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ملخص
أدت ال ثورة العلمية والتكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم الى أعادة النظر فى استراتيجية
استخدام التكنولوجيا فى التعليم فلم يعد النظر اليها كوسيلة تعليمية فقط  ،بل أصبح ينظر اليها كنظم
كاملة تستخدم فى العملية التعليمية لتحقيق أهداف محددة بحيث تصبح جزءا متكامال من نظام أكبر
واضح الهدف ،و اليمكن للتربية الرياضية ان تحقق التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى الفرد كما هو
مطلوب منها فى أقل وقت وبأقل تكلفة اال عن طريق استخدام تكنولوجيا التعليم .
ومن هنا يمكن القول بأن العالقة بين التربية الرياضية وتكنولوجيا التعليم عالقة موجبة بين كل
منهما  ،حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم فى أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ السرعة فى
التعلم واستثمار الوقت والجهد ،وقد ذكر أحمد طلحة ( )2016نقال عن (مايكل تشاو واخرون ،
سبيرز واخرون ) أن بعد البحث أصبحت مزايا تقنيات التعلم ثالثية االبعاد فى التدريس أوالمساعدة
في التعلم لمجموعة واسعة من مواد التربية البدنية والمهارات الحركية واضحة وقابلة للتحقيق
وتشجع على درجة عالية من التفاعل والقدرة على محاكاة الظواهر فى العالم الحقيقى بسهولة .
ويظهر ذلك فى الجمباز الفنى كمثال الحدى الرياضات الرئيسية ،والتى تتميز بتعدد وتنوع
مهاراتها الحركية والتى يتسم أدائها بالصعوبة وبصفة خاصة مهارات السالسل الحركية ،والتى
يتطلب عند تعليمها وجود وسيلة متطورة لتعليم وتدريب المهارة بصورة افضل،والتحليل الحركى
للمهارة يمكن من التعرف على المتطلبات الميكانيكية الصحيحة كما يوضح المتطلبات البدنية لالعب
الجمبازوالمطلوبة الداءالمهارة .
واستخالصا ترى الباحثة أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تعليم بعض مهارات الجمباز لذا
رات الباحثة استخدام تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد فى التعرف على مدى تحسن الجوانب المعرفية
المرتب طة باالداء المهارى كنتيجة الستخدام هذه التكنولوجيا مستخدمة فى ذلك المنهج التجريبى ،
وعينة تم اختيارها عمديا من طالبات الفرقة االولى بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات
قوامها ( )80طالبة  ،تم تقسيمهن الى مجموعتين أحداهما ضابطة قوامها ()40طالبة تم تطبيق
الطريقة المتبعه عليهن  ،واالخرى تجريبية وقوامها ( )40طالبة تم تطبيق تكنولوجيا النماذج ثالثية
االبعاد عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أ.د سامية محمد سليمان غانم  /أستاذ طرق التدريس المتفرغ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس االسبق بكلية التربية الرياضية للبنات
جامعة مدينة حلوان
(**)أ.د سعيد عبد الرشيد خاطر  /أستاذ الميكانيكا الحيوية المتفرغ ورئيس قسم التمرينات والجمبازاالسبق بكلية التربية الرياضية جامعة
مدينة السادات
(***)أ.د وفاء محمد مفرج أبو عمار  /أستاذ المناهج ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس سابقا بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة
حلوان
(****) هبه أحمد محمود نصار /أخصائى رياضى باالدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس

