أكادوكس  منصة  دار   اقبحار  ر    م   متتالية  مسلسلة  مور  م   يشملل  وما  التعليمي 
Acadox    يسبق له  التعلم بمث  ضما األسلوم وفد صاضدوا ومارسوا أكثر التعليمية ؛ حيث أنل لم

م  مرة واكتشصوا العم  بأنصسهم مل توجيل المعلمة له  مما أدى إلى إكسابه  ربرات تعلم ، كما  
جمابة   و ألوان مختلصة  البحث  فيد  للمهارات  والصيديوضات  الصور  في وجود  والسماا  المشاضدة  أن 

 كية أفرم ما يكون للحبيبة وأحب إلى عينة البحث. جع  عرة ضمح المهارات الحر 
إليل    أصارت  ما  مل  الكريموقتصق  لط  عبد  أن  م1995ل  عفاف  إلى  يصرحون الل  ت ميم 

التصوت  وقحدو  بتعلمل  يبوموا  أو  معل  ليتصاعلوا  يثيرضم  والم   الجديد  المدر   أو  الجديدة  بالخبرة 
وأن التكرار وفرص التجرقب بنما ج حركية  عندما يكتشن المتعلم ضما الشي، وقحدد رصانصل ،  

متعددة ضو األسا  في التعلم الحركي ، فالخبرات التي ال تتكرر والتعرة للتعلم لمرة واحدة فبط 
 ل 129: 5للل تأثير فلي  على التعلم الحركي.

تشير    تعم  2001ل  وفيقااة مصطفي سااالمكما  التكنولوجية  التعلم  برامييج وسيانط  أن  مل 
ابت تعليمي  على  برنامج  في  والبصرقة  السمعية  المتعددة  التعليمية  الوسانط  بي   ارتبا ات  كار 

تساعد   االرتبا ات  وضمح   ، التكنولوجية  التعلم  وسانط  لخصانص  وفبًا  ا لي  الحاسب  باستخدام 
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التعليمية ك  حسب  االتصا ،  المخزنة في وسانط  المعلومات  تناو   التحكييم في  المتعلمي  على 
 ل 251: 6اتية وحسب فدرتل على االستيعام.لسرعتل الم 
توجد فروق إحصائية ذات داللاة معنوياة "  و ملط يتحبق الصرة األو  والم  ينص على   

بااي  القياسااي  القبلااي والبعاادي للمجموعااة التجريبيااة علااى مسااتوى التحصاايل المعرفااي وبعااض 
 " .بعديالمهارات األساسية في الجمباز للمرحلة االعدادية ولصالح القياس ال

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:  -2
ل وجيييود فيييروت إحصييانية  ات داللييية معنوقييية بييي  البياسيييي  الببليييي 10يتةييح مييي  جييدو  ل 

والبعييد  للمجموعييية الةيييابخة فيييي فياسيييات األدا، المهييار  لمهيييارات الجمبييياز فييييد البحيييث ولصيييالح 
ت دالليية معنوقيية بييي  ل يوةييح عييدم وجييود فييروت إحصييانية  ا11البيييا  البعييد  ، كمييا أن جييدو ل

البياسيي  الببليي والبعيد  للمجموعية الةيابخة فيي ارتبيار التحصيي  المعرفيي لمهيارات الجمبياز فييد 
 البحث .
ق علييييى أفييييراد لييييم وترجييييل الباحثيييية  لييييط إلييييى اسييييتخدام األسييييلوم التبليييييد  المتبييييل وا    ُ بييييل

والمخلوم تعلمها وكملط عتمد على الشرح اللصلي للمهارات فيد البحث ي   م المجموعة الةابخة وال
المتدرجة م  السه   الخخوات التعليميةالنمو ج الم  تبوم بل المعلمة والتزامها بتبديم مجموعة م  

على المتعلمات للصعب والممارسة والتكرار م  المتعلمة وتصحيح األرخا، م  الباحثة مما ساعد 
لتبيديم  المتعلميي نيافس المسيتمر بيي  فهم التسلس  الحركي لتلط المهارات ، و لط باقةيافة إليى الت

األفةييي  ؛ كييي   ليييط يتييييح للمتعلمييية فرميييية التعلييييم مميييا ييييخثر إيجابييييًا فيييي كصيييا،ة األدا، المهيييار  
واستيعام المهارات فيد البحث ، وضما يشير إليى أن األسيلوم التبلييد  لالشيرح والنميو جل ليل تيأثير 

