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امللخص
يهدف البحث الى:

 الكشف عن تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات األرضية في الجمباز.لغرر

ااراا الب را تاارب البان ترام بتصرميم اوتر اوارل سررو ر(م  ( Google Classroomارن الررت تيقيقرات

اواررل (اررن ثررم دعررول ارردرو المررادل ليتوااررل ار الربررض داالررل الصررف االفت ارضرري (سررفلذ المشرررفة لمتابعررة سررير تن يررف التجر ررة

(يكرروم كلررذ فرري نقررل ارردرو الصررف ( ،اسررتخدم المررنهت التجريقرري لمرطمتررض ليقيعررة الب رران (الررتملب عينررة الب ررا علر 36

الالبررا اررن الرررة الدررنة الد ارسررية ال انيررة فرري سليررة التر يررة القدنيررة (علرروم الرياضررة فرري اااعررة المواررل ،عشرواطيا تررم تقدرريم عينررة
الب ررا ال ر اجمرروعتين تجريقيررة (ضررابية بوات ر

 18الالب رال لكررل اجموعررة( .تررم تججرراد التجرراني (التكررافي بررين المجمرروعتين فرري

المتغيرات األساسية :العمر ،اليوت ،الكتلة ( عض عناار اللياتة القدنية (ال رسية فضر عن االداا المهاري.

(أستمر تن يف التجر ة لل ترل ان ( 2018/11/25لغاجة  2018/1/13بمجموع ( 13ندل تعليمية بوات (ندتين اسقوعيا أُاري

االالتبر ررار البعر رردي للت صر رريل المهر رراري بتر رراري ( 2019/1/15 -14للتوار ررل تلر ر نتر رراطت الب ر ررا اسر ررتخداب البان تر ررام ال قيبر ررة
اإلنصاطية ( ، SPSSتوال الب ا تل االستنتااات اآلتية:

 -ت وتررب المجموعررة التجريقيررة الترري اسررتخداب تيقيررا الصررف االفت ارضرري بتقنيررة التعلرريم المتنقررل علر المجموعررة الضررابية الترري

استخداب االسلوة االعتيادي المتب في الت صيل المهاري لبعض المهارات االرضية في الجمباز.

الكلمات المفتاحية( :اوال سرو ر(م  ،الصف االفتراضي ،تقنية التعليم المتنقل ،االسلوة االعتيادي  ،الت صيل المهاري).

Effect of Using The hypothetical Classroom to The Mobile Education
Technology in Teaching Some on Floor exercise Skills in Gymnastics
Prof. Dr. Afrah Thanon Younis afrahthannon@yahoo.com
Faculty of Physical Education and Sport Sciences

Jeelan Kheder Farman

jeelankhdeer@gmail.com

The research aims to:
- Revealing the Effect of Using the hypothetical classroom in mobile education technology in the
Teaching Some on Floor exercise Skills in Gymnastics.
The researcher designed the Google Classroom website through Google Apps. Then, the
researcher invited the professor to communicate with his students in the virtual classroom as well
as supervising the follow-up of the implementation of the experiment in the field (classroom
professor). The researchers used the experimental method because it suits the research. The
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
research sample was composed of (36) students from the sophomores of the faculty of Physical
Education and Sports Sciences at the University of Mosul. The sample was randomly divided
into two groups experimental and control groups with (18) students per each one. Afterwards,
harmonization and equivalence were found between the two groups in the basic variables: age,
length, mass and some elements of fitness as well as skillful performance.
The experiment was carried out for the period from 25.11.2018 to 13.01.2018 with a
total of (13) teaching units with two units per week. The post-test for the professional
achievement was conducted on 14-15.01.2019 In order to reach the results of the research, the
researcher used the statistical bag (SPSS), and the researcher reached the following conclusions:
- The experimental group that used the application of the default classroom of mobile learning
technology has surpassed the control group that used the usual method used in the skill collection
of some basic floor skills in gymnastics.
Key words: (Google Classroom, Virtual Classroom, Mobile Learning Technology, Standard
Style, Skills Achievement).

 -1التعريف بالبحث:
 1 -1المقدمة واهمية البحث:
ا ظهور ال ورل التكنولوايررة فرري تقنيررة المعلواررات الترري اعلررب اررن العررالم تريررة اررغيرل زادت ال ااررة تلر تبررادت
الخق ررات ا ر اآلال ررين( ،نااررة اليالررن لقيتررات انيررة اتعررددل المصررادر للب ررا (التيرروير الررفاتي ،ف هررر ا هرروم التعلرريم
اإللكتر(ني( ،الفي هو أسلوة ان أسالين التعليم في تجصات المعلواررة للمررتعلم  ،جعتمررد علر التقنيررات ال د ررة لل اسررن

(الشبكة العالمية للمعلواات ((ساطيهما المتعددل ا ل األتراص المداجة ( ،القراجيررات التعليميررة ( ،القريررد اإللكتر(نرري ،

(سانات ال وار (النقاش (ال صوت االفتراضية.

(ال صرروت االفت ارضررية سنرروع اررن أنرواع التعلرريم (الررتعلم االلكتر(نرري ال ررد ا هرري فصرروت (اسررعة تيررل علر العررالم بررر

ادرام (ال نوافف لتقي فيها اليرة (اعلميهم ان الرت لبكة االنترنيب عقر براات اختل ررة فيهررا جكرروم اليالررن ادررتققل
للمعلواررة لرريي اررن اعلمررض ا( الكترراة المقرررر فقررت (انمررا اررن اهررات عرردل ( لاكانررض اشررارسة هررف المعلواررة ا ر اعلمررض
(زارطض( .ان الرت الخصاطص الترري توفرهررا ال صرروت االفت ارضررية ت رردا العمليررة التعليميررة التعلميررة اررن الرررت الت اعررل
(النق رراش (المش ررارسة ( .اإلاكر ررام اس ررتخدام ال صر رروت االفت ارض ررية سن ر ررام أس رراو جدر ررتغني ع ررن ال صر ررل التقلي رردي (سر ررفلذ

باإلاكام توظي ها سأسلوة اصانن لل صل التقليدي .
(تررد أثرررت هررف الي ررل التكنولوايررة علر المن واررة التعليميررة (أدش كلررذ تل ر تنرروع ألرركات (أسررالين الررتعلم( ،تيرورت
العرت ررة ب ررين المعل ررم (الم ررتعلم( ،ظه رررت بع ررض التواه ررات التعليمي ررة الجد رردل ( رردأت تل ررو ف رري األف ررا تاكاني ررة اس ررت مار
تكنولوايا االتصاالت الدلكية (الرسلكية الجوالة الااة لي هر ا هوم اد د هو أن مة التعلم المتنقل .

