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 وتأثره  ( (QR Codeاالستجابة السريع كتيب تعليمي مدعم برمز 
                                         علي بعض نواتج التعلم في البالية

 /محمود   اميرة طهأ.د   
  /الحريري يحي رشا د             

 مشكلة البحث وأهميته: 
الحي نقلة حضارية هائلة شملت جميع مجاالت  العالم  التكنولوجية  يواجه  الثورة  اة ، وأصبحت 

ئيسي المحرك لعجلة الحياة ، وأصبح ثأثير استخدام التكنولوجيا علي األفراد  الرقمية هي العنصر الر 
 سريعًا في  أكثر من أي وقت مضي ، وتكنولوجيا التعليم من العلوم التربوية التي شهدت نموًا وتطوراً 

خدام  ركان التي شملتها رياح التغيير والتجديد ، وُيعتبر استالعصر الحديث ، وُيعد التعليم أحد أهم األ
المهمة   الموضوعات  من  التعليمية  والعملية  التدريس  في  التعليم  تكنولوجيا  مستحدثات  وتوظيف 

أ بإبداع  راهن  األمم  مصير  أن  الجميع  إدرك  بعد  وباألخص   ، سعت  والمعاصرة  وبالتالي   ، بنائها 
  يتالءم ما  ذا التطور من خالل تطوير المناهج والمقررات الدراسية بالمؤسسات التربوية علي مواكبة ه

الحديثة   التكنولوجيا  استخدام  علي  الطالب  قدرات  تنمية  بهدف  وذلك  المعرفة  عصر  متطلبات  مع 
 منها. واالستفادة

إلى أن استخدام تكنولوجيا التعليم    "Asettea"" ،  العجمي، "أحمد    "الخياطعلي  وأكد كل من "
  تعليم أفضل للدارسين على مختلف أعمارهم   تحقيق  ساعد علىوي،    ي تحقيق األهداف التعليميةيساعد ف

  تشويق الطالب تعمل علي زيادة عامل  ، و   تسهم في رفع مستوى التعليم ونوعيتهو ،    ومستوياتهم العقلية
 ( 27:   22( )265  :11. )ب موضوع الدرس إلى مستوى إدراكهموجذب انتباههم ، وتقري

ونظم  لي  بالتاو  وتقنيات  أساليب  عن  بالبحث  مطالبة  التعليم  ومؤسسات  المجتمعات  أصبحت 
والتعليم   تعليمية جديدة التربية  في مجال  منها  واالستفادة  التطورات  هذه  لمواكبة  تلك    ،  ،  بين  ومن 

رمز    3.0وحتي الويب    1.0تصف التسعينات بداية من الويب  التقنيات الحديثة التي ظهرت في من
السريع  األستجاب الثانى(QR Codeة  الجيل  انواع  يعد من  الذي  باسم    ( ،  المعروفة  للشفرة الخطية 

"الباركود" ، ولكنه يختلف عنه فى الشكل والقدرة التخزينية االعلى  ويمكن فك شفرة رمز االستجابة  
 28جوالة )السريع وقراءته باستخدام أحد البرامج المخصصة لذلك ، والذى يمكن توافرها على األجهزة ال

 :4( )33 ) 

 
  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  –أستاذ بقسم المناهج وطرق التدريب والتدريب وعلوم الحركة الرياضية 
  كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات –مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز التمرينات والعروض الرياضية 
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، ويقصد بها تلك الشفرة    من التقنيات الحديثة"  ((QR Codeاالستجابة السريع  "رمز    ويعتبر 
من    ، وبالرغم  المستخدمة في السوبر ماركت والمحالت التجارية والصيدليات وفي أماكن أخرى كثيرة

حله  ية التعليمية ما زال في مرا، إال أن استخدامه في العمل  موجود منذ أكثر من سبعة عشرة عاًما   أنه
، تتكون    رموز ثنائية األبعاد خطيةعبارة عن  هو    "((QR Codeجابة السريع  االستو"رمز    ،  األولية

،    تلك الرموز مربعة النماذج يمكن أن تحتوي على معلومات   ،  من نماذج سوداء على خلفية بيضاء
، ولفك شفرة   ، أو أي بيانات أخرى "إلنترنت عنوان لمواقع على شبكة ا"، " ، "فيديو" نص مكتوب " مثل

السريع  االستج"رمز   بكاميرا    "((QR Codeابة  مزوًدا  متنقاًل  يملك جهاًزا  أن  المستخدم  يجب على 
وبرنامج لقراءة الرموز »قارئ الباركود« لكي يقوم بعملية المسح الضوئي للباركود لعرض النص المكتوب  

االستجابة السريع  "رمز    د العديد من البرامج التي تنشأ وتقرأيوج، و   أو لفتح صفحة إنترنت أو ما شابه 
QR Code)) "( .13 ) 

 علي أهمية استخدام رمز األستجابة السريع  Chicioreanu"  ،  ""Billal"من  ويشير كل  

Code)  QR )   في الفصول الدراسية ، حيث أنها تعمل علي تسهيل وتيسير التعلم وتبادل المعرفة كما
تعزيز عملية التعلم ويساعد في تحسين أداء وإنتاج المعلمين لدعم العملية التعليمية    انه يساعد علي

(24  :180 –  187 ) 
دام  لي أنه يمكن استخإ  "Chu, H. K., " ،"Robertson    ،"Green" من "  ويشير كل

ية  ضمن المطبوعات الورقية مثل الكتيبات واألوراق اإلرشاد   ((QR Codeودمج رمز األستجابة السريع  
تقنيات الويب المتعددة ، وهذا يتيح للمعلمين    ، أي أنه بمثابة الجسر الذى ينقل الورق المطبوع إلى 

الكتيب الورقي وداخل    دمج كافة الوسائط المتعددة من أصوات ولقطات الفيديو ومواقع اإلنترنت ضمن
 ( 217:   24( )12:  32القاعات الدراسية ، والتى ال يمكن أن تعكسها المواد المطبوعة بمفردها . )

" هو توافرها  ((QR Codeاالستجابة السريع  " إلي أن أحد أهم مميزات "رمز  محمد عطاويشير "
التعليمية ، وتحفيز المتعلم ألنه يعتمد  البيئة  وإتاحتها بطرق متنوعة وعديدة ، مما يساعد في إثراء 

هد وتعزز قدرات الطالب وتزيد من  بصورة كبيرة على فاعلية المتعلم ، ومن ثم فهى توفر الوقت والج
االستجابة  لطالب ، كما أن استخدام "رمز  دافعيتهم للتعلم ، تراعى وتلبى احتياجات الفروق الفردية بين ا

" فى المواقف التعليمية يؤدى إلى إحداث التدريس المتمايز ، وذلك عن طريق  ((QR Codeالسريع  
واحيانًا الطالب المتعثرين من خالل بعض المصادر  توجيه الدعم المناسب لبعض الطالب المتميزين  

ا بعض  انتظار  من  فبداًل   ، المرئية  أو  بعض  المسموعة  استكمال  فى  لمساعدتهم  للمعلمين  لطالب 
 QRاالستجابة السريع  الجوانب التكميلية أو االستفسار عن بعض النقاط المبهمة لديهم ، فإن "رمز  
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Code)")    وبعيدًا عن حدة القلق الذى  المواقف وبصورة أكثر فاعلية ،  يعد احد الحلول السريعة لتلك
 (282:  15. )يواجه بعض الطالب عند سؤال المعلمين 

("  (QR Codeاالستجابة السريع  "رمز    استخدامات  إلي أن    م(2014"حصة الشايع" )وتشير  

دعم التعلم  ،  ارجيةاكتشاف المجتمع المحيط من خالل األنشطة الخكثيرة منها ،  في العملية التعليمية
والجماعي دافعيتهم  ،    الفردي  وإثارة  واالستكشاف  البحث  على  المتعلمين  الفصول تحفيز  في  للتعلم 

كتابة التعليمات واإلرشادات الخاصة بإنجاز  ، يستخدم في    التقييم الذاتي للتكاليف المدرسية،    الدراسية
 (4.) الفروض والواجبات 

( في العملية التعليمية في العديد  (QR Codeسريع  ابة الاالستجرمز   Bath استخدمت جامعةو 
 من التطبيقات التي من أهمها:

( يعطي ملخًصا  (QR Codeاالستجابة السريع  رمز  يوجد    بحيث   البحث بمكتبة الجامعةفهرسة   •
 ، مكان وجود الكتاب بالمكتبة. ، اسم المؤلف يوضح عنوان الكتاب 

 .مات الدراسية بالجامعةإرشاد المتعلمين إلى مواقع تقديم الخد  •
الجامعة • أنحاء  جميع  في  باركود  باألنشطة  ،  يوجد  المتعلقة  الكتيبات  مرجعية    وفي  كعالمة   ،

 ( 4)، لخدمات التسويق المتعلقة باألقسام المختلفة. للمدونات التي تقدم الخدمات 
السادات    جامعة مدينة  -كعضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية    الباحثتانومن خالل عمل  

مها طالبات الكلية تكون على هيئة نصوص  تستخد الحظا أن معظم الكتب والمقررات الجامعية التى  
مطبوعة ومدعومة ببعض الصور والرسومات فقط ، مما يترتب عليه صعوبة إدراك الطالبات للعديد 

مقرر    ة وأن وخاص  ،من األجزاء العملية من خالل القراءة أو اإلطالع على الصور والرسومات فقط  
ة لطالبات الفرقة الثانية بنات يحتوي علي العديد من  التعبير الحركي )مهارات البالية( والذى يتم تدريس

المهارات العملية التي تحتاج إلي توضيح وأداء نموذج عملي للمهارة ، فقد كانت الباحثتان تلجأ احيانًا  
اإلنترنت أو أى انشطة آخرى بهدف    إلى عرض بعض المصادر الرقمية مثل عروض الفيديو ومواقع

من اجزاء المحاضرات والتطبيقات العملية ، فقد استشعرت الباحثتان أن  تدعم الطالبات ، وهذا كان ض
مجرد عرض تلك المصادر الرقمية أثناء المحاضرة أو التطبيثقات العملية غير كافى ، وأن الطالبات 

الكلية أو فى كثير من االحيان تحتاج إلى عرض تلك المصاد  ر الرقمية أكثر من مرة سواء داخل 
 خارجها .

