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  شكر وتقدير
ر َيالخَ  كَ لَ  تْ مَ دَ قَ  نْ مَ  رْ كُ شْ تَ  مْ ا لَ ي مَ نِ رَ كُ شْ تَ  نْ ي لَ دِ بِ عَ  "يقول المولي عز وجل فى حديثة القدسي 

سـجد الباحـث هللا عـز وجـل يو  .فيمـا بلـغ عـن رب العـزةصـلى اهللا عليـه وسـلم صدق رسول اهللا " هيْ يدَ ى َ لَ عَ 
توجـه بأسـمى آيـات الحمـد والثنـاء علـى مـا حباهـا اهللا يو ، على كامـل نعمـه وعطائـه وفيضـه الواسـع  اً شاكر 

وأصـلي وأسـلم علـى سـيد ، فلـه الحمـد علـى جزيـل عطائـه ، هذا البحـث  إلتمامبه من عون وجهد وتوفيق 
  .الخلـق سيدنـا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

التـي سـاعدت فـي إخـراج  لجنـة االشـرافتقدم بخالص التحية واالمتنان إلى يوأنه ليسعد الباحث أن 
ــدكتورخــص بالــذكر يو ، هــذا البحــث إلــى حيــز الوجــود  ــواتىحامــد مح/ األســتاذ ال أســتاذ طــرق  مــود القن

ــيم  ونائــب رئــيس جامعــة الزقــازيقبقســم المنــاهج وطــرق التــدريس المتفــرغ التــدريس   والطــالبلشــئون التعل
أسـتاذ المنـاهج بقســم المنـاهج وطـرق التــدريس ووكيـل كليــة  محمــد سـعد زغلــول/ واألسـتاذ الــدكتور، سـابقاً 

 أحمـد ممـدوح زكـى عبـد الباسـط/ واألستاذ الدكتور ،سـابقاً  التربية الرياضية للدراسات العليا جامعة طنطا
أستاذ كرة القدم ورئيس قسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية بكلية التربيـة الرياضـية للبنـين جامعـة 

فهــم حقــًا ، لمــا قــدموه مــن توجيهــات علميـة بنــاءه كــان لهــا األثــر الفعــال فـي إنجــاز هــذا البحــث الزقـازيق ، 
 ، لقــد وجــد الباحــث لــديهم صــدرًا رحبــاً  وال يتعبــونيعطــون وال يبخلــون ، يوجهــون نبــع فيــاض ال ينتهــي ، 

وأغتـــرف مــن فيضـــهم ال مــادة علميـــة فقــط ، بـــل خلقـــًا ، اإلصــرار علـــى العمــل العلمـــي الجيــد يــدعو الـــى 
  .عظيمًا أيضًا وفكرًا ناضجًا وأمًال متجددًا ، فدعواتي لهم بالتوفيق ودوام العطاء

يتقــدم بخــالص الشــكر واالمتنــان إلــى لجنــة المناقشــة التــي والحكــم علــى هــذا  كمــا يســعد الباحــث أن
بقســم  المنــاهج المتفــرغ ، أســتاذســالم عبــد اللطيــف ســويدان/ األســتاذ الــدكتورالبحــث ، ويخــص بالــذكر 

محمـد عبدالحميـد / دكتوروالـ ، اإلسـكندريةجامعـة  للبنـات بكلية التربية الرياضية وطرق التدريس المناهج
األســتاذ المســاعد بقســم نظريــات وتطبيقــات الرياضــات الجماعيــة بكليــة التربيــة الرياضــية جامعــة  ،  حســن

  .على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحث، فلهم منى عظيم التحية والعرفانالزقازيق ،
وبكل الحب واعطاء كل ذى حق حقه ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلدارة كلية التربية الرياضـية 

  .بالزقازيق ، وألفراد العينة والزمالء المساعدين فى أتمام هذا البحث للبنين
والى األنسانية فى أقدس تجلياتها جالًال ، والى الحب فى أعظم مظاهره صدقًا ، الى الـدين الكبيـر 
الذى يصعب على الباحث الوفـاء بـه ، الـى مـن شـملونى بـدعواتهم ، الـى أحـب النـاس الـى قلبـى ، والـدى 

أخـوتى و  ، بمزيد من الصحة والعافية اوأمده هاأطال اهللا فى عمر  تى وأدخله فسيح جناته ، ووالدرحمه اهللا
، والــى شــريكة العمــر وقســمة الحيــاة ، الــى مــن قاســمتنى آالمــى وأحالمــى ، والــى الــذين شــملونى بالرعايــة 

هللا ذى المــنن علــى  أتقــدم بخــالص الشــكر والتقــدير لهــم فكــان عطــاؤهم بــال حــدود ، فالحمــد) إبــراهيم(إبنــى 
تعـالى أن يكتـب  الـى اهللا ثم أقف على عتبات القدس اإللهى ، اتضـرع  تحصى ،عطاياه التى ال تعد وال 

 وهللا ولى التوفيق    .لعملى هذا النجاح والقبول

 الباحث
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التوصيف اإلحصائى لعينة البحث األساسية واالستطالعية فـى جميـع المتغيـرات   ٩

  ٩٦  .....................................................قيد البحث
فــــى  اإلخــــتالف لتحديــــد مــــدى التشــــتت النســــبى للمجمــــوعتين التجــــربيتين معامــــل  ١٠

  ٩٨  ............................................................القدرات العقلية 
متغيــرات النمــو والمتغيــرات داللــة الفــروق بــين مجمــوعتين البحــث التجــريبيتين فــى   ١١

  ٩٩  .....................................البدنية والمهارية والمعرفية
  ١٠٧  ...............تصنيفات المهارات األساسية فى كرة القدم وفقًا لرأى الخبراء  ١٢
  ١٢٤  ...................................إسماء وعدد مفردات اختبار كاتل للذكاء  ١٣
  ١٢٥  .للذكاء داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة فى اختبار كاتل  ١٤
  ١٢٦  ...........................................معامل ثبات اختبار كاتل للذكاء  ١٥
  ١٢٧  ............محاور االختبار المعرفىلتحديد أهم النسبة المئوية ألراء الخبراء   ١٦
األهميــــة النســــبية لمحــــاور اختبــــار التحصــــيل المعرفــــى لمهــــارات كــــرة القــــدم قيــــد   ١٧

  ١٢٧  ...................................................................البحث

 



ك -   -

  تابع قائمة الجداول
  

رقم 
 الجدول

  عنــــــوان الجــــــدول      
رقم 
 الصفحة

علـــى المســـتويات  اختبـــار التحصـــيل المعرفـــى لمهـــارات كـــرة القـــدمتوزيـــع عبـــارات   ١٨
  ................المعرفية التى يتضمنها االختبار المعرفى فى صورته األولية

  

١٢٨  
  ١٢٩  كرة القدم فىمفردات االختبار المعرفى  التعديالت التى اقترحها الخبراء فى  ١٩
  ١٣٠  ....وعدد مفرداته وأرقامه فى كرة القدم المعرفى لالختبارالمحاور الرئيسية   ٢٠
 المعرفــــى باالختبــــارمعــــامالت الســــهولة والصــــعوبة والتميــــز للجانــــب التــــاريخى   ٢١

  ١٣١  ..........................................................لمهارات كرة القدم
معـــــامالت الســـــهولة والصـــــعوبة والتميـــــز للجانـــــب المهـــــارى باالختبـــــار المعرفـــــى   ٢٢

  ١٣٢  ..........................................................لمهارات كرة القدم
معـــــامالت الســـــهولة والصـــــعوبة والتميـــــز للجانـــــب القـــــانونى باالختبـــــار المعرفـــــى   ٢٣

  ١٣٣  ..........................................................لمهارات كرة القدم
  ١٣٤  .........معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية لالختبار المعرفى  ٢٤
  ١٣٥  .......................معامل ثبات اختبار التحصيل المعرفى فى كرة القدم  ٢٥
نـــين االختبـــارات البدنيـــة طبقـــًا لنتـــائج معـــامالت الثبـــات والصـــدق اإلحصـــائى وتق  ٢٦

  ١٣٧  ..........................................................المسح المرجعى
داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغيـر المميـزة فـى االختبـارات البدنيـة طبقـًا   ٢٧

  ١٣٩  ............................................للمعامالت العلمية األعلى
فــى كــرة القــدم معـامالت الثبــات والصــدق اإلحصـائى وتقنــين االختبــارات المهاريـة   ٢٨

  ١٤١  ............................................طبقًا لنتائج المسح المرجعى
داللـــة الفـــروق بـــين المجمـــوعتين المميـــزة وغيـــر المميـــزة فـــى االختبـــارات المهاريـــة   ٢٩

  ١٤٣  ..............................................مية األعلىطبقًا للمعامالت العل
داللـــة الفـــروق بـــين المجمـــوعتين المميـــزة وغيـــر المميـــزة فـــى اســـتمارة تقيـــيم شـــكل   ٣٠

  ١٤٥  ..............................................لمهارات كرة القدماألداء الفنى 



ل -   -

  تابع قائمة الجداول
  

رقم 
 الجدول

  عنــــــوان الجــــــدول      
رقم 
 الصفحة

  ١٤٦  .............الفنى لمهارات كرة القدممعامل ثبات استمارة تقييم شكل األداء   ٣١
التعديالت التى أقترحها الخبراء فى مفردات استبيان اآلراء واالنطباعات نحو   ٣٢

  ١٤٨  ................................................التعليمية اتالبرمجياستخدام 
اآلراء  نمعامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية الستبيا  ٣٣

  ١٤٩  ..............................واالنطباعات نحو استخدام البرمجيات التعليمية
  ١٥٠  ................................االستطالعيةبيان بتواريخ وأهداف الدراسات   ٣٤
  ١٥١  .......................................بيان بتواريخ وأهداف القياسات القبلية  ٣٥
  ١٥٢  .....................................األساسيةبيان بتواريخ وأهداف التجربة   ٣٦
  ١٥٤  ......................................بيان بتواريخ وأهداف القياسات البعدية  ٣٧
  ١٥٥  ......................................بيان بتواريخ وأهداف القياسات التتبعية  ٣٨
لفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية المعدة داللة ا  ٣٩

بتقنية الوسائط الفائقة فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل 
  ١٥٨  ......................................................المعرفى

مجموعة التجريبية المعدة داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى لل  ٤٠
بتقنية الوسائط المتعددة فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل 

  ١٦٠  .....................................لمهارات كرة القدم المعرفى
نسب التحسن بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبيتين   ٤١

فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى ) المتعددة  –قة الفائ( بتقنية الوسائط 
  ١٦٢  ......................................لمهارات كرة القدم والتحصيل المعرفى

داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعديين للمجموعتين التجريبيتين المعدة   ٤٢
لمهارى وشكل األداء الفنى فى المستوى ا) المتعددة  –الفائقة ( بتقنية الوسائط 

