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 -مقدمة ومشكلة البحث :

شارك تعتبر العروض الرياضية علي اختالف أنواعها من أهم السبل التي تعين االنسان الم
والمشاهد علي التفكير  والتعبير عن ما بوجدانه وتعد عنصرا هاما من عناصر اإلعالم ومدي 
ماوصلت اليه الدول من تقدم رياضي وعلمي واقتصادي وتربوي، حيث اصبحت العروض الرياضية 
م في السنوات القليلة الماضية ميدان تخصص قائم ومصطلحًا شائعًا يتداوله الكثير من العلوم كعل

 (28: 25: 19الحركة والتخطيط واالدارة والتغذية وعلم النفس والتدريب الرياضي وطرق التدريس. )

عنايىا  ،  م(2003حازم جاد عيسىى )،  (م1997ليلى محمد زهران )ويؤكد ما سبق كل منن 
، علننا ان العننروض الرياضننية تعتبننر واجهننه ل يننا  تقنندم  (م2004محمىىد جىىرا وجىىاد  محمىىد الب ىى  )

ولنذل  تهنتم الندول المتقدمنة بهنا فنالعروض الرياضنية هنا منرأة تع نس صنورة بدنيا ورياضنيا الشعوب 
مننندي التقننندم الحانننار  والثقافنننة الرياضنننية  المجتمنننل ولهنننا تنننانير قنننو  منننن الناحينننة القومينننة و  هنننار

فنا المجتمنل ، كمنا ان لهنا أهمينة ودور فعنال فنا خلنق ونموذج لصحة النظم االجتماعية والسياسنية 
طن الصنننال  ، والتربينننة الشننناملة المتكاملنننة واالرتقننناى لالمسنننتو  الصنننحا للفنننرد وتطنننوير العمنننل المنننوا

وزيادة االنتاج والوصول إلا المسنتويات الرياضنية العالينة وذلن  منن اسنتخدام التمريننات الجماعينة . 
(21 :19( ، )12 :1( ، )19  :77 . ) 

في ضوى األسس النظرية التي تقوم  هإتقان التعليم فلسفه تربوية معاصر  وتش ل استراتيجة
مميزا علا المستو  االجرائا يحول الفكر  بها , كما تش ل عند تطبيقها وتنفيذها تجديدا تربويا

التربوي النظري إلا واقل عملي , وما يزيد منأهمية هذه اإلستراتيجية هو ارتباطها بواقل ممارسات 
عليم المختلفة , وها تجمل بين إجراىات التعليم الجمعي بنظم تفريد الت التعليم الجمعي السائدة مقارنه

التعليم التربوي في إطار واحد فهي استراتيجة تعتمد التدريس الجمعي في البداية حيثيقوم  و جراىات
المعلم لالتدريس أوال نم لعد ذل  تتخذ إجراىات التفرد كعالج لعد  ,ولهذاالسبب فان هذه 

فاعلية إستخدام االسلوب اإلتقاني للتعليم على بعض القدرات التوافقية والرضا الحرکي   "

 "ء لدى طالب فريق العروض الرياضيةتوى االداومس

 
 علي مصطفى علي غالب/ د.م.ا       

  

التعبير الحركي والعروض قسم الجمباز و

  –, بكلية التربية الرياضية الرياضية

 جامعة طنطا 
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ي  ل الظروف واإلم انات السائدة فيمعظم مدارسنا اإلستراتيجية تصل  لالستخدام ف
 (31)التعليمية.

إلتقاني نظرية في التعلم إضنافة إلنا كوننه ا ( إلا أن التعلمم2005)"" زيد الهويدىويشير 
لهننا   الننتعلم ينفننذ فنني لرفننة الصننر يعتمنند فكننرة م تزوينند المتعلمننين بوحنندات تعليميننةنمننط مننن أنمننا  

  للمتعلم لاالنتقال من مرحلة إلا أخر  إال لعد إتقاننه للوحندة السنالقة، أهداف محددة مسبقًا وال يسم
المستو  المطلوب تعد له مادة أو منواد عالجينة تسناعد فني   و ذا لم يتم ن المتعلم من الوصول إلا
ولننذا يعنند هننذا النننوع مننن الننتعلم مننن المفننا يم الحديثننة التنني  الوصننول إلننا هننذا المسننتو  مننن الننتم ن

رن العشننرين علننا ينند )ديننوي وبلننوم وكننارول وهواردسننلفان ونورمننان هنجننر وليننرهم (،  هننرت فنني القنن
ورلننم أن جننذوره التاريخيننة تمتنند إلننا ألعنند مننن ذلنن  ل ثيننر فقنند أشننارت مصننادر الفكننر التربننوي العربنني 
اإلسالمي إلا وجنود مننهي يشنبه النتعلم أإلتقناني ولعنل أوضن  منا ذكنر عننه قند تناولنه )ابنن خلندون( 

  (137:15). في مقدمته

كما يجب علا المعلم إنارة دافعية المتعلم، و عطائه حقه من الوقت الكافي، والعناية الالزمة 
للتحصيل، وأال ينتقل المتعلم من صورة من التعلم إلا صورة أخر  إال لعد أن يتقنها: فعلا المعلم 

متعلم العقلية، وان ال يثقل المتعلم من رتبة إلا أخر  ومراعاة قدرات ال أن يراعي التدرج في ترقية
و ذا فرغ المعلم  ، كما يجب علا المتعلم أن ال يخوض في علم حتا يتقن العلم الذي يسبقة  عليه

من شرح الدر  فال لا  من طرح مسائل تتعلق لالدر  علا الطلبة ليمتحن بها فهمهم، وضبطهم 
له ش ره، ومن لم يفهمه تلطر لما شرح لهم، فمن  هر استح ام فهمه له بتكرار اإلصالة في جوا

 (150: 17.)في إعادته له

أن إتبنناع الطريقننة التقليديننة فنني التنندريس ال  (م2000جىىا ر ع ىىد الحميىىد )وفنني هننذا الصنندد يشننير 
تانمن نجاحنًا فني تندريس المهنارات التني تحتناج إلننا وقنت طوينل ألن المندر  فني هنذه الطريقنة مهمنا أوتنني 

اح في إتمام عملية التعلم فهو ي تفي لإعطاى النموذج وال يحندد وسنائل من كفاىة في التدريس ال يامن النج
تعليمينننة فننني الننندر  فهنننو بنننذل  يجنننذب اهتمنننام المنننتعلم وال يحنننث دوافعنننه  للتفكينننر واالكتشننناف وهنننذا يتنننناق  

 منتعلم ذاتينة خاصنة لنه يجنب احترامهنا والعمنل علنا تقويمهنا،والمفا يم الحديثة للتربية، والتي نادت لأن لكل 

 (.213:  10و تاحة الفرصة للموقر التعليمي الذي يم ن من خالله إبراز شخصيته )

فالتعلم ي ون جيدا ومفيدا إذا ضمن انتقال انر التدريب، لذا فان إتقان المفا يم األساسية  
والقواعد والحقائق تش ل أساسًا لهذا االنتقال ، ويتحقق ذل  من خالل مجموعة من المبادئ والتي 
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المادة المقدمة لهم من المدرسة إذا وفرنا لهم   ه يم ن أن يتشاله جميل المتعلمين في إتقانمنها ان
وحدنا  - 1الظروف المناسبة للتعلم، و نستطيل أن نصل بهم إلا درجة عالية من اإلتقان إذا :

نوعنا  - 3رفعنا درجة الحافزية للتعلم عند الجميل .  - 2معارفهم القبلية الالزمة للتعلم الجديد .
أعطينا كل طالب ما ي فيه من الوقت  - 4طرائق التدريس والتدريب لما يالئم جميل الطالب .

 (36،37: 6للتعلم واإلتقان .) 

فالتعلم ي ون جيدا ومفيدا إذا ضمن انتقال انر التدريب، لذا فان إتقان المفا يم األساسية  
قق ذل  من خالل مجموعة من المبادئ والتي والقواعد والحقائق تش ل أساسًا لهذا االنتقال ، ويتح
المادة المقدمة لهم من المدرسة إذا وفرنا لهم   منها انه يم ن أن يتشاله جميل المتعلمين في إتقان

وحدنا  - 1الظروف المناسبة للتعلم، و نستطيل أن نصل بهم إلا درجة عالية من اإلتقان إذا :
نوعنا  - 3رفعنا درجة الحافزية للتعلم عند الجميل .  - 2معارفهم القبلية الالزمة للتعلم الجديد .

ي فيه من الوقت  أعطينا كل طالب ما - 4طرائق التدريس والتدريب لما يالئم جميل الطالب .
ويعتمد نموذج التعلم التقاني علا تعليم المهارات والكفايات التي يم ن مالحظتها ، للتعلم واإلتقان

   -األتي: تعلم اإلتقاني كما في المخططوقياسها . وقد صمم نموذج ال

 (1شك  )

 (36،37: 6)نموذا إدقان التعليم

ومن هنا نجد أن التعلم لإلتقان ي عد من اإلسنتراتيجيات التعليمينة الحديثنة والهامنة فني عملينة 
فني النتعلم واألداى  التعلم والتي تعنا الوصول لالمجموعة المتعلمة إلا درجة اإلتقان والتثبيت واآللية
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قبل االنتقال إلا تعلم مهارة أخر   وذل  ألن مالمحهنا تؤكند علنا فهنم المنتعلم لطبيعنة المهمنة التني 
سننوف يتعلمهننا والتنني يتواصننل معهننا مننن خننالل تقسننيم المنننهي إلننا وحنندات تعليميننة ودرو  صننغيرة 

لتغذيننة الراجعننة المناسننبة ممهنناراتم وتقننديم اختبننارات خننالل كننل در  تعليمنني وفنني نهايتننه مننل تقننديم ا
لتصنننحي  أخطننناى المتعلمنننين إضنننافة إلننني إتاحنننة وقنننت مناسنننب للنننتعلم وذلننن  داخنننل الوقنننت األصنننلي 

 .(  9:23لالدر  بهدف التغلب علا الصعوبات الفردية، من خالل إتاحة فرص تعليمية بديله.) 

