
 

رياضةلجامعة مدينة السادات للرتبية البدنية واجملة   
 

 

م 2018 يوليو - األوللد اجمل -   الثالثونالعدد  - تصدرها كلية الرتبية الرياضية - دنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتبية البجملة   97 

 

 

 

أداء بعض الوثبات يف التمرينات الفنية اإليقاعية  املتباين علي األسلوب تأثري 
   لدى طالبات كلية الرتبية الرياضية

 د./إيمان جمال حافظ *
 المقدمة ومشكلة البحث :

يشكل التقدم العلمي في السنوات االخيرة تحديا قويا للعلماء والمتخصصين في مجال العلوم 
ل التربية الرياضية واستخدام هذا التقدم في مجال تدريس التربية الرياضية المختلفة وخاصة في مجا

يعتمد علي تغير السلوك الذي يؤدي الي عملية التعلم وهو من اهم المظاهر والسمات التي تلعب دورا 
في تنشئة االجيال الجديدة علي اسس علمية  إيجابيا ، حيث يؤثر تأثيرا  مفعاال ورئيسيا في تقدم االم

 (81:  12.)ورة وحديثةمط 
أنرررب البرررد مرررن التطررروير فررري أسررراليب التررردريس لمختلررر   م(2004مصططط نص  صطططن الطططد    ويرررر  

تعينررب  الترريالمراحل السنية بهدف مواجهة التطورات المتالحقة سعيا إلى إمداد المعلم بالمعلومات الالزمة 
 (3:  14)التدريسية.على مواجهة مهنة التدريس بكم وافر من الخبرات 

فال يوجد أسلوب واحد يمكن أن يسهم فرري جميررا جوانررب التنميررة وأصرربحا الحاجررة ماسررة لتحديررد 
أسلوب شامل لمراعاة الفررروا الفرديررة بررين المتعلمررين. ويعتمررد ابسررلوب المتبرراين علرري التنويررا حيررث توجررد 

مررن الطرررا  الفررروا الفرديررة بررين المتعلمررين داخررل الفصررل الواحررد وأن المعلررم مطالررب بررأن يسررتخدم العديررد
 (195:  11وابساليب من أجل توفير مواق  تعليمية متنوعة ومناسبة بكبر عدد من المتعلمين.)

وفي ظل االعتراف بمبدأ الفروا الفردية أصرربم مررن الصررعب أن نقرررر أن هنرراك أسررلوب تدريسرري 
عليميررة لررذا واحد يمكن أن يكررون ناجحررا  مررا تررل المتعلمررين أو يمكررن مررن خاللررب أن يحقرر  تررل ابهررداف الت

كررران علرررى المعلمرررين أال يلهمررروا أنفسرررهم بأسرررلوب واحرررد تمرررا يتعرررين علررريهم أن يررردرتوا حقيقرررة أن أسررراليب 
 (5:  22).التدريس يمكن أن تتطور وتتكي  لتناسب الموق  التعليمي

وانعكاسا للتطورات العلمية على ارتان التعليم فقد ظهرت أساليب جديرردة لتعلرريم مهررارات ابنشررطة 
ة منها أسلوب التدريس المتباين والتى تعتمد فلسفتب على االهتمام بالفروا الفردية بررين المتعلمررين الرياضي

 

 *
 جامعة طنطا –والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية مدرس التمرينات والجمباز والتعبير الحرتي     
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دريس ترر ويعمررل االسررلوب المتبرراين علررى ايجرراد الرررواب  بررين اسرراليب ال والتنرروأ أثنرراء ترردريس المهررارة الواحرردة
 . (13: 25)عملية التعليمية.المختلفة وتوظيفها في تدريس المهارة الواحدة بشكل ينعكس على ايجابية ال

والترري ، الفنيررة اقيقاعيررةالتمرينررات  المهررارات الحرتيررة ابساسررية فرري مررادةأحررد  تعررد الوثبرراتو 
والوثبررات يررتم تدريسررها فرري مقرررر تحظي بجانب تبير من االهتمام سواء في الجمل الحرة أو بررابدوات 

بترردريس هررذا المقرررر  ةن خررالل قيررام الباحثرر ومرر ، ، طنطررا لفرقررة الثانيررة بكليررة التربيررة الرياضررية بجامعررة ا
عرردم تفرراءة مررن والررذي قررد يكررون نررابا  الوثبرراتوجررود ضررع  فرري مسررتو  أداء بعرر   ا فقررد ات ررم لهرر 

حيرررث  اتوالنمرررو ا( الرررذي ال يراعرررى الفرررروا الفرديرررة برررين المتعلمررر  اللفظررريالشرررر  ابسرررلوب التقليررردي )
 دور المررتعلم علرري تلقرري المعلومررة والتطبيرر   ويقتصرررالتعليميررة  يكون المعلم هو محور وأساس العمليررة
 مما يؤثر سلبا على تفاءة التدريس.  
علرري تعتمررد  االسررتراتيجيات الحديثررة فرري الترردريس الترري للبحررث عررن  ةابمررر الررذي دفررا الباحثرر 
مررا ترروفير اكثررر مررن بررديل ل سرراليب فرري  اتالفررروا الفرديررة بررين المتعلمرر  ترروفير مواقرر  تعليميررة تراعرري

وتنمي التعلم النش  والررذاتي لرردي الطالبررة ، ةي يتم االختيار فيما بينها وفقا لقدرات تل طالبمحتواه والت
(، وتينرررث مرررور 2001كمرررا أكررردت دراسرررة يررران )علرررى التفكيرررر العلمرررى المرررنظم ، طالبرررات، ويسررراعد ال

( ان ابسررررلوب المتبرررراين يسرررراعد علرررري تنميررررة المهررررارات ابساسررررية للموضرررروأ محررررل الدراسررررة 2003)
واتفرر  مررا هررذا دراسررة  .الطالبات ويهيد الدافعية نحو التعلميعمل على تشوي   كما . ير االبتكاري والتفك

(، بيررررو ميلنررردا 2007(، مصرررطفي نصرررر)2015(، هنرررد عبرررد الجرررواد)2015كرررل مرررن سرررارة مرسرررال )
(،  هيرررثم عبرررد 2001(، فرررايهة شررربل )2004( ، نبيرررل خطررراب )2005( ،عمررراد المصررريلحي )2007)

للتعرررف علررى تررأثير ابسررلوب المتبرراين علرري  ةالباحثرر  ( ممررا دعررا 2000للنج مرراري)(،سرر 2001المجيررد )
 تلية التربية الرياضية. طالباتلد   الفنية اقيقاعية مستوي أداء بع  الوثبات في التمرينات 

(26( )24( )7( )20( )15( )21( )9( )16( )10( )18( )22) 
 أهمية البحث 

أداء بعرر  الوثبررات فرري التمرينررات الفنيررة اقيقاعيررة تحسررين  تت م أهمية البحث في تونب محاولة
تررردعم مبررردأ الرررتعلم النشررر  والرررذاتي  التررريالمتبررراين تأحرررد االسرررتراتيجيات الحديثرررة  ابسرررلوبو لرررا باسرررتخدام 

 ومحوره الطالبات في عملية التعلم ومراعاة الفروا الفردية لديهن.
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 البحث هدف
المتبرراين علررى أداء بعرر  وثبررات التمرينررات  بو لابسرر يهرردف البحررث إلررى التعرررف علررى تررأثير 