وقد أظهر استخدام التكنولوجيا الحديثة أثر ايجابى على المجموعة التجريبية فى تحسين االجوانب
المعرفية وقد ظهر ذلك فى الفروق فى القياسات البعدية لكال من المجموعتين التجريبية والضابطة
والتى كانت فى صالح القياسات البعدية للمجموعة التجريبية ،واوصت الباحثة باالسترشاد باستخدام
تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد فى تعليم وتدريب الطالبات والطلبة فى كليات التربية الرياضية
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أوال :المقدمة ومشكلة البحث
أدت الثورة العلمية والتكنولوجية التى يشهدها العالم اليوم الى أعادة النظر فى استراتيجية
استخدام التكنولوجيا فى التعليم فلم يعد النظراليها كوسيلة تعليمية فقط  ،بل أصبح ينظر اليها كنظم
كاملة تستخدم فى العملية التعليمية لتحقيق أهداف محددة بحيث تصبح جزءا متكامال من نظام أكبر
واضح الهدف  ،متماسك المكونات التى يقوم بعضها لبعض )56 :3( .
والتطور الشامل للعملية التعليمية يركز على تكنولوجيا التعليم بما تقدمه من مناهج وخبرات تعليمية
ثرية ذات أهداف واضحة ومحددة  ،منها اعداد المعلم الكفء والذى يعتبر جوهر العملية التربوى ،
وأيضا اعداد المتعلم  ،وتزويد ه بالخبرات والمهارات لمواجهة التطورات التقنية السريعة للنهوض
بمجتمعه على أساس علمى سليم )130 :16(.
و يعد مفهوم التكنولوجيا من المفاهيم ا الساسية التى شكلت مجال تكنولوجيا التعليم  ،فعندما كان
ينظر الى التكنولوجيا على أنها المنتجات من االجهزة واالدوات كان مجال تكنولوجيا التعليم هو
مجرد استخدام بعض أو كل تلك المنتجات فى عملية التعليم والتدريس  ،ومن ثم كان التعليم
تكنولوجيا بالقدر الذى يعتمد فيه على تلك االجهزة واالالت ولما تغيرت النظرة الى التكنولوجيا
وتطورمفهومها  ،وأصبح يتضمن الطرائق واالساليب جنبا الى جنب فى تكامل مع االجهزة واالالت
ونتيجة لذلك كان تطور مفهوم تكنولوجيا التعليم ) 15 :10(.
واليمكن للتربية الرياضية ان تحقق التنمية الشاملة المتزنة لمختلف قوى الفرد كما هو مطلوب منها
فى أقل وقت وبأقل تكلفة اال عن طريق استخدام تكنولوجيا التعليم .
ومن هنا يمكن القول بأن العالقة بين التربية الرياضية وتكنولوجيا التعليم عالقة موجبة بين كل
منهما  ،حيث أن استخدام تكنولوجيا التعليم فى أنشطة التربية الرياضية تحقق مبدأ السرعة فى
التعلم واستثمار الوقت والجهد  ،وبذلك تكون تكنولوجيا التعليم ضرورية النجاح هذا النوع الحيوى
من التربية وتحقيق أهدافه المنشودة )152 :8(.
وهنا يجدر الذكر بأن تكنولوجيا التعليم تلعب دورا هاما فى مجال التعليم ومواجهة المشكالت التى
تعوق تحقيق أهدافه  ،وتعرف تكنولوجيا التعليم بأنها " تخطيط واعداد وتطوير وتنفيذ وتقويم كامل
للعملية التعليمية من مختلف جوانبها  ،ومن خالل وسائل تقانية متنوعة  ،تعمل جميعها وبشكل
منسجم مع العناصر البشرية لتحقيق أهداف التعليم )44 :12( .
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جامعة مدينة حلوان
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وقد أشار وينج سونج) )2000( ( Wing cheungأ ن استخدام التكنولوجيا الحديثة ،يهدف
باالساس الى اعداد بيئة تعليمية تحقق من خاللها عملية التعلم بكفاءة وفاعلية )70 : 17(.