"(يأتي التعلم المتنقل داالل هف المن واررة علر اعتبررار أنررض نرروع اررن التعلرريم االلكتر(نرري (الررفي أارربو (اتعررا" ااتماعيررا"

لررض لررأنض فرري ال يررال االاتماعيررة تججابررا" أ( سررلبا" ،فهررو ظرراهرل بناطيررة  -ندرربة تل ر القنرراا االاتمرراعي -ب عررل اسررتعمات

الناو لض( ،سونض ظاهرل فهفا اعنا (اود تأثير اتبادت بينض ( ين ان جقوم باستعمالض" .دجاة24,2006،

تم الهاتف الم موت س اهرل البد أم توض في بيرل االهتمررام اررن أاررل أم نرررش أثررر اسررتخدااض فرري اجررات التعلرريم ،

ان هنا سام البد للتر ويين (العاالين في اجات التر يررة (التعلرريم  -لكررونهم تعرراالوم ار فتررة اليلبررة (الشررباة -اررن (ت ررة
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
تأا ررل (ترتر ررن لغ ررر

االلت ر ررات تلر ر التيقيقر ررات المتع ررددل للهر رراتف النق ررات( ،د ارسر ررة تاكاني ررة االسر ررت ادل انه ررا ل ار ر ار

التعليمية ( ،أسالين اختل ررة اررن أاررل ا ا(لررة تررفليل بعررض الصررعو ات (المشرركرت التعليميررة الترري تررد توااررض اليلبررة فرري

أثنرراا عمليررة التعلرريم( ،ليكرروم عونررا لً للمدرسررين فرري عملهررم اررن الرررت اسررتغرت هررفا الهرراتف النقررات فرري تقرردجم اعلواررات
تعزيزية تضافية توضي ية عن المادل الدراسية التي تم د ارسررتها (تدريدررها اررن تقررل المرردرو فرري الم اضررات االعتيادجررة

داالل الصف( ،في ضوا كلذ بدأت العد د ان الم ررا(الت فرري هررفا المجررات ( -لررو أنهررا اررا ازلررب فرري بداجررة اليريررا -ال
تتعدش نيرراا التجررارة (المشرراري الب يررة التيقيريررة للتعرررو تلر س رراال (فاعليررة اسررتخدام اهرراز الهرراتف النقررات سمدرراعد

ف رري عملي ررة الت رردريي (تعلر ريم اليلب ررة ( ،ا ررن اا ررل توظي ررو ه ررف ال ررورل االلكتر(ني ررة ف رري المج رراالت التعليمي ررة بش رركل ع ررام
(المجررات الرياضرري بشرركل الرراص (فرري اررادل الجمبرراز ت د رردا" ارراات هررف الم ا(لررة اررن البرران تين للتعرررو تل ر ااكانيررة
توظي ررو ال ص رروت االفت ارض ررية باس ررتخدام اه رراز اله رراتف النق ررات ف رري اجص ررات الم ررادل الد ارس ررية الخاا ررة ب رربعض المه ررارات

األرضية األساسية في الجمباز ال اليرة (التعرو تل النتاطت التي تت صل عليها اهاريال.

 2-1مشكلة البحث :

انيرتا اررن أم اسررتخدام الهرراتف المتنقررل فرري التعلرريم اررازات فرري بررداجات اسررتخدااض( ،لررم جخرررى الر اآلم اررن تالررار

الم ررا(الت الب يررة األمادجميررة (التجررارة الم ررد(دل ،عل ر الرررام اررن انتشررار الواس ر فرري المجتم ر ( ،عليررض فلننررا ارردعو(م

تل تاراا عدد ان الب وا (الدراسات العلمية (التيقيرية نوت انافعض لعمليتي التعلرريم (الررتعلم بشرركل عررام( ،فرري المجررات
الرياضرري بشرركل الرراص نيررا ام هررفا المجررات اررازات ب ااررة ال ر المزيررد اررن التجررارة (الد ارسررات لتوظيررو (اوامبررة اررا

توال اليض التعليم االلكتر(ني في ت دين اخراات ألعملية التعليميررة( ،اررن القررل البان تررام المتواضررعة فرري هررفا المجررات
ألن تررا ام اررادل الجمبرراز فرري سليررة التر يررة القدنيررة (علرروم الرياضررة (للخصواررية الترري تتمت ر بهررا ب ااررة تلر االسررتعانة
بكررل اررا هررو اد ررد فرري التعلرريم االلكتر(نرري( ،انهررا الص ر وو االفت ارضررية ال ر اانررن الص ر وو التقليدجررة بنرراا عليررض تااررب

البان تررام بم ا(لررة تيقيررا الصررف االفت ارضرري بتقنيررة الهرراتف المتنقررل لليالررن (الكشررف عررن تررأثير اسررتخدااض الر اانررن

الصف التقليدي في الت صرريل المهرراري لرربعض المهررارات األرضررية فرري الجمبرراز ليرررة الدررنة الد ارسررية ال انيررة فرري سليررة

التر ية القدنية (علوم الرياضة \ اااعة الموال إلججاد االاابة عن التداؤت األتي :

 -اررا تررأثير اسررتخدام الصررف االفت ارضرري بتقنيررة التعلرريم المتنقررل فرري الت صرريل المهرراري لرربعض المهررارات األرضررية فرري

الجمباز؟
 3-1هدف البحث:

-

الكشف عن أثر تيقيا الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في الت صيل المهاري لرربعض المهررارات األرضررية

االساسية في الجمباز.
4

 -فرضيات البحث

 تواد فر(ا كات داللة اعنوية بين اتوسيات دراررات الرررة المجموعررة الضررابية فرري ادررتوش أداا بعررض المهرراراتاألرضية االساسية في الجمباز في االالتبارين الققلي (البعدي لصالو االالتبار البعدي.

 تواد فر(ا كات داللة اعنوية بين اتوسرريات دراررات الرررة المجموعررة التجريقيررة فرري ادررتوش أداا بعررض المهرراراتاألرضية االساسية في الجمباز في االالتبارين الققلي (البعدي لصالو االالتبار البعدي.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 تواررد فررر(ا كات داللررة اعنويررة بررين الرررة اجمرروعتي الب ررا التجريقيررة الترري اسررتخداب الصررف االفت ارضرري بتقنيررةالتعلرريم المتنقررل (الضررابية الترري اسررتخداب األسررلوة االعتيررادي المتب ر

فرري ادررتوش أداا بعررض المهررارات األرضررية

االساسية في الجمباز في االالتبار البعدي لصالو الرة المجموعة التجريقية.

