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كلية التربية الرياضية  /جامعة بغداد

ملخص البحث
تهدف الدراسة إلى معرفة أثرر اسرخددا ورين م مرم المررامت الخعة ب رة داسرخددا
الحاسيب (المرمجة الدط ة والمرمجة البخفرنة ) في تعةر سةسرةة رري رة نةرى زهرا
البخرريا ف فرري الجبكاسررخي الفكرري واالرخفرراب دهررا  ،طُمِ ر ا البرركهت الخجر مرري نةررى ن كررة
المحث الخي تضر  03ط المرا مرم طراب الارث ال راوي فري ية رة الخرد رة الر ا ر ة /
زامعة دغداد مقسب م إلى ثاث مجام ع  :طم نةى البجبينة األولى الرخعة البمررمت
داسررخددا المرمجررة الدط ررة وطم ر نةررى البجبينررة ال او ررة الررخعة البمرررمت داسررخددا
المرمجة البخفرنة د كبا ياوت البجبينرة الضرادطة رد اسرخددمت األسرةيب البخمرع فري
الكة ة (الخقة دف)  ،و د تيصل المار ان مرم خرا اسرخددا الحق مرة اارارال ة لةعةري
االزخبان ررة  SPSSإلررى مجبينررة مررم الكخررالت أ بهررا َّ :
إن يررا الكررين م مررم الررخعة
البمرمت د رققا تفي ا في الخعة واالرخفاب دالسةسةة الحري ة نةرى زهرا البخريا ف
إال َّ
إن الررخعة البمرررمت البخفررر
أوصى المار ان دخطم

رري أي ررر فانة ررة مررم الررخعة البمرررمت الدطرري  ،و ررد

الخعة البمرمت البخفر يكي مم أويا الخعة الرااتي فري تعةر

السةسةة الحري ة نةى زها البخيا ف د المحث .

Abstract
The Effect of using Linear programming and Branching
programming by computer in Learning and Retention of
movement concatenation (Linkwork) in Parallel bars in
Artistic Gymnastics
The aim of this study was Identifying The Effect of using Linear
programming and Branching programming by computer in Learning
and Retention of movement concatenation(Linkwork) in parallel
bars in Artistic Gymnastics.
The searchers have been used the expermental method . The
searching subject of this artical has been taken (30) male - student
in second class from the college of physical education/ university of
Baghdad divided into three groups ; the first group has been
applicated linear programming by computer , and the second group
has been applicated branching programming by computer , while
precising group used traditional method in the college.
The researchers concluded a results by using statistical bag for
social sciences (spss) such as are : both kind of programming
learning has procured improvment in learning and retention
movement concatenation(Linkwork)

of

in parallel bars in Artistic

Gymnastics , but Branching programming by computer is more
activity than linear programming

. The researchers have

recommended to applicate the branching programming learning as
type of auto – learning in teaching of concatenation (Linkwork) in
Parallel bars in the research .

الباب االول
 -1التعريف بالبحث
 1-1مقدمة البحث وأهميته
َّ
إن االوفجرررار البعرفررري الهالرررل الررراف ارررهد العرررال ال ررري وتضرررانث البعرفرررة
ااوساو ة داركل سرر ع  ،خطةرن مكرا يمرار م تدار د الجهرد الح رث لةيصري إلرى
تطم ر تةرري البعررارف نةررى أر

اليا ررع ودراسررة وتخمررع لكررل المرررامت الحد ررة الخرري

تدد البجا الاف ومحرث ف ر ، ،ومرم تةري البعرارف المررامت الخعة ب رة البخعردد الخري
تحخاج إلى تعب في دراسخها وتيسع في تطم قها نبة ا .
وفي البجا الر ا ي بكم تطم

دعر

تةري المرامج را  ،فرالخعة البمررمت

عد اسةيدا مم أسال ن الخعة الااتي و ي نةى ورين م الرخعة البمررمت الدطري والرخعة
البمرمت البخفر  ،ودبا َّ
إن لعمة الجبكاسخي تحخراج إلرى درا زهرد فري تعةر البهرارا
الب داوي لعبة ة الخعة ؛ مبا خطةن و ع آل ة السخ بار البخعةبر م

الفك ة أثكاء الخطم

وتقة ر د الجهررد والي ررت رردر اامكرران  ،يبررا َّ
إن اسررخ بار الخقاوررا الحد ررة ا اررا
البعررارف إلررى الطةمررة دارركل ررد ع ررد مررم دافع ررخه وحرري الررخعة وايخارراف البعةيمررة
والخيصل إل ها مم خا الخفانل مع تةي المرامج ا وزعةهرا رةقرة وصرل در م البعةر
والبخعة وتطم

ما ت تعةب ،نةى أر

اليا ع .

و كررا تكبررم أ ب ررة المحررث مررم خررا دراسررة أثررر المرمجررة الدط ررة والبخفرنررة
داسخددا الحاسيب في تعة سةسةة رري ة نةى زها البخيا ف فري الجبكاسرخي الفكري
واالرخفاب دها.
 1.1مشكلة البحث
لا ِحر ا المار ران إن كررا ورردر فرري تطم ر المرررامت الخعة ب ررة الحد ررة فرري مجررا
تعة الجبكاسخي مبا دفع المار ان لدراسة أثر تةري المررامت نةرى تعةر دعر

مهرارا

الجبكاسخي ؛ ووظرا لبا لها مم فالد في الخياصل العةبي د م الطراب والبعةبر م مرع

الخطرريرا الحاصررةة فرري تطم قررا تككيليز ررا الخعةر  ،ومررم الببكررم االفرراد مكهررا فرري
الخعرف نةى المرامج ا األفضل في الخطم
يبا َّ
إن صعيدة تعة دع

العبةي ومم خا الخجر ن.

الحريا في السةسةة الحري ة نةرى زهرا البخريا ف

في البررةة الجامع ة ؛ وظرا لكمر نبر البخعةب م وودر تيافر أزهع البخيا ف فكبرا
ي معةي فإن زها البخيا ف ال بكم تيافر في البدرسة أو في البكع ومم ث فرإن
تعة ر

ررا الحريررا ل ر ا درراألمر اله ر م َّ
وإن ترريالي الاررعن الدراس ر ة نةررى األزهررع

ال اثرة البخريافر فري الكة رة رد اركل صررعيدة فري تريفر الي رت الكرافي لةبخعةبر م فرري
تكرار ومبارسة ا البهار داكل سهل وم سر .ومم ثر ةرة مبارسرة تةري الحريرا
مبا اكل نالقا خجةى دي يح في الخطم

الب داوي َّ ،
وإن ا الارعيدة تخمرا م در م

ررية وأخرى في السةسةة .
ومرم خررا البارظررة الب داو ررة وزررد أررد المار ران ييورر ،مرردرم لةبرراد

ررعث

لرردى طرراب الاررث ال رراوي فرري أداء السةسررةة نةررى زهررا البخرريا ف م ررل رريررا
البرزحة و الي يف نةى األيخاف ث الدررزة نةى زها البخيا ف والهميط درالخةي
الدةفي ؛ ذلي لخديف دع

الطاب مم ااصادة ويالي ألن البهار تؤدى ألو مرر

األمر الاف اكل صرعيدة فري فهر الحريرا وأدالهرا ،مبرا دفرع المار ران ازرراء را
الدراسة.
 1.1أهداف البحث
 .1تاب وتطم ر درورامج م تعة ب ر م داسرخددا الحاسريب أررد با درد الرخعة
دالمرمجة الدط ة واألخر دد الخعة دالمرمجة البخفرنة.
 .1الخعرف نةى أثر المرمجة الدط رة والمرمجرة البخفرنرة داسرخددا الحاسريب فري
تعة السةسةة الحري ة نةى زها البخيا ف واالرخفاب دها.
 .1معرفة أف األسةيب األفضل مم د م البجام ع المح ة في تعة السةسرةة الحري رة
د المحث .
 .4الكاث نم األسةيب األفضل فري االرخفراب درخعة السةسرةة الحري رة نةرى زهرا
البخي ف .