وتطبيق هذه التقنيات التعليمية ليس مفيدا فقط لتحفيز الطالب بل لزيادة مكاسب التعلم وتوليد التعاون
والتفاعل  ،وتحسين مواقف التعلم  ،وجعل التعلم ممتعا  ،كما يبين أن استخدامها يرتبط ارتباطات
كبيرة مع المهارات المكانية )9 :14 ( )498-508 : 18( .
وارتباطها بالمهارات المكانية يوضح اهمية استخدام هذه التكنولوجيا فى رياضة الجمباز ،حيث ان
التنفيذ الصحيح للمهام البدنية فى الجمباز يرتبط باستخدام الالعب للقدرات المكانية ،حيث أن الالعب
يقوم بحركات معقدة فى الهواء يحتاج فيها لتحول وتنسيق أجزاء مختلفة من الجسم وتحريكها حول
محاور فراغية مختلفة  ،لذلك تحتاج الى وجود ادراك كامل بالعالقات المكانية والوقت  ،وما الى ذلك
فى تنفيذ هذه الحركات المعقدة للغاية وهومايتفق مع لوبيز وبوستينغو ()2012أن القدرة المكانية تمثل
عامال مهما جدا مرتبطا بأفضل تنفيذ للحركات )29-34 :15( .
وعند تدريس الجمباز يعتبر االلمام الكافى بطرق وأساليب التدريس الخاصة لهذا النشاط من
أهم االمور المساعدة على تحقيق االهداف الخاصة بتطوير واكتساب المهارات وذلك باالضافة
الى المبادئ االتية :
 فهم النواحى الفسيولوجية وااللمام بتأثير النشاط البدنى فى النمو والتطور.
 ادراك النواحى الفنية بأسلوب التحليل المهارى .
 تعليم مهارات الجمباز طبقا لالسس النفسية والميكانيكية والتربوية .
 أستخدام أساليب التدريب الرياضى.
 أستخدام وسائل التقويم والمتابعة )198 : 6 ( .
ويمكن اعتبار رياضة الجمباز من أحد الرياضات األساسية التى تساعد الفرد على تنمية صفاته
البدنية والنفسية .
كما أن أنشطة رياضة الجمباز تتميز بتأثيرها الفعال فى تنمية عناصر اللياقة البدنية وتطور المهارات
الحركية المركبة  ،والمهارات الحركية االساسية كالوثب والقفز والحجل .
و باالضافة الى هذه العوامل البدنية فان الجمباز ينمى الكثير من الصفات العقلية كاليقظة والجرأة
والدقة والتفكير السريع )15 :1(.
ولرياضة الجمباز أهمية كبيرة فى برامج التربية الرياضية  ،ذلك أنها تساعد على أشباع حاجات
الفرد المباشرة  ،كما يسهل اختيار مايتالئم مع المراحل السنية مثل جمباز االلعاب لرياض االطفال ،
وجمباز الموانع لجميع االعمار  ،وجمباز االجهزة طبقا لمستويات الممارسين  ،وجمباز البطوالت
لمن نبغ فى أداء مهارات ذات مستوى عالى )25 :2( .
ويرى على البنا ( )2002بان تدريس الجمباز باستخدام تكنولوجيا التعليم يعمل على امداد المتعلم
بالبرامج التعليمية الجاهزة لمن ال يستطيع الحصول على المعرفة من العاملين فى التدريس نتيجة
لنقص تأهيل المدرسين ) 175 :5 (.
وال يتوقف االمر فقط على استخدام التكنولوجيا وعمل البرامج لتعليم وتدريب المهارات الرياضية،
وانما يعتمد تعليم وتدريب المهارات الرياضية ايضا على مجموعة من المبادئ االساسية المستقاة
من نظريات وقوانين العلوم المرتبطة بنشاط الجسم البشرى ،ولتوفير القدرة الكافية للتعليم أوالتدريب
لدى القائمين بهذه العملية فان هذه المبادئ والقوانين يجب أن تصاغ بشكل تطبيقى يفسرحركة
االنسان  .ويتطلب ذلك بالدرحة االولى المام القائمين على عملية تدريب وتعليم المهارات
الرياضية  ،بقواعد التحليل الحركى ((393 :4
والتحليل الحركى هنا كاسلوب من اساليب التكنولوجيا الحديثه فى تعليم الجمباز الفنى يعطى