 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجاال البشاار  :الرررة الدررنة الد ارسررية ال انيررة فرري سليررة التر يررة القدنيررة (علرروم الرياضررة فرري اااعررة الموارل
للعام الدراسي . 2019-2018
 2-5-1المجااال المكاااني :تاع ررة الجمناس ررتذ ف رري ف رررع األلع رراة ال ردج ررة ف رري سلي ررة التر ي ررة القدني ررة (عل رروم الرياض ررة ف رري
اااعة الموال.
 3-5-1المجال الزماني :ابتداا" ان ( 2018/11/25لغاجة . 2019/1/13
 6-1تحديد المصطلحات المستخدمة في البحث:
 1-6-1الصف االفتراضي:
عرفر ررض اللير ررو ۲۰۰۹ ،بأنر ررض " (سر رريلة ار ررن الوسر رراطل الرطيدر ررة فر رري تقر رردجم الر رردر(و المبالر ررل (الم اضر ررات علر ر

االنترنب باإلضافة تل التدرين عن بعررد ترروفر فيهررا العنااررر األساسررية الترري ج تااهررا سررل اررن المعلررم (اليالررن ،تعتمررد
عل أسلوة التعليم الت اعلي " الليو. 2009، 7 ،

(تعرفررض البان ت ررام تاراطي ررا" بأنررض :انش رراا اوت ر الكتر(نرري عل ر

الك رررو ر(مClass Room،

(دع ررول الي رررة

لرنضمام ان الرت بريدهم االلكتر(ني أ( سلمة ار(ر الااررة الر الصررف االفت ارضرري الخرراص بهررم( ،يررتم اررن الرلررض
تقدجم المادل الدراسية اعررززل بالصررور (األفرررم التوضرري ية( ،توضر عرردل اسررتلة فرري نهاجررة سررل (نرردل تعليميررة ،جيلررن اررن

اليرة االاابة عنها في (تب ا دد (ال جمكن لليرة االالرع عل ااابات زارطهم.
 2-6-1التعليم المتنقل:

عرفاااس (ساااالم  )2006بأناااس" :اص رريلو لغ رروي اد ررد جش ررير تلر ر اس ررتخدام األاهر رزل الخلوي ررة الرس ررلكية الم مول ررة

(الجوالة (اعداتهما في تالار بيتة تعليمية تعلمية تشارسية اير ا كواة بزاام ا( اكام( ،هو ااتدادا للررتعلم االلكتر(نرري
(لكل ان الكات التعلم عن بعد" .سالم 2006,43،
وتعرفس الباحثتان إجرائيا بأنس :عملية تعليمة جقرروم بهرا المعلررم بلرسررات المررادل الميلرروة تعلمهررا الر اليرررة عررن

الريا اهاز الهاتف الم موت.
-2الدراسات السابقة :

1-2دراسة الحسن وعشابي ( )2017بعنوان:
"واقع استخدام الفصول االفتراضية في برامج التعلم عن بعد من وجهة نظر اعضاء هيئاة التادريس جامعاة الساودان
المفتوحة انموذج ".

هرردفب الد ارسررة ال ر التعرررو عل ر (ات ر اسررتخدام ال صرروت االفت ارضررية فرري ب رراات الررتعلم عررن بعررد اررن (اهررة ن ررر

اعضرراا هيتررة الترردريي اااعررة الدررودام الم تونررة انمرروكى تررم اسررتخدام المررنهت الوار ي الت ليلرري( ،تم ررل اجتمر الب ررا

في االساتفل الف ن جقواوم باستناد االمادجمي ( د(ر المصررمم (المواررض بجااعررة الدررودام الم تونررة (الترري تررم نصرررها فرري

ار عة ارامز داالل (الجة الخرالوم  :الرطاسة ،الخرالوم ،ب ري ( ،اادراام( ،لت قيا اهداو الد ارسررة اررممب اسررتبانة تررم
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توزيعها عل عينة عشواطية اكونة ان  65ا واا جم لوم اجتم الدراسة باتبرراع الوسرراطل االنصرراطية المرطمررة ،تررم
ت ليل القيانات باستخدام برناات ال زاررة االنصرراطية للعلرروم االاتماعيررة  SPSSاللصررب الد ارسررة الر اهميررة اسررتخدام

ال ص رروت االفت ارض ررية ف رري بر رراات ال ررتعلم ع ررن بع ررد بالجااع ررات الد ررودانية لع رردم (ا ررود ف ررر(ا كات دالل ررة انص رراطية ب ررين

اسررتجابات أفرراد العينررة اررن اسرراتفل اااعررة الد رودام الم تونررة نرروت (ات ر اسررتخدام ال صرروت االفت ارضررية فرري برراات الررتعلم
ع ررن بع ررد فض ررر" ع ررن (ا ررود ا ررعو ات ت رروت د(م اس ررتخدام ال ص رروت االفت ارض ررية ف رري بر رراات ال ررتعلم ع ررن بع ررد بجااع ررة
الدررودام الم تونررة( ،فرري ضرروا كلررذ ا(اررب الد ارسررة بتشررجي (توعيررة اعضرراا هيتررة الترردريي فرري الجااعررات الدررودانية
لرست ادل ان تقنية ال صوت االفتراضية (كلذ لتدهيل (ت دين الممارسة التعليمية .
2-2دراسة يونس ( )2019بعنوان:

" أثر استراتيجية التعليم المتنقل في ادتوش اداا بعض ال رسات االجقاعية ا الشريت (االنت اظ بها".

ه رردفب الد ارس ررة الر ر الكش ررف ع ررن أث ررر اس ررتخدام التعل رريم المتنق ررل ف رري اد ررتوش اداا بع ررض ال رس ررات االجقاعي ررة ار ر

الش رريت (االنت رراظ بهررا( ،اعتمرردت البان ررة المررنهت التجريقرري لمرااتررض القيعررة الب ررا .الررتمل اجتم ر الب ررا الالبررات

الدررنة الد ارسررية الرابعررة فرري سليررة التر يررة القدنيررة (علرروم الرياضررة فرري اااعررة المواررل( ،تكونررب عينرة الب ررا اررن 20

الالب ررة ت ررم تقد رريمها الر ر اجم رروعتين ان ررداهما تجريقي ررة (األال رررش ض ررابية( ،ت ررد اا ررري التك ررافي ب ررين المجم رروعتين ف رري:
العمررر ،اليرروت ،الكتلررة ( ،عررض المتغي ررات القدنيررة  ( .عررد اسررتخدام اسررلوة التعلرريم المتنقررل ا ر المجموعررة التجريقيررة

(االسلوة االعتيادي المتبر ار المجموعررة الضررابية (لمرردل  5اسررابي  ،تررم اارراا االتبررارا" بعرردجا" لمعرفررة ادررتوش اداا
العينررة لرربعض ال رسررات االجقاعيررة ا ر الش رريت ( ،عررد اررر(ر اسررقوعين اعيررد االالتبررار ( ررال ر(و ن دررها لمعرفررة دراررة

االنت اظ بهف ال رسات ( معالجة القيانات انصاطيا تم التوال ال اهم االستنتااات.

