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 تأثري إستخدام النماذج التعليمية ثالثية األبعاد على تعزيز 
 نواتج التعلم فى الرقص احلديث

 أ.م.د / عالية عادل شمس الدين
  :  املقدمة

ولاا  ، الحيااتة الملتة ااة جميع مجااتال  فينحن نعيش االن عصر الثورة التكنولوجية الغير مسبوقة 
التربيااة البمنيااة والر تبااة، حااس خداابن اوااتلمام ت لوج اات  يعاام مصااتةن لكنولوجياات التعةااي  لر باات  عةاا  مجاات  

والحاام ماان عتلميت ، حت  خعمه البعض السبيس الوحيم لمواج ااة لحااميت  العصاار، ومحااو اكميااة التكنولوجيااة، 
االوت تدة من هذه التكنولوجيت في عمةية التعةي  والتعة  لمت ل اات ماان اهميااة فااي واارعة والاااتن عمةيااة الااتعة ، 

 فااتلتتورا  العتل ، يعيش ت  التي المعةومت  ثورة مع والويمت  ، الحميثة التتورا  مواكبة من حمال كتن لذلك
 ماان الاصااو   لإلواات تدة ونوفا اات  التعةيميااة خوبااتعنت  نعاام  خن والحم ، فتئاة بسرعة لسير اككتديمية العةمية

 .اككتديمية نتنت و ي لضس ال حت  نلتتره فيمت  إنتاتئيين نكون  وخن المعةومت  من ال تئس الك 
واج ة ال روق ال ردية حين المتعةمين، حيث لتين ال ردة لةتعةي  ال رد  مول ت  لكنولوجيت التعةي  ب

 تدة ك تءة وقمرا  المعةمين، حيث لتعمد ولتحااو  خدوارهاا  ماان مةانااين إلاا  وز  ،لبعت  لسرعة وقمرة كس متعة 
مةيااة علاالتعةيميااة المتنوعااة مماات ي  اام ماان جااودة مااوج ين ومرياامين لةعمةيااة التعةيميااة ومنبمااين لةلباارا  

 عس التعة  فور ت .وج ،الج مو وفير الوقت ولةمرس، لوجذح    عةيمية لةمتعةمين وإثترة إهتمتم  تال

(22 :212)  
ولعتباار النمااتال والمجساامت  ماان الووااتئس التكنولوجيااة التاا  يمىاان إوااتلمام ت فاا  مجاات  التربيااة 

م اااترا  اكنشاااتة الر تباااية ولبسااايق اكيااايتء الحاياياااة ولسااا يس بعاااض   الر تباااية حياااث لساااتعم فااا  لعةااا 
ماخةيااة ومعتلجااة مشااىل  ملتة ااة مثااس البعاام المىااتن  لاكج اء، ولستعم خيضاات فاا  التعاارا عةاا  اكجاا اء ا

  (161: 20)وال متن . 
ت  المراوااية م اا وُلعاام النمااتال التعةيميااة ثلثيااة اكبعااتد خحاام الووااتئس واكوااتليا المسااتحمثة لةاياات  بتل

 زقاويق الجامعة   –أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية للبنات  
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حيث يت  في اات عاارم المااتدة المراوااية فاا  دااورة عااروم لاميميااة بآلوااتلما  الحتوااا ا لاا  اللاات  بىااس 
مااتعة ، مااع إلاا ا  المااتعة  بتلت تعااس المبتياار مااع المحتااو  اعلكتروناا  المتااتو عباار ياارائن مةاا  العااروم 

  المااتدة المراوااية، وُلتااتو لاا  فردااة تااو التاميمية )البرنتمج ثلث  اكبعتد( وبتلتتل  الت تعس المبتياار مااع مح
اعبحتر عبر ياارائن العااروم التاميميااة عنجااتز لعةماا  وفااات  لةمسااتر اللاات  باا  وفاا  بااوء ميولاا  وقمرالاا  

 (118:  11وبنيت  المعرفية. ) 
لةي اات  التاايو عتبر الرقص الحميث نشتط ت حركي ت متكتمل  حركتل  متعاامدة ولم اام كااس من اات لةحركااة 

ت لتر اة ودرجة خدائ ت   ، والم ترا لحتتل إل  فترة ماان  ف يال نية خه  مىونت  فن الرقص الحميث ، ولبع 
والتمر ا علاتن الحركت  اكوتوية الملتة ة ، ولعتبر الحركت  ال نية التعبير ااة جمتليااة إاا ماات خ لااان  لتعة ا

 ( 38،41 :3( )51:  2)جمتلي.خدائ ت فتحسين مستو  خداء الحركة هو في حم اال  يىس 

 اكواااتليا لتبياااا  خدااابحت لعتمااام بشاااىس كبيااار عةااا  وممااات وااابا نجااام ان العمةياااة التعةيمياااة   
 لعااامد المرجاااوة ، وحياااث خن اكهاااماا إلااا  الوداااو  والماااتعة  المعةااا  عةااا  لسااا س لكااا  الحميثاااة التعةيمياااة
 فااي المتبعااة ستئالوواا  خداابحت الر تبياااة لألنشاااتة الاواعاام ولتااور والمعةوماات  المعااترا وإلساات  الم ترا 

 التعةيمية.   العمةية وإنجاتو الر تبية الم ترا  لعة  في المتةوب التام  لحاا  وال كتفية لير التعةي 

 : مشكلة البحث
التتلباات   بعااض وجااودبتلكةيااة الحباات  الحركاايمن خل  خبرة البتحثااة فااي لاامر   مااتدة التعبياار 

ص الحااميث بتلتر اااة الصااحيحة خثنااتء عمةيااة رقالم ااترا  اكوتوااية فااي الاا  بعااض سااتتعن خداءلال الللاا  
إوااتلما  التر اااة المتبعااة عاام  لنااو  اوااتليا التاامر   المسااتلممة و نااتلج عاان  الكالتعة ، ولر  البتحثة خن 

دون  ولكاااون هااا  محاااور العمةياااة التعةيمياااةلااااو  في ااات المعةماااة بشااارو الم اااترة ل بيااات ثااا  خداء نماااوال  التاااي
وقاام  التتلباات  راع  ال روق ال ردية حااينلال كمت خن هذه التر اة ،  يميعةالتمشتركة التتلبت  في الموق  

اكداء السااةي  لةم ااترة كماات خن هناات  ماان ال  خوااةوبال يتااتبع الاابعض الشاارو خو يااواج ن دااعوبة فااي ف اا  
مماات قاام ياا ثر فااي قاامرل ن  عم  الودو  إل  ال ما المرجااو وبتلتتلييستتيع رؤ ة النموال بشىس دحين 

 .الحركيء عة  اكدا
لحتو  عة  العميم من الم ترا  االوتوااية  التيونبرا الن الرقص الحميث من اكنشتة الحركية 

لةودااو  إلاا  اكداء الصااحين وماان ثاا   الااتعة  لحتتل إلاا  فتاارة ماان والت للتة  في درجة دعوبت ت  والتي
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التكنولوجياات الحميثااة فاا  ن باارورة اعواات تدة ماا البتحثااة  رخ ، لااذا  لةم ااترا  االوتوااية رفااع مسااتو  اكداء
 بعض الم ترا  اكوتوااية مر  لف   العمةية التعةيمية من خل  إوتلما  النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد

اتلبااات  عواااتثترة الااامافع لااام  الت و واعرلااااتء ح ااات  ئ ااات ثرافااا  الااارقص ع  ن، وز اااتدة المشاااتركة اعيجتحياااة عنمهااا
اابت  حااتجت  اام المبااذو  والاا من  اااسلةااتعة  وواارعة وواا ولة ن نوإيا المعةوماات  مماات يعمااس عةاا  لاةيااس الج ا

 يسااتلم  فياا  الكمبيااولر للةااا حي ااة، حيااث  كماات ي  اام ماان ك ااتءة عمةيااة التاامر  ، الاالز  لةعمةياااة التعةيميااة 
الواقاااع ولجبااار  حاااتكيبتواااتلما  البعااام الثتلاااث الاااذ  يحاااو  الملرجااات  الااا  نماااتال ل لت تعاااس مع ااات التتلباااة

    . ت   كس حواو اوتلموإعس مع ت  ت عة  الت تتلبةال
ومااان خااال  اطااال  البتحثاااة عةااا  العميااام مااان المراجاااع المتلصصاااة والمراوااات  العةمياااة الساااتباة 

لاا  يتتاارق الي اات خحاام مراوااة ال وعةاا  حاام عةاا  البتحثااة خن هااذهوكااذلك ياابىة المعةوماات  الموليااة )اعنترناات( 
وهذا مت دفع ت إلاا  وبااع حرنااتمج  الرقص الحميثو من قبس ف  التعبير الحرك  متمثل في خحم خنواع  وه

ومعرفاااة لاااعثيره عةااا  لع  ااا  ناااوالج الاااتعة  فااا  الااارقص عاااتد بلعةيماااي بآلواااتلما  النماااتال التعةيمياااة ثلثياااة اك
كعحاااام عااااتد بالنمااااتال التعةيميااااة ثلثيااااة اكلوظياااا  كوواااايةة حميثااااة ومتتااااورة يمىاااان ماااان خلل اااات الحااااميث 

والااك لتااوفير عنصاار التشااو ا واعثااترة بجتنااا لااوفير الوقاات  ة التعةيميةةيالمستحمثت  التكنولوجية ف  العم
 والج م المبذو  في عمةية التعة .

