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جهاز مهارات  بعض مستوى أداءعليمى على موديول ت استخدام تأثري  
 لطالب كلية الرتبية الرياضية التمرينات األرضية فى اجلمباز

 ياسر السيد محمد عاشور أ.م.د / * 
 مقدمة البحث : 

الفترة الحالية محاوالت جادة لتطوير التعليم فى جميع مراحلة المختلفة ، ومن أهم جوانب شهد ت
التعليمية هى الجوانب المرتبطة بشخصية المتعلم من خالل إعداد مواقف تعليمية التطوير فى العلمية 

 متعددة يتعرف فيها لخبرات متنوعة يتفاعل فيها جوانب األداء واالدراك والوجدان بشكل متزن .
تهدف التربية الحديثة إلى تحقيق ظروف التعلم األمثل، واألكثر مناسبة لقدرات المتعلم، انطالقا و 

من  لتحقيق التعليم الفردى حديثةالفروق الفردية بين األفراد، ولذا ظهرت أساليب تعليمية  مبدأ قيقحتمن 
 وفقا لقدرات كل متعلم.  التعلم الذاتى خالل

وتظهر أهمية التعلم الذاتى فى أنه يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين، ويشجعهم على اإلبداع 
زايد أعداد الطالب وتدنى مستوى التحصيل األكاديمى لديهم، واإلبتكار، ويساعد على حل مشكلة ت

ومعالجة مشكلة نقص المعلمين، وتطوير عملية التعليم والتعلم لكى تصل المعلومة إلى كل فرد بالطريقة 
 (43،44:  13التى تتناسب مع قدراته . ) 

 بدقة ووضوح يةالتعليم األهدافوعند أستخدام أساليب حديثة في التعليم يجب أن يتم تحديد 
عريضة ستكون غامضة وغير واضحة مما يؤدى إلى صعوبة العامة و ويمكن قياسها حيث أن األهداف ال

، كما يجب أن يتم تحديد الدور الذى سيلعبه المتعلم األداء نتائج األهداف وبالتالي يصعب قياس قياس 
  (26:  22)حتى يسهل استيعابه من المتعلم  متغيراً  وليس دوراً مسبقًا  ومعداً وواضحًا  محدداً  يكون دوراً و 

حد اساليب التعلم الذاتي كأحد األساليب التعليمية الحديثة التي يكتسب التعليمى أديول و ويعد الم
 ، فيها المتعلم المعلومات والمهارات نتيجة الجهد الذي يبذله للوصول للهدف التعليمي المراد تحقيقه

 
 علوم الحركة الرياضة  بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان .* أستاذ مساعد بقسم 
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مي يقوم به المتعلم مدفوعًا برغبته الذاتية بهدف تنمية وقدراته مستجيبا لميوله يوهو نشاط تعل 
واهتماماته بما يحقق تنمية شخصيته وتكاملها والتفاعل الناجح مع مجتمعه عن طريق االعتماد على 

 والثقة بقدراته في كيفية الحصول على مصادر التعلم خالل العلمية التعليمية.نفسه 
 (3  :49() 12  :72( ) 10    :68) 

والموديول التعليمى هو وحدة تدريس صغيرة تسمح للمتعلم بالتعلم الذاتي حسب قدرته وسرعته ، 
 ( 11لتحقيق أهداف تعليمية محددة. ) 

فى سان فرانسيسكو تستخدم الموديوالت التعليمية فى  من الكليات الجامعية %75كما أن 
 التدريس، كما أن استخدامها فى المدارس والجامعات أصبح يشكل الركيزة األساسية لبرامج التعليم فيها .

  (16 :39 ) 
لذلك اتجه واضعوا المناهج الدراسية وبخاصة فى الدول المتقدمة إلى بناء المناهج المختلفة فى 

 (.41:  2الموديوالت التعليمية ) ضوء 
م( أن الموديول التعليمي يحتوى على 2001يذكر فوزي الشربيني وعفت الطناوي )حيث 

التعليمية وهى  مجموعة من الخبرات وحلقات محددة لمواقف تعليمية مخطط لها بعناية لتحقيق األهداف
وتبدأ بمجموعة من ، ق سرعته الذاتية أداة للتعلم الذاتي تمكن المتعلم من التحرك داخل البرنامج وف

التعليمات الخاصة بالدراسة واختبار قبلي ثم مقدمة من المادة التعليمية يعقبها مجموعة من األنشطة 
والتوجيهات ومصادر التعلم يختار منها المتعلم ما يناسب قدراته وتنتهي باختبار بعدى لمعرفة ما تم 

خر إال بعد نجاحه في الموديول السابق تحت إشراف وتوجيه تعلمه وال ينتقل المتعلم من موديول آل
 . (132:  17 المعلم) 

وعن طريق هذه الموديوالت )وحدات تعليمية صغيرة( يتم تنوع مصادر التعلم وأساليبه والمواقف 
 التعليمية، بحيث تؤدى إلى تهيئة مجاالت الخبرة للمتعلم بالتفاعل مع الموقف التعليمى  وبذلك يمكن أن
يحقق أهداف تعليمية محددة، ويصل إلى مستوى األداء المطلوب لكل هدف من هذه األهداف ، وتتيح 
الموديوالت التعليمية الفرصة لكل طالب أن يتعلم الجزء من المادة الدراسية التى تتناولها الموديوالت وفق 

ن المادة الدراسية إال بعد أن قدراته، وسرعته الخاصة فى التعلم، وال ينتقل الطالب إلى الجزء التالى م
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يتقن تعلم الجزء السابق، وتوفر الموديوالت المحتوى والخبرات التعليمية واألنشطة المتنوعة، والبدائل التى 
 ( .47: 15يختار منها الطالب مايناسبه لدراسة المحتوى وتعلمه بما يتناسب مع ظروفه وقدراته ) 

)مفهوم واحد أو وحدات التعليمية مصغرة وتحتوى على كما أنها تراعى عند تصميمها أن تكون ال
( وأنشطة مستقلة بذاتها تشمل فكرة أو جزء من موضوع يتم معالجته من خالل المرور  عدة مفاهيم

 . أو المقرر الدراسى بالموديول لتحقيق األهداف السلوكية اإلجرائية ومنها إلى األهداف العامة للبرنامج
( 20  :253 ) 

الثانييية بكلييية التربييية  االولييى و لفرقييةالطييالب العاميية هييى أحييد المقييررات الدراسييية  الجمبييازمييادة و 
 عليى جهياز التمرينيات االرضيية فيى الجمبيازوبناءًا علي تعدد المهارات ن _ جامعة حلوان للبني الرياضية

وهييذا ،  حتييى يتسيينى لهييم العييرض بصييورة جيييدة هييذه المهيياراتفييإن ذلييك يتطلييب ميين الطييالب إتقييان أداء 
  . يتطلب فترة طويلة من التدريب وقدرة عالية علي العمل إلتقان هذه المهارات

وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات األجنبية والعربية ألهمية استخدام أسلوب المديول في  
على عبد المحسن عبد الرحمن ،(22)مJeffrey (1995)التعلم الحركي كدراسة كل من جيفرى 

( ،  5)  م(2007رحاب أحمد حافظ ) ( ،12)م(2004عمادالدين سيد حسب اهلل ) ( ،10)م(2002)
 . (  7م( ) 2013) شريف فؤاد الجرواني

 : مشكلة البحث
فى تدريس مقررات الجمباز لطالب العديد من كليات التربية الرياضية  الباحثمن خالل خبرة 

فى جمهورية مصر العربية. فقد الحظ أن طرق وأساليب التعليم لمهارات الجمباز تعتمد على الشرح 
اللفظى وأداء النموذج من قبل المعلم أو أحد الطالب ، مما قد يؤدى إلى إنخفاض فى مستوى التحصيل 

مهارات ان المديول التعليمى فى التدريس للطالب قد يساعد على تحسين تعلم كما لدى الطالب ، 
التي تعد من و تصميم برامج تعليمية علي هيئة وحدات تعليمية صغيرة )مديوالت( الجمباز من خالل 

أكثر األساليب حداثة في العملية التعليمية تجعله أكثر قدرة علي تحقيق األهداف المقررة وتوصيل 
مع ضرورة إعداد الطالب لمواجهه تحديات القرن الحادى والعشرين ، ومحاولة  لطالبل اتالخبر 

النهوض بمجال التربية الرياضية عامة والجمباز خاصة نحو أفاق علمية جديدة ال تقتصر على التعلم 
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نما بالمشاركة اإليجابية من جانب المتعلم ، والذى قد يحدث من خالل إس تخدام بالطرق التقليدية ، وا 
في ذاكرة الطالب كما أداء المهارة بقاء وتثبيت أسلوب المديوالت التعليمية لمهارات الجمباز والتى توفر 