 -ت وت ررب المجموع ررة التجريقي ررة الت رري اس ررتخداب التعل رريم المتنق ررل علر ر المجموع ررة الض ررابية ف رري اد ررتوش اداا بع ررض

ال رسات االجقاعية ا الشريت (االنت اظ بها.
 - 3إجراءات البحث :
 1-3منهج البحث:

استخدم المنهت التجريقي لمرااتض القيعة الب ا.
2-3مجتمع البحث وعينتس:
تم ررل اجتمر ر الب ررا ف رري ال رررة الد ررنة الد ارس ررية ال اني ررة ف رري سلي ررة التر ي ررة القدني ررة (عل رروم الرياض ررة  /اااع ررة
الموال للعام الدراسي ( ، 2019 -2018تد بلغ عددهم  191الالبررا" ارروزعين علر

* 7لررعن (.تررم االتيررار

الشررعقتين ة-ى عمرردجا" لتم يررل عينررة الب ررا سونهررا ترردرو اررن تقررل ارردرو (انررد (عررن الريررا القرعررة تررم تقدرريمهما
تل اجموعتين تجريقيررة تم لهررا الشرر)بة ى (ضررابية تم لهررا الشرر)بة ة (ااررب ب عينررة الب ررا تتكرروم اررن 58

الالبا" (تد تم استبعاد  22الالبا" اررنهم العقرري المنت بررات الرياضررية (عررددهم الررالقين ن (اليرررة الررف ن لررم لتزاروا
بالدالوت ال الصف االفتراضي (عددهم  4الرة (اليرة الف ن لررد هم ام ررر اررن يررابين (عررددهم  16الالبررا"،

( هررفا أاررب ب عين رة الب ررا اكونررة اررن  36الالبررا" ،توزعررب تل ر
الالبا" في المجموعة الضابية (الجد(ت  1قين كلذ.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
الجدول ()1
توزيع الطالب حسب المجموعات وأسلوب التدريس للمجموعتين البحث
ت

ش المجموعة

1

ج

التجريبية

2

ب

الضابطة

أسلوب التدريس
استخدام الصف االفتراضي
بتقنية التعليم المتنقل

عدد
الطالب قبل
االستبعاد

المستبعدون

عدد
الطالب بعد
االستبعاد

29

11

18

29

11

18

الصف االعتياد

58

المجموع

22

36

 3-3التصميم التجريبي للبحث:
اسررتخدم التصررميم التجريقرري الررفي جيلررا عليررض اسررم المجموعررات المتكافتررة العش رواطية( ،اررن اتيلبررات هررفا التصررميم
اعتماد اجموعتين التجريقية (الضررابية نيررا ترردرو المجموعررة التجريقيررة علر (فررا تيقيررا الصررف االفت ارضرري بتقنيررة
التعليم المتنقل (تدرو المجموعة الضابية عل (فا األسررلوة االعتيررادي المتبر اررن تقررل ارردرو المررادل *.ممررا اوضررو
في الشكل : 1
متغيرات البحث

المجموعة

االختبار القبلي

المجموعة
التجريبية

التحصيل المهار لبعض
المهارات في الجمباز

المجموعة
الضابطة

التحصيل المهار لبعض
المهارات في الجمباز

استخدام الصف

االفتراضي بتقنية التعليم
المتنقل
الصف االعتياد

االختبار البعد

التحصيل المهار لبعض
المهارات األساسية في
الجمباز

التحصيل المهار لبعض
المهارات األساسية في
الجمباز

الشكل ()1
التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 3-3تكافؤ مجموعتي البحث:
 -أاري التجاني (التكافي بين اجموعتي الب ا لضبت المتغيرات التي لها عرتة( ،المتم لة بالمتغيرات األتية:

 1-4-3العمر والطول والكتلة:
تررم ندرراة اعمررار الرررة عينررة الب ررا باأللررهر (كلررذ اعتبررارا" اررن ترراري ال روالدل (لغاجررة  ،2018/11/1سمررا تررم
نداة االوات الرة عينة الب ا بالدررنتمتر( ،سررفلذ ندرراة ستررل الرررة عينررة الب ررا بررالكيلوارام ن ( اسررتخدام اعااررل
االالترو للمقارنة داالل اجموعتي الب ا في هررف المتغيررات تررم التأمررد اررن تجرراني المجمرروعتين (الجررد(ت  2وضررو
كلذ.

*

تم الحصول على االعداد من شعبة التسجيل في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
الجدول ()2
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( (tالمحسوبة لبعض متغيرات التكافؤ بين المجموعتين البحث
المؤشرات اإلحصائية
المتغيرات

وحدة
القياس

المجموعة التجريبية
س

المجموعة الضابطة

±ع

±ع

س

مستوى
قيمة T
المحسوبة االحتمالية

العمر

شهر

21,573 275,333 20,637 280,667

0,758

0,454

الطول

سم

176,667

5,099

174,556

5,973

1,141

0,262

الكتلة

كغم

68,722

7,909

69,500

10,066

0,258

0,798

* معنو عند نسبة خطأ ≤ ( )0 ,05ودرجة حرية  34وقيمة (ت) الجدولية= 2.03

(اررن الجررد(ت  2تقررين ام ميمررة ادررتوش الداللررة  sigأمقررر اررن  0,05امررا رردت عل ر عرردم (اررود فررر(ا اعنويررة

بين الرة المجموعتين في اتغيرات التكافي اما جشير تل تكافي اجموعتي الب ا في هف المتغيرات.
 2-4-3األداء المهار
تااب البان تام بلاراا االالتبررارات الققليررة لريرراو ادررتوش اداا أفرراد عينررة الب ررا بترراري 2018/11/ 12-11
للمهررارات تيررد الب ررا( ،تررم تصرروير األداا المهرراري لكررل فرررد اررن أف رراد العينررة للمهررارات تيررد الب ررا عل ر ترررص )CD
(عرضررها عل ر لجنررة اررن الدررادل المتخصصررين فرري الجمناسررتذ* للتقيرريم (اججرراد ميمررة  tالم دررو ة بررين المجمرروعتين
(الجد(ت  3وضو كلذ.
الجدول ()3
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( (tالمحسوبة لإلداء المهار القبلي بين المجموعتين
المؤشرات اإلحصائية

