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كتاب الكترونى فى الجمباز الفنى على التحصیل المعرفى تأثیر استخدام 
  والمهارى لتالمیذ الصف األول االعدادى

  محمد كمال الدین البارودى/ د*               
  :المقدمة

ــــا القــــرن الحــــادى والعشــــرین بمشــــاهد تقــــدم هائلــــة فــــى مجــــال  أطــــل علین
مختلـــف المســـتویات، األمـــر المعلومـــات واالتصـــاالت فـــى كافـــة المجـــاالت وعلـــى 

الــذى یــؤدى إلــى وجــود توجهــات تعلیمیــة جدیــدة تتمشــى مــع هــذا التقــدم وبالتــالى 
هنــاك ضــرورة حتمیــة فــى إعــادة النظــر لعملیــة تخطــیط وتنظــیم العملیــة التعلیمیــة 
ـــدافع  والتـــى باتـــت غائبـــة فـــى طـــرق التعلـــیم التقلیدیـــة لفتـــرات طویلـــة، وقـــد كـــان ال

و ظهــور الحاســب اآللــى ومــا یتضــمنه مــن إمكانیــات الرئیســى لهــذه التوجهــات هــ
متعـددة حیـث بــدأت العدیـد مــن الجهـات التعلیمیــة اسـتخدامه بشــكل فعـال لتطــویر 
العملیــة التعلیمیــة فــى ظــل الحاجــة الملحــة لعملیــة التحــدیث، لــذلك هنــاك ضــرورة 
ملحــة إلعـــادة النظـــر فـــى صـــیاغة طـــرق التعلـــیم والـــتعلم بمـــا یتـــیح االســـتفادة مـــن 

یــات الحدیثــة وتوظیفهــا لخدمــة العملیــة التعلیمیــة بعیــدًا عــن التعلــیم التقلیــدى التقن
وفى إطار البحث عن بدائل حدیثة غیر تقلیدیة تسـاهم فـى إتاحـة الفـرص للتعلـیم 
الجیــد لتطـــویر المتغیـــرات المهاریـــة والمعرفیـــة فـــى مجـــال التربیـــة الریاضـــیة عامـــة 

  .وفى مجال الجمباز خاصة
إلـى أنـه قـد بـدأ اإلتجـاه لتقیـیم ) م٢٠٠٠(" لحمید جابرجابر عبد ا"ویشیر   

المعلـــم ببلـــورة عـــدة معـــاییر للمعرفـــة التدریســـیة األساســـیة والمهـــارة التـــى یجـــب أن 
یكتســبها جمیــع المعلمــین مــن هــذه المعــاییر األساســیة أن یســتطیع المعلــم أن یعــد 

ـــم تجعـــل جوانـــب المـــادة الدراســـیة ذات معنـــى للطـــالب، وأن یســـت طیع خبـــرات تعل
توفیر فرص تعلم تساند نموهم العقلى واالجتماعى والشخصـى، وتالئـم المتعلمـین 
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علـــى اخـــتالف قــــدراتهم، أیضـــًا مــــن هـــذه المعـــاییر أن یســــتطیع المعلـــم اســــتخدام 
اســـتراتیجیات تـــدریس متنوعـــة تســـاعد علـــى تنمیـــة الطـــالب للتفكیـــر الناقـــد وحـــل 

  )٤١٤: ٧. (المشكالت ومهارات األداء
أن األســـاس فـــى اســـتراتیجیة ) م١٩٩٠(" اف عبـــد الكـــریمعفـــ"كمـــا تـــذكر   

ینقــل للتلمیــذ؟ وعلــى المعلــم أن " مــاذا"ینقــل المحتــوى ولــیس " كیــف"التــدریس هــو 
یختــــــار اســــــتراتیجیة تــــــدریس تبنــــــى علــــــى طبیعــــــة المحتــــــوى، وأهــــــداف الــــــدرس، 

  )٢١٨: ١٧. (وخصائص المتعلم
القائمـة علـى  أن عصـر التربیـة التقلیدیـة) م٢٠٠٤(" فهیم مصطفى"ویرى   

ـــم یعـــد لـــه وجـــود فـــى  ـــًا فـــى دول العـــالم العربـــى ول التلقـــى والحفـــظ قـــد أنتهـــى تقریب
عصـــر المعلومـــات، لـــذلك فـــإن الـــنظم التربویـــة العربیـــة مـــن واجبهـــا أن تنفـــذ هـــذه 
ــــة أحــــداث وأفكــــار  ــــدة فــــى عصــــر متغیــــر متطــــور مــــن أجــــل مواكب المهــــام الجدی

  )٩: ٢٠. (واختراعات متالحقة وسریعة
خـــال التكنولوجیـــا الحدیثـــة فـــى التعلـــیم الوســـیلة التـــى تخلصـــنا مـــن ویعـــد إد  

األنظمــة التعلیمیــة التقلیدیــة بشــرط اســتخدامها اســتخدامًا منظمــًا منســقًا فــى عملیــة 
الــتعلم األساســیة والمتمثلــة فــى حصــول المــتعلم علــى معــارف ومعلومــات وحقــائق 

  )١٧: ١٩. (ینتفع بها فى حیاته
أحـــد المجــاالت الهامـــة التـــى تســـتطیع االســـتفادة وتعتبــر التربیـــة الریاضـــیة   

من الثورة التكنولوجیة فى تعلم المهارات الحركیة لتطـویر طـرق وأسـالیب تدریسـها 
التى ال تعتمد فقط على اإللمام بالمعلومات بل تنطلق إلى ما هو أوسع مـن ذلـك 

مجــرد لترســیخ مقومــات التفكیــر العلمــى ومناهجــه النقدیــة والتجریبیــة لالنتقــال مــن 
  .االقتصار على ثقافة التذكر إلى ثقافة التحلیل والتركیب والتقویم

ویــرى الباحــث أن العدیــد مــن الدراســات التــى تناولــت التقنیــات المســتحدثة   
" عثمان مصطفى، هشـام عبـد الحلـیم"، )٢) (م٢٠٠٢(" أمانى البحیرى"كدراسـة 

ــــــاط"، )١٦) (م٢٠٠٣( ــــــد المج"، )١٨) (م٢٠٠٤(" عمــــــر الخی ــــــدهیــــــثم عب " ی
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عثمــان "، )١٣) (م٢٠٠٦(" طـارق عبـد العزیــز وأیمـن عبـده"، )٣١) (م٢٠٠٥(
ــد ــد المجی ــثم عب ــیم وهی ــد الحل قــد اتفقــت ) ١٥) (م٢٠٠٦(" مصــطفى وهشــام عب

علـى إمكانیــة تطویعهـا فــى التربیــة الریاضـیة ممــا أدى إلــى ظهـور أســالیب مبتكــرة 
یزیـــد مـــن فاعلیـــة  واســـتراتیجیات متعـــددة لالســـتخدام الهـــادف لتلـــك التقنیـــات ممـــا

عملیــة التعلــیم والــتعلم وتحســین جمیــع عناصــرها تخطیطــًا وتنفیــذًا وتقویمــًا وكــذلك 
إتاحــة الفــرص للمتعلمــین لكــى یتفــاعلوا فــى بیئــة منظمــة ومتكاملــة بهــدف تحقیــق 

  .األهداف التربویة المنشودة بأفضل ما یمكن
   :مشكلة البحث

مرحلــة نظامیـة لتعلــیم الطفــل  تعـد الحلقــة الثانیـة مــن التعلــیم األساسـى ثــان  
ــــة كبیــــرة فــــى الســــلم التعلیمــــى إذ أنهــــا تمثــــل المســــتوى  وتثقیفــــه وهــــى تمثــــل أهمی
التعلیمــى لقاعــدة عریضــة مــن الشــعب، لــذلك فــإن االهتمــام بتالمیــذ هــذه المرحلــة 
، كما أن هـذه المرحلـة هـى أنسـب فتـرة  یعد أمر هام وضرورى لبناء مجتمع سلیمًا

ــــة المختلفــــة حیــــث تتســــم تالمیــــذ هــــذه المرحلــــة بالنشــــاط لتعلــــیم المهــــارات الحر  كی
  .والحیویة والمثابرة والعطاء

ـــم المهـــارات    ـــتعلم الحركـــى یحتـــاج إلـــى الكثیـــر مـــن الجهـــد وخاصـــة تعل وال
الحركیة التى تحتاج إلى توافق عضلى عصبى مما یجعـل مـن الضـرورى البحـث 

دراك عن أسالیب تعلم تمكن المـتعلم مـن التركیـز علـى األجـزاء ا ٕ لدقیقـة للمهـارة، وا
ــــة  التسلســــل الحركــــى لهــــا وصــــوًال إلــــى شــــكلها النهــــائى، فمعظــــم البــــرامج التعلیمی

لـــم تعــــد قــــادرة علـــى مواكبــــة الفلســــفات  -فــــى مجـــاالت الــــتعلم الحركــــى -الحالیـــة
التربویة الحدیثة وجعل المتعلم أكثر فاعلیـة فـى العملیـة التعلیمیـة، فكـان البـد مـن 

تجعـل المـتعلم محـور العملیـة التعلیمیـة ممـا یتـیح لـه فـرص تصمیم برامج تعلیمیة 
  )٥:  ٥. (التمكن من التعلم

إلـى أن الـتعلم یتـأثر إلـى حـد كبیـر ) م١٩٩١(" سـهیر طلعـت"حیث تشیر   
بطــرق التــدریس التــى یتبعهــا المعلــم ولــذا فــإن الــتعلم الــذى یقــوم علــى أســاس مــن 
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ـــتع لم األصـــم الـــذى یلقـــن بـــه التجریـــب والتطبیـــق ینتقـــل أثـــره أســـهل وأســـرع مـــن ال
المــتعلم، لهــذا كــان علــى المعلــم الــذى یقــوم بالتــدریس فــى مجــال التربیــة الریاضــیة 
مســــئولیة كبیــــرة فــــى تزویــــد المتعلمــــین بمــــا یمكــــنهم مــــن االســــتعداد للتعامــــل مــــع 

  )٣: ١٠. (متغیرات المستقبل ومشكالته
ویعــــد الحاســــب اآللــــى كمســــتحدث تكنولــــوجى لــــه العدیــــد مــــن الممیـــــزات   

واإلمكانــات التــى جعلــت منــه أداة قــادرة علــى منافســة الوســائط التعلیمیــة األخــرى 
وعدد من االستراتیجیات التعلیمیة التى تركز علـى نشـاط المـتعلم وتراعـى الفـروق 

  )٤٤٠: ٦. (الفردیة بین المتعلمین
لــذا ومــن منطلــق أن وســائل التكنولوجیــا الحدیثــة قــد ســهلت عملیــة التعلــیم   

أن أجهــزة الحاســب اآللــى أصــبحت متــوفرة وســهلة المنــال، كمــا أن  والــتعلم، أیضــاً 
البــرامج التعلیمیــة الحكومیــة قــد أدرجــت بمحتواهــا دراســة الحاســب اآللــى لمختلــف 
المراحل التعلیمیة، وانطالقًا من تحقیق األهداف العامة للتربیـة الریاضـیة للمرحلـة 

اســـــیة لـــــبعض األنشـــــطة اإلعدادیـــــة فـــــى تعلـــــیم التلمیـــــذ المهـــــارات الریاضـــــیة األس
كســــابه المعرفــــة الریاضــــیة المتمثلــــة فــــى المعلومــــات والقواعــــد الفنیــــة  ٕ الریاضــــیة وا
والقانونیـــة الخاصـــة بهــــذه األنشـــطة لــــذا رأى الباحـــث ضــــرورة اســـتخدام الحاســــب 
اآللــى فــى تعلــیم المهــارات قیــد البحــث خاصــة وأن البــرامج التعلیمیــة الحكومیــة ال 