 . أنها تراعي الفروق الفردية بين الطالب وتوفر لهم مجاالت التعلم الذاتي

 -: أهداف البحث
المقييررة علييى مهييارات التعلييم بعييض  فييىسييتخدام موديييول تعليمييى ثييأثير إلييى التعييرف علييى إيهييدف البحييث 

 -وذلك من خالل : جهاز التمرينات االرضية فى الجمباز لطالب الفرقة الثانية
بعض  مستوى أداء والطريقة التقليدية فىديول التعليمى و الماستخدام التعرف على الفروق بين  .1

 للطالب .الجمباز  المقررة على جهاز التمرينات االرضية فىمهارات ال

 -فروض البحث :
بعض  مستوى أداءالبعدي للمجموعة التجريبية فى -توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي  -1

لييدى الطيالب لصييالح القييياس جهياز التمرينييات االرضيية فييى الجمبياز  المقييررة عليى جهييازمهيارات ال
 . ىالبعد

 مسييتوى أداءالبعييدي للمجموعيية الضييابطة فييى  -توجييد فييروق داليية إحصييائيا بييين القياسييين القبلييي  -2
ليدى الطيالب لصيالح القيياس المقيررة عليى جهياز التمرينيات االرضيية فيى الجمبياز مهيارات البعض 
 . ىالبعد

ى فيييتوجيييد فيييروق دالييية إحصيييائيا بيييين القياسييييين البعيييديين لمجميييوعتى البحيييث التجريبيييية والضيييابطة  -3
لييدى الطييالب فييى الجمبيياز  المقييررة علييى جهيياز التمرينييات االرضيييةمهييارات البعييض  مسييتوى أداء

 لصالح المجموعة التجريبية .

 -مصطلحات البحث :
 :Module Styleأسلوب الموديول 

وحدة تدريس مصغرة ضمن مجموعة متتابعة ومتكاملة من الوحدات التى يتضمنها برنامج  
تعليمى منظم، وتشتمل على مجموعة محددة من األهداف القريبة المدى والمصاغة بصورة سلوكية 
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وتعالج مفهوما واحدا من خالل قدر معين من المادة الدراسية مع توجيهات لمصادر تعلم أخرى تساعد 
 14م على إختيار مجاالت النشاط التى تناسب قدراته ، وممارستها ذاتيا بأقل توجيه من المعلم )  المتعل

:42.) 

 -الدراسات السابقة:
م( دراسييية بعنييوان تييأثير إسييتخدام الموديييول التعليمييى عليييى 2010) محمــد إبــراهيم بــاللجييرى أ -

مسيتوى بعييض المتغيييرات البدنييية والمهاريية فييى كييرة القييدم ، بهييدف التعيرف علييى تييأثير إسييتخدام الموديييول 
سيييتخدم الباحيييث الميييينهج واالتعليميييى عليييى مسيييتوى بعيييض المتغيييييرات البدنيييية والمهاريييية فيييى كييييرة القيييدم ، 

 2والبينيييى 1تصيييميم المجميييوعتين )التجريبيييية والضيييابطة( ميييع القيييياس القبليييى والبينيييىالتجريبيييى بإسيييتخدام 
( طالبييييًا ميييين مدرسيييية أبييييو أيييييوب 40والبعييييدى لكييييل مجموعيييية ، وبلييييغ إجمييييالى العينيييية األساسييييية للبحييييث )

وميين اهييم النتييائج تييؤثر الموديييوالت تييأثيرا إيجابيييًا علييي مسييتوى األداء   2األنصيياري للتعليييم األساسييي ح
ارات األساسييييية فييييى كييييرة القييييدم ، الموديييييوالت التعليمييييية أكثيييير تييييأثيرا علييييى مسييييتوى األداء للمهييييارات للمهيييي

األساسيييية فيييى كيييرة القيييدم عييين الطريقييية التقليديييية )الشيييرح ي أداء النميييوذج( مميييا ييييدل عليييى فاعليييية وتيييأثير 
رات البدنييييية الميييديوالت ، المجموعييية التجريبيييية أكثييير تحسييينا مييين المجموعييية الضيييابطة فيييى جمييييع المتغيييي

 ( . 18والمهارية قيد البحث )
م ( دراسييية إسيييتهدفت التعيييرف عليييي فاعليييية  2008)  أحمـــد حـــنش بـــن أحمـــد الغامـــديأجيييري  -

إستخدام الوحدات التعليمية الصغيرة ) الموديوالت (علي تحصيل طالب كليات المعلمين في مقرر أسيس 
( طالبييا ميين  80لتجريبييي وتكونييت الدراسيية ميين ) وبييرامج التربييية البدنييية ، وقييد إسييتخدم الباحييث الميينهج ا

جامعة الباحة ، تم تقسيمهم إلي مجموعتين متكافئتين أحدهما  -طالب المستوي الثانى في كلية المعلمين
تجريبييية  درسييت بطريقيية الوحييدات التعليمييية الصييغيرة )الموديييوالت( ، واألخييري ضييابطة درسييت بالطريقيية 

سيييتخدم الباحيييث لتطبييييق دراسيييته  40ن قيييوام كيييل منهميييا ) العيييرض( وكيييا –التقليديييية ) الشيييرح  ( طالبيييا وا 
ختبياري التحصييل العلميي )القبلييي  األدوات التاليية : إعيداد الوحيدات التعليميية الصييغيرة )المودييوالت ( ، وا 

البعيييدي(  ، واإلختبيييارات التحصييييلية )اإلنتقاليييية ( لكيييل مودييييول وجميعهيييا مييين إعيييداد الباحيييث ، وتميييت  –
إختبيار ) ت ( ،  –معاميل الصيعوبة  –معاميل التميييز  –اإلحصائية بإستخدام األهمية النسبية المعالجة 
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وكيان ميين أهييم النتييائج التيي توصييلت إليهييا الدراسيية أن الوحيدات التعليمييية الصييغري ) الموديييوالت ( كانييت 
 –ليدييية ) الشييرح أكثيير تييأثيرا علييي التحصيييل العلمييي لمقييرر أسييس وبييرامج التربييية البدنييية ميين الطريقيية التق

 (3).العرض (
دراسيييية اسيييتهدفت التعييييرف علييييى تيييأثير برنييييامج مقتييييرح  م(2007رحــــاب أحمــــد حــــافظ )أجيييرت  -

باستخدام أسلوب الموديوالت التعليمية على تعليم بعيض المهيارات الحركيية المركبية فيي الجمبياز اإليقياعي 
الميينهج التجريبييي حيييث اشييتملت عينيية لطالبييات كلييية التربييية الرياضييية باإلسييكندرية. واسييتخدمت الباحثيية 

( طالييب بالفرقيية الرابعيية شييعبة تعليييم اختيييروا بالطريقيية العشييوائية ميين طالبييات كلييية 50البحييث علييى عييدد )
التربيييية الرياضيييية باإلسيييكندرية.ومن أهيييم النتيييائج: ييييؤثر أسيييلوب المودييييوالت التعليميييية تيييأثيرًا إيجابييييًا عليييى 

 .( 5في الجمباز اإليقاعي) كبةمستوى أداء المهارات الحركية المر 
بعنييوان تييأثير اسييتخدام الموديييوالت علييي مسييتوى دراسيية م( 2007) طــارق شــكرى القطــاناجييرى  -

أداء المهارات األساسية فى كرة السلة ، يهدف البحث اليى التعيرف عليى تيأثير اسيتخدام المودييوالت عليي 
مسييتوى أداء المهيييارات األساسييية فيييى كييرة السيييلة ، واسيييتخدم الباحييث المييينهج التجريبييى بإسيييتخدام تصيييميم 

، تيم اختييار عينية البحيث بالطريقية العمديية مين طيالب الفرقية االوليى  المجموعتين )التجريبية والضابطة(
م والدارسيين لمقيرر تيدريب كيرة السيلة 2006م/2005بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة للعام الدراسى 

( طالبيييا إلجيييراء المعيييامالت العلميييية 20( طالبيييًا ، وعيييدد )60، وبليييغ اجميييالى العينييية األساسيييية للبحيييث )
دم الباحييث اختبييارات المهييارات األساسييية فييى كييرة السييلة ) التمرييير واالسييتالم علييى الحييائط األمييامى واسييتخ