سننس م( أن الننتعلم لإلتقننان يعتمنند علننا مجموعننة مننن األ2001) إسىىماعي  الدىىاد ويشننير 
ومنها: أن ي ون التعلم تراكميا حيث يستفيد المتعلم منن خبراتنه السنالقة فني الخبنرات الالحقنة ، و أن 
تكون أهداف التعلم محددة بوضوح وأن تصاغ لطريقة إجرائية تظهر السلوك النهائي الذي يتوقنل أن 

ائل التعليمينة للمتعلمنين يظهره المتعلم ويجب أن يعد لها المتعلم مقدما ، كذل  تنوفير العديند منن البند
 (257:4، و أن ي ون المحتو  متتالعا. )

م(  إن التعلم لإلتقان يعتمد في نجاحه علا تقنديم التعلنيم 2000) ع د الوكي إ راهيم وير  
الجيد وتقديم المساعدة المناسبة للمتعلم في حالة وجود أينة مشن الت تعنوق وصنوله لمسنتو  اإلتقنان 

لكل متعلم للوصول إلا المستو  المطلوب من اإلتقان وذل  لعد التأكند منن مل توفير الوقت الكافي 
وجود عالقة إيجابية بين الوقت الذي يقايه المتعلم في النتعلم النشنط وبنين مسنتو  التحصنيل النذي 

 (46:2يصل إليه.)

 ورهشع خالل من األجتماعية والعالقات ال يم من العديد الفرد تكسب إنها في العروض أهمية وتظهر

 والذي اآلخرين بتقدير شعر ما إذا خاصة األداى في والتح م األنفعالي التح م علي لقدرته نتيجة لالتفوق 

 (2: 4س.)لالنف الثقة زيادة في يسهم مما له وتشجيعهم حماسهم علي أنره ينع س

 ومصطلحا بذاته، قائم تخصص ميدان الماضية القليلة السنوات في الرياضية العروض فأصبحت

 مستوي  من إليه وصل وما المجتمل صورة عن للتعبير الحالي وقتنا في العالم دول من الكثير يتداوله ئعاشا

 (275: 18. )وفني وعلمي وتربوي  نقافي

 معبره ح ي ية ونماذج فنية لوحات فا وصبها اإلنسانية واألحاسيس األفكار تظهر وسيلة أفال فها

 اإلنساني الفكر إليه وصل وما التاريخ عبر حاارته وتطور لمجتملل الثقافية الحياة ألوان من معين لون  عن

 (100: 2الحياة.) مجاالت شتي في الحركي الجمال عن التعبير في
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الحركنني يأخننذ لعنندًا كبيننرًا فنني مجننال التربيننة الرياضننية والنشننا  الرياضنني، إذ  أن الرضننا كمننا
ويتحدد مستو   ، لرياضية دون ليرهاميول الفرد ودوافعه لممارسة لع  األنشطة ا تحديد يساعد في

، فمن بنين أهنم العوامنل التني تسنهم فيتحقينق اإلنجناز  نفسه األداى من خالل تفهم أفال لالعب عن
الرياضننني هنننو الشنننعور لالرضنننا عنننن مسنننتو  األداى ، حينننث ينننرتبط النجننناح فينننأداى النشنننا  الحركننني 

نشنناطالحركي، كمننا تتننوقفخبرات النجنناح لالرضننا والمتعننة وهمننا مننن الحننوافز الدافعننة إلننا االهتمننام لال
والفشننل علننا الرضننا فتتوقننر علننا درجننة تقنندير واعتننزاز الفننرد بذاتننه ممننا يننؤنرعلا رضنناه عننن مهنتننه 
 وبالتنننننننننننننالي يرتفنننننننننننننل مسنننننننننننننتو  طموحنننننننننننننه والع نننننننننننننس إذا فشنننننننننننننل فننننننننننننني تحقينننننننننننننق هذاالمسنننننننننننننتو ( ، 

وشننعوره لالرضننا  فالرضننا الحركنني ) هننو أحسننا  الفننرد لقنندرتهعلا أداى المهننارات الحركيننة الرياضننية
 (32والسعادة نتيجة هذا األداى( .)

القدرات التواف ية هي قدرات حركية تتحدد أساسًا من خنالل عملينات توجينه وتنظنيم الحركنة، 
وتلعب سالمة الترالط بين الجهازين العصنبي والعانلي فني السنيطرة علنا اإلشنارات العصنبية الندور 

اإلشارات في وقت واحد أو تتالل سريل في أكثر منن  الحاسم في كفاىة هذه القدرات حيث ترسل هذه
 (9: 13. )المناسب وفا االتجاهات المطلوبةجزى من أجزاى الجسم حتا تتم الحركة في التوقيت 

لأم انينة  ويتنرجم الحركي مللتحك كبيرة بدقة متالزم الحركي، قفاولتد في الجهد انناى االقتصاا
منننل سننننوات  يسنننم  فقيةاولتوالتطنننوير الجيننند للقننندرات ا ،دة نفنننس الحركنننات لأقنننل جهننند وأقنننل طاقنننةعاإ

 (294: 27)  التدريب المتعاقبة لام انية تحسين التقنية الرياضية.

القدرات التواف ية دورًا هامًا عند اكتساب و تقان المهارات الحركية يلعب تطور مستو  
تواف ية الواجب توافرها لد  وبالتالا فإن التدريب الهادف يؤد  إلا تحديد كمية ونوعية القدرات ال

الالعب، ولذل  تشترك القدرات التواف ية والمهارات الحركية فا تش يل األسس التواف ية لتحقيق 
 (261: 5) المستو  المطلوب من تنفيذ األداى الحركا.

علا أن القدرات التواف ية  تعتبر قدرات أساسية  م(2005هبة ع د العظيم )"وتؤكد 
 ل عام، فالقدرات التواف ية تعد األسا  لتكوين البناى الرياضا لالعب حيث للنشا  الرياضا لش

 (29: 24يؤنر تنمية القدرات التواف ية علا إتقان األداى المهار  للنشا  الرياضا الممار . )

للعنننروض الرياضنننية وتدريبنننه لفرينننق الكلينننة لالشنننتراك فننني  التدريسنننية ومنننن خنننالل خبنننرة الباحنننثهنننذا 
الرياضنننية للكلينننات المتخصصنننة لالجامعنننات المصنننرية , وأننننناى تننندريس منننادة العنننروض مسنننالقات العنننروض 
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انخفنناض فنني مسننتو  اداى الجمننل الحركيننة المتعلمننة  , الحننا الباحننث لاالسننلوب التقلينندي الرياضننية للطننالب
,  سالقًا فيصعب علا الطالب االنتقال الا تعلم جملة حركينة اخنري دون اتقنان تعلنم المجموعنة التني تسنبقها

 أجيلىي  كرريسىتوجر  ى مثنل دراسنة ومنن خنالل االع الباحنث علنا الدراسنات التني تناولنت النتعلم االتقناني 

Aviles,-Christopher-B ("2001م)(26),   رادسىىىىىىىى يRaczek( "2002)وائىىىىىىىى   (,28) م
 تؤكنند علننا أهميننة الننتعلم اإلتقنناني فنني الننتعلم المهنناري واكتسنناب توافقنناتوالتننا  (25)(م2006) حجىىاز" "

حركية تساعد فني تحسنن مسنتو  االداى , منادفل الباحنث لنإجراى هنذة الدراسنة منن خنالل التعنرف علنا تنانير 
اسننتخدام الننتعلم االتقنناني فنني تحسننين القنندرات التواف يننة وتحقيننق الشننعور لالرضننا الحركنني لنندي طننالب فريننق 

 العروض الرياضية ل لية التربية الرياضية , جامعة طنطا.

 ف البحث:هد

استخدام االسلوب اإلتقاني للتعليم والتعرف علا تانره علا لع  القدرات التواف ية البحث إلا  فهد    
 ومستو  األداى والرضا الحركي لد  طالب العروض الرياضية ل لية التربية الرياضية جامعة طنطا.

 البحث: جروض

ستو  القدرات التواف ية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال يا  القبلي وال يا  البعدي في م -
 لد  عينة البحث ولصال  ال يا  البعدي.

جملة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال يا  القبلي وال يا  البعدي في مستو  االداى -
 والرضا الحركي لد  عينة البحث ولصال  ال يا  البعدي. العروض الرياضية الحرة
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 مد لحا  البحىىث:

 "mastery learning" إلدقانالتعلم ا

األفكار والممارسات التعليمية المتعددة ، ومجموعة من إجراىات هو األسلوب الذي يستخدم 
التعليم والتقويم التني تهندف إلنا تحسنين التعلنيم المقندم للطلبنة حتنا يصنلوا جمنيعهم ، أو معظمهنم ، 

ة  منظمنة تنظيمنًا متتالعنًا إلا مستو  إتقان المادة التعليمية ، و يتطلب وجود وحدات تعليمينة صنغير 
، وبأهننننداف محننننددة ، ومسننننتويات متعننننددة األداى ، وتنننندريس مبنننندئي جمنننناعي ، واختبننننارات تكوينيننننة 

 ( 139:20) .تصحيحات للتعلم فردية أو جماعيةوتجميعية ، و 

 الرضا الحرك :

د  مهننو حصننيلة المشنناعر الوجدانيننة التنني يشننعر بهننا الفننرد نحننو نشننا  معننين، وتعبننر عننن منن       
 (114:14اإلشباع المناسب لحاجات وتحقيق أهدافه التي من اجلها يلتحق بهذا النشا م.)