الحاســب اآللــى كجهــاز وتطبیــق البــرامج التعلیمیــة  یوجــد بهــا المــزج بــین اســتخدام
ــة باســــــتخدامه، حیــــــث أن درس التربیــــــة الریاضــــــیة یحتــــــاج إلــــــى تطبیــــــق  المختلفــــ
األسالیب التكنولوجیة الحدیثة فى مجـال الـتعلم للـتخلص مـن الطـرق التقلیدیـة فـى 
التـــدریس حیـــث أصـــبحت معظـــم أســـالیب تنفیـــذ البـــرامج الحالیـــة للتربیـــة الریاضـــیة 

ارس لــــم تعــــد تســــایر الفلســــفات التربویــــة الحدیثــــة والتــــى تعتمــــد فــــى تقــــدمها بالمــــد
المســتمر علــى اســتخدام التقنیــات التعلیمیــة الحدیثــة التــى تجعــل المتعلمــین أكثــر 
فاعلیـــــة واســـــتجابة داخـــــل العملیـــــة التعلیمیـــــة ممـــــا یـــــؤدى إلـــــى تحقیـــــق األهـــــداف 

  .المنشودة
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  :ف البحث اهدأ
  :یهدف هذا البحث إلى  

لـــى تـــاثیر اســـتخدام كتـــاب الكترونـــى فـــى ریاضـــة الجمبـــاز الفنـــى التعـــرف ع
  :على كل من 

  .لمهارات الجمباز المنهجیة) عینة البحث(مستوى أداء التالمیذ   -١
  .التحصیل المعرفى للمحتوى المدرج فى الكتاب االلكترونى  -٢

  :البحث  تساؤالت
میـــذ عینـــة مـــا مســـتوى التحصـــیل المعرفـــى فـــى ریاضـــة الجمبـــاز الفنـــى للتال  -١

  .البحث
  .ما مستوى أداء التالمیذ عینة البحث لمهارات الجمباز المنهجیة  -٢

  :فروض البحث 
توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســطات القیاســین القبلــى والبعــدى   -١

لصــــالح القیـــــاس البعــــدى فـــــى مســــتوى التحصـــــیل المعرفــــى للتالمیـــــذ عینـــــة 
  .البحث

بــین متوســطات القیاســین القبلــى والبعــدى توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة   -٢
  .لصالح القیاس البعدى فى مستوى األداء المهارى للتالمیذ عینة البحث

  :التعریف بالمصطلحات 
  :الكتاب االلكترونى 

  :عرفته الموسوعة العالمیة لعلم المكتبات والمعلومات  
هو مصـطلح یسـتخدم للداللـة علـى نـص أشـبه مـا یكـون بالكتـاب التقلیـدى   

یــــر أنــــه عبــــارة عــــن فورمــــات رقمــــى یــــتم عرضــــه وقراءتــــه باســــتخدام الشاشــــات غ
  الكمبیوتریـــــــة، حیـــــــث تســـــــتطیع األقـــــــراص اللیزریـــــــة أن تحمـــــــل كـــــــم هائـــــــل مـــــــن 

: ١١. (الكتب فى شكلها النصى فضـًال عـن الصـور والرسـوم المتحركـة والصـوت
٤٤(  
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  :الدراسات السابقة 
فت الدراســـة التعـــرف واســـتهد) ٤) (م٢٠٠٩(" خالـــد خمـــیس جـــابر"دراســـة   -١

علـــى تـــأثیر اســـتخدام الحاســـوب واالنترنـــت فـــى تعلـــیم مهـــارة رمـــى القـــرص، 
واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــى بتصــمیم مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة، 

طـــالب مــــن المرحلـــة الثالثـــة بكلیــــة ) ١٠(حیـــث تكونـــت عینـــة البحــــث مـــن 
ــــة األساســــیة ــــم تقســــیمهم بالطریقــــة الع/ التربی شــــوائیة إلــــى جامعــــة دیــــالى وت

، وقــد توصــل الباحــث إلــى نتــائج أهمهــا أن )تجریبیــة وضــابطة(مجمــوعتین 
ـــتعلم منهـــا تقـــدیم  الـــتعلم بواســـطة الحاســـوب واالنترنـــت یـــوفر فـــرص كثیـــرة لل
المادة بصـورة مشـوقة ومـن خـالل المشـاهدة یسـتطیع الطالـب أن یركـز علـى 

ــــتعلم ب واســــطة جمیــــع مراحــــل األداء المهــــارى، وأوصــــى الباحــــث بتطبیــــق ال
  .الحاسوب واإلنترنت فى جمیع الكلیات

واستهدفت اإلجابة عن التسـاؤل ) ٣٣) (م٢٠٠٣(" Attwellآتویل "دراسة   -٢
هــل الــتعلم االلكترونــى إیجــابى وفعــال؟ وفــى أى مجــل یكــون؟ وألى : التــالى

مجموعــة مــن الطــالب؟ ولإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت قســمت هــذه الدراســة 
وضع فیه هیكل تقویمى محـدد للـتعلم االلكترونـى، : إلى قسمین القسم األول

دراســة تقویمیــة عــن ) ٢٠٠(فقــد تمــت فیــه مراجعــة أكثــر مــن : القســم الثــانى
التعلم االلكترونى وأظهرت النتائج عن وجود العدید من التقاریر التـى كتبـت 
فــى منــاطق عدیــدة وبعــدة لغــات عــن دراســات مقارنــة بــین الــتعلم االلكترونــى 

والتـــى هـــدف غالبهـــا إلــــى ) Compartive Studies(لیـــدى والتعلـــیم التق
معرفـــة أیهمـــا أكثـــر فاعلیـــة وأتبـــع أغلبهـــا المـــنهج التجریبـــى وال یمكـــن تعمـــیم 

ــــك الخــــتالف معــــاییر التعلــــیم التــــى تمــــت مقارنتهــــا  المنهــــاج، (نتائجهــــا وذل
، أیضــًا هنــاك )إلــخ....المــدرس، الوســائل واألدوات المتاحــة، الــوعى، الخبــرة

) Performance Evaluation(فت إلــى تقــویم أداء الطــالب دراســات هــد
وهــى التــى هــدفت إلــى فحــص أداء الطالــب بإعتبــاره المؤشــر األقــوى لفعالیــة 
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التعلم االلكترونى، لذلك كان االمتحان واالختبـار هـو األداة المثلـى فـى تلـك 
  .الدراسات للتحقق من إیجابیة التعلم االلكترونى

واســتهدفت الدراســة ) ٨) (م٢٠٠١(" هیم حســب اهللاخالــد أحمــد إبــرا"دراســة   -٣
إعـداد دلیــل كتــاب معرفـى فــى التربیــة الریاضــیة ومعرفـة تــأثیره علــى المجــال 
المهــــارى واالتجاهــــات نحـــــو التربیــــة الریاضــــیة، واســـــتخدم الباحــــث المـــــنهج 

مائتــان وأربعــون تلمیــذ تــم تقســیمهم ) ٢٤٠(التجریبــى علــى عینــة تمثلــت فــى 
) ١٢٠(ما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة قــوام كــل منهــا إلــى مجمــوعتین إحــداه

مائة وعشـرون تلمیـذ، واسـتخدم الباحـث تحلیـل المحتـوى واالسـتبیان كـأدوات 
لجمـــع بیانـــات هـــذا البحـــث وتوصـــل الباحـــث مـــن خـــالل تحلیـــل بیانـــات هـــذا 
البحـــث إلـــى وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین القیـــاس البعـــدى للمجمـــوعتین 

ح القیــاس البعــدى للتجریبیــة فــى االختبــارات قیــد التجریبیــة والضــابطة لصــال
وبهــذا قــد أثــر المحتــوى المنهجــى لــدلیل التلمیــذ علــى مســتوى األداء . البحــث

المهــارى واتجاهــات التالمیــذ نحــو التربیــة الریاضــیة وأیضــًا علــى التحصـــیل 
  .المعرفى تأثیرًا إیجابیاً 

تـــأثیر "علــى اســـتهدفت التعـــرف ) ١) (م٢٠٠١(" النبـــوى إســـماعیل"دراســه   -٤
استخدام الحاسب اآللى متعدد الوسـائط علـى تعلـم بعـض مهـارات ریاضـة 

وقـــــــد اســـــــتخدم الباحـــــــث المـــــــنهج التجریبـــــــى بتصـــــــمیم تجریبـــــــى " الجمبـــــــاز
لمجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة واألخــرى ضــابطة وتــم اختیــار العینــة بطریقــة 

ـــــة عشـــــوائیة ـــــیخ . عمدی ـــــانى اإلعـــــدادى بمعهـــــد طن ـــــذ الصـــــف الث مـــــن تالمی
تلمیــذ وتــم تقســیم ) ٣٠(ادى والثــانوى بمحافظــة الدقهلیــة وبلــغ قوامهــا االعــد

العینـــــة إلـــــى مجمـــــوعتین متســـــاویتین وقـــــد تضـــــمنت أدوات البحـــــث برنـــــامج 
الحاســــب اآللــــى متعــــدد الوســــائط وكــــان مــــن أهــــم النتــــائج الــــتعلم بواســــطة 
الحاســب اآللـــى متعــدد الوســـائط لــبعض مهـــارات الجمبــاز یـــؤدى إلــى نتـــائج 

  .ومهاریًا من تعلمها بالطریقة التقلیدیة أفضل معرفیاً 
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) ٤) (م٢٠٠١(" أیمـــــن عبـــــد الـــــرحمن، عصـــــام عزمـــــى"دراســـــه كـــــل مـــــن  -٥
ــــامج تعلیمــــى باســــتخدام الرســــوم "واســــتهدفت الدراســــة التعــــرف علــــى  برن

المتحركـــة علـــى صـــعوبات تعلـــم بعـــض مهـــارات درس التربیـــة الریاضـــیة 
لقــة الثانیــة مــن التعلــیم للتالمیــذ ذوى األنمــاط المختلفــة مــن الجســم بالح

ــــــا ــــــى لمجمــــــوعتین  "األساســــــى بالمنی ــــــان المــــــنهج التجریب واســــــتخدم الباحث
متســــاویتین ومتكــــافئتین إحــــداهما ذات نمــــط عضــــلى نحیــــف واألخــــرى ذات 
نمــط عضــلى ســمین بإتبــاع القیــاس القبلــى والبعــدى لكــال المجمــوعتین وبلــغ 

ن األدوات مــن حجــم العینــة ثالثــون تلمیــذ وقــد تضــمنت الدراســة مجموعــة مــ
أهمها برنامج تعلیمى باستخدام الرسوم المتحركة عن طریـق الحاسـب اآللـى 
وأشـــــارت أهـــــم النتـــــائج إلـــــى فاعلیـــــة البرنـــــامج التعلیمـــــى باســـــتخدام الرســـــوم 

  .المتحركة فى عالج صعوبات تعلم المهارات الحركیة قید البحث
  :التعلیق على الدراسات السابقة 

الســـابقة التعـــرف علـــى تـــأثیر اســـتخدام الحاســـب اســـتهدفت جمیـــع الدراســـات     -
ــــیم والــــتعلم مــــا عــــدا رســــالة  ــــراهیم"اآللــــى فــــى عملیــــة التعل ــــد أحمــــد إب " خال

والتـــى اســـتهدفت إعـــداد دلیـــل معرفـــى فـــى التربیـــة الریاضـــیة ) ٨) (م٢٠٠١(
وقیــاس تــأثیره علــى المجــال المعرفــى والمهــارى لتالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة، 

ســات بإیجابیــة اســتخدام الحاســب اآللــى وأن الــتعلم وجــاءت نتــائج هــذه الدرا
بواسطة استخدام الحاسوب یوفر فرص كثیرة للتعلم، ولكن رغـم ذلـك جـاءت 