 4.1فرضا البحث
 .1كررا فرررو مخما كررة ذوا داللررة إراررال ة فرري االخخمررار المعرردف د ر م البجررام ع
المح ررة فرري تعةر السةسررةة الحري ررة نةررى زهررا البخرريا ف ولاررال البجبينررة
ال او ة .
 .2كا فرو مخما كة فري االرخفراب درخعة السةسرةة الحري رة نةرى زهرا البخريا ف
د م البجام ع المح ة ال اث ولاال البجبينة ال او ة .
 1.1مجاالت البحث
 1.1.1المجااال البشااري  03 :طالمررا مررم طرراب الاررث ال رراوي فرري ية ررة الخرد ررة
الر ا

ة  /زامعة دغداد

 1.1.1المجااااال اليمااااا ي  :البررررد مررررم االثكرررر م  2311 /13/22لغا ررررة الدبرررر ا
2312/1/5
 1.1.1المجاااال المكاااا ي  :انرررة الجبكاسرررخي الداخة رررة لةرزرررا فررري ية رررة الخرد رررة
الر ا

ة/زامعة دغداد  /الجادر ة.
الباب الثا ي

 .1الدراسات النظرية
 1.1مفهوم التعلم المبرمج
ي أرد أشكا الخعة الااتي  ،وف  ،أخا البخعة دورا إ جاد ا وفعاال  ،و قي ف ر،
المروامت ددور البيز ،وحي تحق

أ رداف مع كرة  ،و قري الرخعة البمررمت نةرى أسرام

تقس الباد البراد تعةبها إلى أزعاء صغ ر ترتن ترت ما مكطق ا ،وتقرد إلرى البرخعة
في صير دروامت مكين مم خطيا تعر

دياسطة يخراب ممررمت أو آلرة تعة ب رة ،

و خفانررل البررخعة داسررخبرار مررع المروررامت  ،ودعررد يررل خطرري أو إطررار طةررن المروررامت
)(1

اسخجادة مع كة مم البخعة مبا د ؤدف إلى الخبكم مم الباد الخعة ب ة.

) (1نفت ماطفى الطكاوف ؛ الخدر ا الفعا ( تدط ط ،ـ مهارات ،ـ اسخرات ج ات ،ـ تقي ب ، ) ،ط  ( :1نبان  ،دار الب سر لةكار
والخي ع  ، ) 2332 ،ص 212ـ210

 1.1.1أ واع البرمجة
 1.1.1.1البرمجة الخطية :
عررد نررال الرركفا األمر كرري سررككر  B.F.Skinnerأو مررم طررير مفهرري المرمجررة
الدط ة  ،إذ س ر المروامت في تسةسة ،في خر أفقري )،(1إذ ا خررح ري و م ةر ،يالورد
 Hollandاسةيدا مع كا لخكظ الباد الخعة ب ة يبا ةي:

)(2

 .1تقس الباد الخعة ب ة إلى مجبينة مرم الدطريا الارغ ر والبرتمطرة تسربى
إطارا . Frames
 .2عررر

يررل إطررار معةيمررة صررغ ر نةررى البررخعة و طةررن مكرر ،أن سررخج ن

اسررخجادة بررا ر  ،نرراد مررا تكررين مكخيدررة  ،و سرربى سررككر ررا االسررخجادة
داالسخجادة البكاأ .
 .0نكررردما سرررخج ن البرررخعة تقرررد لررر ،فررريرا اازادرررة الارررح حة لكررري قاروهرررا
دإزادخ(،تغا ة رازعة تعع ع ة فير ة)
 .2تكخن البراد الخعة ب رة دطر قرة مع كرة دح رث تعطري لةبرخعة فرصرة يم رر لكري
سخج ن نةى وحي صح .أف دكاء السةي البكاريد نرم طر ر تعع رع سةسرةة
مررم االسررخجادا البخخال ررة والبدخررار دد ررة  ،يررل مكهررا عبررل نةررى تطرري ر أداء
البخعة إلى أن خحق الهدف الكهالي.
" و ؤخا نةى اا الكي مم المررامت نرد البروورة فهري ال خر

لةبرخعة الخفك رر

في اسخجادا دد ةة و ق د داالسخجادة البحدد في المروامت " ). (3

الاكل ( )1المرمجة الدط ة Linear programming

) (1سعاد دي نكا ة زد دف ؛ فعال ة الخعة البمرمت داسخددا الحاسيب في تداد نة البكخما  (:أطرورة ديخيرا  /زامعة مكخيرف
سم ط كة /ية ة العةي ااوساو ة واالزخبان ة  ) 2332 ،ص 22
) (2نفت ماطفى الطكاوف ؛ البادرالساد  ،ص 210
) (3نمد هللا سال البكاني  ،الكبم يتر وس ةة مساند في العبة ة الخعة ب ة مجةة الخرد ة  ،العدد  ، 1222 ، 120ص  221ـ223

 1.1.1.1البرمجة المتفرعة :Branching programming
المرمجة البخفرنة تطير نةى د ويرمان يرراودر ، Norman Crowder
وف  ،تق َّس الباد العةب ة إلى أطر ،يل إطار رل سري مخارل دإطرارا فرن رة تحخريف
نةررى أفكررار  " ،وتقررد درررامت يررراودر أطرررا تحرريف أزررعاء يم ررر ددرزررة مررا مررم
البعةيمرررا  ،و دخمرررر فهررر البرررخعة لهرررا دأسررردةة االخخ رررار مرررم مخعررردد " ) ، (1و بكرررم
االسخفاد مم خطأ البخعة أثكاء اازادة فمدال مم أن ع د راء ااطار الاف أخطأ ف ،
مر ثاو ة يبا في المرمجة الدط ة  ،فإن يراودر ردني إلرى شررح الباركةة أو ااطرار
الرراف أخطررأ ف رر ،البررخعة مررل مخادعررة المروررامت ؛ لررالي سرربى ااطررار الفرنرري دااطررار
العازي "  ، "Remedial frameث عيد لإلطار الرل ا فري الخخرادع لعبرل محاولرة
زد د الخخ رار اازادرة الارح حة  ،و كراا ضرع أمرا الردارم نرد دردالل سر ر ف هرا
نةى وف مسخيا وخ ارات ،وتخب ع المرمجرة البخفرنرة دخي رع خطرأ البرخعة وتارد د
األخطرراء وو ررع العرراج البكاسررن لهررا  ،ر كدررا خقررد يررل مررخعة فرري المروررامت دطر قررة
)(2

مع كة ورسن درات ،ومسخيا .

الاكل ( )2المرمجة البخفرنة Branching programming

) (1مجدف نع ع إدرا
 ، 2332ص 013
) (2سعاد دي نكا ة زد دف  ،البادر الساد  ،ص 20ـ22

 ،الخقك ا الخردي ة  ،رؤى لخيب ث وسال االتاا وتككيليز ا الخعة

 ( :القا ر  ،مكخمة األوجةي البار ة ،

 1.1.1أ واع البرامج التعليمية
َّ
إن دحرريث الخطرري ر فرري تككيليز ررا الخعة ر أزبعررت نةررى إن المرررامت الخعة ب ررة
)(1

أردعة أويا أساس ة ي :

 .1درامت الخدر ا :درامت معةيما تؤخا مماشر مم البقررا الدراس ة الهدف
مكها تيص ل معةيما محدد .
 .2درامت الخدر ن:درامت مهارا تؤخا مم الجياون العةب ة لةبقرررا الدراسر ة
 ،وتكين ادةة لإلناد والخكرار.
 .0المرامت العاز ة  :و ي درامت تكرخت دعرد بهرير ماركل تعة بري معر م ،فرردف
أو زباني ؛ تقد مم طرف األسخاذ أو البدرم ،الهدف مهرا ررل
ا الباكةة.
 .2المرامت ااثرال ة  :و ي دررامت لةخعبر فري البراد الدراسر ة ،تكرخت مرم إ رافة
معةيمررا خارز ررة ذا صررةة دررالبقرر الدراسرري ،دور ررا تعع ررع
الخعة .
 1.1السلسلة الحركية على جهاز المتوازي قيد البحث
 1.1.1النااواحي الفنيااة لحركااات الوقااوف علااى الكتفااي

ثاام الدحرجااة فتحااا علااى

جهاز المتوازي
عد زها البخيا ف لةرزا ارد أزهع الجبكاسخي الفكري لةرزرا وترؤدى نة ر،
رريا مخكينة وي ر  ،و رد شربةت السةسرةة الحري رة نةرى ( البرزحرة ــرـ الي ريف
نةى الكخف م ـــ الدررزة فخحا نةى العار خ م ـــ الهميط دالخةي

الدةفي .

