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 أثر استخدام الرحالت المعرفية على مستوى األداء المهاري في التمرينات
 عوبات التعلم لدى الطالبات ذوات ص  

 /ي د  أزهار محمد علي عبد النب 
 

اإلتيان   أقرانهم عن  يعجز  بما  ويأتون  الظروف  يتحدون أصعب  الحقيقيون هم من  الُمبدعون 
االنتقال من ثقافة التواصل التقليدي إلى التواصل  تتطلب  ثقافة التعلم في القرن الحادي والعشرين  بمثله، و 

تيح للطالب التواصل في اإللكتروني، لالستفادة من أساليب التعليم والتعلم اإللكتروني الحديثة التي تُ 
ب نحو التعلم بعيدًا عن  زيد من دافعية الطالكل وقت وفي كل مكان وبكل ُيسر وسهولة، األمر الذي يُ 

 قليدية.بيئة التعلم الت
التربية الرياضية ُتسهم في خدمة إلى  م(  2016سالي عبد اللطيف )  شيروتُ  أن طرق تدريس 

واكب  لكي تُ جتمعات الُمعاصرة ويتطلب ذلك طرائق واستراتيجيات وأساليب في تعلم التربية الرياضية  المُ 
علومات، ومهارة هذه التوجهات وُتشبع حاجات الطالب وميولهم ورغباتهم، وتنمية روح البحث عن الم

هذا العصر الذي  عات  لبي تطلُ االسلوب العلمي في التفكير، واالستفادة من ُمساعدة األخرين، كما تُ 
يتسم بالثقافة الرياضية الرقمية التكنولوجية، حيث اتباع استراتيجيات التدريس االعتيادية أصبحت غير  

 ( 123:  8قادرة على ُمجاراة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل.)
ة الرحالت المعرفية عبر الويب  يج يم( على أهمية استخدام استرات 2018وتؤكد سحر عز الدين )

د استراتيجيات التدريس الحديثة التي تعمل على تطبيق خدمات اإلنترنت بفاعلية في عملية التعليم  كأح
واكبة العصر لطالب على مُ والتعلم، وضرورة االهتمام بتنمية االتجاه نحو العلم والتكنولوجيا بما ُيساعد ا

 (91: 9الحالي.)
من كاًل  )Dodge,B   (1997  دودج  ويتفق  الُمهر  وأسماء  ورجاء 2011م(  الجليل    م(  عبد 

م( ودعاء عبد  2017عبد الناصر عبد البر )و م(  2012م( وكرامي أبو مغنم، عالم أبو درب )2012)
عن مجموعة من الصفحات، كل    الرحالت المعرفية عبر الويب عبارة ،   على أن  م(2018الخالق )
والتي  نصرًا ُمحددًا من عناصر الرحلة المعرفية، وتتم في عدد من الخطوات الُمنظمة،  تولى عُ صفحة ت 
 :تتمثل في

 : Introductionالم قدمة  -1
تحتوي على أفكار الدرس الرئيسية وعناصره وأهدافه ومجموعة من األسئلة حول أفكار الدرس 

ير، وُيشترط في الُمقدمة أن صاد المرحلة القادمة المكتوبة في شكل تقر وأساليب تشجيع الطالب وح
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تكون ذات صلة بالخبرة السابقة للطالب واألهداف الُمستقبلية وجذبه بصريًا الهتمامه، وأيضًا صياغتها  
 تكون ُمشوقة لتنفيذ الرحلة.

 :Tasksالمهام )األنشطة(  -2
ساسية حل  اول فيها الُمتعلم أثناء تنفيذ المهام األ ُتعتبر من أهم مكونات الرحلة المعرفية حيث يح

الُمشكلة التي ُتحدد في ُمقدمة موضوع الدرس مما يؤدي إلى توليد المعلومات األساسية لحلها من خالل  
تنمية   ُمثيرة مما يؤدي إلى  بيئة تعليمية  المهام الفرعية، كما أن تنوع المهام له دورًا ُمهمًا في خلق 

 األخرى. والمهارات التدريسية واألهداف التعليمية التحصيل المعرفي 
 :Processes or Producersالعمليات أو اإلجراءات  -3

هي وصف للخطوات التي يجب على الطالب إنجازها أثناء النشاط، حيث ُيمكن أن يتعلق األمر 
دوار تعاونية  بتعليمات أو توجيهات أو نصائح أو ُمخططات زمنية أو مفاهيم أو استراتيجيات أو حتى أ

 إدراج األنشطة المطلوب القيام بها.   يقوم بها الطالب، ويتم فيها
 : Resourcesالمصادر -4

هي مواقع الويب الموثوق بها ويقوم الُمعلم باختيارها، وقد تكون ُكتب أو وسائط ُمتعددة تعليمية،  
 وُيشترط أن يتم اختيارها بعناية بهدف إتمام المهمة المطلوبة.

 :Evaluationالتقويم  -5
تقييم الطالب لنفسه وتقويم الُمعلم للطالب باستخدام األدوات الُمناسبة للطالب في هذا الُمكون يتم  

 واألهداف التعليمية الُمراد تعُلمها.
 :Conclusionالخاتمة  -6

الرحلة   حول  التوصيات  من  مجموعة  ُتوضع  حيث  واكتسابه،  تعلُمه  تم  ما  تلخيص  يتم  فيها 
والنتائج التي توصلوا إليها، وهنا ُيمكن للُمعلم أن يوجه للطالب أسئلة  فذة وعمل الطالب  المعرفية الُمن

إضافية لتشجيعهم على االستمرار في االكتشاف وتعلم معارف ومعلومات جديدة ذات عالقة بالمحتوى  
 الذي تم اكتشافه خالل الرحلة المعرفية عبر الويب. 

 :Teacher Pageصفحة الم علم  -7
ُمنفصفلة يتم إدراجها بعد تنفيذ الرحلة المعرفية، وُتشفكل دلياًل ُيسفترشفد به   هي عبارة عن صففحة

ُمعلمون أخرون عند اسففففتخدامهم الرحالت المعرفية عبر الويب في فصففففول أخرى أو لتصففففميم رحالت 
  معرفية لدروس أخرى، فالمعلم يذُكر في صفففففففففففففحته )معلومات ُمختلفة، خطة سففففففففففففير الدروس، النتائج
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تفف بففعفففففففد  تففوقففعفففففففة  الفففففففدروسالففمففُ :  16(،) 181،182:  6(،)397  -394:  1)(،9-6:  27) .(نفففففيفففففففذ 
153،154(،)12 :13،14( ،)5 :30 ،31) 

أن التمرينات باألدوات بها العديد من المهارات السهلة التي    م(1996سعيد الشاهد )ويذكر  
بالنفس باإلضافة إلى امتالك دد الثقة ُيمكن للُمتعلم أدائها بنجاح، وهذا ُيكسب االرتياح النفسي كما ُيج

 ( 20:  10الشجاعة وتقليل التوتر العصبي الذهني الناتج عن العمل والمجهود الذهني.)
أن التمرينات ُتعد من األنشطة التي ال ُيمكن للفرد االستغناء  م(  2006ي سرية موسى )  ترى كما  

لُمختلف األنشطة الرياضية، كما    داد العامعنها سواء كانت نشاطًا حركيًا قائمًا بذاته أو وسيلة لإلع
 (9: 24تهتم بالتحكم الدقيق الواعي لحركة الجسم في الفراغ.)