 ( (QR Codeاألستجابة السريع    في إنشاء كتيب تعليمي مدعم برمز  الباحثتانفكر    ومن هنا
استخدام   أهمية  الدراسات  العديد  اثبتت  أن  بعد  السريع  وخاصتًا  األستجابة  في   ((QR Codeرمز 
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عيمها بفديوهات  راء العملية التعليمية والمفاهيم المجردة وتد العملية التعليمية ، حيث أنها تساعد فى إث
وأنشطة وأمثلة متعددة ومتنوعة ومختلفة ، وذلك من خالل عملها كوسيط تكنولوجي يربط بين الكتاب 

انه به داخل المحاضرة من خالل الورقي والوسائط المتعددة المعدة مسبقًا ، حتي تستطيع الطالبة األستع
ة وفقا لقدراتها ، وكذلك األستعانه به ايضا  ألداء للمهارة والخطوات التعليمية أكثر من مر مشاهدة طريقة ا 

(  2015)خارج المحاضرة ووقت التمرين والمذاكرة ، آي أنه يمكن اإلستعانه به في أي وقت وأي مكان.  
(31 ) 

 ((QR Codeرمز األستجابة السريع  لي أهمية إستخدام  ومن أهم هذه الدراسات التي أكدت ع
التعليمية   العملية  "في  من  كل  إسماعيلدراسة  طه  )عال  "(  10م() 2019"  عبدهللا  ،  "  نورة 

"19م()2017)  ، عطا(  محمود  )محمد  "15م()2017"   ،  )Qiao, & Wu,  " (2015(  )31)  ،
Chen," Hung & Fang,"  (2015()23م" ، )Lai, et al,  "(2015()27م، )   "Al-Khalifam 
& An"  (2011( )21م ، )Ozdemir" (2010( )30م). 

 هدف البحث  
 QRبرمز االستجابة السريع    مدعم  تعليميالتعرف على استخدام كتيب  يهدف هذا البحث إلى   

Code)الرياضية  بنات بكلية التربية    ثانيةلطالبات الفرقة البعض نواتج التعلم في البالية    ( وتأثيره على
 السادات.مدينة  جامعة
:: فروض البحثرابعا    
مستوى   في " للمجموعة الضابطة"جد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياس القبلي والبعدي و ت .1

" ولصالح متوسط  قيد البحثالمختارة "  للبالية  مستوى األداء للمتغيرات المهاريةو   التحصيل المعرفي
 القياس البعدي. 

مستوى    " فيلتجريبيةا  للمجموعة"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياس القبلي والبعدي   .2
المختارة "قيد البحث" ولصالح متوسط  للبالية  مستوى األداء للمتغيرات المهارية  و   التحصيل المعرفي
 القياس البعدي. 

"المجموعة التجريبية" توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعتي البحث   .3
الم  في  "الضابطةوالمجموعة   التحصيل  المهاريةو   عرفيمستوى  للمتغيرات    للبالية   مستوى األداء 

 المختارة "قيد البحث". 
برمز    ستخدام كتيب تعليمي مدعمنحو ا  الطالبات بالمجموعة التجريبية   وانطباعات تباين نسب آراء   .4

 فى تعلم مهارات البالية. ((QR Codeاإلستجابة السريع  
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 مصطلحات البحث:
االستجابة السريع رمز   (QR Code) 

بأنه "رمز ثنائي البعد يمكن قراءته من قبل األجهزة الجوالة المزودة     Fredrick (2013)  فهعر 
 ( 25:  26بقارئ رمز االستجابة السريع". )

،    ، أو رسالة نصية أوتوماتيكية  عنوان على شبكة اإلنترنت أو    فيديومتعدد متصلة ب  هي رموز
ي ، تساعد في دمج الكتيب  اخل الكتيب التعليمأو إختبارات إلكترونية ، يتم وضعها د   أو بطاقة عمل

الورقي مع الوسائط المتعددة ، وذلك بهدف إثراء المحتوي التعليمي ، ويتم فك هذه الرموز بواسطة  
 تعريف اجرائي" كاميرا الهواتف النقالة من خالل برنامج قارئي الماسح الضوئي.  "

:  إجراءات البحث  
: منهج البحث   
لمالئمته لطبيعة وهدف وفروض وعينة الدراسه قيد البحث ،    المنهج التجريبي  الباحثتان  استخدم
ة  القبلي  ات القياس  باستخدام و   التجريبي مجموعتين أحدهما ضابطة واألخرى تجريبية  تصميممع تحديد ال

 ة لمتغيرات البحث.البعديو 
 مجتمع وعينة البحث: 

( مجتمع البحث : 1  
الثانية ب  من طالبات مجتمع البحث بالطريقة العمدية  ار  ختي إتم   التربيــة الرياضيـــة الفرقة  كليــة 

 ( طالبة. 173م  والبالغ عددهن )2020/ 2019جامعة مدينة السادات المقيدات للعام الجامعى 
( عينة البحث :  2  

بنسبة  ( طالبة  75)  عددهن  بــلغتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث وقد   
 من إجمالى مجتمع البحث وتم توزعهن عشوائيًا على مجموعات البحث.  60.69٪

( تصنيف عينة البحث:3  
 ( 1جـدول )

 لمجموعات الدراسة قيد البحث يف عينة البحث نتص
 النسبة المئوية  العدد  مجموعات البحث  العينة

 30 "الضابطة" المجموعة  ٪76.19 30 "تعلم تشاركى  األولى"المجموعة التجريبية  األساسية  
 ٪23.81 15 األستطالعيةالمجموعة 

 ٪100 75 اإلجمالـى
 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 262 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

وبنسبة مئوية    ( طالبة 60)أن إجمالي العينة األساسية قد بلغت  (  1)  جدوليتضح من       
76.19٪   ( األستطالعية  العينة  بلغت  حين  فى   ، البحث  مجتمع  إجمالي  مئوية  15من  وبنسبة   )
 مالى مجتمع البحث ومن خارج أفراد العينة األساسية. إج من 23.81٪

:  عينة البحث"أعتدالية" تجانس ( 4  
وقوع   من  اإلعتدالى    عينةللتأكد  التوزيع  وبالتالى  الطبيعى  المنحنى  تحت  باستخدام  البحث 

اإللتواء   التجانسإلمعامالت  والذي    يجاد عامل   , والتجريبية  األساسية  الدراسة  من  ضح  تيلمتغيرات 
 (9ملحق ) ي .الجدول التال

   : البحث مجموعاتتكافؤ  (5
الضابطة والتجريبية في المتغيرات األساسية  البحث    تىللتأكد من تقارب المستويات بين مجموع 

"والتجريبية   البحثالمختارة  مجموعول،  "  قيد  بين  العالقة  بحساب    الباحثتانقامت  البحث    تىضبط 
 ( 10ملحق )التكافؤ بينهما. 

 وسائل وأدوات جمع البيانات 
 بإستخدام األدوات التالية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث: تانالباحث اقام

 تحليل البيانات.  (1
 (تان)إعداد الباحثإستمارة تسجيل البيانات.  (2
 (تان)إعداد الباحث استمارة تقيم مستوى األداء. (3
 )الذكاء(إختبار مستوى القدرات العقلية.  (4
 (تان)إعداد الباحث ار المعرفي.ختباإل (5
 (تان)إعداد الباحث .اآلراء واألنطباعات  أستمارة (6

 وفيما يلي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:
ــابقة والمرتبطة والبحوث العلمية واإلنتاج العلمي والمؤتمرات ،تحليل البيانات (1 ــات الســـ  : الدراســـ

 لة بموضوع.المراجع العلمية )العربية ، األجنبية( ذات الص
 إستمارة تسجيل اليانات. )إعداد الباحثة( (2

  –بتصــميم إســتمارة لتســجيل البيانات وتضــمنت : بيانات خاصــة )اســم الطالبة   تانالباحث اقام
 (1ملحق )إختبار الذكاء(.  –العمر الزمني  –الوزن  –الطول 

 (5اء. ملحق )استمارة تقيم مستوى األد (3
 عدة من قبل.رات تقيم األداء مباإلستعانه باستما تانالباحث اقام
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 إختبار مستوى القدرات العقلية. )الذكاء( (4
"جابر بتطبيق إختبار الذكاء اللفظى للمرحلة الثانوية والجامعية الذى قام بإعداده  تانالباحث اقام

، والذي ثبت مدى صدقة وثباته لقياس السمة    ( 4ملحق )م(  2007)  عبد الحميد ، محمود أحمد عمر"
 من أجلها.  التي وضع 

( 11المعامالت العلمية لالختبارات : ملحق )  
 

   خطوات تصميم أستمارة اآلراء واألنطباعات:
 * هدف اإلستمارة :

رمز  " نحو التعلم بإستخدام  عينة البحث "المجموعة التجريبيةأستهدفت اإلستمارة أستطالع رآى  
  لبالية المختارة قيد البحث.وتأثيرة على تعلم بعض مهارات ا  ((QR Codeاالستجابة السريع 

 * صياغة وتحديد العبارات:
إلى المراجع العلمية والدراسات السابقة تم صياغة    أنطالقًا من عنوان البحث وهدفه ، وأستناداً 

الكتيب التعليمي  إستخدام  وتحديد عدد من العبارات التي تعكس رأى الطلبة نحو التعلم عن طريق  
واستخدم وتأثره علي بعض نواتج التعلم في البالية ،  (  (QR Codeيع  بة السر االستجاالمدعم برمز  

ذات الخمس أوزان لمناسبتها للبحث وقد روعي في تصميم العبارات "األستمارة"    ليكرتطريقة    تانالباحث
أن تؤدى إلى الحصول على بيانات دقيقة وأن تكون العبارات بسيطة ومفهومة وال تكون مركبة تتضمن  

من معنى واحد حتى ال تؤدى إلى التداخل وللتأكد من صياغة العبارات ومدى صدقها في قياس  أكثر 
األنطباعات الوجدانية للطالبة. وتقوم الطالبة بإبداء الرأي نحو عبارات األستمارة وفق ميزان  اآلراء و 

  (12ملحق )   تقدير خماسي.
( 13ملق )  ستجابة السريع:التعليمي المقترح بإستخدام رمز اإل الكتيبتصميم   

باإلطالع على العديد من الدراسات والبحوث التربوية ، ووجدت أن هناك العديد   تانالباحثقام  
"  ADDIEمن النماذج التعليمية التى تم تصميمها ومن أمثلة هذة النماذج نموذج التصميم التعليمى لــــ "

  نموذج مى شمندى ،    (34)  م(2005)  فارنموذج إبراهيم ال،  (  34)م(  1996)  نموذج مانس( ،  35)
،  17م()2015) خفاجى(  رشا   ، ، صفاء شحاته  قاسم  )2013)  نموذج مجدى  وبعد 14م(   ،  )