مواصفات االداء المهارى الدقيق لالرتقاء بمستوى االداء المهارى  ،وقد اوصى
"اندريان وكوبر ) 1995 (“ Adrian,& Cooperبأنه يمكن استخدام التصوير بالفيديو مع
برامج الكمبيوتر فى الحصول على متغيرات التحليل الحركى بأسرع وقت ممكن وأقل مجهود
وتكلفة )133 : 11( .
وقد اختلفت وتعددت وسائل التحليل للمهارات الحركية  ،ومن أهم الطرق الموضوعية التحليل
البيوميكانيكى والذى يعتمد على الزمن كعنصر هام لمعرفة الكثير من المهارات ويتم ذلك باستخدام
التحليل الحركى باستخدام البعدين (  )2 Dimensionsأو الثالث أبعاد ( ( 3Dimensions
وكثيرا ما يعطى التحليل باستخدام البعدين فقط معلومات غير كافية وغير دقيقة عن الحركة
موضوع الدراسة  ،ويظهر ذلك بشكل واضح فى الحركات البشرية حيث أنها تحدث غالبا الى أكثر
من محورين  ،لذا يتضح فائدة استخدام تقنية التصوير ثالثى االبعاد لتوضيح الزوايا والجوانب التى
يصعب الحصول عليها من التصوير ثنائى االبعاد )48 :3( .
كما أن وجود أجسام ثالثية االبعاد وتفاعالت غنية مع المحتوى التعليمى الى زيادة مدة المشاركة
النهم يحفزون المتعلمين على أن يكونوا أكثر نشاطا )14-5 :13(.
وترى الباحثة أن تعدد وسائل تكنولوجيا التعليم يفيد ويثرى العملية التعليمية ويتيح الفرصة لجميع
العاملين فى مجال التربية الرياضية بتطوير االداء سواء للمتعلمين أوالالعبين ،كما أن ان دمج اكثر
من وسيلة من وسائل التكنولوجيا ينبئ بالوصول الى مستوى افضل فى الجوانب البدنية والمهارية
والمعرفية على حد سواء .
ويتضح ذلك الدمج بين الوسائل التكنولوجية فى تقنية النماذج ثالثية االبعاد  ،حيث يتم فيها استخدام
التحليل ا لحركى لالداء ثم يتم صياغته على هيئة صور ثابتة لالداء الحركى ،ويقوم المختص بتحويلها
لمقاطع فيديو توضح االداء المهارى من  3زوايا مختلفة  ،وتظهر النصوص المكتوبة التى توضح
المراحل الفنية لالداء أثناء عرض المهارات فى الفيديو ويتم عرضها على شاشة الحاسب االلى او
على جهاز الداتا شو اذا كانت أعداد المستفيدين كبيرة .
ومما سبق يتضح أن تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد تعمل كمنظومة تكنولوجية يتم فيها استخدام
برامج الكمبيوتر و مقاطع الفيديو والنصوص المكتوبة و برامج التحليل الحركى ليتم عرضها بشكل
متكامل يستفيد منه المتعلم وهذا مايتفق مع محمد طالب عبيدان  ،عادل عوض(  ) 1995أن برامج
الكمبيوتر التعليمية أصبحت أكثر رسوخا مما جعله يشهد نقلة نوعية فى مجاالت التعليم والتعلم هذه
النقلة أساسها التطوير التربوى القائم على التكنولوجيا الحديثة المتمركزة على الكمبيوتر .
() 171 :7
و تزيد العالقة الوثيقة بين استخدام تكنولوجيا الحديثة فى تعليم وتدريب رياضة الجمباز ومدى
فاعلية تحقيق النواتج التعليمية  ،حيث أن استخدام التحليل الحركى ثالثى االبعاد كتقنية من تقنيات
التكنولوجيا يعد من الوسائل التكنولوجية التى تحسن من مستوى االداء المهارى ورات الباحثة ان
استحداث النماذج الثالثية االبعاد (وهى نماذج مصورة من  3زوايا لالداء الحركى للمهارات )
كتقنيةمن تقنيات التكنولوجيا قد يحسن من االداء المهارى وذلك الن هذه النماذج تتيح الفرصة للمتعلم
ان يرى االداء بشكل اكثر دقة وتفصيال  ،أما أذا أضفنا نصوص مكتوبة الى مقاطع الفيديو التى