 هـدف البحـث:
ومعرفة لعثيره عتد بي ما البحث إل  لصمي  حرنتمج لعةيمي بآلوتلما  النمتال التعةيمية ثلثية اك   

 عة :
)الساااوا اللة اا  ماان وبااع الوقااوا وه  الحااميث صالاارق فااي لعة  بعض الم ترا  اكوتواايةلع    نوالج  -1

 رابعة للصص لعبير حركي بتلكةي .لتتلبت  ال رقة ال( Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن  - فتحت 
   )قيم البحث(.الرقص الحميث المعةومت  والمعترا اللتدة بم ترا  في المعرفيمستو  التحصيس  -2

 فروض البحـث: 
اكداء مستو  ) فيلةمجموعة التجر بية  والبعمي يين الابةيالايتو متووتين حي لوجم فروق دال  إحصتئيت  -1
 .البعميلصتلن الايتس و الرقص الحميث )قيم البحث(  فيبعض الم ترا  اكوتوية ل المعرفي(التحصيس و 
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مسااتو  ) فاايلةمجموعااة الضااتبتة  والبعاامي يين الابةاايالايتواا  متووااتيحااين  لوجاام فااروق دالاا  إحصااتئيت   -2
لصااتلن الايااتس و الاارقص الحااميث )قياام البحااث(  فاايبعض الم ااترا  اكوتوااية لاا  المعرفااي(التحصاايس ء و اكدا

 .البعمي
مستو  ) فين لةمجموعتين التجر بية والضتبتة يالبعمي يينالايتو متووتيحين  لوجم فروق دال  إحصتئيت  -3

لصتلن المجموعة و  م البحث(الرقص الحميث )قي فيبعض الم ترا  اكوتوية ل المعرفي(التحصيس اكداء و 
 التجر بية.

 مصطلحات البحث: 
 (لعر ف اجرائي:) النماذج التعليمية ثالثية األبعاد -

 ه  لاةيم مجس  يبي  بتلشيء المراد دراوت  بعبعتده الثلثة )طو  وعرم وارل ت ( و راع  في"      
.ماا العمةية التعةيمية خه حاا ععتدة لشىيس الواقع ولعمية  لي ةالمقة العةمية وال ني لصميم   

"هو فن مسرحي رفيع المستو  يعبر عاان فكاارة واقعيااة خو خيتلياا  مسااتلممت  قاامرا  جساامية الرقص الحديث : -
ال كااارة مساااتعينت  بعنتدااار فنياااة متعااامدة مثاااس المووااايا  ، الاااميىور ، اعباااتءة ، ه ذهااا عتلياااة فاااي التعبيااار عااان 

  (134:16الملب ". )
 : الدراسات السابقة 

" تطبيقات النماذج التعليمية التفاعلية   بعنواندراوة م( 2016)  ام الدينأحمد طلحة حس خجر   -1
همفت المراوة إلي البحث والتعكيم عة  إمىتنية ثالثية األبعاد في تعليم الرياضات والمهارات الحركية " 

واوتكشتا قتحةية داء، واك لصمي  نمتال لعةيمية ملتة ة ثلثية اكبعتد لوبن ولشرو الحركت  الر تبية
لتبيا ت، واالوت تدة من ت في المستابس في لعة  ولمر ا ملتة  الم ترا  الر تبية والحركية ، اوتلم  

التصمي  التجر بي لنمتال لعةيمية ثلثية اكبعتد لم ترلين ر تبيتين ، ل  و البتحث المن ج الود ي 
( العبة دتحبة 1الوثا التو س لعمد ) كداءنيىي وعمس التحةيس الحيوي الميىت  اختيتر عينة البحث

( العا 12الميمالية الذهبية حر تني ر   من الواليت  المتحمة ، والتحةيس الحيوي الميىتنيىي لعمد )
، جمبتز من المتنتفسين في الموري االلحتدي الثتني اكلمتني ، كداء م ترة الستلتو عة  ج تز العاةة 

لةم ترا  الر تبية والحركية واوتلمام ت  3Dي  النمتال التعةيمية ة لصممىتنيإوكتنت خه  نتتئج البحث 
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في لع    نتتئج التعة  ، التحةيس الحيوي الميىتنيىي لةم ترة المست مفة هو برورة كمرجع قتطع لعمةية 
  ( 24لةم ترا  الر تبة.)  3Dلصمي  النمتال التعةيمية 

المتغيرات البيوميكانيكية لتصميم نماذج ان " بعنو  دراوةم( 2016) ام الدينأحمد طلحة حس خجر   -2
الي التعرا عةي خه  المتغيرا  الميىتنيىية  همفت المراوة"  تعليمية ثالثية األبعاد للمهارات الحركية

لعةيمية ثلثية اكبعتد لألداء المست ما حنتء عة  التحةيس  التي يمىن اوتلمام ت في لصمي  نمتال
، اوتلم  البتحث كذلك اللتوا  المن جية المتبعة لعمةية التصمي إجراؤه ي ل  ي الذالحيوي الميىتنيى

التعةيمية لم ترة اعروت  الستحا في الكرة التتئرة ،   3Dالمن ج الود ي بتعبتفة إل  لصمي  نمتال
معة وكتنت عينة البحث عضو من اوي اللبرة في الكرة التتئرة من فر ا الكرة التتئرة لةرجت  في جت 

( نموال 1786) يا لة( نموال لعةيمي ثتحت ول15لصمي  )وي  ، وكتنت من  خه  النتتئج تن خو و
 ( 25. ) لتصمي  نموال متحر  كتمس ثلثي االبعتد لةم ترة قيم البحث  النمتال التعةيميةإبتفي من 

على يرها وتأث ثالثية األبعاد " النماذج التعليمية دراوة بعنوان( م2017)رحاب عادل جبل  خجر  -3
همفت المراوة إل  لصمي  حرنتمج بآلوتلما  مستوى األداء فى كرة السلة لطالبات التربية الرياضية " 

ثلثية اكبعتد ومعرفة لعثيرهت عة  مستو  خداء م ترة التصو ا بتلوثا ف  كرة السةة  النمتال التعةيمية
التجر ب  عن طر ا  المن جتحثة ت الب، وإوتلممجتمعة الستدا   لتتلبت  كةية التربية الر تبية

التصمي  التجر ب  لمجموعتين )لجر بية وبتبتة( بآلوتلما  الايتوت  الابةية والبعمية، وُخجر ت المراوة 
ثلثية اكبعتد خد   خه  النتتئج خن حرنتمج النمتال التعةيمية كتنت( طتلبة ، و 40عة  عينة مىونة من )

 ( 14) .لسةة ماترنة  بآلوةوب الشرو والعرمكرة ا  ف  إل  إرل ت  مستو  اكداء الم تر 
 اإلستفادة من الدراسات السابقة:

 إختيتر المن ج العةمي التصمي  التجر بي المنتوا في البحث. -
 إختيتر مجتمع البحث ولحميم واختيتر عينة البحث. -
 المستهمة في لحميم خدوا  وووتئس الايتس اللزمة لجميع البيتنت . -
 ج عة  خو  عةمية.برنتميم لةالتصمي  الج -
 لحميم ختوا  حنتء االختبتر المعرفي . -
 منتقشة النتتئج. -
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 إجراءات البحث: 
 منهج البحث:

اوااتلممت البتحثااة الماان ج التجر بااي بتوااتلما  التصاامي  التجر بااي لمجمااوعتين إحااماهمت لجر بيااة  
 واكخر  بتبتة والك لمنتوبت  لتبيعة هذه المراوة.

 :جمتمع وعينة البحث
جتمعة ال قتز ا في  -بىةية التربية الر تبية حنت  رابعةيتمثس مجتمع البحث في طتلبت  ال رقة ال      

  ولام ل  اختيتر عينة البحث بتلتر اة العممية 2017/2018لةعت  الجتمعي  لثتنيال صس المراو  ا
عة بتبتة مجمو  كخر  إلي مجموعتين إحماهمت مجموعة لجر بية وا ن( طتلبة ول  لاسيم 24) هت عمدو 

وقم قتمت ( طتلبت  عجراء المراوة االوتتلعية، 4( طتلبت  ، بتعبتفة إل  عمد )10قوا  كس من مت )
الذكتء( -الوزن  -التو  –في معمال  النمو) السن  الكةية البتحثة بآلجراء التجتن  لعينة البحث

لمتغيرا  الم تر ة )الساوا اللة   ن( والتواز ا -المرونة  -التوافا  –والمتغيرا  البمنية )الامرة العضةية
( والتحصيس المعرف  ف  الرقص الحميث Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن  - من وبع الوقوا فتحت 

( يوبن 1، والك بعم التحاا من المعتمل  العةمية للختبترا  البمنية والم تر ة قيم البحث وجمو  )
 الك.