 القسم التحضيري  :قث الطالرن الي ريف البقراطع داخرا ( وف ر ،كرين البحرير
العر ي لةجس مقاطع لةبحير الطيلي لةجهرا  ،وو ريف الطالرن داخرل الجهرا
د ر م العار ررخ م) و قررم

العار ررخ م دالقمضررة الدارز ررة (تكررين أصررادع ال ررد م

مخجهخ ر م مررم الدررارج لةررداخل وبهررر ال ررد م لةدررارج مررع الخفرراف األصررادع نةررى

)(1

نمد العظ الفرزاوي ؛ الخككيليز ا وتطي ر الخعة  ( :القا ر  ،دار غر ن لةطمانة والكار  ) 2332 ،ص 122

البخيا ف وإن كين اادها ماصقا لألصادع مرم الجهرة الداخة رة  ،وتكرين ال ردان
نةى اسخقامة الاران م تباما ومبدوت م مم وقطة الكخف م ) .

)(1

 القسم الرئيس  :وتابل
 .1المرجحة  :قفع الانن ؛ ل خدا و ع االرتكا نةى ال رد م دالبرد الكامرل
لبفاررةي البرررفق م و كررين الجررا دامخررداد يامررل مررع الرررزة م والررريمخ م
مفرودت م و مدأ الانن دالبرزحة لألمرا والدةرث  ،إذ قري الانرن دفررد
الرزة م مضبيمخ م أماما نال ا إذ تكين البرزحة مرم مفارةي الكخفر م ،
و رررور البرزحررة دع رردا نررم خر الجرراب العبرريدف الطالررن دالبرزحررة
لألما والدةث .
 .2الوقااوف علااى الكتفااي  :تخعا ررد البرزحررة نةررى البخرريا ف دجس ر مبرردود
ونكد ارتفا وقطة السكين الدةف رة (األطرراف السرفة ة) إلرى مسرخيى نرا
( بكك ،مم االسخقرار لةي ريف نةرى الكخفر م) مردأ د كري البررفق م تردر ج ا
ودسررررنة مكاسرررمة لي رررع يخف ررر ،نةرررى العار رررخ م درررالخعامم مرررع ايخبرررا
وصرري األطررراف السررفة ة إلررى أنةررى وقطررة فرري خ ر الجرراب العبرريدف
الي بي ل سخقر الجس دي ع الي يف نةى األيخاف دكل اتعان .
 .0الدحرجااة فتحااا علااى العارضااتي  :مرردأ الطالررن دبررةررة الدررزررة نةررى
العار ررخ م وذلرري د كرري مفاررل الررير ودقرراء الررريمخ م مكفرررد والرررزة م
مخاصرررقة وتب رررل إلرررى الدةرررث ؛ ل خررر

لةجرررا درررالخكير والخررردررج نةرررى

العار خ م مم خا تكير الجرا ثر ضرع د ر ،نةرى العار رخ م رخرى
تاما انةرى الكخفر م العار رخ م و مردأ دالدررزرة نةرى الظهرر البخكرير ،
ومررع ا خررراب اسررفل الجررا لةعار ررخ م مرردأ الطالررن دفررخ الرررزة م و رري
مفرررودت م مررع ةررن د رر ،لألمررا ل سررخكد نة هررا  ،ثر رفررع الطالررن رزة رر،
و دخةهبا د م العار خ م ؛ل قي دالبرزحة لةخه أ لةهميط.

) (1أ اد صال سةبان ؛ أثر اسخددا دور الخعة واألسةيب الاامل وف تي خي الخغا ة الرازعة (الفير ة والبخأخر ) في تعة دع
مهارا الجبكاسخي الفكي لةرزا واالرخفاب دها ( ،أطرورة ديخيرا  ،ية ة الخرد ة الر ا ة  ،زامعة دغداد  ) 2332 ،ص 22

 .2الهبااوب بااالتلويح الخلفااي  ":فرري وها رررة البرزحررة لةدةررث ودعررد وصررري
الررررزة م إلرررى أنةرررى مسرررخيى رتكرررع الجسررر نةرررى إرررردى ال رررد م و ررردفع
العار ررة دال ررد األخرررى ،وقررل ال ررد الدافعررة لةعار ررة إلررى العار ررة ال او ررة
وو عها أما ذرا االرتكا ث االرتكا نةى نار ة وارد مل الهمريط
دجس مسرخق ومبردود دردون او كراء " ( )1و خه رأ الطالرن لةهمريط والي ريف
البقاطع إلى زاون ال سار خارزا ..


القسم النهائي  :امخاراص صردمة القردم م مرع األر
اثكاء الهميط والي ريف
)(2

وخفضها .

د كري الرريمخ م ةر ا فري

ربا ثر رفرع الانرن ذرا ال بر م أمامرا نال را

والهميط في الجبكاسرخي لةرزرا لر ،أ ب رة ال تقرل نرم درا ي

أزعاء السةسةة الحري ة إذ " في الجبكاسخي الفكي لةرزرا الهمريط الكراز
بكررم أن كررين مع ررار لةفرري أو الدسررار  ،فبع ررار الخحك ر لةهمرريط فرري
الجبكاسخي اخرط أن كين (ددون أف خطيا أ اف ة) مريع ثقل الجسر
فرري

انررد االرتكررا  ،أف خطرري أو نررد اسررخقرار أو رريررة الررد فرري

الارا أو فقدان االترعان مرم الببكرم أن جعرل الحكرا حسربين در م 3.1
و 3.5مم الدرزة "

).(3

الباب الثالث
 .1منهجية البحث وإجراءاته الميدا ية
 1.1منهج البحث :
ت اسخددا البكهت الخجر مي ؛ وذلي لبالبخ ،طم عة ماكةة المحث.
 1.1مجتمع البحث و عينته :

( )1مع يف ذوين ركخيش و نامر محبد سعيدف  ،البدخل في الحريا
والكار  ) 1233 ،ص 050
) (2أ اد صال سةبان ؛ البادر الساد  ،ص20
)(0
Chris Mills a, _, MatthewT.G.Pain b, MauriceR.Yeadon b : Reducing ground reaction forces in
gymnastics’ landings may increase internal loading . Journal of Biomechanics 42 (2009) . p 671.
وقا مم البكخمة االفخرا ة  /زامعة دغداد
االسام لجبما الرزا  ( ،البيصل  :دار الكخن لةطمانة

اخخار المار ان مجخبع المحث نبد ا و
الر ا

طاب الارث ال راوي فري ية رة الخرد رة

ة  /زامعة دغداد لةعا الدراسري ()2312 -2311؛ وذلري ألن السةسرةة نةرى

زها البخيا ف ي

بم البكهت البقرر  ،ودعد أن ت اسخمعاد مرم لد ر ،خمرر سرادقة

أو تغ ن أي ر مم وردت م مخخال خ م  ،أزر رت القرنرة ناريال ا الخخ رار ( )13طراب
مرررم شرررعمة (أ) و( )13طررراب مرررم شرررعمة (و) و( )13طررراب مرررم شرررعمة (د) رخرررى
أصمحت الع كة مكيوة مم ( )03طالما مم أصرل  237طالرن  ،إذ دةغرت وسرمة الع كرة
(  )%12.22مم مجخبع المحث  ،ودبا إن ن كة المحث

مرم فدرة نبر رة واررد ،

ول ا لهر خمررا سرادقة فري مراد الجبكاسرخي الفكري و ر فري مررةرة دراسر ة واررد
وفي ددا ة تعة