تحوى النماذج ثالثية االبعاد قد يثرى هذا من نتائج العملية التعليمية ويعزز الجانب المعرفى خاصة
لو تم استخدام هذه النصوص فى التغذية الراجعة.
و من خالل عمل الباحثة كمنتدبة بقسم التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية جامعة مدينة
السادات رأت أن تطبيق تلك التكنولوجيا الحديثة فى تعليم بعض مهارات الجمبازلطالبات الفرقة
االولى بكلية التربية الرياضية قد يحسن أالداء المهارى كما أنه يمكن أن يحسن الجوانب المعرفية
المرتبطة باالداء المهارى
لذا رأت الباحثة أن تستخدم النماذج ثالثية االبعاد كتقنية من تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى تعليم
مهارات الجمباز قيد البحث بهدف التعرف على مدى ارتباط تحسن الجوانب المعرفية بتحسن االداء
المهارى لدى الطالبات مما دعا الباحثة لعمل برنامج لتعليم مهارات الجمباز المحددة بالبحث ثم قياس
الجانب المعرفى الناتج عن هذا البرنامج ومدى تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة فى اكتساب
الجوانب المعرفية المرتبطة باالداء المهارى .
هدف البحث
هدف البحث الى التعرف على تأثير استخدام التكنولوجيا الحديثة على المجال المعرفى المرتبط
باالداء المهارى .
فروض البحث
 --1توجد فروق دا لة أحصائيا بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى اكتساب (الجوانب
المعرفية ) للمهارات قيد البحث فى القياسات البعدية لصالح المجموعة التجريبية
 -2يوجد معدالت تغير بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى اكتساب (الجوانب المعرفية )
لمهارات الجمباز ( قيد البحث) .
اجراءات البحث
منهج البحث
استخدمت الباحثة المنهج التجريبى ذا التصميم (القبلى – البعدى) لمجموعتين أحداهما تجريبية
واالخرى ضابطة .
عينة البحث