، والذى   (9)  م(2002)  نموذج عبد اللطيف الجزاربإتباع    الباحثتان  ااإلطالع على هذه النماذج قام
  تان الذى اتبعته الباحث  لتعليمى( نموذج التصميم ا1يتكون من خمس مراحل أساسية ، ويوضح شكل )

 (8( ، ملحق )9ملحق ). إلعداد الكتيب والبرنامج التعليمي
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 تجربة البحث : 
 تكونت تجربة البحث من أربعة مراحل : 

 ما قبل تجربة البحث : 
 فى هذه المرحلة بالتهيئة لتجربة البحث من خالل الخطوات اآلتية : الباحثتان اقام
بطبيعة    نحد مدرجات الكلية لتعريفهأ( طالبة لمدة ساعة ب30أفراد العينة )  بجميع  تمهيديلقاء   •

 . سيكلفون بها عقب كل لقاء ، وكذلك جدول اللقاءات وعنوان كل لقاء  وكذلك المهام التى  البحث،

عمل عرض تقديمى بسيط لشرح ماهية رمز االستجابة السريع وفكرة عمله وعرض أسماء بعض   •
 رويد الخاصة بإجراء عملية مسح رمز االستجابة السريع . التطبيقات على االند 

عبر هواتفهم الذكية وفتحه ، ثم    "Play Store"طلبت من جميع أفراد العينة البحث على متجر  •
  QR-code Readerى برنامج لقراءة رمز االستجابة السريع ، وذلك من خالل كتابة  آ البحث عن  

 . تفهم النقاليار أحد البرامج والقيام بتحميله على هاداخل المكان المخصص للبحث ، ومن ثم اخت

ة السريعة ، وطلبت منهم إجراء عملية المسح  بتوزيع ورقة بها بعض أشكال رمز االستجاب   اقام •
لشكل رمز االستجابة السريع باستخدام البرنامج الذى قاموا بتحميله على هاتفهم النقال للتأكد من 

ة استخدام البرنامج وإجراء علية المسح لرمز االستجابة السريع بسهولة  اتقان جميع أفراد العينة لمهار 
  توجد أى مشاكل للدخول على شبكة اإلنترنت . نه الأ، وكذلك للتاكد مرة آخرى 

 المطبوع على كل فرد من أفراد المجموعة التجريبية .  الكتيب التعليمىتم توزيع  •
 القياسات القبلية :

البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد البحث في   القبلية لمجموعتي  تم إجراء القياسات 
 م.2019/ 8/10، 7األثنين والثالثاء الموافقين   يوميالفترة من 

 تطبيق التجربة األساسية: 
  األربعاء   يوم  في الفترة من  الكتيب التعليمى المعد تم اخضاع المجموعة التجريبية للتعلم بواسطة  

الموافق  حتى  م9/10/2019  الموافق األربعاء  أسبوعياً ،    م25/12/2019  يوم  واحدة  وحدة   بواقع 
دقيقة ، في حين خضعت المجموعة الضابطة للبرنامج التعليمى    45وحدة زمن كل منها    12بإجمالي  

الكمى للوحدات التي ( التوزيع  13، ويوضح جدول )  المتبع والذي يعتمد على الشرح وأداء النموذج
التعليمي  احتوى  البرنامج  )عليها  جدول  يوضح  كما  تلك  14،  لمحتويات  والكيفي  الزمنى  التوزيع   )

 .  .الوحدات 
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 ( 13جدول )
 للبرنامج الكمىالتوزيع 

 التوزيع الزمني  البيان  م
 أسبوع( 12) عدد األسابيع 1
 ( وحدة تعليمية12) عدد الوحدات إجمالى  2
 ة وحدة واحد ( 1) الوحدات في األسبوع عدد  3
 ( دقيقة90) زمن الوحدة التعليمية 4
 ( دقيقة45)  زمن التطبيق في الوحدة الواحدة  5
 ( دقيقة45) بقية الوحدة التعليمية لتدريس بقية مقرر التعبير الحركى 6

 ( 14جدول )
 التوزيع الزمنى والكيفي للوحدات التعليمية

عدد  رقم األسبوع 
 التاريخ محتوى الوحدات الوحدات 

 مVaganova Ballet Academy 9/10/2019 أوضاع الذراعني 1 األول األسبوع
 مBattement Soutenu 16/10/2019 بامتو سوتية 1 األسبوع الثاني
 مRond de jambre 23/10/2019 دوران الرجل 1 األسبوع الثالث
 مGlissade 30/10/2019 اإلنزالق 1 األسبوع الرابع

 مChassé 6/11/2019 الزحلقة 1 األسبوع اخلامس
 مPiqué 13/11/2019 الرفع مع األنتقال 1 األسبوع السادس
 مpas de chat 20/11/2019 خطوة القطة 1 األسبوع السابع
 مpas de Bourrée 27/11/2019 اخلطوة الثالثية 1 األسبوع الثامن
 مpas de Bourrée – Sissonne 4/12/2019 السيسوناخلطوة الثالثية و 1 األسبوع التاسع
 مSissonne 11/12/2019 السيسون 1 األسبوع العاشر

 مArabesques 18/12/2019 االربيسك 1 األسبوع احلادي عشر
 مTournant 25/12/2019 الدوران على القدمني 1 األسبوع الثاني عشر

 القياسات البعدية :
لمجموعتي   البعدى  القياس  إجراء  في    البحثتم  والتجريبية  البحث الضابطة  قيد  المتغيرات 

م وذلك علي نحو ما تم إجراؤه في القياسات القبلية  29/12/2019،  28السبت واألحد الموافقين    ىيوم
 ( 3ملحق )، وتم تقييم مستوى األداء المهارى بواسطة السادة المحكمين. 
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: المعالجات اإلحصائية   
:   بيعة البحث وذلك باستخدام برنامجالمعالجات اإلحصائية المناسبة لط  الباحثتان  ااستخدم

 Statistical Pacakage for the Social(  SPSS)ِحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

Scienceوتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية ، : 
 معامل ارتباط "سبيرمان".  • المتوسط الحسابي. •
  تحسالنسب المئوية لمعدالت ال • عياري.نحراف الماإل  •
 .(t-testمعادلة اختبار"ت") • الوسيـط. •
  لتواء. معامل اإل  •

 عرض ومناقشة النتائج:
 أوال  : عرض ومناقشة نتائج مستوى التحصيل المعرفى لمهارات البالية المختارة : 

 التحصيل  مستوى   فى  الضابطة  للمجموعة(  البعدية  -  القبلية)  القياسات  نتائج  ومناقشة  عرض .1
 البحث". قيد" المختارة البالية راتهالم المعرفى

 ( 15جدول )
     لمهارات المعرفى التحصيل مستوى  داللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى فى

 30ن= البالية المختارة " قيد البحث" للمجموعة الضابطة     

 المتغيرات 
 القياس البعدى  القبلى القياس 

نسبة   قيمة "ت"  ف.م
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 81.76 43.14 20.17 2.26 24.67 1.33 4.50 االختبار المعرفى
 2.048=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية 

 المعرفى  التحصيل   مستوى "ت" الجدولية فى    >( أن قيمة "ت" المحسوبة  15يتضح من جدول )
شير إلى وجود ت" دالة إحصائيًا وهذا يمما يدل علـى أن قيمة "  "قيد البحث"المختاره    البالية  لمهارات 

الضابطة  للمجموعة    البالية  لمهارات   المعرفى  التحصيل   مستوى البعدى( في    –فروق بين القياس )القبلى  
 . ولصالح القياس البعدى والمستخدم معها األسلوب التقليدى فى التدريس

ــابطة إلي جدوى ال  الباحثتانُتعزو   ــبب ذلك التقدم لدي المجموعة الضـــ طريقة التقليدية التي ســـ
علي تلقي المتعلم للمعلوـمات والمـفاهيم من المعلم وجـهًا لوجـة ، مـما يعزز  اليمكن إغـفالـها والتي تعتـمد 

من دافعية الطالبات للتعلم ، حيث تتالئم هذه العالقات االجتماعية والجوانب اإلنســــــانية بينهم ، ويزيد 
متقـدمـة مثـل الثـانويـة أو المرحلـة الجـامعيـة أو الـدراســـــــــــــــات "الطريقـة التقليـديـة" مع المراحـل التعليميـة ال

 العليا. 
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ــرح اللفظى وأداء  هذة الباحثتانكما ُتعزو   النتيجة إلى أن المعلم فى "الطريقة التقليدية" )الشـــــــــــ
النموذج العملى( قـدمـت للطـالبـات المزيـد من المعلومـات والمهـارات والمعـارف الجـديـدة والمتنوعـة حول 

كـما ـقدـمت معلوـمات عن األخطـاء الشــــــــــــــائـعة التى تحـدث أثـناء األداء ، وـكذـلك  لبـحث""قـيد االمـهارات 
احــل األداء والنواحى الفنيــة التى يجــب مراعــاتهــا أثنــاء األداء ، وبــالتــالى فــإن أى وضــــــــــــــحــت لهن مر 

معلومات تقدم للطالبات ســـوف تزيد من حصـــيلتهن المعرجية وتجعل هناك تقدم فى مســـتوى التحصـــيل  
 القياس القبلى والبعدى لصالح القياس البعدى.المعرفى بين 

التقليدي "الطريقة  التحصيل  ومن خالل ما سبق يتضح أن  إيجابي علي مستوى  ثأثير  لها  ة" 
م(  2017" )نورة عبدهللا، "(  10م( )2019)  عال طه"المعرفي ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "

إلي أن الطريقة التقليدية )الشرح اللفظى   أشارت التي  ( ،  15م( )2017" )محمد محمود عطا( ، "19)
تعتمد على أسلوب التلقين كان لها تأثير إيجابى فى مستوى التحصيل    وأداء النموذج العملى( والتى

 المعرفى للطالبات. 
 والمستخدم معها الكتيب  التجريبية  للمجموعة(  البعدية  -  القبلية)  القياسات  نتائج  ومناقشة  عرض .2

  المختارة   المختارة  البالية  لمهارات  لتعلم  المعرفى  التحصيل  مستوى   فى  السرعية   ابةباإلستج  المدعم
 البحث". قيد"

 ( 16جدول )
     لمهارات المعرفى التحصيل مستوى  داللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى فى

 30ن= البالية المختارة " قيد البحث" للمجموعة التجريبية     

 المتغيرات 
 القياس البعدى  بلى س القالقيا

نسبة   قيمة "ت"  ف.م
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 83.85 55.34 23.20 1.95 27.67 0.94 4.47 االختبار المعرفى

 2.048=   0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية  
 المعرفى  التحصيل   مستوى "ت" الجدولية فى    >( أن قيمة "ت" المحسوبة  16يتضح من جدول )