ا البهارا ؛ لاا فخعد الع كة مخجاوسة * .أزر ت القرنة د م الارعن

؛ لخحد ررد البجررام ع المح ررة  ،وياوررت وخررالت القرنررة أن تكررين الاررعمة (أ) البجبينررة
األولررى الخرري تطم ر المرمجررة الدط ررة و (د) البجبينررة ال او ررة الخرري تطم ر المرمجررة
البخفرنة وشعمة (ج) البجبينة ال ال ة و ي البجبينة الضادطة .
ا المار ان دإزراء الخكافؤ د م البجرام ع لةبرد  2311/13/ 27-22فري دعر
نكاصررر الة ا ررة المدو ررة ذا الاررةة دالسةسررةة الحري ررة واخخمررار مهررارا الحاسرريب
(وذلرري دالخكس ر

مررع مرردرم مرراد الحاسرريب **دررإزراء اخخمررار سرررنة الخعامررل مررع

المروامت) ؛ ووظرا لكين البخعةب م ل ا لد ه خمر سادقة في السةسرةة الحري رة نةرى
البخيا ف فه نةى خ شرو وارد ؛ فأن المار م ل جر ا االخخمار القمةري و ايخف را
داالخخمار المعدف لها السةسةة ويالي اما داخخمار االرخفراب دعرد مرد أسرمي واررد لر
تررردرم ف ررر ،رررا السةسرررةة  ،ودعرررد إزرررراء الخجردرررة االسرررخطان ة فررري 2311/11/2
أنط ت وردت م تعر ف خ م دالسةسةة الحري رة ودالمرورامت رد المحرث مرم ري االثكر م
 11/ 7ولغا ـة الدبر ا ، 2311/11/ 13و رد تر اسرخددا تحة رل الخمرا م ( )Fدر م
البجام ع ؛ وذلري لةخأيرد مرم تكرافؤ البجرام ع و رد أبهرر الكخرالت إن مسرخيى الداللرة

* ت اا اازراء دعد اسخاار الدم ر في الخعة الحريي أ .د عرب خ ين في مقادةة شدا ة والاف أيد نةى أو ،ال رازة ازراء
اخخمار الخجاوا ألفراد الع كة .
** مدرم ماد الحاسيب .د نمد الجة ل زمار

الحق ق ة أيمر مم  3.35و اا د نةى وزيد فرو نايال ة د م مجام ع المحرث مبرا
د نةى تكافؤ البجام ع ،أوظر الجدو (.)1
الجدو ( )1تكافؤ مجام ع المحث ال اث في االخخمارا المدو ة والحري ة
واخخمارا الحاسيب
البعال ااراال ة
اس االخخمار

ورد
الق ام

مجبي
مادر الخما م

SS
دم

االسخكاد األمامي ،ثكي

مر

ومد الاران م ( شكاو)

13/ثا

اسخةقاء ثكي الجا

مر

أماما (تبر م دطم )

13/ثا

البجبينا
داخل
البجبينا
دم
البجبينا
داخل
البجبينا
دم

مرووة الكخف م

البجبينا
س

داخل
البجبينا
دم

مرووة فخ الرزة م
(شمايا )

س

البجبينا
داخل
البجبينا
دم

مهارا اسخددا

درزة

المروامت نةى الحاسيب

13

البردعا

البجبينا
داخل
البجبينا

درزة
الحر ة

مخيس
البردعا
MS

3.327

2

3.200

23.133

27

3.722

3.233

2

3.033

12.233

27

3.522

3.233

2

3.133

بة ()F

الداللة

الداللة

البحسيدة

الحق ق ة

ااراال ة

3.532

3.573

3.302
33.133

27

2.227

3.733

2

51.125
077.02

2.222

27

3.233

2

2.075

3.515

27

3.052

3.232

3.572

3.227

3.751

نايالي

نايالي

نايالي

5

3.777

نكد مسخيى داللة  3.35وأما درزة رر ة () 27 ، 2

3.522

نايالي

3.273

نايالي

 1.1األجهية واألدوات والوسائل المساعدة
لغررر

تحق ر أ ررداف المحررث الب داو ررة ؛ اسررخعان المار ران درراألزهع واألدوا

واليسررالل ايت ررة  :زهررا البخرريا ف ،وصرركدو خاررمي السررخددام ،فرري البسرراند ،
وناا الخخمار مرووة الكخف م  ،وشر

ام  ،وسانة تي ت  ،وزها راسيب آلري

(الدخرررريب) ورررري  dellنرررردد ( )13؛( لغررررر

تمي ررررن الم اوررررا ) مك َّ
اررررن نةرررر ه

المرورررامج م الدطررري والبخفرررر الباررربب م مرررم لررردن المرررار م  ،و درورررامت الحق مرررة
ااراال ة لةعةري االزخبان رة ( spssلغرر

اازرراءا اارارال ة) ،يبرا اسرخعان

المار ان دالباادر العرد ة واألزكم ة  ،والبارظة العةب رة ؛ لخقري وخرالت االخخمرارا
مم مل البقيم م * .
 4.1فريق العمل المسااعد :رردد المار ران فر ر العبرل البسراند** ؛ وذلري لخسره ل
إزراءا المحث الب داو ة.
 1.1تصميم البرمجة الخطية والمتفرعة
مر نبة ة الخاب د اث مرارل و ي (مررةة الخحة ل  ،مررةة الخري رن ،
مررةة الخقي ) :
أوال مرحلة التحليل  :في ا البررةة ا المار ان دخحة ل الهردف العرا مرم المرمجرة
الدط رة والبخفرنرة و ري وصري الطراب إلرى مررةرة مخقدمرة فري تعةر السةسرةة نةرى
البخيا ف يبا ت و رع أ رداف خاصرة و ري اسرخددا وسرالل رد رة وماري ة ودردالل
تعة ب ررة وان تكررين تةرري اليسررالل ماررببة وفرر مرركهت معرر م و رراد دافع ررة البعةرر
وتسه ل نبة ة الرخعة والخأي رد نةرى الرخعة الرااتي وتفع رل نبة رة الخياصرل العةبري مرع
الخقك ا الحد ة وتطم قاتها العبة ة .و د ت تحد د الداالد الباخرية در م البخعةبر م
* البقيم م





:
 /زبكاسخي  /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد
أ .نمد اليارد ال
أ. .د طار وعار الطالن  /زبكاسخي  /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد
 /زبكاسخي  /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد
أ. .د نةي صمحي خةث
 /زبكاسخي /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد
.د نامر سكران

** فر العبل البساند :
.د نةي نمد اليارد ال

 الس د زبا سكران

 /زبكاسخي /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد
 /زبكاسخي  /ية ة الخرد ة الر ا ة  /زامعة دغداد

و رري العبررر والرري ن والطرري ويفرراء اسررخددا الحاسرريب ودعرر

القرردرا المدو ررة

والبهار ة  ،ث ا المار ان دخحة ل البسخيى الخعة بي مم ر ث دكاء الباد الكظر ة مم
خا تحة ل السةسةة الى رريا تب ل في مجبةها السةسةة الحري رة اليازرن تعةبهرا ،
إذ شرربةت رريررا الطةرري والبرزحررة والي رريف نةررى الكخف ر م والدررزررة والهمرريط
دالخةي

الدةفي  ،ثر تر تحد رد األ رداف السرةيي ة دعرد ااطرا نةرى األ رداف العامرة

لخحد د ما بكم لةبخعة أن ؤد  ،خا مد مع كة لكل ررية مم السةسةة الحري ة.
ثا يا مرحلة التركيب  :تخكين ا البررةة مم :

)(1

 .1تحد ررد المرردالل (اليسررالل)  ،و رري كررا المرمجررة الدط ررة والمرمجررة البخفرنررة
داسخددا الحاسيب
 .2تحد رد االسرخرات ج ا

