تأثير استخدام تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد فى تعليم بعض مهارات الجمباز للطالبات الجدد
بكليات التربية الرياضية





أ.د سامية محمد سليمان غانم (*)
أ.د سعيد عبدالرشيد خاطر (**)
أ.د وفاء محمد مفرج أبو عمار(***)
هبه أحمد محمود نصار (****)

ملخص
يشهد العالم االن ثورة هائلة فى التكنولوجيا والتقدم العلمى الواسع ،بحيث أصبح التنافس بين الدول
يرتكز أساسا على القدرات واالمكانات العلمية والتكنولوجية  ،ويشير هان كان ( )2011الى ان
استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العديد من المجاالت هو االتجاه السائد ،كما أن الوسائل القائمة
على تكنولوجيا المعلومات توفر أساسا علميا لتطوير االداء الرياضى  ،و اليتوقف االمر فقط على
استخدام التكنولوجيا وعمل البرامج لتعليم وتدريب المهارات الرياضية وانما يعتمد تعليم وتدريب
المهارات الرياضية أيضا على مجموعة من المبادئ االساسية المستقاة من نظريات وقوانين العلوم
المرتبطة بنشاط الجسم البشرى .
ولتوفير القدرة الكافية للتعليم أو التدريب لدى القائمين بهذه العملية فان هذه المبادئ والقوانين يجب
أن تصاغ بشكل تطبيقى يفسر حركة االنسان  ،ويتطلب ذلك المام القائمين على عملية التدريب وتعليم
المهارات الرياضية بقواعد التحليل الحركى  ،وقد اختلفت وتعددت وسائل التحليل للمهارات الحركية
ومن أهمها التحليل الحركى باستخدام البعدين (  )2 Dimensionاو الثالث ابعاد ( 3
 ) Dimensionوكثيرا 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
على أكثر من محورين لذا يتضح فائدة استخدام تقنية التصوير ثالثى االبعاد لتوضيح الزوايا التى
يصعب الحصول عليها من التصويرالثنائى االبعاد .
واستخالصا ترى الباحثة أن اهمية تصميم برامج تستخدم تقنية التحليل الحركى ثالثى االبعاد يؤدى
الى نتائج أفضل على مستوى تحسين االداء المهارى لمهارات الجمباز  ،لذا اتضحت للباحثة فكرة
تصميم برنامج تعليمى يعتمد على استخدام نماذج ثالثية االبعاد للطالبات وكانت العينة تم اختيارها
عمديا من طالبات الفرقة االولى بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات بواقع مجوعتين
أحداهما تجريبية عددها (40طالبة ) واالخرى ضابطة عددها
( 40طالبة ) وتم تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية  ،و البرنامج المتبع على
المجموعة الضابطه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أ.د ساميةمحمد سليمان غانم /استاذ طرق التدريس المتفرغ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس االسبق بكلية التربية الرياضية للبنات
جامعة 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  /استاذ المناهج ورئيس قسم المناهج وطرق سابقا بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان .
(****) هبة أحمد محمود نصار /اخصائى رياضى باالدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس .

وقد أظهر البرنامج التعليمى أثر ايجابى على المجموعة التجريبية فى تحسين االداء المهارى لطالبات
الفرقة االولى بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات وقد ظهر ذلك فى الفروق فى القياسات
البعدية لكال من المجموعتين التجريبية والضابطة والتى كانت فى صالح القياسات البعدية للمجموعة
التجريبية ،واوصت الباحثة باالسترشاد بمحتوى البرنامج باستخدام تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد
فى تعليم وتدريب الطالبات والطلبة فى كليات التربية الرياضية .