 جامعة طنطا  –الفنية اقيقاعية لد  طالبات تلية التربية الرياضية 
 فنوض البحث

فرري أداء بعرر   البعرردي( –القياسررين )القبلرري متوسررطات درجررات  بررين حصررائيا  إتوجررد فررروا دالررب  -
 صالم القياس البعدي .لو لد  المجموعة ال ابطة  اقيقاعية الفنية الوثبات في التمرينات

فرري أداء بعرر   البعرردي( –القياسررين )القبلرري متوسررطات درجررات  بررين حصررائيا  إتوجررد فررروا دالررب  -
 ولصالم القياس البعدي . التجريبيةلد  المجموعة  الوثبات في التمرينات الفنية اقيقاعية

فرري  (التجريبيررة – ةط بال ررا ) )البعديين( للمجمرروعتين القياسينفرا  بين حصائيا  إتوجد فروا دالب  -
 .مجموعة التجريبيةولصالم ال الفنية اقيقاعية أداء بع  الوثبات في التمرينات

 مص لحات البحث 
هررو مجموعررة مررن ابسرراليب التدريسررية مررن بررين )عشرررة أسرراليب( يسررتخدمها المعلررم  : المتبططا   األسططل  

 (27.)بصورة متوازية في تعليم وتعلم النشاطات الرياضية المختلفة
  المنجعيةالدراسات 
-)ابوامررر المتبرراين تررأثير اسررتخدام ابسررلوب ( دراسررة بعنرروان 2015أجرررت سررارة محمررد مرسررال ) .1

التمرينرررات الفنيررة اقيقاعيرررة لطالبرررات  فرريالتبرررادلي( علرري مخرجرررات العمليررة التعليمرررة  - الممارسررة
يبرري وتررم تطبيرر  ر جالباحثررة المررنهج الت اسررتخدما .” كليررة التربيررة الرياضررية جامعررة المنصررورة
المجموعررررة  مجمرررروعتين،( طالبررررة وتررررم تقسرررريمهم إلررررى 40التجربررررة ابساسررررية علررررى عينررررة قوامهررررا )

وترران  التجريبيررة وتسررتخدم ابسررلوب المتبرراين ، و المجموعررة ال ررابطة وتسررتخدم أسررلوب ابوامررر
عررن  نيالمسررتخدمين ل سررلوب المتبررا  ة يرر تحسن مسررتو  طالبررات المجموعررة التجريب من أهم النتائج

 (7المستخدمين بسلوب ابوامر)  طالبات المجموعة ال ابطة
اسررررتخدام االسرررلوب المتبرررراين)التطبي   ( درويرررر دراسررررة بعنررروان 2015أجررررت هنررررد عبرررد الجررررواد) .2

المسررررتويات( علررررى تعلررررم بعرررر  المهررررارات  متعرررردد الررررذاتيالتوجيررررب  -، التبررررادليبتوجيررررب االقررررران  
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اقعداديررة التصويب من الثبات( لد  تلميذات المرحلررة  -ريالتمر  -التنطي  )الهجومية فى ترة اليد
( تلميررذة بالصرر  ابول االعرردادي 40واسررتخدما الباحثررة المررنهج التجريبرري علرري عينررة عررددها )

ومررن أهررم النتررائج أن ابسررلوب المتبرراين أسررهما بشرركل إيجررابي وفعررال فرري تحسررين ابداء المهرراري 
 (20ة قيد البحث.)يمللتلميذات في بع  مهارات ترة اليد الهجو 

 الرررتعلم واسرررتراتيجيات التررردريسدراسرررة بعنررروان  Biro Melinda(2007)  ملينررردا بيرررروأجرررري  .3
( 169( مرردرب سررباحة و )25وبلررق قرروام العينررة ) االبترردائي المرحلررة فرري السررباحة فرري المسررتخدمة

 ةحسرربا  وتررم جررراء دراسررات مسررحية للتعرررف علرري أف ررل ابسرراليب المسررتخدمة فرري تعلرريم السرربا 
مهررارات السررباحة بطفررال المرحلررة االبتدائيررة  فرري ضرروء مسررتواهم المهررار  وترران مررن أهررم النتررائج 

أسررلوب تفوا ابطفال الذين تعلموا بأكثر مررن أسررلوب تدريسرري علرري أقرررانهم اللررذين اسررتخدم معهررم 
 (21واحد فق .)

ر ثالثررة يثتررأ دراسررة بعنرروان ( 26م( )2000) Schilling & Mary Louسررللنج، مررار  لررو  اجررر   .4
. وقررد بلررق التجريبياستخدم الباحثان المنهج و من أساليب التدريس على ابداء لطالبات الجامعات 

، قسررموا إلررى ثررالع مجموعررات متسرراوية. ومررن أهررم فرري مرحلررة الجامعررة( طالبررة 120حجم العينة )
إال أن  ةالنتررائج أن تحسررن ابداء المهررار  فررى تررل المجموعررات باسررتخدام أسرراليب التعلرريم الحديثرر 
 (22)ابسلوب المتعدد المستويات تان أف ل ابساليب يليب توجيب ابقران ثم ابسلوب المتبادل.

 إجناءات البحث
 منهج البحث:

لمجمرروعتين إحررداهما تجريبيررة  المررنهج التجريبرري باسررتخدام التصررميم التجريبرري ةالباحثرر  ااسررتخدم  
 كل مجموعة .( لعديالب –وابخر  ضابطة، وبواسطة القياسين )القبلي 

 مجتمع البحث:
يمثرررل مجتمرررا البحرررث طالبرررات الفرقرررة الثانيرررة بكليرررة التربيرررة الرياضرررية جامعرررة طنطرررا والمقيررردين   

 طالبة. 250( والبالق عددهم 2017-2016)بسجالت الكلية للعام 
 
 



 

رياضةلجامعة مدينة السادات للرتبية البدنية واجملة   
 

 

م 2018 يوليو - األوللد اجمل -   الثالثونالعدد  - تصدرها كلية الرتبية الرياضية - دنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتبية البجملة   101 

 

 

 

 عينة البحث:
طالبررة وتررم تقسرريمهم  (40تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية، وقد بلغا العينررة ابساسررية ) 

( طالبررة، وتخ ررا 20إلى مجموعتين متكافئتين احداهما تجريبيررة واالخررر  ضررابطة وقرروام تررل منهمررا )
المجموعررة التجريبيررة للررتعلم باسررتخدام ابسررلوب المتبرراين بينمررا تخ ررا المجموعررة ال ررابطة ل سررلوب 

( يوضررم 1وجرردول ) طالبررة، (20وبلغررا العينررة االسررتطالعية عرردد )، المتبا من الشر  وأداء النمررو ا
 .توصي  العينة

 
 (1  جدول

 ت صيف مجتمع وعينة البحث
 النسبة المئ ية  العدد ال صف  العينة 

 ابساسية
 %8 20 المجموعة ال ابطة
 %8 20 المجموعة التجريبية 

 %8 20 االستطالعية المجموعة
 % 100 250 إجمالي مجتمع البحث 

 
 اعتدالية ت زيع عينة البحث :

الباحثة بحساب معامررل االلتررواء للتحقرر  مررن اعتداليررة توزيررا عينررة البحررث ابساسررية فرري  قاما
 (.2المتغيرات قيد البحث و لا تما هو موضم بجدول )
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 (2جدول )
 فى المتغيرات قيد البحثاالساسية اعتدالية توزيا عينة البحث 

 60ن = 

وحدة  المتغيرات م
 القياس

امل عم االنحراف  الوسي  المتوس 
 لتواءاق

مو
 الن
رات
تغي
م

 