ـ اسرةيب الرخعة ـ فبرم الببكرم أن كرين فرد را أو فري

مجبينا يم ر أو صغ ر أو دكل ما سم  ،و ي كا الخعة الااتي .
ثالثا مرحلة التقويم  :ا المار ان دااشراف نةى تكف ا ثاث أوريا مرم االخخمرارا
خا نبة ة تطم
 ،وسرراند

الخجردة و ي االخخمار القمةي واالخخمار المعردف واخخمرار االرخفراب

ررا االخخمررارا نةررى معرفررة مسررخيى تقررد الررخعة لةطرراب أفررراد الع كررة

ومعرفررة مرردى تحق ر أ ررداف المحررث .فررالخقي " خطرري أساس ر ة  ....ومررم خالرر ،ررخ
الخعرف إلى مدى تحقر األ رداف يبرا إوهرا ترعود البعةر والبرخعة دخغا رة رازعرة نرم
أخطاء البخعة ومسخيى أداء ومدى تقدم.(2)"،
1.1

التجربة االستطعاعية :

أزر ررت الخجردررة االسررخطان ة فرري رري األردعرراء البيافر
يامها ( )5طاب ت اخخ ار
ويان الغر

 2311/11/2نةررى ن كررة

ناريال ا مرم خرارج ن كرة المحرث مرم الارث ال راوي ،

مم إزراء الخجردة االسخطان ة الي يف نةرى البعي را و الارعيدا

الخي د تياز ،المار م مل إزراء الخجردة الرل سة ومحاولة تاف ها و د تر الخأيرد مبرا
ةي :
) (1محبد سعد غةي وآخرون ؛ تككيليز ا الخعة وأسال مها في الخرد ة الر ا
لةكار  ) 2331 ،ص 125
) (2وف ق ،ماطفى سال ؛ تككيليز ا الخعة والخعة في الخرد ة الر ا ة  ،ج ( : 1ااسككدر ة  ،مكاـــــــأ البعارف لةطمانة ) 2331 ،
ص 122

ة  ،ط  ( : 1طكطا  ،زامعة طكطا  ،مريع الكخاب



رررم وته درررة أزهرررع الحاسررريب وتررر تعررري
البحبيلة دالخعاون مع فر

العبل البساند ودع

الررركقد فررري نررردد الحاسرررما
الطةمة.

 الخأيررد مررم صررار ة تطم رر المرمجررة الدط ررة والمرمجررة البخفرنررة مررم لرردن
الطاب  ،وتحد د البكان البكاسن لجةيم الطراب والخأيرد مرم سرامة أزهرع
البخيا ف في الكة ة .
 رسرراب الي ررت الررا

لةرردخي إلررى المروررامت وفخحرر ،واسررخددام ،خررا القس ر

الخعة بي مم الجعء الرل ا واسخدراج معد الي ت الاف سخغر  ،يل طالن
 وظرا الوعدا شمكة محة ة ترد د م أزهرع الحاسريب البخريفر ؛األمرر الراف
أ طر المار ان تجه ع المروامت وتحب ة ،نةى يل راسيب دبفرد .


مم القس الرل ا ي  23د قة لخعة سةسةخ م (سةسةة نةرى دسراط الحريرا
األر

ة ،سةسةة نةى البخيا ف)

 تداررر د مرررم يرررل سةسرررةة ررري  03د ( مرررم الجاورررن الخعة بررري ررري  13د
والجاون الخطم قي  23د).
 يفاء فر

العبل البساند.

 3.1إجراءات البحث الميدا ية
شبةت إزراءا المحث ما ةي :
 .1إجااراء تجربااة تاادريس مااادة الجمناسااتك بأساالوب التعلاايم المباارمج باسااتخدام
الحاسااوب  :و ررا الخجردررة ياوررت مررم خررا اخخ ررار ( )3وررردا تعة ب ررة فرري
تعة سةسةة نةى زها البخيا ف  ،و د ياورت فقررا السةسرةة الحري رة تاربل
البرزحررة والي رريف نةررى الكخف ر م والدررزررة نةررى العار ررخ م ث ر البرزحررة
والهميط دالخةي
(: )2

الدةفي ويان تقس المرورامت لةسةسرةة الحري رة رسرن زردو

الجدو ( )2م م تقس مفردا السةسةة الحري ة نةى أساد ع الخجردة
األسمي

الخار خ

األو

2311/11/17-12

ال او ة

2311/11/ 22-21

ال الث

2311/ 12/1 – 23

الرادع

2311/ 12 / 3 – 5

 .1إعااداد بر ااامجي تعليمي اي

اليرد

البفردا

األولى

البرزحة نةى البخيا ف

ال او ة

البرزحة  +الي يف نةى األيخاف فق

ال ال ة

إناد السادقة

الرادعة

البرزحة الي يف نةى األيخاف  +الدررزة

الدامسة إناد السادقة
السادسة البرزحة الي يف نةى األيخاف الدررزة  +الهميط
السادعة

أناد الهميط وردط ،مع السةسةة

ال امكة

السةسةة يامةة

لتنفياا البرمجااة الخطيااة والمتفرعااة :ياوررت درررامت

الحاسيب في الساد تكفا مم لدن محخرف م فري المرمجرة دةغرا المرمجرة الرا رة م رل
الم سي والفيرتران والكيدي وغ ر را ،أمرا اين فقرد سرر المررامت الحد رة إمكاو رة
الخاب وإوخاج المرامت ؛ إذ بكم له دة الخردر ا إنرداد دررامت ذا يفراء نال رة مرم
خرا اليسررال الخعة ب ررة البخعرردد و ررد تعررار نةرى المررار م الحارري

نةررى أرررد ررا

المرمج ررا الخعة ب ررة ؛ لرراا لجررأ إلررى و ررع دروررامت راسرريب داالنخبرراد نةررى دروررامت
 power pointومررم خررا الخررأل ث در م تطم قاترر ،ررا دخاررب دروررامت لرر ،م ررعا
اليسال البخعدد ذاتها والخي تخب ل دالاير والاي والركد والحريرة وتر درمجرة
ا البحا را دطمانة وايصها وته دخهرا وأخرا صرير لكبراذج فري األداء ومقراطع
ف ررد ي ت ر تقط عهررا والي رريف نةررى الكقرراط البهبررة ،و رد دنبررت دالكارريص اليا ررحة
ودطر قررة سررهةة وم سررر وا ررل يةفررة و ادةررة لةخطم ر دسررهيلة  ،و ررد رانررى المار ران
االخخافررا فرري المرمجررة د ر م المرمجررة الدط ررة والبخفرنررة مررم ر ررث الفرو ررا د ر م
الكين م والخي سم ذير ا.

 1.3.1التجربة الرئيسة
ا المار ان دالمدء دالخجردة الرل سة وف الدطيا الخال ة:
أوال ً  :اليردت م الخعر ف خ م  :إذ ا المار ران دخعر رث الطراب نرم المرمجرة
الدط رة والبخفرنررة وي ف رة اسررخددامها والخعررف نةررى السةسرةة نةررى البخريا ف دارركل
نا والق ا دعر ها داكل يامل ألخا فكر أول ة نكها.
ثاو ا  :ت المدء دالخجردة الرل سة في ي األررد البيافر  2311/11 /12درأو
ورررد تعة ب ررة واسررخبر اليررردا الخعة ب ررة ديا ررع وررردت م تعة ب خ ر م فرري األسررمي
ولبرررد أردعررررة أسرررراد ع و رررد اوخهررررت الخجردررررة الرل سررررة فررري رررري الدبرررر ا البيافرررر
 ،2311/ 12/3إذ ت الس ر نةى وف زدو الردروم وير حل رسرن شرعمخ ،ودرسر، ،
ود الكسمة لةقس الخحض رف فهي ميرد لةبجام ع يافة  ،أمرا دالكسرمة لةقسر الررل ا فقرد
طم يبا ةي :
 المجموعة التجريبية األولى تم تطبيق التعليم المبرمج وفق البرمجة الخطية :
 .1في الجعء الخعة بي مم البحا ر قي الطاب دفخ أزهع الحاسيب ثر فرخ
المروامت الباب نةى الحاسيب داسخددا دروامت power point
 .2سررربت السةسرررةة نةرررى البخررريا ف إلرررى مجبينرررة مرررم الدطررريا الارررغ ر
والبرتمطة تب ل يل خطري زرعء مرم السةسرةة معررو
دروامت  power pointوتعر
 .0خ نر

دارر حة مرم شررال

الارال داكل مخخالي.