 (1جدول )
 المتغيرات قيد البحث فى كليةال عينة البحثتوصيف 

 24 = ن                                                                                  

وحدة   المتغيرات قيد البحث م
 القياس

المتوسط  
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط  
 المعياري±

 اإللتواء

 0.604 0.8065 21.500 21.708 ةسن السن 1

 0.140 3.1577 163.000 162.833 سم الطول 2

 0.304 2.9632 66.000 66.542 كجم الوزن  3

 0.018 1.4289 66.000 66.042 درجة  الذكاء  4

 0.059- 0.5647 1.000 1.333 درجة  التحصيل المعرفى 5



 

بية البدنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتجملة   
 

 

م  2018  يوليو  -  األول  العدد  -   نالثالثو  اجمللد  -ينة الساداترتبية الرياضية جامعة مدلتصدرها كلية ا -  جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة   18 

 

 

 

 

 (1جدول )تابع 

وحدة   المتغيرات قيد البحث م
 القياس

المتوسط  
اإلنحراف  الوسيط   الحسابي

 اإللتواء المعياري±

 0.482- 0.9991 24.000 23.958 سم القدرة العضلية 6

 0.288- 1.4590 7.000 6.958 ث التوافق 7

 0.182 1.84155 6.5000 6.5000   سم هالمرون 8

 -0.137 0.88363 5.0000 4.5417 ث التوازن الثابت 9

 0.158- 0.3040 0.500 0.625 درجة  السقوط الخلفى من وضع الوقوف فتحا 10

 0.459 0.3451 1.000 0.854 درجة  Tلجانبى من وضع التوازن  وط االسق 11

 
عتمل  االلتواء لعينة البحث الكةية ف  متغيرا  ( خن جميع قي  م1يتضن من الجمو  رق  ) 

الوزن( والذكتء والمتغيرا  البمنية والم تر ة والتحصيس المعرف  ف  الرقص  -التو   –و )السن النم
[ ممت يم  عة  خن عينة 3( وقم انحصر  هذه الاي  مت حين ]±0.604 :  0.059 -)لراوحت مت حين  الحميث

 نتتئج ت ممثة  لةمجتمع لمثيل  اعتماليت .ولعم  غيرا هذه المتالبحث متجتنسة ف  
 تغيرا الضتبتة( في م –بآلجراء التكتف  حين مجموعتي البحث )التجر بية  ةالبتحث تث  قتم

)قيم البحث(، والك  والتحصيس المعرف  ف  الرقص الحميث البمنية والم تر ة الذكتء ، المتغيرا النمو، 
عتين في هذه المتغيرا ، وهذا الايتس يعتبر بمثتبة الايتس الابةي كفراد لةتعكم من لكتف  المجمو 

 . ( يوبن الك2الضتبتة(، وجمو  ) –المجموعتين )التجر بية 
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 (2جدول )
 قيد البحث متغيراتلبحث التجريبية والضابطة فى اداللة الفروق بين مجموعتى ال

 10 = 2= ن1ن                                                                      

وحدة   المتغيرات م
 القياس

 الفرق بين المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

قيمة 
 ع س ع س "ت" 

 0.256- 0.1000- 0.9189 21.800 0.8233 21.700 سنة السن 1

 0.659- 1.0000- 3.2745 163.500 3.5040 162.500 سم الطول 2

 1.244 1.7000 3.4319 66.000 2.6268 67.700 كجم الوزن  3

 0.148- 0.1000- 1.4907 66.000 1.5239 65.900 درجة  الذكاء     4

 1.633 0.4000 0.5676 1.100 0.5270 1.500 درجة  التحصيل المعرفى 5

 1.197- 0.5000- 0.8233 24.300 1.0328 23.800 سم القدرة العضلية 6

 0.566 0.4000 1.5670 6.700 1.5951 7.100 ث التوافق 7

 0.521 0.4000 1.7920 5.900 1.6364 6.300 سم المرونه 8

 0.701 0.3000 0.9661 4.400 0.9487 4.700 ث التوازن الثابت 9

 0.775 0.1000 0.3162 0.600 0.2582 0.700 درجة  حان وضع الوقوف فتالسقوط الخلفى م 10

 1.395 0.2000 0.2635 0.750 0.3689 0.950 درجة  Tالسقوط الجانبى من وضع التوازن   11

 2,101=  18ودرجت  حر ة  0,05قيمة " " الجمولية عنم    
البحاااث التجر بياااة  ( عااام  وجاااود فاااروق اا  داللاااة إحصاااتئية حاااين مجماااوعت 2يتضااان مااان جااامو  )

  فاا  الاارقص الحااميث والااذكتء والمتغياارا  البمنيااة والم تر ااة والتحصاايس المعرفاا النمااو  والضااتبتة فاا  متغياارا 
، حيااث كتناات قيمااة ) ( المتغياارا  جميااعفاا   التجر بيااة والضااتبتة عةاا  لكااتف  مجمااوعت  البحااث، مماات ياام  

 .18 ة ودرجة حر  0,05الجمولية اكبر من قيمة ) ( المحسوبة عنم 
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 أدوات جمع البيانات: -
 (  1 مرفق)إستطالع الرأي : أوال : 
والتعبياااار ،طاااارق التاااامر   ت  مجاااا  فااااياللباااراء  السااااتدة موعااااة ماااانمج بآلوااااتتل  رخي قتمااات البتحثااااة     

 . الحركي
 (  2 مرفق) إختبار الذكاء :ثانًيا : 

جااابر عبااد الحمياادد محمااود أحمااد قتماات البتحثااة حتتبيااا إختبااتر الااذكتء الة بااي الااذ  قاات  بآلعااماده "
لاا  إجااراء المعتلجااة ( والذ  ثبت دمقة وثبتل  لايتس السم  التي وبع ماان خجة اات، و 10) م(2007عمر")

 اعحصتئية.  
 ( 3مرفق )  المتغيرات البدنية قيد البحث : ثالثا :

المتلصصااة لتحميم االختبترا  البمنية قتماات البتحثااة بااتالطل  عةاا  العمياام ماان المراجااع العةميااة 
 لتحميم خنسا االختبترا  البمنية ، وقم خو ر الك عن االختبترا  التتلية:

 .ا العمود  من الثبت  لسترجنيتالوث:  القدرة العضلية -1
 : نق الحبس .التوافق  -2
 . ثن  الجذ  لألمت  من الوقوا :المرونه -3
 .الوقوا عة  مشق الام  :التوازن الثابت -4

 تخدمة في البحث:: األجهزة واألدوات المسرابًعا 
 طبتيير   ▪ خج  ة حتوا آلي ▪ ج تز الروتتميتر لايتس التو  والوزن. ▪
 و .75حبس طول   ▪ وتعة إياتا. ▪ قوة عضل  الرجةين   ج تز المينتموميتر لايتس ▪
 ير ق قيتس لايتس المستفة. ▪

  

 قياس المستوى األداء:: خامسا 
ر ا لجنة ثلثية ول  لحمياام مسااتو  اكداء ماان قتمت البتحثة بايتس مستو  اكداء لةتتلبت  عن ط        

 -م ترا  كتلتتل : ت  لكس( درج5( درجة ماسمة )10)
 ( درجت .5ساوا اللة   من وبع الوقوا فتحت: ل  حستب المرج  من )الم ترة  -
 ( درجت .5: ل  حستب المرج  من )Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن م ترة  -
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 ية:الدراسة االستطالعسادًسا : 
ماان مجتمااع البحااث  ت ( طتلباا 4) ت قتماات البتحثااة بااآلجراء المراوااة االوااتتلعية عةاا  عينااة بااتل  عاامده    

واواات مفت التعاارا   2018 /19/3وحتاا    11/3/2018العينااة اكوتوااية والااك فااي ال تاارة ماان  وخااترل
 عة :  
 مم  منتوبة اكج  ة واكدوا  والمىتن المستلم  لتن يذ التجربة. -
 ل . نومم  ف م  تلبت التعةيمي لامرا  الت  ة المحتو  مم  منتوب -
 مم  ملئمة ال من المحمد لةوحمة التعةيمية. -
 االختبترا  المستلممة لمستو  خفراد عينة البحث. ملئمة -
    الثبت ( للختبترا  قيم البحث. –إجراء المعتمل  العةمية )الصمق  -

 
 أواًل: معامل الثبات:

البمنيااااة )قياااام البحااااث( عةااااي خفااااراد العينااااة  إجااااراء لتبيااااا االختبااااترا لحسااااتب معتمااااس الثباااات  لاااا  
ثاا  إعااتدة التتبيااا ،  جتمااع البحااث وخااترل العينااة اكوتواايةماان م ( طتلباات 4البتل  عاامدهن )االوتتلعية 

( خيااات  حاااين التتبيااااين اكو  والثاااتني ثااا  لااا  حساااتب معتماااس 10عةااا  ن ااا  العيناااة، ب تداااس زمناااي قااامره )
  .( يوبن الك3ج التتبياين اكو  والثتني، وجمو  )ئين نتت االرلبتا البسيق ح

 
 معامل الصدق:: ثانيًا 

عينة والك حتتبيا ت عة   الذاليصمق الالبمنية عن طر ا إيجتد اعختبترا  ل  حستب دمق  
، اكوتوية البحث خترل عينةو  ( طتلبت  من ن   مجتمع البحث4المراوة االوتتلعية البتل  قوام ت )

 .  الك( يوبن 3) وجمو 
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 (3جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق االول والثانى والصدق الذانى للمتغيرات البدنية

       4 = ن                    

 المتغيرات م
معامل  التطبيق الثانى التطبيق األول

 اإلرتباط
الصدق 
 ±ع س/ ±ع س/ الذاتي

 0.8209 0.674- 0.95743 24.2500 1.29099 23.5000 القدرة العضلية 1

 0.9235 0.853 0.81650 8.0000 0.95743 7.2500 التوافق 2

 0.7273 0.529 1.70783 8.7500 1.29099 8.5000 المرونه 3

 0.8408 0.707 0.81650 5.0000 57735. 4.5000 التوازن الثابت 4

 0.878=  0,05" الجدولية عند  رقيمة "    
قي  معتمس اعرلبتا اا  داللة معنو ة عنم مستو  معنو ة جميع ( خن 3يتضن من جمو  )