 الحركي التعلم عوبات ُص أن    مCoplin,J&Morgan,S  (1998)    كوبلين ومورجان  وضحويُ 
 ظهرتو  وجود إعاقة، عدم مع الحركية المهارات  بعض  تعلم على تعلمالمُ  قدرة في تؤثر اضطرابات  هي
 ( 614: 25التقدم ) ومستوى  األداء أو التطبيق في عوبات الُص  هذه

ع عريض من  اعوبات التعلم تنتشر لدى قطعلى أن ُص م(  2005السيد سليمان )يؤكد أيضًا  
من حيث الُقدرات واإلمكانات الجسمية   –قد يكون ُمرتفعًا    –الُمتعلمين الذين يتمتعون بمستوى عادي  

ُمع، إال  والحسية والعقلية ُيطلق عليه  أن  بكثير وهو ما  ذلك  أقل من  التحصيلية يكون  إنتاجيتهم  دل 
التباعد الواضح بين قدراتهم ومستوى التحصيل لديهم، ومن ثّم ال يتوقع منهم ما يؤدونه بالفعل وهذا 

بأنها مظهر من    – على نحو خاطئ    –عوبات  ير هذه الُص الذي قد يؤدي بغير الُمتخصصين إلى تفس
 (7:  2لية، أو الخلط بينها وبين التأخر التعليمي.)االستعدادات النفسية العق مظاهر تدني
عوبات  عوبات التعلم تكُمن في كونها "ُص أن خطورة ُمشكلة ُص  م(2018سارة عبد هللا ) وُتظهر

لتعلم يكونون عادة أسوياء، وال ُيالحظ الُمعلم أو األسرة أي عوبات اخفية" فاألفراد الذين ُيعانون من ُص 
ن ما يقدمونه لهم، وتكون النتيجة  مظاهر غريبة تستوجب تقديم ُمعالجة خاصة بحيث ال يجد الُمعلمو 

 (2:  7الطبيعية لذلك تكرار الفشل والرسوب وبالتالي التسرب من المؤسسات التعليمية.)
تها في لجان االختبارات التطبيقية لُمقرر  ارك ة تدريس وُمشكعضو هيئ  الباحثة ومن خالل عمل  

اإلطالت وأيضًا من خالل  الرياضية  والعروض  تناولت مرينات  سابقة  دراسات  من  ُأتيح  ما  على  الع 
  ملة الحركيةللجُ عوبات في األداء المهاري  عوبات التعلم لدى الطالب األسوياء، الحظت وجود ُص ُص 

يعتمد على  ذلك إلى اسلوب التدريس التقليدي الُمستخدم )اسلوب األوامر( الذي  وقد يرجع    بأداة الشريط 
عوبات للوقوف على الُص   ُمناسبة  تدريس  الشرح اللفظي وأداء نموذج تطبيقي وعدم وجود استراتيجية

رة  ومن ُهنا جاءت فك،  بأداة الشريط  ملة الحركيةالتعلم لمهارات الجُ التي قد تواجه الطالبات أثناء عملية  
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االستراتيجية هي استخدام الرحالت    البحث بضرورة وجود استراتيجية ٌمقننة للبحث عبر اإلنترنت وهذه
دون ُمنازع أهم نموذج يجمع بين التخطيط التربوي الُمحكم واالستعمال    المعرفية عبر الويب والتي ُتعد 

 . العقالني للحواسيب عامة وشبكة اإلنترنت خاصة
عدد قليل من باحثين المجال الرياضي كدراسة  قد حظيت على اهتمام  كما أن ُصعوبات التعلم  

 القدم كرة مهارات  بعض  أداء في  التعلم عوبات ُص  عالج استهدفت التي  (  22( )م2006)ني سعيد  ها
 عوبات ُص  عالج استهدفت التي  (  4)  م(2008)  ىالكوم محمد  حامد  البكم، ودراسة الصم للتالميذ 
 استهدفت التي  (  19( )م2008) أحمد سيد  فكري  محمد   ودراسة اليد، كرة مهارات بعض  أداء في التعلم
ودراسة نجالء أحمد رضوان    اليد   كرة في السقوط من التصويب  مهارة أداء في التعلم عوبات ُص  جعال

ُص التي  (  21)  م(2015) السلة استهدفت عالج  كرة  في  الهجومية  المهارات  لبعض  التعلم  ،  عوبات 
 جلة. عوبات التعلم في أداء مسابقة دفع الُ ( التي استهدفت عالج ُص 7( ) م2018عبد هللا )ودراسة سارة  

عوبات التعلم إلى تصميم رحلة معرفية عبر الويب ُيمكن من خاللها عالج ُص   الباحثةمما دفع  
تمرينات  ُمقرر  عوبات التعلم في  لدى الطالبات ذوات ُص   أداة الشريطب  ملة الحركيةفي األداء المهاري للجُ 

 (. 2) وعروض الرياضية

 هدف البحث: 
تأثير ا ألداء لرحالت المعرفية عبر الويب على مستوى ا يهدف هذا البحث إلى التعرف على 

 في التمرينات لدى الطالبات ذوات ُصعوبات التعلم. بأداة الشريط ملة الحركيةالمهاري للجُ 

 فروض البحث: 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على مستوى األداء  -1

 بات ذوات ُصعوبات التعلم لصالح القياس البعدي. التمرينات للطالملة الحركية في المهاري للجُ 
حصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مستوى األداء توجد فروق دالة إ -2

 ملة الحركية في التمرينات للطالبات ذوات ُصعوبات التعلم لصالح القياس البعدي. المهاري للجُ 
سين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى  إحصائيًا بين القياتوجد فروق دالة   -3

ملة الحركية في التمرينات للطالبات ذوات ُصعوبات التعلم لصالح المجموعة لمهاري للجُ األداء ا
 التجريبية. 
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 م صطلحات البحث:
 : Web Qwest الرحالت المعرفية -1

وسيكير  ُيعرفها   التي    مDogru& Seker  (2012)دوجرو  التدريس  طرائق  "إحدى  بأنها 
يستخدمها الُمعلم، ومن خاللها يؤدي الطالب األنشطة القائمة على البحث واالستقصاء بتنظيم المعارف 
التي يحصلون عليها من اإلنترنت، ومن خالل التفاعل مع األخرين ُيمكنهم التفكير في الموضوع قيد  

 (95: 28)"الذهنية لديهم. ارات المهالبحث بشكل ناقد مما يؤدي إلى نمو 
عوبات التعلم  -2   :Learning Disabilitiesص 

 بين  تعليمياً   تناقضاً  يظهرون  الذين األفراد مجموعة  "بأنها    م(2005السيد سليمان )ُيعرفها    
 في اضطرابات  من  لديهم يظهر خالل ما من وذلك  الفعلي، إنجازهم ومستوى  العامة العقلية قدرتهم
 ظاهر مصحوبة بخلل غير أو مصحوبة تكون  أن المحتمل من االضطرابات  هذه وأن م،التعل  عملية

 الحرمان أو العقلي التخلف إلى لديهم التعلم اضطرابات  ترجع ال بينما المركزي  العصبي الجهاز في
   (12: 2)"  د.الشدي االنفعالي االضطراب  أو أو التعليمي الثقافي

  الدراسات السابقة:

دراسة استهدفت التعرف (  29( )م2007)   Driscoll&Others  أخرون دريسكول و أجرى  
استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في زيادة الدافعية للتعلم والتغلب على التحديات التي    على أثر

على   بالتصميم ذ المجموعة التجريبية الواحدة  التجريبياستخدم الباحث المنهج    قد ، و تواجه الطالب 
، ومن أهم  بكلية التمريض جامعة تنساي بالواليات الُمتحدة األمريكيةطالبًا وطالبة    (32عينة قوامها )

أن استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب أدت إلى زيادة دافعية النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  
 .  علم، وزيادة معرفتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههمالطالب نحو الت

)م2009)  فكري   مدمح قام   الفردي   التدريس  تأثير على التعرفإلى  هدف  تبدراسة    (19( 
 كرة في السقوط من التصويب  مهارة في التعلم عوبات ُص  لعالج برمجالمُ  الكتيب  باستخدام اإلرشادي

بنين   الرياضية التربية بكلية الثانية بالفرقةطالبًا(    36المنهج التجريبي على )، واستخدم الباحث  اليد 
حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية، وقد توصلت الدراسة   يقالزقاز ب