تم أختيار عينة البحث الجراء التجربة االساسية عمديا من طالبات الفرقة االولى بكلية التربية
الرياضية (جامعة مدينة السادات )حيث تكونت العينة من( )80طالبة  ،وتم توزيعهن عشوائيا
الى مجموعتين متساويتين بواقع ( )40طالبة لكل مجموعة من مجموعتى البحث .
أدوات جمع البيانات
 -1المراجع العلمية والرسائل والنشرات والدوريات العلمية التى تتصل بموضوع البحث .
 -2استما رة أستطالع رأى الخبراء فى تحديد محاور االختبار المعرفى لقياس الجوانب المعرفية
المكتسبة من البرنامج المقترح .

 -3استمارة أستطالع رأى الخبراء فى محتوى االختبار المعرفى و مدى مناسبه عبارات االختبار
المعرفى للمحاور التى تم تحديدها مسبقا .
 -5االجهزة واالدوات المستخدمة بالبرنامج :
 أجهزة الجمباز القانونية . و أدوات الجمباز المتوفرة داخل صالة الجمباز :مثل  (:المراتب – المقاعد السويدى – حبال التسلق – البار  -ساللم القفز – ساللم الحائط
................الخ)
خطوات تنفيذ التجربة
 بناء اختبار معرفى مقنن من خالل تعديله وفقا لرأى الخبراء . الدراسات االستطالعية تم تطبيق الدراسة االستطالعية على عينة من نفس مجتمع البحث عددهن ( 20طالبة ) وتماستبعادهن فى الدراسة االساسيه وذلك للتأكد من المعامالت العلمية لالختبار المعرفى .
 القياسات القبلية عمل قياس قبلى لمفردات البحث وهى ( االختبارات المهارية ،االختبار المعرفى ). الدراسة االساسية -تم تطبيق الدراسة االساسية على العينة بعد تقسيمها عشوائيا الى مجموعتين احداهما تجريبيةواالخرى ضابطة متساويتين عدد كل مجموعة ( 40طالبة ) .
 قامت الباحثة عقب اإلنتهاء من القياس القبلى بعرض وتطبيق البرمجية التكنولوجية القائمةعلى تقنية النماذج ثالثية االبعاد على المجموعة التجريبية  ،كذلك قامت الباحثة بالشرح
والعرض بالطريقة المتبعة حاليا للمجموعة الضابطة بواقع وحدتين إسبوعيا ً  ،وكان زمن
الوحدة الواحدة ( 90ق)  ،ولمدة شهر ونصف  ،أى بإجمالى  12وحدة لكل مجموعة من
مجموعتى البحث وقد تم العرض والتطبيق لكال المجموعتان فى نفس الوقت والفترة الزمنية
بواسطة الباحثة وعضوة من أعضاء هيئة التدريس .
 تبدأ طالبات المجموعتين الخطوات التعليمية والتطبيقية فى نفس التوقيت غير أن التغذيةالراجعة لطالبات المجموعة التجريبية تتم عن طريق عرض المهارات باستخدام تقنية النماذج
ثالثية االبعاد من خالل عرضها على جهاز ( ، )DATA SHOWبينماالتغذية الراجعة
للمجموعة الضابطة تتم شفهيا عن طريق المدرس وذلك لمدة ()30ق .
 يتم تجميع ك ٍل من المجموعتين التجريبيتين إلجراء التهدئة والتحية واإلنصراف لمدة ( )5ق عنطريق ك ٍل من الباحثة وعضو هيئة التدريس(القائمة بمعاونة الباحثة فى تنفيذالبرنامج) .
 القياسات البعديةقامت الباحثة بإجراء القياسات البعدية لمفردات البحث كاالتى
 مهارات الجمباز المطبقة بالبحث ( الدحرجة االمامية منتصف عارضة التوازن  ،دورةأمامية على الحوض على البار السفلى للعارضتين مختلفتا االرتفاع  ،الوقوف على اليدين

على االرض )
 الجوانب المعرفية لطالبات المجموعتين التجربيبة والضابطة من خالل االختبار المعرفىالمصمم من قبل الباحثة والذى تم تعديله وفقا الراء الخبراء .

المعالجات االحصائية
 المتوسط الحسابى الوسيط االنحراف المعيارى معامل االلتواء معامل االرتباط اختبار "ت"نتائج البحث والمناقشة
جدول ( ) 1
داللة الفروق بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة
فى متغير االختبار المعرفى
ن  = 1ن 40 = 2
قيمة
الفرق بين
المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
المتغيرات قيد البحث
المتوسطيين " ت "
±ع
س/
±ع
س/
االختبار المعرفى

31.60

2.63

24.70

3.91

6.90

*13.37

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( 2.0 = ) 0.05
يتضح من جدول (  ) 1إنه توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعتى
البحث التجريبية والضابطة فى متغير " االختبار المعرفى "  ،ولصالح القياس لبعدى للمجموعة
التجريبية .
جدول ( ) 2
معدالت التغير للقياسات البعدية عن القبلية لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة
فى متغير " االختبار المعرفى "
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
المتغير قيد
معدل التغير
معدل التغير
البحث
بعدى
قبلى
بعدى
قبلى
%
%
االختبار
المعرفى