ن قي  )ر( المحسوبة لتروو مت حين ( لةمتغيرا  البمنية ، حيث خيتر  نتتئج الجمو  خ0.05)
( ، ممت 0,923:0,727كمت يتضن من ن   الجمو  خن الصمق الذال  يتراوو متحين)( 0,853:0,529)

 مت وبعت لايتو .يم  عة  خن هذه اعختبتر  لاي  
 ( 4 مرفق )اختبار التحصيل المعرفي: سابًعا : 

 وا  التتلية:وهو اختبتر من لصمي  البتحثة والبعت في إعماده اللت 
 تحديد الهدف من االختبار: -1

ي ااما هااذا االختبااتر إلاا  قيااتس لحصاايس التتلباات  عينااة البحااث فااي الجوانااا المعرفيااة اللتدااة 
 البحث(. بم ترا  الرقص الحميث ) قيم

 إعداد المحاور الرئيسية لالختبار: -2
ع العةمياااة اللتداااة مااان خااال  االواااتعتنة بتلمراوااات  الساااتباة والمراجااا و فاااي باااوء هاااما االختباااتر 

المتدة العةمية الت  خيتمس عةي ت  بتلكةية ل  لحميمرابعة ولبعت لةمن ج الملصص لة رقة ال بتلرقص الحميث
اللتااوا  رلكاا  عةاا  ل  تاا ال واا ةةم اكلودااةت البتحثااة إلاا  لحمياا  وهااو الجتنااا الم ااتر ، حيااثاالختبااتر 
   النتحية ال نية لةم ترا  )قيم البحث(.التعةيمية و 
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  ديد نوع األسئلة: تح-3
داايتلة خواا ةة ، وقاام روعااي فااي ) الصن واللتع ، اختيااتر ماان متعاامد ، خكمةاا  (ل  اختيتر خو ةة 

كس و ا  مستاس عن بااتقي بت لمستو  التتلبت ، خن يىون االختبتر الشروا التتلية: خن يىون الس ا  منتو
 عم  احتمت  الة ظ ككثر من معن .و ، االو ةة
 بارات: تحديد وصياغة الع-4

قتماات البتحثااة حمراوااة خنااوا  عبااترا  االختبااتر الموبااوعة ويااروا كتتحت اات وختااوا  حنتئ اات والااك 
مراواات  والبحااوس السااتباة وبنااتء عةاا  ماات واابا وفااا الاواعاام والمواداا ت  التااي اكرل اات المراجااع العةميااة وال

 . ا (رة )و( عبت 15قتمت البتحثة بصيتلة خو ةة االختبتر ووبع ت في اوتمترة بمت )
 تعليمات االختبار:  -5

لعم لعةيمت  االختبتر خحم عوامس لتبيا  حيث يترلا عةي ت ودو  المتةوب لةتتلباات  وبتلتااتلي 
لعةيمتل  حةغة وةيمة ودحيحة بحيث لبعم عاان اعطتلااة، وطر اااة اعجتبة الصحيحة، وقم روعي خن لكتا 

 حيتنت  التتلبة المتةوبة في ورقة اعجتبة.لسجيس اعجتبة الصحيحة في مىتن ت المحمد مع خهمية كتتبة 
 صالحية الصورة المبدئية لالختبار: -6

ت  مجاا  فاايراء اللباا  السااتدة لاا  عاارم الصااورة المبمئيااة للختبااتر بعاام إعاامادهت عةاا  مجموعااة ماان
وماام   االختبااتر اهااذعبااترا  والااك لةتعكاام ماان داالحية  ،-(1مرفااق )- طاارق التاامر   والتعبياار الحركااي

 بوء آراء الستدة اللبراء. في، ول  إجراء التعميل  اللزمة ينة المراوةمنتوبت ت لع
 تصحيح االختبار:  -7

جتبااة ختط ااة لكااس واا ا  ماان قتمت البتحثة حتحميم درجة واحمة لكس إجتبة دحيحة و د ر لكس إ
 ين االختبتر.  خو ةة االختبتر، ول  إعماد م تتو لصح

 تحديد الزمن الالزم لالختبار:  -8
 مت البتحثة المعتدلة الر تبية التتلية لحستب ال من:  اوتلم

 خر طتلبةآ  ت  خو  طتلبة + ال من الذي خوتغرقتال من اللز  للختبتر= ال من الذي اوتغرق
                                                    2 

 ياة.( دق15)االختبتر المعرفي وكتن  المنتوا لإلجتبة عة   منالوبذلك خمىن لحميم 
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 (4جدول)
 ات االختبارعبار لومعامل التمييز معامالت السهولة والصعوبة 

 4 = ن
معامـل  
 التمييـز

معامـل  
 الصعوبة

معامـل  
 السهولة

 رقـم العبارة 
ـل  اممع

 التمييـز

معامـل  
 الصعوبة

معامـل  
 السهولة

 رقـم العبارة 

0.38 0.60 0.40 9 0.35 0.31 0.69 1 

0.42 0.53 0.47 10 0.31 0.66 0.34 2 

0.31 0.36 0.64 11 0.36 0.63 0.37 3 

0.35 0.62 0.38 12 0.32 0.57 0.43 4 

0.54 0.43 0.57 13 0.54 0.47 0.53 5 

0.35 0.49 0.51 14 0.33 0.43 0.31 6 

0.38 0.45 0.55 15 0.62 0.65 0.35 7 

    0.54 0.48 0.52 8 

ت الشااروا اللتدااة لابول اات وعةاا  الااك يتضاان خن ( خن جميااع العبااترا  حاااا 4يتضن من جاامو  )
 . ( عبترة15خدبحت لحتوي عةي ) لثتنيةاللت  بتل رقة ا التحصيس المعرفي الختبترالصورة الن تئية 

 ار المعرفي: علمية لالختب المعامالت ال
 أواًل: صدق االختبار:

( عبااترة 15عةاا  ) قتمت البتحثة بحستب دمق االلستق الااماخةي للختبااتر المعرفااي الااذ  ايااتمس
 والك بغرم ا لي:  

   ذ ( ال خوال ، ثتنيت ، ثتلثت   )ةس ا  إيجتد معتمس االرلبتا حين درجة كس عبترة والمجمو  الكةي ل-
 عبترة.لنتم  إلي  ال  
 والمرجة الكةية للختبتر. س ا إيجتد معتمس االرلبتا حين درجة ال-
 
 
 
 

 الشروط الخاصة لقبول العبارة:  *

 (. 0.70 – 0.30لسهولة والصعوبة يتراوح ما بين ) معامل ا ■

 ( فأكثر. 0.30معامل التمييز من ) ■
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 (5جدول )
 )أواًلد ثانيًاد ثالثًا(  لسؤامعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي لل

 الذى تنتمى إليه العبارة في اختبار التحصيل المعرفي
 4ن =                                                             

ا  أولا  ا  ثانيا  ثالثا

 قيمة " ر "  رقم العبارة  قيمة " ر "  رقم العبارة  قيمة " ر "  رقم العبارة 

1 0.602* 6 0.622* 11 0.878* 

2 0.745* 7 0.689* 12 0.697* 

3 0.689* 8 0.784* 13 0.639* 

4 0.733* 9 0.835* 14 0.854* 

5 0.692* 10 0.681* 15 0.680* 

 (0.458( = ) 0.05قيمة " ر " الجمولية عنم مستو  داللة ) 
( وجاااااود ارلباااااتا دا  احصاااااتئي حاااااين درجاااااة كاااااس عباااااترة والمجماااااو  الكةاااااي 5يتضااااان مااااان جااااامو )

العبااترة لةساا ا  التااي  ا )خوال ، ثتنياات ، ثتلثاات ( الااذ  لنتماا  إلياا  العبااترة، مماات ياام  عةاا  داامق لمثيااس لةااكلةساا  
 لمثة .

 (6جدول )
 امل االرتباط بين درجة السؤال )أواًلد ثانيًاد ثالثًا( والمجموع الكلي لإلختبارمع

 
 قيمة" ر " المحور
 *0.689 أوالً 
 *0.498 ثانياً 
 *0.702 ثالثاً 

 ( 0,458( = ) 0.05قيمة " ر " الجمولية عنم مستو  داللة ) 
، ثتنياات ، ثتلثاات ( والمجمااو  ( وجااود ارلبااتا دا  احصااتئي حااين درجااة الساا ا  )خوال  6يتضن من جمو )

 الكةي الختبتر التحصيس المعرفي، ممت يم  عة  دمق لمثيس الس ا  للختبتر المعرفي.
 ثانيًا: ثبات االختبار:

ثباات  االختبااتر بتوااتلما  طر اااة التج ئااة النصاا ية والااك بآليجااتد   بحسااتب معتمااس قتماات البتحثااة
ال وجياااة )خوال ، ثتنيااات ، ثتلثااات ( واالختباااتر كىاااس، ثااا  قتمااات  معتماااس االرلباااتا حاااين العباااترا  ال ردياااة والعباااترا 

4ن =   
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  ، ( طتلباات 4البتحثااة بتلتصااحين بتوااتلما  معتمااس كرونبااتى، والااك عةاا  عينااة اوااتتلعية حةاا  عاامدهن )
 والجمو  التتلي يوبن الك.