تأثير استخدام تكنولوجيا النماذج ثال ثية االبعاد فى تعليم بعض مهارات الجمباز للطالبات الجدد
بكليات التربية الرياضية





أ.د سامية محمد سليمان غانم (*)
أ.د سعيد عبد الرشيد خاطر (**)
أ.د وفاء محمد مفرج أبو عمار (***)
هبه أحمد محمود نصار (****)

المقدمة ومشكلة البحث
يشهد العالم االن ثورة هائلة فى التكنولوجيا والتقدم العلمى الواسع  ،بحيث اصبح التنافس بين الدول
يرتكز اساسا على القدرات واالمكانات العلمية والتكنولوجية  ،لذلك كان البد أن نواكب تلك الثورة
التكنولوجية الهائلة وتتمثل الفائدة الحقيقة من التكنولوجيا فى المجال التعليمى فى اعادة الصياغة
وا لتوجيه لفكر المعلم لكى يستطيع ان يبنى متعلما قادرا على البحث واالبداع وتكوين شخصية
منتجه)22( .
ومفهوم تكنولوجيا التعليم شامل جامع لكل نشاطات التعليم والتعلم بدء من التقنيات التربوية –الوسائل
السمعية والبصرية – وسائل التعلم واالتصال – المعينات البصرية – الصور الثابتة – رحالت –
معارض .وعليه فان تكنولوجيا التعليم فرصة ممتازه للمعلم لكى يؤدى واجبه المهنى بصورة أيسر
حيث أنه قاعدة االتصال فى العملية التعليمية والتى تقوم على أساس العالقه بين الطالب والمادة
العلمية )112 ، 111 :6(.
وتكون النواتج التعليمية اكثر و ضوحا اذا تم استخدام هذه الوسائل التكنولوجية بشكل مقنن ويكون لها
عظيم االثر اذا تم ذلك من خالل البرامج المختلفة بشرط اعدادها االعداد الجيد والتخطيط لها من قبل
الخبراء .
وتعتمد تخطيط برامج التربية الرياضية على مدى وضوح وفهم االهداف حيث يكون الفهم بمثابة
ال مفتاح لمفاهيم التطبيق او التنفيذ وكيفية تحقيق ذلك واى الطرق أجدر باالتباع وهناك العديد من
المتغيرات والعناصر التى ينبغى على المصمم ان يضعها فى اعتباره خاصة بعد دخول تكنولوجيا
التعليم وبقوة لكافة مجاالت التعليم ومنها التربية البدنية والرياضية )110 :13 ( .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) أ.د ساميةمحمد سليمان غانم /استاذ طرق التدريس المتفرغ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس االسبق بكلية التربية الرياضية للبنات
جامعة حلوان.
(**) أ.د .سعيد عبد الرشيد خاطر  /أستاذ الميك انيكا الحيوية المتفرغ ورئيس قسم التمرينات والجمبازاالسبق بكلية التربية الرياضية جامعة
مدينة السادات.
(***) أ.د وفاء محمد مفرج أبو عمار  /استاذ المناهج ورئيس قسم المناهج وطرق سابقا بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان .
(****) هبة أحمد محمود نصار /ا خصائى رياضى باالدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس .

ويرى ( عصام الدين متولى  ) 2015بأن برنامج التربية الرياضية عملية مقصودة ولها أهداف
ويساعد على تحقيق تلك االهداف استخدام طرق واساليب متعددة ومتنوعة للتدريس  ،وهذه الطرق
واالساليب المستخدمة فى التدريس تعمل على توصيل المحتوى والتحكم فى الموقف التعليمى وتساعد
المعلم على االرتفاع بفاعلية بيئة التعليم والتحكم فى مواقف الممارسة )135 :10( .
لذا يتضح اهمية ان نقوم بالمزج بين التكنولوجيا الحديثة وبرامج التعليم المختلفة عند تعليم المهارات
الحركية فى ال تربية الرياضية بشكل عام وذلك لما تتضمنه من تنوع فى االنشطة الرياضية المختلفة.
ويظهر ذلك فى الجمباز الفنى كمثال الحدى الرياضات الرئيسية التى 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 )431 : 7( .
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 : 8
وترى كال من ( سلوى رشدى  ،واخران  )2011...ان التحليل الحركى من االساليب التكنولوجية
الحديثة لتعليم وتدريب مهارات الجمباز وقد عددت تلك االساليب كالتالى :
 -2الفيديو .
 .1الحاسب االلى .
-4الحث الكهربى .
-3الصور الثابتة والمتحركة .
-6الفيديو التفاعلى .
-5الهيبرميديا .
 -7التحليل الحركى .
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 ( Andrian & Cooperبأنه يمكن استخدام التصوير بالفيديو مع برامج
الكمبيوتر فى الحصول على متغيرات التحليل الحركى بأسرع وقت ممكن وأقل مجهود وتكلفة
)133 :18 (.
و أكد أمين انور الخولى( )2009بأن برنامج التحليل الحركى وكاميرات التصوير ( )Digitalمن
االجهزة التكنولوجية المستخدمة فى التعليم والتدريب الرياضى حيث يتم التصوير بغرض التحليل
الحركى ثم تنقل بشكل مباشر للحاسب االلى لتحليلها حركيا حيث تتميزهذه الوحدة بسرعة تسجيل
عالية لتحليل المهارات الدقيقة )294 :3( .
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 على أكثر
من محورين لذا يتضح فائدة استخدام تقنية التصوير ثالثى االبعاد لتوضيح الزوايا والجوانب التى
يصعب الحصول عليها من التصوير ثنائى االبعاد )48 :4( .
ومما سبق تتضح أهمية ربط تعليم مهارات الجمباز المختلفة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة،
وخاصة أن اغفال هذا الجانب يؤدى الى ازدياد الفجوة بين مصر والعالم المتقدم فى مجال التعليم
والتعلم فى مجال التربية الرياضية  ،حيث تواجه تكنولوجيا التعليم داخل مصر العديد من المعوقات
التى تعرقل تفعيلها  ،وهذا ما الحظته الباحثة خالل انتدابها للعمل بقسم التمرينات والجمباز بكلية
التربية الرياضية بمدينة السادات حيث رأت الباحثة أن تدريس مادة الجمباز يعتمد بشكل أساسى
على الطرق التقليدية مثل أداء النموذج أو عرض اللوحات وال توجد برامج مقننة تستخدم تكنولوجيا
التعليم .
وهو ما دعا الباحثة الى تصميم برنامج تعليمى باستخدام أسلوب من أساليب تكنولوجيا التعليم و هو
التحليل الحركى ثالثى االبعاد  ،وذلك من خالل عمل نماذج لبعض مهارات الجمباز المقرر
دراستها لطالبات الفرقة االولى بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات  ،بهدف التعرف على
تأثير استخدام البرنامج المقتر ح (باستخدام النماذج ثالثية االبعاد)على مستوى االداء المهارى
للطالبات فى المهارات قيد البحث
أهمية البحث
 -1بناء اتجاهات ايجابية لدى الطالبات نحو االساليب الحديثة وتكنولوجيا التعليم .
 -2مواكبة التطور التكنولوجى والتعليمى باستخدام وسائل حديثة فى التعلم
هدف البحث
يهدف البحث الى :
 -1تصميم برنامج تعليمى باستخدام تقنية النماذج ثالثية االبعاد .
 -2التعرف على تأثير هذا البرنامج على مستوي اداء بعض المهارات فى الجمباز لطالبات الفرقة
األولى بكلية
التربية الرياضية جامعة السادات.
فروض البحث
 – 1توجد فروق دالة احصائيا بين القياسات البعدية للمجموعتين (التجريبية والضابطة) فى المهارات
قيد البحث لصالح المجموعة التجريبية .
أجراءات البحث :
المنهج
استخدمت الباحثة المنهج التجريبى ذو المجموعتين احداهما تجريبية واالخرى ضابطة وذلك
لمناسبته لطبيعة البحث كما اختارت تصميم القياس القبلى البعدى لكال المجموعتين لمعرفة تاثير كل
من البرنامج المقترح والطريقة التقليدية .