 -0.62 4.24 161.00 161.20 سم الطول
 0.87 5.13 61.00 61.25 كجم الوزن 
 -1.71 0.25 20.00 19.82 سنة السن
 0.17 3.92 26.00 24.89 درجة الذتاء

نية
البد
ت 
قدرا
ال

 

 -0.18 10.40 118.00 117.03 سم القدرة الع لية
 0.53 3.73 3.00 2.35 سم المرونة
 -0.48 1.58 14.00 13.84 ع الرشاقة
 0.43 0.78 4.22 4.32 ع التوازن 
 0.98 1.56 8.62 8.70 ع التواف 

حث
 الب
قيد
ت 
وثبا
ال

 
 0.69 0.50 3.47 3.47 درجة النجمة
 1.33 0.38 3.04 3.02 درجة المقص
 0.63 0.42 2.35 2.50 درجة الفجوة 
 0.87 0.58 2.11 2.27 درجة المقوسة

ممررا  3،+3-تنحصررر مررا بررين المحسرروبة  االلتررواء( أن جميررا قرريم معررامالت 2مررن جرردول ) يت ررم
 قيد البحثمتغيرات الفى  عينة البحث ابساسية افراد اعتدالية توزيا يدل على 
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 تكافؤ مجم عتي البحث:
 (3جدول ) 

 في المتغيرات قيد البحث التكافؤ بين مجموعتي البحث 
 20=2=ن1ن

 اسوحدة القي المتغينات
 المجم عة التجنيبية المجم عة الضاب ة

 ت
 اال حناف المت سط اال حناف المت سط

م  
 الن

نات
تغي

م
 

 0.22 4.34 161.50 4.54 161.20 سم الطول
 0.75 3.68 61.15 5.42 62.35 كجم الوزن 

 0.02 6.57. 19.90 2.45. 19.94 سنة السن

 0.28 4.65 24.70 5.24 25.14 درجة الذتاء 

الق
نية
البد
ت 
درا

 
    

 0.07 9.9.3 117.90 11.33 118.15 سم القدرة الع لية

 0.02 3.78 2.20 3.71 2.15 سم المرونة

 0.59 1.44 13.85 1.75 13.55 ع الرشاقة

 0.19  0.65 4.32 0.68 4.36 ع التوازن 

 0.78 1.78 8.76 1.34 8.63 ع التواف 

حث
 الب
قيد
ت 
وثبا
ال

 
 0.47 0.59 3.33 0.61 3.42 سم النجمة

 0.51 0.44 3.62 0.44 3.45 درجة المقص

 0.95 0.32 2.17 0.37 2.85 درجة الفجوة 

 0.78 0.57 2.41 0.47 2.64 درجة المقوسة

 1.729=   0.05قيمة ت الجدولية عند 
ن جميررا قرريم أن الفررروا بررين المجمرروعتين ليررر دالررة احصررائيا و لررا ب (3)يت م من جدول 

 أقل من قيمة ت الجدولية مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث فى  تلا المتغيرات.المحسوبة  ت
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 أدوات ووسائل جمع البيا ات: 
 :  األدوات واالجهزةأواًل: 
 أقماأ - شري  قياس - ميهان الطبي لقياس الوزن  - الرستاميتر لقياس الطول   -

 ثا يا: المسح المنجعي :
 تالمتخصصررررة العربيررررة وابجنبيررررةا وتررررذلا الدراسررررا ن المراجررررا تررررم االطررررالأ علررررى العديررررد مرررر 

ا إليررب الباحثررة قامررا باختيررار ابسرراليب التدريسررية الترري سرريتكون منهررا لالمرجعيةا وفى حدود ما توصرر 
 ابسلوب المتباين ا وتذلا توصلا إلى االختبارات المناسبة للمتغيرات المستخدمة في البحث .

 ثالثا: المقابلة الشخصية :
( من خالل المقررابالت الشخصررية بغرررض التعرررف علررى 1ة باستطالأ آراء الخبراء )مرف  ما الباحثا ق

مد  صالحية ومناسبة االختبررارات المسررتخدمة فرري البحررث وتررذلا التعرررف علررى مررد  مناسرربة المهررارات 
 قيد البحث لعينة البحث وإجراء بع  التعديالت الالزمة وفقا آلراء الخبراء.

 ( :5عقلية  الذكاء( ملحق  القدرات الرابعا: اختبار 
استخدما الباحثة اختبار " السيد محمد خير  للذتاء " لمررد  مناسرربة هررذا االختبررار لعينررة البحررث 
هررذا االختبررار يحتررو  علررى عرردد مررن ابسررئلة الذهنيررة تبررين قرردرة الطالبررة علررى التفكيررر ويمكررن إجررراء هررذا 

ب  اعتداليررة بيانررات عينررة الدراسررة فررى مسررتو  الررذتاء ل رر  االختبررار بصررورة جماعيررة أو فرديررة وتحرردد نسرربة
 الذتاء ، وقد استخدمتب العديد من الدراسات واببحاع العلمية السابقة .

 حساب معامل الصدا لالختبار: (أ)
قيجرراد معامررل  المقانررة الطرفيررة وقررد تررم التأكررد مررن صرردا اختبررار الررذتاء و لررا باسررتخدام صرردا 

ابدنى ، و لا من خالل تطبيقهررا علررى  واقرباعىابعلى  اقرباعىلفروا بين صدا االختبارات وإيجاد ا
 ( يوضم  لا:  4،  وجدول ) ابساسية( طالبة من مجتما الدراسة ومن خارا عينة 20) عددها مجموعة 
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 (4جدول )
 الصدا  االدنى لبيان معامل واقرباعىاالعلى  متوسطي اقرباعىداللة الفروا بين 

 اس الذتاء قيد البحث لد  عينة التقنينقيلطرفية( لمالمقارنة ا)
 5=2=ن1ن

 المقياس م
الفرا بين  5االدنى ن= اقرباعى 5االعلى ن= اقرباعى

 المتوسطات
 قيمة
 ±أ س ±أ س ت

 10.99 6.34 1.47 24.21 2.12 30.55 الذتاء 1

 2.30=  0.05الجدولية عند مستو  معنوية  (ت  )قيمة  
 واقربرراعىاالعلررى  اقرباعى ا  ات داللة احصائية بين متوس  وجود فرو  (4)يت م من جدول 

متغيررر الررذتاء قيررد البحررث لبيرران معامررل الصرردا )المقارنررة الطرفيررة( و لررا عنررد مسررتو  معنويررة  فررياالدنررى 
 مما يشير الى صدا االختبار . 0.05

 حسا  معامل الثبات لالختبار :   (  
تطبي  االختبار وإعادة التطبي  بفارا زمنى  ن طري  طريقةتم حساب معامل ثبات االختبار ع

( طالبة ممثلة من مجتما البحث ومن خارا العينة ابصلية وجدول 20قدرة أسبوأ على عينة عددهن )
 ( يوضم  لا:5)

  (5جدول )
 معامل االرتباط بين التطبي  االول والتطبي  الثانى لبيان معامل الثبات

لتقنينث لد  عينة المقياس الذتاء قيد البح  
 20ن=   

 المقياس م
معامل  التطبي  الثانى التطبي  االول

 ±أ س ±أ س االرتباط
 0.89 3.15 27.63 3.34 27.47 الذتاء 1

 0.44=  0.05قيمة ر الجدولية عند مستو  معنوية 
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ى)اعرررادة ( وجرررود ارتبررراط  و داللرررة احصرررائية برررين التطبيررر  االول والتطبيررر  الثان5يت رررم مرررن جررردول )
ممررا يشررير الررى ثبررات  0.05  القيرراس( فررى متغيررر الررذتاء لررد  عينررة التقنررين عنررد مسررتو  معنويررة تطبيرر 

 االختبار .
 