  ١٦٤  ......................................لمهارات كرة القدم والتحصيل المعرفى



م -   -

  تابع قائمة الجداول
  

رقم 
 الجدول

  عنــــــوان الجــــــدول      
رقم 
 الصفحة

آراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية األولى الموافقين وغير الموافقين فى   ٤٣
  ١٦٦  استخدام أسلوب الوسائط الفائقة فى تعلم المهارات االساسية فى كرة القدم

آراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية األولى الموافقين وغير الموافقين فى   ٤٤
فى كرة  األساسيةاستخدام أسلوب الوسائط المتعددة فى تعلم المهارات 

  ١٦٧  .....................................................................القدم
) بقاء أثر التعلم ( لبعدى والتتبعى داللة الفروق بين متوسطى القياسين ا  ٤٥

للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية الوسائط الفائقة فى المستوى المهارى وشكل 
  ١٦٩  .........................والتحصيل المعرفى لمهارات كرة القدماألداء الفنى 

) بقاء أثر التعلم ( داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى   ٤٦
للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية الوسائط المتعددة فى المستوى المهارى وشكل 

  ١٧١  ...................والتحصيل المعرفى لمهارات كرة القدماألداء الفنى 
للمجموعتين ) بقاء أثر التعلم ( داللة الفروق بين متوسطى القياسات التتبعية   ٤٧

فى المستوى المهارى ) المتعددة  –الفائقة ( ط التجريبيتين المعدة بتقنية الوسائ
  ١٧٣  ...................والتحصيل المعرفى لمهارات كرة القدموشكل األداء الفنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ن -   -

  قائمة األشكال تابع
  

رقم 
 الشكل

  الشكلعنــــــوان 
رقم 
 الصفحة

  ٢٠  ..................................................مكونات تكنولوجيا التعليم  ١
  ٢١  .....................................مراحل تطور وسائل تكنولوجيا التعليم  ٢
  ٣٣  ................................خطوات تصميم برنامج حاسب آلى تعليمى  ٣
  ٥٥  .............................................طرق تعليم المهارات الحركية  ٤
  ٥٩  .....................................المهارات األساسية فى كرة القدمتقسيم   ٥
  ٩٤  ..................................التصميم التجريبى وخطوات تنفيذ التجربة  ٦
  ١٠١  ............................................تقسيم أدوات المعالجة التجريبية  ٧
  ١١٨  ....................................ة فى البرمجية مستويات التغذية الراجع  ٨
داللة الفروق بين متوسطى القياسـين القبلـى والبعـدى للممجموعـة التجريبيـة المعـدة   ٩

  ١٥٩  ..........................بتقنية الوسائط الفائقة فى المستوى المهارى
للممجموعـة التجريبيـة المعـدة  داللة الفروق بين متوسطى القياسـين القبلـى والبعـدى  ١٠

  ١٥٩  ........بتقنية الوسائط الفائقة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى
داللة الفروق بين متوسطى القياسـين القبلـى والبعـدى للممجموعـة التجريبيـة المعـدة   ١١

  ١٦١  ..........................بتقنية الوسائط المتعددة فى المستوى المهارى
داللة الفروق بين متوسطى القياسـين القبلـى والبعـدى للممجموعـة التجريبيـة المعـدة   ١٢

  ١٦١  .......بتقنية الوسائط المتعددة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى
نســـب التحســـن بـــين متوســـطى القياســـين القبلـــى والبعـــدى للمجمـــوعتين التجـــريبيتين   ١٣

  ١٦٣  ...................فى المستوى المهارى) المتعددة –الفائقة (بتقنية الوسائط 
نســـب التحســـن بـــين متوســـطى القياســـين القبلـــى والبعـــدى للمجمـــوعتين التجـــريبيتين   ١٤

  ١٦٣  فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى) المتعددة  –الفائقة ( بتقنية الوسائط 
يبيتين بتقنيـــة داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطى القياســـين البعـــديين للمجمـــوعتين التجـــر   ١٥

  ..........................فى المستوى المهارى) المتعددة –الفائقة (الوسائط 
  
١٦٥  



س -   -

  قائمة األشكال تابع
  

رقم 
 الشكل

  الشكلعنــــــوان 
رقم 
 الصفحة

داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطى القياســـين البعـــديين للمجمـــوعتين التجـــريبيتين المعـــدة   ١٦
  ١٦٥  فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى) المتعددة  –الفائقة ( بتقنية الوسائط 

ـــى المـــوافقين وغيرالمـــوافقين فـــى آرا  ١٧ ـــة المجموعـــة التجريبيـــة األول ء وانطباعـــات طلب
  ١٦٨  .....استخدام أسلوب الوسائط الفائقة فى تعلم المهارات االساسية فى كرة القدم

آراء وانطباعــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة الثانيــة المــوافقين وغيــر المــوافقين فــى   ١٨
  ١٦٨  ...ة فى تعلم المهارات االساسية فى كرة القدماستخدام أسلوب الوسائط المتعدد

) بقــــاء أثــــر الــــتعلم ( داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطى القياســــين البعــــدى والتتبعــــى   ١٩
  ١٧٠  .....للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية الوسائط الفائقة فى المستوى المهارى

) ء أثــــر الــــتعلم بقــــا( داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطى القياســــين البعــــدى والتتبعــــى   ٢٠
للمجموعـــــة التجريبيـــــة المعــــــدة بتقنيـــــة الوســــــائط الفائقـــــة فــــــى شـــــكل األداء الفنــــــى 

  ١٧٠  ........................................................والتحصيل المعرفى
) بقــــاء أثــــر الــــتعلم ( داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطى القياســــين البعــــدى والتتبعــــى   ٢١

  ١٧٢  .....عدة بتقنية الوسائط المتعددة فى المستوى المهارىللمجموعة التجريبية الم
) بقــــاء أثــــر الــــتعلم ( داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطى القياســــين البعــــدى والتتبعــــى   ٢٢

للمجموعـــــة التجريبيـــــة المعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة فـــــى شـــــكل األداء الفنـــــى 
  ١٧٢  ........................................................والتحصيل المعرفى

للمجمــوعتين ) بقــاء أثــر الــتعلم ( داللــة الفــروق بــين متوســطى القياســات التتبعيــة   ٢٣
  ١٧٤  فى المستوى المهارى ) المتعددة  –الفائقة ( التجريبيتين المعدة بتقنية الوسائط 

للمجمــوعتين ) بقــاء أثــر الــتعلم ( داللــة الفــروق بــين متوســطى القياســات التتبعيــة   ٢٤
فــى شــكل األداء الفنــى ) المتعــددة  –الفائقــة ( لتجــريبيتين المعــدة بتقنيــة الوســائط ا

  ١٧٤  ........................................................والتحصيل المعرفى
  

  

 تابع



 الفصل األول

  ام للبحثــار العــاإلط

  : المقدمة ومشكلة البحث
العــــــــالمى الرهيــــــــب  هــــــــدًة لتطــــــــوير مجتمعاتهــــــــا حتــــــــى تســــــــاير التطــــــــوراتســــــــعى األمــــــــم ج  

وال ســــــبيل لتحقيــــــق  ، والتقــــــدم والنمــــــاءالعصــــــرية المتالحــــــق واإليقــــــاع الســــــريع لركــــــب الحضــــــارة و 
ــــه ــــم وتطبيقات ــــة العل ــــك إال مــــن خــــالل بواب ــــا هــــيوالتكنولو  ، ذل ــــم جي ــــق العل ــــإن نقل تطبي ــــذلك ف  هــــا ، ل

ـــــــذي يشـــــــهده و  تطويعهـــــــا لمعالجـــــــة مشـــــــكالت المجتمـــــــع فـــــــي اإلطـــــــار االجتمـــــــاعي والحضـــــــاري ال
الــــركن الركيــــز أصــــبح أمــــرًا يجــــب مســــايرته فــــي مجــــال التعلــــيم الــــذي أصــــبح الحــــديث اليــــوم العــــالم 

ــــاً دول العــــالم التــــي تســــعى ألن يكــــون لهــــا فــــى منظومــــة  ــــدول المتقدمــــة ة فــــاعًال فــــي خريطــــ مكان ال
ــــوم يعــــيش العــــالم و  .فــــى عصــــر العولمــــة ــــذى الي ــــورة االتصــــاالت ، األمــــر ال عصــــر المعلومــــات وث

أدى الـــــى ظهـــــور مســـــتحدثات جديـــــدة مـــــن األجهـــــزة والمـــــواد التعليميـــــة ، التـــــى يمكـــــن عـــــن طريقهـــــا 
ـــــــق تطـــــــور حقيقـــــــى  ـــــــث أن إعـــــــداد المتعلمـــــــين يعـــــــد مـــــــن األعمـــــــدة لتحقي ـــــــة التعليميـــــــة ، حي لعملي

ـــــيس فقـــــط مـــــن أجـــــل التحصـــــيل المعرفـــــى ، ولكـــــن مـــــن االساســـــي ـــــة ، ل ـــــاء المجتمعـــــات الحديث ة لبن
 .أجـــــــل إحـــــــداث النمـــــــو الشـــــــامل فـــــــى كافـــــــة الجوانـــــــب النفســـــــية والجســـــــمية والعقليـــــــة واإلجتماعيـــــــة
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بأنـــــــه عصـــــــر التقـــــــدم التكنولـــــــوجي الـــــــذي غمـــــــر مختلـــــــف مجـــــــاالت  هـــــــذا العصـــــــرويتميـــــــز 
ـــــاة وميادينهـــــا بصـــــفة عامـــــة ـــــتعلم بصـــــفة خاصـــــة، ومجـــــا الحي ـــــيم وال ـــــى إ الت التعل ـــــار أن ، عل عتب

أن المؤسســــات التعليميــــة هــــي األمــــل فــــي و ،  اليتجــــزأ مــــن األمــــن القــــومي للشــــعوب اً التعلــــيم جــــزء
تكنولوجيــــا و  .ســــتراتيجيات الهامــــة لتطــــوير المجتمــــعاإل، ممــــا جعــــل التعلــــيم أحــــد  صــــنع المســــتقبل

التعليميــــــة ، ولكــــــن تطــــــورت بصــــــورة  التعلــــــيم ليســــــت مجــــــرد مظهــــــر عصــــــرى أو إقتنــــــاء لألجهــــــزة
تناســـــب تطـــــور العصـــــر ممـــــا أثـــــر بصـــــورة فعالـــــة فـــــى العمليـــــة التعليميـــــة ، وهـــــذا مـــــا أشـــــارت اليـــــه 
العديــــد مــــن البحــــوث التــــى أجريــــت فــــى المجــــاالت المختلفــــة بهــــدف الوصــــول الــــى أفضــــل أســــاليب 