والتـــى تمـــت فیهـــا تحلیـــل ) ٣٣) (م٢٠٠٣(" Attwellأتویـــل "نتــائج دراســـة 
دراســة عــن الــتعلم االلكترونــى أنــه ال یمكــن تعمــیم نتــائج ) ٢٠٠(أكثــر مــن 

معـاییر الـتعلم والتعلـیم التـى تـم اسـتخدامها فـى هـذه  هذه الدراسات الخـتالف
المنهــــــــاج، المــــــــدرس، الوســــــــائل واألدوات المتاحــــــــة، الــــــــوعى، (الدراســــــــات 

  ).إلخ...الخبرة



  

  

                                                                                                                      ٩    

  مجلة أسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة

  

ــــة     - ــــذ المرحل ــــى عینــــات مــــن تالمی ــــم تطبیقهــــا عل ــــب الدراســــات الســــابقة ت أغل
النبـوى "ودراسـة ) ٨) (م٢٠٠٦(" خالـد أحمـد إبـراهیم"اإلعدادیة مثل دراسة 

" أیمــن عبـــد الــرحمن، عصــام عزمـــى"، ودراســة )١( )م٢٠٠١( "ســماعیلإ
حیـث اسـتخدم ) ٩) (م٢٠٠٩(" خالد خمیس"ما عدا دراسة ) ٤) (م٢٠٠١(

عینة من طالب الصف الثالـث بكلیـة التربیـة، وتـراوح حجـم العینـات مـا بـین 
  .دارس) ٢٤٠(إلى ) ١٠(

قیــــق األهــــداف جمیــــع الدراســــات الســــابقة اســــتخدمت المــــنهج التجریبــــى لتح    -
ـــل "الموضـــوعة لهـــذه الدراســـات مـــا عـــدا دراســـة  ) م٢٠٠٣(" Attwellآتوی

  .حیث استخدمت المنهج الوصفى) ٣٣(
  :إجراءات البحث 

  :منهج البحث 
اســـتخدم الباحــــث المــــنهج التجریبــــى لمناســـبته وطبیعــــة البحــــث، واســــتخدم   

  .ى والبعدىالباحث التصمیم التجریبى لمجموعة تجریبیة واحدة بالقیاسین القبل
  :مجتمع وعینة البحث 

ـــــذ الصـــــف األول اإلعـــــدادى بمدرســـــة  ـــــل مجتمـــــع البحـــــث فـــــى تالمی تمث
تلمیـذ، وقـد اختـار ) ٢١٤(القبانى بإدارة أسیوط التعلیمیة والبالغ عددهم  سماعیلإ

تلمیـــذ بالطریقـــة العشـــوائیة والـــذین وافقـــوا علـــى االشـــترك فـــى ) ٤٠(الباحـــث عـــدد 
  بالمنزل) كمبیوتر(حاسب آلى  تجربة البحث ویمتلكون جهاز

  : جمع البیاناتأدوات 
  :وتضمنت ما یلى   

  .لعینة البحث) السن -الوزن -الطول(أدوات لقیاس معدالت النمو  -١
  .اختبارات القدرات البدنیة -٢
  .اختبار الذكاء -٣
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  .استمارات تقییم األداء للمهارات المنهجیة -٤
  .باحثاختبار التحصیل المعرفى من اعداد ال -٥
  :أدوات قیاس معدالت النمو  -١
  .جهاز رستامیتر لقیاس الطول -
  .میزان طبى لقیاس الوزن -
  .قیاس السن بالشهور -
  ):١(اختبارات القدرات البدنیة مرفق  -٢
عبــــد "قـــام الباحـــث بتحلیـــل محتـــوى بعـــض المراجـــع العلمیـــة مثـــل مرجـــع    

یـــد، محمـــد صـــبحى كمـــال عبـــد الحم"، )١٤) (م١٩٩٥(" المـــنعم ســـلیمان بـــرهم
، )٢٣(، )٢٢) (م٢٠٠٣( "محمــد إبــراهیم شـــحاته"، )٢١) (م١٩٩٧(" حســانین

وكــذلك تــم االســتعانة بــبعض الدراســات الســابقة فــى مجــال ریاضــة الجمبــاز مثــل 
هبـــه عبـــد العظـــیم "، )٢٥) (م٢٠٠٥(" محمـــد كمـــال الـــدین البـــارودى"دراســـات 

البدنیـــة الخاصــــة  ، وقـــد تـــم التوصـــل إلـــى أهـــم القـــدرات)٣٠) (م٢٠٠٠(" حســـن
والمؤثرة فى أداء المهارات المنهجیة لعینـة البحـث علـى جهـاز الحركـات األرضـیة 

  :قید البحث وقد تمثلت فى
  ).لقیاس قدرة الذراعین(اختبار دفع الكرة الطبیة  -
  ).لقیاس قدرة الرجلین(اختبار الوثب العریض  -
  ).لقیاس السرعة االنتقالیة(م ٢٠اختبار العدو  -
  ).لقیاس الرشاقة(م ١٠× ٤بار الجرى المكوكى اخت -
  ).لقیاس المرونة(اختبار ثنى الجذع من الوقوف  -
  ).لقیاس التوازن(على العارضة ) طولیة(اختبار الوقوف بقدم  -
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  :المعامالت العلمیة الختبارات القدرات البدنیة 
  :صدق اختبارات القدرات البدنیة 

ق االختبــارات وذلــك بتطبیقهــا علـــى یجـــاد صــدتــم اســتخدام صــدق التمــایز إل
تالمیـــذ مـــن الممارســـین للریاضـــة ومســـجلین بفـــرق ) ١٠(مجمـــوعتین متســـاویتین إحـــداهما 

تالمیــذ مــن غیــر الممارســین للریاضــة ومــن )  ١٠(المدرســة الریاضــیة والمجموعــة الثانیــة 
بــنفس المدرســـة والجــدول التـــالى ) تالمیــذ الصـــف األول االعــدادى(نفــس مجتمــع البحـــث 

  .ضح ذلكیو 
  )١(جدول 

داللة الفروق بین التالمیذ الممارسین وغیر الممارسین للریاضة فى اختبارات 
  )٢٠= ن(القدرات البدنیة قید البحث 

القدرات 
  البدنیة

  وحدة
  القیاس

  غیر الممارسیة  الممارسین
  قیمة

) ت(

  المحسوبة
 الداللة

  اإلحصائیة

فى 
  اتجاه
  

    االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

  ١,٨٦  ٠,٨٠  ٤,٥  ٠,٦٣  ٦,١  متر  القدرة ذراعین

  دالة

ـــــن
سیــــ

مار
الم

  

  ٣,٣١  ٠,٣٠  ١,٢  ٠,٣٢  ١,٩١  متر  القدرة رجلین
الســـــــــــــــــــــــــــــرعة 

  االنتقالیة
  ٣,٩٢-  ٠,٤٥  ٤,١  ٠,٣٠  ٣,٣١  ثانیة

  ٢,٩٤-  ٠,٣٤  ١٤,٠-  ٠,٣١  ١٣,٤  ثانیة  الرشاقة
  ٤,٧٤  ٠,٥٢  ٣,٠-  ٠,٥٥  ٦,٠-  سم  المرونة

  ١,٧٨  ١,٢٠  ٢٤,٠-  ٢,١  ٤٠,٠-  ثانیة  نالتواز 

  ١,٧٣)= ٠,٠٥(ومستوى داللة ) ١٨(الجدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
وجــــــود فــــــروق دالــــــة إحصــــــائیًا بــــــین التالمیــــــذ ) ١(یتضــــــح مــــــن جــــــدول 

الممارســـین وغیـــر الممارســـین فـــى اختبـــارات القـــدرات البدنیـــة قیـــد البحـــث لصـــالح 
دق االختبــارات وقــدرتها علــى التمییــز بــین التالمیــذ الممارســین ممــا یشــیر إلــى صــ

  .المجموعات
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  :اختبارات القدرات البدنیة  ثبات
إلیجــاد ثبــات االختبــارات قــام الباحــث باســتخدام طریقــة تطبیــق االختبــارات   

عــادة تطبیقهــا علــى عینــة قوامهــا  ٕ تالمیــذ مــن مجتمــع البحــث ومــن خــارج ) ١٠(وا
جــاد معامــل االرتبــاط بــین التطبیــق العینــة األساســیة بفــارق زمنــى قــدره أســبوع إلی

  .یوضح ذلك) ٣(األول والثانى وجدول 
  )٢(جدول 

  معامالت االرتباط بین التطبیق األول والثانى الختبارات القدرات البدنیة 
  )١٠= ن(قید البحث 

  القدرات البدنیة
  وحدة
  القیاس

معامل   التطبیق الثانى  التطبیق األول
  االنحراف  متوسطال  االنحراف  المتوسط  االرتباط

  ٠,٩٤٨  ٠,٢٠  ٤,٧  ٠,٨٠  ٤,٥  متر  القدرة ذراعین
  ٠,٩٤٥  ٠,١٩  ١,١  ٠,٣٠  ١,٢  متر  القدرة رجلین

  ٠,٩٤٦  ٠,٤٠  ٣,٩٠  ٠,٤٥  ٤,١  ثانیة  السرعة االنتقالیة
  ٠,٩٤٧  ٠,٢٥  ١٣,٩  ٠,٣٤  ١٤,٠  ثانیة  الرشاقة
  ٠,٩٤٦  ٠,٣٢  ٢,٨  ٠,٥٢  ٣,٠  سم  المرونة
  ٠,٩٤١  ٠,٨٩  ٢٢,٠  ١,٢٠  ٢٤,٠  ثانیة  التوازن

  ٠,٦٣١) = ٠,٠٥(ومستوى داللة ) ٨(الجدولیة عند درجة حریة ) ر(قیمة 
وجـــود ارتبـــاط بـــین التطبیـــق األول والثـــانى فــــى ) ٢(یتضـــح مـــن جـــدول 

) ر(المحســوبة أكبــر مــن قیمـــة ) ر(اختبــارات القــدرات البدنیــة حیــث كانـــت قیمــة 
  .ات قید البحثمما یدل على ثبات االختبار ) ٠,٠٥(الجدولیة عند مستوى 

  )٢(مرفق : المعامالت العلمیة الختبار الذكاء المصور
استخدم الباحث اختبار الذكاء المصـور ألحمـد زكـى صـالح وهـو اختبـار 
غیـــر لفظـــى یخضـــع أداء المتعلمـــین إلـــى قـــدراتهم علـــى اســـتنباط العالقـــات بـــین 

مـن درجـة األشكال الموجودة باالختبـار، وقـد اختـار الباحـث هـذا االختبـار لمـا لـه 
عالیــة مــن الصــدق والثبــات حیــث اســتخدمه الكثیــر مــن البــاحثین فــى العدیــد مــن 

  .الدراسات كما أنه یناسب المرحلة السنیة قید البحث
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  :صدق االختبار 
قـام الباحــث بحســاب معامـل الصــدق الختبــار الـذكاء المصــور علــى عینــة   
یوضــح ) ٤(رقــم تلمیــذ مــن مجتمــع الدراســة وخــارج العینــة والجــدول ) ٤٠(قوامهــا 

  .معامل الصدق لالختبار
  )٣(جدول 

بین الربیع األعلى والربیع ) ت(المتوسط الحسابى واالنحراف المعیاري وقیمة 
  )٤٠= ن(األدنى فى اختبار الذكاء المصور قید البحث  

  اسم االختبار
  الربیع األعلى

  )١٠= (ن
  الربیع األدنى

  )ت(قیمة   )١٠= (ن
  ع  م  ع  م

  ١,٩٨  ١,٢  ٣٣,٥  ١,٣  ٤٠,٥  المصور اختبار الذكاء

    ١,٧٣=  ٠,٠٥الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 

 ٠,٠٥وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى ) ٣(یتضــح مــن جــدول 
بــین الربیــع األعلــى والربیــع األدنــى فــى اختبــار الــذكاء المصــور قیــد البحــث، ممــا 