 ( 2خامسا: اختبارات القدرات البد ية   منفق 
بعد االطالأ علي الدراسات السابقة والتي تناولا الوثبات في التمرينررات وبعررد اسررتطالأ رأي 

 لتالية:االختبارات ا الخبراء تم االتفاا علي
 (.ثنى الجذأ ل مام من الوقوف . اختبار المرونة )اختبار −
 .(اختبار الوثب العري  من الثبات)اختبار القدرة الع لية  −
 (اختبار الرشاقة )اختبار الجري المكوتي −
 ( .الدوائر الُمرقمة اختبار التواف  )اختبار −
 .(الوقوف على مش  القدم )اختبار التوازن اختبار  −

 
 علمية الختبارات القدرات البد يةالمعامالت ال

/ 2/ 23م إلرررررى  19/2/2017قامرررررا الباحثرررررة برررررطجراء دراسرررررة اسرررررتطالعية فررررري الفتررررررة مرررررن 
طالبرررررة و لرررررا بغررررررض التحقررررر  مرررررن صررررردا وثبرررررات  20م  علرررررى عينرررررة اسرررررتطالعية  قوامهرررررا 2017

 -االختبارات البدنية واسفرت النتائج عن :
 

 قدرات البد يةمعامل الصدق الختبارات ال
صررردا  الختبرررارات القررردرات البدنيرررة باسرررتخدام طريقرررة الصررردا بطيجررراد معامرررل  ةالباحثررر  اامررر ق

( صرردا 6وإيجاد داللة الفروا بين المجموعتين للتحق  من صدقها ويوضم جرردول ) المقارنة الطرفية
 . المقارنة الطرفية  لالختبارات البدنية
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 (6جدول )
 البدنيةحساب معامل الصدا لالختبارات 

 20=2=ن1ن

وحدة   قدرات البد ية ال
 القياس 

 ت اإلرباعص األد ص اإلرباعص األعلص
 اال حناف المت سط اال حناف المت سط

 20.09 6.35 111.40 7.14 154.33 سم القدرة الع لية
 3.37 1.11 2.12 1.28 3.40 سم المرونة
 11,89 1.29 17.47 1.46 12.29 ع الرشاقة
 9.99 1.64 3.41 0.77 7.46 ع التوازن 
 7.34 1.88 5.60 1.45 9.50 ع التواف 

 1.729=   0.05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية  
بررين متوسرر  اقربرراعى ابعلررى وابدنررى فرري  وجود فروا دالة احصررائيا ( 6يت م من جدول )

سررتطاعة االختبررارات القدرات البدنية الن قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية ممررا يشررير إلررى ا
 ن تفرا بين المجموعتين مما يدل على صدا االختبار.ا

 
 معامل الثبات الختبارات القدرات البد ية

تطبيررر  االختبرررار  لالختبرررارات البدنيرررة باسرررتخدام طريقرررةبطيجررراد معامرررل الثبرررات  ةالباحثررر  اقامررر 
وبعررد  ة االستطالعيةطالبة من المجموع 20تطبي  على ال، حيث تم  Test Re testوإعادة تطبيقب 

( معامررررل الثبررررات 7ويوضررررم جرررردول رقررررم ) أيررررام تررررم إعررررادة التطبيرررر  بررررنفس شررررروط اقجررررراء ابول 3
 .  لالختبارات البدنية

 
 
 
 



 

رياضةلجامعة مدينة السادات للرتبية البدنية واجملة   
 

 

م 2018 يوليو - األوللد اجمل -   الثالثونالعدد  - تصدرها كلية الرتبية الرياضية - دنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتبية البجملة   108 

 

 

 

 (7جدول )
 20لالختبارات البدنية                           ن=حساب معامل الثبات 

وحدة   القدرات البد ية 
 القياس 

 ر ص الت بيق الثا  الت بيق األول 
 اال حناف المت سط فاال حنا المت سط

 0.85 11.75 133.80 11.26 133.55 سم القدرة الع لية
 0.87 3.32 0.67 3.36 0.64 سم المرونة
 0.91 2.64 13.32 2.76 13.46 ع الرشاقة
 0.81 1.29 4.57 0.84 4.32 ع التوازن 
 0.89 2.37 7.80 2.31 7.70 ع التواف 
 0.378=  0.05 عند مستو  معنويةقيمة ر الجدولية 

ان هناك عالقة ارتباطية دالة بين القيرراس ابول والقيرراس الثررانى حيررث ( 7يت م من جدول )
قيرراس الثررانى حيررث جرراءت جميررا قرريم ر المحسرروبة اعلررى مررن ابول وال القيرراسأن معامل االرتباط بين 

 مما يدل على ثبات االختبار.قيمتها الجدولية 
 (7ألساليب التدريسية المناسبة للمهارات قيد البحث  منفق لاء الخبناء است الع آر : استمارة سابعا

الترري  ةالتدريسرريبطعررداد اسررتمارة اسررتطالأ رأ  الخبررراء حررول أنسررب ابسرراليب  ةالباحثرر  اقامرر 
( اراء 8تعلرريم الوثبررات قيررد البحررث ويوضررم جرردول )يمكررن اسررتخدامها داخررل ابسررلوب المتبرراين عنررد 

 ء  السادة الخبرا
 (8جدول )

 10ن =       وا بين أساليب التدريس التي يمكن استخدامها داخل ابسلوب المتباينداللة الفر 
 2كا النسبة المئ ية م افق أساليب التدريس م
 10.000 %100 10 أسلوب ابوامر 1
 1.600 %30 3 أسلوب التعلم بالممارسة 2
 10.000 %100 10 أسلوب توجيب االقران )التعلم التبادلي( 3
 0.000 %50 5 طبي  الذاتيأسلوب الت 4
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 (8جدول )با تا 
 2كا النسبة المئ ية م افق أساليب التدريس م
 1.600 %30 3 أسلوب المتعدد المستويات 5
 6.400 %90 9 أسلوب االكتشاف الموجب 6
 3.600 %20 2 أسلوب حل المشكالت 7
 1.600 %30 3 أسلوب البرنامج الفردي 8
 1.600 %30 3 قين المتعلمب تلأسلو  9
 1.600 %30 3 أسلوب التعلم الذاتي 10

 3.840=  0.05لية عند مستو  معنوية الجدو  2قيمة تا
دالررة فقرر  عنررد أسررلوب ابوامررر وأسررلوب الررتعلم التبررادلى  2أن قيمررة تررا ( 8يت ررم مررن جرردول )

يسررتوجب اسررتبعادها وبررذلا وأسررلوب االكتشرراف المواجررب بينمررا لررم تكررن دالررة عنررد برراقي ابسرراليب ممررا 
 –مررى مكررون مررن )أسررلوب ابوامررر اصرربم ابسررلوب المتبرراين الررذي سيصررمم فرري ضرروئب البرنررامج التعلي

 أسلوب االكتشاف الموجب( –أسلوب التعلم التبادلى 
 (ثامنطططا: اسطططتمارة تقيطططيا  طططكل االداء الننطططي لطططبعي ال ثبطططات فطططي التمنينطططات االيقاعيطططة   قيطططد البحطططث