 من التصويب  أداء مستوى  في الضابطة المجموعة أفراد  على التجريبية المجموعة أفراد  تفوق إلى  
 . التعلم عوبات ُص  ذوي  للطالب  اليد  كرة في السقوط

الدين  أجرت  عز  )م2018)سحر  التدراسة    (9(  على  بهدف  الرحالت عرف  استخدام  أثر 
المعرفية عبر الويب على التعلم الُمنظم ذاتيًا في العلوم واالتجاه نحو العلم والتكنولوجيا لدى طالبات 
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  تين إحداهما ، ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على مجموعالسعوديةكلية التربية بالمملكة العربية  
،  ( طالبة بمسار اإلعاقة العقلية 38ات التعلم واألخرى ضابطة ) ُصعوب  بمسار   ( طالبة35تجريبية )

بين متوسطي درجات المجموعتين    وجود فروق دالة إحصائياً ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها  
الضابطة بعد تطبيق االستراتيجية لكل من التعلم الُمنظم ذاتيًا  في العلوم واالتجاه نحو العلم  التجريبية و 

 . لتكنولوجياوا
استهدفت التعرف   لتيا(  11( )م2018)   عائشة بلهيش وحصة محمدكل من    أظهرت دراسة

الويب على   عبر  االجتماعية  الشبكات  وتوظيف  اإللكترونية  الُمحاكاة  أنماط  ولقأثر  استخدمت ،  د 
التجريبي  تانالباحث  )  والمنهج  إل  (84على  ُقسموا  التعلم  ُمعلمات ذوي ُصعويات  ى ثالث  ُمعلمة من 

وقد أظهرت النتائج األثر الفّعال الذي أحدثه الموقع اإللكتروني ألنماط الُمحاكاة اإللكترونية  ،  مجموعات 
الفرصة لُمعلمات ُصعوبات التعلم    وشبكات التواصل االجتماعية عبر الويب في بناء المعرفة وإتاحة
تغيير الممارسات التدريسية الخاطئة    على الحوار والنقاش البّناء من خالل تبادل الخبرات مما أسهم في

 . وتطوير الداء المهاري لُمعلمات ُصعوبات التعلم
التعرف   ت فاستهد   التي    (13م( )2018)  عزة عبد الرحمن وإيمان أحمد  كل من  أكدت دراسة

ت الية برنامج تدريبي قائم على الرحالت المعرفية عبر الويب في تنمية مهارات الطالبات الُمعلماعفعلى  
المنهج  تان  الباحث   ت ، ولقد استخدمبقسم التربية الخاصة في تشخيص التلميذات ذوات ُصعوبات التعلم

، وقد أشارت  ُمعلمة( طالبة  30ا )على عينة قوامه  المجموعة التجريبية الواحدةالتجريبي بالتصميم ذو  
مية مهارات تشخيص ذوات  للرحالت المعرفية عبر الويب في تننتائج هذه الدراسة إلى التأثير اإليجابي  

 . تعلم لدى الطالبات الُمعلمات ُصعوبات ال

 : جراءات البحثإ
 منهج البحث: 

لمجموعتين إحداهما تجريبية  ا  ذو  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي
 البعدى( لكل مجموعة. –واألخرى ضابطة، وبواسطة القياسين )القبلي 

 مجتمع البحث:
  قناة السويس بكلية التربية الرياضية جامعة    ثانيال  المستوى طالبات    في  مجتمع البحث ل  مثتي 

 طالبة.  (18) ن( والبالغ عدده م2019  / 2018) للعام الجامعى
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   عينة البحث:
العمدّية من بين الطالبات الراسبات في االختبار التطبيقي لٌمقرر ختيار عينة البحث بالطريقة  تم ا

( طالبة وتم تقسيمهن إلى مجموعتين  18، وقد بلغت العينة األساسية)(2ضية ) تمرينات وعروض ريا
ستطالعية  وبلغت العينة اال  ،ات ( طالب6متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة وقوام كل منهما )

  الستراتيجية ، وتخضع المجموعة التجريبية  ات إلجراء الُمعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث ( طالب6)
الويب  عبر  المعرفية  المُ بينما    الرحالت  للبرنامج  الضابطة  المجموعة  وأداء تخضع  الشرح  من  تبع 

 ( يوضح توصيف العينة. 1النموذج، وجدول )
 العينة : شروط اختيار 

 . ونظريا   عمليا   واحد دراسي  لمقرر خاضعات البحث عينة أفراد جميع -
 . التطبيقي االختبار يجتزن  ولم (2نات وعروض رياضية )تمري م قرر دراسة  لهن سبق البحث عينة  أفراد جميع -
 .بالكامل المحاضرات جميع ن حضر   البحث عينة أفراد جميع -

 ( 1جدول )
 البحثتوصيف مجتمع وعينة 

 النسبة المئوية  العدد  الوصف
 %33.33 6 المجموعة الضابطة
 %33.33 6 المجموعة التجريبية

 %33.33 6 المجموعة االستطالعية
 %100 18 إجمالي مجتمع البحث

 أدوات ووسائل جمع البيانات: 
 المسح المرجعى:  :أوال  

المُ  المراجع  العديد من  السابقة    العربية واألجنبيةتخصصة  تم اإلطالع على  الدراسات  وكذلك 
وفى حدود ما توصلت إليه الباحثة  (  23(، )16(، )14(، )13(، )12)،  (11(، )9(، )6(، )5(، )1)

ب الويب تصميم  قامت  عبر  المعرفية  المُ   ،الرحالت  اإلختبارات  إلى  توصلت  للمُ وكذلك  تغيرات  ناسبة 
 ( 2مرفق حث. )المستخدمة في الب

 وات واألجهزة الم ستخدمة: ثانيا : األد
تم جمع البيانات الخاصة بالبحث عن طريق عن تحديد األدوات والوسائل التي تقيس وتساعد 

 لة والتابعة في موضوع البحث كما يلي: في قياس العوامل المستق
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 القياسات الخاصة بمعدالت النمو:
 السن )الرجوع إلي تاريخ الميالد(.  •
 سنتيمتر.  2/ 1الطول باستخدام جهاز الرستاميتر بالكلية حتى أقرب  •
 كيلو جرام.  1/2الوزن باستخدام الميزان الطبي المعايير بالكلية حتى أقرب  •

 مة: األدوات واألجهزة المستخد -ب
 بالثانية.  لقياس الزمن مقدراً  Stop Watchساعة إيقاف  •
 (.العريض حساب المسافات بالمتر لقياس القدرة العضلية )الوثب شريط الصق ل •
 أجهزة كمبيوتر.  •
 .بأداة الشريط حبة الموسيقية للجملة الحركيةاصكاسيت للمُ  •
 ( 3)مرفق استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث. •
 (4مرفق ).مستوى األداء المهاري  استمارة تقييم •

 البحث:االختبارات الم ستخدمة قيد  -جـ
  :(5)مرفق  عداد السيد محمد خيري إاختبار الذكاء العالى   .1

الجامعى ويتكون من ) (  42وهو من االختبارات الخاصة بقياس الذكاء لدى طالب مرحلة التعليم 
 ئف الذهنية أهمها: سؤال تتدرج فى الصعوبة وتتضمن عينات مختلفة من الوظا

 تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة .القدرة على تركيز االنتباه الذى يتمثل فى   •
 االستعداد اللفظى ويتمثل فى التعامل باأللفاظ فى أسئلة التعبير والمترادفات. •
 االستدالل العددى ويتمثل فى حل سالسل األعداد وأسئلة التفكير الحسابي.  •
 (3) إدراك العالقات.ناسبات اللفظية والقدرة على قية والم  مثل فى األحكام المنطاالستدالل اللفظى ويت •