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

قيمة T
المحسوبة

مستوى
االحتمالية
0,110

س

±ع

س

±ع

الدحرجة االمامية المكورة

4,083

0,364

4,375

0,660

1,642

الدحرجة الخلفية المكورة

3,681

0,635

3,292

0,596

1,895

0,067

الوقوف على الراس

3,569

0,427

3,222

0,943

1,423

0,164

الوقوف على اليدين

3,278

0,599

3,014

0,709

1,205

0,236

العجلة البشرية

3,736

0,672

3,375

0,948

1,318

0,196

المهارات

* معنو عند نسبة خطأ ≤ ( )0,05ودرجة حرية  34وقيمة (ت) الجدولية= 2.03

(يتقين ان الجررد(ت  3ام ميمررة ادررتوش الداللررة  sigامقررر  0,05امررا رردت علر عرردم (اررود فررر(ا اعنويررة بررين
افراد المجموعتين في الت صيل المهاري (هفا دت عل تكافي عينة الب ا في ادتوش األداا.
 5-3تحديد متغيرات البحث وضبطها:
تم ت د د اتغيرات الب ا سما رأتي:
 1-5-3المتغير المستقلة:
 تيقيا الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل 2-5-3المتغير التابعة:
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 -الت صيل المهاري لبعض المهارات األرضية في الجمباز

 6-3اعداد البرنامج التعليمي:
 1-6-3تحديد عدد الوحدات التعليمية:
اررن ااررل ت د ررد عرردد الونرردات التعليميررة الرزاررة لكررل اهررارل اررن المهررارات تيررد الب ررا (العرردد الكلرري للونرردات الترري

تض ررمنها القرن رراات التعليم رري تاا ررب البان ت ررام بلع ررداد اس ررتقيام ا ت ررو لت د ررد ع رردد الون رردات الرزا ررة لك ررل اه ررارل ا ررن
المهارات (تم عرضض عل عدد ان الدادل المتخصصين في اجات الجمناستذ بعررد امر اآلراا (اررد االت رراا علر ام
القرناات التعليمي تكوم ان ( 13ندل تعليمية اوزعة عل المهارات (سما في الجد(ت . 4
الجدول ()4
يبين عدد الوحدات التعليمية لكل مهارة من مهارات البحث

الحركات األرضية

عدد الوحدات التعليمية الالزمة

الدحرجة االمامية المكورة

2

الوقوف على الرأس

3

2

الدحرجة الخلفية المكورة

3

الوقوف على اليدين

3

العجلة البشرية

 2-6-3اعداد الوحدات التعليمية :
بعر ررد ارااعر ررة الكتر ررن (المصر ررادر ( االعتمر رراد علر ر ار ررا ار رراا ار ررن الم ر ررردات المقر ررررل فر رري الملزار ررة الخاار ررة بمر ررادل

الجمناستذ ليرة الدنة الدراسية ال انية تم اعداد الوندات التعليميررة الخااررة بكررل اهررارل اررن المهررارات الترري تررم تنا(لهررا
الب ا (التملب الوندل عل اا جأتي:
 -1نصوص ن رية تتضمن:
(التعريف بالمهارة والنواحي الفنية والخطوات التعليمية وطرائق المساعدة واالخطاء الشائعة)
 -2اور توضي ية ثابتة للمهارل توضو ال قرات المفسورل اعر .
 -3افرررم تعليميررة ات رسررة توضررو الريقررة األداا (الخي روات التعلميررة (الريقررة المدرراعدل (األاليرراا الشرراطعة ( االعتمرراد
عل :
 افرم تعليمية ااهزل تم ال صوت عليها ان لبكة االنترنب.**
 تصوير افرم تعليمية نموكاية الند العقي المنتخن الرروالني للجمبرراز* (تررم التصرروير اررن تقررل اصررور اتخصررصهررف االفرررم علر الدررادل المتخصصررين فرري اجررات الجمبرراز

( كااي ار الااة لهفا الغر (ان ز(اجا عدل (تررد تررم عررر
لغر التأمد ان ارنية هف االفرم لهفا الغر
 نشر اوات ر(ابت الااة عل لبكة االنترنب ألفرم تعليمية بلاكام اليالن االستعانة بها. استلة الااة بكل (ندل تعليمية تعر عل اليرة في نهاجة الوندل التعليمية لإلاابة عنها. 7-3تقييم االداء المهار :

*

اسم الالعب  :احسان زياد طارق .

**

اسم المصور  :أحمد بسام علي .
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تررم اعررداد االسررتمارل الخااررة بتقيرريم األداا عررن الريررا توزي ر اسررتمارل االسررتقيام عل ر الدررادل المتخصصررين لتقدرريم
الدرا ررة الكلي ررة للتقي رريم  10درا ررات علر ر االار رزاا لك ررل اه ررارل القن رراا ال رراهري للمه ررارل بع رردها ت ررم تص رروير ال رررة
المجموعتين التجريقية (الضابية (هم جقواوم بلداا المهارل اال(ل الواند تلو االالرررش ثررم االنتقررات الر المهررارل ال انيررة،
ثم ال ال ة (هكررفا تلر أم نتهرري امير اليرررة ارن األداا ،بعرردها نقررل اررا تررم تصرروير علر ترررص cd

(عرضررض علر

عرردد اررن الدررادل المتخصصررين فرري اجررات الجمناسررتذ المريمين ممررا فرري المل ررا  1لغررر التقيرريم بيريقررة المرن ررة
اير المبالرل ن ( عد (ض الدراررة لكررل الالررن اررن تقررل المريمررين االر عررة (لجمير اهررارات الب ررا تررم نررفو أعلر (أتررل
دراة نصل عليها سل الالن في سل اهارل ان المهارات الخمدة بعدها تم استخراى اعدت الرردراتين المتبقيتررين( ،هكررفا

تم انتداة الدراة النهاطية .
 8-3تنفيذ التجربة الرئيسة:

 1-8-3الوحدة التعريفية:
لغررر االرررع اف رراد المجموعررة التجريقيررة عل ر لليررة تن يررف الب ررا تررام ارردرو المررادل ( ضررور البان تررام بتقرردجم (نرردل
تعريفية ليرة المجموعة التجريقية بتاري  2018 /11/18الالرعهم عل سيفية انشاا ندررابات الااررة بهررم علر
اوت ر الجيميررل( ،سيفيررة الرردالوت تل ر الصررف االفت ارضرري عل ر اوت ر الكرسررر(م عررن الريررا اهرراز المو ا ررل( ،سيفيررة
اس ررترم الون رردل التعليمي ررة ،فض ررر" ع ررن انش رراا اوتر ر علر ر الواتد رراة (اش ررارسة افر رراد العين ررة سأف ررة لتلق رري المعلوا ررات
(المرن ات ( ،للراو ادرو المادل.
 2-8-3االختبار القبلي
تم ااراا االالتبار الققلي ليرة اجمرروعتي الب ررا فرري األداا المهرراري للمهررارات األرضررية تيررد الب ررا (فرري تاعررة