ث(عدد ، التمرير على الحدود الخارجية لخط الرمية الحرة ، التمريير عليى المسيتطيالت ، التصيويب 30)
مستمر فى اتجاه على حائط ، التصويب على الهدف ، التنطيط المستمر للكرة حول الملعب ، التنطيط ال

م( ، التنطييييط المسيييتمر فيييى اتجييياه متعيييرج ( لجميييع البيانيييات ، ومييين أهيييم 30متعيييرج )الجيييرى فيييى زجيييزاج 
االستخالصييييات تييييؤثر الموديييييوالت تيييييأثيرا إيجابيييييًا مسييييتوى األداء للمهييييارات األساسيييييية فييييى كييييرة السيييييلة ، 

ية فيييى كيييرة السيييلة عييين الطريقييية المودييييوالت التعليميييية أكثييير تيييأثيرا عليييى مسيييتوى األداء للمهيييارات األساسييي
التقليدييية )الشييرح ي أداء النمييوذج( ممييا يييدل علييى فاعليتييه وتييأثير المييديوالت ، المجموعيية التجريبييية أكثيير 
تحسنا من المجموعة الضابطة ألن استخدام الموديوالت فيي اليتعلم والتيدريب تقيوم عليى فكيرة إتقيان اليتعلم 
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قييل لألخيييرى وهيييذا يييدل عليييى فاعليتيييه الييتعلم ولييييس مجيييرد لكييي تجتييياز المودييييول وتنت %70محييدد بنسيييبة 
 (.9كما هو متبع في النظام التقليدي ) %50تحقيق النجاح بنسبة 

فاعلية الموديوالت التعليمية فى تعلم مهيارة م( دراسة بعنوان 2005أجرى هشام محمد النجار ) -
الرياضييية بطنطييا بهييدف تصييميم القفييز فتحييا علييى حصييان القفييز لييدى طييالب شييعبة التعليييم بكلييية التربييية 

مودييييوالت تعليميييية ليييتعلم مهيييارة القفيييز فتحيييا عليييى حصيييان القفيييز والتعيييرف عليييى فاعليييية إسيييتخدامها عليييى 
مسيييتوى األداء المهييييارى لمهيييارة الجمبيييياز قييييد البحييييث ومسيييتوى التحصيييييل فيييى بعييييض الجوانيييب المعرفييييية 

كمييا يعبيير عنهييا أفييراد المجموعيية التجريبييية  المرتبطيية بمهييارة الجمبيياز ، واألداء واإلنطباعييات الوجدانييية ،
حيييول إسيييتخدامهم للمودييييوالت التعليميييية فيييى تعلييييم مهيييارة الجمبييياز ، واسيييتخدم الباحيييث المييينهج التجريبيييي 

( طالبا تم تقسيمهم لمجموعتين متساويتين 50لمجموعتين على عينة من طالب الفرقة الثالثة بلغ قوامها )
رت النتيائج إليى أن اسيلوب اليتعلم اليذاتى باسيتخدام المودييوالت التعليميية ( طالبا ، وأشا25قوام كل منها )

كسيياب الجوانييب المعرفييية  المرتبطييية بهييا  لييدى أفييراد المجموعييية  أدى بفاعلييية إلييى تعلييم مهييارة الجمبييياز وا 
 ( .19التجريبية )
دراسيييية اسييييتهدفت التعييييرف علييييى تييييأثير اسييييتخدام أسييييلوب  مJeffrey (1995)جيفــــرى أجييييرى  -

 ، الموديوالت على مستوى أداء بعض المهارات الحركية المعروضة خيالل الفييديو وتقيييم نميوذج التيدريب
 (27( قبيل الخدميية.)27( مييدربًا مقسيمين إلييى )54واسيتخدام الباحيث الميينهج التجريبيي علييى عينية قوامهيا)

تفيوق أفرادالمجموعية التجريبيية )أسيلوب المودييوالت(على أفيراد المجموعية ئج أهـم النتـاأثناء الخدمة. ومن 
 . (23الضابطة في مستوى األداء الحركي )

 إجراءات البحث :
 منهج البحث : -  

_ ( والقييياس القبلييى تجريبييية وضييابطةاسييتخدم الباحييث الميينهج التجريبييى بتصييميم المجمييوعتين )  
 .لبحثالبعدى لمناسبته وطبيعة ا
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 مجتمع البحث :
_ جامعية حليوان  خيالل كليية التربيية الرياضيية للبنييناشتمل مجتمع البحث طالب الفرقة الثانيية ب 

 م .2017/ 2016الجامعىللعام الفصل الدراسى األول 

 عينة البحث :
تيييم أختييييار عينييية البحيييث بالطريقييية الطبقيييية العشيييوائية مييين طيييالب كليييية التربيييية الرياضيييية للبنيييين 

( طالب وتم تقسييمهم إليى مجميوعتين )تجريبيية وضيابطة  40جامعة حلوان بالفرقة الثانية وبلغ قوامهم ) 
هيييذه  ( طاليييب مييين الطيييالب المسيييتجدين واليييذين ليييم يسيييبق لهيييم دراسييية 20( وبليييغ قيييوام كيييل مجموعييية ) 

المهييارات ، وتييم اسييتبعاد الطييالب البيياقين لإلعييادة كييذلك الطييالب الممارسييين للجمبيياز والييذين لييديهم خبييرة 
( طالب من مجتمع البحث ومين خيارج العينية  20سابقة فى هذه المهارات ، كما أستعان الباحث بعدد ) 

 األساسية إلجراء التجربة االستطالعية عليهم . 
 (  1جدول ) 

 توصيف عينة البحث ككل فى متغيرات النمو 
 40ن=

 األلتواءمعامل  اإلنحراف المعيارى الوسيدط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 -0.160 0.529 18.300 18.330 سنة السن
 0.559 6.850 74.500 75.425 كجم الوزن
 -0.293 5.823 176.500 176.200 سم الطول

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل األلتواء  1تشير نتائج جدول )  
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد العينة فى 

 ( .  3± متغيرات النمو حيث تراوح معامل اإللتواء بين )  
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 (  2جدول ) 
 توصيف عينة البحث المجموعة الضابطة فى متغيرات النمو 

 20ن=
 األلتواءمعامل  اإلنحراف المعيارى الوسيدط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 -0.177 0.618 18.200 18.240 سنة السن
 0.187 8.162 77.000 77.100 كجم الوزن
 -0.557 5.472 177.000 177.050 سم الطول

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل األلتواء 2تشير نتائج جدول ) 
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة الضابطة ، كما يتضح من الجدول 

 ( .  3± تجانس أفراد المجموعة الضابطة فى متغيرات النمو حيث تراوح معامل األلتواء بين )  
 (  3 جدول )

 توصيف عينة البحث المجموعة التجريبية فى متغيرات النمو 
 20ن=

 األلتواءمعامل  اإلنحراف المعيارى الوسيدط المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات
 0.718 0.419 18.300 18.420 سنة السن
 0.420 4.876 73.500 73.750 كجم الوزن
 -0.046 6.175 175.500 175.350 سم الطول

( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل األلتواء  3 تشير نتائج جدول ) 
لمتغيرات السن ، والطول ، والوزن ، ومستوى الذكاء للمجموعة التجريبية ، كما يتضح من الجدول 

 ( .  3)± تجانس أفراد المجموعة التجريبية فى متغيرات النمو حيث تراوح معامل األلتواء بين 
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 ( 4جدول ) 
 دالله الفروق بين متوسط المجموعة الضابطة ومتوسط المجموعة التجريبية فى متغيرات النمو 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

 السن
 443.00 22.15 20 التجريبية

 377.00 18.85 20 الضابطة 0.371 0.895
   40 المجموع

 الوزن
 370.50 18.53 20 التجريبية

 449.50 22.48 20 الضابطة 0.285 1.070
   40 المجموع

 الطول
 376.50 18.83 20 التجريبية

 443.50 22.18 20 الضابطة 0.364 0.908
   40 المجموع

  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية         
(  إلى أنه توجد فروق غير داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبية  4تشير نتائج الجدول )  

 والمجموعة الضابطة فى متغيرات النمو، مما يدل على تكافؤ المجموعتين . 
 (  5جدول ) 

 توصيف عينة البحث فى المتغيرات المهارية والبدنية فى القياس القبلى للمجموعتين 
  40ن = 