تالمیـذ ویـدل علـى یدل على أن اختبار الذكاء المصور میز بین مستوى الـذكاء لل
  .صدق هذا االختبار

  :ثبات االختبار 

لحســــاب معامــــل الثبــــات الختبــــار الــــذكاء المصــــور قــــام الباحــــث بتطبیــــق   
عادة تطبیقه بفارق زمنى أسبوعان علـى عینـة قوامهـا  ٕ تلمیـذ مـن ) ٤٠(االختبار وا

تالمیذ الصف األول اإلعدادى مجتمع البحث وخارج عینة البحـث، والجـدول رقـم 
  .وضح معامل الثبات الختبار الذكاءی) ٤(
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  )٤(جدول 
المتوسط الحسابى واالنحراف المعیاري وقیمة معامل االرتباط بین التطبیق 

  )٤٠= ن(األول والتطبیق الثانى الختبار الذكاء المصور قید البحث  

  اسم االختبار
معامل   التطبیق الثانى  التطبیق األول

  ع  م  ع  م  االرتباط

  ٠,٩٨٥  ١,٥٦  ٣٦,١  ١,٩  ٣٥,٩٨  المصور اختبار الذكاء

  ٠,٣٠٤=  ٠,٠٥الجدولیة عند مستوى ) ر(قیمة 
وجود عالقة ارتباطیة دالـة إحصـائیًا بـین التطبیـق ) ٤(یتضح من جدول 

األول والتطبیــق الثـــانى الختبـــار الـــذكاء المصـــور قیـــد البحـــث حیـــث كـــان معامـــل 
  .على ثبات االختبارمما یدل ) ٠,٩٨٥(الثبات ذو داللة عالیة بلغت قیمته 

  :تقییم األداء المهارى 
استخدم الباحث لتقیـیم األداء المهـارى لمهـارات الجمبـاز المنهجیـة لتالمیـذ   

الصــــف األول اإلعــــدادى االختبــــارات الموجــــودة بــــدلیل المعلــــم للتربیــــة الریاضــــیة 
وقــد قــام الباحــث بتفریــغ درجــات ) ٣(مرفــق ) ٥٧: ١٢(للصــف األول اإلعــدادى 

  ).٥(باستمارة أعدها الباحث مرفق ) ٤(مرفق  المحكمین
  )٦(مرفق : اختبار التحصیل المعرفى 

ــــة فــــى    مــــن خــــالل األهــــداف العامــــة للتربیــــة الریاضــــیة للمرحلــــة اإلعدادی
  :المجال المعرفى والتى تنص على

یســتوعب التلمیـــذ الثقافـــة البدنیـــة والریاضـــیة بمــا یتناســـب مـــع قدراتـــه العقلیـــة   -
  .دراسیة األخرىوبرامج المواد ال

یــــتفهم المعــــارف والقواعــــد البدنیــــة والقانونیــــة الخاصــــة باألنشــــطة الریاضــــیة   -
  .المقررة



  

  

                                                                                                                      ١٥    
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أیضــــًا مـــــن خـــــالل األهـــــداف اإلجرائیــــة للتربیـــــة الریاضـــــیة للصـــــف األول   
  :اإلعدادى فى األهداف المعرفیة والتى تنصل على أن

ـــــاألداء الفنـــــى ا  - لمهـــــارى یكتســـــب بعـــــض المعلومـــــات والمعـــــارف المتصـــــلة ب
  .لألنشطة الریاضیة المقرر

وكذلك هـدف وحـدة الجمبـاز وهـو أن یفهـم التلمیـذ بعـض القواعـد القانونیـة   
  .المرتبطة بأداء مهارات الوحدة

توصـل . وكذلك المحتوى المعرفى بوحدة الجمباز للصف األول اإلعـدادى  
  :الباحث إلى المحاور الرئیسیة الختبار التحصیل المعرفى وهى كالتالى

  .المعلومات والمعارف المرتبطة باألداء المهارى -١
  ).أجهزة الجمباز الفنى -فریق الجمباز(المحتوى المعرفى بوحدة الجمباز  -٢

وقــــام الباحــــث بصــــیاغة عــــددًا مــــن المفــــردات للمحــــاور الرئیســــیة لیصــــبح   
  :االختبار فى صورته المبدئیة إلجراء المعامالت العلمیة علیه كالتالى

  قالصد: أوالً 
  )٧(مرفق : صدق المحكمین -

  )٥(جدول 
آراء المحكمین فى محاور االختبار المعرفى لتالمیذ الصف األول اإلعدادى 

  )١٠= ن(فى ریاضة الجمباز 
  مناسب تماماً   البیان

  )درجات ٥(
مناسب إلى حد ما 

  )درجات ٣(
 ١(غیر مناسب 

  )درجة
  -  -  ١٠  عدد آراء المحكمین

  ٥٠  المجموع
  %١٠٠  النسبة
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أن نسبة آراء المحكمین لمناسبة محـاور االختـابر ) ٥(یتضح من جدول 
  :لتصبح المحاور كالتالى% ١٠٠المعرفى للغرض الذى وضع من أجله بلغت 

  .المعلومات والمعارف المرتبطة باألداء المهارى: المحور األول -١
  ة أجهـــز  -فریـــق الجمبــاز(المحتـــوى المعرفــى بوحـــدة الجمبــاز : المحــور الثــانى -٢

  ).الجمباز الفنى     
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  )٦(جدول 
فى ریاضة  األهمیة النسبیة والدرجة المقدرة لمفردات االختبار المعرفى

  ) ١٠=  ن ( الجمباز لتالمیذ الصف األول االعدادى 

  المفردات
محاور 
  االختبار

المستوى 
  المعرفى

الدرجة 
  المقدرة

النسبة   الدرجة المفردة
  ١  ٣  ٥  المئویة

  )١(سؤال رقم 
 اكتب اسم الجهاز أسفل الصور - 

  
  
  
  

  .......جهاز .......   جهاز .......          جهاز 
  )٢(سؤال رقم 

امــام العبــارة ) ×(امــام العبــارة الصــحیحة وعالمــة ) (ضــع عالمــة 
  الخاطئة

فى الدحرجة االمامیة یرتكز الجسم على الرقبة ثم الظهر بدون  -١
 (  )استخدام الیدین 

رجــة الخلفیــة تتجـــه أطــراف األصــابع  للكتفــین بحیـــث فــى الدح -٢
 (  )یكون االبهامان بجانب االذنین 

فـى المیـزان الجـانبى ترفـع احــد الـذراعین عالیـا واألخـرى بجــوار  -٣
 (  )الفخذین  

فى االرتكاز على الكتفین تكون مفاصل الحوض والركبة والقدم  -٤
 (  )مفرودة تماما 

الرجل الخلفیة ببطـىء لمسـتوى أعلـى  فى المیزان االمامى ترفع -٥
  (  )من الرأس 

 (   )یتكون فریق الجمباز من ستة العبین  -٦

  )٣(سؤال رقم 
  :اكتب المهارات التى یمكن ان تؤدیها فى المساحات التالیة

  م  ١م             ١م                       ١
  م٤  م             ١  م              ٧                  
  

  
  

  أجهزة الجمباز
  
  
  
  
  

المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى
  
  
  
  
  
  
  
  

المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  
  
  تذكر
  
  
  
  
  
  
  فهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبیق

  
  
٥٠  
  
  
  
  
  
  
٥٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٠  

  
  
١٠  
  
  
  
  
  
  
١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠  

  
  
-  
  
  
  
  
  
  
-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  

  
  
-  
  
  
  
  
  
  
-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

  
  
١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠٠%  
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  )٦(تابع جدول 
فى ریاضة  األهمیة النسبیة والدرجة المقدرة لمفردات االختبار المعرفى

  )١٠= ن(الجمباز لتالمیذ الصف األول االعدادى 

  المفردات
محاور 

  االختبار

المستوى 

  المعرفى

الدرجة 

  المقدرة

النسبة   الدرجة المفردة

  ةالمئوی
١  ٣  ٥  

  )٤(سؤال رقم 
  :كون جملة حركیة من المهارات التالیة

 دحرجة خلفیة متكورة  -دحرجة أمامیة متكورة  -
 ارتكاز على الكتفین  -میزان أمامى           -

  )٥(سؤال رقم 
  )ب(ما یناسبه من العمود ) أ(أوصل من العمود 

  )ب(عمود)           أ(عمود         
 االرتكاز على الكتفین -  التكور       -
 الدحرجة االمامیة -االتزان        -

  المیزان الجانبى -              
  الدحرجة الخلفیة -              

  )٦(سؤال 
 العمودللمهارة فى ) أ(قم بتوصیل التمرین المناسب من العمود

  )ب(
  )أ)                             (ب(       

  االرتكاز على الكتفین -                              
  المیزان االمامى -                              
  الدحرجة الخلفیة -                              
  الدحرجة االمامیة -                             
  المیزان الجانبى -                             

  
  

المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  
المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  
  
  
  
  

المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  تطبیق
  
  
  
  
  

  تحلیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحلیل

٣٨  
  
  
  
  
  
٣٦  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٠  

٦  
  
  
  
  
  
٥  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠  

٢  
  
  
  
  
  
٣  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  
  
  
  

٢  
  
  
  
  
  
٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

٧٦%  
  
  
  
  
  
٧٢%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠٠%  
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  )٦(تابع جدول 
فى ریاضة  األهمیة النسبیة والدرجة المقدرة لمفردات االختبار المعرفى

  )١٠= ن(الجمباز لتالمیذ الصف األول االعدادى 

محاور   المفردات
  االختبار

المستوى 
  المعرفى

الدرجة 
  المقدرة

النسبة   الدرجة المفردة
  المئویة

١  ٣  ٥  

  )٧(سؤال رقم 
فقا لمراحل األداء رتب الصور التالیة و  -

 الصحیح

  
  
  
  
  ( )رقم ( )        رقم ( )         رقم ( )       رقم  
  

  )٨(سؤال رقم 
اسفل الصورة التى تعبر عن ( ) ضع عالمة  -

 لمهاره االرتكاز على الكتفین االداء الصحیح

  
  
  
  
  

      (       )          (       )          (       )  

المعلومات 
معارف وال

المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  
  
  
  

المعلومات 
والمعارف 
المرتبطة 
باألداء 
  المهارى

  
  
  
  
  

  تركیب
  
  
  
  
  
  
  
  
  تقویم

٥٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥٠  

١٠  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠  

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

-  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٠٠%  
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الســـابق موافقـــة الســـادة الخبـــراء علـــى المفـــردات ) ٦(مـــن جـــدول  یتضـــح
حیـــــث ) ٥(والســـــؤال رقـــــم ) ٤(ا عـــــدا الســـــؤال رقـــــم مـــــ% ١٠٠بنســـــبة ) األســـــئلة(

  .وفقًا آلراء الخبراء% ٧٦إلى % ٧٢تراوحت نسبة هذه األسئلة ما بین 
األســئلة والتــى قلــت نســبة الموافقــة علیهــا عــن وقــد اســتبعد الباحــث هــذه 

اسئله بواقـع سـؤال لكـل مسـتوى معرفـى ) ٦(لیصبح عدد أسئلة االختبار % ١٠٠
  ).تقویم -تركیب -تحلیل -فهم تطبیق -تذكر(
  :صدق التمایز -