الجمناستذ واي . 2018/11/12-11

 3-8-3خطوات تطبيق الصف االفتراضي
تم القدا بتن يف التجر ة للب ا عل (فا الخيوات اآلتية:
-1اللقاا بأفراد المجموعة التجريقية (االرعهم عل اا سيتم الريام بض الرت التجر ة ( ضور ادرو المادل.
 -2االف القريد االلكتر(ني ان الرة المجموعة التجريقية عل أم جكوم عل اوت ايميل . gmail
-3انشرراا سررر(ة الرراص بالمجموعررة التجريقيررة عل ر اوت ر الواتدرراة اررن تقررل البان تررام ( ضررور ارردرو المررادل ليررتم
اعياا المعلواات (المرن ات ان تقل المدرو.
-4انشاا فيد و تعليمي ان تقل البان تام (تقدجمض لليرة قين فيض الريقة دالولهم ال الصف االفتراضي.
-5تررم تصررميم اوتر اواررل سرررو ر(م  ( Google Classroomاررن الرررت تيقيقررات اواررل اررن تقررل البان تررام،
(دعول ادرو المادل ليتواال ا الربض داالل الصف االفتراضي (يكوم كلذ في نقل ادرو الصف

 -6دعررول افرراد المجموعررة التجريقيررة للرردالوت تل ر الصررف االفت ارضرري عنررداا ت هررر لررض دعررول اررن تقررل البان تررام ( ققولررض
للدعول دالل ال الصف.
-7تقررل اوعررد الم اض ررل بيرروم ررتم تنزيررل الونرردل التعليميررة الخااررة بالم اضررل القاداررة عل ر اوتر الصررف االفت ارضرري،
(يتم تقليغ اليرة بفلذ عن الريا اوت الكر(ة عل الواتداة للقرردا بالرردالوت الر الصررف (االالرررع علر ا ررردات
الوندل ا االستلة الخااة بها( ،تبق الوندل اتانة ااررام اليالررن اتر اررا لرراا كلررذ (ييلررن انررض االاابررة عررن االسررتلة
المرفقة الفي جعد اات انا لليالن
 -8تم ت د د اوعد نهاطي لإلاابة عن األستلة بعدها ال تققل االاابات.
 -9تم استرم ااابة اليالن سل عل ان راد ب يا تكوم ارطية ان تقل المدرو (البان تام فقت.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 -10تم تقييم االاابات ((ض الدراات الخااة بكل الالن (يتم اعرنها في اوعد الم اضرل في اليوم التالي.

 4-8-3االالتبار البعدي
تم ااراا االالتبار البعدي ليرة اجموعتي الب ا وم  ( 2019/1/14ال ر(و ن دها ل التبار الققلي.
 9-3الوسائل اإلحصائية :

الوسررت ال دررابي ،االن رراو الم)يرراري ،االتبررار  tللعينررات المدررتقلة ،االتبررار  tللعينررات ايررر المدررتقلة ن اعااررل
الدررهولة ،اعااررل الصررعو ة ،اعااررل التمييررز ،اعااررل فاعليررة القررداطل  ،ت ليررل التبررا ن  ،الندرربة المتويررة ،اعااررل االرتبررا
البديت ،اعادلة سقيراام ( .تد تم االستعانة بال قيبة اإلنصاطية  SPSSإلاراا الت ليل اإلنصاطي.

 -4عرض ومناقشة النتائج:
 1-4عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى :
تنص ال رضية األ(ل "تواد فر(ا كات داللة اعنوية بين اتوسيات دراات الرة المجموعررة الضررابية الترري سانررب

ترردرو عل ر (فررا األسررلوة االعتيررادي المتب ر فرري االالتبررارين الققلرري (البعرردي فرري اداا بعررض المهررارات األرضررية فرري
الجمباز (الجد(ت  5وضو كلذ.
الجدول ( )5يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروقات بين
االختبارين القبلي والبعد للمجموعة الضابطة في اداء بعض المهارات األرضية في الجمباز
المؤشرات اإلحصائية

المجموعة الضابطة

قيمة T
المحسوبة

مستوى
االحتمالية

9,071

0,000
0,000
0,000

الدحرجة االمامية المكورة

متوسط حسابي
للفروق
1,611

انحراف معيار
للفروق

الدحرجة الخلفية المكورة

2,792

0,806

14,703

الوقوف على اليدين

2,514

0,816

13,077

المهارات

الوقوف على الراس
العجلة البشرية

2,278
2,278

0,754
0,469
0,696

20,614
13,884

0,000
0,000

* معنو عند نسبة خطأ ≤ ()0,05

تق ررين ا ررن الج ررد(ت  5ام ند رربة االنتم ررات ظه رررت ( 0,00ه رري أت ررل ا ررن ( 0,005ه ررفا رردت عل ر أم ال رررا
اعن رروي ( ررالعودل ال ر األ(س ررا ال د ررابية لمد ررتوش األداا ج ه ررر ت رروا االالتب ررار البع رردي عل ر االالتب ررار الققل رري لي رررة
المجموعة الضابية في ادتوش اداا المهارات

(تعز( البان تام سقن هفا ال األثر الفي اندثررض القرنرراات التعليمرري الررفي اتبعررض ارردرو المررادل الرروت فتررل الب ررا فرري
الصررف التقليرردي( ،الررفي أسررتخدم فيررض اسررلو ض المتب ر فرري التعلرريم األاررري (،الترردريقي( ،التبررادلي لتعلرريم هررف المهررارات
(التي اعتمد فيض عل تقدجم النموكى ال ي للمهارل الفي تام بعرضض لخصرريا" المرردرو ،فضررر" عررن االسررتعانة بعرردد اررن
اليرة لتقدجم النموكى بعدها جقوم اليرررة بتيقيررا اررا تررم لرررنض (عرضررض فرري الصررف ( اسررتخدام األسررلوة الررفي نرردد
المدرو ( تكرار األداا ( تقدجم التغفجة الرااعة بأنواعهررا المختل ررة ت دررن اداا اليالررن ار تكررار األداا (خاررر االيرراا
الرعن قدأ في ت دين ادتوش أداطض للمهارل (االرتقرراا بررض ( ،ار اسررتخدام األسررالين المختل ررة جصررل الرعررن تلر تتقررام
ايد للمهارل .
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 2-4عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
تررنص ال رضررية ال انيررة "تواررد فررر(ا كات داللررة اعنويررة بررين اتوسرريات دراررات الرررة المجموعررة التجريقيررة الترري
مانب تدرو عل (فا الصف االفتراضي بتقنية التعلرريم المتنقررل فرري االالتبررارين الققلرري (البعرردي فرري اداا بعررض المهررارات
األرضية في الجمباز (الجد(ت  6وضو كلذ.
الجدول ()6
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروقات بين
االختبارين القبلي والبعد للمجموعة التجريبية في اداء بعض المهارات األرضية في الجمباز
المؤشرات اإلحصائية