 (6)مرفق  اختبارات القدرات البدنية الخاصة باألداء المهاري: .2
 ( 76: 17)من الثبات لقياس القدرة العضلية للرجلين. العريض اختبار الوثب  •
 ( 89: 17).ة للذراعينلقياس القدرة العضلي باليدين  طبيةالكرة الدفع  اختبار •
 ( 271:  18)لقياس مرونة العمود الفقري. الجانبيندوران الجذع على اختبار  •
 (326: 17).التوازن الحركيلقياس تبار باس الُمعدل اخ •
 ( 247: 17)اختبار الوثبة الُرباعية لقياس الرشاقة. •
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 :الج ملة الحركيةختبارات األداء المهاري في ا .3
مكونة من ثالثة أعضاء عن طريق لجنة تحكيم  المهاري لعينة البحث  تم قياس مستوى األداء

 ( ويؤخذ متوسط الدرجات.10( وإعطاء الدرجة من )1هيئة تدريس والمبينة أسمائهم مرفق )
 اعتدالية توزيع العينة األساسية:

باحثة  ت القام  حيث   تم التحقق من اعتدالية توزيع أفراد العينة األساسية في المتغيرات قيد البحث 
 ،الوزن   الطول،  السن،بإجراء التجانس ثم التكافؤ لمجموعتي البحث في المتغيرات األساسية للبحث )  

في البدنية الخاصة باألداء المهارى    القدرات في بعض    وأيضاً الذكاء( وذلك لضمان الضبط التجريبي  
  (.3، 2) ي، جدولبأداة الشريط  الُجملة الحركية

 ( 2جدول )
 بحث فى المتغيرات قيد البحثزيع عينة الاعتدالية تو 

 12ن=

مما يدل على  (    3، +  3-  )  ما بين  عامالت اإللتواء المحسوبة تنحصر( أن جميع قيم م2يتضح من جدول )
 اعتدالية توزيع  أفراد عينة البحث فى المتغيرات قيد البحث.

 

  

 ُمعامل االلتواء االحنراف املعياري الوسيط املتوسط وحدة القياس امُلتغريات

م عدالت النمو 
 0.450 0.210 17.255 17.361 سنة السن 

 0.009 1.205 162.239 162.244 سم الطول 
 0.159- 1.248 59.208 59.456 كجم الوزن 
 0.069- 0.716 34.443 34.549 درجة الذكاء 

الم تغيرات 
البدنية 

 0.770- 0.147 1.400 1.373 متر القدرة العضلية للرجلين  
 0.148- 0.169 3.503 3.515 متر العضلية للذراعين القدرة 

 0.547- 0.760 21.520 21.378 سم مرونة العمود الفقري 
 1.407 0.841 80.515 80.868 درجة التوازن الحركي

 0.023 0.277 8.078 8.048 عدد  الرشاقة
ج ملة في  األداء المهاري مستوى 

 الشريط
 0.119- 0.703 21.387 21.310 درجة
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 تكافؤ مجموعتى البحث:
 ( 3جدول )

 التكافؤ بين مجموعتى البحث في المتغيرات قيد البحث
 6=2=ن1ن                                                                                     

 2.00=   0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Uقيمة 

( عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسط القياسين للمجموعتين)الضابطة  3يتضح من جدول )
المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية مما  U ي المتغيرات قيد البحث حيث جاءت قيمة  التجريبية( ف  –

 يدل على تكافؤ مجموعتي البحث.
 

 الدراسات االستطالعية:
 قامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية التالية : 

 الدراسة االستطالعية األولي:
األولي   االستطالعية  الدراسة  بإجراء  الباحثة  من  م  2019/ 29/7،  28  مييو قامت  للتحقق 

لما   االستطالعية هدفها وفقاً وقد حققت التجربة    ء،ختبار الذكاال  عامالت العلمية )الصدق, الثبات(المُ 
   :يلي

  

 
وحدة  امُلتغريات

 القياس

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
U املتوسط 

 املتوسط جمموع الُرتب متوسط الُرتب احلسابي
 تبجمموع الُر متوسط الُرتب احلسابي

م عدالت النمو 
 16.500 37.500 6.250 17.351 40.500 6.750 17.371 سنة  السن  

 14.000 35.000 5.833 162.08 43.000 7.167 162.40 سم  الطول 
 15.500 41.500 6.917 59.563 36.500 6.083 59.349 كجم  الوزن 
 14.500 35.500 5.917 34.450 42.500 7.083 34.648 درجة  الذكاء 

الم تغيرات 
البدنية 

 16.500 40.500 6.750 1.400 37.500 6.250 1.345 متر القدرة العضلية للرجلين  
 18.000 39.000 6.500 3.539 39.000 6.500 3.490 متر القدرة العضلية للذراعين 

 15.500 41.500 6.917 21.363 36.500 6.083 21.393 سم  مرونة العمود الفقري 
 14.000 43.000 7.167 80.922 35.000 5.833 80.814 درجة  التوازن الحركي

 13.500 34.500 5.750 8.020 43.500 7.250 8.076 عدد  الرشاقة 
 11.500 45.500 7.583 21.508 32.500 5.417 21.112 درجة  ُجملة الشريطيف  األداء املهاريمستوى  
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 صدق اختبار الذكاء:
 ( 4جدول )

 صدق اختبار الذكاء 
 6 ن=                                                                                     

الذكاء اختبار   
 الصدق الذاتي  معامل االرتباط 

0.891 0.944 

ارتفاع قيمة الصدق الذاتى ألختبار الذكاء مما يدل علي صدق االختبار  (  4يتضح من جدول )
 واالستعداد لتطبيقه. 

 م عامل الثبات الختبار الذكاء:
 ( 5جدول )

 تطبيقه ثبات اختبار الذكاء بطريقة تطبيق االختبار وإعادة
6ن=  

 اختبار الذكاء 
 انحراف  متوسط انحراف  متوسط ر التطبيق الثانى  التطبيق األول 

34.523 0.152 34.886 0.625 0.891 

عالقة ارتباطية دالة بين متوسط التطبيق األول والتطبيق الثانى فى  ( وجود  5يتضح من جدول )
 اختبار الذكاء مما يدل علي ثبات اختبار الذكاء.

 الدراسة االستطالعية الثانية:
 بإجراء الدراسة االستطالعية الثانية للتحقق مما يلي:   م2019/ 5/8، 4يومي  قامت الباحثة في  

الث - )الصدق،  العلمية  واألداءالُمعامالت  البدنية  لالختبارت  ل  بات(  بأداة    ملةجُ لالمهاري  الحركية 
 الشريط )قيد البحث(. 

ومراجعة  استخدام الرحلة المعرفية في صورتها األولية للتعرف على مدى وضوح المادة التعليمية   -
 كافة خطوات التصميم والتاكد من سالمة التشغيل. 