مجتمع البحث :
وهن طالبات الفرقة األولى من طالبات كلية التربية الرياضية الرياضية بجامعة مدينة السادات للعام
الجامعى (  )2016-2017والبالغ عددهن(  )115طالبة .
عينة البحث
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالبات الفرقة األولى بكلية التربية الرياضية والتى
يصل حجمها الى (  ) 115طالبة سيتم تقسيمهن الى مجموعتين احداهما تجريبية ()40واالخرى
ضابطة ( )40طالبة  ،و اختيار ( )20طالبة الجراء التجربة االستطالعية من المجتمع االصلى
وخارج عينة البحث االساسية .
أدوات جمع البيانات
 -1المراجع العلمية والرسائل والنشرات والدوريات العلمية التى تتصل بموضوع البحث .
 -2استمارة استطالع رأى الخبراء لتحديد أهم عناصر اللياقة البدنية الالزمة ألداء المهارات .
 -3استمارة استطالع رأى الخبراء الختيار أنسب األختبارات التى تقيس عناصر اللياقة البدنية
الالزمة ألداء المهارات .
 -4استمارة تسجيل البيانات الشخصية ونتائج االختبارات والقياسات للطالبات .
-5استمارة استطالع رأى الخبراء فى التوزيع الزمنى وحدات البرنامج التعليمى المقترح وأهدافه .
-6استمارة أستطالع رأى الخبراء فى تحديد محاور االختبار المعرفى لقياس الجوانب المعرفية
المكتسبة من البرنامج المقترح .
 -7استمارة استطالع رأى الخبراء فى محتوى االختبار المعرفى ومدى مناسبة عبارات االختبار
المعرفى للمحاور التى تم تحديدها مسبقا .
-8االستعانة بمصور محترف لتصوير المهارات قيد البحث .
 -9االجهزة واالدوات المستخدمة بالبرنامج :
جهاز رستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر . ميزان طبى لقياس الوزن بالكيلو جرام . ساعة ايقاف . كاميرات فيديو عالية التقنية ) High definition جهاز كمبيوتر محمول ) ( Lap top جها ز عرض ( )Data show أجهزة الجمباز القانونية . و أدوات الجمباز المتوفرة داخل صالة الجمباز بالكلية :مثل  (:المراتب – المقاعد السويدى – حبال التسلق – البار .................-الخ)
محتوى البرنامج :
 هدف البرنامج  :هدف البرنامج الى استخدام احدى الوسائل التكنولوجية الحديثة وهى النماذجثالثية االبعاد فى تعليم بعض مهارات الجمباز وتحسين أداء هذه المهارات من خالل االطالع
على فيديو للنماذج المصورة المقترحة سواء لتعلم المهارة أو فى عمليات التغذية الراجعة وذلك
لتحقيق االستفادة القصوى للطالبات .

 خطوات أعداد البرنامج :الخطوة االولى:
 تحديد المهارات التى سوف يقوم البرنامج بدراستها وتحسينها. اعداد االدوات واالجهزة المستخدمة بالبرنامج .الخطوة الثانية
 تصوير المهارات التى تم تحديدها مسبقا بواسطة مصور متخصص ومحترف لتحديد النقاطالحاسمة لكل مهارة ويتم التصويرعلى احد العبى المستويات العليا علما بأن المهارات التى تم عمل
نماذج لها (الوقوف على اليدين على جهاز الحركات االرضية  ،الدحرجة االمامية منتصف عارضة
التوازن  ،دورة أمامية على الحوض على البار السفلى للعارضتين مختلفتا االرتفاع )
 إنتاج البرمجية التكنولوجية والتى أشرف على اعدادها مبرمج متخصص حتى يتم عرضها علىالطالبات و تم اإلسترشـاد بالمراجـع التى تناولـت خطوات إعداد البرمجيات التعليمية فى مجال
تكنولوجيا التعليم مثل:
"مكارم أبو هرجة 2001م" (" ، )11أحمد سالم " ،)1(" 2005وفيقة سالم 2007م" ()12
"،عصام متولى 2010م" ()7

 -8التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمي المقترح :
وقد تم تحديد التوزيع الزمني للبرنامج كما يلي:
جدول ()1
التوزيع الزمنى للبرنامج