ـــــــربط فيمـــــــا بينهـــــــا  ـــــــيم وال ـــــــى بالضـــــــرورة إضـــــــافة مـــــــواد، التعل ـــــــيم ال يعن ـــــــرامج  وتطـــــــوير التعل أو ب
تعليميــــــــة جديــــــــدة أو إضــــــــافة أجهــــــــزة وأدوات ، وٕانمــــــــا يــــــــتم ذلــــــــك عــــــــن طريــــــــق التــــــــوظي األمثــــــــل 
 إلســــــتخدام مســــــتحدثات العصــــــر ومــــــا تنتجــــــه تكنولوجيــــــا التعلــــــيم مــــــن إمكانــــــات ، وذلــــــك إلحــــــداث
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الحـــــديث فـــــى العمليـــــة التعليميـــــة  أن اإلتجـــــاه )م١٩٨٢(  Mosstonموســـــتون ويـــــذكر
ــــه الموقــــف التعليمــــى ليقــــف  ــــرة التــــى يهيؤهــــا ل ــــى الخب ــــة المــــتعلم فــــى الحصــــول عل ــــى ذاتي يؤكــــد عل
المــــــتعلم موقفــــــا إيجابيــــــًا نشــــــطًا فــــــى تحقيــــــق األهــــــداف التعليميــــــة المطلوبــــــة كــــــل حســــــب قدراتــــــه 

م للبيئــــــة الشخصــــــية وســــــرعته الذاتيــــــة ، ويتحــــــول دور المعلــــــم مــــــن ملقــــــن للمعلومــــــات الــــــى مصــــــم
ــــة المناســــبة  ــــوى الدراســــىالتعليمي ــــق الهــــدف مــــن المحت مصــــطفى  وفــــى هــــذا الصــــدد يشــــير .لتحقي
مميـــــــزًا للعمليـــــــة  طابعـــــــاَ يجـــــــب أن تصـــــــبح أن تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم  )م١٩٩٩(عبـــــــد الســـــــميع 

التعليميــــة بحيــــث تتحــــول النظــــرة الــــى التعلــــيم مــــن الحفــــظ والتلقــــين الــــى ممارســــة وتجربــــة حياتيــــة 
   .لمتعلم من خالل إكتسابه خبرات ذاتيةيتعايش معها ا
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نتــــــاج التقــــــدم فــــــي تكنولوجيــــــا االتصــــــال "  ، المتعــــــددةالفائقــــــة " التعليميــــــة وتعتبــــــر الوســــــائط 
أشــــــكال عديــــــدة مــــــن والكمبيــــــوتر فهــــــي إحــــــدى المســــــتحدثات التكنولوجيــــــة التــــــي تســــــتخدم النتــــــاج 

الوســــــــائط  داخــــــــلالبــــــــرامج التــــــــي تتــــــــيح للمــــــــتعلم مرونــــــــة تنظــــــــيم وٕادارة المعلومــــــــات المتضــــــــمنة 
بالطريقـــــــة التـــــــي تقابـــــــل احتياجاتـــــــه وقدراتـــــــه الخاصـــــــة ، أي أنهـــــــا تتـــــــيح فـــــــرص أكبـــــــر الكتشـــــــاف 
المعلومـــــات بـــــدون قيـــــد وكمـــــا أنهـــــا تتضـــــمن بيئـــــات الكترونيـــــة عاليـــــة التكامـــــل تســـــمح للمـــــتعلم أن 

بكفـــــــاءة وفعاليـــــــة مـــــــن خـــــــالل االرتباطـــــــات االلكترونيـــــــة التـــــــي تتضـــــــمن الرســـــــوم البيانيـــــــة، يـــــــتعلم 
ــــــــات،  والرســــــــوم المتحركــــــــة ، والتســــــــجيالت الصــــــــوتية ، والموســــــــيقى، والخــــــــرائط ، وجــــــــداول البيان
والصــــــور، والصــــــور الفوتوغرافيــــــة باإلضــــــافة إلــــــى الــــــنص والقــــــدرة علــــــى تنــــــاول هــــــذه المعلومــــــات 

ــــــت ــــــي والتعامــــــل معهــــــا مــــــن خــــــالل ال ــــــة المعلومــــــات الت ــــــابع وكمي ــــــي الســــــرعة والمســــــار والتت حكم ف
غيــــر خطيــــة متفاعلــــة والتــــي مــــن شــــأنها إثــــارة المــــتعلم خطيــــة و يحتــــاج إليهــــا المــــتعلم وذلــــك بصــــورة 

ــــــتعلم ــــــق أهــــــداف ال ــــــة الالزمــــــة لتحقي ــــــالخبرات التعليمي ــــــده ب ــــــاق وتزوي ــــــر ب ــــــه ذات أث . وجعــــــل خبرات
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ـــــــة عـــــــن ال ـــــــف الوســـــــائط الفائق ـــــــبعض وتختل ـــــــع ل ـــــــي أنهـــــــا ليســـــــت تجمي وســـــــائط المتعـــــــددة ف
ــــامج مــــا  ــــل أنهــــا تتضــــمن برن يشــــتمل علــــى معلومــــات بواســــطة وســــائل متعــــددة غيــــر ، الوســــائط ب

خطيــــة يتــــيح تقــــديمها فــــي إطــــار كامــــل يجــــذب المــــتعلم ويعمــــل علــــى حــــث حواســــه باإلضــــافة إلــــى 
راتــــــه الخاصــــــة مــــــع قيامــــــه بــــــالتحكم فيــــــه وتفاعلــــــه معــــــه بنشــــــاط وفعاليــــــة تبعــــــًا لســــــرعة تعلمــــــه وقد
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رياضـــــة كـــــرة القـــــدم مـــــن الرياضـــــات الجماعيـــــة التـــــى تحظـــــى بإهتمـــــام كبيـــــر علـــــى  عتبـــــروت

الصـــــــــــعيدين المحلـــــــــــى والـــــــــــدولى ، وتتميـــــــــــز بتعـــــــــــدد مهاراتهـــــــــــا وتنوعهـــــــــــا كمتطلبـــــــــــات أساســـــــــــية 
ـــــدة فهـــــى تع ـــــة معق ـــــدم عملي ـــــى كـــــرة الق ـــــتعلم المهـــــارى ف ـــــة ال ـــــد أصـــــبحت عملي تمـــــد لممارســـــتها، ولق

فــــــى  المعلــــــمعلــــــى مجموعــــــة مــــــن األعمــــــدة الرئيســــــية ، وٕاتقانهــــــا يحــــــدد الــــــى درجــــــة كبيــــــرة كفــــــاءة 
ـــــيس أحـــــدهما  ـــــة ول ـــــذلك تســـــتدعى علمـــــًا وممارســـــة ميداني ـــــدة ، ل ـــــة المعق ـــــام بمهـــــام هـــــذه الوظيف القي
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ــــى يتطلبهــــا ا ــــدة الت ــــى الجوانــــب العدي ــــدًا ف ــــدم وأخــــذت شــــكًال جدي ــــد تطــــورت كــــرة الق ألداء ولق
التنافســـــــى ، فتـــــــرى خطـــــــط اللعـــــــب الحديثـــــــة التـــــــى إســـــــتلزمت درجـــــــة عاليـــــــة ومتميـــــــزة مـــــــن األداء 

، فخطـــــة اللعـــــب مـــــاهى اال إســـــتخدام لمهـــــارة معينـــــة فـــــى والقـــــدرات البدنيـــــة والفســـــيولوجية المهـــــارى 
موقــــف معــــين أثنــــاء المبــــاراة ، لهــــذا أشــــارت الدراســــات التــــى إتجهــــت الــــى تحليــــل األداء لالعبــــى 

أن تحقيـــــــق النتـــــــائج  والعالميـــــــة الـــــــى م خـــــــالل الـــــــدورات األوليمبيـــــــة والبطـــــــوالت الدوليـــــــةكـــــــرة القـــــــد
يكــــون لمــــن تتــــوافر لــــديهم الموهبــــة الحركيــــة بوجــــه عــــام ، والدرجــــة العاليــــة مــــن  المتقدمــــة بقــــدر مــــا

  )  ٧:  ٤٧(  .بوجه خاصالمهارة 
  

  

أســـــــاليب تنـــــــادى اإلتجاهـــــــات التربويـــــــة الحديثـــــــة فـــــــى كـــــــرة القـــــــدم الـــــــى إســـــــتخدام طـــــــرق و و 
تكنولوجيــــــــة تقــــــــوم علــــــــى تــــــــوفير مجموعــــــــة مــــــــن دروس المشــــــــاهدة النموذجيــــــــة لــــــــألداء المهــــــــارى  
تعقبهـــــا دروس تطبيقيـــــة داخـــــل المالعـــــب علـــــى أن تصـــــحبها مناقشـــــات ومالحظـــــات يشـــــترك فيهـــــا 

تقــــويم األداء التعليمــــى الــــذى يــــتم مشــــاهدته مســــتخدمين فــــى ذلــــك كــــل مــــا فــــى المعلــــم مــــع المــــتعلم 
ليميـــــة كـــــاألفالم والشـــــرائح واألشـــــرطة الســـــينمائية وأجهـــــزة التســـــجيل الســـــمعى تـــــوافر مـــــن وســـــائل تع

ــــتعلم الحديثــــةالحاســــب اآللــــى و والفيــــديو و  التــــى تهــــدف الــــى االرتقــــاء بمســــتوى  غيرهــــا مــــن أدوات ال
ــــتعلم ســــواء كانــــت جوانــــب معرفيــــة أو مهاريــــة أو وجدانيــــة حيــــث . المتعلمــــين فــــى جميــــع جوانــــب ال

هاريــــة فقــــط يســــبب قصــــور فــــى نــــواحى الــــتعلم المهــــارى للمتعلمــــين أن التركيــــز علــــى الجوانــــب الم
ـــــة (  . لعـــــدم الحصـــــول علـــــى قـــــدر كـــــافى مـــــن المعلومـــــات والمعـــــارف المرتبطـــــة بالجوانـــــب المهاري
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مــــــن خــــــالل قيــــــام الباحــــــث بتــــــدريس مقــــــرر كــــــرة القــــــدم بكليــــــة التربيــــــة الرياضــــــية جامعــــــة 
فـــــى إدراك المراحـــــل الفنيـــــة والتعليميـــــة  تعلمـــــينالمالزقـــــازيق الحـــــظ أن هنـــــاك صـــــعوبة كبيـــــرة علـــــى 

وذلــــك لوجــــود العديــــد مــــن األســــباب التــــى تحقــــق ذلــــك منهــــا عــــدم  فــــى كــــرة القــــدم لــــألداء المهــــارى
وضـــــــوح النمـــــــوذج المهـــــــارى الجيـــــــد للمهـــــــارة الحركيـــــــة حيـــــــث يقـــــــوم المتعلمـــــــين بمشـــــــاهدة نمـــــــوذج 



 - ٥  -
أمــــامى ( تجاهــــات األخــــرى األاألداء الفنــــى للمهــــارة مــــن جانــــب أو أتجــــاه واحــــد فقــــط مــــع أهمــــال 

ــــؤدى النمــــوذج ) جــــانبى  –خلفــــى  – ــــذى ي ــــب ال ــــم أو الطال ــــوافر المعل ــــد ال يت ــــه ق ــــى أن باألضــــافة ال
، وعـــــدم قـــــدرة المعلـــــم علـــــى متابعـــــة جميـــــع  المثـــــالى لـــــألداء الفنـــــى أو الخطـــــوات التعليميـــــة للمهـــــارة