  صدق االختبارات البدنية واألداء المهاري:
باستخدام طريقة  واألداء المهاري قامت الباحثة بإيجاد معامل الصدق الختبارات القدرات البدنية 

المجموعة    ات بالط   ن صدق التمايز عن طريق تطبيق االختبارات على مجموعتين أحداهما غير مميزة وه
طالبات(    6)  ضاً وقوامها أي   الرابع  المستوى طالبات( ومجموعة أخرى مميزة من    6)  االستطالعية وقوامها
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الفروق بين المجموعتين للتحقق من صدقها كما هو    ةثم التعرف على قدرة االختبارات فى إيجاد دالل
 .(6موضح بالجدول رقم )

( 6جدول )  
التمايز  ستخدمة قيد البحث بطريقة صدقصدق االختبارات الم    

 6=2=ن1ن

 2.00=  0.05معنوية الجدولية عند مستوى  Uقيمة 
غير  المجموعة المميزة والمجموعة  بين    حصائياً إن هناك فروق دالة  أ  (6)يتضح من جدول  

من قيمتها الجدولية مما يشير    أقلالمحسوبة    Uفي االختبارات قيد البحث حيث جاءت قيمة    المميزة
 .إلى صدق االختبارات قيد البحث 

 ثبات االختبارات البدنية واألداء المهاري:
قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات لالختبارات قيد البحث بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه  

أيام في القياسات البدنية والمهارية، ثم التعرف على داللة االرتباط بين القياسين األول  (  3)بفاصل  
 . تبارات والثانى للتحقق من ثبات تلك االخ

 ( 7جدول )
 ستخدمة قيد البحث بطريقة تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه االختبارات الم  ثبات 

 6ن=                                                                                                                

 المتغيرات 
 التطبيق الثانى  التطبيق األول 

 ر
 انحراف متوسط تحرافا متوسط

ت 
المتغيرا

 

البدنية 
 

 0.856 0.856 1.500 0.142 1.352 القدرة العضلية للرجلين 
 0.846 0.856 3.550 0.915 3.415 القدرة العضلية للذراعين 

 0.915 0.145 21.520 0.915 20.845 مرونة العمود الفقري 
 0.845 0.525 80.510 0.853 80.256 التوازن الحركي 

 0.886 0.225 8.130 1.250 8.152 شاقة الر 
 0.812 0.125 21.610 0.850 21.520 لج ملة الشريط داء المهارى األ مستوى 

 0.729=   0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية    

 المتغيرات 
 المجموعة المميزة  المجموعة غير المميزة 

U 
 الرتبمجموع  متوسط الرتب المتوسط مجموع الرتب متوسط الرتب سطالمتو 

ت 
الُمتغيرا

 

البدنية 
 

 0.000 57.000 9.500 2.275 21.000 3.500 1.398 القدرة العضلية للرجلين 

 0.000 57.000 9.500 4.118 21.000 3.500 3.582 القدرة العضلية للذراعين 

 0.000 57.000 9.500 26.667 21.000 3.500 20.993 مرونة العمود الفقري 

 0.000 57.000 9.500 88.667 21.000 3.500 81.042 التوازن الحركي 

 0.000 57.000 9.500 11.500 21.000 3.500 8.059 الرشاقة 

لُجملة    األداء المهارى مستوى 
 الشريط 

21.011 3.500 21.000 45.333 9.500 57.000 0.000 
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دالة بين التطبيق األول والتطبيق الثانى حيث    ةرتباطيإن هناك عالقة  أ(  7يتضح من جدول )
 .أعلى من قيمة ر الجدولية مما يدل على ثبات االختبارات أن قيمة ر المحسوبة 

 القياس القبلي:
م  8/2019/ 7  تم تنفيذ القياس القبلي علي مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( وذلك يوم  

 تغيرات قيد البحث. مُ اللتقييم مستوي أداء الطالبات في 
 األساسية: التجربة
 ما يلي:  برنامج التعليمي تنفيذ ال عندروعي  

بالجزء التعليمي   الرحلة المعرفية الخاصةقامت الباحثة بعرض    التعليمي  قبل بداية تنفيذ البرنامج
غير  على الطالبات وبعد االنتهاء من ذلك استفسرت الباحثة من الطالبات عن الشيء الغامض أو  

 والذي يحتاج إلى توضيح أو شرح.  المفهوم
 :حلة المعرفية()الر  تطبيق البرنامج التعليمى

بإجراء الدراسة األساسية وذلك   م2019/ 4/9إلى    م2019  /8  /11قامت الباحثة في الفترة من  
الويب بتطبيق   عبر  المعرفية  )  الرحالت  قوامها  بلغ  التى  األساسية  البحث  عينة  ( من 6وذلك على 
ن التنفيذ وأوضحت لهُ المجموعة التجريبية قبل    بطالبات  الباحثةحيث التقت  الثاني،    المستوى طالبات  

 ها واالنتقال بين خطواتها. ة تشغيلوكيفي عدة،المُ  الرحلة المعرفيةكيفية التعامل مع 
تمثل في الشرح يي  ذ وال  تبعوهو األسلوب المُ بينما تابعت المجموعة الضابطة )اسلوب األوامر(  

 والعرض وإعطاء النموذج والتطبيق.  
وقد التعليمي،  التجريبية والضابطة طوال فترة البرنامج  بالتدريس للمجموعتين    الباحثةوقد قامت  

 :الرحلة المعرفيةراعت الباحثة الخطوات التالية أثناء سير تنفيذ 
بالكلية    بمعمل االستعانة تم   - اآللي  فترة  الحاسب  طوال  ذلك  على  الكلية  إدارة  مع  االتفاق  بعد 

 التطبيق.
 من الباحثة.  معرفيةعنوان الرابط الخاص بالرحلة الالطالبة تحصل  -
يتم  داخل الكلية حيث    صالة التمرينات لى  إ  ات تنتقل الطالب  ُمتابعة الرحلة المعرفيةبعد انتهاء وقت   -

من واجبات   الرحلة المعرفيةاإلحماء ثم اإلعداد البدنى ثم تنفيذ ما شاهدته بالمعمل خالل    أداء
 الختامي.  ثم االنتقال للجزءء الرئيسى بالمحاضرة  مهارية وهو الجز 

كيد علي نقاط الضعف  أوالت  تقوم الباحثة بالتوجيه واإلشراف فقط على الجزء الرئيسى من المحاضرة -
 القياس القبلي.  فيالتى تم تشخيصها 
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باستخدام   - ولكن  التعليمى  البرنامج  محتويات  نفس  الضابطة  المجموعة  طالبات  األسلوب تؤدى 
ى يختلف اسلوب تنفيذ محتوى الجزء الرئيسى للمجموعة  ( وبالتالالعرض وأداء النموذجالتقليدى )

 الضابطة عن التجريبية. 
 ( 8دول )ج

 التوزيع الكمى للبرنامج
 التوزيع الزمني البيان  م

 ( أسابيع 4) عدد األسابيع 1

 ( وحدة تعليمية8) اجمالى عدد الوحدات  2

 ( وحدات 2) الوحدات في األسبوععدد  3

 ( دقيقة 90) واحدة زمن التطبيق في الوحدة ال 4

 ( دقيقة 180) زمن التطبيق في األسبوع 5

 القياس البعدي:
البرنامج  تطبيق  من  االنتهاء  الويب   بعد  عبر  المعرفية  الرحلة  باستخدام  إجراء    التعليمي  تم 

والضابطة التجريبية  المجموعتين  لكل من  البعدي  البحث   القياس  قيد  الُمتغيرات  يوم    على    / 8وذلك 
 .م9/2019

 المعالجات اإلحصائية:
                                .المتوسط الحسابي -
 .الوسيط -
                             .االنحراف المعياري  -
          معامل االلتواء. -
 معامل االرتباط  -
 : معامل مان ويتنى -
 يلكوكسون: و  -
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 :وم ناقشتها عرض النتائج
 :نتائج الفرض األولومناقشة : عرض أوال  

 ( 9جدول )
 البعدي(   –القياسين )القبلي داللة الفروق بين متوسط 

 للمجموعة الضابطة في المتغيرات قيد البحث 
 6ن=                                                                                                          

 2.00=  0,05الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة    
البعدي ( للمجموعة   –بين القياسين )القبلي    حصائياً إ( وجود فروق دالة  9يتضح من جدول )

مستوى  لصالح القياس البعدى فى  تها الجدولية  من قيم  قلأالمحسوبة    Zالضابطة حيث كانت جميع قيم  
 .لُجملة الشريط األداء المهارى 

التحسن في  أن  الباحثة    وترى   الحركية  المهارى   األداء  مستوى هذا  الُجملة  الشريط  في   بأداة 
بشرح    الباحثة قوم  ت ( حيث  الُمتبع  إلى التأثير االيجابي لألسلوب )التقليدىيرجع    للمجموعة الضابطة  