مما يدل علـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وهذا يشير إلى وجود   "قيد البحث"المختاره    البالية  ت ارالمه
التجريبية  للمجموعة    البالية  لمهارات   المعرفى  التحصيل  مستوى البعدى( في    – فروق بين القياس )القبلى  
  البالية   لمهارات   لتعلم  فىالمعر   التحصيل  مستوى   فى  السرعية   باإلستجابة  المدعم  والمستخدم معها الكتيب 

 .ولصالح القياس البعدىالمختارة 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 268 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

 QR         "االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  هذة النتيجة إلى أن    الباحثتانوُتعزو       

Code))   في صورة ورقية ورقمية ، بمعني أن تكون صفحات الكتيب   المادة التعليمية  يساعد في توفير
مثل الرسوم المتحركة والصور ولقطات الفيديو والمؤثرات قية مدموجة بالوسائط المتعددة  التعليمي الور 

سهولة الوصول ، و   ساطة قراءته بب كما انه يتميز   ،  الصوتية المتنوعة وخلفية صفحات جذابة وغيرها
  سهولة عرضه على الطالب كما أنه يتميز ب ،   ستخدام قارئ الماسح الضوئيمن خالل اإلى محتوياته 

باس  الدراسة  بالكمبيوتر في قاعات  المتصل  البروجكتور  الهاتف باستخدام    تخدام جهاز  أو من خالل 
في أي  إمكانية االتصال به  بحرية تامة وتساعدة في  تصفحه  كما أنه يتيح للمعلم  ،   الماسح الضوئي

 جبالتالي كل هذا يؤدي إلي رفع المستوي المعرفي للطالبات. للحصول على المعلومات  وقت 
 "   االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  هذة النتيجة إلى أن ايضا    الباحثتانوُتعزو       

QR Code))    يزيد للمعلومات ، وكذلك  الفورى  التجول والوصول  يتميز بسهولة االستخدام وحرية 
ومايحتويه    السريع  كشف الغموض عن هوية رمز االستجابة   عامل التشويق واإلثارة والمتعة اللحظية أثناء

، كما أنه يساهم في إثراء البيئة التعليمية ، ويوفر الوقت والجهد ،  هذا الرمز من معلومات وفيديوهات  
وتراعى وتلبى احتياجات الفروق الفردية  ويسهم في تعزز قدرات الطلبات ، وتزيد من دافعيتهن للتعلم ،  

 بين الطلبات ، ويعتبر بمثابة تغذية راجعة فورية. 
كسـر    ((QR Code "االـستجابة الـسريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  إلي أن الباحثتانشـير تو 

ــاعـــدهن في التعبير عن أفكـــارهم والبحـــث عن الحقـــائق   ــالبـــات وســــــــــــــ حـــاجز الخوف والقلق لـــدى الطـ
"الكتيب والمعلومات بوســـائل أكثر وأجدى مما هو متبع فى قاعات الدراســـة التقليدية ، وكذلك ألحتواء  

ــه بمهارات البالية  ((QR Code "االســـــتجابة الســـــريعم برمز  عليمي المدعالت   على معلومات خاصـــــ
مقترنة بوســـائل توضـــيحية لها من )نصـــوص ، فيديو ، صـــور ، وغيرها( والتى تؤدى إلى الترابط بين  
المعلومات المقدمه وتمكن من اســــــتيعاب المعلومات عن طريق اشــــــتراك أكثر من حاســــــة ، فالمعلومة 

بية  تقدم للمتعلم بأكثر من وســــــيلة تخاطب أكثر من حاســــــة من حواس المتعلم وتكون أكثر إيجاعندما  
 وفاعلية ، هذا باألضافة إلى العرض المنظم والمشوق للمعارف والمعلومات.

أن شعور الطالبات بالمسئولية عن تعلمهن دفعهن لقضاء أوقات كاجية فى    الباحثتانكما ترى  
 لعلمى الخاص بمهارات البالية كل هذا أدى تحسين مستوى الطالبات.دراسة المقرر والمحتوى ا

( أننا نعيش عصـــرًا يطلق عليه عصـــر اإلنفجار  8م( )2000" )الحميد شــرفعبد ويضـــيف "
ــائل تمكننا من إدراك  ــتفادة من هذه المعارف يجب علينا البحث عن وســـــــ المعرفى  ولكى يمكننا اإلســـــــ

ــيع فكر  ــائط يســـــمح بتوفير مبدأ وال تهمل معلومة ، و هذه المعارف بســـــرعة حتى ال يضـــ أن تعدد الوســـ
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ا كل متعلم ما يناسبه ويتمشى مع قدراته وإمكاناته واستعداداته فهناك ) الصوت التنوع ، حيث يجد فيه
الفيديو... إلخ (   –الموســيقى –الصــور الثابته والمتحركة   -الرســوم الثابته والمتحركة    -النص   -

الحواس وهــذا يزيــد من فــاعليــة التعلم ، تنوع المثيرات التى تتعــامــل مع مختلف  ويكون نتيجــة لــذلــك  
ذلك أثناء   الباحثتانالقدرة على توصــــيل المعرفة بالشــــكل المناســــب وبأفضــــل صــــورة ممكنة، وراعت  و 

 . ((QR Code "االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز تصميم 
في تكنولوجيا  ( علي ضرورة استخدام وتوطيف ال1م( )2004" )إبراهيم عبد الوكيل الفار"  يشيرو 

ــاب الخبرة التي تؤهـله  لخـدمـة األهـداف التربوـية  المقررات وذـلك ــاعـد كـل متعلم على اكتســــــــــــ التي تســــــــــــ
 لمواجهة متطلبات الحياة العصرية.

"  نورة عبدهللا "(  ، 10م()2019)عال طه" وتتفق هذه النتائج مع دراســـة مع دراســـة كل من  "
(  16)  م(2016الفوزان" )مشــعل أحمد ( ، "15م( )2017" )محمد محمود عطا( ، "19م( )2017)

" ،Qiao, & Wu,    "(2015( )31م) " ،Chen, Hung & Fang,( "2015( )ودراسة  23م ، ) 
"Lai, et al,( "2015( )27م)    ،"Al-Khalifam & An"  (2011( )21م، )"Ozdemir" 
 QR"االســــــــــــــتجابة الســــــــــــــريعدعم برمز الكتيب التعليمي الموالتي تشــــــــــــــير إلى أن "(  30م( )2010)

Code))" .كان له تأثير إيجابى فى مستوى التحصيل المعرفى للطالبات 
لمجموع ومناقشة  عرض   .3 البعدية  القياسات  الضابطةنتائج  البحث  "المستخدمة    تى  والتجريبية 

 المختارة.  الباليةمهارات  الكتيب المدعم باإلستجابة السرعية فى مستوى التحصيل المعرفى لتعلم ل
 ( 17) جدول

    لمهارات لتعلم المعرفى التحصيل مستوى  فى البعدية القياسات متوسطى بين الفروق  داللة
 30=2ن=1ن والتجريبية  الضابطة البحث لمجموعتى" البحث  قيد"  المختارة البالية      

 المتغيرات 
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

قيمة   ف.م
 "ت" 

بة  سن
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 10.84 5.13 3.00 1.95 27.67 2.26 24.67 االختبار المعرفى
 2.048=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية   

 المعرفى  التحصيل   مستوى "ت" الجدولية فى    >( أن قيمة "ت" المحسوبة  17يتضح من جدول )
دل علـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وهذا يشير إلى وجود ا يمم  "قيد البحث"المختاره    البالية  لمهارات 

بين   الضابطة لمجموع  البالية  لمهارات   المعرفى  التحصيل  مستوى في    البعدية  القياسات فروق    تى 
  لتعلم  المعرفى  التحصيل  مستوى   فى  السرعية  باإلستجابة  المدعم  والتجريبية والمستخدم معها الكتيب 

 المجموعة التجريبية. صالح ل و ة المختار  البالية لمهارات 
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 "   االســــــــتجابة الســــــــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  هذة النتيجة إلى أن   الباحثتانوُتعزو  
QR Code))  "وفقا لخطوات و ظيم المادة التعليمية في صــــــــــــــورة وحدات صــــــــــــــغيرة متتابعة يتميز بتن

يســــــاعد في   "((QR Code  "االســــتجابة الســــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  ، كما أن   منطقيه
ــياغة   ــحة  هداف بطريقةاألصـــــ ــاعد  واضـــــ نحو تحقيق األهداف بدقة   لبات توجيه الطفي  ، كما أنه يســـــ

          "االسـتجابة السـريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  محتوى  ، كما أن باســتخدام اإلرشــادات والتعليمات  

QR Code))"  محتوى وفقًا البة حرية مشــــــــــاهدة ال، كما أنه يتيح للط طالبات مناســــــــــب لمســــــــــتوى ال
التنوع في طرق ، كما أنه يتميز ب  من األنشــــــــــــــطة والبدائل التعليمية لقدراتها ، كما أنه يوفر عدد كافي

 . ، كما أنه يوفر تغذية راجعة للطالبة عرض المعلومات 

ــتجابة ال"الكتيب التعليمي المدعم برمز  أن   النتيجة إلىهذه  الباحثتانكما ُتعزو    "   ســـريعاالسـ
QR Code))"   فيديوهات خاصـة بالمهارات ، وصـور مسـلسـلة لكل مهارة ، إلى جانب   يحتوى على

الفنية ، والخطوات التعليمية ، واألخطاء الشـــــــــــــائعة ،  الشـــــــــــــرح النظرى للمهارة ومايحتوية من النواحى
يل الطـالبة  وتوافر الـعديد من األســــــــــــــئـله واإلختـبارات بـعد كل وحدة تعليمـية للتعرف على مدى تحصــــــــــــــ

وتحديد مســـتواها ، باإلضـــافه إلى أنه تم تنظيم المعلومات بصـــورة منطقية متســـلســـلة ، كل ذلك ســـاعد 
عملية التشــويق واإلثارة  مما وفر نوعًا من األثراء التحصــيلى لدى اد من على جذب إنتباه الطالبات وز 
 الطالبات ورغبة عالية للتعلم.