سؤا نةى البرخعة و طةرن مكر ،أن سرخج ن دطر قرة االخخ رار مرم

مخعرردد وتكررين االسررخجادة بررا ر  ،و سرربى سررككر ررا االسررخجادة داالسررخجادة
البكاأ .
 .2نكررردما سرررخج ن البرررخعة تقرررد لررر ،فررريرا اازادرررة الارررح حة لكررري قاروهرررا
دإزادخرر(،تغا ررة رازعررة تعع ع ررة فير ررة) ففرري رالررة اازادررة الاررح حة قرري
المروامت دالا اب إلى مجبينة زد د وفي رالة الدطأ قري المرورامت دعرر
البعةيمررة الاررح حة مررم خررا العرريد إلررى الاررر حة السررادقة والخرري تدررد
البي ي وفس .،أف عر

سؤا فإذا ياورت إزادخر ،صرح حة فإور ،كخقرل إلرى

ااطار الخالي (الااشة الخال ة) ،أما إذا ياوت اازادة نةرى السرؤا خاطدرة فإور،
طةن مك ،راء ااطار مر أخرى ،و خ إنطاؤ معةيمرا أو شررح إ رافي
لةكقطة و كاا ...
 .5تكخن الباد الخعة ب رة دطر قرة مع كرة دح رث تعطري لةبرخعة فرصرة يم رر لكري
سخج ن نةى وحي صح .أف دكاء السةي البكايد نرم طر ر تعع رع سةسرةة
مررم االسررخجادا البخخال ررة والبدخررار دد ررة  ،يررل مكهررا عبررل نةررى تطرري ر أداء
البخعة إلى أن خحق الهدف الكهالي.
 .2طم البخعةبين في القس الخطم قي مرا تعةبري فري القسر الخعة بري مرع إنطراء
الخغا ررة الرازعررة مررم مررل البرردرم وتاررح
البخعة وتاي ر دالجياون الكظر ة

األخطرراء الب داو ررة الخرري قررع دهررا

بم المروامت لخخ البقاروة د م ما تر ومرا

جن أن خ .
 .7في رالة ثمرا األخطراء الخعة ب رة رشرد البردرم البرخعة إلرى دعر

الخبرار م

البساند لخافي األخطاء الجعل ة في السةسةة ث ردطها مع دا ي األزعاء .
 المجموعة التجريبية الثا ية وببقت التعليم المبرمج وفق البرمجة المتفرعة:
تبر البمرمجة البخفرنة دالدطيا السادقة وفسها  ،إال ف با دد تقسر السةسرةة
ونر ررها فرري الارررال إذ سرربت السةسررةة نةررى البخرريا ف إلررى مجبينررة مررم
الدطيا الاغ ر والبرتمطرة تب رل يرل خطري زرعء مرم السةسرةة ولكرم كرا رخ
الخفر وال اخرط الخسةسل البخخادع يبرا فري المرمجرة الدط رة فالرا اب كرا كرين
دارركل مخفررر ورسررن السررؤا البطررروح ،ونكررد اازادررة الاررح حة كخقررل إلررى
شررر حة زد ررد  ،فررالفر درر م المرمجررة الدط ررة والبخفرنررة رري أن الطالررن فرري
المرمجررة البخفرنررة سرر ر ددطرريا غ ررر مخسةسررةة ولككهررا تيصررة ،إلررى الهرردف
البكاريد .ففري الااشرة األولرى ،إذا أزراب الطالرن إزادرة صرح حة فإور ،كخقرل إلرى
الااشة ( ،)0وإذا أزاب إزادة خاطدة فإو ،كخقل إلرى الااشرة ( )5لخعط ر ،معةيمرة
وتسأل ،سؤاال فإذا أزاد ،إزادة صح حة فإو ،عريد إلرى الااشرة ( ،)1أمرا إذا أزادر،
خطأ فإو ،كخقل إلى الااشة ( ،)7و كاا...

 المجموعة الضابطة  :اتمعرت البركهت الخقة ردف البخمرع و ري األسرةيب األمررف  ،إذ
ررخ الارررح والخي ر

البهررار و كررين دور الطالررن كررا رري ااصررغاء وتةقرري

البعةيما ومم ث تطم قها نبة ا مع وزيد الخغا ة الرازعة مم لردن البردرم
والبخادعة  ،و رد اسرخددمت وفرا اازرراءا فري القسر الخحضر رف والدخرامي
لةبجبينخ م السادقخ م ويان االخخاف فق في القس الرل ا
 1.3.1إجراء اختبارات األداء :
ا المار ان ودبساند فر ر العبرل البسراند إزرراء مجبينرة مرم االخخمرارا
الخي تدد الخكافؤ د م البجام ع واخخمار اسخددا الحاسيب لةبد مم  13/22ولغا رة
 2311/ 13/ 27ودعررد إزررراء الخجردررة الرل سررة تر إزررراء االخخمررارا المعد ررة لبررد
مم  12/12ولغا ة  2311/12/15إذ أزر ت را االخخمرارا لكرل مجبينرة  ،و رد
ت تاي ر األداء وتحي ةر ،نةرى ياسر ت  CDلغرر

نر ر ،نةرى البقريم م ،ثر تر

زبررع االسررخبارا البي نررة وارخسرراب الدرزررة الكهال ررة لكررل طالررن و رري مررم ()13
درزا لكل سةسةة وذلي دعد راف أنةى وأوطأ درزة مم الدرزا األردعة ث زبرع
الدرزخ م الما خ م وتقس بها نةى  ، 2ودعرد مررور ( )7أ را خال رة مرم مبارسرة را
السةسةة ت إزراء اخخمار االرخفاب دالبهار لةبد مرم  12/22ولغا رة 2311/12/22
 ،و ررد اتمررع المار ران فرري اخخمررار االرخفرراب اازررراءا الخرري اسررخددمت فرري االخخمررار
المعدف وفسها ولةبجام ع ال اث.
 1.3.1الوسائل اإلحصائية :
اسررررخدد المار رررران دروررررامت الحق مررررة ااراررررال ة لةعةرررري االزخبان ررررة  spss؛
لبعالجة الكخالت الخي تيصل إل ها المار ان .

الباب الرابع
 .4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1.4عرض تائج اختبار ( )Fو ) (L.S.Dلعاختبار البعدي في السلسالة الحركياة وتحليلهاا
ومناقشتها
جدول ()1
تحليل التباي بي مجاميع البحث في االختبار البعدي للسلسلة الحركية على المتوازي
البعال ااراال ة
البهار

مجبي
مادر الخما م

البردعا
SS

دم
السةسةة نةى زها
البخيا ف

البجبينا
داخل
البجبينا

درزة
الحر ة

مخيس
البردعا
MS

03.517

2

15.253

13.253

27

3.037

بة ()F

الداللة

الداللة

البحسيدة

الحق ق ة

ااراال ة

02.220

3.333

نكد مسخيى داللة ( )3.35وأما درزخي رر ة () 27 ،2
ا المار ان داسخددا اخخمار( )Fلخحة ل الخما م د م البجام ع المح رة ال اثرة فري
االخخمررارا المعد ررة وداخةهررا؛ وذلرري مررم أزررل الخعرررف ف بررا إذا ياوررت كررا فرررو
معكي ررة درر م البجررام ع المح ررة  ،فرركار فرري الجرردو (َّ )0
أن بررة مسررخيى الداللررة
الحق ق رة ( ) 3.333و ري أ رل مرم ( )3.35مبرا رد نةرى إن الفررو در م البجرام ع
ال اثة ي معكي ة  ،يبا أبهرر لكرا الداللرة اارارال ة َّ
أن كرا تما كرا معكي را فري
وسرمة ترأث را الرخعة لةسةسررةة الحري رة نةرى زهرا البخرريا ف ؛ وذلري عريد الخررخاف
اازراءا البخمعة مع البجرام ع المح رة ؛ ولغرر