معلومات ومعارف عن المهارة فتعمل    هنمما يؤدى إلى اكتساب  الطالبات نظرية إلى    ةبطريق  أوالً   المهارة
التكرار والممارسة و كيفية األداء  ، و ها الفنيةومراحلالحركية  بالمهارة    نهذه المعلومات على زيادة معرفته

باإلضا  وأيضاً  التعليم،  عملية  بها خالل  إليهن  تمدها  التي  الراجعة  بشكل  التغذية  التعليم  أن  إلى  فة 
معرفتهن    زيد مني فُ   خرى نهن التفوق على األومحاولة كل مُ   نثير دافعيتهن للتنافس فيما بينه جماعي يُ 

للُجملة الحركية  تؤثر على األداء الحركي    التيكيفية األداء    وأيضاً الفنية  ومراحلها    بالمهارة الحركية
 . ككلبأداة الشريط 
وفيه يتم إدخال شكل األداء بأداة الشريط    للمهارات الحركية  نموذجالباحثة بأداء القامت    حيث 

 ويفيد أداء النموذج في معرفة كيفية األداء السليم. إلى الطالبات بصرياً 
 فيد في تحسين األداءتقوم الباحثة بإصالح األخطاء وإعطاء تغذية راجعة للطالبات مما يُ كما  

  م( 1995)تذكر عفاف عبد الكريم  هنا  صالح األخطاء و معارف جديدة عن كيفية إ  واكتساب  المهاري 
 خاصة في المراحل األولى للتعلم.   هاار ( أن التغذية الراجعة لها أث15)

مستوى األداء  

لُجملة   المهارى

 الشريط 

 لداللةمستوى ا Zنويلكوكسو مجموع الرتب متوسط الرتب 

 0.000 0.000 الرتب السالبة 
1.201 0.028 

 21.000 3.500 الرتب الموجبة
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"أنتحقق الفرض األول والذي ينص على  يوبذلك   القياسين    ه  دالة إحصائيًا بين  توجد فروق 
ملة الحركية في التمرينات للطالبات  القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على مستوى األداء المهاري للجُ 

 ."ذوات ُصعوبات التعلم لصالح القياس البعدي
 :الثانينتائج الفرض ومناقشة : عرض ثانيا  

 ( 10جدول )
 البعدي(   –داللة الفروق بين متوسط القياسين )القبلي 

 للمجموعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث 
 6ن=

      2.00=  0,05لية عند مستوى معنوية الجدو  Zقيمة     

      ( دالة  10يتضح من جدول  فروق  وجود  )القبلي    حصائياً إ(  القياسين  (   – بين  البعدي 
لصالح القياس البعدى  من قيمتها الجدولية    قلأ المحسوبة    Zحيث كانت جميع قيم    التجريبيةللمجموعة  

 .لُجملة الشريط مستوى األداء المهارى فى 
التحسن    وتعزو هذا  مستوى  الباحثة  الشريطفي  لُجملة  المهاري  االيجابي    األداء  التأثير  إلى 

وضع    من خاللعالجة صعوبات التعلم لدى الطالبات  استهدفت مُ   التي  للرحالت المعرفية عبر الويب 
  تخصيص كما تم  ،  داءاألالخلل في مستوى    ةعالجمُ   درات الطالبات وأيضاً ناسبة لقُ الخطوات التعليمية المُ 

نقاط الضعف لدىو للوقوقت   على    نهن على مستواها الحقيقي وأيضاً لكى تتعرف كل مُ يهن  ف على 
في عالج   اً ر ايجابيأثالذى  األمر مهارات الحركيةلالمهاري لداء األاألخطاء الفنية التى تقع فيها أثناء 

 .في الُجملة الحركية بأداة الشريط لدى الطالبات  صعوبات التعلم
يُ ب(  20)  م(2011)  وأخرون ود عوض هللا  محم  ويرى  ناجحة  واحدة  توجد طريقة  ال  مكن  أنه 

فيد فى  تعلمين ذوى صعوبات التعلم الحركى أى أنه ال توجد طريقة واحدة يمكن أن تُ استخدامها مع المُ 
 . تدريسية واستراتيجيةجميع الحاالت لذا البد من االستعانة بأكثر من أسلوب 

 محمد فكري (،  29م( )2007دريسكول وأخرون )  يه دراسة كاًل منويتفق هذا مع ما أشار إل
الدسوقي )  (،19( ) م2009) الدين   (،23م( ) 2015(،هبة سعيد ) 14م( )2013عصام    سحر عز 
)م2018) محمد  (،   9(  وحّصة  بلهيش  )م2018)عائشة  محمد (،  11(  وإيمان  الرحمن  عبد    عزة 
 .(13( )م2018)

مستوى األداء  

لُجملة   المهارى

 الشريط 

 مستوى الداللة Zنويلكوكسو مجموع الرتب متوسط الرتب 

 0.000 0.000 الرتب السالبة 
1.405 0.028 

 57.000 9.500 الموجبةالرتب 
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين    ه "أننص على  والذي ي  الثاني تحقق الفرض  يوبذلك  
ملة الحركية في التمرينات للطالبات  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مستوى األداء المهاري للجُ 

 .ذوات ُصعوبات التعلم لصالح القياس البعدي"
 :الثالثنتائج الفرض ومناقشة : عرض ثالثا  

 ( 11جدول )
 التجريبية(  –ين البعديين للمجموعتين )الضابطة يالقياسمتوسط  داللة الفروق بين

ملة الحركية مستوى األداء المهارى في   للج 
 6=2=ن1ن

  2.00=  0,05الجدولية عند مستوى معنوية  Uقيمة    
هذا يدل على وجود فروق  و من قيمتها الجدولية    أقلالمحسوبة    Uقيم    أن(  11يتضح من جدول )

البعدى    والقياس (الويب لرحالت المعرفية عبر  ا)  التجريبيةداللة إحصائية بين القياس البعدى للمجموعة  
الرحالت القياس البعدى للمجموعة التجريبية )  لصالح (الُمتبعالتقليدي    للمجموعة الضابطة )األسلوب 

 . للُجملة الحركية بأداة الشريطالمهارى ( في األداء المعرفية عبر الويب 
الرحالت  )  لبعدى للمجموعة التجريبيةالمعنوي بين القياس اوتعزو الباحثة هذا التحسن والفرق  

الويب  عبر  )األسلوب  المعرفية  الضابطة  للمجموعة  البعدى  والقياس  التأثير  تبعالمُ التقليدي  (  إلى   )
راعاة الفروق  على مُ   باستخدام الرحالت المعرفية عبر الويب القائمالبرنامج التعليمي    ةفاعلي و االيجابي  

خطوات التعليمية والتدريبات من البسيط الي المركب وتقديم النصح  طالبات والتدرج فى الالفردية بين ال
واالرشادات الفنية من خالل أسلوب المحاضرة والتعاون بين أفراد المجموعة التجريبية إلنجاز هدف 

ت باستخدام الرحالبعضهن البعض من خالل البرنامج التعليمي  الطالبات    ساعدة  شترك ومُ تعليمى مُ 
جعل الموقف يسية بين الطالبات  تنافُ المواقف  ال  أثناءن تعلم المهارات الحركية  أكما    ب،المعرفية عبر الوي

 . نتعة وتنافس بينهُ التعليمى أكثر إثارة ومُ 
بينما اكتفت المجموعة الضابطة بالتعلم من خالل إتباع الطريقة التقليدية والقائمة على الشرح  

من قبل الباحثة ودور الطالبة السلبي أى أنها تؤدى ما    اللفظى لجوانب المهارة وتقديم النموذج العملى
اء  د مستوى األفي  طة  األمر الذى أدى الى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضاب  تشاهده فقط