"الكتـيب التعليمي المـدعم برمز  بهـا    مكـانـات التى يتميزهـذه النتيجـة إلى األ  الـباحثـتانوترجع  
المعلومات بأكثر من طريقة ســواء من خالل شــرح المعلمة   يقديم  "((QR Code  "االســتجابة الســريع

ــريع"الكتـيب التعليمي الـمدعم برمز  ـبالمحـاضــــــــــــــرة ، أو من خالل اـلدخول على   ــتـجاـبة الســـــــ        "  االســـــــ

QR Code))"  ــ ــتخدام قارئ الماســــــ ــافة إلى التغذية  ح الضــــــــوئي من علي الهاباســــــ تف ، هذا باألضــــــ
مة داخل المحاضــــرة أو من خالل مجموعات التدريب بين  الراجعة وتصــــحيح األخطاء ســــواء من المعل

  "( (QR Code "االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  الطالبات بعضهن البعض كما أن  
شـــذ وذلك  ت للحصـــول على المعرفه واإلســـتفســـار عن أىيوفر الفرصـــة للطالبات للدخول فى أى وق

 لبات.بهدف ورفع مستوى التحصيل المعرفى لدى الطا

ــة كل من  " م(  2017" )نورة عبدهللا"(  ، 10م()2019)عال طه"  وتتفق هذه النتائج مع دراسـ
 ,Qiao( ، "16)  م(2016مشعل أحمد الفوزان" )( ، "15م( )2017" )محمد محمود عطا( ، "19)

& Wu,   "(2015( )31م) " ،Chen, Hung & Fang,( "2015( )ــة  23م  ,Lai" ( ، ودراســ
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et al,(  "2015( )Al-Khalifam & An"  (2011"،     (27م(  ،21م(   )"Ozdemir" 
ــةوالتي  (  30م( )2010) ــة التجريبيــ ــائج المجموعــ نتــ ــت تفوق  "الكتيـــب التعليمي المـــدعم برمز    اثبتــ

ــريع ــتجابة الســـــ ــت  "((QRCode  "االســـــ ــيل المعرفىوى التفى مســـــــــ "المجموعة  للطالبات عن    حصـــــــــ
 .الضابطة

 ثانيا  : عرض ومناقشة نتائج مستوى األداء لمهارات البالية المختارة :
المختارة    الباليةالضابطة لمهارات  لمجموعة  لالبعدية(    -نتائج القياسات )القبلية    مناقشةو  عرض .1

 "قيد البحث".
 ( 18جدول )

 الباليةالقبلى والبعدى لمهارات ياس الق داللة الفروق بين متوسطى
  30ن= المختارة " قيد البحث" للمجموعة الضابطة 

 المهارات المختارة م
 القياس البعدى  القياس القبلى 

قيمة   ف.م
 "ت" 

نسبة  
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 83.44 30.46 2.67 0.55 3.20 0.26 0.53 أوضاع الذراعين 1
 83.65 41.08 2.66 0.28 3.18 0.25 0.52 باتمو سوتية 2
 86.58 29.79 2.58 0.50 2.98 0.31 0.40 دوران الرجل  3
 91.10 30.38 3.07 0.41 3.37 0.36 0.30 اإلنزالق  4
 86.35 38.46 2.72 0.33 3.15 0.29 0.43 الزحلقة 5
 87.54 36.41 2.67 0.24 3.05 0.31 0.38 الرفع مع األنتقال 6
 84.44 45.99 2.55 0.36 3.02 0.18 0.47 خطوة القطة  7
 85.32 39.42 2.50 0.31 2.93 0.25 0.43   الخطوة الثالثية 8
 85.23 41.50 2.77 0.39 3.25 0.33 0.48 السيسون  9
 85.80 43.83 2.72 0.30 3.17 0.24 0.45 االربيسك 10
 83.97 39.38 2.62 0.36 3.12 0.23 0.50 الدوران على القدمين 11
 2.048=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية    

جميع مهارات البالية  "ت" الجدولية فى    >( أن قيمة "ت" المحسوبة  18يتضح من جدول )
مما يدل علـى أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا وهذا يشير إلى وجود فروق بين القياس    "قيد البحث"المختاره  
الضابطة والمستخدم معها األسلوب التقليدى  للمجموعة    مستوى األداء المهارى   البعدى( في  –)القبلى  

 .ولصالح القياس البعدى فى التدريس
هــذه النتيجـــة إلى أن التعلم بــالطريقـــة التقليـــديــة )المتبعـــة( تقـــدم المزيــد من    البــاحثتــانُعزو  تو 

لمضـمون األداء   نومعرفته -ثقيد البح –المعلومات الجديدة والمتنوعة وممارسـة المتعلمين للمهارات 
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ــلوكية  ــرح اللفظي والمعلومات المرتبطة بالمهارات واألنماط السـ الخاص بكل مهارة وذلك من خالل الشـ
  ةبـاإلضــــــــــــــافـة إلى النموذج  أو العرض العملي للمهـارة ، مع قيـام الطـالـب ةب توافرهـا ـلدى الطـالبـالواجـ

ــتها وما يصـــاحب ذلك من تدعيم لأ أو تصـــحيح   ةداء المهارى عن طريق المعلمبأداء المهارة وممارسـ
 حيث يساعد ذلك على تكون صورة واضحة لتلك المهارات. ، األخطاء
إلى جدوى الطريقة التقليدية   "المجموعة الضــابطة"ســـبب ذلك التقدم لدى  الباحثتانُعزو  تكما  

، حيــث قيــام    ةعلمــالمُ للمعلومــات والمفــاهيم من    طــالبــةالتي ال يمكن إغفــالهــا والتي تعتمــد على تلقى ال
 بشــــــــــــــرح المهـارة وعرض نموذج لهـا والـتدرج في عملـية تـقديم التغـذـية الراجعـة خالل ـكل مرحـلة ةالمعلمـ

ــانية بينهن ،   من مراحل التعليم ، كما أن الطريقة التقليدية تبرز العالقات األجتماعية والجوانب اإلنســـــــ
 ويزيد دافعية الطالبات للتعلم. 

تتمتع بمزايا حقيقية    ح أن الطريقة التقليدية المتبعة )الشـرح والعرض(ومن خالل ما سـبق يتضـ 
لهـا تـأثير إيجـابي على    كمـا أن فى مهـارات البـاليـهجعلتهـا تحقق فـاعليـة فى تحســــــــــــــين أداء الطـالبـات  

ــتوى أداء المهارات المختارة ــات التي  "قيد البحث"  مســــــــ وتتفق هذه النتائج مع نتائج الكثير من الدراســــــــ
 .طالبات المهارى لدى الداء تأثير الطريقة التقليدية على مستوى األ أشارات إلى

م(  2017" ) نورة عبدهللا"( ،  10م()2019)عال طه"  وتتفق هذه النتائج مع دراسة مع دراسة كل "
الطريقة التقليدية )الشرح اللفظى وأداء   ( ، في أن الطر15م( ) 2017" )محمد محمود عطا ( ، " 19)

المهارى لدى داء  األ تى تعتمد على أسلوب التلقين كان لها تأثير إيجابى فى مستوى  النموذج العملى( وال
 للطالبات. 

التجريبية المستخدمة "الكتيب  البعدية( للمجموعة    -نتائج القياسات )القبلية  ومناقشة  عرض   .2
 المختارة.   الباليةلتعلم لمهارات   "((QR Code "االستجابة السريعالتعليمي المدعم برمز 

 ( 19دول )ج
 الباليةلمهارات داللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى 

  30ن=           المختارة " قيد البحث" للمجموعة التجريبية           

 المهارات المختارة م
 القياس البعدى  القياس القبلى 

قيمة   ف.م
 "ت" 

نسبة  
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 83.72 39.37 3.24 0.43 3.87 0.29 0.63 ذراعينأوضاع ال 1
 86.25 57.11 3.45 0.37 4.00 0.27 0.55 باتمو سوتية 2
 90.18 35.79 3.49 0.41 3.87 0.31 0.38 دوران الرجل  3
 92.50 34.86 3.70 0.47 4.00 0.31 0.30 اإلنزالق  4
 87.29 42.14 3.64 0.42 4.17 0.26 0.53 الزحلقة 5
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 المهارات المختارة م
 القياس البعدى  القياس القبلى 

قيمة   ف.م
 "ت" 

نسبة  
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 87.95 41.81 3.43 0.42 3.90 0.32 0.47 األنتقال الرفع مع 6
 87.60 47.89 3.39 0.45 3.87 0.28 0.48 القطة خطوة  7
 86.84 46.94 3.30 0.43 3.80 0.23 0.50   الخطوة الثالثية 8
 87.53 29.62 3.30 0.50 3.77 0.29 0.47 السيسون  9
 87.63 48.93 3.40 0.39 3.88 0.28 0.48 االربيسك 10
 85.57 59.81 3.44 0.38 4.02 0.19 0.58 الدوران على القدمين 11
 2.048=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية    

جميع مهارات البالية  "ت" الجدولية فى    >( أن قيمة "ت" المحسوبة  19يتضح من جدول )
ر إلى وجود فروق بين القياس دالة إحصائيًا وهذا يشي  "ت"  مما يدل علـى أن قيمة  "قيد البحث"المختاره  
"الكتيب التعليمي المدعم  التجريبية المستخدمة  جموعة  مستوى األداء المهارى للمالبعدى( في    – )القبلى  
 .ولصالح القياس البعدى "((QR Code "االستجابة السريعبرمز 

" ريعاالســــــــتجابة الســــــــ"الكتيب التعليمي المدعم برمز  إلى أن هذه النتيجة    الباحثتانُعزو  تو 
QR Code))"    ــيط  فى عملية التعلم ــمن أكثر من وسـ ــميم تعليمى يتضـ ــميمة وفق نموذج تصـ تم تصـ

، النص المكتوب ، الموســيقى ، اإلختبارات اإللكترونية(  ، كل ذلك  مثل )الفيديو ، الصــور المســلســة
ة والنقاط  ســــاعد الطالبات على فهم واســــتيعاب شــــكل المهارة ومســــار الحركة ووضــــوح المراحل المختلف

الفنية لها ، وكذلك أعطى الفرصــــة للمتعلم برؤية المهارة بصــــورة واضــــحة ولمرات عديدة والتأكيد على  
مما يعمل على تثبيتها ويجعل عملية التعلم ســـهلة وشـــيقة ، كل ذلك أدى إلى إســـتثارة  جميع مراحلها ، 
ــريعدعم برمز  "الكتيب التعليمي الم" بإســـــتخدام  المجموعة التجريبيةدافعيه طالبات " ــتجابة السـ  "االسـ
QR Code))"  " قيـد  نحو األســــــــــــــتمرار في التعلم لزيــادة فــاعليــه أداءهن المهــارى للمهــارات المختــارة

طالبات    "((QR Code "االســـــتجابة الســـــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  " ، كما ســـــــاعد بحثال
ــحيح  " الدخول إليه فى أى وقت وفى أى مكان لتلقالمجموعة التجريبية" ى المعلومات والمعارف وتصــــ