  )٧(جدول 
بین درجات الربیع األعلى ) ت(المتوسط الحسابى واالنحراف المعیارى وقیمة 

  )٤٠= ن(ألفراد العینة االستطالعیة والربیع األدنى 

  العینة
المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

مستوى   )ت(قیمة 
  الجدولیة  المحسوبة  الداللة

الربیع األعلى 
  ٠,٧٥  ٤,٨٠  ١٠= ن

  الربیع األدنى  دالة  ١,٧٣  ٢,٩٧
  ٠,٤٩  ١,٤٠  ١٠= ن

فروق وال) ت(یظهر من خالل قیمة  أن التمایز) ٧(یتضح من جدول   
  .بین متوسطى الربیع األعلى والربیع األدنى ٠,٠٥دالة عند مستوى 

  :الصدق الذاتى -
تـــم حســـاب الصـــدق الـــذاتى مــــن خـــالل الجـــذر التربیعـــى لمعامـــل الثبــــات   

  ).٠,٩٨٩(والذى بلعت قیمته ) ٨(والموضح بالجدول 
  الثبات: ثانیاً 

عـادة تطبیقـه  معامل ثبات االختبار قام الباحث بتطبیق االختبـارإلیجاد    ٕ وا
تلمیــذ مــن تالمیــذ ) ٤٠(مــرة أخــرى علــى العینــة االســتطالعیة والتــى بلــغ قوامهــا 

الصــــــــف األول اإلعــــــــدادى ومــــــــن خــــــــارج العینــــــــة األصــــــــلیة فــــــــى الفتــــــــرة مــــــــن 
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یـــــوم وقـــــام ) ١٥(م وبفاصـــــل زمنـــــى قـــــدره ٢٥/١٠/٢٠٠٨إلـــــى  ١١/١٠/٢٠٠٨
طبیـــق الثـــانى الباحـــث بحســـاب معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــات التطبیـــق األول والت

  :وجاءت النتائج كالتالى
  )٨(جدول 

  )٤٠= ن(معامل االرتباط بین التطبیق األول والثانى لالختبار المعرفى 
  قیمة  التطبیق الثانى  التطبیق األول  

  ت
  قیمة
  ر

  الصدق
  ع  م  ع  م  الذاتى

  ٠,٩٨٩  ٠,٩٨  ٠,٣٠  ٠,٦٦  ١,٤  ١,٠  ٢,٠  االختبار المعرفى

ــــین التطبیــــق األول والثــــانى فــــى وجــــود ا) ٨(یتضــــح مــــن جــــدول    رتبــــاط ب
) ر(المحســوبة أكبــر مــن قیمــة ) ر(اختبــار التحصــیل المعرفــى حیــث كانــت قیمــة 

  .٠,٣٠٤والتى تساوى ) ٠,٠٥(الجدولیة عند مستوى 
  :تصحیح االختبار

تــم تصــحیح االختبــار بــان اعطیــت لكــل اجابــه صــحیحه درجــه واحــده لكــل مفــرده 
ابــه الخاطئــه فــى جمیــع مفــردات االختبــار مــا مــن مفــردات االختبــار وصــفر لالج

عــدا الســـؤال الســادس الخـــاص بــالتقویم حیـــث اعطیــت االجابـــه الصــحیحه ثـــالث 
) ٢٥(درجــــات واالجابـــــه الخاطئـــــه صـــــفر ، لیصـــــبح اجمـــــالى درجـــــات االختبـــــار 

  .درجه
  :تحدید زمن االختبار

ر تـــم فـــى ضـــوء نتـــائج التجربـــه االســـتطالعیه واجـــراء المعـــامالت العلمیـــه لالختبـــا
  :التمكن من حساب زمن االختبار باستخدام المعادله التالیه

الــزمن الــذى یســتغرقه اخــر + الــزمن الــذى یســتغرقه اول طالــب = زمــن االختبــار 
  ______________________________________  طالب

                                                ٢  
  .دقائق) ١٠(یقدر بعشره  وبذلك امكن تحدید زمن االختبار بما
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  :تجانس عینة البحث فى معدالت النمو والذكاء ومتعیرات البحث 
بعــــد أن أجــــرى الباحــــث المعــــامالت العلمیــــة مــــن صــــدق وثبــــات لجمیــــع   

) والمسـتوى المعرفـى -والمسـتوى المهـارى -والقـدرات البدنیـة -الـذكاء(االختبارات 
لـك المتغیـرات والجـدول التـالى كان البد من التأكد مـن تجـانس عینـة البحـث فـى ت

  .یوضح ذلك
  )٩(جدول 

المتوسط الحسابى واالنحراف المعیارى ومعامل االلتواء لمعدالت النمو والذكاء 
  )٤٠= ن(والمتغیرات البدنیة والمهاریة والمستوى المعرفى لعینة البحث 

  وحدة  المتغیرات
  القیاس

  المعامالت العلمیة
  التواء  انحراف  متوسط

 معدالت
  النمو

  -٠,٢٢  ٠,٨٧  ١٤٦,١  شهر  السن
  ٠,١١  ٢,١١  ١٥٢,٤  سم  الطول
  ٠,١٢  ٠,٩٦  ٤٧,٦  كجم  الوزن

  ٠,٩٨  ١,٩  ٣٥,٩٨  درجة  )الذكاء(القدرات العقلیة 

المتغیرات 
  البدنیة

  ١,٢٥  ٠,٨  ٤,٥  متر  قدرة ذراعین
  ١,٨  ٠,٣  ١,٢  متر  قدرة رجلین

  ١,٣٣٣  ٠,٤٥  ٤,١  ثانیة    سرعة انتقالیة
  ٠,٨٨٢  ٠,٣٤  ١٤  ثانیة  رشاقة
  ١,١٥٣  ٠,٥٢  ٣  سم  مرونة
  -١,٢٥  ١,٢  ٢٤  ثانیة  توازن

المتغیرات 
  المهاریة

  -٠,٣٤٨  ٠,٤٣  ١,٢٥  درجه  أمامیة مكورة
  ١,٧٥  ٠,٤٨  ١,٣٨  درجه  خلفیة مكورة

  ١,٢  ٠,٤٥  ٢,٢٨  درجه  میزان
  ١,١٨٦  ٠,٤٣  ٣,٣٧  درجه  ارتكاز على الكتفین

  ٠,٩٨٠  ١,٦٩  ٦,٠٥  درجة  المستوى المعرفى

أن قیمــة االلتــواء لمعــدالت النمــو والقــدرات العقلیــة ) ٩(یتضــح مــن جــدول   
والمتغیرات البدنیـة والمتغیـرات المهاریـة والمسـتوى المعرفـى لعینـة البحـث ) الذكاء(
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مما یدل على اعتدالیة التوزیـع للتالمیـذ عینـة البحـث ) ٣-، ٣(+تنحصر ما بین 
  .تجانس العینة فى تلك المتغیراتفى تلك المتغیرات مما یدل على 

  )٨(مرفق : الكتاب االلكترونى 
  :فلسفة الكتاب 

التعلـــیم هـــو عملیـــة نقـــل المعرفـــة مـــن مجموعـــة مـــن النـــاس إلـــى مجموعـــة   
أخــرى، جــیًال بعــد جیــل، ودور المعرفــة وتأثیرهــا فــى المجتمــع البشــرى یــزداد یومــًا 

لدقیقـــة فـــى المجـــاالت بعـــد یـــوم، وتـــزداد  الحاجـــة إلـــى المعلومـــات التخصصـــیة ا
المختلفـــة، ویـــتعلم االنســـان مـــن خـــالل النظریـــة والتطبیـــق العملـــى كیفیـــة تجمیــــع 
المعلومــاات واســتخدامها بالشــكل األمثــل ومواكبــة للتطــور فــى تغییــر االتصــاالت 
وتمشــیًا مــع متطلبــات عصــر الســرعة، كــان البــد مــن وجــود وســیلة یمكــن للتلمیــذ 

ن المعلومـات وبسـرعة تمكنـه مـن مالحقـة استخدامها للحصـول علـى أكبـر قـدر مـ
والحاسـوب بقدراتـه الكبیــرة علـى التخـزین، وسـرعته فــى إجـراء العدیـد مــن . التطـور

  .األعمال اصبح الوسیلة المطلوبة
وبالرغم من أن الحاسـوب ال یعـوض عـن المعلـم، فإنـه یمتـاز عنـه بأنـه ال   

شــاء الطالــب، یتعــب أو یمــل أو ینفــذ صــبره، وهــو مســتعد لشــرح الموضــوع متــى 
ـــه یقـــود التلمیـــذ إلـــى التفكیـــر  وألى عـــدد مـــن المـــرات وبحكـــم تركیبـــه وطریقـــة عمل
المنطقــى الســلیم وتطــویر قدرتــه فــى تفهــم المحتــوى المعــروض، لــذلك وجــب علینــا 
تنشـــئة تالمیـــذنا علـــى اســـتخدام الحاســـوب بالطریقـــة التـــى یجـــدها المتخصصـــون 

رجح كفـة اإلیجابیـات عـن كفـة مناسبة، والتخطیط الستخدامها بطریقـة صـحیحة تـ
  .السلبیات

  :معاییر إنتاج الكتاب االلكترونى 
مــن خــالل تحلیــل محتــوى بعــض الرســائل والمراجــع العلمیــة المتخصصــة   

مصــطفى جــودت "فـى تكنولوجیــا التعلــیم واســتخدام التعلــیم االلكترونــى مثــل رســالة 
، )٢٦) (م٢٠٠٠(" محمـــد مجـــد الشـــربینى"، رســـالة )٢٩) (م١٩٩٩(" مصـــطفى
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، ومرجــــع )٢٧) (م٢٠٠٥(، )٢٨) (م٢٠٠١(" محمــــد محمــــد الهــــادى"ومرجــــع 
" صـــــالح أحمـــــد شــــــاكر"، ورســـــالة )٢٤) (م٢٠٠٣(" محمـــــد عطیـــــة خمـــــیس"
، توصــــل )٣٢) (م٢٠٠٦(" یاســــر عبــــد الســــید نــــدا"، ورســــالة )١٢) (م٢٠٠٤(

  :الباحث إلى عدة معاییر إلنتاج الكتاب االلكترونى وكانت كالتالى
  التربویة إلنتاج الكتاب االلكترونى  المعاییر: أوالً 
  .صیاغة أهداف الكتاب االلكترونى بطریقة واضحة  -١
  .توجیه التلمیذ نحو تحقیق األهداف بدقة باستخدام اإلرشادات والتعلیمات  -٢
  .مناسبة محتوى الكتاب االلكترونى لمستوى المتعلمین  -٣
القیـــاس القبلـــى (لبدایـــة إعـــداد أدوات ووســـائل التقـــدیر القبلـــى لتحدیـــد نقطـــة ا  -٤

  ).لالختبار المعرفى
  .التنوع فى طرق عرض المعلومات والمعارف  -٥
اســتخدام التقــویم الختــامى للكتــاب االلكترونــى بتقــدیم اختبــار ختــامى للتأكـــد   -٦

القیـــاس البعـــدى لالختبـــار . (مـــن تحقیـــق التالمیـــذ لألهـــداف العامـــة للكتـــاب
  ).المعرفى

  تاب االلكترونىالمعاییر الفنیة للك: ثانیاً 
  :المعاییر الفنیة للصوت ) أ(
  .مراعاة جودة الصوت -١
  .عدم استخدام الصدى مع المؤثرات الصوتیة إن وجدت -٢
  .االقتصاد فى المؤثرات الصوتیة -٣
  .عدم استخدام مقطوعات صوتیة مشهورة لتشتیت انتباه التالمیذ -٤
  .على الشاشة إمكانیة استخدام مؤثر صوتى عند ظهور رسالة هامة -٥
  :المعاییر الفنیة للصورة ) ب(
  .عدم استخدام الصور التى تحتوى على تفاصیل كثیرة -١
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  اســــتخدام الرســــومات الخطیــــة المسلســــلة كبــــدیل عــــن الصــــور المتحركــــة أو  -٢
  .لقطات الفیدیو     