 (6 ملحق
 مل الصدق :سا  معاح-أوالً 
 صدق المحت ى :   -

بررات فرري التمرينررات الفنيررة اقيقاعيررة ومنهررا بعررد االطررالأ علررى المراجررا العلميررة الخاصررة بالوث
( 5( )2009( "داليررا عنتررر" )8م( )2009( "شرررين طررب" )4م( )2013دراسررة "اميرررة فتحرري عطيررة" )

( ،   امكررن 19م( )2004يد" )(،هبررة سررع17م( )2008(  "نها دروير" )2( )2009أماني حسين" )
 الحصول على : طريقة لتقيم مستو  االداء متمثلة في :   

   (هبوط  -طيران  -ارتقاء    -وقفة االستعداد   )
مراحل لتقيرريم الوثبررات والترري اتفقررا عليهررا المراجررا العلميررة  4وبذلا يكون قد تم التوصل الى 

 م الوثبات ملح  )د(.رة المبدئية لتقييوتم تصميم االستما  والدراسات المرتبطة بالتمرينات
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 صدق المحكمي  :  -

( علررى 6ات الترري تررم التوصررل اليهررا مررن صرردا المحتررو  مرفرر  )تم عرررض مراحررل تقيرريم الوثبرر 
خبراء المتخصصين في مجال التمرينات وبعد عرض استمارة االستبيان الخاصة بتحديررد الوثبررات فررى 

شرركل  -تعررديل االسررتمارة بنرراءا علرري آرائهررم إلرري )ارتفرراأ جيررد صورتها االولية على السررادة الخبررراء تررم 
ررر( الشررركل النهرررائي السرررتمارة تقيررريم انسررري -مرررد  حرترررى جيرررد  -جيرررد   ابية هبررروط( ويوضرررم ملحررر  )هر

 الوثبات .
 وقد اتف  الخبراء على ان تكون درجات تقييم الوثبة ما يلى : 

 ( .2.4ارتفاأ  جيد ) 
 ( .2.6شكل جيد ) 
 ( .2.8المدي الحرتي ) 
 ( .2.2انسيابية الهبوط ) 

 ( 10وبذلا تكون الدرجة الكلية )
( وتحتسررب الدرجررة 1لجنة ثالثية من الخبراء في مادة التمرينات مرف  )وتم التقييم من خالل 

 ( درجات .10الكلية من )
 

 المعامالت العلمية الستمارة تقييا  كل االداء النني لبعي ال ثبات في التمنينات االيقاعية  :
 حسا  معامل الصدق  :  (أ  

عية مرررن خرررارا عينرررة وترررم حسررراب هرررذا الصررردا و لرررا بتطبيررر  االختبرررار علرررى عينرررة اسرررتطال
 . باستخدام صدا المقارنة الطرفية  الدراسة ابساسية 
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 (9جدول )
)المقارنة الطرفية(   االدنى لبيان معامل الصدا  واقرباعىاالعلى  اقرباعى الفروا بين متوس   داللة

 قيد البحث لد  عينة التقنين للوثباتفى متغير مستوي شكل االداء الفني 
 5=2ن =1ن

 م
كل مستوي ش

االداء الفني 
 للوثبات

وحدة 
 القياس

االعلى      اقرباعى
 5ن=

 اقرباعى
 االدنى
 5ن=

فرا بين ال
 المتوسطات

 قيمة
 ت

 ±أ س ±أ س
 14.65 2.77 0.65 2.10 0.54 4.87 درجة النجمة 1
 14.06 3.05 0.72 2.23 0.65 5.28 درجة المقص 2
 16.34 3.08 0.68 1.37 0.49 4.45 درجة الفجوة  3
 10.87 2.03 0.61 2.25 0.57 4.28 درجة المقوسة 4
 2.30=  0.05  معنوية الجدولية عند مستو  (ت  )قيمة  

االعلرررى  اقربررراعى وجرررود فرررروا  ات داللرررة احصرررائية برررين متوسررر   (9يت رررم مرررن جررردول )
نررة الطرفيررة( الختبارات المهارية قيد البحررث لبيرران معامررل الصرردا )المقار متغير ا فياالدنى  واقرباعى

 مما يشير الى صدا االختبارات . 0.05و لا عند مستو  معنوية 
 
 ل الثبات : حسا  معام (  

استخدما الباحثة طريقة تطبي  االختبار وإعادة تطبيقب على عينة مماثلة لعينررة البحررث      
التطبيرر  ( عشرررون طالبررة و لررا بتطبيرر  االسررتمارة وإعررادة 20) وعررددها  ومررن خررارا العينررة ابساسررية

 ( يوضم معامل االرتباط بين القياسين.10أيام والجدول ) ثالثةبفارا زمنى مدتب 
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 (10جدول )
معامل االرتباط بين التطبي  االول والتطبي  الثانى لبيان معامل الثبات فى  مستوي شكل االداء الفني 

 حث لد  عينة التقنينللوثبات قيد الب
 20ن=

 م
مستوي شكل االداء الفني 

 باتللوث
معامل  التطبي  الثانى التطبي  االول وحدة القياس

 ±أ س ±أ س االرتباط
 0.84 0.82 3.82 0.87 3.54 درجة نجمةال 1
 0.90 0.72 3.56 0.82 3.49 درجة المقص 2
 0.92 0.58 3.89 0.79 3.85 درجة الفجوة  3
 0.87 0.63 3.41 0.77 3.32 درجة وسةالمق 4

 0.44=  0.05مستو  معنوية  قيمة ر الجدولية عند
طبيرر  االول والتطبيرر  الثررانى  ( وجود ارتباط  و داللة احصائية بين الت10يت م من جدول )

 0.05اعادة تطبي  االختبار( فى متغير االختبارات المهارية لد  عينة التقنين عنررد مسررتو  معنويررة )
 يشير الى ثبات تلا االختبارات . مما 

 خدام أسلوب التدريس المتباينباست البرنامج التعليمي
 هدف البن امج •

التمرينررات لطالبررات الفرقررة الثانيررة  بكليررة التربيررة بعرر  الوثبررات فرري يهدف البرنامج الى تعليم 
اسررلوب  –مررر ابوا اسررلوبسررتخدام ابسررلوب المتبرراين )ا مررن خررالل برنررامج تعليمررى بالرياضررية و لررا 
قسم الهدف العام للبرنامج إلررى أهررداف بدنيررة ومهاريررة وين ( الموجباالكتشاف اسلوب  - توجيب ابقران
 .ووجدانية

 عليمي  أسس بناء البن امج الت •
 أن يتناسب محتواه ما أهداف البرنامج. −
 . طالباتأن يتناسب البرنامج ما مستو  قدرات ال −
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 ط والراحة . أن يراعى حسن توزيا العمل بين النشا  −
 إلى الصعب ومن المعلوم للمجهول . أن يراعى الفروا الفردية و التدرا من السهل −
 عوامل ابمان والسالمة .ان يراعى توفير المكان واقمكانيات ما االهتمام ب −
 أن تحق  محتويات البرنامج تكامل الشخصية و عالقة الفرد ما  اتب وعالقتب باآلخرين −

 المحت ى التعليمي  •
باسررتخدام ابسررلوب المتبرراين من البرنامج التعليمى تعليم بع  الوثبات قيد البحث و لررا يت 

 :على المهارات التالية
 وثبة النجمة   
 وثبة المقص 
 فجوةوثبة ال 
 الوثبة المقوسة 

 اسل   التدريس المستخدم فص تننيذ البن امج  •
 : ابسلوب المتباين فى تنفيذ البرنامج وتكون من  ةالباحث ااستخدم