ــــــتعلم المتعلمــــــين  ــــــت المحاضــــــرة القصــــــير لتصــــــحيح أخطــــــاء ال ــــــذى ال يســــــمخــــــالل وق ح أيضــــــا ال
بأعطــــــاء المتعلمــــــين قــــــدرا كافيــــــا مــــــن المعلومــــــات والمعــــــارف النظريــــــة المرتبطــــــة بجوانــــــب الــــــتعلم 
المختلفــــة لمهــــارات كــــرة القــــدم ومــــن ثــــم عــــدم القــــدرة علــــى تقــــويم تلــــك المعــــارف خــــالل كــــل مهــــارة 

نخفــــاض مســــتوى األداء المهــــارى والــــذى تشــــير اليــــه إ تلــــك األســــباب ســــاهمت فــــى. فــــى كــــرة القــــدم
ــــــائج األ ــــــررنت ــــــة المق ــــــى نهاي ــــــة ف ــــــارات العملي ــــــى ،  الدراســــــى ختب ــــــك ال ــــــة ويرجــــــع الباحــــــث ذل طريق

ـــــق دون مشـــــاركة أيجابيـــــة مـــــن المـــــتعلم  ـــــم بشـــــكل مطل التـــــدريس المتبعـــــة والتـــــى تعتمـــــد علـــــى المعل
علــــى مراعــــاة الفــــروق الفرديــــة  تــــهقدر وكــــذلك عــــدم  .فــــى أتخــــاذ قــــرارات التخطــــيط والتنفيــــذ والتقــــويم

تنفيــــــــذ نمــــــــوذج األداء الفنــــــــى للمهــــــــارة أو عنــــــــد التطبيــــــــق العملــــــــى  ســــــــواء عنــــــــد بــــــــين المتعلمــــــــين
ـــــــدريبات المهـــــــارة ، ـــــــم يـــــــرى الباحـــــــث ضـــــــرورة االســـــــتفادة مـــــــن  للخطـــــــوات التعليميـــــــة أو ت ومـــــــن ث

ــــــة منظمــــــة واســــــتخدامها  ــــــة منهجي ــــــيم وتصــــــميمها بطريق ــــــا التعل ــــــي تتيحهــــــا تكنولوجي ــــــات الت االمكان
  .مم مهارات كرة القديفي بيئة تعليمية فعالة لتعل

  

البــــــرامج التعليميــــــة الحاليــــــة فــــــي مجــــــاالت الــــــتعلم  لمعظــــــممــــــن خــــــالل مالحظــــــة الباحــــــث 
التربويــــــة الحديثــــــة  واألتجاهــــــات الحركــــــي المختلفــــــة التــــــى لــــــم تعــــــد قــــــادرة علــــــى مواكبــــــة الفلســــــفات

والتـــــي ركـــــزت علـــــى ضـــــرورة اســـــتخدام التقنيـــــات التربويـــــة الحديثـــــة، وجعـــــل المـــــتعلم أكثـــــر فعاليـــــة 
فـــي العمليــــة التعليميــــة مـــن خــــالل إيجــــاد مواقــــف يكـــون فيهــــا أكثــــر إيجابيــــة فكـــان البــــد مــــن وضــــع 

الــــتعلم  بــــرامج تعليميــــة تجعــــل المــــتعلم محــــور العمليــــة التعليميــــة ممــــا يتــــيح لــــه فرصــــة الــــتمكن مــــن
التـــــــي  األنشـــــــطة الرياضـــــــية تعلـــــــم فـــــــى مجـــــــال والبحـــــــوث وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن تعـــــــدد الدراســـــــات .

والتـــــى منهـــــا دراســـــة كـــــال مـــــن م العديـــــد مـــــن التقنيـــــات التكنولوجيـــــة فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة تســـــتخد
) ١١) (م١٩٩٥( "أحمـــــد عبـــــد اهللا"، ) ٨٦) (م١٩٩٥( "محمـــــد ســـــعد ، يوســـــف كامـــــل"

ـــــد"،  ـــــد المجي ـــــى عب ـــــل"، ) ٦٠) (م١٩٩٦( "عل ـــــة فليف منـــــى "، ) ٦٧) (م١٩٩٩( "فاطم
 "نهــــــى ســــــامى"، ) ٧) (م٢٠٠١( "أحمــــــد عبــــــد الفتــــــاح"، ) ١٠٠) (م٢٠٠٠( "محمــــــود

ــــــــــــــد إســــــــــــــماعيل"، ) ١٠٥()م٢٠٠١( ــــــــــــــد"، ) ٧٥) (م٢٠٠٣( "محم  "حســــــــــــــام محم
الدراســـــــات علـــــــى حـــــــد ، إال أن هـــــــذه )١٠٤) (م٢٠٠٥( "نفـــــــين حنفـــــــى"، ) ٢٨) (م٢٠٠٤(

كــــرة  مقــــررتعلــــم الوســــائط التعليميــــة فــــى نظريــــة لــــم تتطــــرق إلــــى اســــتخدام ال علــــم الباحــــث وقراءتــــه
أكثـــــر مـــــن ، باألضـــــافة الـــــى عـــــدم وجـــــود أى دراســـــة حتـــــى األن تجمـــــع بـــــين  بصـــــورة كاملـــــة القـــــدم



 - ٦  -
وانتــــاج برمجيــــة كمبيوتريــــة  بنــــاءإلــــى  كــــرة القــــدم ، ممــــا دفــــع الباحــــثفــــي مجــــال وســــيط تعليمــــى 
" ملتيميــــديا"المتعــــددة بتقنيــــة الوســــائط وأخــــرى " الهيبرميــــديا"بتقنيــــة الوســــائط الفائقــــة تعليميــــة معــــدة 
ــــــتعلم مهــــــارات  ــــــد البحــــــثل ــــــدم قي ــــــدى  كــــــرة الق ــــــةل ــــــة طلب ــــــة التربي ــــــازيق  كلي الرياضــــــية جامعــــــة الزق

وكـــــذلك التعـــــرف علـــــى مقـــــدار ودراســـــة أثـــــر اســـــتخدامها علـــــى جوانـــــب الـــــتعلم لـــــدى هـــــذه المرحلـــــة 
قـــــة وأســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة فـــــى كـــــرة الفـــــروق بـــــين أســـــتخدام كـــــال مـــــن اســـــلوب الوســـــائط الفائ

التربيــــة الرياضــــية بصــــفة عامــــة وكــــرة القــــدم بصــــفة خاصــــة فــــى فــــى ضــــوء تطــــوير مقــــرارات  القــــدم
  .ظل منظومة الجودة الشاملة التى نبحث عنها

  
  : أھمية البحث والحاجة اليه

هــــو محاولــــة لتجريــــب تقنيــــة جديــــدة مــــن التقنيــــات التكنولوجيــــة الحديثــــة والتــــي يمكــــن مــــن  - ١
أ خاللهـــــا تقـــــديم المحتـــــوى التعليمـــــي للمتعلمـــــين باســـــتراتيجيات جديـــــدة للـــــتعلم تطبيقـــــًا لمبـــــد

  .تعزيز التعليم، والتعلم الذاتي

نتيجـــــة للتطـــــور العلمـــــى فـــــى مختلـــــف مجـــــاالت العلـــــوم اإلنســـــانية ، وكـــــذلك التطـــــور فـــــى  - ٢
تكنولوجيـــــــــا معالجـــــــــة البيانـــــــــات واالتصـــــــــال ، أصـــــــــبح البـــــــــد مـــــــــن االســـــــــتغالل األمثـــــــــل 

ب التكنولوجيـــــة الحديثـــــة وذلـــــك إليجـــــاد الحلـــــول الفعالـــــة للكثيـــــر مـــــن المشـــــكالت لألســـــالي
 فــــى ظــــل التحــــديات المتالحقــــةالتــــى تواجــــه كليــــات التربيــــة الرياضــــية التعليميــــة والتربويــــة 

  .والسريعة

محاولــــــة التغلــــــب علــــــى الصــــــعوبات التــــــى تواجــــــه المتعلمــــــين عنــــــد تعلــــــم األداء المهــــــارى  - ٣
  .تعلماليجاد األسلوب التعليمى األكثر فاعلية فى فى كرة القدم وذلك من خالل إ

أمكانيــــــة اســــــتخدام التطبيقــــــات الحديثــــــة فــــــى خــــــالل أتاحــــــت لنــــــا الثــــــورة العلميــــــة الحديثــــــة  - ٤
لمــــا لــــه مــــن مميــــزات يمكــــن أن تــــؤتى نتــــائج جيــــدة فــــى مجــــال الــــتعلم الحركــــى الكمبيــــوتر 
  .فى كرة القدم

وبالتـــــــالى ) الوجـــــــدانى  –رى المهـــــــا –المعرفـــــــى ( تحقيـــــــق التكامـــــــل فـــــــى جوانـــــــب الـــــــتعلم  - ٥
 أســــاليب تكنولوجيــــا التعلــــيميقــــدم الخبــــرة التعليميــــة فــــى صــــورتها الشــــاملة ، الن أســــتخدام 

التـــــى  التعليميـــــة يمثـــــل شـــــكل مـــــن أشـــــكال التفاعـــــل المـــــنظم بـــــين مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل



 - ٧  -
مــــن أجــــل تســــمح لكــــل مــــتعلم أن يســــير فــــى البرنــــامج التعليمــــى وفقــــًا لخصائصــــه الذاتيــــة 

  .واحد أو مجموعة من األهداف التى تركز عليها عملية التعلم تحقيق هدف

فـــــى مجـــــال كـــــرة القـــــدم ســـــاعد علـــــى أســـــتخدام أكثـــــر أســـــاليب تكنولوجيـــــا التعلـــــيم أســـــتخدام  - ٦
مــــن حاســــة مــــن حــــواس المــــتعلم ، ممــــا أدى الــــى زيــــادة بقــــاء أثــــر الــــتعلم عنــــد المتعلمــــين 

ة ألداء مهـــــارات كـــــرة القـــــدم ، وبالتـــــالى زيـــــادة قـــــدرتهم علـــــى اســـــتيعاب المراحـــــل المتتابعـــــ
مــــــن خــــــالل الرؤيــــــة الواضــــــحة والوقــــــت الكــــــافى أثنــــــاء عــــــرض النمــــــاذج المختلفــــــة التــــــى 

  .األساليب التكنولوجيةتتضمنها 

علــــى التوجيــــه الــــذاتى للمــــتعلم وٕايجابيتــــه فــــى أســــاليب تكنولوجيــــا التعلــــيم يســــاعد أســــتخدام  - ٧
ــــة ممــــا  ــــة إيجابي ــــة بطريق ــــه التطبيقي ــــارة التفاعــــل والعمــــل مــــع بيئت ــــاه واألث ــــة األنتب ــــق لدي يخل

والســــــعى الــــــى الوصــــــول الــــــى المعلومــــــة ممـــــــا يــــــؤدى الــــــى إســــــتيعاب المهــــــارات بشـــــــكل 
  .إيجابى