  .الحفاظ على وحدة الشكل فى الصورة -٣
  .االتزان فى توزیع الصور والرسوم على الشاشة -٤
  .عدم المبالغة فى حجم الصورة -٥
  .الصورة أكثر استخدامًا من النص -٦
  .وضع الرسم فى وضع أفقى كلما أمكن -٧
  .خلو الصورة من االنعكاسات الضوئیة -٨
  .تستخدم الزاویة المستویة الذاتیة عند تصویر مهارة -٩

  .مراعاة السعة التخزینیة لملفات الصور الثابتة -١٠
  .Gif, Jrn, Bmpالثابتة بامتدادات مختلفة مثل  تخزین الصور -١١
  .مراعاة أن تكون الصورة الثابتة معبرة ومتصلة بالموضوع -١٢
  .تجنب استخدام الصور ذات الدرجات الرمادیة -١٣
  .استخدام التعلیق على الصورة مصاحبًا لها على نفس الصفحة -١٤

  :المعاییر الفنیة للقطات الفیدیو ) ج(
  .لقطات المقربة فى التصویراستخدام ال -١
  .استخدام السرعة الطبیعیة فى التصویر -٢
  .دمج التعلیق الصوتى مع الفیدیو -٣
  .تحدید نافذة واضحة لعرض الفیدیو بحیث تكون الصورة واضحة -٤
  .توضیح عدد الملفات المستخدمة مع كل عنصر -٥
  .إمكانیة العرض ألكثر من مرة لملف الفیدیو -٦
  .روج من نافذة الفیدیوسهولة الخ -٧
  .استخدام الزاویة المستویة الذاتیة عند عرض المهارة باستخدام الفیدیو -٨
  .مراعاة المساحة التخزینیة لملفات الفیدیو -٩
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  .تحمیل برامج تشغیل ملفات الفیدیو -١٠
  .عرض الفیدیو فى نافذة مستقلة -١١
  رونىالمعاییر الفنیة لتصمیم شاشات الكتاب االلكت: ثالثاً 

  .سهولة الدخول إلى الكتاب االلكترونى وكذلك الخروج منه -١
ـــــى القائمـــــة  -٢   ســـــهولة الخـــــروج مـــــن فصـــــل أو وحـــــدة مـــــن وحـــــدات الكتـــــاب إل

  .الرئیسیة أو الفهرس    
  .الرجوع إلى الشاشة السابقة أو الصفحة السابقة من أجل مراجعتها -٣
  ..الشاشات التركیز على الرسومات اكثر من النصوص فى تصمیم -٤
  .الجمع بین النص والصورة فى الصفحة الواحدة -٥
  مالئمــة حجـــم نافـــذة عـــرض الفیـــدیو أو الرســـوم بالنســـبة لحجـــم الشاشـــة حتـــى  -٦

  .یتحقق وضوح الصورة والتخزین األقل     
  .استخدام الصورة واألشكال المألوفة -٧
  .التعبیر عن جمیع العملیات برموز وأشكال -٨
  .دام النوافذ المتداخلة ألداء أكثر من وظیفة فى وقت واحدال یفضل استخ -٩

  .تنسیق العناصر على سطح الشاشة بشكل منطقى ومألوف -١٠
  .مناسبة الوقت المستغرق لفتح الشاشة -١١
  المعاییر الفنیة الستخدام اللون: رابعاً 

  .استخدام اللون بطریقة وظیفیة -١
  .دالربط بین العناصر المتشابهة بلون واح -٢
  .استخدام اللون لتمییز عناصر معینة لتركیز االهتمام علیها -٣
  .عدم استخدام األلوان الصارخة -٤
  .تجنب استخدام األلوان التى تسبب العمى اللونى فى شاشات التفاعل -٥
  .استخدام االلوان الطبیعیة المتعارف علیها -٦
  .تجنب نقص التباین اللونى -٧
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  .تجنب الزیغ اللونى -٨
  .استخدام نمط واحد لخط المحتوى طوال الكتاب -٩

  .استخدام نمط واحد للعناوین طوال الكتاب -١٠
  .المسافات یبن السطور والفقرات المكتوبة تكون مفرده -١١

  :خطوات إعداد الكتاب االلكترونى 
استخدم الباحث المحـاور الرئیسـیة المنبثقـة مـن تحلیـل دلیـل المعلـم للتربیـة   

ألول اإلعـــدادى وأهـــداف التربیـــة الریاضـــیة العامـــة واإلجرائیـــة الریاضـــیة للصـــف ا
  :وكذا هدف وحدة الجمباز وهى

  .المعلومات والمعارف المرتبطة باألداء المهارى -١
  أجهـــــــزة الجمبـــــــاز  -فریـــــــق الجمبـــــــاز(المحتـــــــوى المعرفـــــــى بوحـــــــدة الجمبـــــــاز  -٢

  ).الفنى     
ابـــــة المثیـــــر فـــــى اختیـــــار محتـــــوى الكتـــــاب االلكترونـــــى والـــــذى أصـــــبح بمث  

  :للتالمیذ لتنمیة المستوى المعرفى لدیهم وقد تم ذلك من خالل
تـــم ذلــك مـــن ( تشــخیص وتحدیـــد حاجــات تالمیـــذ الصـــف األول اإلعــدادى :أوالً 

  ).خالل تحلیل المحتوى لدلیل المعلم للصف األول اإلعدادى
  تحدید  الهدف من الكتاب االلكترونى: ثانیاً 

التحصــیل المعرفــى لتالمیــذ الصــف  هــو تحســین مســتوى :الهــدف العــام
  .األول اإلعدادى لتحسین مستوى األداء المهارى

  :ویتحقق ذلك من خالل األهداف الفرعیة التالیة  
  .أن یتعرف التلمیذ على أجهزة الجمباز الفنى -١
  .أن یعرف التلمیذ مما یتكون فریق الجمباز -٢
  .لصحیح للمهارات المنهجیةأن یتفهم التلمیذ النقاط الفنیه لمراحل األداء ا -٣

 اختیار محتـوى الكتـاب االلكترونـى والتـى تتفـق مـع األهـداف الموضـوعة: ثالثاً 
  ).تم ذلك فى ضوء تحلیل المحتوى والقیاسات القبلیة لالختبار المعرفى(
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تم ذلك مـن خـالل عـرض المحتـوى فـى ( تنظیم محتوى الكتاب االلكترونى: رابعاً 
عـــــــى الباحــــــث التتــــــابع واالســـــــتمراریة ورا) ٨(صــــــورة موضــــــوعات عــــــددهم 

  .والتكامل واالنتقال من السهل إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب
تــم ذلــك مــن خــالل اختبــار المســتوى المعرفــى ( تحدیــد أســالیب التقــویم: خامســاً 

  ).للتالمیذ فى الجمباز الفنى
  :التجربة األساسیة 

قبــانى اإلعدادیــة تــم تطبیــق التجربــة األساســیة بملعــب مدرســة إســماعیل ال  
  .م٥/١٢/٢٠٠٨م إلى ١/١١/٢٠٠٨فى الفترة من  

  :عرض ومناقشة النتائج 
عینـــــــة البحـــــــث واإلجــــــراءات التـــــــى قـــــــام بتنفیـــــــذها الباحـــــــث فــــــى ضـــــــوء 

  :أمكن رصد درجات التالمیذ مصنفة على النحو التالى
  .الدرجة الكلیة الختبار المستوى المعرفى -١
   -فهـــــــــم -تـــــــــذكر(ال المعرفـــــــــى درجـــــــــات التالمیـــــــــذ فـــــــــى مســـــــــتویات المجـــــــــ -٢

  ).تقویم -تركیب -تحلیل -تطبیق     
  .درجات التالمیذ فى أداء مهارات الجمباز المنهجیة -٣

  )١٠(جدول 
داللة الفروق بین القیاسین القبلى والبعدى فى الدرجة الكلیة الختبار المجال 

  )٤٠= ن(المعرفى فى ریاضة الجمباز لتالمیذ الصف األول اإلعدادى 

  
نسبة   القیاس البعدى  قیاس القبلىال

  التحسن
  )ت(قیمة 

  المحسوبة
  )ت(قیمة 

  الجدولیة
  الداللة

  ع  م  ع  م

درجـة االختبــار 
  المعرفى

  دالة  ١,٦٨  ٢,٠٨  ٢٢٠,٢٥  ٣,٧٥  ١٩,٣٨  ١,٦٩  ٦,٠٥

ـــــة للقیـــــاس البعـــــدى ) ١٠(یتضـــــح مـــــن جـــــدول    أن متوســـــط الدرجـــــة الكلی
قبلــــــى والفــــــروق دالــــــة إحصــــــائیًا أعلــــــى مــــــن متوســــــط الدرجــــــة الكلیــــــة للقیــــــاس ال

  . لداللة الطرفین ٠,٠٥عند مستوى 
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ــــــار المســــــتوى  ــــــة الختب ــــــى الدرجــــــة الكلی ــــــروق ف ــــــة الف ویرجــــــع الباحــــــث دالل
المعرفـــــــى إلـــــــى تـــــــأثیر الكتـــــــاب االلكترونـــــــى والـــــــذى احتـــــــوى علـــــــى عـــــــددًا مـــــــن 
الموضـــــوعات التـــــى انبثقـــــت مـــــن األهـــــداف المعرفیـــــة لوحـــــدة الجمبـــــاز للصــــــف 

التــــى تــــم اختیـــــار الموضــــوعات بنــــاءًا علیهـــــا ثــــم تنظــــیم هـــــذه األول اإلعــــدادى و 
الموضــــوعات التنظـــــیم المنطقــــى مـــــن الســـــهل إلــــى الصـــــعب ومــــن البســـــیط إلـــــى 
المركــــــب، ممــــــا أدى إلــــــى ســــــیر المــــــتعلم فــــــى تعلمــــــه وفقــــــًا لخطــــــوات منطقیــــــة 
متتابعـــــة، أیضـــــًا وفـــــر الكتـــــاب االلكترونـــــى عـــــدد كـــــافى مـــــن األنشـــــطة والبـــــدائل 

ـــــى ســـــمح ـــــة الت ـــــه حریـــــة التعلیمی ـــــة أتاحـــــت ل ـــــم بدیل ـــــذ بمـــــواد تعل ـــــد التلمی ت بتزوی
 -نصـــــــــیة(التقـــــــــدم وفقـــــــــًا لقدراتـــــــــه، أیضـــــــــًا تنـــــــــوع طـــــــــرق عـــــــــرض المعلومـــــــــات 

كانـــــت بمثابـــــة عامـــــل مشـــــوق للتلمیـــــذ، خاصـــــة ) فیـــــدیوهات -رســـــومات خطیـــــة
وأن الباحـــــث قـــــد راعـــــى عـــــدم اســـــتخدام الصـــــور التـــــى تحتـــــوى علـــــى تفاصــــــیل 

ــــــــــرة، واســــــــــتخدام الرســــــــــومات الخطیــــــــــة  المسلســــــــــلة بــــــــــدیًال عــــــــــن الصــــــــــور كثی
المتحركـــــــة والحفـــــــاظ علـــــــى وحـــــــدة الشـــــــكل فـــــــى الصـــــــورة واالتـــــــزان فـــــــى توزیـــــــع 
ـــــوم علــــــى شاشــــــة الكتـــــــاب وعــــــدم المبالغــــــة فــــــى حجــــــم الصـــــــور  الصــــــور والرسـ
ووضــــــعها بشــــــكل أفقــــــى وخلوهــــــا مــــــن اإلنعكاســــــات الضــــــوئیة، ممــــــا أدى إلــــــى 