 اسلوب ابوامر    -
 اسلوب االكتشاف الموجب -
 القران )التبادلى(اسلوب توجية ا -

 تنفيذ التجربة :
 القياسات القبلية : •

مجمرروعتي البحررث ال ررابطة والتجريبيررة فرري المتغيرررات قيررد البحررث فرري تررم إجررراء القياسررات القبليررة ل
 9/3/2017حتى  5/3/2017الفترة من 

 ت بيق التجنبة األساسية: •
(  فررري الفتررررة مرررن 9مرفررر  أ المجموعرررة التجريبيرررة للرررتعلم بواسرررطة ابسرررلوب المتبررراين  )ترررم اخ رررا 

دقيقررة،  90زمررن تررل منهررا  وحرردات 8بواقررا وحرردتان أسرربوعيا بطجمررالي  6/4/2017حتررى  13/3/2017
في حين خ عا المجموعة ال ابطة للبرنامج التعليمرري المتبررا والررذي يعتمررد علررى الشررر  وأداء النمررو ا، 
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، تمررا يوضررم لبرنررامج التعليمرريالكمرري للوحرردات الترري احتررو  عليهررا ا( التوزيررا 11جرردول رقررم )الويوضررم 
 . التوزيا الهمنى والكيفي لمحتويات تلا الوحدات( 12جدول )

 (11جدول )
 للبرنامج الكميالتوزيا 

 الت زيع الزمني البيان م
 أسابيا(  4) عدد ابسابيا 1
 يمية( وحدة تعل8) عدد الوحدات اجمالى   2
 وحدتان(  2) عدد الوحدات في ابسبوأ 3
 ( دقيقة90) ي  في الوحدة الواحدةزمن التطب 4
 ( دقيقة180) زمن التطبي  في ابسبوأ 5

 (12جدول )
 التوزيا الهمنى والكيفي للوحدات التعليمية

عدد   رقا األسب ع
 التاريخ محت ى ال حدات ال حدات 

 ابسبوأ ابول
 

2 
 13/3/2017نين  االث وثبة النجمة 

 16/3/2017الخميس   مراجعة علي وثبة النجمة 
 االسبوأ الثانى
 

 20/3/2017االثنين   وثبة المقص  2
 23/3/2017يس  الخم مراجعة علي وثبة المقص 

 االسبوأ الثالث
 

 27/3/2017االثنين   وثبة الفجوة 2
 30/3/2017الخميس   مراجعة علي وثبة الفجوة 

 االسبوأ الرابا
 

 3/4/2017االثنين   الوثبة المقوسة  2
 6/4/2017الخميس   المقوسة مراجعة علي الوثبة
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 القياسات البعدية :
البحررث ال ررابطة والتجريبيررة فرري المتغيرررات قيررد البحررث فرري تررم إجررراء القيرراس البعرردي  لمجمرروعتي 

 القبلية. و لا علي نحو ما تم إجراؤه في القياسات  13/4/2017حتى   10/4/2017الفترة من 
فرررري اجررررراء المعالجررررات اقحصررررائية  SPSS برنررررامج ةالباحثرررر  ااسررررتخدمالمعالجررررات االحصررررائية : 

 :التالية
 2تا  -  لمعيار   االنحراف ا - الوسي    -   المتوس   

 النسبة المئوية   -  معامل االرتباط  - اختبار ت    - معامل االلتواء   -
 

 ومناقشتها وتنسينهاعنض النتائج 
 ومناقشتها وتنسينها  تائج الننض األولعنض أوال: 

 (13جدول )
 البعدي( للمجموعة ال ابطة في متغيرات البحث –الفروا بين متوس  القياسين )القبلي  داللة

 20ن=

وحدة   المتغينات
 القياس

الننق بي   القياس البعدي القياس القبلص
 سبة  ت المت س ي 

 ا حناف مت سط ا حناف مت سط التحس 

ا
حث 

 الب
قيد

ت 
 ثبا

ل
 

 66.66 11.72 2.28 0.62 5.70 0.61 3.42 درجة النجمة

 59.42 11.08 2.05 0.84 5.80 0.44 3.45 درجة المقص
 71.92 13.75 2.05 0.92 5.90 0.37 2.85 درجة الفجوة 
 117.80 12.48 3.11 1.01 5.75 0.47 2.64 درجة المقوسة

 1.729=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستو  معنوية 
المحسرروبة  تن جميررا قرريم الررة احصررائيا و لررا بأن الفروا بين القياسين د (13)يت م من جدول 

 لة الفروا بين القياسين.أكبر من قيمة ت الجدولية مما يدل على دال



 

رياضةلجامعة مدينة السادات للرتبية البدنية واجملة   
 

 

م 2018 يوليو - األوللد اجمل -   الثالثونالعدد  - تصدرها كلية الرتبية الرياضية - دنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتبية البجملة   116 

 

 

 

وتعررررهو الباحثررررة التقرررردم الررررذي طرررررأ علررررى المجموعررررة ال ررررابطة فرررري مسررررتوي أداء بعرررر  وثبررررات   
الشررر  وأداء النمررو ا( لررى أسررلوب ابوامررر والررذي يعتمررد عالبرنررامج المتبررا )قاعيررة الررى التمرينات الفنية اقي

داء نمررو ا صررحيم للمهررارة وتصررحيم ابخطرراء نظرررا لشررر  المعلمررة والتأكيررد علرري النررواحي الفنيررة لرر داء وأ
 وتقديم التغذية الراجعة مما ساعد علي تحسن أداء الوثبات قيد البحث.

(، 20()2015(، هنررد عبررد الجررواد)7()2015سررارة مرسررال )راسررة تررل مررن ويتفرر   لررا مررا نتررائج د
ل (، نبيررررر 9( )2005(،عمررررراد المصررررريلحي )21( )2007(، بيررررررو ميلنررررردا )15()2007مصرررررطفي نصرررررر)

(،سرررررررررللنج 18()2001(،  هيرررررررررثم عبرررررررررد المجيرررررررررد )10()2001(، فرررررررررايهة شررررررررربل )16()2004خطررررررررراب )
 (22()2000ماري)

 بررررين حصررررائيا  إتوجررررد فررررروا دالررررب ى أنررررب لررررذي يررررنص علرررر او الفرررررض االول  تررررم التحقرررر  مررررنوبررررذلا 
 ةفرري أداء بعرر  الوثبررات فرري التمرينررات الفنيررة اقيقاعيرر  البعرردي( –القياسررين )القبلرري جررات متوسررطات در 

 لد  المجموعة ال ابطة ولصالم القياس البعدي .
 