  
  :البحث  ھدف

فائقــــــــة الوســــــــائط (أســــــــاليب تكنولوجيــــــــا التعلــــــــيم  بعــــــــض برنــــــــامج تعليمــــــــي باســــــــتخدام بنــــــــاء
 كليـــــة التربيـــــة ةلطلبـــــ القـــــدمتعلـــــم مهـــــارات كـــــرة ومعرفـــــة فاعليتهـــــا فـــــى جوانـــــب ) الســـــرعة والمتعـــــددة

  الرياضية جامعة الزقازيق 
  

  
  :فروض البحث

  :ما يلي  يفترض الباحثالبحث  هدففي ضوء 
 ن القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــةالقياســــيمتوســــطى توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين  -١

أســــــــلوب الوســــــــائط ب التــــــــى اســــــــتخدمت البرنــــــــامج التعليمــــــــى المعــــــــد" األولــــــــى التجريبيــــــــة 
 التـــــــى اســـــــتخدمت البرنـــــــامج التعليمـــــــى المعـــــــد" عـــــــة التجريبيـــــــة الثانيـــــــة لمجمو وا " الفائقـــــــة

ولصـــــالح القيـــــاس البعـــــدي فـــــي المتغيـــــرات المهاريـــــة وشـــــكل "أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة ب
  .فى كرة القدم األداء الفني واختبار التحصيل المعرفي

توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائية بـــــــين متوســـــــطي القياســـــــين البعـــــــديين للمجمـــــــوعتين  -٢
التــــــــــى اســــــــــتخدمت البرنــــــــــامج "  األولــــــــــى ولصــــــــــالح المجموعــــــــــة التجريبيــــــــــة لتجـــــــــريبيتينا



 - ٨  -
فـــــــي المتغيـــــــرات المهاريـــــــة وشـــــــكل األداء  " أســـــــلوب الوســـــــائط الفائقـــــــةب التعليمـــــــى المعـــــــد

  .فى كرة القدم الفني واختبار التحصيل المعرفي

ـــــــين آراء وانطباعـــــــات  -٣ ـــــــة احصـــــــائية ب ـــــــر وغ المـــــــوافقين  الطلبـــــــةتوجـــــــد فـــــــروق ذات دالل ي
ــــــى اســــــتخدام أســــــلوب المــــــوافقين ــــــم  "والوســــــائط المتعــــــددة  الفائقــــــةالوســــــائط " ى عل فــــــي تعل

  .القدممهارات كرة 

) بقـــــــــاء أثـــــــــر الـــــــــتعلم(توجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة احصـــــــــائية بـــــــــين القياســـــــــات التتبعيـــــــــة  -٤
ــــــــة نللمجمــــــــوعتين التجــــــــريبي ــــــــى اســــــــتخدمت "  األولــــــــى ولصــــــــالح المجموعــــــــة التجريبي الت
فـــــي المتغيـــــرات المهاريـــــة وشـــــكل " أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة ب معـــــدالبرنـــــامج التعليمـــــى ال

  .فى كرة القدم األداء الفني واختبار التحصيل المعرفي

  
  :مصطلحات البحث 

  : التعليم
ــــه اكتســــاب العديــــد مــــن الخبــــرات وٕاحــــداث  هــــو ــــتعلم ويــــتم مــــن خالل العمــــل المفضــــي إلــــى ال

: ٥٤( ).أو المهاريـــــــــة أو االنفعاليـــــــــة التغيـــــــــرات المعرفيـــــــــة(التغيـــــــــرات الســـــــــلوكية المتنوعـــــــــة مثـــــــــل 
٢٢٨(  

  
  :التعلم 

أو تعـــــديل فـــــي الســـــلوك االنســـــاني نتيجـــــة قيـــــام الفـــــرد بنشـــــاط بشـــــرط أن  تغييـــــرهـــــو عمليـــــة 
وأنمـــــــا نتيجـــــــة للخبـــــــرة والممارســـــــة،  قـــــــد تـــــــم نتيجـــــــة للنضـــــــجالتعـــــــديل أو التغييـــــــر ال يكـــــــون هـــــــذا 

  )٣٣٣:   ٨٠. (وبالتالى فإن التعلم يمثل الهدف والتعليم هو الوسيلة
  

  :التعلم الذاتي 
مختلـــــف جوانـــــب العمليـــــة فيـــــه المـــــتعلم بـــــالمرور بنفســـــه علـــــى  هـــــو األســـــلوب الـــــذي يقـــــوم  
الكتشـــــــاف المعلومـــــــات والمهـــــــارات بحيـــــــث ينتقـــــــل محـــــــور االهتمـــــــام مـــــــن المعلـــــــم إلـــــــى  التعليميـــــــة
  )٧٩:  ٥٨. (المتعلم

  :تكنولوجيا التعليم 
نســـــــــان ، اآللــــــــة، األفكـــــــــار، األراء، اال(هــــــــو تنظــــــــيم متكامـــــــــل يضــــــــم العناصـــــــــر التاليــــــــة   

  )٣٥:  ٣٠. (بحيث تعمل جميعها داخل إطار واحد) أساليب العمل واإلدارة
  



 - ٩  -
  :البرنامج 
هــــــو عبــــــارة عــــــن تصــــــور أو خطــــــة يقــــــوم المعلــــــم بإعــــــدادها وتشــــــمل االجــــــراءات والمــــــواد   

  )٩:  ١٣( .قنوات االتصال التعليمية أحدىالتعليمية الالزمة لعرضها من خالل 
  

  :مجية البر
مصـــــطلح يســـــتخدم للداللـــــة علـــــى جميـــــع المكونـــــات غيـــــر الماديـــــة لـــــنظم الكمبيـــــوتر والتـــــي   

  )١٦٦:  ٤٢. (كون وحدة قائمة بذاتها تمكننا من تشغيله باستخدام األوامرتُ 
  

  

  :السيناريو 
لمهــــــارات  تــــــههــــــو تصــــــور أولــــــى مقتــــــرح للشــــــكل العــــــام للبرمجيــــــة التعليميــــــة وتحتــــــاج كتاب  

  )٥٦:  ٩. (حداث التعليمية في البرنامجخاصة لوضع تسلسل األ
  

  " :الھيبرميديا"الوسائط الفائقة 
ــــــة    ــــــر خطي هــــــي اســــــتراتيجية تعليميــــــة تســــــتخدم فــــــي نقــــــل وتقــــــديم المعلومــــــات بصــــــورة غي

وتــــــوفير التفاعــــــل بينــــــه وبــــــين ..) الســــــمعية  –البصــــــرية (واالســــــتفادة بالمــــــداخل الحســــــية للمــــــتعلم 
دة التــــي تخــــزن عليهـــــا المعلومــــات فــــي صــــورة نصـــــوص مجموعــــة مــــن الوســــائط التعليميـــــة المتعــــد

مكتوبــــة، ولقطــــات فيــــديو متحركــــة وثابتــــة وصــــور ورســــوم متحركــــة وثابتــــة وأفــــالم وألــــوان متناســــقة 
وتســـــــجيالت صـــــــوتية وموســـــــيقى وكـــــــذلك الـــــــتحكم فـــــــي الوصـــــــول للمعلومـــــــات بســـــــرعة وســـــــهولة 

  .وذلك بصورة غير خطية لتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة
                                                         )٢٥٩، ٢٥٨:  ١٠٩(  

  :بإستخدام الحاسب اآللى " ميدياملتيال" المتعددةالوسائط 
هـــــى عبـــــارة عـــــن منظومـــــة تعليميـــــة تتكـــــون مـــــن مجموعـــــة مـــــن المـــــواد التـــــى تتكامـــــل مـــــع 

هـــــذه الوســـــائط  بعضـــــها وتتفاعـــــل تفـــــاعًال وظيفيـــــًا فـــــى برنـــــامج تعليمـــــى لتحقيـــــق أهدافـــــه ، وتنظـــــيم
ــــابع محكــــم يســــمح  ــــه فــــى تت ــــًا إلمكانيات ــــامج التعليمــــى وفق ــــى البرن الخاصــــة لكــــل مــــتعلم أن يســــير ف

 )٤٨:  ١٠٣( .وبصورة خطية وبشكل نشط وٕايجابى
 



 الفصل الثانى

  والدراسات السابقة اإلطار النظري  الفكري
 :اإلطار النظري  الفكري : أوالً 

 :التعليم  تكنولوجيا

ـــــــرة فـــــــى كافـــــــة األوســـــــاط    ـــــــة األخي ـــــــى اآلون ـــــــا مصـــــــطلح شـــــــاع إســـــــتخدامه ف أن التكنولوجي
" األكاديميــــــة والشــــــعبية ، وقــــــد عــــــرف هــــــذا المصــــــطلح فــــــى كثيــــــر مــــــن المصــــــادر العربيــــــة بلفــــــظ 

وهــــــى  Technoمركبــــــة مــــــن مقطعــــــين همــــــا  Technology، إال أن كلمــــــة تكنولوجيــــــا " ة التقنيــــــ
علــــى و علــــم ، ويعنــــى   Logyهــــو   كلمــــة يونانيــــة وتعنــــى حرفــــة أو صــــنعة ، المقطــــع اآلخــــر

ــــك هــــو  ــــذى يمكــــن استخالصــــه مــــن ذل ــــم الحرفــــة " هــــذا يكــــون المعنــــى اإلجمــــالى ال ــــم " أو " عل عل
ــــــــبعض أن الجــــــــزء ا "الصــــــــنعة  ــــــــد ال ــــــــا " ألول مــــــــن المصــــــــطلح  ، ويعتق مشــــــــتق مــــــــن " تكنولوجي

، وتعنــــــــــى األداء التطبيقــــــــــى ، وٕاعتمــــــــــادًا علــــــــــى ذلــــــــــك فــــــــــإن  Techniqueالكلمــــــــــة اإلنجليزيــــــــــة 
يشـــــير الـــــى العلـــــم الـــــذى يهـــــتم بتحســـــين األداء وٕاتقانـــــه فـــــى " أو التقنيـــــة " التكنولوجيـــــا " مصـــــطلح 

  )٦٧:  ١١٠. (أثناء الممارسة أو التطبيق العملى
  

ـــــــة تكالأصـــــــبحت  ـــــــة والتعليمي ـــــــنظم التربوي ـــــــا مـــــــن الضـــــــرورات األساســـــــية لتطـــــــوير ال نولوجي
مجموعــــة  أنــــه ومفهــــوم الــــنظم يعنــــىفــــي ضــــوء الــــنظم  وتحســــين الجوانــــب المختلفــــة للتعلــــيم والــــتعلم

ـــــر ـــــق هـــــدف أو أكث ـــــين هـــــذه األجـــــزاء مـــــن أجـــــل تحقي ـــــة قائمـــــة ب ـــــات تفاعلي  ، مـــــن األجـــــزاء وعالق
ـــــيم وقـــــد أدى ويعتبـــــر أســـــلوب الـــــنظم أســـــاس تكنولوجيـــــا ال ســـــتخدام أســـــلوب الـــــنظم فـــــي مجـــــال إتعل