 "Coordination Abilities"القدرا  التواجقية 

ها شرو  بدنية معينة لإلنجاز الرياضا يتم ن اإلنسان علا أساسها من توجيه وضبط 
 (12: 9. )نشاطه الحركا وتنفيذذ واجباته الحركية وبصورة مناسبة هادفة

 الدراسا  المردب ة:

عنوانهنننا م تنميننننة القننندرات التواف يننننة علنننا لعنننن  ( 28م()2002" )Raczek"رادسىىىى ي   دراسنننة -1
المهارات الحركية فا لع  الرياضاتم بهدف التعرف علنا تنأنير تنمينة القندرات التواف ينة علنا 

وكننرة السننلة(، علننا  لعنن  المهننارات الحركيننة فننا لعنن  الرياضننات )العنناب القننو  وكننرة الطننائرة،
سنننة(، وقنند اسننتخدم الباحننث المنننهي التجريبننا  15 -13عينننة مننن طننالب المنندار  مننن سننن )

أهننم  لمجمننوعتين إحننداهما تجريبيننة واالخننر  ضننالطة لأسننتخدام ال يننا  القبلننا والبعنند ، وكانننت
وعننة النتننائي أنننه توجنند فننروق دالننة إحصننائًيا بننين المجمننوعتين التجريبيننة والاننالطة لصننال  المجم

 التجريبية فا مستو  التعلم المهار . 

لعنوان: مستو   (29)مHenryk  &Stanistaw (2005)وهنريك ،  و انيستواست: دراسة -2
القدرات التواف ية وبراعة اللعب لد  صغار العبا كرة القدمم تهدف الدراسة علا تأنير القدرات 

. والتعرف علا تأنير القدرات التواف ية التواف ية علا السلوك الحركا لالعبا كرة القدم الصغار
علا السلوك الخططا لالعبا كرة القدم، واستخدم الباحث المنهي التجريبا وكانت عينة 
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ناشئ وكانت أهم النتائي التا توصل إليها  يه استخالص اهم القدرات التواف ية  20البحث
 -التوازن  -ستجالة الحركيةالمرتبطة بناشئ كرة القدم وتتمثل فا القدرات التالية )سرعة اال

السرعة الحركية الداى التوافق البصر ( تطوير القدرات التواف ية قيد الدراسة تأنير ايجابا علا 
 كل من السلوك)الحركا والخططا(.

تأنير استخدام إستراتيجية  التعلم لإلتقان علا تعلم  (25)(م2006) وائ  حجاز" "" دراسة -3
بتدئين في كرة السلة ، كلية التربية الرياضية ببورسعيد ، جامعة لع  المهارات األساسية للم

قناة السويس ، أستخدم الباحث المنهي التجريبي بتصميم مجموعتين أحداهما ضالطة واألخر  
( طالب تم تقسيمهم علا مجموعتين وكانت أهم النتائي إستراتيجية 60تجريبية وعينة البحث )

ي أفال من الطريقة المتبعة علا تعلم لع  المهارات األساسية التعلم لإلتقان لها تأنير إيجاب
 .)قيد البحث( للمبتدئين في كرة السلة

( تأنير استخدام أسلوبي التعلم التعاوني واإلتقان علا 16م()2006م) سعد ع د الجلي " دراسة -4
امعة طنطا الجانب المعرفي والمهار  لسباحة الزحر علا البطن لطلبة قسم التربية الرياضية ج

( طالب قسموا إلا نالث مجموعات وكانت أهم 180، أستخدم الباحث المنهي التجريبي )
النتائي  يؤنر البرنامي التعليمي المقترح لاستخدام أسلوبي التعلم التعاوني واإلتقان تأنيرا إيجابًيا 

حسن كبيرة  عن األسلوب المتبل في التحصيل  المعرفي واألداى الفني والمهار  وذل   بنسب ت
 لصال  المجموعتين التجريبيتين.

أنر ممارسة العروض الرياضية " بعنوان  (3م()2010) شعبانوسمير  محمود اسالم "  دراسة -5
لاألدوات فا تحسين الحالة اللعقلية وبع  القدرات التواف ية لد  طالب كلية التربية 

ض الرياضية لاألدوات فا تحسين الرياضيةموهدفت الدراسة الا التعرف علا أنر ممار  العرو 
الحالة العقلية وبع  القدرات التواف ية لد  طالب كلية التربية الرياضية ,وكان المنهي 

طالب , وكانت أهم النتائي  318المستخدم هو المنهي التجريبي , واشتملت عينة البحث علا 
ا حيث بلغت نسبة حققت المجموعة التجريبية تفوقا فا ال يا  البعد  علا ال يا  القبل

التحسن الترتيب التالا )التح م فا األداى/التح م فا االنتباه/نم الثقة لالنفس/التح م االنفعالا( 
 .مل تفوقات جميل القدرات التواف ية 

لعنوان م فاعلية العرض الرياضا علا ( " 8)م(2012م )أم  محمود ربيع البح ي ى دراسة م -6
الحركية والرضا الحركا بدر  التربية الرياضيةم وهدفت الدراسة مستو  أداى القدرات االدراكية 

الا التعرف علا فاعلية العرض الرياضا علا مستو  أداى القدرات االدراكية الحركية والرضا 
طالب ,  26الحركا.وكان منهي الدراسة هو المنهي التجريبي , واشتملت عينة البحث علا 
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ا ايجابيًا في تنمية القدرات االدراكية الحركية )قيد وكانت أهم النتائي أنر العرض الرياض
 البحث( وتنمية الرضا الحركا لد  عينة البحث األساسية.

 االستفادة م  الدراسا  السابقة:

 اختيار المنهي العلمي المستخدم في البحث. -

 .المساهمة في تحديد أدوات ووسائل ال يا  الالزمة لجميل البيانات -

 طوات اإلجرائية التي سوف تتبل في البحث توضي  معظم الخ -

 التصميم الجيد للبرنامي التجريبي علا أسس علمية. -

 إجراءا  البحث:

 أواًل: منهج البحث :

لمجموعة تجريبة  البعديالقبلي و  ذو ال يا المنهي التجريبي لالتصميم التجريبي  استخدم الباحث          
 ، وذل  لمالمته لطبيعة الدراسة . عدي , لإستخدام ال يا  القبلي والب واحدة

 ثانيا: مجتمع وعينة البحث :

, جامعة طنطا  –ل لية التربية الرياضية  فريق العروض الرياضية طالب البحث فيمجتمل  يتمثل      

( طالب للفريق 20يمثل منهم )،  ( طالب36) عددهمغ البال( ، و م2021 – م2020للعام الدراسي  )
، ( طالب احتياطي للفريق األساسي 16الرياضية والمشارك لالمنافسات الخارجية وعدد )األساسي للعروض 

( طالب والمش لين للفريق األساسي 20) عددهماختيار عينة البحث لالطريقة العمدية حيث بلغ كما تم 
( 16)كما تمت األستعانة لعدد  ( من مجتمل البحث ,%55.55)بنسبة تمثل  ، للعروض الرياضية لالكلية

 من خارج العينة األساسية وداخل مجتمل البحث.، إلجراى الدراسات اإلستطالعية  طالب

 -شروط اختيار العينة:

 .ان يلتزم أفراد عينة البحث لحاور الوحدات التعليمية داخل الكلية -

 الموافقة علا  االشتراك في تطبيق البرنامي لعد خارج اطار اليوم الدراسي -

 افراد عينة البحث لإصالة حديثة. ان ال يعاني احد -
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 ( 1جدول ) 

  ج  متغيرا  دالال  النموجان  عينة البحث الدالال  اإلحدائية لت

 ( الذكاء - الوزن  –ال ول  – العمر) 

 متغيرات م
 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

طالوسي  
 االنحراف
 المعياري

 االلتواء

1 

مو
 الن

ال 
دال

لعمرا   0.058- 1.025 20 19.98 سنه 

 0.140- 1.28 170 169.94 سم الطول 2

 0.3354 1.61 58.5 58.68 كجم الوزن 3

 0.191- 2.35 51.5 51.35 درجة الذكاء 4

8 

قية
تواج

  ال
قدرا

 ال

ةثاني التوافق الكلي للجسم  13.14 13 0.452 0.9292 

اعالقدرة على تغير األوض 9 ةثاني   19.76 19.50 2.33 0.3347 

ةثاني التوازن الثابت 10  9.27 9.00 1.51 0.5364 

 1.1547 2.52 7.00 7.97 عدد التوازن الديناميكي 11

قدمالتوافق بين العين وال 12  1.1818 1.98 15.50 16.28 عدد 

 0.240- 1.62 2.50 2.37 درجة القدرة على الدقة 

نالقدرة العضلية للرجلي 13  0.5217 2.53 1.50 1.94 متر 

 87.84 درجة الرضا الحركي 14
87.5 1.24 0.820 

 4.21 درجة مستوى األداء 15
4.00 0.64 0.981 

تقل  وهي بذل ( 0.240-, 1.18)ما بين  انحصرتااللتواى معامل ( أن قيم 1يتا  من الجدول )
 -)العمر دالالت النمو تدالي فا ، مما يدل علا أن جميل أفراد العينة داخل المنحني االع( 3)± مابين

مما يشير إلي إعتدالية أفراد عينة  واختبارات القدرات التواف ية والرضا الحركي , الذكاى( -الوزن  –الطول 
 . البحث فا متغيرات قيد البحث

 اشتملت أدوا  جمع ال يانا  على:

 أسلوب المسح المرجع  :

ات العلمية والدراسات السالقة العربية لاإلطالع علا المؤلف قدر استطاعته الباحث قام
 واألجنبية ، وذل  بهدف تحديد ما يلي :

 . تحديد اإلطار العام للبحث -

 واختبار مستو  اداى الجملة الحركية لالعروض الرياضية. الرضا الحركيتحديد م يا   -

 

 طالب 20ن = 
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 المقابلة الشخصية: 

 والبننالغ عننددهمالمتخصصننين لننإجراى المقننابالت الشخصننية مننل السننادة الخبننراى  قننام الباحننث

 .خبراى (10)

لننإجراى مسنن  مرجعنني للعدينند مننن المراجننل والدراسننات والبحنننوث  الباحىىثبعنند أن قننام وهننذا و 
العلميننة السننالقة والتنني لهننا عالقننة لموضننوع البحننث وكننذل  اجننراى العدينند مننن المقننابالت الشخصننية , 

الننا ال ياسننات  حننث توصننل الباحننثارات المناسننبة لطبيعننة البال ياسننات واالختبنن أنسننبللتعننرف علننا 
 -واالختبارات التالية:

 -اوالً قياسات واختبارات تجانس عينة البحث :

 عينة البحث من خالل لطاقات الهوية الشخصية لديهم . الطالبتم التحقق من سن :  العمر -