 الثا ي ومناقشتها وتنسينها  تائج الننض عنض : ثا يا

 (14جدول )
 ية في متغيرات البحثالبعدي( للمجموعة التجريب –بين متوس  القياسين )القبلي  داللة الفروا 

 20ن=

وحدة   المتغينات   
 القياس

بي   الننق  القياس البعدي القياس القبلص
 سبة  ت المت س ي 

 ا حناف مت سط ا حناف مت سط التحس 
حث 

 الب
قيد

ت 
 ثبا

ال
 

 154.05 17.75 5.13 1.15 8.46 0.59 3.33 درجة النجمة

 78.17 15.52 2.83 1.35 8.55 0.44 3.62 درجة المقص

 307.83 21.80 6.68 1.12 7.85 0.32 2.17 درجة الفجوة 

 208.29 13.75 5.02 1.53 7.43 0.57 2.41 درجة المقوسة

 1.729=  0,05قيمة ت الجدولية عند  
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و لررا بن جميررا قرريم ت المحسرروبة ( أن الفروا بين القياسين دالررة احصررائيا 14يت م من جدول )
 ما يدل على داللة الفروا بين القياسينأكبر من قيمة ت الجدولية م

داء بعرر  الوثبررات قيررد أجريبيررة فرري مسررتو  التقرردم الررذي طرررأ علررى المجموعررة الت ةعررهو الباحثرر تو 
)اسررلوب االوامررر  البحث في التمرينات الى  فاعلية البرنامج التعليمي المقتررر  باسررتخدام االسررلوب المتبرراين

اسررتخدام أسرراليب متنوعررة ممررا ( حيررث سرراعد علررى الموجررب اسررلوب االكتشرراف –االقررران  توجيررباسررلوب  –
عيوبها فأسلوب ابوامر فردي التعلم بينما ابسلوب التبادلي زوجرري أدي إلي تنويا مهايا ابساليب وتجنب 

ينمرررا أسرررلوب االكتشررراف يسرررتدعي وأسرررلوب ابوامرررر خطررري يسرررير فيرررب جميرررا المتعلمرررين بخطررروات واحررردة ب
يم  وبهذا فقد راعي ابسلوب المتباين الفررروا الفرديررة بررين الطالبررات وزيررادة التفكير واكتشاف ابداء الصح

 .التعلم  الدافعية نحو
استخدام المعلررم للعديررد مررن أسرراليب  أن  م(2000أحمد عز الد    أب  النجا يذتر  وفي هذا الصدد 

ير في جميررا جوانررب ما فيها دون التقيد بأسلوب واحد  يعمل على تحقي  تقدم تبالتدريس وابخذ بأحسن 
 (5: 1العملية التعليمية وتحقي  ابهداف المنشودة . )

سررارة ويتفرر   لررا مررا نتررائج دراسررة تررل مررن مررن مررا توصررلا إليررب نتررائج دراسررات تررل  ويتفرر   لررا مررا   
(، بيررررررو ميلنررررردا 15()2007نصرررررر)(، مصرررررطفي 20()2015(، هنرررررد عبرررررد الجرررررواد)7()2015مرسرررررال )

(، فررررررررررررايهة شرررررررررررربل 16()2004(، نبيررررررررررررل خطرررررررررررراب )9( )2005(،عمرررررررررررراد المصرررررررررررريلحي )21( )2007)
 (22()2000(سللنج ماري)6()2000دعاء محي ) (،18()2001(،  هيثم عبد المجيد )10()2001)

وبرررذلا ترررم التحقررر  مرررن الفررررض الثرررانى والرررذي يرررنص علرررى أنرررب توجرررد فرررروا دالرررب احصرررائيا برررين 
ثبات في التمرينات الرياضررية لررد  أفررراد البعدي( في أداء بع  الو  –وسطات درجات القياسين )القبلي مت

 المجموعة التجريبية ولصالم القياس البعدي.
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 الثالث ومناقشتها وتنسينها تائج الننض عنض : ثالثا
 (15جدول )

 داللة فرا الفروا بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعة 
 التجريبية  في متغيرات البحثال ابطة و 

 20=2=ن1ن

  وحدة المتغينات   
 القياس

المجم عة 
 الضاب ة

المجم عة 
الننق بي   التجنيبية

 سبة  ت المت س ي 
 التحس 

 ا حناف مت سط ا حناف مت سط

حث 
 الب

قيد
ت 

 ثبا
ال

 

 48.42 9.44 2.76 1.15 8.46 0.62 5.70 درجة النجمة

 47.41 7.73 2.75 1.35 8.55 0.84 5.80 درجة المقص

 33.05 6.01 1.95 1.12 7.85 0.92 5.90 درجة الفجوة 

 29.22 4.09 1.68 1.53 7.43 1.01 5.75 درجة المقوسة

 1.687=  0,05ت الجدولية عند قيمة  
البعررررردي( لرررررد   –( أن فررررررا الفرررررروا برررررين متوسرررررطى القياسرررررين )القبلررررري 15يت رررررم مرررررن جررررردول )
كبررر مررن قيمررة ت التجريبية( دالررة احصررائيا و لررا بن جميررا قرريم ت المحسرروبة أ –المجموعتين )ال ابطة 

 الجدولية .
س البعرردي علررى المجموعررة ال ررابطة فرري تفرروا أفررراد المجموعررة التجريبيررة فررى القيررا  ةعررهو الباحثرر تو 

ب مررن ل سررلوب المتبرراين ومررا يوجررد برر  فاعليةإلى  الفنية اقيقاعيةفي التمرينات  الوثباتمستو  أداء بع  
 ومراعرراة للفررروا الفرديررة مصررادر التغذيررة الراجعررة ،أساليب متنوعة وما توفرها هررذه ابسرراليب مررن تنرروأ فرري 

وب المتباين توفير مواق  تعليمية متنوعة للمتعلمين تما يكسب المتعلم ، تما يساعد ابسل بين الطالبات 
يجعررل  كررس ابسررلوب التقليرردي الررذيبعاالكتشرراف والممارسررة  ويسرراعد علرريمهررارة االعتمرراد علررى نفسررب ، 

 .  تشوي  ومحوره متمرته علي المعلم فق  الذي ال يتيم التفاعل وال
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سررارة ويتفرر   لررا مررا نتررائج دراسررة تررل مررن مررن تررل  ويتفرر   لررا مررا مررا توصررلا إليررب نتررائج دراسررات. 
(، بيررررررو ميلنررررردا 15()2007(، مصرررررطفي نصرررررر)20()2015(، هنرررررد عبرررررد الجرررررواد)7()2015مرسرررررال )

فررررررررررررايهة شرررررررررررربل  (،16()2004(، نبيررررررررررررل خطرررررررررررراب )9( )2005(،عمرررررررررررراد المصرررررررررررريلحي )21( )2007)
 (22()2000ري)(سللنج ما 6()2000(، دعاء محي )18()2001(،  هيثم عبد المجيد )10()2001)

وبذلا تم التحق  من صحة الفرض الثالث والذي ينص على أنب توجررد فررروا دالررب احصررائيا بررين فرررا 
فرري التمرينررات  التجريبية(  فرري أداء بعرر  الوثبررات –للمجموعتين )ال ابطة  البعدي( –القياسين )القبلي 

 الفنية اقيقاعية ولصالم المجموعة التجريبية
 اإلستخالصات

في تحسررن مسررتو  أداء ساهم بطريقة ايجابية المتبا والذي يعتمد على الشر  وأداء النمو ا البرنامج  .1
 ال ابطة.لد  المجموعة  البحثالوثبات في التمرينات الفنية اقيقاعية قيد 

سرراهم   الموجررب االكتشرراف اسررلوب - توجيب ابقراناسلوب  –ابوامر  وب)اسلأسلوب التعلم المتباين  .2
لررد   فرري تحسررن مسررتو  أداء الوثبررات فرري التمرينررات الفنيررة اقيقاعيررة قيررد البحررثبطريقة ايجابية 
 .التجريبيةالمجموعة 

 –ر ابوامرر  اسررلوبتي خ عا للتعلم باستخدام ابسلوب المتبرراين )تفوا افراد المجموعة التجريبية وال .3
ترررري علررررى أفررررراد المجموعررررة ال ررررابطة وال (الموجررررباالكتشرررراف اسررررلوب - توجيررررب ابقررررراناسررررلوب 