وفيامهيا بالشيرح وأدا،  الباحثية ليط إليى وجيود  إيجابي على تعلم مهارات الجمباز فيد البحث وقرجيل
النمو ج واتخا  جميل البرارات ومتابعة المتعلمي  أثنا، األدا، ودعخا، التغمية الراجعة لهم مميا كيان 

 لل األثر اقيجابي في عملية التعلم.
لممارسة  ضما التبدم الحادو للمجموعة الةابخة إلى أن االنتلام واالستمرار في ا تعزي الباحثةكما 

والتعلم مل فيام المعلمة بتبديم مجموعة م  التدرقبات المتدرجة م  السه  إلى الصعب والممارسة  
األدا، الفتيات  م    كصا،ة  في  إيجابيًا  أثر  مما  البحث  فيد  المهارات  لتعلم  جيدة  فرمة  له   أتاح 

 المهار .
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 مناقشة نتائج الفرض الثاني:  -2
حصييانية  ات داللييية معنوقييية بييي  البياسيييي  الببليييي ل وجيييود فيييروت إ12يتةييح مييي  جييدو  ل 

والبعييد  للمجموعييية الةيييابخة فيييي فياسيييات األدا، المهييار  لمهيييارات الجمبييياز فييييد البحيييث ولصيييالح 
ل يوةيح عييدم وجييود فييروت إحصيانية  ات دالليية معنوقيية بييي  13البييا  البعييد  ، كمييا أن جييدو  ل

ار التحصيي  المعرفيي لمهيارات الجمبياز فييد البياسيي  الببليي والبعيد  للمجموعية الةيابخة فيي ارتبي
 البحث .
ق علييييى أفييييراد لييييم وترجييييل الباحثيييية  لييييط إلييييى اسييييتخدام األسييييلوم التبليييييد  المتبييييل وا    ُ بييييل

عتمد على الشرح اللصلي للمهارات فيد البحث والمخلوم تعلمها وكملط ي   م المجموعة الةابخة وال
المتدرجة م  السه   الخخوات التعليميةمجموعة م    النمو ج الم  تبوم بل المعلمة والتزامها بتبديم

على المتعلمات للصعب والممارسة والتكرار م  المتعلمة وتصحيح األرخا، م  الباحثة مما ساعد 
لتبيديم  المتعلميي فهم التسلس  الحركي لتلط المهارات ، و لط باقةيافة إليى التنيافس المسيتمر بيي  

ية التعلييييم مميييا ييييخثر إيجابييييًا فيييي كصيييا،ة األدا، المهيييار  األفةييي  ؛ كييي   ليييط يتييييح للمتعلمييية فرمييي
واستيعام المهارات فيد البحث ، وضما يشير إليى أن األسيلوم التبلييد  لالشيرح والنميو جل ليل تيأثير 

وفيامهيا بالشيرح وأدا،  الباحثيةإيجابي على تعلم مهارات الجمباز فيد البحث وقرجيل  ليط إليى وجيود 
ارات ومتابعة المتعلمي  أثنا، األدا، ودعخا، التغمية الراجعة لهم مميا كيان النمو ج واتخا  جميل البر 

 لل األثر اقيجابي في عملية التعلم .
ضما التبدم الحادو للمجموعة الةابخة إلى أن االنتلام واالستمرار في   تعزي الباحثةكما   

جة م  السه  إلى الصعب الممارسة والتعلم مل فيام المعلمة بتبديم مجموعة م  التدرقبات المتدر 
أتاح له  فرمة جيدة لتعلم المهارات فيد البحث مما أثر إيجابيًا في كصا،ة  الفتيات  والممارسة م   
 .األدا، المهارى 

وحيث أن من تقوم بالتدريس في المدرسة هي الباحثة حيث أنها معلمة بالمدرسة ولها من  
ساعد   وبالتالي  التعليم  عملية  في  المعقولة  بشكل  الخبرة  مستواهن  ارتفاع  على  المتعلمات  ذلك 

 ملحوظ.
" توجد فروق إحصائية ذات داللة معنوياة و ملط يتحبق الصرة الثاني والم  ينص على   

بااي  القياسااي  القبلااي والبعاادي للمجموعااة الضااابطة علااى مسااتوى التحصاايل المعرفااي وبعااض 
 اس البعدي"المهارات األساسية في الجمباز للمرحلة االعدادية ولصالح القي

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:   -3
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ل وجود فروت إحصانية  ات داللة معنوقة بي  المجموعتي  13لو ل12يتةح م  جدو  ل 
التجرقبيييية والةيييابخة فيييي البييييا  البعيييد  لبياسيييات األدا، المهيييار  والتحصيييي  المعرفيييي لمهيييارات 