إلــــــى تغييــــــر النظــــــرة إلــــــى الوســــــائل التقنيــــــة الحديثــــــة كالحاســــــب اآللــــــي البدنيــــــة والرياضــــــة  التربيــــــة
فزيونيـــــة المغلقـــــة واألفـــــالم التعليميـــــة فـــــي كونهـــــا مجـــــرد وســـــائل يفزيـــــون التعليمـــــي والـــــدوائر التليوالتل

كنظـــــام فـــــي والتـــــدريب مـــــة تكنولوجيـــــا التعلـــــيم تعليميـــــة إلـــــى اعتبارهـــــا عناصـــــر عضـــــوية فـــــي منظو 
  )٢٦: ٤٩. (إطار النظام التربوي العام

  

الـــــــى أن تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم تعتبـــــــر عمليـــــــة معقـــــــدة ) م١٩٩٧" (زاهـــــــر أحمـــــــد " ويشـــــــير 
والطــــــــرق واألفكــــــــار واآلالت والمؤسســــــــات التعليميــــــــة بغــــــــرض تحليــــــــل ومتكاملــــــــة تشــــــــمل النــــــــاس 

ــــول وتقييمهــــا فــــى ــــذلك فالبــــد  المشــــكالت وتطبيــــق الحل كــــل وأى مجــــال يتعلــــق بــــتعلم اإلنســــان ، ول
اســـــــتخدامها فـــــــى عمليـــــــة التصـــــــميم مـــــــن اإلســـــــتفادة مـــــــن كـــــــل اإلمكانـــــــات المتاحـــــــة التـــــــى يمكـــــــن 

واالختبــــــار واإلســــــتخدام ، وتشــــــمل هــــــذه اإلمكانــــــات وجــــــود نظــــــام إدارى فــــــى المؤسســــــة التعليميــــــة 
  )٣٣:  ٣٩.  (متعاون ومتفاهم ، بشرط أن ينعكس ذلك على المتعلم

  

  



 - ١٢ -
جميـــــع األجهـــــزة واألدوات والمـــــواد  علـــــى فـــــي معناهـــــا الشـــــامل التعلـــــيموتحتـــــوي تكنولوجيـــــا 

والتنظيمــــــات المســــــتخدمة  ، ســــــتخدامهاإواالســــــتراتيجية التدريســــــية الموضــــــوعة لكيفيــــــة  ، التعليميــــــة
، كمـــــا  محـــــددة مـــــن قبـــــل تعليميـــــة وتربويـــــةبهـــــدف تحقيـــــق أهـــــداف ، فـــــي نظـــــام تعليمـــــي معـــــين 

وفــــى  .اوفاعليتهــــ اورفــــع كفاءتهــــ العمليــــة التعليميــــةوتطــــوير  ثقــــت علــــى تحــــديتعمــــل فــــي نفــــس الو 
أن كثيــــر مــــن العــــاملين فــــى ميــــدان ) م١٩٩٩" ( مصــــطفى عبــــد الســــميع "  هــــذا الصــــدد يــــذكر

ــــيم أن تلعبــــه فــــى العمليــــة  الــــتعلم يضــــعون أمــــاآل واســــعة علــــى الــــدور الــــذى يمكــــن لتكنولوجيــــا التعل
ولوجيـــــــا التعلـــــــيم بمفهومهـــــــا الحـــــــديث مـــــــن أجهـــــــزة وأدوات التربويـــــــة ، كمـــــــا يؤكـــــــدون علـــــــى أن تكن

، ومـــــــــواد ومواقـــــــــف تعليميـــــــــة ، واســـــــــتراتيجيات تدريســـــــــية ، وتقيـــــــــيم مســـــــــتمر ، وتغذيـــــــــة راجعـــــــــة 
ـــــــادة فعاليتهـــــــا ، وٕان  ـــــــة وزي ـــــــب التربوي ـــــــى تطـــــــوير الجوان ـــــــة للطـــــــالب ، ســـــــاهمت ف ومشـــــــاركة فعال

مــــدى تقــــبلهم إلســــتخدامها فــــى نجــــاح التقنيــــات التعليميــــة مرهــــون بمــــدى قناعــــة مســــتخدميها بهــــا و 
  )٧٥:  ٩٣( ) ٢١:  ٥٠( . المجالى التطبيقى

  

أن تكنولوجيــــــا التعلــــــيم تعتبــــــر ) م١٩٩٩" (الغريــــــب زاهــــــر ، وٕاقبــــــال بهبهــــــانى " ويــــــذكر 
نظـــــام متكامـــــل ، تعتمـــــد فيـــــه عمليـــــة التـــــدريس علـــــى التكنولوجيـــــا ، وفـــــى ضـــــوء ذلـــــك تحـــــدد أدوار 

ـــــــم ومســـــــئولياته ، فيصـــــــبح ـــــــة ومنتجـــــــًا لهـــــــا ومحـــــــددًا مصـــــــمماً  لمت المعل ضـــــــمنات المـــــــواد التعليمي
ــــــــاألدوات  ــــــــك ب ــــــــدريس المســــــــتخدمة فــــــــى الموقــــــــف التعليمــــــــى مســــــــتعينًا فــــــــى ذل إلســــــــتراتيجيات الت
واألجهـــــزة التعليميـــــة الالزمـــــة لتطبيـــــق المعرفـــــة ، وتعامـــــل المتعلمـــــين معهـــــا علـــــى هيئـــــة خبـــــرات ، 

  )٩:  ١٥. (ومقومًا لجوانب الموقف التعليمى ومصادرة المختلفة
  

ويــــــرى الباحــــــث أن تكنولوجيــــــا التعلــــــيم تعبــــــر عــــــن مــــــدى اســــــتخدام التقنيــــــات الحديثــــــة مــــــن 
زيـــــادة فاعليـــــة النظـــــام التعليمـــــى بمـــــا تحتويـــــه تلـــــك التقنيـــــات مـــــن أســـــتراتيجيات أجهـــــزة وأدوات فـــــى 

ـــــــيم المســـــــتمر والتفاعـــــــل اإليجـــــــابى  ـــــــة التقي ـــــــدريس وعملي ـــــــدة تخـــــــص الطـــــــرق المســـــــتخدمة بالت عدي
  .التعليم المختلفةللمتعلمين فى برامج 

  

  :التعليم تكنولوجيا  فى االتجاھات الحديثة
ــــــى ــــــا  تعن ــــــيمتكنولوجي ــــــب وضــــــع منظومــــــة قوامهــــــا خمســــــة  التعل ــــــر تتطل ــــــي التفكي ــــــة ف طريق
ــــــات:  عناصــــــر هــــــي ــــــة ، بيئــــــة ال،  المــــــدخالت ، المخرجــــــات ، العملي  .ةجعــــــاتغذيــــــة الر الو التعليمي

ـــــــى التعليمـــــــىكمـــــــا أن الموقـــــــف  ـــــــات  –المخرجـــــــات  –خالت المـــــــد" : يشـــــــتمل أيضـــــــًا عل  –العملي
   ."التغذية الراجعة – عليميةبيئة التال



 - ١٣ -
  : المدخالت  -١

ــــــــي العمليــــــــة  ــــــــةوتتضــــــــمن جميــــــــع العناصــــــــر الداخلــــــــة ف  التعلــــــــيم مثــــــــل مصــــــــادر  التعليمي
التـــــــــي مـــــــــن شـــــــــأنها أن تحقـــــــــق  محتـــــــــوى الوحـــــــــدات التعليميـــــــــةواألدوات واألجهـــــــــزة الرياضـــــــــية و 

  . األهداف المرجوة
  :  المخرجات -٢

  المرغــــــوب فيهــــــا التــــــي تحققهــــــا المنظومــــــة التــــــدريبهــــــي سلســــــلة مــــــن اإلنجــــــازات ونتــــــائج 
  .في تحقيق األهداف وفقا لمعايير محددة التعليميةوالمخرجات تبين نجاح العمليات 

  : العمليات -٣ 

ـــــي تحـــــدد طبيعـــــة ونمـــــط  ـــــة والمـــــداخل الت وهـــــي تضـــــم األســـــاليب والطـــــرق والوســـــائل الحديث
  . الداخلة في المنظومة والتفاعل بين المكونات

  : عليميةبيئة التال -٤

 اً مباشـــــــر  اً ، التـــــــي تـــــــؤثر فيهـــــــا تـــــــأثير  ونعنـــــــي بهـــــــا العوامـــــــل والوســـــــط المحـــــــيط بالمنظومـــــــة
  .أوغير مباشرًا كالعوامل الطبيعية والتجهيزات

  : التغذية الراجعة -٥

ـــــــي المعلومـــــــات والبيانـــــــات الناتجـــــــة مـــــــن نشـــــــاطات عناصـــــــر النظـــــــامو  ح ا، التـــــــي تتـــــــ تعن
ــــاتر جــــإلاســــا أس ــــتم مــــن خاللهــــا تصــــحيح أي عنصــــر عــــن  ، اء التعــــديالت والتوافق ــــة ي فهــــي عملي

    ٠طريق تحديد النواحي اإليجابية ودعمها والنواحي السلبية وتعديلها أو تغييرها
                                                                )٣٤:  ٥٠( )٧٢:  ٤٩(      

  :لتعليمامكونات تكنولوجيا 

أن تكنولوجيــــــا التعلــــــيم تعتبــــــر جــــــزء مــــــن تكنولوجيــــــا التربيــــــة حيــــــث تخــــــتص بزاويــــــة معينــــــة 
وهــــــى الموقــــــف التعليمــــــى والــــــتعلم ويشــــــترك فيهــــــا جميــــــع المهتمــــــين بأســــــاليب التــــــدريس والــــــتعلم ، 
وتركــــز علــــى التعــــرف علــــى المعوقــــات المتعلقــــة بــــالموقف التعليمــــى وتعمــــل علــــى إيجــــاد الحلــــول 

 أن )م١٩٩٩( "أقبــــــال بهبــــــانى"، " الغريــــــب زاهــــــر"لصــــــدد يــــــذكر كــــــال مــــــن وفــــــى هــــــذا ا. لهــــــا 
بالمنهجيـــــة العامـــــة ومجموعـــــة األســـــاليب التـــــى يـــــتم توظيفهـــــا فـــــي تطبيـــــق تهـــــتم تكنولوجيـــــا التعلـــــيم 

الت أو بــــــدونها ، وهــــــذا الجهــــــد يســــــتخدم للــــــتحكم آلمبــــــادئ العامــــــة ، وتؤكــــــد علــــــى الجهــــــد مــــــع الا
ــــــر فــــــ ــــــى مخرجــــــات فــــــي نســــــبة األفــــــراد بغــــــرض إحــــــداث تغيي ــــــة أوالحصــــــول عل ــــــة التعليمي ي الحال