 المهارة /االختبار
 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االلتواء

 0.323 1.960 2.000 2.175 شقلبة جانبية مع ربع لفة .1
 -0.012 2.134 3.000 2.600 شقلبة خلفية على اليدين .2
 -0.214 2.417 4.000 3.950 دورة هوائية امامية مكورة .3
 -0.013 8.061 6.000 6.200 أسفل ثنى الجذع أماماعالى (  ) وقوف .4
 0.229 15.512 31.500 33.050 )وقوف (الوثب العمودى من الثبات .5
 0.151 2.454 8.000 8.325 انبطاح مائل ( ثنى الذراعين) .6
 -0.081 9.162 32.500 31.450 التكور)رقود ( جلوس  .7
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( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء لمتغيرات 5تشير نتائج الجدول )
البحث المهارية والبدنية فى القياس القبلى لعينة البحث التجريبية . كما يتضح تجانس افراد العينة فى 

 (3 ±هذه المتغيرات حيث تراوح معامل اإللتواء بين ) 
 (  6جدول ) 

 توصيف عينة البحث فى المتغيرات المهارية والبدنية فى القياس القبلى للمجموعة التجريبية 
  20ن = 

 المهارة /االختبار 
 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواءمعامل 

 0.465 2.134 2.000 2.350 شقلبة جانبية مع ربع لفة .1
 -0.063 2.174 3.000 2.900 شقلبة خلفية على اليدين .2
 -0.182 2.726 4.000 3.800 دورة هوائية امامية مكورة .3
 -0.022 8.559 6.000 6.000 أسفل ثنى الجذع أماماعالى (  ) وقوف .4
 0.275 17.174 31.500 33.750 وقوف (الوثب العمودى من الثبات) .5
 0.255 2.807 8.000 8.250 انبطاح مائل ( ثنى الذراعين) .6
 -0.114 9.929 32.500 31.450 جلوس التكور)رقود (  .7

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء لمتغيرات  6تشير نتائج الجدول ) 
البحث المهارية والبدنية فى القياس القبلى لعينة البحث التجريبية . كما يتضح تجانس افراد العينة فى 

 (3 ±معامل اإللتواء بين)هذه المتغيرات حيث تراوح 
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 ( 7جدول ) 
 توصيف عينة البحث فى المتغيرات المهارية والبدنية فى القياس القبلى للمجموعة الضابطة 

 20ن = 

 المهارة /االختبار
 المتوسط
 الحسابى

 الوسيط
االنحراف 
 المعيارى

 االلتواءمعامل 

 0.000 1.806 2.000 2.000 شقلبة جانبية مع ربع لفة .1
 0.011 2.105 2.500 2.300 شقلبة خلفية على اليدين .2
 -0.145 2.125 4.500 4.100 دورة هوائية امامية مكورة .3
 0.017 7.749 6.000 6.400 أسفل ثنى الجذع أماماعالى (  ) وقوف .4
 0.083 14.069 32.000 32.350 وقوف ( الوثب العمودى من الثبات) .5
 0.006 2.113 8.500 8.400 انبطاح مائل ( ثنى الذراعين) .6
 -0.037 8.587 31.500 31.450 )رقود ( جلوس التكور .7

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل اإللتواء لمتغيرات  7تشير نتائج الجدول ) 
هذه البحث المهارية والبدنية فى القياس القبلى للمجموعة الضابطة. كما يتضح تجانس افراد العينة فى 

 (3 ±المتغيرات حيث تراوح معامل اإللتواء بين)
 (  8جدول ) 

 دالله الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى المتغيرات المهارية والبدنية 
 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة /االختبار

ـــع  • ـــة مـــع رب شـــقلبة جانبي
 لفة

 427.50 21.38 20 التجريبية
 392.50 19.63 20 الضابطة 0.628 0.485

   40 المجموع

 شقلبة خلفية على اليدين •
 442.00 22.10 20 التجريبية

 378.00 18.90 20 الضابطة 0.372 0.892
   40 المجموع
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 (  8جدول ) تابع 
 دالله الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى المتغيرات المهارية والبدنية 

 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة /االختبار

دورة هوائيــــــــــة اماميــــــــــة  •
 مكورة

 400.50 20.03 20 التجريبية
 419.50 20.98 20 الضابطة 0.794 0.260

   40 المجموع

ـــــــىعـــــــالى(  )وقـــــــوف •  ثن
 أسفل أماما الجذع

 407.50 20.38 20 التجريبية
 412.50 20.63 20 الضابطة 0.946 0.068

   40 المجموع

الوثــب العمــودى  )وقــوف( •
 من الثبات

 410.00 20.50 20 التجريبية
 410.00 20.50 20 الضابطة 1.000 0.000

   40 المجموع

)انبطــــــاح مائــــــل ( ثنــــــى  •
 الذراعين

 400.00 20.00 20 التجريبية
 420.00 21.00 20 الضابطة 0.784 0.274

   40 المجموع

 رقود ( جلوس التكور ) •
 408.50 20.43 20 التجريبية

 411.50 20.58 20 الضابطة 0.968 0.041
   40 المجموع

  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
( إلى أنه توجد فروق غير داله إحصائيًا بين المجموعة التجريبية 8تشير نتائج الجدول )

 والمجموعة الضابطة فى المتغيرات المهارية والبدنية قيد البحث ، مما يدل على تكافؤ المجموعتين. 
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 أدوات ووسائل جمع البيانات :
 األختبارات المستخدمة فى البحث :

 (1اإلختبارات البدنية :  مرفق )أوال : 
 )رقود ( جلوس التكور -

 )انبطاح مائل ( ثنى الذراعين -
 )وقوف (الوثب العمودى من الثبات -

 أسفل ثنى الجذع أماماعالى (  ) وقوف -
 (2ثانيا :استمارة تقييم مستوى أداء المهارات مرفق )

 شقلبة جانبية مع ربع لفة -
 شقلبة خلفية على اليدين -
 هوائية امامية مكورةدورة  -
 بتصميم إستمارة تسجيل مستوى الطالب فى األداء المهارى قيد البحث )األداء الفني ( . الباحثقام 

 الدراسة االستطالعية :

م  2016/  9/  18قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية في الفترة من يوم األحد الموافق 
( طالب من مجتمع كلية 20م علي عينة إستطالعية قوامها ) 2016/  9/  25يوم األحد الموافق 

راسة التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ، وخارج عينة البحث األساسية وكان الهدف من هذه الد
 :هو
 حساب المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لإلختبارات المستخدمة في البحث. -

 التعرف علي األخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء اإلختبارات لتجنبها في الدراسة األساسية. -
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 المعامالت العلمية لإلختبار:
 أواًل : صدق االختبارات :

(   3قام الباحث بعيرض األختبيارات المسيتخدمة فيي البحيث عليى السيادة أسياتذة الجمبياز مرفيق ) 
للتعيييرف عليييى ميييدى ناسيييبتها للمهيييارات قييييد البحيييث ، وقيييد وافيييق السيييادة الخبيييراء عليييى مناسيييبة األختبيييارات 

 البدنية للمهارات قيد البحث . 
ن طريييق صييدق التمييايز ، حيييث قييام قييام الباحييث بإيجيياد صييدق االختبييارات البدنييية قيييد البحييث عيي

( 20( طالب كمجموعة مميزة ، وعدد )20الباحث بأختبار مجموعة من الطالب بالفرقة الثالثة وعددهم )
من نفس السنة الدراسية لعينة البحث ومن خارج العينة األساسية كمجموعية غيير ممييزة ، ثيم قيام الباحيث 

 بحساب دالله الفروق بين المجموعتين .
 (  9جدول ) 

 دالله الفروق بين المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة فى المتغيرات البدنية
 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة

ثنى عالى(  ) وقوف •
 أسفل الجذع أماما

 210.00 10.50 20 غير المميزة

 610.00 30.50 20 المميزة 0.000 *5.439

   40 المجموعة

 الوثيييييييييييب )وقيييييييييييوف( •
 العمودى من الثبات

 210.00 10.50 20 غير المميزة

 610.00 30.50 20 المميزة 0.000 *5.421

   40 المجموعة

)انبطاح مائيل( ثنيى  •
 الذراعين

 210.00 10.50 20 غير المميزة

 610.00 30.50 20 المميزة 0.000 *5.472

   40 المجموعة

)رقيييييييييييييود( جليييييييييييييوس  •
 التكور

 210.00 10.50 20 غير المميزة

 610.00 30.50 20 المميزة 0.000 *5.427

   40 المجموعة

  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية       
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين المجموعة المميزة والمجموعة 9تشير نتائج الجدول ) 
 غير المميزة فى المتغيرات البدنية قيد البحث ، مما يدل على صدق االختبارات المستخدمة . 