 (7جدول )
 معامل الثبات لالختبار المعرفي  

    
 كرونباخ الفا  معامل معامل اإلرتباط  عدد العبارات المحاور 

 * 0.496 * 0.653 5 السؤال األول 

 * 0.585 * 0.836 5 السؤال الثاني 

 * 0.639 * 0.871 5 السؤال الثالث 

 * 0.722 * 0.696 15 مجموع االختبار

 ( 0,458( = ) 0.05قيمة " ر " الجمولية عنم مستو  داللة ) 
 .ثبت  عتلي او معتمساختبتر التحصيس المعرفي  خن( 7يتضن من جمو  )

 (  6 مرفق ): البرنامج التعليمي: ثامًنا 
 الهدف من البرنامج: -أ

لبت   ال رقة طت عة  ة  بعض الم ترا  اكوتوية في الرقص الحميث المارر يي ما البرنتمج إلي لعة   
النمتال بىةية التربية الر تبية حنت ، جتمعة ال قتز ا من خل  لصمي  حرنتمج لعةيمي بتوتلما   الرابعة

 ث.الرقص الحمي في لع    نوالج التعة عةي  لعثيرهومعرفة عةيمية ثلثية اكبعتد الت
 أهداف معرفية :

 .)قيم البحث(ا  اللتوا  التعةيمية اللتدة بتلم تر  ل    التتلبة   -
 .)قيم البحث(اللتدة بتلم ترا   ختتء الشتئعةبتك لة  التتلبة  -
 ) قيم   ةم ترا  اكوتوية في الرقص الحميثلالصحين لنمية الامرة عةي ف   طبيعة اكداء    -

 .البحث(    
 لنمية الامرة عةي ود  اكداء ال ني الصحين لةم ترا  .   -
 لتنتوا وبنيت ت المعرفية . إكتستب المعةومت  بتر اةمستعمة التتلبة عة     -
 

4ن =   



 

بية البدنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتجملة   
 

 

م  2018  يوليو  -  األول  العدد  -   نالثالثو  اجمللد  -ينة الساداترتبية الرياضية جامعة مدلتصدرها كلية ا -  جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضةجملة   27 

 

 

 

 أهداف مهارية:
 :فيالرقص الحميث والمتمثةة  في بعض الم ترا  اكوتوية لعةي  طتلبت  ال رقة الرابعة   

 (Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن  - )الساوا اللة   من وبع الوقوا فتحت         
 ثالثية األبعاد: باستخدام النماذج  البرنامج التعليمىتنظيم محتوي -ب

لت  لنتولت" بتعطل  عة  المراوت  المرلبتة والمراجع العةمية المتلصصة المتتحة واقتمت البتحثة    
النمتال التعةيمية في لصمي    ني متلصصب وتعتنةتعكمت قتمت بالنمتال التعةيمية ثلثية االبعتد " 

ول  لصمي  البرنتمج التعةيم  وفات   ، البرنتمج التعةيمي عرم ولنسيا محتو ت ثلثية اكبعتد و 
 ن فيمت ية :لةلتولين الرئيسيتين: )مرحةة اععماد، مرحةة التصمي ( كمت هو موب

 ( مرحلة إعداد :1)
لمثااس ال ااما فاا  لصاامي  حرنااتمج لعةيماا  بتوااتلما  النمااتال التعةيميااة ثلثيااة اكبعااتد ومعرفااة لااعثيره       

الساااوا الجااتنب  ماان وبااع التااوازن  - )الساااوا اللة اا  ماان وبااع الوقااوا فتحاات ء م ااترة عةاا  مسااتو  خدا
T ،  وإيتمةت عة  :تمج التعةيمي ول  لنبي  محتوي البرن( والتحصيس المعرف 
مع إمىتنية التناس من زاو ة  فيميو لعةيم  ثلث  اكبعتد لةم ترا  )قيم البحث( من زوايت ملتة ة -

 يو التوبيح  لألداء. كخر  لمشتهمة ال يم
- يميةلحةيس اكداء ال ن  لةم ترا  )قيم البحث( لحةيل  حركيت  وفات  لمراحس اكداء ال ني) المرحةة التم -

لكس  من زوايت ملتة ةبتالداء  المتعةاة مرحةة المتتبعة( موبحت عةي ت الناتا ال نية -المرحةة اكوتوية
 داء. ر  لمشتهمة ال يميو التوبيح  لألمع إمىتنية التناس من زاو ة كخ  مرحةة

مع إمىتنية  يميةلكس ختوة لعة من زوايت ملتة ةمصحوبة ب يميو لةلتوا  التعةيمية  النمتال التعةيمية -
  التناس من زاو ة كخر  لمشتهمة ال يميو التوبيح  لألداء. 

 لمشتهمة  Viva videoج مسةسس بآلوتلما  حرنتمةلتوا  التعةيمية حترليا دور ثلثية االبعتد ل -
 .ختوا  لعةيمية لوبيحية لألداء   
  .اللتدة بىس وحمة لعةيميةالتاو   الذال   -
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 Microsoftاللت  بتلبرمجية عن طر ا حرنتمج  ، التعةيميبتعماد البرنتمج  قتمت البتحثة       

Power point   ة التعةيمية بمت ينتوا لسمن لةتتلبة بحر ة التناس داخس الوحم واج ت  ل تعةيةيتضمن
 . الذالية في االوتيعتب قمرال ت وورعت ت 

 اااترا  )قيااام البحاااث( لعضاااو مااان ال ي اااة لمثةااات عيناااة التحةياااس الحركااا  )النماااوال التعةيمااا ( فااا  لةم     
 يوبن لودي  عينة التحةيس الحرك : (8المعتونة بتلكةية ، جمو  )

 (8جدول )
 توصيف عينة التحليل الحركى

 السن الطول الوزن 
 عت   24    1.66 كج   64

حرنااتمج ل  لصمي  النمتال التعةيمية ثلثيااة اكبعااتد ماان خاال  إوااتلما   -
Skillspector  قيااتس زواياات خجاا اء الجسااا   لةتحةيااس الحركااي ح ااما

خثنتء اكداء ولحميم موقع مرك  الثاس العت  ، في بوء النموال التتلي 
س الجاااذ  والاااذراعين ( جااا ء لمثااا 13كجااا اء الجسااا  الاااذي يتكاااون مااان )
 (.1والرجةين كمت هو مبين في الشىس )

 

 لةم ترة  ( النموال المستلم  في التحةيس الحركي1يىس )
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( كتدر الوتلرال المتغيرا  الميىتنيىية المتةوبة لعمةية لصمي  357وقتمت البتحثة حتحةيس عمد ) -
 (.7مرفا) – النمتال التعةيمية

واعتمم   ،من مراحس اكداء ال ني  ومتسةسةة في لحبت  متتتبعة يمثس كس كتدر اكداء الم تر   -
ةيس الوتلمام ت الحات في لصمي  النمتال يت خج اء الجس  في التحاالبتحثة بشىس خوتوي عةي زو 

 .بتعبتفة الي موقع مرك  ثاس الجس  التعةيمية لةم ترة
(، في حين وبع +xاكفاي الموجا )ل  االعتمتد عةي قيتس ال وايت كج اء الجس  بتلنسبة لةمحور  -

لك لةاتعكم من (،  واzعةي محور دوران م صس الج ء المراد قيتو  )  (x, y)مرك  النبت  اعحماثي 
ثبت  قيتوت  ال وايت عنم اوتلمام ت في عمةية لصمي  النمتال التعةيمية، حيث لتبع هذه التر اة في 

التي لعتي قيتوت  ثتحتة لة وايت بغض النبر عن لغير  الايتس مبتدئ نبر ة االنتات  اللتي المبتير و 
 (28المستفت  او مايتس الرو  خو الحج  . )

 :  يمتصم( مرحلة ال2) 
بعم التحةيس الميىتنيى  لةم ترا  )قيم البحث( ل  إوتلما  البيتنت  النتلجة من التحةيس واللتدااة  •

 DAZل التعةيمية عاان طر ااا حرنااتمج بايتس زوايت الم تدس وفات  لإلوةوب المتبع لتصمي  النمتا
Studio 4.9 (64-bit) software ياات خجاا اء لتصاامي  النمااتال ثلثيااة اكبعااتد والااك وفااات  ل وا

 الجس  ومراحس اكداء ال ن  لةم ترة.
ماان   كااس وبااع لحباا   ل ثتحاات يمثااس كااس من اات إطااتر فاا وا( نم14خمىن التودس لتصمي  عمد ) •

 . العميم من المعةومت  المتعةاة بتلناتا ال نية لألداء ةبتفإة مع إمىتني ،المراحس ال نية لألداء
عنتااتل نمااوال   ( نمااوال إبااتف395ي  عاامد )لاا  لصاام ، عةاا  النمااتال الثتحتااة كعوااتس عتمااتدا  إ و  •

لةمتغياارا  الميىتنيىيااة ومحاامدا   وفااات   )قياام البحااث(م ااترة كااس اكبعااتد كداء   كتمس متحر  ثلثاا 
 .  التحةيس الحرك اكداء المستلةصة من نتتئج

بعم اعنت تء ماان اللتااوا  السااتباة لاا  إنتااتل نمااوال كتمااس متحاار  ثلثاا  اكبعااتد كداء الم ااترا   •
 )قيم البحث( . 