  ) ٥٦: ١٥( )١٧: ٨٥( .تعليمية أخرى 
  

  :مكونات تكنولوجيا التعليم الى األتى ) م١٩٩٩" (يس قنديل " ويصنف 



 - ١٤ -
  ).المبرمجة  –المعقدة  –البسيطة ( المواد التعليمية  -

 ).اإللكترونية   -الميكانيكية  –اليدوية ( اآلالت التعليمية  -

 ).فنى الصيانة األجهزة التعليمية   –المتعلم   -المعلم ( اإلنسان  -
 

ــــــق خصــــــائص  ــــــوى علمــــــى يصــــــاغ وف ــــــى كــــــل محت ــــــة المبرمجــــــة ف ــــــر المــــــادة التعليمي وتعتب
(   رقـــــم  الشـــــكلو  . معينـــــة ، ويعتمـــــد فـــــى تقديمـــــة علـــــى اآلالت اإللكترونيـــــة مثـــــل الحاســـــب اآللـــــى

                                 : hoban Charles بانو تشارلز هيوضح مكونات تكنولوجيا التعليم نقًال عن )  ١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )١(شكل 

         مكونات تكنولوجيا التعليم
                                                                     )١٠٩:  ١١٠(  

  

قــــد أدى  عامــــة أســــلوب النظــــام فــــي المجــــال الرياضــــى بصــــفة ويــــرى الباحــــث أن إســــتخدام
الوســــائل التقنيــــة الحديثــــة كالحاســــب اآللــــى والتليفزيــــون التعليمــــى والــــدوائر  إلــــىتغييــــر النظــــرة  إلــــى

التليفزيونيــــــة المغلقــــــة واألفــــــالم التعليميــــــة مــــــن كونهــــــا مجــــــرد وســــــائل إتصــــــال أو وســــــائل تعليميــــــة 
تكنولوجيــــــا التعلــــــيم وكنظــــــام فــــــي إطــــــار النظــــــام إلــــــى إعتبارهــــــا عناصــــــر عضــــــوية فــــــي منظومــــــة 

  األدوات المستخدمة  البشرى العنصر  المادة التعليمية

  .معلم-
  .تعلمم-
  .فنى -

  .أشياء-
  .عينات-
  .نماذج-
  .مصورات-
  .خرائط-
  .أشكال-
  .سبورات-
  

  .مواد معتمة-
  .لوحات حركة -
  .الشفافيات-
  .الشرائح -
  .األفالم الثابتة-
  .األفالم المتحركة-

  .تقليدية -
  .وسائط متعددة -
  .فائقة وسائط -
  .برمجيات محاكاة -

  جهاز عرض-
  .المواد المعقدة  
  عرض جهاز-
  .المواد الشفافة  
  جهاز عرض-
  .الثابتة االفالم  

  .جهاز تسجيل صوتى-
  .جهاز تسجيل مرئى-
  .جهاز عرض البيانات-

  التعليممكونات تكنولوجيا 

لي الت

 معقدة برمجيات بسيطة معقدة برمجيات بسيطة

 كمبيوتر-



 - ١٥ -
التربـــــوى العـــــام والرياضـــــى التخصصـــــى ، ويتطلـــــب إســـــتخدام التكنولوجيـــــا كنظـــــام تحديـــــد األهـــــداف 
للوحـــــــدة التعليميـــــــة التـــــــى تعمـــــــل علـــــــى تحقيقهـــــــا فـــــــي العمليـــــــة التعليميـــــــة باإلضـــــــافة إلـــــــى تحديـــــــد 

  .لتلك األهدافالوظائف والمصادر المختلفة 
  

  : تكنولوجيا التعليم وسائلمراحل تطور 
ـــــى الشـــــرح  ـــــة قاصـــــرة عل ـــــة الثالث ـــــة الرياضـــــية ونحـــــن فـــــى األلفي ـــــم التربي ـــــم تعـــــد مهمـــــة معل ل

فـــــــى التـــــــدريس بـــــــل أصـــــــبحت ) المتبعـــــــة ( وأداء نمـــــــوذج الحركـــــــات وٕاتبـــــــاع األســـــــاليب التقليديـــــــة 
مســـــئوليته األولـــــى تعتمـــــد علـــــى رســـــم مخطـــــط إلســـــتراتيجية الـــــدرس تعمـــــل فيـــــه أســـــاليب التـــــدريس 

ة والوســـــــائل التعليميـــــــة المســـــــتخدمة مـــــــن خاللهـــــــا لتحقيـــــــق أهـــــــداف محـــــــددة وذلـــــــك تحـــــــت الحديثـــــــ
  ) ١٨: ٨٢(. مصطلح تكنولوجيا التعليم

  

وتعتبــــــــر الوســــــــائل التعليميــــــــة أحــــــــد العناصــــــــر األساســــــــية التــــــــى تســــــــتخدم مــــــــن خاللهـــــــــا 
تكنولوجيــــــــا التعلــــــــيم عــــــــن طريــــــــق إســــــــتغاللها لمخاطبــــــــة جميــــــــع حــــــــواس المــــــــتعلم فــــــــى التعلــــــــيم ، 

التعليميــــــة تقــــــوم فــــــى أساســــــها علــــــى إشــــــتراك أكثــــــر مــــــن حاســــــة فــــــى تكــــــوين التصــــــور  فالوســــــائل
) التلقــــــين(الـــــذهنى والمــــــدركات والمفـــــاهيم بصــــــورة أفضـــــل لــــــدى المـــــتعلم عــــــن األســـــلوب التقليــــــدي 

وقـــــد مـــــرت الوســـــائل التعليميـــــة . القـــــائم علـــــى األلفـــــاظ وأداء النمـــــوذج مـــــن معلـــــم التربيـــــة الرياضـــــية
  )٢(يحها فى أربعة مراحل كما يوضحها الشكلبمراحل تطورعديدة يمكن توض

  
      
      

  
  
  
  
  )٢(شكل 

  مراحل تطور وسائل تكنولوجيا التعليم
                                                                        )١٨: ٨٢ (  

  التعليم تطور وسائل تكنولوجيا

المرحلة
ل أل

الوسائل
السمعية 
والبصرية

المرحلة
ة لث

المرحلة 
لثة لث

المرحلة 
ة ل

المعينةائلالوس
  للتدريس

اإلتصــال 
  التعليمى

النظـــم 
  التعليمية



 - ١٦ -
  : المرحلة األولــى 

علــــــى أســــــاس  يطلــــــق عليهــــــا مســــــمى الوســــــائل الســــــمعية والبصــــــرية ، وتــــــم هــــــذا التقســــــيمو 
ـــــــتعلم فيهـــــــا  األجهـــــــزة واألدوات المســـــــتخدمة فـــــــى العمليـــــــة التعليميـــــــة والتـــــــى يـــــــتم إدراك مثيـــــــرات ال

  )٢٠: ١١٦(. بحاستى السمع أو البصر
  

  :المرحلة الثانية 

مســــــمى الوســــــائل المعينــــــة فــــــى التــــــدريس والتعلــــــيم علــــــى أســــــاس أن هــــــذه  ويطلــــــق عليهــــــا 
  )٢٠: ١١٦(. م والتعلم الوسائل تفيد المعلم فى إتمام عملية التعلي

  

  : المرحلة الثالثة 

وأصــــــبح ينظــــــر علــــــى الوســــــائل التعليميــــــة " اإلتصــــــال التعليمــــــى " مفهــــــوم  ويطلــــــق عليهــــــا
علـــــى أنهــــــا عنصـــــر أساســــــى مـــــن عناصــــــر اإلتصـــــال فــــــى العمليـــــة التعليميــــــة ، بإعتبارهـــــا القنــــــاة 

ــــمالتــــى تحمــــل الخبــــرة التعليميــــة مــــن  مناســــب والتــــى تحمــــل بإســــلوب  المــــتعلملتوصــــيلها الــــى  المعل
  . تعليمى معينالى المعلم ليعرف مدى تحقق أهدافه التعليمية فى موقف  هإستجابات

                                                                )٢١، ٢٠: ١١٦(  
  : المرحلة الرابعة 

ــــة و  ــــى الوســــائل التعليمي ــــك المرحلــــة ينظــــر ال ــــى تل ــــف ــــى أنهــــا التعمــــل مســــتقلة ب ذاتها بــــل عل
، وهــــذا النظــــام يتضــــمن عــــدة مكونــــات أخــــرى  إنهــــا تعمــــل مــــن خــــالل نظــــام هــــى إحــــدى مكوناتــــه

ـــــات ) عمـــــل أو تفاعـــــل(ولكـــــل منهـــــا هـــــدف  ـــــة لهـــــذه المكون ـــــك األهـــــداف الفرعي ـــــع تل معـــــين وبتجمي
ــــق الهــــدف العــــام  ــــات التعليميــــة أومــــايعرف بتكنولوجيــــا التعلــــيم  لــــهيتحق ، ومــــن هنــــا ظهــــرعلم التقني

ـــــذى ترتـــــب  ـــــة مثـــــل وال ـــــة ظهـــــور مســـــميات جديـــــدة للوســـــائل التعليمي ـــــه العمليـــــة التعليمي ـــــى دخول عل
       )٢١ :١١٦( ٠والوسائل المبرمجة لعملية التعليم –والوسائط المتعددة  –التقنيات التربوية 

  

الباحــــــث أن المقصــــــود بتطــــــور وســــــائل تكنولوجيــــــا التعلــــــيم ال يقتصــــــر علــــــى تطــــــور ويــــــرى 
ليميـــــة لـــــدى القـــــائمين علـــــى العمليـــــة التعليميـــــة ، وٕانمـــــا إيضـــــًا علـــــى مفـــــاهيم اســـــتخدام الوســـــائل التع

التـــــى تشـــــكل محتـــــوى وســـــائل تكنولوجيـــــا  Hard Wareتطـــــور المكونـــــات الماديـــــة الملموســـــة 
ــــــيم  ــــــواتج التعل ــــــة ، وٕاتاحــــــت الفرصــــــة لظهــــــور ن ــــــى وضــــــوح األهــــــداف التعليمي ــــــى ســــــاعدت عل والت

  .العملية التعليمية بشكل جيد
  



 - ١٧ -

  :التعليم تكنولوجيا اختيار وسائل معايير 
ســـــتخدام وســـــائل التكنولوجيـــــا علـــــى التركيـــــز حـــــول إ ختيـــــار و إعنـــــد  المعلـــــميجـــــب أن يهـــــتم   
فــــــي ضــــــوء  التعلــــــيمختيــــــار وســــــائل تكنولوجيــــــا إتتحــــــدد عمليــــــة ، و  ســــــتخدامإلختيــــــار وااإلعمليتـــــي 