 

 ثانيًا : ثبات اإلختبارات :
قيييام الباحيييث بإيجييياد معاميييل اإلرتبييياط بيييين التطبيقيييين األول والثيييانى لإلختبيييارات البدنيييية لمهيييارات 

عييادة تطبيقهييا  بفييارق زمنييى قييدره  Test Retestالجمبيياز قيييد البحييث ، عيين طريييق تطبيييق اإلختبييارات وا 
( طالييب 20)( أيييام ، حيييث قييام  بتطبيييق اإلختبييارات علييى عينيية الدراسيية اإلسييتطالعية البييالغ عييددها 7)

الفرقة الثانية ومن مجتمع كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان ، ومن خارج عينة البحث األساسيية 
. 

 (  10جدول ) 
 معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثانى فى المتغيرات البدنية قيد البحث

  20ن = 

معامل 
 الثبات

 التطبيق االول التطبيق الثاني
 االنحراف م المهارة

 المعيارى
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

 1 أسفل ثنى الجذع أماماعالى (  ) وقوف 13.950 1.820 13.850 1.872 *0.986
 2 )وقوف (الوثب العمودى من الثبات 47.300 7.109 46.300 6.989 *0.925
 3 )انبطاح مائل ( ثنى الذراعين 10.500 1.235 10.550 0.999 *0.832
 4 )رقود ( جلوس التكور 40.100 2.245 40.300 2.179 *0.983

 0.444هى  0.05*قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية    
( إلى أنه توجد عالقة أرتباطية داله إحصائيًا بين التطبيق االول 10تشير نتائج الجدول )

 المتغيرات البدنية قيد البحث مما يدل على ثبات البدنية المستخدمة قيد البحث.والتطبيق الثانى فى 
 لجنة المحكمين : 
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( وذلك لتقييم الطالب 4) مرفق ( محكمين 3 ستعانة بلجنة محكمين مكونة من )قام الباحث باإل
    .  للمهارات قيد البحثخالل األداء للمراحل الفنية 

 (  5البرنامج التعليمى المقترح بإستخدام الموديوالت التعليمية : مرفق ) 
 : المنهج التعليمى الهدف من 
جهياز إليى التعيرف عليى فاعليية تعليم بعيض مهيارات  المينهج التعليميى بإسيتخدام المودييوليهدف  

 التعليمى للطالب . من خالل المقرر الدراسي  التمرينات االرضية فى الجمباز
 :  وضع المنهج التعليمى )الموديول(أسس 
 . المنهج التعليمىمراعاة الهدف من  •
 . المنهج التعليمىمراعاة أن تحقق التدريبات الهدف من  •
 . المنهج التعليمىمراعاة التشويق واإلثارة فى مكونات  •
 مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب . •
 ثابة الفورية .استخدام عبارات التشجيع واإل •
 بسيطة وغير مركبة . المنهج التعليمىان تكون محتويات  •
 . المحاضرات الدراسيةعلى عدد  المنهج التعليمى مراعاة توزيع محتوى  •
 مراعاة توفر اإلمكانات واألدوات الالزمة . •
 . جدول المقرر الدراسي للطالبالتعليمى المقترح مع  المنهجأن  يتمشى  •
 بالطالب إلى مرحلة اإلجهاد .عدم الوصول  •

 :  منهج التعليمى )الموديول(محتوي ال
والمهييارات المقييررة  علييى جهيياز علييى طييالب الفرقيية الثانييية بالكلييية  المقييرر الميينهجبييالرجوع إلييى  

 وهى كما يلى :التمرينات االرضية 
 شقلبة جانبية مع ربع لفة  -
 شقلبة خلفية على اليدين -
 مكورةدورة هوائية امامية  -

 خطوات وضع المنهج التعليمى)الموديول( :   
 تحديد المراحل الفنية للمهارات المستخدمة قيد البحث .  -
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 التى يحتويها المديول التعليمى . المناسبة لمهارات البحث تحديد تدريبات اإلعداد البدني  -
 تحديد األدوات المستخدمة في المديول التعليمى .  -

 :  بالموديولالفترة الزمنية الخاصة 
يوم لى م  إ9/10/2016األحد موافق  يوم تبدأ( أسبوع 6التعليمي) تحديد الفترة الزمنية للبرنامج -

 م13/11/2016االحد موافق 
 تحديد عدد الوحدات األسبوعية محاضرتان أسبوعيا .  -
( دقائق 5دقيقة تنقسييم الي ) 90بواقع قام الباحث بتوحيد زمن الوحدة التعليمية لمجموعتى البحث  -

( دقيقة للنشاط التعليمى والتطبيقى )الجزء األساسي( ، 60( دقيقة إعداد بدني ، ) 20إحماء ، ) 
 ( الختام5)

 -المجموعة التجريبية:
تسيييتخدم المودييييوالت التعليميييية المقترحييية حييييث قيييام الباحيييث  بتقسييييم المودييييوالت التعليميييية عليييى  

 ليمى إلى ثالث موديوالت موزعة على الطالب بمساعدة المساعدينالمحتوى التع

 -الموديول األول:
يييوم لييى م  إ9/10/2016يييوم األحييد موافييق بتطبيييق الموديييول األول ، فييي الفتييرة ميين   الباحــثقييام  -

خيييييالل المحاضيييييرات  بواقيييييع محاضيييييرتين أسيييييبوعيا اسيييييبوعينلميييييدة م و 16/10/2016االحيييييد موافيييييق 
 ( دقيقة.90زمن كل محاضرة ) الدراسية،

تعليييم مهييارة ( ق 30( ق للتعليييم ، )25( ق )األسييبوع األول( )90: )المحاضــرة األولــى والثانيــة -1
المعليم بييأداء النميوذج ثيم باسييتخدام الصيور المتسلسييلة  ، علييى ان يقيوم شيقلبة جانبيية مييع ربيع لفية

 للمهارة قيد التعلم  .
 تطبيقييات عملييية علييى مييا تييم شييرحة فييى( ق )األسييبوع الثيياني( 90: )المحاضــرة الثالثــة والرابعــة -2

 .والثانية  المحاضرة األولى

 -الموديول الثاني: 



 

 جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة

 

 

م 2017يناير/  -اجمللد األول  -العدد السابع والعشرون   -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   251 

 

 

لمييدة م 30/10/2016موافييق يييوم االحييد الييى  م23/10/2016يييوم األحييد موافييق فييي الفتييرة ميين  
 . ( ق يطبق محاضرات الموديول الثاني90بواقع محاضرتين أسبوعيا زمن كل محاضرة ) اسبوعين
تعلييم مهيارة ( ق 30( ق للتعلييم ، )25( ق )األسيبوع األول( )90: )المحاضرة األولـى والثانيـة -1

النميوذج ثيم باسيتخدام الصيور المتسلسيلة المعليم بيأداء  ، عليى ان يقيوم شقلبة خلفية على اليدين
 للمهارة قيد التعلم.

 تطبيقييات عملييية علييى مييا تييم شييرحة فييى( ق )األسييبوع الثيياني( 90: )المحاضــرة الثالثــة والرابعــة -2
 .والثانية  المحاضرة األولى

 -الموديول الثالث:
لمييدة   م13/11/2016يييوم االحييد موافييق لييى م إ 6/11/2016يييوم األحييد موافييق  فييي الفتييرة ميين 

 ( ق يطبق محاضرات الموديول الثالث مثل.90بواقع محاضرتين أسبوعيا زمن كل محاضرة )بوعين أس
تعليم مهارة ( ق 30( ق للتعليم ، )25( ق )األسبوع األول( )90: )المحاضرة األولى والثانية -1

باسيتخدام الصيور المتسلسيلة المعليم بيأداء النميوذج ثيم  ، على ان يقوم دورة هوائية امامية مكورة
 للمهارة قيد التعلم .