المجموعة التجريبية

قيمة T
المحسوبة

مستوى
االحتمالية

28,036

0,000
0,000

الدحرجة االمامية المكورة

متوسط الحسابي
للفروق
3,458

انحراف معيار
للفروق

الدحرجة الخلفية المكورة

3,500

0,681

21,817

الوقوف على الراس

3,528

0,542

27,636

0,000

الوقوف على اليدين

3,236

0,983

13,964

0,000

العجلة البشرية

3,069

1,097

11,866

0,000

المهارات

0,523

* معنو عند نسبة خطأ ≤ ()0 ,05

(يتقررين اررن الجررد(ت  6أم ندرربة االنتمررات ظهرررت ( 0,00هرري أتررل اررن ( 0,005هررفا رردت عل ر أم ال رررا
اعنرروي ( ،ررالعودل ال ر األ(سررا ال دررابية لمدررتوش األداا ج هررر ت رروا االالتبررار البعرردي عل ر االالتبررار الققلرري ليرررة
المجموعة التجريقية في ادتوش اداا المهارات( ،تعز( البان تام سررقن هررفا الت دررن تلر القرنرراات التعليمرري الررفي الضر
لض اليرررة اررن تقررل ارردرو المررادل داالررل القاعررة اررن لررر للمهررارل( ،عررر للنمرروكى (تيقيررا اليرررة للمهررارل بمدرراعدل
المدرو (الررزارا ( رراالترو األسررالين المدررتخداة فرري عمليررة التعلرريم سافررة ،فضررر" عررن القرنرراات اإللكتر(نرري المعررد اررن
تقررل البا ن ررة (الررفي تررم تقدجمررض الر الرررة هررف المجموعررة تقررل اوعررد الرردرو بيرروم عررن الريررا ارسررالض الرريهم علر الموتر
الخاص بهم في الصف االفتراضي المرسل اليهم (المتا لهم عقر اهازهم الم مرروت الررفي جكرراد ال ج ررارتهم ليمكررنهم اررن
االالرررع عل ر النصرروص( ،الصررور (االفرررم التوضرري ية سلمررا اراد(ا كلررذ فرري أي (تررب (اكررام فررلم اررن اميرزات التعلرريم
التنقل أم ججعل "عملية التعلم لم تعد ا صورل في توتيب أ( اكام ا رردد ن أ( اضررقوالة فرري اررد(ت اررارم بررل بلاكررام
اليالررن أم ررتعلم فرري أي (تررب (أي اكررام " سررالم 42,2006،سمررا ام اررا تضررمنض الم ترروش الررفي تررم ت ميلررض عل ر
الجهاز المتنقل لل يرة ان (سرراطل تعليميررة توضرري ية تتم ررل بشرررنها للمهررارل (عرضررها بواسررية الصررور ال ابتررة (االفرررم
التوضرري ية الخااررة بالمهررارات ج دررن اررن اررا تعلمررض اليالررن عررن المهررارل فرري ام ررر امررا تعلمررض الصررف االعتيررادي
( األسررالين المختل ررة ،هررفا تل ر اانررن اررا جقرروم بررض ارردرو المررادل فرري الصررف االعتيررادي اررن تقرردجم للمهررارل باألس ررلوة
الخرراص بررض " (فيررض ررتم الجم ر بررين التعلرريم الد ارسرري التقليرردي (التعلرريم المتنقررل ،نيررا ررتم اسررتخدام بعررض أد(ات التعلرريم
المتنقررل لجررزا اررن التعلرريم( ،يررت مي س يررر اررن المتخصصررين لهررفا النمرروكى (ير(نررض اناسرربا عنررد تيقيررا التعلرريم المتنقررل،
باعتبار أنررض ججمر اررا بررين ا ازجررا التعلرريم المتنقررل (ا ازجررا التعلرريم الد ارسرري التقليرردي ،سمررا أنررض زيررد اررن فاعليررة التعلرريم (كلررذ
(يعررد هررفا الررنمت هررو أفضررل
ان الرت توفير تناام (اندجام أم ررر اررا بررين اتيلبررات اليالررن (الم ترروش التعليمرري ،المقرردم ُ
األنما (كلذ ألنض ججم بين ازاجا التعليم الدراسي التقليدي (ازاجا التعليم المتنقل  .لزهارير ،الويلدي. 121,2011،
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 3-1-4عرض ومناقشة الفرضية الثالثة:
تررنص ال رضررية ال ال ررة عل ر "تواررد فررر(ا كات داللررة اعنويررة بررين اتوسرريات دراررات الرررة المجموعررة التجريقيررة
الترري سانررب ترردرو علر (فررا تيقيررا الصررف االفت ارضرري ( ررين اتوسررت دراررات الرررة المجموعررة الضررابية الترري سانررب
تدرو (فا األسلوة االعتيادي في االالتبار (البعدي في اداا بعض المهارات األرضية (الجد(ت  7وضو كلذ.
الجدول ()7
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعتين
(التجريبية والضابطة) في اداء بعض المهارات االساسية في الجمباز في االختبار البعد