 األخطاء.
أنه من المعروف أن المتعلم المبتدئ ينجذب دائمًا نحو األشـــياء التي تشـــد   الباحثتانكما تشـــير  

اإلنتباة  لذلك ُتعتبر أجهزة الهاتف من أفضــــــــل األجهزة التى تعمل على جذب إنتباه المتعلم أثناء تعلم  
علية أثناء التدريس وتســــــــــــاعد على زيادة الدافعية نحو  مهارات األنشــــــــــــطة المختلفة جيصــــــــــــبح أكثر فا

ــتجابة الســــــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  ة للنشــــــــــاط الحركي ، كما أن الممارســــــــــ  QR "االســــ

Code))"   المقترح سـاهم فى تكوين تصـورًا حركيًا صـحيحًا للمهارات ، كما سـاعد على إمداد الطالبات
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ــائعـة ، وكـذـلك بـقدر كبير من التغـذـية الراجعـة التى أ دت إلى إصــــــــــــــالح ـقدر كبير من االخطـاء الشــــــــــــ
التجريبية  للمجموعة "إلى األداء الحركى الصـــــحيح ، وبالتالى تحســـــنت نتائج األداء المهارى  الوصـــــول 

ــتخدمة   ــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  المســـــــــ ــتجابة الســـــ فى المهارات "    "((QR Code "االســـــ
 . "قيد البحث"المختارة 

ــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  ذلك التقدم إلي أن    تانالباحثوتعزو   ــتجابة الســـ  QR"االســـ

Code))"    بيئــة تعلم مرنــة من جميع النواحى ، من حيــث وقــت التعلم ومكــانــه ، إذ يمكن للمتعلمين
يمكن الدخول استخدام المحتوى التعليمى عبر الهاتف من خالل قارئ الماسح الضوئي فى أى مكان و 

 ، عندما يكون لديهم االســــــتعداد للتعلم ، كما أو نهاراً   ليالً ، وفى الوقت المناســــــب لهم من المنزل  إليه
أنه يســاهم في إمكانية الوصــول للمحتوى أكثر من مرة حســب احتياجاتهم وقدراتهم فى التعلم، وبالتالي  

مما يجعل  ، باسـتمرار  طالع على المادة العلمية للمقررات والمحاضـرات  األ ة من خاللةسـتطيع الطالبت
فهو يمكن المتعلم من تلقى المادة العلمية باألســــلوب الذى يتناســــب   المتعلم أكثر اعتمادًا على نفســــة ،

ــل،    مع ـقدراـتة الســــــــــــــمعـية والمرئـية وـبالـتالي يحقق األهـداف   ،  ممـا يزـيد من عملـية التـفاعـل والتواصــــــــــــ
لتعلم ويرتفع مسـتوى األداء لدي الدافعية ل  التعليمية المراد تحقيقها فى أقصـر وقت وأقل جهد ويزيد من

 الطالبات.
ــريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  ذلك أيضــــــــًا إلى أهمية    الباحثتانوترجع     ــتجابة الســـ  "االســـ

QR Code))  من معلومات خاصــــــه بمهارات البالية مقترنة بوســــــائل توضــــــيحية لها من  وما يحتوية  
والتى تؤدى إلى الترابط بين المعلومات المقدمه وتمكن من  )نصـــــــــوص ، فيديو ، صـــــــــور ، وغيرها(  

اسـتيعاب المعلومات عن طريق أشـتراك أكثر من حاسـة ، فالمعلومة والمهارة عندما تقدم للمتعلم بأكثر  
ــيلة تخاط ــافة  من وســـ ــة من حواس المتعلم تكون أكثر إيجابية وفاعلية ، هذا باألضـــ ب وأكثر من حاســـ

ق المهارت ، وإمكانية اإلطالع على تلك المصــــــــادر والتفاعل معها فى إلى العرض المنظم و المشــــــــو 
أى وقت من ليل ونهار وأى عدد من المرات ، مع توافر أكثر من نموذج للمهارة  وبأكثر من أســـلوب 

ــر   وبأكثر من ــعور الطالبات بالمســـاواة فى توزيع الفرص فى العملية التعليمية وكسـ وســـيلة ، كما أن شـ
ــالبــــات وتمكينهن من التعبير عن أفكــــارهن والبحــــث عن المهــــارات حــــاجز الخوف والقل لــــدى الطــ ق 

والمعلومات بوســـــــــائل أكثر وأجدى مما هو متبع ، كل ذلك ســـــــــاعد الطالبات فى رفع مســـــــــتوى األداء 
 بالية.بمهارات ال

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


  
 

 

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 275 

 

ISSN : : 2636-3860 (online) 

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
2020( يوليو 1( العدد ) 34المجلد )  

ISSN : : 2636-3860  

(  19م( )2017" )نورة عبدهللا"( ،  10م()2019) عال طه"  وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من "
 Chen, Hung، " (31م( )2015)"  ,Qiao, & Wu( ، "15م( )2017" )د محمود عطامحم، "

& Fang, ( "2015 ( )23م .) 
والتجريبية "المستخدمة    البحث الضابطة  تىنتائج القياسات البعدية لمجموعومناقشة  عرض   .3

 المختارة. الباليةالكتيب المدعم باإلستجابة السرعية لتعلم لمهارات 
 ( 20جدول )

 البالية لفروق بين متوسطى القياسات البعدية لمهاراتداللة ا
  30=2=ن1ن البحث الضابطة والتجريبية  المختارة " قيد البحث" لمجموعتى                   

 المهارات المختارة م
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

نسبة   قيمة "ت"  ف.م
 ع   س   ع   س   ٪التحسن

 17.31 4.55 0.67 0.43 3.87 0.55 3.20 أوضاع الذراعين 1
 20.50 9.64 0.82 0.37 4.00 0.28 3.18 باتمو سوتية 2
 23.00 8.31 0.89 0.41 3.87 0.50 2.98 الرجل دوران  3
 15.75 5.64 0.63 0.47 4.00 0.41 3.37 اإلنزالق  4
 24.46 10.78 1.02 0.42 4.17 0.33 3.15 الزحلقة 5
 21.79 10.62 0.85 0.42 3.90 0.24 3.05 الرفع مع األنتقال 6
 21.96 8.32 0.85 0.45 3.87 0.36 3.02 خطوة القطة  7
 22.89 8.31 0.87 0.43 3.80 0.31 2.93   الخطوة الثالثية 8
 13.79 4.76 0.52 0.50 3.77 0.39 3.25 السيسون  9
 18.30 7.80 0.71 0.39 3.88 0.30 3.17 االربيسك 10
 22.39 9.89 0.90 0.38 4.02 0.36 3.12 قدمينالدوران على ال 25

 2.048=  0.05قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية    
جميع مهارات البالية  "ت" الجدولية فى    >أن قيمة "ت" المحسوبة    (20جدول )يتضح من  

 " البحثالمختارة  ب  "قيد  فروق  وجود  إلى  يشير  وهذا  إحصائيًا  دالة  "ت"  قيمة  أن  علـى  يدل  ين  مما 
  البحث   مجموعتي مستوى األداء المهارى لمهارات الرقص الحديث المختارة بين  في    البعدية  ات القياس

 البالية  لمهارات  لتعلم  السرعية  باإلستجابة  المدعم  "الكتيبالتجريبية المستخدمة    المجموعةولصالح  
 .  ".المختارة

لمهارات البالية   ( وجود نسب تحسن فى مستوى األداء المهارى 20كما يتضح من جدول )
البحث"المختارة   و   المجموعتينلكل من    "قيد  التحسن    يتضحالنتائج  هذه  من خالل  ،  نسبة  فى  أن 

"الكتيب التعليمي المدعم  في المجموعة التجريبية    "قيد البحث"    مستوى األداء المهارى لمهارات البالية
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، وترجع    مجموعة الضابطةالكانت أعلى من نسبة تحسن    ((QR Code  "االستجابة السريعبرمز  
  ( (QR Code  "االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز    المجموعة التجريبة  تفوق   الباحثتان

 QR       "االستجابة السريع"الكتيب التعليمي المدعم برمز  إلى أن استخدام    ة الضابطة"مجموع "ال  عن

Code))    بات يمكنهن من تفهمهن المعلومات التى التعليم يقدم عنصرًا شيقًا شديد الجذب للطالفى
، يسهل عليهن النهل من المعلومات فى كل وقت ، متخطين    تقدم لهن بشكل واقعى ، ومبسط ، وحقيقى 

بذلك قيود المكان والزمان ، وأن التوجه نحو تعزيز التعليم والتعلم من خالل استخدام التكنولوجيا يدعم  
أهدافها اإلستراتيجية الرئيسية ، فلقد أصبح إدخال التكنولوجيا  مؤسسات التعليم العالى فى تحقيق بعض  

ليم العالى ضرورة ملحة واصبح استخدام التكنولوجيا فى النظم التعليمية على المستوى  فى سياق التع
بيئة تعليمية متطورة وغير   التعليمى ، والبحثى والمجتمعى حتمية ال فكاك منها لتوفير  المؤسسى ، 

 تقليدية .
 QR"   السريع االستجابة  "الكتيب التعليمي المدعم برمز  هذة النتيجة إلى أن    الباحثتانو  وُتعز 

Code))    يتميز بسهولة االستخدام وحرية التجول والوصول الفورى للمعلومات ، وكذلك يزيد عامل
يه هذا ومايحتو   كشف الغموض عن هوية رمز االستجابة السريع  التشويق واإلثارة والمتعة اللحظية أثناء

ليمية ، ويوفر الوقت والجهد ،  ، كما أنه يساهم في إثراء البيئة التعالرمز من معلومات وفيديوهات  
ويسهم في تعزز قدرات الطلبات ، وتزيد من دافعيتهن للتعلم ، وتراعى وتلبى احتياجات الفروق الفردية  

 بين الطلبات ، ويعتبر بمثابة تغذية راجعة فورية. 