 تطبيقيات عمليية عليى ميا تيم شيرحة فيى( ق )األسبوع الثياني( 90: )المحاضرة الثالثة والرابعة -2
 .والثانية  المحاضرة األولى

 المجموعة الضابطة 
المتبيييع باسيييتخدام أسيييلوب شيييرح المعليييم ليييبعض مهيييارات  التقلييييدى تيييم تطبييييق البرنيييامج التعليميييى 

يييوم  وحتييى م9/10/2016يييوم األحييد موافييق  ، وأجريييت هييذه الدراسيية فييي الفتييرة ميين الجمبيياز قيييد البحييث
 . م 11/2016/ 13االحد موافق 

 القياس القبلي : 
أيييام فييي االختبييارات قيييد البحييث عينيية البحييث األساسييية قييام الباحييث  بييإجراء القييياس القبلييي علييى  

 م. 2016/ 10 /2االحد الموافق 
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 القياس البعدي: 
 م . 20/11/2016لالختبارات قيد البحث يوم األحد موافق قام الباحث  بإجراء القياس البعدي  

 المعالجات اإلحصائية : 
ستخدم المعا SPSSالبرنامج اإلحصائى ستخدم الباحث إ   -لجات التالية " المتوسط الحسابى وا 

" لحساب دالله  Zإختبار "  -معامل اإلرتباط  -الوسيط  -معامل اإللتواء  -اإلنحراف المعيارى 
 معدالت التغير " . -  الفروق 

 عرض النتائج:  -
 (  11جدول ) 

 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى للمتغيرات المهارية في القياس القبلى والبعدى  للمجموعة التجريبية 

 المهارة
 القياس البعدى  القياس القبلى 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 1.387 7.650 2.134 2.350 شقلبة جانبية مع ربع لفة
 1.268 8.150 2.174 2.900 شقلبة خلفية على اليدين
 0.995 8.600 2.726 3.800 دورة هوائية امامية مكورة

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى للمتغيرات المهارية 11تشير نتائج الجدول )
 والبدنية فى القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 
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 (  12جدول ) 
 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة التجريبية فى متغيرات المهارية

 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المهارة

ـــــة  • شـــــقلبة جانبي
 مع ربع لفة

- 0 0.00 0.00 3.932* 0.000 
 + 20 10.50 210.00 

= 0     
     20 المجموع

ــــــة  • شــــــقلبة خلفي
 على اليدين

- 0 0.00 0.00 3.935* 
 

0.000 
 + 20 10.50 210.00 

= 0     
     20 المجموع

دورة هوائيـــــــــــــــة  •
 مكورة امامية

- 0 0.00 0.00 3.931* 
 

0.000 
 + 20 10.50 210.00 

= 0     
     20 المجموع

  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية      
القبلى والقياس البعدى ( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس 12تشير نتائج الجدول ) 

 ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات المهارية والبدنية للمجموعة التجريبية .
 (  13جدول ) 

 معدل تغير المتغيرات المهارية فى القياس البعدى عن القياس القبلى  للمجموعة التجريبية 

 المهارة
 القياس البعدى القياس القبلى

 معدل التغير %
 الحسابي المتوسط الحسابي المتوسط

 % 225.532 7.650 2.350 شقلبة جانبية مع ربع لفة
 % 181.034  8.150 2.900 شقلبة خلفية على اليدين
 % 126.316 8.600 3.800 دورة هوائية امامية مكورة

( إلى معدل التغير المتغيرات المهارية والبدنية فى القياس البعدى عن 13تشير نتائج الجدول )
 القياس القبلى  للمجموعة التجريبية قيد البحث . 
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 (  14جدول ) 
 المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى للمتغيرات المهارية في القياس القبلى والبعدى  للمجموعة الضابطة 

 المهارة
 القياس البعدى  قياس القبلىال 

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 1.333 5.750 1.806 2.000 شقلبة جانبية مع ربع لفة
 1.095 5.400 2.105 2.300 شقلبة خلفية على اليدين
 1.522 6.000 2.125 4.100 دورة هوائية امامية مكورة

( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى للمتغيرات المهارية فى 14نتائج الجدول )تشير 
 القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة .

 (  15جدول ) 
 داللة الفروق بين القياس القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة فى متغيرات المهارية

 احتمال الخطأ قيمة "ذ" مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االتجاه المهارة

ـــــة  • شـــــقلبة جانبي
 مع ربع لفة

- 0 0.00 0.00 3.940* 0.000 
 + 20 10.50 210.00 

= 0     
     20 المجموع

ــــــة  • شــــــقلبة خلفي
 على اليدين

- 0 0.00 0.00 3.944* 
 

0.000 
 + 20 10.50 210.00 

= 0     
     20 المجموع

هوائيـــــــــــــــة دورة  •
 امامية مكورة

- 0 0.00 0.00 3.774* 
 

0.000 
 + 18 9.50 171.00 

= 2     
     20 المجموع

  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية       
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس القلى والقياس البعدى 15تشير نتائج الجدول ) 
 ولصالح القياس الضابطة فى المتغيرات المهارية للمجموعة التجريبية .

 (  16جدول ) 
 معدل تغير المتغيرات المهارية فى القياس البعدى عن القياس القبلى  للمجموعة الضابطة 

 المهارة
 القياس البعدى القياس القبلى

 معدل التغير %
 الحسابي المتوسط الحسابي المتوسط

 % 187.500 5.750 2.000 جانبية مع ربع لفةشقلبة 
 % 134.783 5.400 2.300 شقلبة خلفية على اليدين
 % 46.341 6.000 4.100 دورة هوائية امامية مكورة

( إلى معدل التغير المتغيرات المهارية فى القياس البعدى عن القياس 16تشير نتائج الجدول )
 القبلى  للمجموعة الضابطة قيد البحث . 

 (  17جدول ) 
 داللة الفروق بين القياس البعدى للمجموعة التجريبية والقياس البعدى 

 للمجموعة الضابطة فى المتغيرات المهارية
 احتمال الخطأ قيمة " ذ " مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المهارة

شــــقلبة جانبيــــة مــــع  •
 ربع لفة

 *3.676 543.50 27.18 20 التجريبية
 

0.000 
 276.50 13.83 20 الضابطة 

     40 المجموع

ـــى  • ـــة عل شـــقلبة خلفي
 اليدين

 *4.827 586.00 29.30 20 التجريبية
 

0.000 
 234.00 11.70 20 الضابطة 

     40 المجموع

ـــة  • ـــة امامي دورة هوائي
 مكورة

 *4.608 578.00 28.90 20 التجريبية
 

0.000 
 242.00 12.10 20 الضابطة 

     40 المجموع
  1.96هى  0.05*قيمة " ذ " الجدولية عند مستوى معنوية 
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( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس البعدى للمجموعة 17تشير نتائج الجدول )  
التجريبية والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية فى المتغيرات 

 المهارية . 

 مناقشة النتائج : 
 مناقشة نتائج الفرض األول : 

إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس القبلى (  12( ، )  11يتضح من نتائج جدول ) 
 والقياس البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات المهارية والبدنية للمجموعة التجريبية.

لصالح القياس البعدى نتيجة ويرى الباحث أن هذه الفروق جاءت لصالح المجموعة التجريبية 
التأثير اإليجابى الستخدام الموديول التعليمى المقترح لتعلم مهارات الجمباز لدى طالب كلية التربية 
الرياضية للبنين جامعة حلوان ، وما اشتملت علية الموديوالت التعليمية من الوسائل التعليميى لمهارات ) 

( وكذلك صور مسلسة وصور دورة هوائية امامية مكورة - على اليدينشقلبة خلفية  -شقلبة جانبية مع ربع لفة
دراك المهارات ، حيث أن إستخدام  مفصلة لكل مرحلة من مراحل األداء  ساعدت الطالب فى فهم وا 
الموديوالت تساهم في إيجاد بيئة تعليمية أفضل استطاع الطالب من خاللها اإلهتمام واإلنتباه للعملية 

ك من خالل إثارتهم وتشجيعهم على التفكير العلمي والمشاركة اإليجابية في التعلم وفقا التعليمية ، وذل
ستعداداتهم الخاصة ، هذا باإلضافة إلى التسلسل المنطقي الذي يقدمه الموديول الذي يساهم  لقدراتهم وا 

يقة مسلسلة ، مما في زيادة تركيز إنتباههم وتفهمهم لكل جزء من أجزاء المهارة وترتيبها في الذاكرة بطر 
يسهل عملية إسترجاعها وتذكر المعلومات الحركية من خالل التحليل العقلي للمهارة الحركية التي يقوم 
به الطالب وتمكنه من الوصول إلى درجة عالية من التعلم وهذا يساهم في إثراء الموقف التعليمي نحو 

 تعلم أفضل . 
لتغير المتغيرات المهارية والبدنية فى القياس ( إلى معدل ا13كما يتضح من نتائج الجدول )

البعدى عن القياس القبلى  للمجموعة التجريبية قيد البحث حيث تراوحت معدالت نسب التغير للمجموعة 
التجريبية فى القياس البعدى عن القياس القبلى لمهارات الجمباز لدى الطالب بالفرقة الثانية فى مستوى 
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 -%  181.034شقلبة خلفية على اليدين  -%  225.532انبية مع ربع لفة األداء المهارى ) شقلبة ج
 % (  .  121.316دورة هوائية امامية مكورة 

كما يرجع الباحث تحسن المجموعة التجريبية إلى إستخدام المجموعة التجريبية للموديوالت 
لتى قد ال يتذكرها الطالب التعليمية ويستطيع الطالب الرجوع إلى الموديول واالطالع على المعلومات ا

عادة تكرار األداء أكثر من مرة .  وا 
كما يعتبر الموديول وحدة تدريس مصغرة ضمن مجموعة متكاملة من الوحدات التى يتضمنها 
برنامج تعليمى منظم، وتشمل على مجموعة محددة من األهداف القريبة المدى وتعالج مفهوما واحدا من 

 راسية مع توجيهات لمصادر تعلم أخرى وفقا قدراته ، وممارستها ذاتيا . خالل قدر معين من المادة الد
( حيث 10) م(2002على عبد المحسن عبد الرحمن ) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

توصل إلى أن أسلوب الموديول التعليمي أثر بشكل إيجابي على تعلم مهارات الميدان والمضمار لتالميذ 
 الحلقة الثانية من التعليم األساسي .