 الجمباز فيد البحث ولصالح المجموعة التجرقبية .
ل أنييل توجييد نسييب تحسيي  للبيييا  البعييد  3ل ل2ل والشييكلي ل14نتييانج جييدو  لكمييا توةييح  

ع  البييا  الببليي للمجميوعتي  التجرقبيية والةيابخة فيي جمييل فياسيات األدا، المهيار  والتحصيي  
المعرفي لمهارات الجمباز فيد البحث إال أن نسب تحس  المجموعة التجرقبية فد فافت بكثير نسيب 

 خة.تحس  المجموعة الةاب
تبدم المجموعة التجرقبية ع  الةابخة إلى استخدام البرمجية التعليمية مي    وتعزو الباحثة

التعليميية والتيي تراعييي عيدة عوامي  منهييا مراعياة البيدرات العبلييية  Acadoxري   منصية أكييادوكس 
  للمتعلميييي  والصيييروت الصيييروت الصرديييية كميييا إنهيييا تحبيييق التشيييوقق وجيييمم انتبييياح المتعلميييات مميييا يجعييي

المتعلمة تبوم بالتصكير بشك  أفة  وضما بير متاح في الخرقبة التبليدية التيي تعتميد عليى المعلمية 
 في تلبي المعلومات دون إصراك المتعلمة.

وترجل الباحثة تصوت أفراد المجموعة التجرقبية إلى أن استخدام البرمجية التعليمية    -
تعلمي  وكملط تصهم ك  جز، م  أجزا، المهارة  تساعد على رلق جو م  االضتمام واالنتباح لدى الم

وتعلمها بسهولة وأن تبسيم الموفن التعليمي يخد  إلى زقادة فرص النجاح وتبليي  االستجابية 
الخا ةية، مما يخد  إلى تجنب سلبية المتعلم وزقادة مشاركتل اقيجابي ، كما يرجل سبب تبدم  

بخة فى نسب التبدم إلى إستخدام المجموعة  أفراد المجموعة التجرقبية على المجموعة الةا
حيث ساعد  لط على  التعليمية Acadoxمنصة أكادوكس التجرقبية للبرنامج التعليمى م  ر   

إثارة اضتمام المتعلمات وتحصيزض  على بم  الجهد في التعلم وعدم صعورض  بالمل  ؛ حيث أن  
صخصية المتعلمات التي تبدم إليه  ومستوى  البرنامج يمد المتعلمات بالخبرات وقأرم فى االعتبار 

فدراته  وميوله  وحاجاته  وكملط تراعى الصروت الصردية بينه  ، وم  ضنا نجد أن البرنامج  
التعليمى المبترح أتاح الصرص للمتعلمات لتعلم ودتبان مهارات الجمباز فيد البحث لما يتميز بل ضما 

 االسلوم 
، التسلس  المنخبى لها بخرقبة متتابعة ومنلمة مما يسياعد م  تبسيم للمهارة إلى رخوات فى ةو 

 على فهم ك  جز، م  أجزا، المهارة وتعلمها بسهولة.
إلييى أن تبسيييم الموفيين مل 2001ل محمااد سااعد ز لااول و خاارون وفييى ضييما الصييدد يشييير  

ة فييرص النجيياح وتبلييي  االسييتجابة الخا ةيية ممييا يييخدى إلييى تجنييب سييلبية د التعليمييى يييخد  إلييى زقييا
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المتعلميييي  وزقيييادة مشييياركتهم اقيجابيييية فيييى اكتسيييام الخبيييرة وفبيييًا لسيييرعتهم الماتيييية ووفبيييًا لبيييدراتهم 
ودمكانييياتهم واسييتعدادضم للعميي  فييى الوفييت المناسييب لهييم وأدا، كيي  تمييرق  وتكييرارح وفبييًا لمييا يحتاجييل 

ثبيية واعتميياد يجعلييل يشييعر باال مةنييان والتركيييز فييى األدا، ومحاوليية الومييو  إلييى األفةيي  دانمييًا ب
 ل7:7على النصس وضما يزقد م  دافعية المتعلمي . ل

م  ر   كما تعزو الباحثة سبب تبدم أفراد المجموعة التجرقبية إلى أن البرنامج التعليمى  
 يساعد على ترتيب المادة العلمية فى الماكرة التعليمية  Acadoxمنصة أكادوكس 

العبلي للحركة مما يسه  عملية استرجاا وتمكر بخرقبة معينة كما أنل يساعد على التحلي  
مل  1995ل  ريم محمد محس المعلومات المعرفية أو الحركية مرة أررى عند الحاجة إليها وتخكد 