مستوى األداء  

لُجملة   المهارى

 الشريط 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
مان  

 U ويتنى 

مستوى  

متوسط   المتوسط  الداللة 
 الرتب

مجموع  
متوسط   المتوسط  الرتب

 تبالر 
مجموع  

 الرتب
39.00 3.500 21.00 57.00 9.500 57.00 0.000 0.002 
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الشريط،  للجُ المهارى   باداة  الحركية  إليه ملة  أشار  ما  مع  النتيجة  هذه  ونيل  وتتفق    دافيزون 
Davison&Neal    (2007  )المُ أن األم التقليدى يعمل على ترسيخ األخطاء فى المهارة  راد  سلوب 

قبل    تعلمها من  ممارستها  تكرار  الراجع  الُمتعلمعند  التغذية  لتأجيل  المُ وذلك  قبل  من  أما ة  علم، 
الُمختلفة التدريس  و تع  استراتيجيات  الضعف  ومواطن  اإلخفاقات  تشخيص  علي  :  26ها.)تعالجمُ مل 

457 ) 
( دودج  من  كاًل  وليبسكومب  1997وُيؤكد  وجوسون  Lipscomb  (2003م(    Johsonم( 

وأخرون  2005) وجاسكيل  )Gaskill&Others   (2006م(  الُمهر  وأسماء  عبد 2011م(  ورجاء  م( 
على  م(  2017م( عبد الناصر عبد البر )2012م(  وكرامي أبو مغنم، عالم أبو درب )2012الجليل )

وكذلك   الطالبات يع العمل الجماعي والتعاوني بين  تشج   أن الرحالت المعرفية عبر الويب ُتساعد على
تنمية قدرات  ، كيد على أن هذا ال يمنع العمل الفردي لكل طالب ُتتيح لهم تبادل اآلراء واألفكار مع التأ

  استقصى المعلومة بنفسهت  ةوُمستكشف  ةباحث   ةوصقلها والعمل على بناء طالب  الطالبات التفكير لدى  
حيث أنها ُتحدد االتجاه المطلوب عند تنفيذ  ا  وعدم تشتيته  ة يف ُجهد الطالبتكثا،  ستطيع تقييم نفسه تو 

ُتوفر وسيلة سريعة لتصفح المواقع على شبكة اإلنترنت دون المبحث الذي يستغرق  هارات الحركية،  الم
وذلك عن طريق توظيف   والباحثة  ةزيادة الخبرة التعليمية لكل من الطالبالبات،  وقتًا طوياًل من الط

عمل على تكوين اتجاهات  نحو التعلم وال  نوتحفيزه   بات إثارة دافعية الطل،  نترنت بشكل فَعال في التعليماإل
التعل  نحو  لديهم  الطالب  م، إيجابية  نموذج  حول  تتمحور  حيث  بنائيًا  تربويًا  نمطًا  الَرحالة    ةُتعتبر 

  ن على أن يصبح   لطالبات االعمل على استمرارية عملية التعلم من خالل تعويد  ة، وأيضًا  والُمستكشف
شكالت، وإظهار ما تم تعلمه  من مُ   نواجهه والتعود على العمل الجماعي لحل ما يُ   ات ُمستمر   ات ُمتعلم

(، 153:  32(، )12- 10:  27في صورة ُمنتج حتي ُيمكن االستفادة منه في مواقف تعليمية أخرى.)
(31 :34 ،)(30 :234( ،)1 :397  ،398( ،)6 :182( ،)16  :159( ،)12 :14 ،15) 

 (، محمد فكري 29م( )2007دريسكول وأخرون )  ويتفق هذا مع ما أشار إليه دراسة كاًل من
الدسوقي )  (،19( ) م2009) الدين   (،23م( ) 2015(،هبة سعيد ) 14م( )2013عصام    سحر عز 
)م2018) محمد  (،   9(  وحّصة  بلهيش  )م2018)عائشة  محمد (،  11(  وإيمان  الرحمن  عبد    عزة 
 .(13( )م2018)

ينص على والذي  الثالث  الفرض  يتحقق  "  وبذلك  القياسين أنه  بين  دالة إحصائيًا  توجد فروق 
ملة الحركية في التمرينات  البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى األداء المهاري للجُ 

 . "للطالبات ذوات ُصعوبات التعلم لصالح المجموعة التجريبية
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 :االستخالصات
في   علي   جابياً إي  تأثيراً له  تبع  المُ التقليدي    ألسلوب ا  استخدام .1 المهارى  األداء  الُجملة   مستوى 

 .عوبات التعلمللطالبات ذوات ُص  الحركية بأداة الشريط
ملة الحركية الجُ   مستوى األداء المهارى في  علي  يجابياً إ   تأثيراً   الرحالت المعرفية عبر الويب لها .2

 ت التعلم عوباللطالبات ذوات ُص  بأداة الشريط
على طالبات  للرحالت المعرفية عبر الويب  ى خضعت  تفوق طالبات المجموعة التجريبية الت .3

 .تبع المُ التقليدي المجموعة الضابطة الخاضعات لألسلوب 
 التوصيـــــــــات:

 في ضوء نتائج البحث واالستنتاجات توصي الباحثة بما يلي: 
 رياضات أخرى.  على لويب للرحالت المعرفية عبر اشابهة إجراء دراسات مُ  .1
التى تعمل على تحسين نوعية المخرجات   الرحالت المعرفية عبر الويب اجراء دراسات حول   .2

   .التعليمية
 قائمة المراجع

ــمــاء عبــد المنعم محمــد الم هر: )  -1 "فففاعليففة الرحالت المعرفيففة عبر الويففب، الويففب   م(،2011أســـــــ
لدى طالب كلية التربية النوعية   لمعرفياكويسفت في تنمية التحصفيل  

 (.43بطنطا"، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، العدد )
عالجها(    تشففخيصففه،  مفهومها، عوبات التعلم )تاريخها،صففُ   ،م(2005)  :السـيد عبد الحميد سـليمان  -2

 القاهرة. ،دار الفكر العربي
الى وكراسففففة التعليمات ، دار النهضففففة العربية ، إختبار الذكاء الع،  (م1987) :الســـيد محمد خيرى   -3

 القاهرة.
اإليقففاع الحيوي اليومي لعالج برنففامج تعليمى مقترح وفقففًا لنمط  "  ،(2008)  :حـامـد محمــد الكومي  -4

مجلة علوم وفنون الرياضففففففففففة،  ، كرة اليد"عوبات التعلم فى مهارة  صففففففففففُ 
لريفاضففففففففففففففيفة بنفات، جفامعفة  ، كليفة التربيفة ا(30، المجلفد )العفدد األول

 حلوان.
قترحة للرحالت المعرفية عبر  "فاعلية اسفففففففتراتيجية مُ م(،  2018دعاء صـــــبحي عبد الخالق أحمد: )  -5

تصففففففففففففففميم المواقع اإللكترونيففة لففدى طالب  الويففب في تنميففة مهففارات  
(، 29(، المجلفد )116تكنولوجيفا التعليم"، مجلفة كليفة التربيفة، العفدد )

 التربية، جامعة بنها.كلية 
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  Web"فاعلية استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب م(، 2012رجاء محمد عبد الجليل: ) -6
Quests    الدراسات االجتماعية على تنمية مهارات في تدريس

التفكير الجغرافي والميول الجغرافية لدى تالميذ المرحلة 
(،  26عربية في التربية وعلم النفس، العدد )ت  االبتدائية"، دراسا

 الجزء الثالث، رابطة التربويين العرب.
ــارة عبدهللا حســـن: )  -7 أثر اسففففتخدام أسففففلوب التدريس العالجى على مسففففتوى األداء   "م(،  2018سـ

، لدى الطالبات ذوات صفففعوبات التعلم"المهارى لمسفففابقه دفع الجلة 
(، كليففة التربيففة  6علميففة لعلوم وفنون الريففاضفففففففففففففففة، الجزء )المجلففة ال
 للبنات بالجزيرة، جامعة حلوان.الرياضية 

"فاعلية برنامج تدريسفي مقترح باسفتخدام تطبيقات الحوسفبة    م(،2016)سـالي محمد عبد اللطيف: -8
التنور المعلومفاتي واالتجفاه نحو مقرر طرق السففففففففففففففحفابيفة في تنميفة 

  -س التربيفة الرياضففففففففففففففيفة لدى طالبفات كليفة التربيفة الرياضففففففففففففففية تدري
طنطفا"، المجلفة العلميفة للتربيفة البفدنيفة، وعلوم الريفاضفففففففففففففففة، جفامعفة  

 (، كلية التربية الرياضية بنين، جامعة حلوان.77)  العدد 
"أثر اسفففففففففتخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في م(،  2018ســــــحر محمد يوســــــف عز الدين: )  -9

واالتجففاه نحو العلم والتكنولوجيففا لفدى تعلم الُمنظم ذاتيففًا في العلوم  ال
طالبات كلية التربية بالممكلة العربية السفففففففففففعودية"، المجلة التربوية،  

النشففففففففففففففر العلمي، جفففامعفففة    (، مجلس32(، المجلفففد )126)العفففدد  
 الكويت.