الخعررف أ رم تكبرم تةري الفررو

فقد ا المار ان دإزراء الخحرف نم بة أ رل فرر معكريف ( )L.S.Dيبرا فري زردو
(:)2

معكيف

جدول ()4
الفرق في األوساب الحسابية وقيمة أقل فرق معنوي ( )L.S.Dبي المجاميع الثعاث
الفر د م أوساط

البجام ع

السةسةة
نةى دساط
الحريا
األر

ة

1ـ
1ـ
2ـ

البجام ع
2

بة
الفر

الداللة
الحق ق ة

 2.353ـ 3.053

3.333 1.233

 2.353ـ 5.233

3.332 3.533

 3.053ـ 5.233

3.333 1.233

الداللة ااراال ة
معكيف لاال
ال او ة
معكيف لاال
األولى
معكيف لاال

وار في الجدو ( )2الفر د م األوساط الحساد ة و برة أ رل فرر

ال او ة

معكريف ،

و د د كت وخالت أداء البجام ع الر اث لةسةسرةة الحري رة نةرى البخريا ف َّ
أن البجبينرة
ال او ررة الخررري اسررخددمت الخعةررر البمررررمت داسررخددا المرمجرررة البخفرنررة ررري أفضرررل
البجررام ع فرري تعةرر السةسررةة نةررى زهررا البخرريا ف تةخهررا البجبينررة األولررى الخرري
اسررخددمت الخعة ر البمرررمت داسررخددا المرمجررة الدط ررة ثر تةخه را البجبينررة الضررادطة
،ودهاا فقد تحق الفر
.1

األو لةمحث  ،و اا الخفي

ععو المار ان لةكقاط ايت ة :

أن الخعة البمرمت داسخددا المرمجة البخفرنة عطي الطالن ند ددالل خقد ف ها
نةى وف مرا دخرار و تمعرا لبسرخيا وخ اراتر ، ،و راا خفر مرع (سرعاد دينكا رة
زد رردف )2332 ،والخرري أشررار إلررى أورر ،تخب ررع المرمجررة البخفرنررة دخي ررع خطررأ
البخعة وتاد د األخطاء وو رع العراج البكاسرن لهرا  ،ر كدرا خقرد يرل مرخعة
)(1

في المروامت دطر قة مع كة ورسن درات ،ومسخيا .
.2

ّ
إن يا الكرين م مرم الخعةر البمررمت الدطري والبخفرر

يران لر ،دورا فعراال فري

إرررداث الررخعة ألفررراد الع كررة لةسةسررةة الحري ررة نةررى البخرريا ف إذ َّ
إن الخفانررل مررع
الحاسرريب ييس ر ةة مخعرردد اليسررال تدمررر البررخعة نررم خطررأ فرريرا وتدلرر ،نةررى
البعةيمررة الاررح حة نكررد ا تكررين لرر ،صررير وا ررحة نررم مررا جررن أن ررخ ؛ "
) (1سعاد دي نكا ة زد دف  ،البادر الساد  ،ص 20ـ22

فعكدما سجل الحاسيب مدى الخقد في الخعة داكل فيرف ومماشر ،حدث الررد
در م نبة خري الخعةر والخقري  ،و راا الررد
اسرخرات ج ا

ري اررد البكيورا

األساسر ة فري

والررخعة لإلتقرران " ، (1) .و رراا خفر أ ضررا مررع مررا أوردترر،

الخعةر

(م ساء  " )2313 ،أن خاالد المروامت البسخدد في الحاسريب ترعود البرخعة
دخعة با محدد ووا حة تساند نكرد االوخقرا خرا المرورامت و را االرتماطرا
تساند البخعةب م نةى الخحك في تكاو البعةيما البدعوة فري اليسرال الخعة ب رة
يل وف سرنخ ،الاات ة ووف
.0

"(2).

درت ،نةى االسخ عاب

َّ
إن وجاح البخعة واسخجادات ،الاح حة وتفانةر ،مرع الحاسريب عط ر ،دافع رة وتع رد
مم إ مال ،نةى تعة السةسةة الحري ة ؛ إذ خف المار ان مع ما أشرار إل ر( ،إدررا
نمد اليي ل  " )2333 ،الحاسيب أدا مكاسرمة لةخعةر  ،ألور ،أدا اتارا وتفانرل
ذو اتجرا م ،فالحاسريب كري نرر

البعةيمرا و بكرم مرم الخفانرل البسرخبر

و عبل نةى وقل البخعة مم وجاح إلى وجاح ،و اا ما طبردم البرخعة أثكراء الرخعة
)(3

والخقد دالمروامت ".

) (1إدرا نمد اليي ل الفار ؛ تردي ا
 )2333،ص 27
) (2م ساء ود اربد ال اس م :إسخرات ج ة الخعة الااتي داسخددا اليسال فالقة الخداخل (اله مرم د ا)وأثر ا في تعة وارخفاب دع
البهارا األساس ة في الجبكاسخي اا قاني ،أطرورة ديخيرا  ،ية ة الخرد ة الر ا ة لةمكا  ،زامعة دغداد ،2313 ،ص102
نمد اليي ل الفار ؛ البادر الساد  ،ص 25
) (3إدرا
الحاسيب وتحد ا

مطةع القرن الحادف والعار م  ،ط  ( : 2القا ر  ،دار الفكر العردي

 1.4عرض تائج االحتفاظ بالسلسلة الحركية على المتوازي ولمجاميع البحث الثعاث
وتحليلها ومناقشتها
الجدول ()1
األوساب الحسابية لعاختبارات البعدية واالحتفاظ بالسلسلة الحركية على المتوازي
ولمجاميع البحث الثعاث
اليس الحسادي

فر األوساط

مقدار

المعدف

االرخفاب

الحساد ة

الكس ان

السةسةة

الخجر م ة األولى

2.353

2.053

 2.353ـ 2.053

3.533

نةى

الخجر م ة ال او ة

3.053

3.133

 3.053ـ 3.133

3.253

البجام ع

زها
البخيا ف

الضادطة

5.233

5.353

 5.233ـ 5.353

3.353

مم خا مخادعة الكخالت فري الجردو ( )5خمر م لكرا َّ
درأن وخ جرة االرخفراب البطةر
لةبجبينررة الخجر م ررة ال او ررة رري أفضررل إذا راررةت نةررى أ ررل مقرردار لةكس ر ان ،تة رر،
البجبينررة ال او ررة ثرر البجبينررة الضررادطة ،و عررعو المار رران رراا الخفرري إلررى دور
المرمجة البخفرنة في إ اا البخعة إلرى درزرة مرم الر ري فري الخعامرل مرع البعةيمرة
والخفانررل مررع تككيليز ررا الخعةر  ،و رراا خف ر مررع مررا ذيررر (نمررد هللا السررال البكرراني
َّ ) 1222،
دأن الخعة البمرمت " الاف صب مم أزل زعرل البرخعة ةعرن دورا فرانا
في العبة ة الخعة ب ة خقد خطي خطي دكجراح وفقرا أل رداف تعة ب رة محردد " ) (1يبرا
َّ
إن البرراد العةب ررة فرري المرمجررة البخفرنررة ياوررت وا ررحة البحخرريى مبررا سررهل نةررى
البخعةب ر م االرخفرراب دهررا أي ررر مررم المرمجررة الدط ررة واألسررةيب األمرررف إذ سرراند
المرمجة البخفرنة نةى رُسم الحف  ،و رُسم الخراير  ،و ةرة الكسر ان  ،و راا مرا أيرد
(وررا ث سررة بان ّ " )2330 ،
إن و رريح البرراد العةب ررة سررهل نبة ررة الررخعة  ،وتمقررى
البعةيما في ذ م الطالن مد طي ةة "). (2

) (1نمد هللا السال البكاني ؛ البادرالساد  ،ص 223
) (2وا ث سة بان ؛ تاب وإوخاج اليسالل الخعة ب ة  ،ط( : 0نبان  ،دار صفاء لةكار والخي ع  ) 2330 ،ص 122

ودالكسررمة لةمرمجررة الدط ررة الخرري راررةت نةررى البرتمررة ال او ررة ف كطمر نة هررا مررا
سررم غ ررر أن محدود ررة رراا الكرري مررم المرمجررة ةررل نبة ررة الخيسررع فرري البعةيمررا
واسخرزانها مبا ةل نبة ة الخاير وسم ا .
إما البجبينة الضادطة فقد راةت نةرى البرتمرة ال ال رة فري االرخفراب  ،إذ يران
البدرم ي البسردي نةرى تعةر البخعةبر م نرم طر ر مرا قري در ،دعرر
ُمالة البخعةب م مبا ؤدف إلى اسخرزا
إلى تحق

األوبريذج

اا األوبيذج فري ذايرر البخعةبر م وتحف رع

أداء ز د.