االستجابة  "الكتيب التعليمي المدعم برمز  ذلك إلى األمكانات التى يتميز بها    الباحثتانوترجع  
من فيديوهات خاصة بالمهارات وصور مسلسلة لكل مهارة إلى جانب الشرح    ((QR Code  "السريع

النظرى للمهارة ومايحتوية من شرح للمهارة ،  والخطوات التعليمية ، واألخطاء الشائعة ، وتوافر العديد  
يمية للتعرف على مدى تحصيل الطالبة وتحديد مستواها ، سئله واإلختبارات بعد كل وحدة تعلمن األ

انتباه   باإلضافه إلى أنه تم تنظيم المعلومات بصورة منطقية متسلسلة ، كل ذلك ساعد على جذب 
ت ورغبة الطالبات وزاد من عملية التشويق واإلثارة  مما وفر نوعًا من األثراء التحصيلى لدى الطالبا

 ساعد على إثراء العملية التعليمية ورفع مستوى األداء المهاري.عالية فى التعلم ، كل هذا 
أن    الباحثتانوتعزو   إلى  أيضًا  برمز  ذلك  المدعم  التعليمي  السريع"الكتيب          "االستجابة 

QR Code))    التكلفةي وقلة  والدقة  بالبساطة  أنه    تميز  كما  إلىفرصه  يتيح  ،  مختلف   الوصول 
يتيح  ءته ، كما أنه  وقرا  هقلة المعوقات الفنية في تصميم، كما أنه يتمز ب   وسرعةالمعلومات بسهولة  

 جمع المعلومات وعرضها ، كما أنه يساهم في    ندماج في األنشطة التعليميةعلى اإل   ات الفرصة للمتعلم
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استرجاع المعلومات سرعة وبساطة  ، ويتمز ايضا ب  بطريقة سريعة ودقيقة ويسهل عملية تبادلها
 . هاوتخزين

" نورة عبدهللا"(  ،  10م() 2019)عال طه"  وتتفق هذه النتائج مع دراسة مع دراسة كل من  "
(  16)   م(2016مشعل أحمد الفوزان" )( ، "15م( )2017" )محمد محمود عطا( ، "19م( ) 2017)

" ،Qiao, & Wu,    "(2015( )31م) " ،Chen, Hung & Fang,( "2015( )23م  )  ودراسة ، 
"Lai, et al, ( "2015 ( )27م)     ،"Al-Khalifam & An"   (2011 ( )21م، )"Ozdemir" 
االستجابة  "الكتيب التعليمي المدعم برمز    اثبتت تفوق نتائج المجموعة التجريبيةوالتي  (  30م( )2010)

"المجموعة    فى مستوى األداء المهارى لمهارات البالية المختارة للطالبات عن  "((QR Code  "السريع
 .الضابطة

 استخدام  نحو  التجريبية  بالمجموعة  الطالبات  وانطباعات  آراء  نسب  ثالثا  : عرض ومناقشة نتائج
 :البالية مهارات تعلم فى( QR Code) السريع اإلستجابة برمز مدعم  تعليمي كتيب

 ( 21جدول )
 لمدعما آراء وأنطباعات أفراد عينة المجموعة التجريبية نحو أستخدمهن الكتيب

 المختارة                البالية لمهارات السرعية لتعلم برمز اإلستجابة
 30ن=

بدرجة  العبــارات  م
 كبرية جدًا

بدرجة 
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدًا

اجملموع 
 التقديرى

النسبة 
 املئوية

 (  (QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    1

 سبعان  عل  تعلم ةعض ىهبرات الببلي .
30   -  -  - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    2

أعطتتبنا الة تت  ةتتبلناء أعنتتبع تعلم ةعض ىهتتبرات  

 الببلي .

27 2 1  -  - 146 97.33 

  (د(QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    3

 آلخر ن.جعلنا أقام عل  المربعاة وىعبون  ا
28 2  -  -  - 148 98.67 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    ع4

ا داع   تتنتاتيتت   عتنتتا  الت تلتأل  أو  ةتتبلتدتق    شتتتتعترنتا 

 المهبرى.

 -  - 1 1 28 147 98.00 

 ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    5
 سبعانا عل  رؤ ه المهبرة ىن عاة زوا   ىدخلا .

27 2 1  -  - 146 97.33 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    6

أجزاع المهبرة    االنخبتب  لرؤ هستتتتبعانا عل  تر يز  

 ةاق .
28 1 1  -  - 147 98.00 
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 ( 21جدول )تابع 
 لمدعما آراء وأنطباعات أفراد عينة المجموعة التجريبية نحو أستخدمهن الكتيب

 المختارة                البالية لمهارات لتعلم  السرعية برمز اإلستجابة
 30ن=

 

  

 العبــارات  م
بدرجة 

 كبرية جدًا
بدرجة 

 كبرية
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
بدرجة 

 قليلة جدًا
اجملموع 

 التقديرى
النسبة 
 املئوية

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    ع7

 96.00 144 25 4 1 - - جعلن  ال أشعر ةبلخ ام.

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    8

 الاا اة ةررع . ت ن المهبرة الحر يهجعلنا أ
24 5 1 - - 143 95.33 

(  (QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    ع9

جعلنا ال أستتتتخطي  املمبم ةةياي  اتتتتب  الن بم ى  

 وجعلنا عصبي . زىالئا
- - - - 30 150 100 

لم  شتتتعرنا ةبلملث أعنبع تعلم    للببر قداستتتخدااى    10

 100 150 - - - - 30 الببليه.المهبرات الحر ي  ف  
 100 150 30 - - - - ليء ىايا وىضيع  للققت. للببر قداسخداام  ع11
  ((QR Code   لرىز االستخابة  الرتر استخدااى    12

 شعرنا ةبلرعبدة.
29 1 - - - 149 99.33 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    13

ستتتبعانا عل  فهم الن بل الصتتتعب  أعنبع ىشتتتب اة  

 المهبرات.
30 - - - - 150 100 

14
 ع

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى   

 شعرنا ةبمرتببك. 
- - - - 30 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    دااى   استخ 15

أ ةر فتبعليت  وتعلم أ بر قتار ىن المعلقىتبت    جعلنا

 فا أقث وقت ىمةن.

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر      استخدااى  16

لبعض   المعرف   الاتتبنتتع  فهم   ستتتتتتبعتتانا عل  

 المهبرات ف  الببليه.

30 - - - - 150 100 

17 
  ((QR Codeرىز االستخابة  الرتر    لاستخدااى   

 دافعيخ  نحق تعلم ىهبرات الببليه.زاد ىن 
30 - - - - 150 100 

18 
  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر      استخدااى 

ستبعان  عل  ددراك أد  الخابيتيث المرتبط  ةخعيلم  

 ىهبرات الببليه 
30 - - - - 150 100 
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 ( 21جدول )تابع     
 لمدعما آراء وأنطباعات أفراد عينة المجموعة التجريبية نحو أستخدمهن الكتيب

 المختارة                البالية لمهارات لتعلم  السرعية برمز اإلستجابة
 30ن=

)  يتضح   المجموعة ا21من جدول  وأنطباعات  النسبية آلراء  األهمية  لتجريبية في  ( 
"قيد    وأتقان مهارات البالية  ((QRCode  "االستجابة السريعالكتيب التعليمي المدعم برمز  استخدام  
مما ُيعتبر مؤشر جيدًا على أن   ٪100:    ٪95.33نسبة إستجاباتهن ما بين    تراوحت حيث    البحث"

بإاستخدام   المدعم برمز  التعلم  التعليمي  فاعلية في    ((QR Code  "االستجابة السريع"الكتيب  ذو 
"الكتيب التعليمي المدعم تحقيق الجانب الوجداني وتعديل اتجاهات المتعلمين نحو التعلم بإاستخدام  

 ( (QR Code "االستجابة السريعبرمز 
"الكتيب التعليمي المدعم  إيجابية آراء الطالبات "بالمجموعة التجريبية " إلى أن    الباحثتانوتُعزو  

وميول واتجاهات الطالبات    قد زاد من تجاوب وجذب إنتباه  ((QR Code  "االستجابة السريعبرمز  

 العبــارات  م
بدرجة 

 كبرية جدًا
بدرجة 

 كبرية
بدرجة 

 متوسطة
بدرجة 

 قليلة
بدرجة 

 قليلة جدًا
اجملموع 

 التقديرى
النسبة 
 املئوية

  ((QR Codeلرىز االستتخابة  الرتتر    استتخداام   19

عل  االستخارتبر عن المعلقىبت المبىضت     ستبعان 

 الخ  تربعان  عل  ا داع الصحيح لمهبرات الببليه. 

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    20

ستبعان   لخصتحيح أخطبئ  الخ  أ خشتاخهب عنا أداع  

 ىهبرات الببليه. 

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeىز االستخابة  الرتر    لر  استخدااى  21

زاد ىن دافعيخ  نحق ةت   الاهتا عنتا تعلم ىهتبرات  

 الببليه.

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر      استخدااى  22

 سبعان  ةبلشعقر ة ات  أعنبع تعلم ىهبرات الببلي  .
26 4 - - - 146 97.33 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    23

 سبعان  عل  الخ ق م ال ات  لمهبرات الببليه.
25 5 - - - 145 96.67 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    24

ستتتتبعان  ةبلشتتتتعقر ةبلاور ام ابة  للمعلم  أعنبع  

 تعلم ىهبرات الببليه.

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر    استخدااى    25

عملي  الخشتتق أل وا عبرة أعنبع تعلم ىهبرات  زاد ىن  

 الببليه.

30 - - - - 150 100 

  ((QR Codeلرىز االستخابة  الرتر      استخدااى  26

عل  تحرتتتتين وتعز ز ا داع المهتبرى    ستتتتتبعتان 

 لمهبرات الببليه.

30 - - - - 150 100 
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مما دفعهن للمشاركة اإليجابية في العملية التعليمية وقد أثار نشاطًا ذاتيًا هادفًا من جانب الطالبات  
ومن ثم أتاح ذلك للطالبات متابعة الدروس بنشاط ، كما أنه يجمع بين أكثر من أسلوب وأداة للتعلم ،  

عية جديدة من التعلم تناسب خصائص الطالبات واحتياجاتهن  اء كانت "رقمية أم تقليدية" ، وتقديمه نو سو 
من ناحية ، وتناسب طبيعة الموضوعات الدراسية )البالية( وأهدافها التعليمية التى نسعى لتحقيقها من  

التعليمية المقدمة لها ،    ناحية أخرى ، كما أنه يساعد الطالبات على تنمية مهارات التفاعل مع المادة
، وتواجد الُمعلمة فى الوقت المناسب من خالل شبكة اإلنترنت أو فى قاعات    يالتهازموالتواصل مع  

الدراسة ، كل ماسبق ساعد فى خلق جو من األلفة تجاة تعلم مادة التعبير الحركى )البالية( وهذا ما  
 تفتقر إلية طرق التعليم المعتادة .