لاا  وبااع الناااتا ال نيااة عةاا  النمااوال المتحاار  ثلثاا  اكبعااتد لم ااترا  )قياام البحااث( بآلوااتلما   •
 .  Active presenterحرنتمج 
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لةتعكااام مااان دااالحية حرمجياااة النماااتال التعةيمياااة ثلثياااة  -(1رفاااق)م–لااا  إواااتتل  رخ  اللباااراء  •
 اكبعتد لم ترا  )قيم البحث( .

 البرنااتمجماام  ملءمااة عة  عينة المراوة اعوااتتلعية ح ااما التعاارا عةاا  ل  لجر ا البرنتمج  •
محتو اات  حرمجيااة النمااتال ثلثيااة اكبعااتد  لةعينة وخو ر  هذه التجربة عن وبوو جميعالتعةيم  

 لم  طتلبت  عينة المراوة اعوتتلعية.  
 الخطة الزمنية للبرنامج: -جا

 حواقااع وحاامه لعةيميااة خواابوعيت ، خوااتحيع( 6) لماامة ة( وحااما  لعةيماا 6رنااتمج عةاا  )بيااتمس الإ      •
راعاااات البتحثااااة لوز ااااع اكزمنااااة عةاااا  وقاااام  -(5مرفااااق)- ( دقياااااة180زماااان الوحاااامة التعةيميااااة )

 تلتتلي:محتو ت  الوحمة التعةيمية ك
 ق  :   (5)  .اعدت تا وخخذ الغيتبخعمت  إدار ة و 

 ( ق :  10) .مشتهمة البرمجية
 ( ق  : 5) .إحمتء

 : ( ق 40) . والك لحت إيراا المعةمة بتوتلما  النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتدلج ء اللت  ا
 :( ق 115) ل.لمر   بتقي المارر اكوتوي بتلتر اة المتبعة وه  الشرو وخداء نموا

 :  ( ق  5 ) لمر نت  ل مئة لرجو  الجس  إل  حتلت  التبيعية. 
  الخطوات التنفيذية لتجربة البحث :*

 :  القبلي القياس 
البحااث )التجر بيااة والضااتبتة(  مجمااوعتيعةاا    19/3/2018يااو    ة فاا الابةياا  ت لاا  إجااراء الايتواا      

 .المعرفيوالتحصيس  مستو  اكداء الم تر   في
 لتجربة األساسية:ا

المجموعااة  عةاا  النمااتال التعةيميااة ثلثيااة اكبعااتد بتوااتلما  التعةيماايقتماات البتحثااة حتتبيااا البرنااتمج      
إلااااا  ياااااو    21/3/2018ال تااااارة مااااان ياااااو    فااااايالمتبعاااااة(  التر ااااااةلمجموعاااااة الضاااااتبتة )او  ، التجر بياااااة

22/4/2018  . 
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 :البعديالقياس 
البحااث )التجر بيااة  مجمااوعتيعةاا    23/4/2018يااو    فااي البعميااة ت يتواا قتماات البتحثااة بااآلجراء الا    

لمعرفااي لحاات ن اا  البااروا التاا  لاا  في اات الاياااتس اوالتحصاايس  مسااتو  اكداء الم ااتر   فاايوالضااتبتة( 
 . الابة 

 المعالجات اإلحصائية:
 بااوء ماات خيااتر  إلياا  العمياام فاايفي بوء خهماا البحااث وفروباا ، وحجاا  عينااة البحااث، وخيضاات  

 :كت ليمن المراوت  الستباة، ل  لحميم اكوتليا اعحصتئية المنتوبة لمعتلجة البيتنت  
 الوويق.-3 االنحراا المعيتري. -2 الحستحي.ق المتوو -1
   معتمس ال ت.-6 اختبتر " "-5 معتمس االلتواء.-4
  نسا التحسن الم و ة.-8 معتمس االرلبتا البسيق.-7

 عرض ومناقشة النتائج:
 (9ول )جد

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية في 
                     10=  ن             مهارى والتحصيل المعرفى قيد البحثمستوى االداء ال                   

 
 م

 الفرق بين القياس البعدي القياس القبلي المتغيرات
 المتوسطين

 قيمة
 التحسن٪ " ت "

 ع س ع س
 84.44% 24.877- 3.8000- 0.5270 4.5000 0.2582 0.7000 الساوا اللة   من وبع الوقوا فتحت  1

 T 0.9500 0.3689 4.6500 0.4116 -3.7000 -45.316 %79.57الساوا الجتنب  من وبع التوازن   2

 89.44% 59.502- 12.700- 0.6324 14.200 0.5270 1.5000 التحصيس المعرف  3

 1.833=  0,05قيمة "ت" الجدولية عند      
ةاا  والبعاام  لمجموعااة ( وجااود فااروق اا  داللااة إحصااتئية حااين الايتوااين الاب9يتضن ماان جاامو  )

البحث التجر بية ف  المتغيرا  الم تر ة والتحصيس المعرف  ، حيث كتنت قيمااة ) ( المحسااوبة اكباار ماان 
 .0,05قيمة ) ( الجمولية عنم 
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 (10جدول )
 لة الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في دال

 بحثمستوى االداء المهاري والتحصيل المعرفى قيد ال
 
 م

 الفرق بين القياس البعدي القياس القبلي المتغيرات
 المتوسطين

 قيمة
 " ت "

 التحسن٪
 ع س ع س

 % 76.00 -19.000- -1.9000- 0.4082 2.5000 0.3162 0.6000 السقوط الخلفى من وضع الوقوف فتحا 1

 % T 0.7500 0.2635 2.8000 0.2582 -2.0500- -17.571- 73.21السقوط الجانبى من وضع التوازن   2

 % 86.59 -20.402- -7.1000- 1.0328 8.2000 0.5676 1.1000 التحصيل المعرفى 3

 1.833=  0,05قيمة "ت" الجدولية عند      
( وجود فروق اا  داللة إحصتئية حين الايتوين الابة  والبعم  لةمجموعااة 10يتضن من جمو  )

المعرفاا  ، حيااث كتناات قيمااة ) ( المحسااوبة اكباار ماان قيمااة  الضتبتة فاا  المتغياارا  الم تر ااة والتحصاايس
 .0,05) ( الجمولية عنم 

 (11جدول ) 
 ي متغيرات داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة ف

 10=2=ن1نمستوى االداء المهاري والتحصيل المعرفى قيد البحث                
 
 م

 الفرق بين المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعة   المتغيرات
 المتوسطين

 قيمة
 ع س ع س " ت "

 7.746 2.00000 0.40825 2.5000 0.52705 4.5000 السقوط الخلفى من وضع الوقوف فتحا 1

 T 4.6500 0.41164 2.8000 0.25820 1.85000 17.335السقوط الجانبى من وضع التوازن   2

 20.125 6.00000 1.03280 8.2000 0.63246 14.2000 التحصيل المعرفى 3

 1.833=  0,05قيمة "ت" الجدولية عند      
بيااااة ( وجااااود فاااروق اا  داللاااة إحصاااتئية حااااين مجماااوعت  البحاااث التجر 11يتضااان مااان جااامو  )

متغياااارا  الم تر ااااة والتحصاااايس المعرفاااا  ، حيااااث كتناااات قيمااااة ) ( ةوالضااااتبتة فاااا  الايتوااااين البعااااميين ل
 .0,05ن قيمة ) ( الجمولية عنم المحسوبة اكبر م

01ن=   
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  مناقشة النتائج:
 مناقشة نتائج الفرض األول:

يتوين حين الا( 0.05) داللة وجود فروق دالة إحصتئيت  عنم مستوي إل  ( 9جمو  ) لشير نتتئج
الرقص الحميث  فيبعض الم ترا  اكوتوية )مستو  اكداء والتحصيس المعرف ( ل الابةي والبعمي ف 

 .ولصتلن الايتس البعم لتجر بية الةمجموعة 
لةنمااتال التعةيميااة ثلثيااة  التااعثير اعيجااتح  لةبرنااتمج التعةيماا  وبا هااذه ال ااروق إلاا ُلع و البتحثة 

حي ااة لعةيميااة جمياامة لةتتلباات  ماان خاال  الحتوااا ا لاا  بماات لحتو اا  ماان  اكبعااتد الااذ  وااتعم عةاا  لااوفير
ا  النبر اا  والصااور ثلثيااة اكبعااتد وال يااميو التعةيماا  التااي لنااو  فاا  المثياارا  البصاار ة والساامعية واعطااتر 

الساااوا الجااتنب  ماان وبااع  - )الساوا اللة   من وبع الوقوا فتحت لوبن اكداء النمواج  لةم ترا  
( ، كماات خن عاارم المعااترا والمعةوماات  المرلبتااة بتلم ااترة وماترنااة بمراحااس اكداء لكااس م ااترة T التااوازن 

لاااوفير رؤ اااة  المعةومااات  المامماااة وطر ااااة اكداء والنااااتا ال نياااة لةم اااترة ، كمااات خن خد  الااا  التااارابق حاااين
اكداء الم ااتر  فاا  كااس  مجسمة لةنمتال التعةيمية ثلثية اكبعااتد ولعاااا كداء خجاا اء الجساا  الملتة ااة عناام

م ااترة وكااذلك نموال من نمتال البرنتمج التعةيم  وااتعم عةاا  إيضااتو الناااتا ال نيااة واللتااوا  التعةيميااة لة
لامي  التغذية الراجعة لألداء السةي  والتي لستعم في لشليص اكداء ومعتلجت  من خاال  عمةيااة التاااو   ، 