َّ
إن الجبكاسخي داكل نا مم األلعاب الخي خطةن أدالها اسرخددا أزرعاء الجسر
دأيبةها ،إذ تعة أزعاء الجس يةها في آن وارد نرم طر ر أداء السةسرةة ونة ر ،كرين
ارخفابها أفضل  ،و اا ما أيرد ( اسر لرعا  " )2335 :ان البهرارا الكم رر والخري
تاخر ف ها معظ أزعاء الجس بكرم االرخفراب دهرا داركل أفضرل مرم تةري البهرارا
الخي خطةن أدالها دع

أزعاء الجس يالبهارا الاغ ر " ) (1ونةى الرغ مرم أن

البجررام ع ال اثررة ررد رققرريا وسررما مع كررة مررم االرخفرراب دالسةسررةة إال إن الخمررا م يرران
وا حا في االرخفراب درخعة السةسرةة الحري رة نةرى البخريا ف در م البجرام ع ولارال
البجبينة ال او رة الخري طمر نة هرا المرمجرة البخفرنرة  ،و كراا تحقر الفرر

ال راوي

لةمحث ..
الباب الخامس
 .1االستنتاجات والتوصيات:
 1.1االستنتاجات:
.1

َّ
إن لةخعةرر البمرررمت داسررخددا المرمجررة البخفرنررة فانة ررة فرري ررردوث الررخعة
لدور ا الفعا في إ اا
البسررار الاررح

)(1

البعةيمة داكل ممرمت وتارح

األخطراء وإنطراء

لةسةسررةة الحري ررة نةررى البخرريا ف ؛ إذ رقر وخررالت فرري الررخعة

اس لعا ؛ مي ينا في الخعة الحريي( :دغداد  ،ب  ) 2335،ص033

أي ررر مررم المرمجررة الدط ررة ومررم األسررةيب البخمررع  ،فالمرمجررة البخفرنررة رري
األسةيب األفضل في تعة السةسةة نةى البخيا ف.
.2

إن تطم ر الخعةر البمرررمت دكين رر ،البخفررر والدطرري لهبررا األثررر اليا ر فرري
أداء الطرراب لةسةسررةة الحري ررة نةررى البخرريا ف و ررد اد مررم دافع ررة البخعةبر م
وحي الخعة ويان ذلي وا حا في أداء أفراد الع كة .

.3

إن تطم ر الخعة ر البمرررمت داسررخددا المرمجررة البخفرنررة ررد رق ر وخررالت فرري
االرخفرراب دالسةسررةة الحري ررة نةررى زهررا البخرريا ف أي ررر مررم المرمجررة الدط ررة
والخي أبهر وخالجها تفي ا نةى األسةيب البخمع .

 1.1التوصيات:
.1

يصى المار ان دضرور تطم ر تككيليز را الخعةر مرم خرا اسرخددا الخعةر
البمرمت داسرخددا الحاسريب فري تعةر الساسرل الحري رة فري الجبكاسرخي الفكري
لةرزا .

.2

رررور تطم رر المرمجررة البخفرنررة فرري تعةرر السةسررةة الحري ررة نةررى زهررا
البخيا ف لةرزا ؛ دانخمار مم المرامت الخعة ب ة الحد ة الكازحة والبرؤثر فري
الخعة واالرخفاب د. ،

.0

قخرررح المار رران إزررراء البع ررد مررم المحرريث الخرري تدررد المرمجررة البخفرنرررة
والدط ة نةى مهارا أخرى .

المصادر
 إدرا

نمد اليي ل الفار ؛ تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القارن الحاادي

والعشري  ،ط ( : 2القا ر  ،دار الفكر العردي )2333،
 أ اد صال سةبان ؛ أثرر اسرخددا دور الرخعة واألسرةيب الارامل وفر تري خي
الخغا ررة الرازعررة (الفير ررة والبخررأخر ) فرري تعة ر دع ر

مهررارا الجبكاسررخي

الفكي لةرزا واالرخفراب دهرا ( ،أطروررة ديخريرا  ،ية رة الخرد رة الر ا ر ة ،
زامعة دغداد ) 2332 ،
 سررعاد درري نكا ررة زد رردف ؛ فعال ررة الخعةرر البمرررمت داسررخددا الحاسرريب فرري
تداد نة البكخما  ،أطرورة ديخيرا  /زامعة مكخيرف سم ط كرة /ية رة
العةي ااوساو ة واالزخبان ة 2332 ،
 نمد هللا سال البكراني  ،الكبم ريتر وسر ةة مسراند فري العبة رة الخعة ب رة مجلاة
التربية  ،العدد 1222 ، 120
 نمد العظ الفرزاوي ؛ التكنولوجيا وتطاوير التعلايم  ( :القرا ر  ،دار غر رن
لةطمانة والكار ) 2332 ،
 نفرررت مارررطفى الطكررراوف ؛ التااادريس الفعاااال ( تخطيطاااه ه مهاراتاااه ه
اسااتراتيجياته ه تقويمااه )  ،ط ( :1نبرران  ،دار الب سررر لةكاررر والخي ررع ،
) 2332
 يبا نمد الحب د خين ؛ تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماات  ( :القرا ر
 ،نال الكخن )2332 ،
 مجرردف نع ررع إدرررا

 ،التقنيااات التربويااة ى رتو لتوظيااف وسااائ االتصااال

وتكنولوجيا التعليم ( :القا ر  ،مكخمة األوجةي البار ة )2332 ،
 مع يف ذوين ركخيش و نامر محبد سعيدف  ،المدخل في الحركاات االساا
لجمباز الرجال ( ،البيصل  :دار الكخن لةطمانة والكار ) 1233 ،

 محبرررد سرررعد غةررري وآخررررون ؛ تكنولوجياااا التعلااايم وأسااااليبها فاااي التربياااة
الرياضية  ،ط  ( : 1طكطا  ،زامعة طكطا  ،مريع الكخاب لةكار ) 2331 ،
 م ساء ورد اربرد ال اسر م؛ إسرخرات ج ة الرخعة الرااتي داسرخددا اليسرال فالقرة
الخداخل (اله مرم د ا)وأثر ا في تعةر وارخفراب دعر

البهرارا األساسر ة فري

الجبكاسخي اا قاني ،أبروحة دكتوراه ،ية ة الخرد ة الر ا

ة لةمكا  ،زامعة

دغداد.2313 ،
 اس لعا ؛ موضوعات في التعلم الحركي( :دغداد  ،ب ) 2335،
 وا ث سة بان ؛ تصميم وإ تاج الوسائل التعليمية  ،ط( : 0نبان  ،دار صفاء
لةكار والخي ع ) 2330 ،
 وف ق ،ماطفى سال ؛ تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية  ،ج: 1
( األسككدر ة  ،مكاـــــــأ البعارف لةطمانة ) 2331 ،
 Chris Mills a, _, MatthewT.G.Pain b, MauriceR.Yeadon
’b : Reducing ground reaction forces in gymnastics
Journal of

landings may increase internal loading .

وقرا مرم البكخمرة االفخرا ر ة  /زامعرة Biomechanics 42 (2009) .
دغداد