م

التوزيـع الزمنـى

المحتـــوى
شهر ونصف

1

مدة تطبيق البرنامج

2

عدد األسابيع

 6إسبوع

3

عدد الوحدات (الدروس) فى اإلسبوع

وحدتين فى اإلسبوع

4

العدد الكلى لوحدات البرنامج

 12وحدة

5

زمن الوحدة الواحدة

 90ق موزعة كالتالى :
 التهيئة  5ق-االعداد البدنى العام

30ق

 تمرينات بدنية ومهارية  20ق الجزء الرئيسى  30ق(تطبيق البرنامج المقترح علىالمجموعة التجريبية والبرنامج المتبع مع الضابطة )
 -التهدئة والختام  5ق

 -9تطبيق التجربة االستطالعية :
قامت الباحثة بتطبيق التجربة االستطالعية بهدف :
 تجربة أدوات البحث . ايجاد المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة فى البحث . -10التطبيق المقترح للتجربة :
 أوال القياس القبلى :
قامت الباحثة باجراء القياسات القبلية على كال من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
 ثانيا تنفيذ التجربة :
قامت الباحثة بتطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية فقط بينما المجموعة الضابطة
تؤدى بالطريقة المتبعة التقليدية تحت اشراف الباحثة .
 ثالثا القياس البعدى:
قامت الباحثة باجراء القياسات البعدية على كال من المجموعة التجريبية والضابطة

المعالجات االحصائية :
استخدمت الباحثة المعالجات االحصائية المالئمة لطبيعة البحث وهى :
 الوسيط . المتوسط اختبار "ت" . االنحراف المعيارى . معامل االرتباط معامل االلتواء اختبار(ت)نتائج البحث والمناقشة
 نتائج الفروق بين القياسين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطةجدول ()2
داللة الفروق بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة
فى متغيرات " االختبارات المهارية "
ن  = 1ن 40 = 2
قيمة
الفرق بين
المجموعة
المجموعة
المتوسطين " ت "
الضابطة
التجريبية
المتغيرات قيد البحث
±ع
س ± /ع س/
الوقوف على اليدين على جهاز
*6.65
0.77
0.56 3.18 0.51 3.95
االرضى
دورة أمامية على الحوض على
*2.96
0.41
البار السفلى للعارضتين مختلفتا 0.47 2.50 0.67 2.91
االرتفاع
الدحرجة األمامية فى منتصف
عارضة التوازن

3.02 0.54 3.96

0.55

0.94

*7.97

قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ( 2.00 = ) 0.05
يتضح من جدول (  ) 2إنه توجد فروق دالة إحصائيا ً بين متوسطى القياسيين البعديين لمجموعتى
البحث التجريبية والضابطة فى متغيرات " االختبارات المهارية "  ،ولصالح القياس البعدى
للمجموعة التجريبية .
االستخالصات
فى ضوء أهداف البحث وفى حدود عينة البحث ومن واقع البيانات والمعلومات التى توصلت اليها
الباحثة وفى ضوء المعالجات االحصائية تم استخالص االتى :
 البرنامج المقترح بأستخدام تكنولوجيا النماذج الثالثية االبعاد والذى تم تطبيقه على المجموعةالتجريبية له تأثير ايجابى فى تحسن مستوى عناصر اللياقة البدنية الالزمة ألداء مهارات الجمباز
بالبحث كما أدى الى تحسن المهارات والجوانب المعرفية المرتبطة بتلك المهارات .

التوصيات
فى ضوء االستخالصات السابقة ،تم التوصل الى ما يلى :
 العمل على تطبيق البرنامج التعليمى باستخدام تكنولوجيا النماذج ثالثية االبعاد فى كليات التربيةالرياضية لتعليم مهارات الجمباز لتأثيره االيجابى والفعال فى تحسن االداء المهارى للطالبات فى
بعض مهارات الجمباز .
 يوصى باجراء العديد من الدراسات المماثلة على مجتمعات بحث وعينات مختلفة . تجربة استخدام هذه البرامج فى مجال تدريب الالعبين حتى نحدد تأثيرها فى مجال اخرمنمجاالت التربية الرياضية .
 تدريب وتعليم أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة على كيفية استخدام التكنولوجيا وكيفيةعمل البرامج التكنولوجية المختلفة .
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