على أن الوسان  المرنية تعم  على تحسي  فهم المتعلم وتنمية فدراتل ومساعدتل علي تحسي   
 ل 22:8ادانة الحركي .ل

توجد فروق إحصائية ذات داللة معنوية والم  ينص عليى "   و ملط يتحبق الصرة الثالث  
بي  المجموعتي  التجريبياة والضاابطة فاي القيااس البعادي لمساتوى التحصايل  المعرفاي وبعاض 

 ".المهارات األساسية في الجمباز للمرحلة االعدادية ولصالح المجموعة التجريبية
 االستنتاجات والتوصيات : 

 االستنتاجات: 
أهد  ضوء  المعالجات في  إلى  واستنادًا  العينة  حدود  وفي  وفروضه  البحث  اف 

 اإلحصائية وما أشارت إليه م  النتائج توصلت الباحثة إلى االستنتاجات التالية : 
ساضم بخرقبة ايجابية لدى التلميمات    Acadoxاستخدام المنصة التعليمية أكادوكس    -1

قيجابية في العملية التعليمية بشك  أدى إلى  في مهارة الوفوف علي اليدي  في الجمباز للمشاركة ا
 تحس  األدا، المهار  والتحصي  المعرفي لمهارات الجمباز للمجموعة التجرقبية بصورة جيدة .

مستو    -2 في  تحس   الةابخة  المجموعة  على  الم   بق  التبليد   األسلوم  حبق 
ف بينما   ، إحصانيًا  دا   اليدي   علي  الوفوف  لمهارة  المهارى  فكان  األدا،  المعرفي  التحصي   ي 

 التحس  بير دا  إحصانيًا. 
التعليمية    -3 المنصة  استخدمت  التي  التجرقبية  المجموعة  على   Acadoxتصوت 

في  العمليل  النمو ج  وأدا،  اللصلي  لالشرح  التبليد   التعلم  استخدمت  التي  الةابخة  المجموعة 
 جمباز. مستو  مهارة الوفوف علي اليدي  والتحصي  المعرفي لمهارات ال

 التوصياااات :
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في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث وما توصلت إليه الباحثة م  استنتاجات توصي   
 بما رلي : 

ومبارنتها   Acadoxاجرا، المزقد م  البحوو التجرقبية باستخدام المنصة التعليمية    -1
 الجمباز. باألساليب التعليمية الحديثة األررى للومو  إلى أنسب األساليب لتعليم مهارات 

استخدام المنصة التعليمية ل رتبا، بمستو  االدا، المهار  المهارات الجمباز للمرحلة  -2
 ل سنة.15-12السنية ل

كأسلوم تعليمي فعا  يخكد على جهد   Acadoxةرورة استخدام المنصة التعليمية    -3
المختلصة وعلى    المبتدئ ونشا ل وتصاعلل مل الموافن التعليمية في تعلم مهارات االنشخة الرقاةية

 عينات م  مراح  تعليمية وسنية مختلصة. 
ل كاسلوم تعليمي فعا  يخكد علي جهد Acadoxةرورة استخدام المنصة التعليمية ل -4

 المبتدئ ونشا ة وتصاعلة مل الموافن التعليمية.
التعليمية    -5 المنصة  استخدام  كيصية  على  لتدرقبهم  للمعلمي   دورات    Acadoxإفامة 

 عليمية عليها وتخبيبها على الخ م.وتنصيم برامج ت
تزوقد مالة الجمباز بمعم  راص يةم جميل وسانط التعلم التكنولوجية التي يمك    -6

التوجية   يختاروا مايناسبهم منها مل  الجمباز بحيث  تعلمهم مهارات  بها اال صا  عند  ان يستعي  
 واالرصاد بجانب المعلمة.

 ع  بعد في المجتمل المدرسي .  نشر ثبافة التعليم االلكتروني والتعليم  -7
وروادم  -8 وملحباتها  الي  حاسب  اجهزة  م   ل  للمدار   التبنية  البنية  وتحديث  تجهيز 

الصيانة   وتوفير  وبيرضال  تدرقب  كية  وفاعات  السرعة,  عالية  انترنت  وردمة  محلية,  ,وصبكات 
 والدعم لها.

تحات بها , وتبوقم استحداو آلية تنليمية لتبديم المبررات على المنصة و رقق االل  -9
 المتعلم .

االع ن ع  بعض المبررات التى تبدم على المنصات الموجودة حاليًا والتي تسهم    -10
 في التنمية والتشجيل على االلتحات بها . 
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