 تم قيا  الطول لإستخدام جهاز الريستامير داخل الكلية. الطول : -

 لإستخدام ميزان طبي رقمي داخل الكلية. الطالبزن تم قيا  و  الوزن : -

جا ر ع د الحميد ك بتطبيق اختبار الذكاى اللفظي الذي قام لإعداده م قام الباحث اختبار الذكاء: -
والذي يتكون من خمسة أقسام مختلفة كل قسم لمجموع درجات  (11)م(2007محمود عمر " )

 .( درجة80( درجة ومجموع كلي للم يا  )16)
 

 ثانياً اختبارات القدرات التوافقية :

 & stanislaw"ستناسلو , هنر"  لعد اإلطالع علا المراجل العلمية والدراسات السالقة كدراسة

henry (2005()29م,)   رادس يRaczek( "2002)اسالم محمود  وسمير شعبان  (,28)م
نم تم عرضها علا السادة , ومن  توصل الباحث لبع  القدرات التواف ية الهامة ( ,3م()2010)

الخبراى إلستطالع رأيهم فا األهمية النسبية للقدرات التواف ية لفريق العروض الرياضية , وتوصل 
الباحث للقدرات التواف ية التالية وترتيبها وفقًا لألهمية النسبية المرتبطة لالعروض الرياضية , كما 

 -هو موض  لالجدول التالي:
 

 

 

 

 ( 2جدول ) 
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 سادة الخ راء حول األهمية النس ية لمساهمةآراء ال

 القدرا  التواجقية لفريق العروض الرياضية 

 االختبار النسبة %  القياس وحدة المتغيرا  م

%71.42 ث التوافق الكلي للجسم 1  الدوائر المرقمة 

%85.71 ث القدرة على تغير األوضاع 2  الجري حول دائرة 

زن الثابتالتوا 3 %85.71 ث   الجري المكوكي 

%42.85 متر القدرة العضلية للذراعين 4  دفع كرة طبية 

%85.71 عدد التوازن الديناميكي 5  الشكل الثماني 

%85.71 عدد التوافق بين العين والقدم 6 ث30التمرير بالقدمين الحائط    

%71.42 درجة القدرة على الدقة 7  التصويب بالمرمى المقسم 

%71.42 متر القدرة العضلية للرجلين 8  الوثب العريض من الثبات 

( اتفاق السادة الخبراى علا لع  القدرات التواف ية المرتبطة ل رة القدم 3يتا  من جدول)
( وقد ارتاا الباحث موافقة الخبراى بنسبة > %85,71:  %42,85بنسبة تراوحت ما بين )

 ( ورف  ما دون ذل  .70%)

 

 ً  -قيد البحث : س الرضا الحركي مقيا  ثالثا

 "ألىىىى  ونيلسىىىىون "  بتصننننميمه  الننننذي قننننام  دافعيننننة االنجنننناز م يننننا  لإسننننتخدام قننننام الباحننننث
كمننننا ,  عبننننارة (30) وياننننم الم يننننا  ,(22)(م1998)وإقتبىىىىاس ودعريىىىىح "محمىىىىد حسىىىى  عىىىىالو" 

( وتتننننننننراوح 5,4,3,2,1)الدرجننننننننة  خماسننننننننيللم يننننننننا  درجننننننننة إسننننننننتجاله وفننننننننق ميننننننننزان تقنننننننندير أن 
 (150) إلننننني أدنننننني للشنننننعور لالرضنننننا الحركنننننيكحننننند درجنننننة  30الكلينننننة للم ينننننا  منننننا بنننننين الدرجنننننة 

قاربننننت مننننن الدرجننننة العظمننننا كلمننننا دل ذلنننن  علننننا زيننننادة الرضننننا , حيننننث كلمننننا  أقصنننناكحنننند درجننننة 
 الحركا للفرد.

 ً   :بالعروض الرياضية الحركيةلجملة األدء  لقياس مستوى  رابعا

 لإجراى االختبارات التكوينية المهارية خالل فترة تطبيق البحث قام الباحث: االختبارا  التكوينية  -أ
وذل  لتحديد جوانب القصور في مستو  األداى  وذل  أنناى المحاضرات علا العينتين التجريبيتين

 وتحديد الوسائل المعينة التي يم ن , والعمل علي معالجتها للطالبللمهارات التي تم تدريسها 

 .أستخدامها

 خبراء 7ن=
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لالعرض الرياضي قيد تم قيا  درجة مستوي األداى الحركي للجملة  النهائ  : االختبار  -ب
وتم األخذ درجة أستاذ ، ب( مح مين 3) من)ال يا  القبلي وال يا  البعدي( من قبل لجنة  البحث

 .هملمتوسطات درجات

  -خ وا  د  يق الدراسة :

  -المرحلة التمهيدية : 

 :  إجراء الدراسة االست العية 

الباحث لإجراى الدراسة االستطالعية علا عينة عشوائية من داخل مجتمل البحث قام 
الثالناى الموافق  ( طالب وذل  في الفترة من يوم16وخارج عينة البحث األساسية وقوامها )

 -وقد أسفرت عن التحقق من: م20/1/2021م إلا يوم الثالناى الموافق 12/1/2021

 .قيد البحث لتواف يةاختبارات القدرات اصدق ونبات  -

 يا  الرضا الحركي قيد البحث. صدق ونبات مق -

 صالحية األجهزة واألدوات المستخدمة في ال يا . -

المعامال  العلمية إلختبارا  القدرا  التواجقية ومقياس الرضا الحرك  وإستمارة دقييم االداء 
 قيد البحث :  المهار" 

واف ية  وم يا  الرضا الحركي , وتصوير الجملة بتطبق اختبارات القدرات الت الباحث قام
الحركية لالعرض الرياضي لطالب فريق العروض الرياضية )العينة االستطالعية( وعرض الفديو 
علا السادة المح مين للتأكد من صدق ونبات استمارة تقييم األداى المهاري لجملة العروض 

 9يوم الثالناى الموافق  ية قيد البحث بداية منالرياضية قيد البحث , واستغرق من المعامالت العلم

, حيث قام الباحث بتقسيم العينة م 16/3/2021إلا يوم الثالناى الموافق  م2021/ 3/
( طالب 8( طالب , واالخر  لير مميزة )8اإلستطالعية الا مجموعتين إحداهما مميزة وعددهما )
حث , بينما اعتمد الباحث في حساب علا وذل  لحساب صدق التمايزبينهما فا المتغيرات قيد الب

معامل االرتبا  بين التطبيق واعادة التطبيق لإلختبارات قيد البحث , كما اعتمد الباحث أياا في 
التأكد من صدق م يا  الرضا الحركي علا صدق االتساق الداخلا , لداللة لالرتبا  بين العبارة 

الفروق بين المجموعتين المميزة والغير مميزة في  والمجموع الكلي للم يا  لاالضافة لحساب داللة
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الرضا الحركي , كما اعتمد علا معامل الفا كرونباخ والتطبيق واعادة التطبيق في نبات م يا  
 مبين فا الجداول التالية. الرضا الحركي قيد البحث كما هو
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(3جدول )  

 صد  االدسا  الداخل   ي  العبارة والمجموع الكلى 

  الرضا الحرك  قيد البحثلعبارا  مقياس 

 م
 قيمة
 )ر(

 م
 قيمة
 )ر(

 م
 قيمة
 )ر(

1 72.0*  11 54.0*  21 0.87*  
2 0.63*  12 69.0*  22 62.0*  

3 0.52*  13 0.90*  23 42.0*  

4 0.81*  14 0.78*  24 0.83*  

5 0.80*  15 0.94*  25 0.68*  

6 0.72*  16 0.87*  26 0.86*  

7 0.62*  17 0.76*  27 0.59*  

8 0.59*  18 0.67*  28 0.76*  

9 0.57*  19 0.64*  29 0.64*  

10 0.62*  20 0.66*  30 0.68*  

 0,497=0,05قيمة ر الجدولية عند مستو  معنوية

بين العبارة ( 0.05)عند مستو  معنوية ( وجود ارتبا  ذو داللة إحصائية 3يوض  جدول )       
 .الرضا الحركي قيد البحثشير الا صدق االتساق الداخلي لم يا  والمجموع الكلا مما ي

 ( 4جدول  ) 

 معام  ألفا )ررونباخ( ل يان معام  الثبا  

 قيد البحث لمقياس الرضا الحرك  

 معام  ألفا المتغير م

 ٭0.761 قيد البحث الرضا الحرك مقياس  1

  0,497=   0,05  معنوية قيمة ر الجد ولية عند مستو       

قيد البحث  الرضا الحركي( معامل ألفا )كرونباخ( لبيان معامل الثبات لم يا  4يوض  جدول  )
 قيد البحث الرضا الحركيويتا  داللة معامل ألفا مما يشير الا نبات نتائي م يا  

 16ن = 

 16= ن 
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 ( 5جدول ) 

 جموعة غير الممي ة ج داللة الفرو   ي  المجموعة الممي ة والم

  قيد البحث اختبارا  القدرا  التواجقية والرضا الحرك  واألداءالمهار"  

 متغيرا  م
 وحدة

 القياس

 قيمة مجموعة غيرممي ة مجموعة ممي ة

( T ) ع± س ع± س 

1 

قية
تواج

  ال
قدرا

 ال

 9.308-* 2.02 17.53 1.23 9.21 ثانية التوافق الكلي للجسم

تغير األوضاع القدرة على 2  6.118-* 1.84 21.34 1.64 15.64 ثانية 

 14.31* 1.75 4.61 0.98 15.46 ثانية التوازن الثابت 3

 2.854-* 2.04 7.61 3.24 3.48 عدد التوازن الديناميكي 4

 9.812* 1.69 13.54 1.79 22.67 عدد التوافق بين العين والقدم 5

 1.520* 2.06 1.75 2.05 3.42 درجة القدرة على الدقة 6

 0.394* 1.94 1.76 1.86 2.16 متر القدرة العضلية للرجلين 7

 36.68* 2.68 56.68 3.67 119.68 درجة مقياس الرضا الحركي 8

االداء المهاري لجملة العروض استمارة 9  8.103* 0.54 3.27 0.97 6.670 درجة 

 1.81= 0.05 الجدولية عند مستو  معنوية( Tمستوي الداللة )