 من يعن ت الودو  بتلتتلبة إل  اكداء السةي  .مع لامي  مجموعة من التمر بت  العمةية التي 
يام   وا ا ل الحت  إوتلما خن Rachel Mintz and  Shailitvak  (2001 ) " ولر  

ت عميمة وفر مة لةتجربة والكش  عن اكييتء والبواهر التي ال يمىن ملحبت ت ممت  يستعم  لةتلب فرد 
عس التعة  خكثر مصماقية و ح   التلب عة  التعة  في لعة  مت يصعا لعةمة بتلووتئس التاةيمية و ج

َمة ف  خية دورة خخر .إاا مت قورنت بتلمتدة ال خفضسبشىٍس وإوتيعتب المتدة العةمية   عةمية الُمامَّ
 (29 :293-305 ) 

والااذ  البرنااتمج التعةيماا  وبااين  تتلبااةالااك التااام  إلاا  الت تعااس الااذ  لاا  حااين ال ةالبتحثاا  رجااعل كماات 
رة إهتماات  التتلبااة ولح ي هاات عةاا  حااذ  الج اام وعاام  الشااعور بتلمةااس وجعة اات خكثاار ل ااتعل مااع وااته  فااي إثاات 

 وزمناا لسةسااس العاارم نمااتال و  ماان ت ماات ُيعاارم عةي اا في لحى  التتلبةمن خلل   محتو  البرنتمج التعةيم 
عينااة، كااس وإعتدة العرم وإياتا العرم خو العرم البتئ خو الحركة البتي ة لةتركي  عة  نواح  فنية م
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الاااك واااتعم التتلباااة عةااا  إواااتيعتب الم اااترا  وز اااتدة التحصااايس المعرفاااي لااامي ت، وهاااو مااات يرجاااع إلااا  خن 
التعةيماا  والمتمثااس فااي النمااتال التعةيميااة ثلثيااة اكبعااتد قاام وااتعم التتلباات  عةاا  لع  اا  نااوالج البرنااتمج 

 التحصيس المعرف ( لمي ن . -التعة  )اكداء الم تر  
 ( إنااا  عنااام إواااتلما  2001)عد زغلاااول د مكاااارم حلماااى د هاااانى ساااعيد محماااد سااا كمااات يشاااير 

ة الراجعة مماات ياا د  إلاا  حااموس لااعثير إيجااتح  فااي حنااتء لكنولوجيت التعةي  لت  في ت عمةيت  العرم والتغذي
ولتاااور التصاااور الحركااا  عنااام الماااتعة  ، ولحساااين موادااا ت  اكداء ووااارعة الاااتعة  ، كمااات لساااتعم عةااا  

س لةم اااترة بتر ااااة موحااامه لجمياااع المتعةماااين وبتلتاااتلي يمىااان لاياااي  مااام  إواااتيعتب عااارم النماااوال اكمثااا 
 (22: 21بعكثر من نموال بشر  يت تو  في  طر اة اكداء .)المتعةمين لةم ترة حمال من خن لعرم 

 .Ahmed T" دراواااة(،  6) "م2017 شااالتوت أساااماء"وهاااذا يت اااا ماااع دراواااة كاااس مااان 
Hossam 2017 (" 26 )دراوااة   د Michael et al 2013 ("27 والتاا  خيااتر  النتااتئج فاا  كااس )

 مسااتو  اكداء الم ااتر   لحسااين اااة إيجتحيااة فاا  سااته  بتر لثلثيااة اكبعااتد  عةيميااةالت النمااتالمن ت  إلاا  خن 
 .والمعرف  

) توجد فروق داله إحصائيًا بين متوسطي وبذلك يتحاا ال رم اكو  كةيت والذ  ينص عة   
والبعدي للمجموعة التجريبية في )مستوى األداء والتحصيل المعرفي( لبعض القياسيين القبلي 

 البحث( ولصالح القياس البعدي ( . المهارات األساسية في الرقص الحديث )قيد
 :لثانىمناقشة نتائج الفرض ا   
حين الايتوين ( 0.05) داللة وجود فروق دالة إحصتئيت  عنم مستوي إل  ( 10جمو  ) لشير نتتئج  
الرقص الحميث  فيبعض الم ترا  اكوتوية )مستو  اكداء والتحصيس المعرف ( ل لابةي والبعمي ف ا

 .      ولصتلن الايتس البعم الضتبتة لةمجموعة 
 آلوتلما خن المور الذ  لاو  ب  المعةمة في التر اة المتبعة ب وبا هذه ال روق إل ُلع و البتحثة       

ثس في الشرو الة ب  لةنواح  ال نية واللتوا  التعةيمية  وعرم  العرم التوبيح  المتمإوةوب 
عة  ل و م التتلبت  بتلمعترا والمعةومت   ير إيجتح ل  لعثقيم البحث( كتن ) ا ةم تر النموال العمة  ل

المرلبتة بتلم ترا  ، كمت ان لمرل المعةمة بتللتوا  التعةيمية ولكرار المعترا والمعةومت  اللتدة 
ومتتبعة التتلبت  خثنتء اكداء مع لامي  التغذية الراجعة ولصحين اكختتء ، قم وتعم عة  ف   بتلم ترة 
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لم  التتلبت  ومن ث  خداء  تلم ترةبصحين المضمون اكداء عن  وابحةورة ن د كو وإوتيعتب ول
لع    نوالج الم ترة بمستو  خفضس ، وهذا يشير إل  خن التر اة المتبعة قم خثر  لعثير ا إيجتحي ت عة  

  التحصيس المعرف ( لمي التتلبت  .-التعة  )اكداء الم تر  
 ( خن التمر   2000) إبراهيم شلتوت د مرفت على خفاجةذكية إبراهيم كامل د نوال ولشير       

بآلوةوب اكوامر )الشرو والنموال( ي د  إل  ز تدة مستو  ال رد نتيجة لةممتروة واكداء المتكرر 
 (80: 15المبتير لةمعةومت  خثنتء عمةية التعة  . )واعوترجت  

أحمد طلحة حسين " ( ، 5 " ) 2012 أحمد طلعت أبو زيديت ا هذا مع دراوة كس من "
أيمن  محمدد إيمان"(، 7")م2017 عبدالحليم آيات"( ، 6")م2017 شلتوت أسماء، "( 4م" )2011

حيث خن إوةوب العرم التوبيح  خو ( 14م" )2017رحاب عادل جبل ( ، " 9") م2017 عبدالبارى 
  الشرو والعرم يىون ل ت لعثير إيجتح  عة  مستو  اكداء .

يين القياس متوسطي بين  )توجد فروق داله إحصائياً لثتن  كةيت والذ  ينص عة  وبذلك يتحاا ال رم ا
األساسية  بعض المهاراتل المعرفي(التحصيل األداء و مستوى ) في للمجموعة الضابطة  والبعدي القبلي 

 ( .البعديلصالح القياس  و الرقص الحديث )قيد البحث(  في 
 :لثالثمناقشة نتائج الفرض ا 

حين الايتوين ( 0.05) داللة وجود فروق دالة إحصتئيت  عنم مستوي إل  ( 11)جمو   لشير نتتئج
لمجموعة لصتلن ا)مستو  اكداء والتحصيس المعرف ( و  لةمجموعتين التجر بية والضتبتة ف  ينالبعمي

التجر بية التي يتبا ةمجموعة ، وهذا يشير إل  إرل ت  مستو  اكداء والتحصيس المعرف  ل التجر بية
)النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد( ماترنة  بتلمجموعة الضتبتة )إوةوب الشرو الة ب  وخداء  عةي ت 

 نموال(.
 خن إلاا ماترنة  بتلمجموعة الضااتبتة ُلع و البتحثة وبا هذه ال روق لصتلن المجموعة التجر بية  

حية وفتعةية من اعوااةوب المتبااع برنتمج التعةيم  لةنمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد كتن خكثر إيجت ال إوتلما 
إيااتمةت  ة في البرنااتمج التعةيماا تنوع، حيث ل  عرم المتدة التعةيمية بتر اة مشوقة وجذابة ومنبمة وم

ثتحتااة ومتحركااة وماا ثرا  دااولية( ثلثيااة اكبعااتد اكماار الااذ  وااتعم )نصااو  وخفاال  فيااميو ودااور  عةاا 
ج اام خثنااتء اكداء ، كماات خن إيااترا  خكثاار ماان حتوااة ماان عة  إثترة إهتمت  التتلبت  ولح ي هن عة  حااذ  ال
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حااواس التتلبااة مىن اات ماان إوااتيعتب المعااترا والمعةوماات  وباتئ اات ماامة خطااو  فااي الااذاكرة وإوااتلمام ت فااي 
 اجعة بصورة خفضس وبتلتتلي لحسين مستو  اكداء والتحصيس المعرف  .  التغذية الر 
التجر بية عة  المجموعة الضتبتة في مستو  اكداء البتحثة وبا ل وق المجموعة ولرجع         

لصمي  دقة  قيم البحث وتعم ف  والتحصيس المعرف  إل  خن اوتلما  التحةيس الميىتنيىي لةم ترا 
 لكتفة المحتور ال رالية عن اكداء المست مادقة البيتنت  والك بسبا  ة ثلثية اكبعتدعةيميالتمتال الن
 Ahmed T. Hossam  و ت ا هذا مع دراوة س  ومراحس اكداء ال ن  لةم ترةوفات  ل وايت خج اء الجو 