خ ررعا للبرنررامج التعليمرري المتبررا مررن شررر  وأداء نمررو ا فرري فرري تحسررن مسررتو  أداء الوثبررات 
 في التمرينات الفنية اقيقاعية قيد البحث

 الت صيطططططططططات :
 ي الباحثة بما يلي:في ضوء نتائج البحث واستخالصاتب توص

 دريس المقررات الدراسية.  لتتراعي الفروا الفردية استخدام أساليب تدريس مختلفة التنوأ في  .1
لمرررا يتميررره برررب مرررن قررردرة فررري مراعررراة الفرررروا تطبيررر  البرنرررامج التعليمررري باسرررتخدام ابسرررلوب المتبررراين  .2

 د  المتعلمين وتشوي  وإثارة وتنوأ مواق  التعلمالفردية ل
 أخري ومراحل سنية مختلفة.بسلوب المتباين في رياضات ا تطبي   .3



 

رياضةلجامعة مدينة السادات للرتبية البدنية واجملة   
 

 

م 2018 يوليو - األوللد اجمل -   الثالثونالعدد  - تصدرها كلية الرتبية الرياضية - دنية والرياضةجامعة مدينة السادات للرتبية البجملة   120 

 

 

 

 المناجططططططططططططططع
 . المناهج في التربية الرياضية ، شجرة الدر ، المنصورة  م( :2000  عز الد  أحمد جا الن أب  .1
باسررتخدام الوسرر  المررائي وأثررره علرري مسررتوي أداء بعرر  برنررامج ترردريبي ( : 2009 أمطا ي محمططد حسططي   .2

في الجمباز اقيقاعي ، رسالة ماجستير ليررر منشررورة ، تليررة التربيررة الرياضررية للبنررات  الوثبات
 .امعة اقسكندرية، ج

ترررأثير اسرررتخدام ابسرررلوب المتبررراين فررري تعلرررم  سرررباحة ( : 2002أ طططنف عبطططد القطططادر ومحمطططد محمططط د    .3
الررث ، السررنة بترردئين، مجلررة جامعررة المنوفيررة للتربيررة الرياضررية العرردد الثالهحرر  علرري الرربطن للم

 .الثانية، يوليو
فررى تحسررين مسررتو  أداء بعرر  الوثبررات "تررأثير برنررامج ايقرراعى حرتررى  م(:2013أمينة فتحص ع يه بدر  .4

فرررى التمرينرررات للمكفررروفين"، رسرررالة ماجسرررتير ليرررر منشرررورة ، تليرررة التربيرررة الرياضرررية ، جامعرررة 
 .نطا ط 

يميررة معرردة بتقنيررة الوسررائ  المتعررددة وتأثيرهررا فررى بنرراء برمجيررة تعل " م(2009داليططا السططيد عنتططن الحططن   .5
الرياضية بطنطررا" ، رسررالة ماجسررتير ليررر منشررورة مستو  أداء التمرينات لطالبات تلية التربية 
 ،كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا ،.

ثير اسررتخدام بعرر  أسرراليب الترردريس علررى   تعلررم  مسررابقة قررذف الدين  تأ  م(:2000  دعاء محمد محص .6
 .القرص ، رسالة دتتوراه  لير منشورة تلية التربية  الرياضية ، جامعة طنطا 

التبررادلي( علرري  -الممارسررة  -تررأثير اسررتخدام ابسررلوب المتبرراين)ابوامر م(: 2015)  سارة محمد منسال .7
فنيرررة اقيقاعيرررة لطالبرررات تليرررة التربيرررة الرياضرررية مخرجرررات العمليرررة التعليمرررة فرررى التمرينرررات ال

 .، رسالة ماجستير لير منشورة تلية التربية الرياضية جامعة المنصورةنصورةجامعة الم
( " تررررأثير برنرررامج تررردريبى بطريقرررة االيسرررركيمياو الهبريميرررا علرررى المتغيرررررات م2009 طططيني  أحمطططد  طططه   .8

تمرينررات " ، رسررالة دتترروراه ليررر منشررورة ، تليررة المصرراحبة لمسررتو  أداء بعرر  الوثبررات فررى ال
 رياضية للبنات ، جامعة الهقازي .التربية ال
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اسررتخدام بعرر  أسررراليب الترردريس علررى مسرررتو  ابداء اعليرررة ف م(:2005عمططاد عبططد الغنططص مصططيلحص   .9
رسررالة ماجسررتير ،  ،لررب تمرينررات مقترحررة لطررالب تليررب التربيررة الرياضررية ببورسررعيدالحرتررى لجم

 جامعة بورسعيد. –كلية التربية الرياضية 
تررأثير برنررامج مقتررر  باسررتخدام ابسررلوب المتبرراين علررى تعلررم بعرر   م( :2001  فا زة محمد  طبل  .10

دتترروراه ليررر منشررورة، تليررة  ت الطررائرة لرردي طلبررة تليررة التربيررة الرياضررية بطنطررا"، رسررالةالوثبررا 
 .التربية الرياضية، جامعة طنطا 

يثررة فرري طرررا ترردريس التربيررة الرياضررية ، مؤسسررة اتجاهررات حد (2001منوان عبد الحميد جاسا   .11
 .لوران للنشر والتوزيا 

مكتبررة  1ريس فرري التربيررة البدنيررة و الرياضررية ، ط أساليب التد -م(2003) مص ني السايح محمد  .12
 لفنية ، االسكندرية االشعاأ ا

عاأ، اتجاهات حديثة في تدريس التربية الرياضررية، مكتبررة اقشرر  م(:2001  مص ني السايح محمد .13
 م.2001 اقسكندرية

 تررأثير أسررلوبى الترردريس التعرراونى وابوامررر علررى درجررة أداء م(2004  مص نص محمد  صطن الطد   .14
يررة الرياضررية ببورسررعيد ، المجلررة جملررة التمرينررات اقجباريررة لطررالب الصرر  ابول بكليررة الترب

تربيررة الرياضررية للبنررات العلمية لعلوم وفنون الرياضة ، المجلد العشرون ، العدد الثالث، تلية ال
 .بالجهيرة بالقاهرة ، جامعة حلوان

التقرران علررى درجررة اداء جملررة التمرينررات تأثير استراتيجية الررتعلم لم(: 2007مص نص محمد  صن   .15
صررر  االول بكليرررة التربيرررة الرياضرررية ببورسرررعيد، المجلرررة العلميرررة للبحررروع االجباريرررة لطرررالب ال

 15جامعة بورسعيد ، العدد –ة التربية الرياضية والدراسات في التربية الرياضية، تلي
لتحصرريل المعرفرري واقنجرراز ابسررلوب المتبرراين علررى ا تررأثير اسررتخدام م(2004   بيل محمد خ طا  .16

سررالة ماجسررتير ليررر منشررورة، تليررة التربيررة الرياضررية ، الرقمرري فرري مسررابقة قررذف القرررص ، ر 
   جامعة دمياط 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&SearchId=18060447&frameName=&PageNo=3
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امج لتدريبات التصادم على تنمية بع  الصفات البدنية "تأثير برن م( :2008 ها السيد دروي    .17
جسررتير ،ليررر منشررورة، تليررة التربيررة ومستو  أداء الوثبات فى التمرينررات االيقاعيررة" ، رسررالة ما 

   ي ،الرياضية ،جامعة الهقاز 
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