( انه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة المميزة 5يتا  من جدول )        
والمجموعة لير المميزة في إختبارات القدرات التواف ية وم يا  الرضا الحركي ومستو  االداى 

ية (  الجدولT( المحسوبة أكبر من قيمة )Tحيث ان قيمة )المهاري لجملة العروض قيد البحث 
توافر عامل الصدق لالختبارات قيد ( , مما يعطا داللة مباشرة علا 0,05عند مستوي معنوية )

 .البحث

 :Reliabilityثانيًا الثبا  

إختبارات القدرات التواف ية وم يا  الرضا الحركي ومستو  االداى قام الباحث لإيجاد نبات 
دة تطبيق األختبارات قيد البحث علا عن طريق تطبيق و عا, المهاري لجملة العروض قيد البحث 

 .العينة االستطالعية لفاصل زمنا اسبوع, ومن نم حساب معامل اإلرتبا  بين نتائي التطبيقين

 

 8=2=ن1ن
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 ( 6جدول ) 

 الختبارا  القدرا  التواجقية الثان معام  اإلردباط  ي  الت  يق األول والت  يق 

 قيد البحث المهار"  والرضا الحرك  واألدا 

 متغيرا  م
 وحدة

 القياس

 قيمة لت  يق الثان  الت  يق األول

 ع± س ع± س (ر)

1 

قية
تواج

  ال
قدرا

 ال

 1.25 13.87 1.625 13.37 ثانية التوافق الكلي للجسم
*0.710 

 0.94 18.69 1.74 18.49 ثانية القدرة على تغير األوضاع 2
*0.864 

 1.31 10.23 1.365 10.035 ثانية التوازن الثابت 3
*0.751 

 2.05 5.438 2.64 5.545 عدد التوازن الديناميكي 4
*0.741 

 1.94 18.284 1.74 18.105 عدد التوافق بين العين والقدم 5
0.801 

 0.92 2.614 2.055 2.585 درجة القدرة على الدقة 6
0.791 

 1.39 2.00 1.9 1.96 متر القدرة العضلية للرجلين 7
0.743 

 0.727 0.94 90.28 3.175 88.18 درجة مقياس الرضا الحركي 8

االداء المهاري لجملة العروض استمارة 9  0.912 1.65 5.01 0.755 4.97 درجة 

 0.497= 0,05الجدولية عند مستو  معنوية ( مستوي الداللة )ر

والتطبيق  ( انه يوجد ارتبا  ذوداللة احصائية بين التطبيق األول6يتا  من جدول )        
الثاني في إختبارات القدرات التواف ية وم يا  الرضا الحركي ومستو  االداى المهاري لجملة 

(  الجدولية عند مستوي معنوية ر( المحسوبة أكبر من قيمة )رحيث ان قيمة )العروض قيد البحث 
 .عامل الثبات بهما ( , مما يعطا داللة مباشرة علا توافر0,05)

 الق ل  :  القياس

تم إجراى ال يا  القبلي إلختبارات القدرات التواف ية ومستو  اداى الجملة الحركية  
  م18/3/2021الموافق  يوم الخميسوالرضا الحركي قيد البحث  لالعروض الرياضية

 دجربة البحث األساسية:

 16ن=

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

257 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 األحد يومي"  قام الباحث بتطبيق البرنامي التعليمي لأسلوبي التعلم اإلتقاني المقترح

م حتا يوم الخميس 21/3/2021األربعاى من كل اسبوع ، وذل  في الفترة من يوم األحد الموافق و 
 م.15/4/2021الموافق 

 : ال رنامج التعليم 

تبنناع الخطننوات اإلسننتراتيجية للتعلننيم المننتقن عننند إعننداد البرنننامي التعليمنني والتنني قننام البنناح لإ
 تمثلت في : 
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 رنامج التعليم  على النحو التال  :أوال: دحديد األهداف العامة لل 

 هدف عام معرج : -

التوافقننننات الحركيننننة المرتبطننننة لنننناألداى المهنننناري  طننننالب فريننننق العننننروض الرياضننننية لالكليننننةإكسنننناب 
 لالعروض الرياضية.

 هدف عام مهارى: -

طنالب فرينق العنروض الرياضنية لناألداى المهناري السنليم والمنتقن للجملنة الحركينة لنالعروض إكسناب 
 .لرياضيةا

 هدف عام وجدان  : -

 اإلتقننانيسننلوب التعلننيم طننالب فريننق العننروض الرياضننية اتجاهننات إيجابيننة نحننو اسننتخدام اإكسنناب 

 قيد البحث.والشعور لالرضا الحركي 

 صياغة األهداف العامة جى صورة سلوكية

ا تننم صننيالة األهننداف العامننة للبرنننامي التعليمنني فنني صننورة أهننداف سننلوكية يم ننن مالحظتهنن 
 .صفًا دقيقاً وقياسها ووصفها و 

لحصنر  قنام الباحنث :ثانيا:اختيار القدرا  التواجقية المردب ة باالداء المهىار" للعىروض الرياضىية 
لننبع  الدراسننات المرتبطننة لننالعروض الرياضننية لحصننر أهننم القنندرات التواف يننة المرتبطننة لننالعروض 

ات التواف يننننة , واسننننتخالص التمرينننننات الرياضننننية لعرضننننها علننننا السننننادة الخبننننراى لتحدينننند أهننننم القنننندر 
 المرتبطة بتنميتها. 

دمرينا  القدرا  التواجقية المردب ة بجملة العروض الرياضية  تحلي  ودقسيم  ثالثا: قام الباحث
 : إلى وحدا 

التعليمية القصيرة واشتملت كل  تقسيم البرنامي التعليمي إلا مجموعة متتالعة من الوحدات حيث تم
 ، نم الخاصة لجملة العروض الرياضية وتمرينات تواف يةموعة من المهارات وحدة علا مج

يتم الربط و المهارات كل وحدة علا مجموعة من  وتشمل خصصت لكل وحدة عددَا من األهداف
، وو يفة هذه الحركي بين المهارات الحركية داخل جملة العروض لعد اتقان المهارات منفردة 
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ولمعالجة جوانب الاعر لسرعة  التعلم والتدريس علا حد سواى،الوحدات القصيرة هي تيسير 
  وسهولة

وفي هذه المرحلة تم تصميم مجموعة  (الجملة الحركية بالعرض الرياض ) لإلدقان  التخ يطرابعًا: 
من التمرينات داخل العرض الرياضي بدون ادوات او تش يالت , لحيث يقوم كل طالب لأداى نفس 

 ون اختالف بين الطالب , نم قام الباحث لعملية التدريس لجميل الطالبالمجموعات الحركية د

وبش ل مجموعات متكررة لمجموعة من التمرينات البسيطة وتكرارها الا ان  جماعيمنفرد و لش ل 
 يتحقق االتقان , نم عمل دمي لها لتش يل جملة حركية مركبة ، وفا هذه الخطوة قام الباحث

علا تحقيق األهداف والوصول إلا مستو  اإلتقان المطلوب.  بالطال لمساعدة بوضل الخطط 
 وهذه الخطط قد اشتملت علا:

 . المثالي وتكرار األداى م النموذجشرح المهارات وتقدي  -

 والفيديو التعليمي  لالحركات المعقدة , ألوضاع الجسم تقديم مواد تعليمية )كالصور التوضيحية- 
 . األهداف ( ذات العالقة والقادرة علا تحقيقروض الرياضيةلعرض سالسل الجمل الحركية لالع

في هذه  : حيث قام الباحث لك  وحدة دعليمية( ال نائية) : أجراء االختبارا  التكوينيةخامساً 
عانا من ي مهارية لكل وحدة تعليمية لمساعدة الطالب الذيالمرحلة بتطبيق نالث اختبار تكوينية 

 :للجملة الحركية للعرض وتساعد هذه المرحلة فيالمتقنين  بالطاللع  القصور وكذل  تحيد 

الحصول عليها من  تحاير الطرق التي تستخدم في تفسير واستخدام المعلومات التي تم -
 االختبارات البنائية.

التي فيرها إعادة تدريس كل هدف للطالب و واألنشطة المصححة والهدف من تو  تجهيز المواد -
 دراستها للخطة التعليمية األصلية فشلت فيتح يقه نتيجة

إلا مجموعات صغيرة الطالب بتقسيم  الباحث وفا هذه المرحلة قامسابعا : مرحلة دفريد التعليم : 
تمثل  معينفي جوانب قصور  المتشابهون  فالطالبمتجانسة بناىا علا نتائي االختبارات التكوينية 

يتي  عمل مجموعة ، كما  يمثلواجة اإلتقان إلا در  وصلوا اللذين الطالبعمل فريق صغير وكذل  
 حةالخاصة لالتغذية المرتجعة المصحالتعليمية للطالب للحصول علا البدائل  فرصه الباحث

اإلتقان لممارسة  إلا مستو   وصلوا اللذين للطالبفرصه  يتي كما  ودراستها وفق سرعتها فا التعلم
وكذل  استخدم طرقًا واستراتيجيات ,  أقرانهم أنشطه أضافية انرائيه أو قد نستعين بهم لمساعدة
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إلا تحقيق اإلتقان نتيجة استخدام الخطة التعليمية  اللذين وصلوا الطالبمناسبة لشغل وقت 
ويتم ذل   الوحدة التعليمية أو قد تستخدم المواد واألنشطة التعليمية المصححة خارج وقت. األصلية

األهداف التعليمية لأعمال  وتحقيق لا مستو  اإلتقانإ يصلوا لم اللذين الطالبعن طريق تكليف 
أو في البيت في صورة واجبات  سواى داخل الكلية وقت الوحدة العليميةوأنشطة يقمن بها خارج 

 .منزلية

لها لاستخدام الخطة  ددري  ك  وحدة ج  التتابع المحددباالستمرار ج   ثامنا : قام الباحث
 الطالبقال إلا تدريس وحدة جديدة يطبق عليها اختبار بنائي علا االنت ، وقبل التعليمية األصلية

 .نتائجه يتم توجيه كل طالب إلا األنشطة المناسبة له وبناى علا

مل تقديم كل  األصلية والتقويم ال نائ  وعمليا  التدحيح استخدام الخ ة خ وا  داسعا: دكرر
سرعة تقديم الوحدات في هذا حتا ينتهي تقديمها جميعًا. ونالحا أن  وحدة من الوحدات التعليمية

علا ع س ما يحدث في التعليم الفردي كما يم ن تقديم  الطالبالمعلم وليس  النظام إنما يحددها
المعلومات التي يحددها المعلم أياًا والتي ال تقل في العادة عما يقدم عند استخدام  الكمية من

 .طرق التدريس التقليدية

وهو ما يمثل  أو ما يسما لمرحلة التحقق من إتقان التعلمان:لإلدق النهائ  التقويم -عاشرًا :
  . والتعلم الخطوة األساسية األخيرة في تطوير وتطبيق نموذج اإلتقان في التعليم

 أسلوب التعلم لإلدقان:  محتوى ال رنامج وجق

ة ( وحننندات تعليمينننإنننننا عشنننراشنننتمل البرننننامي التعليمننني علنننا ) وحىىىدا  ال رنىىىامج التعليمىىى  :  –أ 
وكنذل  مجموعنة منن تمريننات  لنالعرض الرياضني اشتملت كل وحدة علا عندد منن المهنارات العملينة

 تواف ية تحسن من قدرات الطالب الحسية والمرتبطة لجودة االداى الحركي.