ـــــــت المعلومـــــــة وتحقیـــــــق القیمـــــــة اإلتصـــــــالیة المـــــــر  ـــــــى تثبی اد منهـــــــا، المســـــــاعدة ف
أن ) ١٧) (م١٩٩٠(" عفــــــــاف عبــــــــد الكــــــــریم"وهــــــــذا یتفــــــــق مــــــــع مــــــــا ذكرتــــــــه 
ینقــــــــل " مــــــــاذا"ینقــــــــل المحتــــــــوى ولــــــــیس " كیــــــــف"األســــــــاس فــــــــى التــــــــدریس هــــــــو 

) ٧) (م٢٠٠٠(" جــــابر عبــــد الحمیــــد"للتلمیــــذ، أیضــــًا یتفــــق مــــع مــــا أشــــار إلیــــه 
ـــــــى  إلـــــــى أن المعلـــــــم البـــــــد أن یســـــــتخدم اســـــــالیب متنوعـــــــة تســـــــاعد التالمیـــــــذ عل

ر الناقــــــد وحــــــل المشــــــكالت، وأن یســــــتطیع أن یعــــــد خبــــــرات تعلــــــم تجعــــــل التفكیـــــ
جوانـــــــــب المـــــــــادة الدراســـــــــیة ذات معنـــــــــى وتالئـــــــــم المتعلمـــــــــین علـــــــــى اخـــــــــتالف 

  .قدراتهم، وتساعدهم على النمو العقلى
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  )١١(جدول 
داللة الفروق بین القیاسین القبلى والبعدى لمستویات المجال المعرفى لدى 

  )٤٠= ن(دى تالمیذ الصف األول اإلعدا

محاور 
  االختبار

  القیاس البعدى  القیاس القبلى
نسبة 
  التحسن

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

قیمة 
  )ت(

  الجدولیة
  الداللة

  ع  م  ع  م

  ٦,٩٠  ٢٢٠,٠٠  ٠,٩٨  ٥,٢٠  ٠,٤٨  ١,٦٣  التذكر

  دالة  ١,٦٨

  ٢,٧٤  ٩١,٩٥  ٠,٨٩  ٤,١٨  ٠,٥٩  ٢,١٨  الفهم
  ٨١,٦٣  ١٠٠,٠٠  ٠,٧٣  ٢,٢٥  ٠,٠٠  ٠,٠٠  التطبیق
  ١٥,٥٠  ١٢٠,٥١  ٠,٧٣  ٢,١٥  ٠,١٦  ٠,٩٨  التحلیل
  ٣,٠٦  ٦١٢,٥٠  ٠,٦٥  ٢,٨٥  ٠,٦٢  ٠,٤٠  التركیب
  ٨,٢١  ٢١٤,٢٩  ٠,٤٣  ٢,٧٥  ٠,٣٣  ٠,٨٨  التقویم

أن متوســــــطات القیــــــاس البعــــــدى أعلــــــى مــــــن ) ١١(یتضــــــح مــــــن جــــــدول   
ــــــــروق دالــــــــة إحصــــــــائیًا عنــــــــد مســــــــتوى  ــــــــاس القبلــــــــى والف  ٠,٠٥متوســــــــطات القی

ین، بینمــــــا اختلفــــــت نســــــبة التحســــــن مــــــن مســــــتوى معرفــــــى إلـــــــى لداللــــــة الطــــــرف
  :آخر وكانت من األدنى إلى األعلى كالتالى

  %.٩١,٩٥الفهم بنسبة  -١
  %.١٠٠,٠٠التطبیق بنسبة  -٢
  %.١٢٠,٠التحلیل بنسبة  -٣
  %.٢١٤,٢٩التقویم بنسبة  -٤
  %.٢٢٠,٠التذكر بنسبة  -٥
  %.٦١٢,٥٠التركیب بنسبة  -٦

ـــــرى الباحـــــث أن هـــــذ   ـــــذ عینـــــة وی ـــــب جـــــاء نتیجـــــة اســـــتخدام التالمی ا الترتی
ــــــــب  ــــــــل والتركی ــــــــذى أتــــــــاح لهــــــــم فرصــــــــة التحلی ــــــــاب االلكترونــــــــى ال البحــــــــث للكت
ــــى شــــكل صــــور  ــــة أدائهــــم بمــــا أتاحــــه الكتــــاب مــــن معلومــــات عل ــویم بمقارن والتقــ
ـــتطاعوا تطبیقهـــــــا فـــــــى الملعـــــــب، كمـــــــا أتـــــــاح الكتـــــــاب الفرصـــــــة  وفیـــــــدیوهات اســــ
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ــــــدریب حواســــــهم المختل ــــــذ لت ــــــة كالبصــــــر والســــــمع وهــــــو ضــــــرورة كبــــــرى للتالمی ف
" خالـــــد خمـــــیس"فـــــى عملیـــــة التعلـــــیم والـــــتعلم، وهـــــذا یتفـــــق مـــــع مـــــا اشـــــار إلیـــــه 

ــــــى یــــــوفر فــــــرص كثیــــــرة للمــــــتعلم ) ٩) (م٢٠٠٩( فــــــى دراســــــته أن الحاســــــب اآلل
ـــا تقــــدیم المــــادة بصــــورة مشــــوقة ومــــن خــــالل المشــــاهدة یســــتطیع التلمیــــذ أن  منهـ

ـــــة یركـــــز علـــــى جمیـــــع مراحـــــل األداء المهـــــار  ى أیضـــــًا جـــــاءت هـــــذه النتـــــائج متفق
والتـــــى أشـــــارت إلـــــى أن ) ١) (م٢٠٠١(" النبـــــوى إســـــماعیل"مــــع نتـــــائج دراســـــة 

ــــى نتــــائج أفضــــل معرفیــــًا ومهاریــــًا مــــن  الــــتعلم بواســــطة الحاســــب اآللــــى یــــؤدى إل
الطریقـــــة التقلیدیـــــة، كمــــــا یرجـــــع الباحــــــث هـــــذا الترتیـــــب إلــــــى حصـــــول التالمیــــــذ 

ــــــاز علــــــى درجــــــات دنیــــــا بالقیــــــاس القبلــــــى  نتیجــــــة عــــــدم درایــــــتهم بریاضــــــة الجمب
  .ومهاراتها درایة كافیة وعدم تدریسها بشكل جید بالمدرسة

  )١٢(جدول 
داللة الفروق بین القیاسین القبلى والبعدى لمستوى أداء تالمیذ الصف األول 

  )٤٠= ن(اإلعدادى لمهارات الجمباز المنهجیة 
المھارات 
  المنھجیة

نسبة   القیاس البعدى  القیاس القبلى
  التحسن

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  )ت(قیمة 
  الجدولیة

  الداللة
  ع  م  ع  م

دحرجـــــــــة أمامیـــــــــة 
  مكورة

٩,٧٠  ٣١٢,٠٠  ٠,٧٣  ٥,١٥  ٠,٤٣  ١,٢٥  

  دالة  ١,٦٨

دحرجـــــــــــة خلفیـــــــــــة 
  مكورة

٧,٦١  ٢٨٠,٠٠  ٠,٨٥  ٥,٢٣  ٠,٤٨  ١,٣٨  

/ المیــــزان المواجــــه
  الجانبى

٦,٧٥  ١٢٥,٢٧  ٠,٦٨  ٥,١٣  ٠,٤٥  ٢,٢٨  

 ارتكــــــــــــــاز علــــــــــــــى
  الكتفین

٥,٧٤  ٦٧,١١  ٠,٨٥  ٦,٢٣  ٠,٤٥  ٣,٧٣  
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أن متوســـــــطات القیـــــــاس القبلــــــى أدنـــــــى مـــــــن ) ١٢(یتضــــــح مـــــــن جــــــدول   
 ٠,٠٥متوســـــــطات القیـــــــاس البعـــــــدى والفـــــــروق دالـــــــة إحصـــــــائیًا عنـــــــد مســــــــتوى 

لداللــــــة الطــــــرفین ویرجــــــع الباحــــــث هــــــذا التحســــــن فــــــى أداء المهــــــارات الجمبــــــاز 
ـــــاب االلكترونـــــى أعطـــــى ـــــذ عینـــــة البحـــــث  المنهجیـــــة إلـــــى أن الكت فرصـــــة للتالمی

ـــــــة راجعـــــــة لتصـــــــحیح  ـــــــى تقـــــــدیم تغذی ـــــــى أخطـــــــائهم ممـــــــا ســـــــاعد ف التعـــــــرف عل
أخطـــــاء األداء، هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى أن المـــــتعلم قـــــد تعـــــود خـــــالل دراســـــته فـــــى 
المراحــــــل التعلیمیــــــة المختلفــــــة علــــــى أن یتلقــــــى المعلومــــــات مــــــن المعلــــــم خــــــالل 

ــــــ ــــــط بخــــــالف الكت ــــــة الریاضــــــیة بالمدرســــــة فق ــــــى والــــــذى درس التربی اب االلكترون
ـــــع حـــــواس المـــــتعلم واســـــتثاره  ـــــدة مـــــن خـــــالل إشـــــراك جمی ـــــة جی ـــــة تعلیمی یعـــــد بیئ
دوافعـــــــه نحـــــــو الـــــــتعلم مـــــــن خـــــــالل المتغیـــــــرات التـــــــى یقـــــــدمها الحاســـــــب اآللـــــــى 
ـــــة  ـــــة التعلیمی ـــــى الســـــیر فـــــى العملی ــة الســـــمعیة والبصـــــریة ومســـــاعدته عل المتنوعـــ

شــــعور بذاتــــه وأهمیـــــه دوره وفقــــًا لرغبتــــه وســــرعته وقدراتـــــه ممــــا یــــدفع الباحـــــث لل
دراك الحقــــــــائق  ٕ فــــــــى العملیــــــــة التعلیمیــــــــة ممــــــــا أدى إلــــــــى ســــــــرعة االســــــــتیعاب وا
والمعـــــارف المرتبطـــــة بمهــــــارات الجمبـــــاز المنهجیـــــة، باإلضــــــافة إلـــــى أن جهــــــاز 
الحاســــــب اآللــــــى یتــــــیح مســــــارات مختلفــــــة للمتعلمــــــین بــــــدًال مــــــن إتبــــــاع منهاجــــــًا 

ـــــیح للمتعلمـــــین الفرصـــــة ـــــواع مختلفـــــة  دراســـــیًا موحـــــدًا ممـــــا یت ـــــى أن للحصـــــول عل
مـــــن التمــــــارین ومراعــــــاة الفـــــروق الفردیــــــة بــــــین المتعلمـــــین، أیضــــــًا هیــــــأ الكتــــــاب 
االلكترونـــــى الكثیـــــر مـــــن القـــــدرات العقلیـــــة كالنقـــــد والتحلیـــــل والمقارنـــــة والتصـــــور 

ــــــــدى المتعلمــــــــین ــــــــرارات ل تخــــــــاذ الق ٕ ــــــــق ونتــــــــائج . الحركــــــــى وا ــــــــائج تتف وهــــــــذه النت
عثمـــــــان مصـــــــطفى "، )٢) (م٢٠٠٢(" أمـــــــانى البحیـــــــرى"دراســـــــات كـــــــل مـــــــن 

عثمـــــان مصــــــطفى وهشـــــام عبــــــد "، )١٦) (م٢٠٠٣(" وهشـــــام عبـــــد الحلــــــیم
ـــــد ـــــد المجی ـــــثم عب ـــــیم وهی ـــــاط"، )١٥) (م٢٠٠٦(" الحل   ) م٢٠٠٤" (عمـــــر الخی

ــــد"، )١٨( ــــد المجی ــــثم عب ــــز وأیمــــن "، )٣١) (م٢٠٠٥(" هی ــــد العزی طــــارق عب
  ).١٣) (م٢٠٠٦(" عبده
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  : االستنتاجات 
ووفقًا لما أشارت إلیه نتائج التحلیل اإلحصائى فى ضوء فروض البحث   