 ة ، عة  كمت وتعم البرنتمج التعةيمي التتلبت  ف  رؤ ة اكداء الجيم من زوايت ملتة ،(25 ( )2016)
كتفة ل تديس اكداء وواء من اكمت  خو اللة  خو خحم الجتنبين ومن خ  زاو ة لر مهت التتلبت  ، ممت 

ن ل  خثر إيجتح  عة  مستو  وقمرا  التتلبت  مع مراعتة ال روق ال ردية حين ن وبتلتتل  إوتيعتب كت 
بآلوتلما  النمتال ثلثية اكبعتد لةناتا  الم ترا  قيم البحث ، ولر  البتحثة خن إحتواء البرنتمج التعةيمي

قيم البحث  ا م تر ةث  اكبعتد لالنموال المتحر  ثلال نية واللتوا  التعةيمية الت  ل  لوبيح ت عة  
بسبا اعوت تدة من كداء السةي  اللتل  من اكختتء الصور ُخلتو لتتلبت  المجموعة التجر بية فردة 

الم ترا  قيم البحث عة  ج تز الحتوا ا ل  حيث إطََّةْعَن عة  ل تديس  النمتال التعةيمية عنم مشتهمة
هو اكمر الذ  إنعى  عة  مستو  خدائ ن الم تر  والتحصيس اكداء وخفضس النواح  ال نية لةم ترة و 

المعرف  وهذا متل  يتوافر لم  طتلبت  المجموعة الضتبتة ، وهذا يشير إل  خن وبا لام  طتلبت  
التجر بية ماترنة  بتتلبت  المجموعة الضتبتة إل  خن البرنتمج التعةيم  لةنمتال التعةيمية المجموعة 

خكثر ك تءة واو نتتئج إيجتحية في مستو  اكداء والتحصيس المعرف  ماترنة  بآلوةوب ثلثية اكبعتد كتن 
 المتبع.

 ( ، 2004)د الوكيل الفار إبراهيم عب ( ، 2002) كمال عبد الحميدو  كم في هذا الصمد كل من     
  الحركية  ( خن إوتلما  اكوتليا التكنولوجية الحميثة في لعة  الم ترا2004) مصطفى عبد السميع

لعمس عة  إلتحة ال ردة لةمتعة  لمشتهمة اكداء اكمثس لةحركت  المراد لعةم ت مع مراعتة ال روق ال ردية 
حين المعة  والمتعة  ولوجي  المتعة  وفات لمعم  لعةمة حين المتعةمين كمت يتحاا من خلل ت الت تعس 

راجعة وورعة إوتمعتء المعةومة بصورة خفضس اللت  ممت يستعم حموره عة  ل و م المتعةمين بتلتغذية ال
 ( 296: 23( ) 46: 1( ) 225: 18من إوتلما  الترق التاةيمية في التعةي  .) 
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" م2013إسااماعيل إبااراهيم محمااد( د "17" )م2013 عبااده عثمااان"يت ااا هااذا مااع دراوااة كااس ماان     
لااعثر إيجااتحي عةاا  لحسااين مسااتو   حيث خن إوتلما  ج تز الحتوا ا ل  في العمةية التعةيميااة لاا  (19)

 اكداء .
فااا  العمةياااة التعةيمياااة  كمااات لشاااير البتحثاااة إلااا  خن إواااتلما  البرمجيااات  التكنولوجياااة بصااا ة عتماااة

لةاااك البااارامج واااواء كتنااات جتاحياااة وفتعةياااة  بسااابام اااترا  قيااام البحاااث عةااا  ال  ن ل ااات لاااعثير إيجاااتحيىاااو 
المتحركااة خو التاا  ياات  إوااتلمام ت بصاا ة عتمااة بعحاام  خو النمااتال خو الروااو  الووااتئق المتعاامدةبآلوااتلما  

ز ااتدة عنصاار التشااو ا وهااو ماات ياا د  إلاا   التانياات  التكنولوجيااة عباار ياابىة اعنترناات خو الحتوااا ا لاا 
عةاا  حااذ  الج اام وعاام   ولح ياا ه مااتعة ماان خاال  إثااترة إهتماات  الواكداء الم ااتر  حااو الااتعة  وز ااتدة الميااس ن
 . الشعور بتلمةس

( د "رحاااب عااادل جباال 4م")2011"أحمااد طلحااة حسااام الاادين لااك مااع دراوااة كااس ماان يت ااا ا 
 ( د "رحاب عادل جبلد دعااء حسانى الشالقانى8م" )2014( د "إيمان عبدالحليم محمد 12م" )2011
بساااابا اعواااات تدة ماااان النمااااتال ألداء السااااةي  اللااااتل  ماااان اكختااااتء لاااا لصااااور ( حيااااث خن 13" ) م2015

اعطل  عة  خفضااس وخدق النااواح  ال نيااة لةم ااترة ، وهااذا اكماار إنعىاا  إيجتحياات   التعةيمية والك من خل 
ئية لةايتواات  عةاا  طتلباات  المجموعااة التجر بيااة، وهااذا ماات خد  إلاا  وجااود ال ااروق فاا  البيتناات  اعحصاات 

البعمية عناام ماترنااة مجموعااة النمااتال ثلثيااة اكبعااتدة بمجموعااة العاارم التوباايح  والتاا  جااتء  لصااتلن 
مجموعاااة التجر بيياااة التااا  إواااتلممت النماااتال التعةيمياااة ثلثياااة اكبعاااتد، وهاااذا يبااارهن عةااا  خن حرناااتمج ال

 لمجموعة الضتبتة .النمتال التعةيمية ل  لعثير إيجتح  عة  مستو  اكداء ماترنة  بت 
 ينيالقياس متوسطيبين  )توجد فروق داله إحصائياً وبذلك يتحاا ال رم الثتلث كةيت والذ  ينص عة  

بعض المهارات ل المعرفي(التحصيل األداء و مستوى ) في ن للمجموعتين التجريبية والضابطة يالبعدي
 ية( .لصالح المجموعة التجريبو  الرقص الحديث )قيد البحث( في األساسية 

 :االستخالصات والتوصيات
 أوال: االستخالصات :

ل  المعتلجت  اعحصتئية حمود عينة البحث واوتنتدا إ فيبوء خهماا البحث وفروب  و  في
 ا لي: لل ومت خيتر  إلي  من نتتئج يمىن اوت
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 لحميثف  الرقص ا نوالج التعة  لع   لعثير ايجتحيت عة  النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد ل ت  -1
 )قيم البحث( لتتلبت  المجموعة التجر بية. "داء والتحصيس المعرفي اكمستوي "

ف   نوالج التعة  لع   لعثير ايجتحيت عة  ل  ةي( مبي وخداء النموال الع)الشرو الة  متبعاكوةوب ال -2
 )قيم البحث( لتتلبت  المجموعة الضتبتة. " داء والتحصيس المعرفياكمستوي " الرقص الحميث

ف   نوالج التعة  لع   عة   لمتبعخكثر لعثيرا وايجتحية من اكوةوب االنمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد  -3
 )قيم البحث( ممت يم  عة  فتعةيت  ."داء والتحصيس المعرفي اكمستوي " الحميثالرقص 

و  الذ  خعمل  البتحثة ل  معتمل  دمق وثبت  عتلية و صةن لايتس مست المعرفياعختبتر  -4
)الساوا اللة   رابعة ف  م ترا  الرقص الحميث قيم البحث لتتلبت  ال رقة ال المعرفيالتحصيس 

 .(Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن  - تحت من وبع الوقوا ف
  التوصيات

النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتد لةم ترا  قيم البحث في لمر   محتبرا  الرقص اوتلما   -1
 الحميث

الرقص )التعبير الحركي  في لمر   نمتال لعةيمية ثلثية اكبعتدمت  حتصمي  برورة اعهت -2
 الر تبية.بىةيت  التربية  عب (الرقص الش –الرقص الحميث  –الحميث 

قيتس مستو   فيخعمل  البتحثة  الذيف  الرقص الحميث  المعرفيإوتلما  إختبتر التحصيس  -3
)الساوا اللة   من وبع الوقوا البحث  ف  م ترا  الرقص الحميث قيم التحصيس المعرف 

 الر تبية.التربية  ىةيةال رقة الرابعة بلتتلبت   (Tالساوا الجتنب  من وبع التوازن  - فتحت 

اكنشتة الر تبية بتلتعتون  ملتة في  النمتال التعةيمية ثلثية اكبعتدبرورة اعهتمت  حتصمي   -4
 . مع اللبراء والمتلصصين في لكنولوجيت التعةي 

االهتمت  حتمر ا خعضتء هي ة التمر   وال ي ة المعتونة بىةية التربية الر تبية عةي كي ية  -5
 ف  لعةي  الماررا  المراوية الملتة ة . لتعةيمية ثلثية اكبعتدالنمتال ااوتلما  

برورة عمس دورا  لمر بية لتمر ا خعضتء هي ة التمر   ومعتوني   عة  كي ية اكوت تدة من  -6
 .وجيت الحميثة في ديتلة ماررال   لمواكبة التتور الحميث في العمةية التعةيميةالتكنول

 خوتليا جميمة مبتكرة عة  طتلبت  كةية التربية الر تبية.إجراء دراوت  ممتثةة بآلوتلما   -7
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