منننل أداى  الجلملنننة الحنننرة لنننالعرض الرياضنننيلالشنننرح لمهنننارات  : قنننام الباحنننث الشىىىرا والنمىىىوذا -أ
 م النموذج المثالي ألحد الطالب أو فديو توضيحي ممانل.تخداالنموذج لكل مهارة واس

 الموسيقا 

الطنالب علنا  وصنلوا لدرجنة النتم ن فني األداى كقائند اللنذين الطنالب: تم توزينل القائد ال مي -ب
 إلا األداى الصحي . لتوجيههم
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 حينث تنم دىدريح العىروض بالكليىةشاشىة العىرض المتواجىدة داخى  صىالة  استخدم الباحىث -جى
االسننتعانة بهننا أنننناى شننرح المهننارات فنني تقننديم الصننور المسلسننلة الثابتننة والمتحركننة للمهننارة، ر يننة 
ومشننناهدة الخطنننوات التعليمينننة لكنننل مهنننارة ، مشننناهدة النقنننا  الفنينننة الخاصنننة لالمهنننارة ، التسلسنننل 

روض محترفني العنالحركي للمهارة ، مشناهدة المهنارة كاملنة لشن ل المثنالي ، مشناهدة المهنارة منن 
  .الرياضية لالمسالقات الدولية ذات المستويات العالية

مننن الناحيننة التعليميننة مننن حيننث  يقننوم الباحننث بتنندوين كننل مننا يخننص الطننالب ملىىل لكىى   الىىح -د 
جوانننب الاننعر ، جوانننب القننوة ، درجننات االختبننارات التكوينيننة ، المواعينند التنني يننتم االتفنناق عليهننا 

لننا تسننجيل المراجننل والمصننادر التنني يم ننن االسننتعانة بهننا ، وكننذل  إلجننراى االختبننارات ، لاإلضننافة إ
كنننل هنننذه  لتننندوين الطالنننبتننندوين إذا منننا كنننان هنننناك واجبنننات منزلينننة .وي نننون مثنننل هنننذا الملنننر منننل 

 .المالحظات
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 التوزيع ال من   :

لإعنننداد البرننننامي لأسنننلوب )النننتعلم  ، قنننام الباحنننثبنننناى علننني نتيجنننة اسنننتطالع رأي الخبنننراى 
فني ننالث وحندات تعليمينة أسنابيل بواقنل  أربنل( وحدات تعليمية لمندة 12) علا ( لحيث يشمللإلتقان

 .ق( 90األسبوع وزمن الوحدة )

 :  القىىىىىىىىىىياس البعد"

قننام الباحننث لننإجراى  ,لعنند االنتهنناى مننن تطبيننق الوحنندات التعليميننة لاالسننلوب اإلتقنناني للتعلننيم       
إلختبنارات ) المتغينرات قيند البحنث فنا م18/4/2021حند الموافنق البعدي وذل  فني ينومي األ ال يا 

 (.والرضا الحركي القدرات التواف ية ومستو  اداى الجملة الحركية لالعروض الرياضية

  المعالجا  اإلحدائية:

، عينة البحث، وأياًا في ضوى ما أشارت إليه العديد  في ضوى أهداف البحث وفروضه
 -المعالجات االحصائية االتية : تخدم الباحثاس من الدراسات السالقة ،

 .الوسينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننط -3 االنحنننننننننننننراف المعينننننننننننننننننننننناري. -2 المتوسط الحسابي. -1

 معامل اإلرتبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا -7 .ننننننننننننننننننننننروق للفنننننننننننننننن (T)اختبار -5 معامل االلتننننننواى.-4

 عرض ومناقشة النتائج:

 -أوال عرض النتائج :

 ( 7جدول ) 

 إختبارا  القياس الق ل  والقياس البعد" ج داللة الفرو   ي  

  قيد البحثالقدرا  التواجقية  

 متغيرا  م

 قيمة القياس البعد" القياس الق ل 

( T ) 

 2إيتا
(D) 

 ع± س ع± س األثردرجة

1 

  
قدرا

ال
جقي

لتوا
ا

ة
 

 1.62 0.72 8.61 3.57 11.22 2.33 13.14 التوافق الكلي للجسم

عالقدرة على تغير األوضا 2  19.76 1.51 17.34 2.05 6.28 0.66 1.39 

 15ن=
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الثابتالتوازن  3  9.27 2.52 10.01 1.87 5.24 0.49 0.99 

 1.18 0.58 7.39 1.93 6.64 1.98 7.97 التوازن الديناميكي 4

دموالقالعين  بينالتوافق  5  16.28 1.62 21.89 0.97 9.75 0.77 1.84 

الدقةالقدرة على  6  2.37 2.53 3.11 0.34 8.25 0.70 1.55 

نالقدرة العضلية للرجلي 7  1.94 1.24 2.34 1.66 6.89 0.62 1.30 

 (2.09= 0,05الجدولية عند مستو  معنوية  (T) مستوي الداللة)

(D مرتفل 0,8متوسط ،  0,5ضعيف ،  0,2نر=حجم اال) 

ال يا  القبلي وال يا  ( انه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين 7يتا  من جدول )        
( المحسوبة Tحيث ان قيمة ), قيد البحث البعدي لد  عينة البحث في إختبارات القدرات التواف ية 

( إنحصرت مابين  2إيتاقيمة ) كما أن , ( 05,0( الجدولية عند مستوي معنوية )Tمن قيمة ) أكبر
( حيث كان مالتوازن الثابتم أقل  1,84:  0,99( , وبدرجة أنر تراوحت مابين )  0,77:  0,49) 

  تأنيرًا و قدرة التوافق بين العين والقدم أكثر القدرات تأنيرًا , كما هو موضوح لالش ل التالي .

 

 ( 2شك  ) 

 الفرو   ي  القياسيي  الق ل  والبعد" ج  متغيرا  القدرا  التواجقية

 ( 8جدول ) 

 القياس الق ل  والقياس البعد" ج داللة الفرو   ي  
  حثقيد البمستوى االداء والرضا الحرك   
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 متغيرا  م
وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعد" القياس الق ل 
( T ) 

 2إيتا
(D) 

 ع± س ع± س األثردرجة

 87.84 درجة الرضا الحركي 1
1.24 112.31 3.24 *26.39 0.96 4.98 

 4.21 درجة مستوى األداء 2
0.64 7.84  0.94 *11.94 0.84 2.25 

 , (2.09= 0,05الجدولية عند مستو  معنوية (T)مستوي الداللة)

(D  مرتفل 0,8متوسط ،  0,5ضعيف ،  0,2االنر=حجم.) 

ال يا  القبلي وال يا  ( انه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين 8يتا  من جدول )        
( Tحيث ان قيمة ), قيد البحث البعدي لد  عينة البحث في مستو  األداى والرضا الحركي 

(  2إيتاقيمة ) كما أن , ( 0.05) ( الجدولية عند مستوي معنويةTمن قيمة ) أكبرالمحسوبة 
مما يدل ( ",  4.98:  2.25( , وبدرجة أنر تراوحت مابين )  0.84:  0,96إنحصرت مابين ) 

علا وجود فارق بين ال يا  القبلي والبعدي ولصال  ال يا  البعدي كما هو موضوح لالش ل 
  .التالي

 

 (3شك  )

 القياس الق ل  والقياس البعد" ج الفرو   ي  
 قيد البحثمستوى االداء والرضا الحرك   

 ( 9جدول )
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 ج  القدرا  التواجقيةد" نسبة التحس  المئوية  ي  القياسي  الق ل  والبع

 قيد البحث ومستوى االداء والرضا الحرك  

 المتغيرات م
 وحدة

 القياس
القياس 

 القبلي

القياس 

 البعدي

فروق 

 القياسين

نسبة 

التحسن 

% 

 14.6 1.92 11.22 13.14 ثانية التوافق الكلي للجسم 1
 12.2 2.42 17.34 19.76 ثانية القدرة على تغير األوضاع 2
الثابتازن التو 3  7.983 0.74 10.01 9.27 ثانية 
 16.7 1.33 6.64 7.97 عدد التوازن الديناميكي 4
والقدمالعين  بينالتوافق  5  34.46 5.61 21.89 16.28 عدد 
الدقةالقدرة على  6  31.22 0.74 3.11 2.37 درجة 
 20.62 0.4 2.34 1.94 متر القدرة العضلية للرجلين 7

 27.86 24.47 112.31 87.84 درجة الرضا الحركي 8
 86.22 3.63  7.84 4.21 درجة مستوى األداء 9

حيث ( نسبة التحسن المئوية بين ال ياسين القبلي والبعدي 9يتا  من جدول )
( بينما بلغت نسبة %34,46: %12,2انحصرت نسبة التحسن للقدرات التواف ية ما بين )

(, %86,22األداى بنسبة مئوية )( وتحسن مستو  %27,22التحسن للرضا الحركي )
 ويتا  ذل  لالش ل التالي.