تطبيقاتها العملية باألدوات، مطبعة   نظريات التمرينات مع  م(،1996: )ســـــــعيد خليل الشـــــــاهد  -10
 ومكتبة البرلمان، القاهرة.

ة محمد بن ســعود سل مســاعد: )  شعائشــة بلهي  -11 "أثر اسفففتخدام م(،  2018محمد العمري، حصــ 
اإللكترونية والشبكات االجتماعية في إكساب نماط الُمحاكاة  أبعض  

عوبات التعلم مهارا ت التطور المهني"، ُمعلمات التلميذات ذوات صففففُ
(، مركز 3(، المجلد )2الشففففففففففففمال للعلوم اإلنسففففففففففففانية، العدد )مجلة 

 النشر العلمي والتأليف والترجمة، جامعة الحدود الشمالية
ــر محمد عبد البر: )  -12 "فاعلية اسففففففتخدام الرحالت المعرفية عبر الويب في م(،  2017عبد الناصــ

اإللكتروني واسفففتقاللية التعلم لدى طالب تنمية التواصفففل الرياضفففي  
(، الجزء 4الصففففففففففففففف األول الثفففانوي"، مجلفففة كليفففة التربيفففة، العفففدد )

 جامعة المنوفية.األول، 
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"برنامج تدريبي قائم  م(،  2018عبد الرحمن مصــــطفى عافية، إيمان أحمد عبدهللا أحمد: ) عزة  -13
عبر الويفففب في تنميفففة مهفففارات الطفففالبفففات  على الرحالت المعرفيفففة  

الُمعلمات بقسفففففففففم التربية الخاصفففففففففة في تشفففففففففخيص التلميذات ذوات 
عوبات   (،  19ربية، العدد )التعلم"، مجلة البحث العلمي في التصفففففففففففففُ

عين  ات لآلداب والعلوم والتربيفففة، جفففامعفففة  نففف(، كليفففة الب3المجلفففد )
 شمس. 

"تصفففميم اسفففتراتيجية للجوالت   م(،2013دســوقي إســماعيل، ربيع عبد العظيم رمود: )عصــام ال  -14
وتوظيفها في عالج ُصعوبات تعلم الرياضيات  المعرفية عبر الويب  

مجلة كلية    لدى تالميذ الصففف الثالث االبتدائي واتجاهاتهم نحوها"،
 ة بورسعيد.تربية، جامع(، كلية ال14التربية، العدد )

 ،أسفففففففاليب )التدريس للتعلم في التربية البدنية والرياضفففففففية  (:   م1995)عفاف عبد الكريم حســـــن  -15
 .اإلسكندرية ،منشأه المعارف (،استراتيجيات، تقويم

16-  ( درب:  أبو  علي  عالم  مغنم،  أبو  بــــدوي  التعلم   م(،2012كرامي  اسففففففففففففففتخفففففدام رحالت  "أثر 
التحصففففففيل المعرفي واالتجاه نحو  ويب لتنمية  االسففففففتكشففففففافية عبر ال
الدراسففففففففففففات االجتماعية لدى طالب المرحلة   اسففففففففففففتخدامها في تعلم

يففة التربيففة، جففامعففة  (، كل32التربويففة، المجلففد )  االبتففدائيففة"، المجلففة
 سوهاج.

ء الحركي، دار األدا اختبارات   م(،2001محمد حســــن عالوي، محمد نصــــر الدين رضــــوان: )  -17
 الفكر العربي، القاهرة.

القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضفة، الجزء األول، م(،  2001محمد صـبحي حسـانين: )  -18
 القاهرة.، دار الفكر العربي، 3طفف

برمج مُ تيب ال"تأثير التدريس الفردى اإلرشفففادي بإسفففتخدام الكُ م(  2009محمد فكرى ســيد أحمد )  -19
مهارة التصففففففويب من السففففففقوط فى كرة عوبات التعلم فى لعالج صففففففُ 

( كليفففة التربيفففة  33مجلفففة علوم وفنون الريفففاضففففففففففففففففة، المجلفففد)  ،اليفففد"
 جامعة حلوان. الرياضية،

عوبات صففُ   ،م(2011)  :محمود عوض هللا سـالم، مجدى محمد الشـحات، أحمد حسـن عاشـور  -20
، دار الفكر للطباعة والنشفففففففففففففر 2ط ،(والعالجلتشفففففففففففففخيص ا)التعلم  

 ردن.األ ،والتوزيع
عوبات فاعلية اسفتخدام أسفلوب التدريس العالجى فى عالج صفُ   ("2015) :نجالء أحمد رضـوان  -21

 ،"بتفدئفات فى كرة السففففففففففففففلفةالهجوميفة لفدى المُ  التعلم لبعض المهفارات 
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  ، (74العفففدد)  ،ربيفففة البفففدنيفففة وعلوم الريفففاضففففففففففففففففةالعلميفففة للت  المجلفففة
  .جامعة حلوان ،كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم،(1الجزء)

"تأثير اسفتخدام اسفلوب التدريس الفردى اإلرشفادي باسفتخدام    ،(2006)  :هاني ـسعيد عبد المنعم  -22
ة القفدم للتالميفذ الصففففففففففففففم أداء بعض مهفارات كر   برمج فىتيفب المُ الكُ 

عوبات التعلم، مجلة بحوث التربية الرياضففففففففية، كلية  صففففففففُ  البكم ذوى 
 التربية الرياضية، جامعة طنطا.

"أثر توظيف الرحالت المعرفية عبر الويب في ُمقرر طرق م(،  2015م: )هبة سـعيد عبد المنع  -23
عبة  لتنمية  تدريس التربية الرياضفية   الجانب المعرفي لدى طالبات شفُ

التفدريس"، مجلفة أسففففففففففففففيوط لعلوم وفنون التربيفة الريفاضففففففففففففففيفة، العفدد  
 أسيوط. (، كلية التربية الرياضية، جامعة3المجلد ) (، 40)

ــى: )  -24 ــرية إبراهيم موســ العمليات النفس حركية في الجمباز اإليقاعي في المرحلة   م(،2006يســ
 الطباعة والنشر، القاهرة.دار الوفاء لدنيا اإلبتدائية، 

25- Coplin, J., & Morgan, S.,:(1998), " Learning Disabilities: A Multidimensional 

               Perspective", Journal of learning Diabilities, Vol.21, No. 10, PP. 614-622.  

26- Davison, G., & Neale, J., (2007) "Abnormal Psychology: An Experimental Clinical 

                Approach", 3 rd.ed., New York, John Wiley& sons,Inc. 
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28- Dogru,M, Seker,F: (2012) The Effect of use of Web quest in Science Education 

                on Persistency and Attitude Levels for science and Technology Lesson, 

               Cukurova University faculty of education Journal, Vol41, No1,pp,95-104. 
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