إبراهيم إبراهيم ( ،   7م( ) 2003) شريف فؤاد الجرواني كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
( حيث أشارات النتائج إلى أن أسلوب  5)  م(2007اب أحمد حافظ )رح( ،  1م( ) 2006)أحمد نوار 

 الموديوالت التعليمية لها تأثير إيجابيا علي التعلم بعض المهارات الحركية للمجموعة التجريبية .
 Kathryn Leflay n, Markكاترين ليفلى كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  

Groves   (2013  ( ) 23م  )،  ى جيفرJeffrey (1995)جاسنتا اوبراينأجرت  ( ، 22)  م 
Jacinta O’Brien   (2001  ( ) 21م   ، )أحمد حنش بن ( 9م( )2007) طارق شكرى القطان

 2002) حسام الدين نبيه(،  18م()2010) محمد إبراهيم بالل( ،  3م( )  2008) أحمد الغامدي
( حيث تشير النتائج إلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية )أسلوب  8م( )2005) شرين دسوقى(، 4()

 الموديوالت( على أفراد المجموعة الضابطة في مستوى األداء الحركي.
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توجد فروق وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض األول للبحث والذى ينص على "  
بعض مهارات  مستوى أداءالبعدي للمجموعة التجريبية فى -دالة إحصائيا بين القياسين القبلي 
 "  ىلدى الطالب لصالح القياس البعدجهاز التمرينات االرضية فى الجمباز 

  
 مناقشة نتائج الفرض الثانى : 
ئيًا بين القياس القبلى إلى أنه توجد فروق داله إحصا(  15( ، )  14يتضح من نتائج جدول ) 

 والقياس البعدى ولصالح القياس البعدى فى المتغيرات المهارية والبدنية للمجموعة الضابطة.
ويرى الباحث أن هذه الفروق جاءت لصالح المجموعة الضابطة لصالح القياس البعدى نتيجة  

التأثير اإليجابى الستخدام التعليم التقليدي بأسلوب الشرح وأداء النموذج من خالل المعلم لتعلم مهارات 
قليدي يساعد في الجمباز لدى طالب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان ، حيث أن األسلوب الت

تعلم المهارات المختلفة للجمباز وذلك لمستوى يسمح للطالب أداء المهارات تمكنهم من أجتياز 
 االختبارات العلمية .  

معدل التغير المتغيرات المهارية فى القياس البعدى عن (  16كما يتضح من جدول رقم )  
حت معدالت نسب التغير للمجموعة الضابطة تراو القياس القبلى  للمجموعة التجريبية قيد البحث حيث 

م/ح لدى الطالب بالفرقة الثانية فى مستوى األداء 110فى القياس البعدى عن  القياس القبلى لمسابقة 
دورة  -%  134.783شقلبة خلفية على اليدين  -%  187.500المهارى ) شقلبة جانبية مع ربع لفة 

 % ( .  46.341هوائية امامية مكورة 
الشرح وأعطاء النموذج ،  ع الباحث ذلك إلى استخدام البرنامج التقليدي باستخدام أسلوبويرج 

 مما أدى إلى معدالت التحسن منخفضة أقل من معدالت تحسن المجموعة التجريبية.
  
 Kathryn Leflay n, Markكاترين ليفلى كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  

Groves   (2013  ( ) 23م  )،  جيفرىJeffrey (1995)جاسنتا اوبراينأجرت  ( ، 22)  م 
Jacinta O’Brien   (2001  ( ) 21م   ، )أحمد حنش بن ( 9م( ) 2007) طارق شكرى القطان
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 2002) حسام الدين نبيه(،  18م()2010) محمد إبراهيم بالل( ،  3م( )  2008) أحمد الغامدي
( حيث تشير النتائج إلى تحسن أداء أفراد المجموعة الضابطة في  8م( )2005) شرين دسوقى(، 4()

 مستوى األداء الحركي.
 

توجد فروق وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض الثانى للبحث والذى ينص على "  
بعض مهارات  مستوى أداءالبعدي للمجموعة الضابطة فى  -دالة إحصائيا بين القياسين القبلي 
 ى"لدى الطالب لصالح القياس البعدجهاز التمرينات االرضية فى الجمباز 

 
 مناقشة نتائج الفرض الثالث : 
البعدى للمجموعة ( إلى أنه توجد فروق داله إحصائيًا بين القياس 17تشير نتائج الجدول )

التجريبية والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية فى المتغيرات 
المهارية والبدنية ، بينما توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين القياس البعدي للمجموعة التجريبية والقياس 

 البعدى للمجموعة الضابطة في أختبار ثنى الجذع. 
ويرى الباحث أن هذه الفروق جاءت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة التأثير اإليجابى الستخدام 
الموديول التعليمى المقترح لتعلم مهارات الجمباز لدى طالب كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان 

 -لبة جانبية مع ربع لف ، وما اشتملت علية الموديوالت التعليمية من الوسائل التعليميى لمهارات )شق
دورة هوائية امامية مكورة ( كما أشتمل على صور مسلسة وصور مفصلة  -شقلبة خلفية على اليدين 

دراك المهارات بشكل أفضل من استخدام الشرح  لكل مرحلة من مراحل األداء ساعدت الطالب فى فهم وا 
 الضابطة ، حيث أن مهارات الجمباز اللفظى للمهارة وأداء النموذج فقط كما كانت تستخدم المجموعة

 الحركي .  األداء متطلبات انجاز في الطالب الفردية تعتمد على األداء الفردى ويعتمد على قدارت
كما أن التدريس بإستخدام الموديوالت التعليمية يركز على تحسين نوعية التعليم ، بتمكين كل 
متعلم من الوصول إلى درجة عالية من اإلجادة في تحقيق األهداف التعليمية ، ولذلك ال يسمح للمتعلم 

أنه قد تمكن من باإلنتقال من دراسة موديول إلى دراسة موديول ال حق اال بعد اتقان األول ، ويثبت 
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تحقيق أهدافه على المستوي المطلوب . وترجع أهمية إستخدام الموديوالت أنه يحتوى على بعض المواد 
التعليمية المناسبة ، التي تمكن المتعلم من إستخدامها بطريقة ذاتية في دراسة موضوع أو مفهوم كفاية 

ة ، والمراجع والمصادر المناسبة معينة في مجال تخصصه، وذلك إلحتوائه على التوجيهات الواضح
 التي تتيح للطالب فرصة التعلم الذاتي .  