 

  ( 4 ) شك 
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 ج  القدرا  التواجقيةنسبة التحس  المئوية  ي  القياسي  الق ل  والبعد" 

 قيد البحث ومستوى االداء والرضا الحرك  

 -النتائج :مناقشة 

ومن واقل البيانات والنتائي التي تم التوصل اليها ومن خالل  ج  ضوء أهداف وجروض البحث
 -توصل الباحث الي مناقشة النتائي وتفسيرها علي النحو التالي : معالجتها احصائيا ,

 

ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال يا  القبل"  أنه نص عل مناقشة الفرض االول والذى ي
 ".وال يا  البعدي في مستو  القدرات التواف ية لد  عينة البحث ولصال  ال يا  البعدي

ال يا  القبلي ( انه يوجد فروق ذات داللة احصائية بين 7يتا  من جدول )        
( Tحيث ان قيمة ), قيد البحث وال يا  البعدي لد  عينة البحث في إختبارات القدرات التواف ية 

(  2إيتاقيمة ) كما أن , ( 0,05( الجدولية عند مستوي معنوية )Tمن قيمة ) برأكالمحسوبة 
وهي بذل  (  1,84:  0,99( , وبدرجة أنر تراوحت مابين )  0,77:  0,49إنحصرت مابين ) 

 ( , ويم ن  مالحظة 2درجة انر كبيرة , ويتا  ذل  في الش ل رقم )( فتمثل  0,8أكبر من ) 
والذي يوض  نسب التحسن المئوية بين ال يا  ( 4والش ل رقم )( 9) قمر  جدولال بوضوح منذل  

,  (%34.46: %7.98)والتا انحصرت ما بين قيد البحثالقدرات التواف ية القبلي والبعدي في 

م )  التواجق الكل  للجسمحيث بلغت نسبة التحسن المئوية بين ال يا  القبلي والبعدي في إختبار م 
القدرة على ت نسبة التحسن المئوية بين ال يا  القبلي والبعدي في إختبار م ( , بينما بلغ 14,6%

وبلغت نسبة التحسن المئوية بين ال يا  القبلي والبعدي في إختبار  ( ,%12.2" )  دغير األوضاع
التواجق ( , بينما كانت فا اختبار م %16,69) التوزان الديناميك ( , %7.98" ) التوازن الثا تم 

والقدرة العضلية ( %31.22" ) القدرة على الدقة( , واختبار م %34,46م) ي  والقدم ي  الع
إستخدام , ويعزي الباحث هذا التحسن الواض  في القدرات التواف ية الا (%20.62" )  للرجلي 

, وذل  ألن التعليم االتقاني يهتم قبل االنتقال الا المرحلة التالية في  اإلسلوب اإلتقاني للتعليم
لتعليم ان ي ون الطالب لديه درجة االداى االمثل قبل االنتقال للمرحلة التالية و وهذا ما أعتمد عليه ا

الباحث في البرنامي التعليمي حيث استعام الباحث لمجموعة من االداوات والتمرينات التواف ية 
عتمد الباحث في متدرجة الصعوبة والتي يتأسس عليها اتقان األداى المهاري لالعروض الرياضية وا 

ذل  ان يتقر الطالب األداى الحركي لجملة التمرينات لش ل فردي مفصل قبل دمي االداى مما كان 
اسالم محمود   له األنر االيجابي في نفس الطالب , ويتفق ذل  مل ما توصلت إليه دراسة كل من م
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إلتقاني ا أن التعلمإلا ( م2005" ) زيد الهويدى" وهذا ما أكده ,  (3م()2010وسمير شعبان )
أنما  التعلم ينفذ في لرفة الصر يعتمد فكرة م تزويد نظرية في التعلم إضافة إلا كونه نمط من 

لها أهداف محددة مسبقًا وال يسم  للمتعلم لاالنتقال من مرحلة إلا   المتعلمين بوحدات تعليمية
 (137: 15) أخر  إال لعد إتقانه للوحدة السالقة

أنه اهم ما ساعد الطالب فا تحسن القدرات التواف ية لاستخدام التعليم كما ير  الباحث 
االتقاني , هو أنه يثير دوافل الطالب للتعليم حيث أنه يعطا الطالب الوقت الكافي لتعلم كل جزى 
من أجزاى الجملة الحركية لالعروض الرياضية لش ل منفصل , لع س الطريقة التقليدية والتا كان 

الب كم كبير من المجموعات الحركية التي يجب عليه اتقانها لش ل متكامل مما كان يالقي بها الط
م  "  ار  ع د احمد ياعر من عزيمتهم ويشعرون لاالحبا  , ويتفق ذل  مل ما اشار إليه كل 

إنارة دافعية المتعلم، , أنه يجب علا المعلم في التعليم االتقاني م( 2001ك وأحمد محمد خلل )
ه من الوقت الكافي، والعناية الالزمة للتحصيل، وأال ينتقل المتعلم من صورة من التعلم و عطائه حق

المتعلم من رتبة إلا  فعلا المعلم أن يراعي التدرج في ترقيةإلا صورة أخر  إال لعد أن يتقنها: 
 (150: 17. )أخر  ومراعاة قدرات المتعلم العقلية

واتجاهات الطالب فا العملية التعليمية , كما يؤكد الباحث علا أهمية مراعاه ميول 
أن  م(2000جا ر ع د الحميد )يشير والتفكير في وسائل وأساليب تدريسية لير تقليدية وهذا ما أكده 

إتباع الطريقة التقليدية في التدريس ال تامن نجاحًا في تدريس المهارات التي تحتاج إلا وقت طويل ألن 
من كفاىة في التدريس ال يامن النجاح في إتمام عملية التعلم فهو ي المدر  في هذه الطريقة مهما أوت

ي تفي لإعطاى النموذج وال يحدد وسائل تعليمية في الدر  فهو بذل  يجذب اهتمام المتعلم وال يحث دوافعه  
 للتفكير واالكتشاف وهذا يتناق  والمفا يم الحديثة للتربية، والتي نادت لأن لكل متعلم ذاتية خاصة له

و تاحة الفرصة للموقر التعليمي الذي يم ن من خالله إبراز شخصيته  يجب احترامها والعمل علا تقويمها،
(11  :213.) 

ويؤكد الباحث علا أهمية مراعاه ميول الطالب خاصة في تعليم العروض الرياضة لما  
تعليم عائق يتربطبها من حس في األداى وجمال في التناسق الحركي ولذل  يجب ان ال يمثل ال

وش ل من أش ال الاغط علا الطالب بتراكم التعليم دون اتقان اجزائة قبل التنقل للمستو  االخر , 
وبذل  فيير الباحث الا أهميةالتعلم االتقاني في رفل قدرة الطالب علا التوافق الحركي وذل  التقان 
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حركية تساعدهم في ا هار اجزاى الجملة الحركية لالعروض العرياضية مما ي سبهم قدرات حسية و 
 االداى المثالي لالعرض الرياضي .

-,Avilesرريستوجر  ك أجيلي وتتفق هذة التائي مل ما توصلت إليه دراسات كل من 

Christopher- ("2001م)(26 , )  رادس ي"Raczek( "2002()28م)  , انيستوا وهنريك, 

Henryk Stanistaw (2005)سعد ع د الجلي ,  (25)(م2006) وائ  حجاز" ""( , 29)م 

 .(3م()2010اسالم محمود  وسمير شعبان ),  (16()م2006")

ومن خالل العرض السابق وفي حدود اهداف البحث وفروضه ومن خالل عرض ومناقشة 
 النتائي فقد تحقق الفرض األول.

قبلي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال يا  ال"  أنه نص عل مناقشة الفرض الثان  والذى ي
وال يا  البعدي في مستو  االداى جملة العروض الرياضية الحرة والرضا الحركي لد  عينة البحث 

 ".ولصال  ال يا  البعدي

ال ينننا  القبلننني ( اننننه يوجننند فنننروق ذات داللنننة احصنننائية بنننين 8يتاننن  منننن جننندول )        
حيننث ان قيمننة , بحننث قينند الوال يننا  البعنندي لنند  عينننة البحننث فنني مسننتو  األداى والرضننا الحركنني 

(T المحسوبة )أكبر ( من قيمةT( الجدولينة عنند مسنتوي معنوينة )0,05 ) , (  2إيتىاقيمنة ) كمنا أن
وهنني بننذل  ( م 4,98:  2,25( , وبدرجننة أنننر تراوحننت مننابين )  0,84:  0,96إنحصننرت مننابين ) 

 م ننن  مالحظننة ( , وي3درجننة انننر كبيننرة , ويتانن  ذلنن  فنني الشنن ل رقننم )( فتمثننل  0,8أكبننر مننن ) 
والذي يوضن  نسنب التحسنن المئوينة بنين ال ينا  ( 4والش ل رقم )( 9) رقم جدولال بوضوح منذل  

 %27.86)والتننا انحصننرت مننا بننين قينند البحننثمسننتو  األداى والرضننا الحركنني القبلنني والبعنندي فنني 

مسىتوى "  حيث بلغت نسبة التحسنن المئوينة بنين ال ينا  القبلني والبعندي فني إختبنار,  (86.22%:
( , بينما بلغت نسبة التحسن المئوية بين ال يا  القبلي والبعدي فني إختبنار م  %86,22م )  األداء

, ويعنزي الباحنث هنذا التحسنن الواضن  فني ممسنتو  والرضنا الحركني النا  (%27.86" )  الرضا الحرك 
منل األساسنية فنا شنهور , والذي حالظ الباحث أننه كنان أحند العوا إستخدام اإلسلوب اإلتقاني للتعليم

الطالب لالسعادة أنناى التعليم نظرا ألن االسلوب االتقاني يامن للطالب اتقان كل مرحلة قبل البدى 
لزيند منن دافعيتنه للتعلنيم كمنا تشنعره فا التي تعلم المحلة التي تليها فشعور الطالب لاالتقان الحركي 