  :أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالیة
الكتاب االلكترونى للجمباز الفنى یؤثر تأثیرًا إیجابیًا على المستوى   -

  .المعرفى لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادى
الكتاب االلكترونى للجمباز الفنى یؤثر بنسب مختلفة فى المستویات   -

  ).التقویم -التركیب -التحلیل -التطبیق -الفهم  -التذكر(معرفیة ال
الكتاب االلكترونى للجمباز الفنى أثر تأثیرًا إیجابیًا على مستوى أداء   -

  .تالمیذ الصف األول اإلعدادى للمهارات المنهجیة
  :التوصیات  

فى ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود مجتمع البحث والعینة 
  :توصل إلیه الباحث من استنتاجات یوصى الباحث بما یلى المختارة وما

استخدام الكتاب االلكترونى للجمباز الفنى فى تدریس وحدة الجمباز   -
  .للصف األول اإلعدادى لتحسین أداء التالمیذ لمهارات الجمباز المنهجیة

استخدام االختبار المعرفى الذى توصلت إلیه هذه الدراسة فى التعرف على    -
  .توى التالمیذ المعرفى فى ریاضة الجمباز الفنىمس

إجراء دراسات مشابهة باستخدام الحاسب اآللى فى ریاضة الجمباز الفنى   -
  .والریاضات األخرى
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  )) ـعــــــــالمراجـ(( 
  المراجع العربیة: أوالً 

تـــأثیر اســـتخدام الحاســـب اآللـــى متعـــدد الوســـائط : النبـــوى إســـماعیل ســـالمة -١
مهــارات ریاضــة الجمبــاز، رســالة ماجســتیر  علــى تعلــم بعــض

غیــر منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین بالقــاهرة، جامعــة 
  .م٢٠٠١حلوان، 

تأثیر التعلیم الذكى باستخدام الحاسـب اآللـى : أمانى رفعت بسیونى البحیرى -٢
، رســـالة  علـــى بعـــض مهـــارات المبـــارزة لـــدى المعـــاقین حركیـــًا

التربیــة الریاضــیة، جامعــة المنیــا، دكتــوراه غیــر منشــورة، كلیــة 
  .م٢٠٠٢

دلیل المعلم فى التربیة الریاضـیة للصـف : أمین أنور أمین الخولى وآخرون -٣
ـــــــة  األول اإلعـــــــدادى، جمهوریـــــــة مصـــــــر العربیـــــــة وزارة التربی

  .م٢٠٠٢والتعلیم، قطاع الكتب، القاهرة، 

مج فعالیــة برنـــا: أیمــن محمــود عبــد الـــرحمن، عصــام الــدین محمـــد عزمــى -٤
ــــم  ــــى صــــعوبات تعل تعلیمــــى باســــتخدام الرســــوم المتحركــــة عل
بعــض مهــارات درس التربیــة الریاضــیة للتالمیــذ ذوى األنمــاط 
الجسمیة المختلفة للحلقـة الثانیـة مـن التعلـیم األساسـى بمدینـة 
المنیــا، بحــث منشـــور، مجلــة علــوم الریاضـــة، المجلــد الثالـــث 

  .م٢٠٠١عشر، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة المنیا، 

ــى كــولیس -٥ ، ٢٠، مجلــد ٢الحاســب مصــدر أوضــاع تعلیمیــة جدیــدة، ط: بیت
  .م١٩٩٠مطبوعات الیونسكو، القاهرة، 
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تفریـد التعلـیم، دار الفكـر للنشـر، : توفیق أحمد مرعى، محمد محمود الحیلـة -٦
  .م١٩٩٨عمان، 

مــدرس القــرن الحــادى والعشــرین الفعــال للمهــارات  :جــابر عبــد الحمیــد جــابر -٧
  .م٢٠٠٠لتنمیة المهنیة، دار الفكر العربى، القاهرة، وا

ـــراهیم حســـب اهللا -٨ ـــد أحمـــد إب دلیـــل تلمیـــذ مقتـــرح للمجـــال المعرفـــى فـــى : خال
ـــة اإلعدادیـــة، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة  التربیـــة الریاضـــیة للمرحل

  .م٢٠٠١التربیة الریاضیة للبنین بالهرم، جامعة حلوان، 

الحاســـوب واالنترنــت فـــى تعلـــیم مهـــارة  تــأثیر اســـتخدام: خالـــد حمـــیس جـــابر -٩
لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة األساســـیة، جامعـــة ) رمـــى القـــرص(

ـــة علـــوم الریاضـــة، العـــدد األول،  دیـــالى، بحـــث منشـــور، مجل
  .م٢٠٠٩كلیة التربیة األساسیةن جامعة دیالى، العراق، 

أثــر طریقــة حــل المشــكالت علــى تحقیــق األهــداف : ســهیر طلعــت إبــراهیم -١٠
ة لـــبعض المهـــارات فـــى التـــنس، رســـالة دكتـــوراه غیـــر التعلیمیـــ

منشــورة، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــات، جامعــة االســكندریة، 
  .م١٩٩١

فاعلیـة بعـض متغیـرات تصـمیم الكتـاب االلكترونـى : سوسن محمـود أحمـد -١١
ــــتعلم الــــذاتى واالنطباعــــات لــــدى  فــــى التحصــــیل ومهــــارات ال

التعلـــــیم، رســـــالة الطالبـــــات المعلمـــــات فـــــى مقـــــرر تكنولوجیـــــا 
  .م٢٠٠٧دكتوراه، كلیة البنات، جامعة عین شمس، القاهرة، 

فاعلیـــة بـــرامج المحاكـــاة الكمبیوتریـــة فـــى التحصـــیل : صـــالح أحمـــد شـــاكر -١٢
ــــة،  ــــة الثانوی ــــدى طــــالب المرحل كســــاب المهــــارات العلمیــــة ل ٕ وا
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رســــــالة دكتــــــوراه، كلیــــــة التربیــــــة، جامعــــــة حلــــــوان، القــــــاهرة، 
  .م٢٠٠٤

تأثیر برنامج : محمد عبد العزیز، أیمن عبده محمد محمدطارق محمد  - ١٣
تعلیمى باستخدام الحاسب اآللى على المستوى المهارى 
والتحصیل المعرفى فى الكرة الطائرة لطالب كلیة التربیة 

جامعة أسیوط، بحث منشور، مجلة أسیوط  -الریاضیة
لعلوم وفنون التربیة الریاضیة، العدد الثالث والعشرون، 

  .م٢٠٠٦الرابع، نوفمبر  الجزء

 - تعلیم -موسوعة الجمباز العصریة مهارات: عبد المنعم سلیمان برهم - ١٤
دارة -قیاس وتقویم -تدریب ٕ مصطلحات  - تحكیم -تنظیم وا

  .م١٩٩٥ریاضیة، دار الفكر، عمان، 

عثمان مصطفى عثمان، هشام محمد عبد الحلیم، هیثم عبد المجید  - ١٥
علیمى وأثره على بعض تصمیم موقع انترنت ت: محمد

المتغیرات المهاریة والمعرفیة والوجدانیة لریاضة سالح 
جامعة المنیا، بحث  - الشیش لطلبة كلیة التربیة الریاضیة

منشور، مجلة أسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیة، العدد 
  .م٢٠٠٦الثالث والعشرون، الجزء الرابع، نوفمبر 

أثر برنامج تعلیمى : عبد الحلیم عثمان مصطفى عثمان، هشام محمد - ١٦
باستخدام أسلوب الهیبرمیدیا على تعلم بعض المهارات 
بدرس التربیة الریاضیة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة، بحث 
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منشور، مجلة الریاضة علوم وفنون، المجلد العشرون، كلیة 
  .م٢٠٠٣التربیة الریاضیة للبنات، جامعة حلوان، ینایر 

 - التدریس للتعلم فى التربیة البدنیة والریاضیة أسالیب :عفاف عبد الكریم - ١٧
تقویم، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  -استراتیجیات

  .م١٩٩٠

تأثیر منهج تعلیمى مقترح باستخدام : عمر محمد عبد الرازق الخیاط - ١٨
فى تعلم بعض ) االنترنت(شبكة المعلومات العالمیة 

دكتوراه غیر  المهارات األساسیة بلعبة التنس، رسالة
  .م٢٠٠٤منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، 

توظیـف تكنولوجیـا التعلـیم، مطـابع جامعـة حلـوان،  :فتح الباب عبد الحلیم -١٩
  .م١٩٩١القاهرة، 

مهارات القراءة االلكترونیة وعالقتها بتطور أسالیب  :فهیم مصطفى - ٢٠
  .م٢٠٠٤التفكیر، دار الفكر العربى، القاهرة، 

أسس التدریب الریاضى : كمال عبد الحمید، محمد صبحى حسانین - ٢١
لتنمیة اللیاقة البدنیة فى دروس التربیة البدنیة بمدارس 

  .م١٩٩٧البنین والبنات، دار الفكر العربى، القاهرة، 
أسس تعلیم الجمباز، دار الفكر العربى، القاهرة، : محمد إبراهیم شحاته - ٢٢

  .م٢٠٠٣
تدریب الجمباز المعاق، دار الفكر العربى، : یم شحاتهمحمد إبراه - ٢٣

  .م٢٠٠٣القاهرة، 
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منتوجات تكنولوجیا التعلیم، مكتبة دار الحكمة، : محمد عطیة خمس - ٢٤
  .م٢٠٠٣القاهرة، 

تأثیر برنامج تعلیمى مقترح لجهاز الحركات : محمد كمال الدین البارودى - ٢٥
داء المهارى األرضیة على القدرات التوافقیة ومستوى األ

جامعة أسیوط، مجلة أسیوط  - لطالب كلیة التربیة الریاضیة
  .م٢٠٠٥لعلوم وفنون التربیة الریاضیة، جامعة أسیوط، 

توظیف الوسائل التعلیمیة فى البرامج التلیفزیونیة : محمد مجد الشربینى - ٢٦
التعلیمیة فى جمهوریة مصر العربیة، رسالة ماجستیر، كلیة 

  .م٢٠٠٠لوان، القاهرة، التربیة، جامعة ح

التعلیم االلكترونى عبر شبكة االنترنت، الدار : محمد محمد الهادى - ٢٧
  .م٢٠٠٥المصریة اللبنانیة، القاهرة، 

استخدام تكنولوجیا التعلیم، مكتبة عالم الكتب، : محمد محمد الهادى - ٢٨
  .م٢٠٠١القاهرة، 

تطلبات الفنیة تحدید المعاییر التربویة والم: مصطفى جودت مصطفى - ٢٩
إلنتاج برامج الكمبیوتر التعلیمیة فى المدرسة الثانویة، 
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة حلوان، القاهرة، 

  .م١٩٩٩

تأثیر استخدام أسلوبى التطبیق بتوجیه المدرس : هبه عبد العظیم حسن - ٣٠
وبتوجیه األقران على أداء جملة حركیة على جهاز 

سالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة، الحركات األرضیة، ر 
  .م٢٠٠٠جامعة أسیوط، 
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تأثیر أسلوب التطبیق التبادلى الرباعى  :هیثم عبد المجید محمد - ٣١
باستخدام الحاسب اآللى على بعض المتغیرات المهاریة 
والمعرفیة واالنفعالیة لریاضة سالح الشیش لدى كلیة التربیة 

ه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة بالمنیا، رسالة دكتورا
  .م٢٠٠٥الریاضیة، جامعة المنیا، 

تصمیم الكتاب االلكترونى، رسالة دكتوراه، كلیة : یاسر عبد السید ندا - ٣٢
  .م٢٠٠٦الفنون الجمیلة، جامعة اإلسكندریة، اإلسكندریة، 

  المراجع األجنبیة :ثانیاً 
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