( حيث 10) م(2002على عبد المحسن عبد الرحمن ) وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
توصل إلى أن أسلوب الموديول التعليمي أثر بشكل إيجابي على تعلم مهارات الميدان والمضمار لتالميذ 

 من التعليم األساسي .الحلقة الثانية 
إبراهيم إبراهيم ( ،   7م( ) 2003) شريف فؤاد الجرواني كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

( حيث أشارات النتائج إلى أن أسلوب  5)  م(2007رحاب أحمد حافظ )( ،  1م( ) 2006)أحمد نوار 
 رات الحركية للمجموعة التجريبية .الموديوالت التعليمية لها تأثير إيجابيا علي التعلم بعض المها

 Kathryn Leflay n, Markكاترين ليفلى كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة  

Groves   (2013  ( ) 23م  )،  جيفرىJeffrey (1995)جاسنتا اوبراينأجرت  ( ، 22)  م 
Jacinta O’Brien   (2001  ( ) 21م   ، )أحمد حنش بن ( 9م( )2007) طارق شكرى القطان

 2002) حسام الدين نبيه(،  18م()2010) محمد إبراهيم بالل( ،  3م( )  2008) أحمد الغامدي
( حيث تشير النتائج إلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية )أسلوب  8م( )2005) شرين دسوقى(، 4()

 كي.الموديوالت( على أفراد المجموعة الضابطة في مستوى األداء الحر 
 

توجد فروق وبذلك يكون الباحث قد تحقق من صحة الفرض األول للبحث والذى ينص على "  
بعض  فى مستوى أداءدالة إحصائيا بين القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

 "لدى الطالب لصالح المجموعة التجريبية فى الجمباز  جهاز التمرينات االرضيةمهارات 
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 اإلستنتاجات :
جراءات البحث وما توصل إليه   من خالل مشكلة البحث وأهدافه وفى حدود عينة البحث وا 

 -الباحث من نتائج من خالل التحليل اإلحصائى يستنتج الباحث ما يلى :
أداء مهيارات الجمبياز )شيقلبة جانبيية ميع إستخدام المديول التعليميى ليه تيأثير إيجيابى عليى مسيتوى  (1

 دورة هوائية امامية مكورة ( لدى الطالب بالفرقة الثانية . -شقلبة خلفية على اليدين  -ربع لف 
اسيييتخدام الميييديول التعليميييى ليييه تيييأثير إيجيييابى عليييى مسيييتوى األداء البيييدني  ليييدى الطيييالب بالفرقييية  (2

 الثانية.
لتجريبية فى القياس البعدى عن القياس القبلى لمهارات تراوحت معدالت نسب التغير للمجموعة ا (3

الجمباز لدى الطالب بالفرقة الثانية فى مستوى األداء المهارى ) شقلبة جانبية مع ربع لف 
الدورة الهوائية االمامية المكورة  -%  181.034شقلبة خلفية على اليدين  -%  225.532
121.316  .  ) % 

للمجموعة الضابطة فى القياس البعدى عن  القياس القبلى لمهارات تراوحت معدالت نسب التغير  (4
الجمباز لدى الطالب بالفرقة الثانية فى مستوى األداء المهارى ) شقلبة جانبية مع ربع لف 

الدورة الهوائية االمامية المكورة  -%  134.783شقلبة خلفية على اليدين  -%  187.500
46.341  . ) % 
 التوصيات : 

جييراءات البحييث ومييا توصييل إليييه ميين خييال  ل مشييكلة البحييث وأهدافييه وفييى حييدود عينيية البحييث وا 
الباحث من نتائج من خالل التحليل اإلحصائى وما توصل إلييه الباحيث مين اسيتنتاجات يوصيى الباحيث 

  -بما يلى :
 .  إستخدام المديول التعليمى لتحسين مستوى األداء فى مهارات الجمباز للطالب بالفرقة الثانية -1
إجيييراء مزييييد مييين البحيييوث والدراسيييات عليييى عينيييات مختلفييية ومهيييارات الجمبييياز المختلفييية بواسيييطة  -2

 المديول التعليمى لدى الطالب بالفرقة الثانية  .
 استخدام الموديوالت في تعليم األلعاب الرياضية المختلفة . -3
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ثة ضمن برامج إعيداد ضرورة إهتمام كليات التربية الرياضية بإدخال األساليب التكنولوجية الحدي -4
 الطالب  بالكلية فى فترة اإلعدداد األكاديمى .

 :  المراجع
ــراهيم أحمــد نــوار -1 ــراهيم إب فعالييية إسييتراتيجية مقترحيية باسييتخدام الموديييوالت والبرنييامج  : م(2006)إب

الكمبيوتري في تنمية المهارات الفنية واألمنية ليدى معلميي العليوم بمرحلية التعلييم األساسيي 
فيرع كفير الشييخ ،  -داخل مختبرات العلوم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليييية التربيييية 

 . جامعة طنطا
الكفييياءت التدريبيييية فيييى ضيييوء المودييييوالت م(:"2008يم،الصـــافى يوســـف شـــحاته)إبـــراهيم أحمـــد غن -2

 التعليمية"، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة .
ــد بــن حــنش أحمــد الغامــدي  -3 : " التعييرف علييي فاعلييية إسييتخدام الوحييدات التعليمييية  م(2008)أحم

س وبيييرامج الصيييغيرة )المودييييوالت (عليييي تحصييييل طيييالب كلييييات المعلميييين فيييي مقيييرر أسييي
التربية البدنيية " ، ماجسيتير غيير منشيورة ، قسيم المنياهج وطيرق التيدريس ، كليية التربيية ، 

 جامعة أم القري ، وزارة التعليم العالي ، المملكة العربية السعودية .
تأثير استخدام بعيض وسيائل تكنولوجييا التعلييم فيى تعلييم  :م(2002)حسام الدين نبيه عبد الفتاح  - 4

مهارات األساسيية لكيرة الييد ، رسيالة دكتيوراه غيير منشيورة ، كليية التربيية الرياضيية بعض ال
 للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان .

" تييأثير برنييامج مقتييرح باسييتخدام أسييلوب الموديييوالت التعليمييية علييى  : م(2007) رحــاب أحمــد حــافظ-5
ت كلية التربية الرياضية تعلم بعض المهارات الحركية المركبة في الجمباز اإليقاعى لطالبا

 باإلسكندرية". رسالة دكتوراه . كلية التربية الرياضية للبنات. جامعة اإلسكندرية .
تيييأثير الميييوديالت التعليميييية فيييي تطيييوير بعيييض  القيييدرات البدنيييية  ( : 2001)  ســـعد حمـــاد ألجميلـــي-6

المجليد الرابيع ، العيدد الثاليث ، والمهارية بالكرة الطيائرة " ، مجلية عليوم التربيية الرياضيية ، 
 .  جامعة بغداد
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المودييوالت التعليميية وتأثيرهيا عليى تعليم بعيض المهيارات الدفاعيية  :م(2003) شريف فؤاد الجرواني-7
في مجال رياضة المالكمة لدى طلبة كلية التربيية الرياضيية بطنطيا، المجلية العلميية لعليوم 

 طنطا. التربية الرياضية، العدد الثاني، جامعة
تيأثير اسيتخدام الحاسيب االليى )الكمبييوتر( عليى تعلييم   :م(2005)شرين دسـوقى محمـد دسـوقى  - 8

بعييض مهييارات الكييرة الطييائرة لتلميييذات المرحليية الثانوييية ، رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ، 
 كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة ، جامعة حلوان .

أثير اسيتخدام الموديييوالت عليي مسييتوى أداء المهيارات األساسييية تي:  م(2007طـارق شــكرى القطــان )-9
 .فى كرة السلة ، مجلة علم النفس المعاصر ، جامعة المنيا 

: أثيير اسييتخدام الموديييول التعليمييي علييى تعلييم بعييض  م(2002) علــى عبــد المحســن عبــد الــرحمن-10
مسييابقات الميييدان والمضييمار لتالميييذ الحلقيية الثانييية ميين التعليييم األساسييى بالمنيييا . رسييالة 

 دكتوراه . كلية التربية الرياضية. جامعة أسيوط .
 مستحدثات تكنولوجيه مقترحة:  ( 2009)  مرفت ابراهيم دسوقى، على محمد عبد المجيد -11

لتطوير الرياضة المدرسية فى بعض الدول العربية ، جائزة األمير فيصل بن فهد الدولية 
 م . 2009لبحوث تطوير الرياضة العربية ، ديسمبر 

" تيأثير النميوذج اليذاتى اإليجيابى عليى مسيتوى التحصيييل  :م(2004)عمـاد الـدين سـيد حسـب اهلل -12
مرينيييات". مجلييية عليييوم وفنيييون الرياضييية . الحركيييى والمعرفيييى للجملييية الحركيييية الحيييرة فيييي الت

 ( .كلية التربية الرياضية للبنات. جامعة حلوان .3(. العدد)20المجلد)
 التعلم الذاتى بالحقائب التعليمية ،دار المسيرة ،عمان . م(:2001عمر محمود غباين )-13
 

ـــر) - 14 ـــد النم بالصيييف األول وضيييع برنيييامج لتنميييية التفكيييير الناقيييد فيييى التييياريخ م(:1995فتحـــى أحم
 الثانوى، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية ،جامعة عين شمس .

ليمييية ميدخل للييتعلم اليذاتى فييى عصيير ع(: الموديييوالت التم2006فـوزى الشــربينى ،عفــت الطنــاوى )-15
 المعلوماتية ، مركز الكتاب ، القاهرة .
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