, حيث أن االتقانالحركي يساعد الطالب علا  لالرضا الحركي النتائي عن االستمتاع لاالداى الحركي
د القتصاأن امWatson. A. W.S.("1995 ) االقتصاد فنا الطاقنة وهنذا منا أكنده م واتسنون م , م

نفنننس دة عالأم انينننة إ ويتنننرجم الحركننني للتحكم كبينننرة بدقنننة منننتالزم الحركننني، قفاولتفننني الجهننند اننننناى ا
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وام انينة تحسنين التقنينة الرياضنية.  فقيةاولتلقندرات االحركات لأقل جهد وأقل طاقة، والتطوير الجيند ل
(27  :294) 

ميول الفرد ودوافعه لممارسة لع  األنشطة الرياضية تش يل  في الرضا الحركي يساعدو  
، فمن بين أهم العوامل  نفسه ويتحدد مستو  األداى من خالل تفهم أفال لالعب عن ، دون ليرها

ضي هو الشعور لالرضا عن مستو  األداى ، حيث يرتبط النجاح التي تسهم فيتحقيق اإلنجاز الريا
 (32).الحركي فيأداى النشا  الحركي لالرضا والمتعة وهما من الحوافز الدافعة إلا االهتمام لالنشا 

كما ان التحسن الواض  في مستو  األداى يرجل الا تحسن القدرات التواف ية لد  عينة 
علا أن القدرات التواف ية  تعتبر قدرات أساسية  م(2005ظيم")هبه ع د العالبحث , حيث تؤكد م 

للنشا  الرياضا لش ل عام، فالقدرات التواف ية تعد األسا  لتكوين البناى الرياضا لالعب حيث 
 (29: 24يؤنر تنمية القدرات التواف ية علا إتقان األداى المهار . )

حركي التفاق اسلوب التعليم مل ويؤكد الباحث علا أهمية أن يشعر الطالب لالرضا ال 
ميولهم ويراعي تطور قدراتهم حيث االنتقال بيم مراحل التعليم لعد اتقان المرحلة السالقة يش ل بيئة 

 . لالسعادة ويبرز افال ما لدية من قدرات صالحة للتعليم يشعر بها الطالب

-,Aviles رريستوجر ك أجيلي وتتفق هذة التائي مل ما توصلت إليه دراسات كل من 

Christopher- ("2001م)(26 , )  رادس ي"Raczek( "2002()28م)  , انيستوا وهنريك, 

Henryk Stanistaw (2005)سعد ع د الجلي ,  (25)(م2006) وائ  حجاز" ""( , 29)م 

 (3م()2010اسالم محمود  وسمير شعبان ),  (16()م2006")

وضه ومن خالل عرض ومناقشة ومن خالل العرض السابق وفي حدود اهداف البحث وفر 
 النتائي فقد تحقق الفرض الثاني.
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 ستنتاجا :اإل

واإلختبارا  المستخدمة وم  ج  ضوء اهداف البحث وجروضة وما دم استخالصة م  دجربة البحث 
 -ستنتاجا  التالية:لنتائج دم التوص  ال  اإلحدائ  لخالل التحلي  اإل

تحسن القدرات التواف ية لطالب فريق م أنر ايجابيًا  يمفي التعل االتقاني األسلوبإستخدام  -1
 .(%34.46: %7.98)العروض الرياضية , بنسب مئوية تراوحت ما بين

الشعور لالرضا الحركي وبنسبة تحسن م أنر ايجابيًا  االتقاني في التعليم األسلوبإستخدام  -2
 (.%27,86مئوية بلغت )

الشعور لالرضا الحركي وبنسبة تحسن م أنر ايجابيًا  ماالتقاني في التعلي األسلوبإستخدام  -3
 (%86,22مئوية بلغت )

 -توصيا :ال

 بما يل : الباحث يوص ج  ضوء نتائج البحث واالستنتاجا  الت  دم التوص  اليها      

 األهتمام لاستخدام اساليب تدريبية تتفق وميول ورغبات الطالب. -1

   يم العروض الرياضية . استخدام االسلوب االتقاني في تعل -2

 .االهتمام بتوفير بيئة تعليمية يشعر فيها الطالب لالرضا الحركي -3

 .االهتمام بتنمية القدرات التواف ية إلرتباطها لاالداى المثالي في العروض الرياضية -4

 

 المراجع

 المراجع العربية :أواًل 

  ىىىىىىىىد الوكيىىىىىىىىىىىىم ع ىىىىىىىىىىىىإ راهي  .1
 م(2000ار)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالف

، الدلتا  2إعداد و نتاج برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية ،   :
 لتكنولوجيا الحاسبات، طنطا 

 محمد ا راهيم  .2

 م(1995جارو )

 والقدرات البدنية الصفات لع  علي الرياضية العروض أسلوب تانير :

 ماجستير، رسالة االساسي، التعليم من األولي حلقةال لتالميذ العقلية

 .طنطا جامعه الرياضية، التربية كلية

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

271 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 064مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

حمد محمود اسالم م  .3
وسميىىىر ع د الن   

 م(2010)شعبان

 

أنر ممارسة العروض الرياضية لاألدوات في تحسين الحالة العقلية  :
نتاج وبع  القدرات التواف ية لد   طالب كلية التربية الرياضية، ا

علمي، كلية التربية الرياضية، انتاج علمي، كلية التربية الرياضية، 
 جامعة االس ندرية.

نظريات وتطبيقات ، دار الفكر  –: طرق تدريس الرياضيات  : م(2001اد )ىىىىىإسماعي  محمد ص  .4
 .العربا ، القاهرة 

 لحر، بور سعيد.نظريات الحركة. مطبعة الشباب ا : (م1986السيد ع د المقدود)  .5

 (م2003)المحرزى ع د هللا مهدى  .6

 

أنر استخدام نالث طرق عالجية فا أطار إستراتيجية إتقان التعلم  :
علا تحصيل طالب المرحلة األساسية فا مادة الرياضيات ، رسالة 
دكتوراة لير منشورة  ، جامعة لغداد ، كلية التربية ،أبن الهيثم ، 

 لغداد

 وبع  لالنفس والثقة الخجل علي للتمرينات رياضي عرض فاعلية : م(2002جراا) عظيمال ع د الهام  .7

 مجلة الرياضية، التربية كلية طالبات لدي البدنية الصحة م ونات

 التربية- كلية األول، النصر الثاني المجلد الشاملة، التربية لحوث

 .الزقازيق جامعه للبنات، الرياضية

فاعلية العرض الرياضي علا مستوي اداى القدرات االدواكية  : (م2012ام  محمود ربيع )  .8
الحركية والرضا الحركي بدر  التربية الرياضية، رسالة ماجستير 

 لير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق.

 ىىىد الع يىىىىىىىى كىىىان ع ىىىىىىىىىىىىىايم 9 .9
(م1992اد )ؤ ىىىىىىىىىى ة جىىىىىىىىىىىىىع  

أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، منشأه المارف،  :
 اإلس ندرية.

 

د ىىىىىىىىىىىد الحميىىىىىىىىىىىىىىىىر ع ىىىىىىىىىجا   .10
 (م2000ىر)ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىج

 ، دار النهاة المصرية، القاهرة"سي ولوجية التعلم ونظريات التعلم" :

يد ىىىىىىا ر ع ىىىىىىىىىىىىد الحمىىىىىىىىىىىىج  .11
 (م2007)رىىىىىومحمود أحمد عم,

أختبار الذكاى اللفظا للمرحلة الثانوية والجامعية ، دار النهاة  :
 .المصرية ، القاهرة

 فاعلية االشتراك فا العروض الرياضية علا تنمية وترتيب ال يم:  : م(2003)حازم جاد عيسى  .12

 سنة،المؤتمر العلما السنو   (11) قية لد  األطفال من سناألخال

الرالل استراتيجية التعليم النوعا فا مصر ، كلية التربية النوعية ، 
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  .جامعه المنصورة

عالقة القدرات التواف ية ونسب مساهمتها لالمستوي الرقمي لمتسالقي  : (2017)حس  عل  أحمد   .13
، 28ع ،المجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضةدفل العجلة، 

 كلية التربية الرياضية، جامعة المنصورة.

أالء ع د هللا  خالد فيد  ك  .14
 (م2002)

دراسة الفروق فا مستو  الرضا الحركا فا مادة العاب الساحة  :
، مجلة التربية الرياضية والميدان بين طالبات كلية التربية الرياضية 

 ، جامعة الموصل ، الحاد  عشر ، العدد الثانا

 القاهرة.مهارات التدريس الفعال ، العين ، دار الكتاب الجامعا ، : م(2005زيد محمىد الهويدى )  .15

سعد محمىد ع د الجلي     .16
 م(2006)

 

ب المعرفا تأنير أستخدام أسلوبا التعلم التعاونا واإلتقان علا الجان :
والمهار  لسباحة الزحر علا البطن لطلبة قسم التربية الرياضية ، 
 رسالة دكتوراة لير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا

 ار  احمد ك وأحمد محمد   .17
 (م2001) للىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىخ

لجامعة الفكر التربو  عند الغزالا والقاسا ، مجلة كلية التربية ، ا :
 8المستنصرية ، العدد 

 محمد ع يا   .18

 م(1997خ اب)

 المعارف، دار الثامنه، الطبعة للبنات، التمرينات والعروض الرياضية :

 .القاهرة

عنايا  محمود جرا وجاد    .19
 م(2004د الب   )ىىىىىىىىىمحم

التمرينات اإليقاعية والجمباز اإليقاعي والعروض الرياضية , دار  :
 ر العربي , القاهرة.الفك

 م(1992جا مة إ راهيم حميدة)  .20

 

التعلم لإلتقان وأنرة علا التحصيل فا مادة الجغرافيا ، دراسات  :
 ، المجلد السالل ، القاهرة ، عالم الكتب46تربوية ، الجزى 

فنية، دار الفكر األسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات ال  : م(1997ليل  ع د الع ي  زهران)  .21
  .العربي، القاهرة

محمد حس    .22
 م(1998عالوى)
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