 QR "االســـــــــتجابة الســـــــــريعز  "الكتيب التعليمي المدعم برمذلك إلى أن    الباحثتانوترجع  

Code))   له أســلوب جديد ومميز تمامًا وهذا بشــهادة الطالبات أنفســهن ، أيضــا ألنه يعمل على جذب
وذلك من خالل الرؤية الواضـــحة والمشـــوقة للمهارات وتركيز الحواس أثناء العرض الشـــيق بما    اإلنتباة

فيــات ملونــة ، وكــذلــك عرض األداء الحركى للمهــارات ورؤيتــه بســــــــــــــرعــات مختلفــة  جيــه من ألوان وخل
ــيقية ، وكذلك حرية اإلبحار داخل   –)ســـــريعة  ــاحبة موســـ ــًا وجود مصـــ "الكتيب التعليمي  بطيئة( وأيضـــ

ــتعداداتهن   ((QR Code "االســـــــتجابة الســـــــريععم برمز  المد ، كل هذا أثار اهتمام الطالبات وإســــــــ
صـــــحيح والتركيز جيما يتم عرضـــــه ، وزاد من شـــــغف ودافعية الطالبات نحو بذل لإلســـــتيعاب والتعلم ال

 المزيد من الجهد لتعلم المهارات حيث أنه تم إستثارة حواس الطالبات وبالتالي زاد تركيزهن . 

أنه البد من تعديل وتطوير البرامج التعليمية المقدمة للمتعلمين وصـــــياغتها    الباحثتانكما ترى  
تنشـــــــــــيط القدرات والطاقات الالزمة لعملية التعلم والتحصـــــــــــيل من خالل إســـــــــــتخدام   بطرق تعمل على

ــاهم فى وضـــــع اللبنة األولى لبداية حقيقية للتعلم   ــبة لهن ، فإننا بذلك نســـ ــية المناســـ ــاليب التدريســـ األســـ
ــاركـًا فى الفعـال اـل ــاطـه اـلذاتى وطـاـقاـته وـقدراـته محورًا للعملـية التعليمـية ومشــــــــــــ ذى يجعـل المتعلم ونشــــــــــــ

كما أن التعليم التقليدي في  تنفيذها ، وذلك قد يســــــــــــاعده على توجيه نشــــــــــــاطه الزائد إلى ماهو مفيد ،
ة الفكر الوقت الراهن لم يضــــــــفي الجديد على المحتوى التعليمي لأجيال ألنه وحده ال يســــــــتطيع مواكب

، حيث  حد والعشـــرينلنقلة بالكم والنوع لطالب القرن الوا  ذلك  يحتاج ، كما أن العالم العربي العصـــري 
التوجــه    ه البــد منأنــ  البــاحثتــان  ترى ، لــذا    مقــارنــة بــالــدول العــالميــة  أن مســــــــــــــتوى التعليم متــدن جــداً 

ــاندة للتعليم التقليدي إلى  ــاماًل وينعكس ذلك على  ، التي تؤدى إلى ت تطبيق آليات تعليمية مســ غييرًا شــ
، كما أن المعلم فى هذا األســلوب يتحول    المتعلم من خالل ما يمكن أن يوفره له هذا األســلوب الجديد 

 إلى مرشد وموجه ويصبح المتعلم هو أساس العلمية التعليمية.
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 اإلستناجات والتوصيات" 
 أوال  : االستنتاجات :

، وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها ، وفى حدود    فروضة هدف البحث و   حدودفي   
 االستنتاجات التالية:إلى  الباحثتانعينة البحث توصل 

برمز   .1 المدعم  التعليمى  الكتيب  السريع  استخدام  على    الذي(  (QR Codeاالستجابة  طبق 
لمهارات مستوى التحصيل المعرفي ومستوى األداء    في" أدى إلى تحسين  المجموعة التجريبية"

 البعدي ياس لصالح الق القبلي والبعديحيث أظهرت فروق معنوية بين القياس  "قيد البحث" البالية
 .البعدينسبة التحسن لصالح القياس  فيوكذلك 

صيل  مستوى التح  في" أدى إلى تحسين  المجموعة الضابطةطبق على "  التقليدي الذي  التعليم  أسلوب  .2
البحث" البالية   لمهارات  المعرفي ومستوى األداء   القياس    "قيد  بين  حيث أظهرت فروق معنوية 

 .البعدينسبة التحسن لصالح القياس  فيوكذلك  يلصالح القياس البعد  القبلي والبعدي
مستوى    مستوى التحصيل المعرفي وفي  تفوق المجموعة التجريبة علي المجموعة الظابطة  في   .3

 األداء المهاري .

وفى حدود عينة البحث تتقدم    مافى دراسته  الباحثتانبناء على النتائج التي توصلت إليها          
 :الباحثة بالتوصيات اآلتية

التعبير   .1 تعلم مادة  الحديثة في  التقنيات  الطالبات وتدريبهم على استخدام  التقني بين  الوعي  نشر 
التعلم النقال ، البريد اإللكتروني ،  ،    ((QR Codeالسريع    االستجابة رمز  الحركي )البالية( مثل  

 . الفيس بوك ، محركات البحث ، المنصات التعليمية
 

توظيف   .2 الرمز  ضرورة  ،  ((QR Codeسريع  االستجابة  الورقي  الجامعي  الكتاب  حتى   داخل 
تستطيع الطالبة الرجوع إلى المحتوى التعليمي في أي وقت وفى أي مكان وبالتالي يؤدى إلى رفع  

 .مستوى التحصيل

 QR      االستجابة السريعرمز  نشر ثقافة  عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بهدف   .3

Code)) ، على أهمية  وكيفية استخدامه وتطبيقه في الموقف التعليمي  وتعريفهم . 

لتطبيق   .4 ومالئمة  مناسبة  تعليمية  بيئة  السريع  رمز  توفير  تزويد (  (QR Codeاالستجابة  مثل 
 الجامعة بشبكة اإلنترنت إلستخدامها في العملية التدريسية.           
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 قائمـة المراجـع
  أوال : المراجع العربية .

، الــدلتــا لتكنولوجيـا    2الوســـــــــــــــائط المتعــددة التفــاعليــة ، ط  م(:2004عبـد الوكيـل الفـار )إبراهيم   .1
 المعلومات ، طنطا.

 فن البالية" ، الهيئة المصرية العامة للكتب."الحركة في  م(2005أحمد جمعة ) .2
  منهاج الحركة االيقاعية في التربية الرياضية ، دار  م(:1998أكرم خطابية ، أوليفيا بيريزينا ) .3

 الفكر للطباعة والتوزيع ، عمان.
متاح    232"اسـتخدام الباركود في العملية التعليمة" ، مجلة المعرفة ع م(:  2014حصـة الشـايع ) .4

 http://www.almarefh.net/show_content_sub.p علي
ــية ،  م(:2000ر )حنان عبد المؤمن مندور ، مها العطا .5 التعبير الحركي ، كلية التربية الرياضـــ

 جامعة المنوجية.
ــكندراني،زينب   .6 ــ  ،  اإلســ ــار عبد العزيز) آمال يوســ األســــــس النظرية والعلمية   م(:2014انتصــ

 حديث( ، كلية التربية الرياضية ، جامعة الزقازيق. -بالية  –للتعبير الحركي ) شعبي 
ــاليــه والرقص الحــديــث ،  كليــة   م(:2002ربيع محمد ) صفية أحمد محيى الدين ، سامية  .7 الب

 . التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، القاهرة
ــر   الرياضــــــــية،تكنولوجيا التعليم في التربية    م(:2000عبد الحميد شــــــرف" ) .8 مركز الكتاب للنشــــــ

 القاهرة.
 والعلميـــة،نظريـــة  مقـــدمـــة في تكنولوجيـــا التعليم   ال م(:1999عبد اللطيف بن صفي الجزار ) .9

  مكتبة عين شمس. القاهرة،
تأثير دليل إرشــادي مدعم برمز اإلســتجابة الســريع طاولة   م(:2019عال طه عبدهللا إســماعيل ) .10

مجلة جامعة مدينة الســــادات للتربية البدنية والرياضــــية   كلية التربية الرياضــــية   جامعة   القفز،
 مدينة السادات.

اثر اســـــتخدام تكنولوجيا التعليم على تنمية   م(:  2001العجمى )احمد كامل   الخياط،على محمد   .11
دى طالب المدرسـة االبتدائية ، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة ، كلية التربية ، مهارات التحصـيل ل

 جامعة اسيوط.
األسس العلمية والتشريحية لفن البالية    م(:1973فاطمة عبد الحميد السعيد ، نفيسة الغمراوى ) .12

 صرية العامة للكتاب.، الهيئة الم
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تســــــــــــــخير التقنـية بـما يعود بالنفع علي مـناهج التربية    م(:2018فوزية ظافر فالح الشـــــــــهراني ) .13
 http://amnadeer.blogspot.com/2016/04/blog اإلسالمية.

تحسـين فاعلية مؤسـسـات التعليم العالي  م(:  2013رـشا خفاجي )مجدي قاـسم ، صـفاء ـشحاتة،  .14
 باستخدام التكنولوجيا ، دار الفكر العربي.   

((  QR Codeأثر اختالف نمط تصـميم رمز االسـتجابة السـريع   :م(2017محمد محمود عطا ) .15
 ةيلبعض المصـــــــادر الرقمية على تحصـــــــيل الطالب واتجاهاتهم نحو اســـــــتخدام التعلم النقال ،  ل

، العـدد   8، المجـلد    8مبکرة ، جـامعـة الـقاهرة ، رابطـة التربوين العرب ، المـقاـلة للطفوـلة ال ةـيالترب
  علي متاح  330-271، الصفحة 2017 لخريف، ا 8

https://raes.journals.ekb.eg/article_24224.html 
فعالية اســــــــــــتخدام تكنولوجيا التعلم النقال لتنمية بعض  :م(2016أحمد أحمد الفوزان )  مشــــــــعل .16

مهارات تصــــــــــميم مواقع االنترنت والدافعية نحو التعلم الذاتي لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة 
ــالــه مــاجســــــــــــــتير غير منشــــــــــــــورة ،     علي  متــاح  كليــة التربيــة ، جــامعــة الزقــازيق.الكويــت ، رســـــــــــــ

http://193.227.1.160/eulc_v5/Libraries/start 
التدريب التشاركي عن بعد بمراكز مصادر  م(:2015أحمد شمندي ، نصار رمضان عمر ) مي .17

 التطبيقات( ، موسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. –األساليب  –التعلم )المفاهيم 
 ليه ، كلية التربية الرياضية للبنات ، جامعة حلوان ، القاهرة .البا م( :1992التهامي ) نجاح .18
دام تكنولوجيا رمز االســتجابة الســريع فاعلية اســتخ م( :2017عبدهللا عبد العزيز العريني ) نورة .19

ــي للمفاهيم المجردة في مقرر الحاســـــــب وتقنية المعلومات لطالبات  ــيل الدراســـــ علي إثراء التحصـــــ
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة حلوان. المرحلة المتوسطة بالرياض 
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