6.97

24.70

254.37
%

7.30

31.60

332.87
%

يتضح من جدول (  ) 2أن معدالت التغير للقياسات البعدية عن القبلية للمجموعة الضابطة فى متغير
" االختبار المعرفى " قد بلغ ( ، ) 254.37%فى حين بلغ للمجموعة التجريبية (.) 332.87%
ويظهر الجدول تفوق المجموعة التجريبية عن الضابطة فى االختبار المعرفى .
مناقشة النتائج
يتضح من الجدول (  )2نسب معدالت التغير فى االختبار المعرفى كانت أفضل للمجموعة
التجريبية عن الضابطة وترجع الباحثة ذلك التحسن للتأثير االيجابى للبرنامج المقترح باستخدام
تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد ،حيث أن عرض نماذج المهارات من 3زوايا مختلفة أتاح للطالبات
التعرف على جميع زوايا الحركة والعضالت المشتركة فى االداء  ،كذلك تم عرض نصوص مكتوبة
للمراحل الف نية لالداء مصاحبة لعرض النماذج المصممة للمهارة  ،وأدى كل ماسبق الى ترسيخ
الجوانب المعرفية فى ذهن الطالبات من خالل عرض النماذج باالضافة للنصوص المصاحبة له ،
كما أن تكرار عرض المهارة يعزز من تكوين تغذية راجعة تثبت شكل االداء المهارى وتثرى من
كم المعلومات ا لمقدم للطالبات حيث أن تحسن االداء المهارى يعود بالتحسن على الجانب المعرفى ،
ويفتقد البرنامج المتبع تلك الخصائص والمميزات حيث يعتمد على عرض المعلومة خالل أداء
النموذج  ،واعطاء التغذية الراجعة بشكل منفصل لكل طالبة أثناء تصحيح االداء المهارى لها من
قبل عضو هيئة التدريس مما يقلل من االستفادة من التغذية الراجعة كوسيلة لتثبيت المعلومات .
وتتفق تلك النتائج مع نتائج كل من دراسة (وفاء على طلب ، )2013و (محمد على محمد  )2009فى
بأن استخدام برامج تكنولوجيا التعليم المختلفة لها تأثير أيجابى وأكثر فاعلية من البرامج التقليدية
االستخالصات
فى ضو ء أهداف البحث وفى حدود عينة البحث ومن واقع البيانات والمعلومات التى توصلت اليها
الباحثة وفى ضوء المعالجات االحصائية تم استخالص االتى :
 -1البرنامج المقترح باستخدام تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد و الذي تعرضت اليه المجموعة
التجريبية له اثر ايجابي وفعال في اكتساب الجوانب المعرفية المرتبط باالداء المهارى في
الجمباز .
 -2بناء االختبارات المعرفية يحدد مدى اكتساب الجوانب المعرفية مما يمكن القائمين على عملية
التعليم من أدخال التحسينات واالستعانة بالوسائل التى تحسن من عملية التعلم والمعرفة .
 -3برامج تكنولوجيا التعليم الحديثة ترتبط ارتباطا وثيقا بتنمية و تطوير األداء المهارى والمعرفى
على حد سواء لطالبات كليات التربية الرياضية مقارنة بالطريقة التقليدية .

التوصيات

في ضوء ما تم استخالصه و في حدود خطة اجراءات هذا البحث و بناء على العالقات االيجابية التي
بين البحث واكتساب الجوانب المعرفية وارتباطها بالجانب المهارى تستطيع الباحثة بأن توصى بما
يلى :
 -1توجيه نتائج هذه الدراسة والبرنامج المستخدم وخطوات تنفيذه الى أعضاء هيئة التدريس فى
كليات التربية الرياضية المكانية االستفادة من هذه النتائج .
 -2ضرورة العمل على تطوير االمكانات والبنية التكنولوجية فى جميع كليات التربية الرياضية
لتفعيل دور التكنولوجيا واالستفادة منها .
 -3اجراء هذا البحث على عينات أخرى لتوسيع قاعدة استخدام البرامج التكنولوجية كأساس فى
اكساب الجوانب المهارية والمعرفية فى الرياضات المختلفة .
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