المؤشرات اإلحصائية

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

قيمة T

مستوى

س

±ع

س

±ع

المحسوبة

االحتمالية

7,611

0,509

6,194

0,673

7,125

0,000

الوقوف على الراس

7,097

0,375

5,500

0,799

7,671

0,000

الوقوف على اليدين

6,514

0,824

5,528

0,477

4,393

0,000

المهارات

الدحرجة االمامية المكورة

الدحرجة الخلفية المكورة

العجلة البشرية

7,097

6,806

0,375

0,847

5,916

5,653

0,411

1,051

8,998

3,624

0,000

0,000

* معنو عند نسبة خطأ ≤ ()0 ,05

تقررين اررن الجررد(ت  7ام ندرربة االنتمررات ظهرررت ( 0,00هرري أتررل اررن ( 0,005هررفا رردت عل ر ام ال رررا
اعنوي ( ،العودل ال األ(سا ال دابية لمدتوش األداا ج هر ت رروا المجموعررة التجريقيررة علر المجموعررة الضررابية فرري
اميعها المهررارات( .يعررزش الدررقن فرري ت رروا الرررة المجموعررة التجريقيررة فري ادررتوش اداطهررم لهررفا المهررارات علر اتررانهم
ف رري المجموع ررة الض ررابية الر ر القرن رراات المع ررد الصيص ررا" للمجموع ررة التجريقي ررة( ،ال ررفي ت رردم له ررم ع ررن الري ررا ااهر رزتهم
الم مولررة الترري سررام بمقررد(رهم األالرررع عليررض فرري أي (تررب (اكررام ( ،كررل سررهولة (الررفي الررتمل عل ر ام ررر اررن (سرريلة
تعليميررة توضرري ية للمهررارات انهررا الررنص الن ررري الررفي جشررر المهررارل ن ريررا" تل ر اانررن الصررور ال ابتررة للمهررارل (اعهررا
األفرررم التعليميررة الجرراهزل ادرربقا (األفرررم الترري تررم اعرردادها الصيصررا لهررفا الغررر (الترري تصررور فيهررا المهررارل اررن امير
الجهررات ام ررا جعي رري تص ررورا" (اض ر ا" لليال ررن ع ررن المه ررارل (االالرررع ،عل ر س ررل ا ررا جخررص اداا المه ررارل ا ررن نرس ررات
(اتجاهات اعضاا الجدم (ز(اجا ا اال الجدم سفلذ اعياا ال رية لليالن برلعادل ال لم التعليمرري ام ررر اررن اررل (اجقافررض
فرري الجررزا الررفي ج تااررض لزيررادل الوضررو (االسررتيعاة هررفا فضررر عررن الشررر الم ارفررا لل لررم التعليمرري الررفي جقرردم المعلواررة
لليالررن فرري نينهررا (يزيررل الغمررو عنررض ام الوسرراطل التعليميررة تنقررل المعرفررة (المعلواررة بشرركل أ(ضررو ،ألنهررا توضررو
امي الجوانررن المقهمررة (ايررر الواضر ة اررن الرررت تثباتهررا لعمليررة اإلدرار .ندررين عقيررد اقررر القيرراتي 2014 ،4،سمررا
ام االاكانية التي تتي ها تقنية التعليم المتنقل باستخدام الجهرراز الم مرروت تترريو لليالررن ااكانيررة العررودل لموضرروع الرردرو
في أي (تب (اكررام( ،تدرراعد بيتررة التعلرريم المتنقررل علر داررت اصررادر التعلرريم (تكاالهررا فيمررا بينهررا( ،تُعررين المررتعلم علر
الت كي ررر (ال ررتعلم بيريق ررة اي ررر اليي ررة ب ررل تش ررعقية بانتقال ررض الد ررلي ب ررين الموض رروعات (التيقيق ررات (الق رراات فض ررر" ع ررن
عنصررر التشررويا الررفي ارفررا الريقررة عررر (تقرردجم المهررارل (الصررور (االفرررم التوضرري ية الترري تررم االتيارهررا لزيررادل الر بررة
(التشويا لدش اليرررة ،سمررا ام الخقررل الدررابقة الترري نصررل عليهررا الرررة المجموعررة التجريقيررة سررام انررد األسررباة فرري
ت وتهم عل الرة المجموعة الضابية في اداا هف المهارات.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
 -5االستنتاجات والتوصيات :

 1-5االستنتاجات :
 .1تيقيا الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل أندا ت دنا في ت صيل اليرة اهاريا" لبعض المهارات
األرضية في الجمباز.
 .2ت وتب المجموعة التجريقية التي استخداب تيقيا الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل عل
الضابية التي استخداب الصف التقليدي في الت صيل المهاري لبعض المهارات األرضية في الجمباز.
 2-5التوصيات:
 -1تاراا العد د ان الب وا نوت اد(ش توظيو التعليم المتنقل في عملية التعليم (التعلم.

المجموعة

 -2تشجي التدريديين بلنشاا ا وو افتراضية ا اللقتهم ان اال ت دين العملية التعليمية.
 -3اعتماد القراات االلكتر(نية المعدل ان تقل ادرسي المواد العملية (اشارستها ا الربهم في ا وو افتراضية
الارى ا(تات الم اضرات.
 -4التشجي عل استخدام اهاز الهاتف الم موت بالعملية التعليمية.
 -6المصادر والمراجع:

 -1ال دن ،عصام ادريي سمتور (عشابي ،هناا عو

ا مد ( : 2017ات استخدام ال صوت االفتراضية في

براات التعلم عن بعد ان (اهة ن ر اعضاا هيتة التدريي اااعة الدودام الم تونة انموكى ،اجلة ات اد الجااعات

العر ية للتر ية (علم الن ي ،المجلد الخااي عشر – العدد اال(ت.

 -2ندين عقيد اقر القياتي " 2014الوساطل التعليمية" ،لبكة اااعة بابل.
 -3الليو ،زهير نااي  : ۲۰۰۹تقييم تجر ة استخدام ال صرروت االفت ارضررية لتقرردجم الرردر(و اليلبررة ال انويررة العااررة

( ،رتة عمل اقداة للمشارسة في العمليررة التر ويررة فرري القرررم ال ررادي (العشررين ( :اتر (ت رردجات  ،ال تررل ۲۰۰۹ - ۱۷

 ، ۱۸ / ۱۰ /اااعة النجا الوالنية  ،نابلي.

 -4دجاة ،عز الد ن دجاة  : 2006ان ر( ولوايا الهاتف الم موت أ( الجوات – اجلة اااعة داشا – المجلد
 -22العدد .3
 -5ز(ا(يد لزهارير ،الويلدي سليمام الجزاطر  : 2011التعليم المتنقل ،اجلة ايل العلوم االندانية (االاتماعية
العدد  ،40الجزاطر.
 -6سالم ،انمد ا مد  : 2006التعلم الجوات رؤية اد دل للتعلم باستخدام التقنيات لرسلكية( ،رتة عمل اقداة ال
الميتمر العلمي ال اان عشر للجم)ية المصرية للمناهت (الرا التدريي  ،2006/7/26-25،القاهرل ،اصر.

 -7الغاادي ،فا ا بن سعيد علي الضراام “ 2013استخدا م التعلم المتنقل في تنمية المهارات العلمية (الت صيل
لدش الرة اااعة البانة” Cybrarians Journal ،اجلة د(رية تلكتر(نية ا كمة تعن بمجات المكتبات
(المعلواات ،العدد .31
 -8وني ،اف ار كنوم  " : 2019أثر استراتيجية التعليم المتنقل في ادتوش اداا بعض ال رسات االجقاعية ا

الشريت (االنت اظ بها" ب ا انشور في الميتمر الد(لي ال الا لكلية التر ية االساسية في اااعتي الموال (دهور.
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تأثير استخدام الصف االفتراضي بتقنية التعليم المتنقل في تعليم بعض المهارات االرضية في الجمباز
المالحق
الملحق ()1
أسماء السادة الخبراء الذين استعان الباحث بآرائهم في إجراءات البحث
 .1للتحقق من تحديد عدد الوحدات العلمية.
 .2للتحقق من تقييم األداء المهار .
أسماء السادة
الخبراء

اللقب
العلمي

عبدالجبارعبدالرزاق

أ .د

حيدر غاز

أ.م .د

علي حسين

أ.م .د

أبي رامز
ّ

أ.م .د

زياد طارق

أ.م .د

نغم مؤيد

مدرس

لقاء عبد المطلب

مدرس

اسم الجامعة

اسم الكلية

جامعة
الموصل

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

جامعة
الموصل

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم

الموصل

الرياضة

جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم

الموصل

الرياضة

جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم

الموصل

الرياضة

جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم

الموصل

الرياضة

جامعة

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

الموصل
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تحديد عدد الوحدات
التعليمية

تقييم األداء
المهار





