  :وهى عدد من المعايير 
  :المعايير الشكلية - ١

  .ةالمقدمتكون جذابة ومشوقة ومناسبة للمادة  -

  .تكون متوافرة وسهلة الحصول عليها -

  .تناسب التطوير العلمي والتكنولوجي والمجتمع الذي تستخدم فيه -

  .عدم الخطورة ، الصالحية للعمل -

 .سهولة االستعمال والخلو من التعقيد -

  .واضحة األلوان والكتابة والصوت والضوء والقابلية للتعديل -

 .سبةسهولة صيانتها وتوافر مكوناتها بأسعار منا -
 

  :المعايير العلمية - ٢

  .المعلم والمتعلمالهدف لدي  وضوح -

  .تكون أفضل الوسائل ارتباطا بالهدف -

  .صحة المحتوي وحداثته وتنظيمه وكفايته -

  .السابقة المتعلمينمناسبة المحتوي لخبرات  -

  .وضوح األفكار التي تقدمها وترابطها -

  .مناسبة تكلفتها للمال والجهد المبذول -

 . ات وتجربتها قبل التطبيق النهائي لهاتوافر التجهيز  -

                                                      )١٠٩-٩٨: ٢٠( 
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  :   أھمية استخدام تكنولوجيا التعليم
باســـــــتخدام  التربيـــــــة الرياضـــــــية القـــــــائمين بالتـــــــدريس فـــــــى كليـــــــاتإن قناعـــــــة يـــــــرى الباحـــــــث 

نحــــــو اســــــتخدامها فــــــي التــــــدريس ، ال يمكــــــن أن تكنولوجيــــــا التعلــــــيم، وتشــــــكيل اتجاهــــــات إيجابيــــــة 
وتجمــــــع المصــــــادر المتعلقــــــة . أنفســــــهم بأهميتهــــــا فــــــي الميــــــدان التربــــــويهم يتــــــأتى إال بعــــــد اقتنــــــاع

ـــــؤدي  بهـــــذا ـــــيم مـــــن شـــــأنه أن ي ـــــي التعل ـــــا ف ـــــى فكـــــرة مؤداهـــــا أن اســـــتخدام التكنولوجي الموضـــــوع عل
إلـــــى التقنيـــــات التعليميـــــة  إلـــــى تحســـــين التـــــدريس وزيـــــادة فعاليتـــــه ، ويـــــتم ذلـــــك مـــــن خـــــالل النظـــــر

ســـــواء مـــــن منظورهـــــا العـــــام أي باعتبارهـــــا تكنولوجيـــــا التعلـــــيم أو مـــــن خـــــالل منظورهـــــا الضـــــيق أي 
تكنولوجيـــــا التعلـــــيم بأجهزتهـــــا وأدواتهـــــا الحديثـــــة أو وســـــائلها القديمــــــة، و  .بصـــــفتها وســـــائل تعليميـــــة

  :إذا ما أحسن استخدامها، يمكن أن تسهم فيما يلي
ـــــــالتلقين والتصـــــــحيح ورصـــــــد مـــــــن األعمـــــــال  التحـــــــرر - ـــــــة ب ـــــــة كاألعمـــــــال المتعلق الروتيني

العالمــــــــات ممــــــــا يمنحنــــــــه الفرصــــــــة للتفــــــــرغ لمســــــــاعدة الطلبــــــــة علــــــــى تعلــــــــم التفكيــــــــر 
  .والمساهمة في التخطيط لنشاطاتهم وغير ذلك من األعمال اإلشرافية

المســـــاهمة فـــــي تأكيـــــد أهميـــــة الخبـــــرة الحســـــية المباشـــــرة، ووضـــــع الطـــــالب فـــــي مواقـــــف  -
  .لى التفكير واستخدام الحواس في آن واحدتحفزهم ع

، والتحفيـــــز علـــــى زيـــــادة المشـــــاركة اإليجابيـــــة للطـــــالب، ويـــــتم اإليجـــــابىتعزيـــــز التفاعـــــل  -
ذلـــــك مـــــن خـــــالل التنويـــــع فـــــي اســـــتخدام الوســـــائل التقنيـــــة، وتنويـــــع أســـــاليب التــــــدريس، 

  .وتجنب أسلوب التلقين

شـــــــيط دافعيـــــــتهم ورغبــــــــاتهم وٕاشـــــــباع حاجـــــــاتهم للـــــــتعلم وتن المتعلمـــــــيناســـــــتثارة اهتمـــــــام  -
الذاتيــــة فــــي االســــتزادة مــــن المعرفــــة، ممــــا يســــهل مهمــــة المــــدرس الجــــامعي ويســــاعد فــــي 

  .تهيئة الفرص والمواقف المناسبة الحداث التعلم

ترســـــيخ وتعميـــــق مـــــادة التـــــدريس وٕاطالـــــة فتـــــرة احتفـــــاظ الطلبـــــة بالمعلومـــــات، ويمكـــــن أن  -
 .يتأتى ذلك من خالل إشراك مختلف حواس المتعلم

وجهـــــده داخـــــل قاعـــــة التـــــدريس، ففـــــي عـــــرض وســـــيلة تعليميـــــة  المعلـــــماختصـــــار وقـــــت  -
ــــمبصــــرية مناســــبة إراحــــة  ــــة  للمعل ــــل، وتخفيــــف مــــن الوقــــوع فــــي اللفظي مــــن الشــــرح الطوي

وتشــــــير بعــــــض الدراســــــات التربويــــــة إلــــــى أن اســــــتخدام أشــــــكال مــــــن التقنيــــــات . المجــــــردة
ــــــــات الحاســــــــب اآل ــــــــي اختصــــــــر وقــــــــت التعليميــــــــة فــــــــي التــــــــدريس كالشــــــــفافيات وبرمجي ل

  .التدريس بمعدل ثلث المحاضرة أو نصفها في كثير من األحيان
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  : وسائل تكنولوجيا التعليم كأحد  الحاسب اآللي
فقـــــد أثـــــر  ، التعليميـــــة فاعليــــة بعـــــد ظهـــــور الطباعـــــة الوســـــائليعتبــــر الحاســـــب اآللـــــي أكثـــــر 

لدراســـــات أن القـــــرن ولقـــــد أشـــــارت ا، الحاســـــب اآللـــــي تـــــأثيرا كبيـــــرا فـــــي ثقافـــــات الشـــــعوب المختلفـــــة
ـــــث العـــــالم بواســـــطة أجهـــــزة الحاســـــب اآللـــــي، وأن  ـــــر مـــــن ثل ـــــرتبط أكث الحـــــادي والعشـــــرين ســـــوف ي

ـــــــون) ٣٠(حـــــــوالي  ـــــــة  ملي ـــــــت(شـــــــخص متصـــــــلين بشـــــــبكة المعلومـــــــات الدولي  The)) اإلنترن

Internet)  يســــــــتطيعون الحصــــــــول علــــــــى المعلومــــــــات الدوليــــــــة بمجــــــــرد الضــــــــغط علــــــــى بضــــــــعة
  )٤، ٣:  ١١١(. من معلومات وما بهاة رسالللصبح مستقبل يأزرار، ل
  

فرصـــــة االتصـــــال أتاحـــــت شـــــبكات المعلومـــــات الـــــى أن ) م١٩٩٩" (يســـــن قنـــــديل"ويـــــذكر 
جوديــــــث "وضــــــع  حيــــــثوالطــــــالب لتبــــــادل الخبــــــرات فــــــي المجــــــاالت التعليميــــــة ،  المعلمــــــينبــــــين 
نموذجـــــا مطـــــورا الســـــتخدام الحاســـــب اآللـــــي كـــــأداة مســـــاعدة فـــــي  Judith Edwardj "إدوارد
ـــــة وأشـــــار الع ـــــة التعليمي ـــــث ملي ـــــي وهـــــي جودي ـــــة للحاســـــب اآلل ـــــي خمســـــة اســـــتخدامات تعليمي (  :إل

  )٢٥٨:  ١١٠(  ).كمعلم ، كحاسبه ، كغرض تعليمى ، كمعاون للمعلم 
  

أن أســـــتخدام الحاســـــب اآللـــــى كـــــان لـــــه أثـــــرًا  )م١٩٩٩( "مصـــــطفى عبـــــد الســـــميع"ويـــــذكر 
بينهــــــا المجــــــال التربــــــوى والتعليمــــــى ،  إيجابيــــــًا فــــــى مجــــــاالت الحيــــــاة المختلفــــــة ، والتــــــى كــــــان مــــــن

ولقـــــــد أهتمـــــــت الـــــــدول المتقدمــــــــة بالحاســـــــب التعليمـــــــى وتطــــــــوير البـــــــرامج التعليميـــــــة المســــــــتخدمة 
ـــــى  بواســـــطته ، حتـــــى أصـــــبح الحاســـــب اآللـــــى وســـــيلة تعليميـــــة معتـــــرف بهـــــا ، تســـــاعد المـــــتعلم عل

مواقــــــف زيــــــادة التحصــــــيل وتنمــــــى فيــــــه الكثيــــــر مــــــن المهــــــارات وتــــــوفر مــــــن الوقــــــت والجهــــــد فــــــى 
تعليميـــــة كثيـــــرة ، ولقـــــد أهتمـــــت كثيـــــر مـــــن الـــــدول العربيـــــة باألســـــتفادة مـــــن الحاســـــب اآللـــــى كـــــأداة 

ولكــــــن أقتصــــــر تعليميــــــة وأدخلــــــت دراســــــة الحاســــــب اآللــــــى فــــــى كثيــــــر مــــــن الجامعــــــات والمــــــدارس 
ـــــى  ـــــى كمـــــادة دراســـــية ، أمـــــا أســـــتخدامه كـــــأداة تســـــاعد عل األمـــــر علـــــى مجـــــرد إدراج الحاســـــب اآلل

   )١٢:  ٩٣.  (تعليمية ال يزال محدود جداً تفعيل العملية ال
  

ـــــد الحـــــافظ ســـــالمة"، ) م١٩٩٢" (حســـــين الطـــــوبجى"كـــــال مـــــن  ويشـــــير  )م١٩٩٢" (عب
ــــدريس ، حيــــث  ــــى الت ــــم مســــاعد ف ــــى أصــــبح يســــتخدم كمعل ــــيم بمســــاعدة الحاســــب اآلل ــــى أن التعل ال

ــــــى  يمثــــــل إســــــتخدامه فــــــى الشــــــرح والتــــــدريبات والنمذجــــــة واأللعــــــاب التعليميــــــة كمعــــــزز يســــــاعد عل
ــــة راجعــــة متنوعــــة  ــــة المتعلمــــين مــــن خــــالل أمــــدادهم بتغذي ــــيح لهــــم الفرصــــة للعمــــل  ،تقوي حيــــث يت

بســــرعتهم الخاصــــة ويمــــدهم بعنصــــر التشــــويق، كمــــا أنــــه يــــوفر بيئــــة تعليميــــة أقــــرب مــــا تكــــون الــــى 
   )٢٣٣:  ٥٠) (٢٧٨:  ٣١. (الموقف التعليمى
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تعلــــــــيم مــــــــن األســــــــباب ويــــــــرى الباحــــــــث أن الحاســــــــب اآللــــــــى كأحــــــــد وســــــــائل تكنولوجيــــــــا ال

الحقيقيــــــة وراء أرتفــــــاع مســــــتوى الــــــتعلم خاصــــــة فــــــى المواقــــــف التعليميــــــة التــــــى تتطلــــــب مهــــــارات 
ــــــة بإســــــتخدام  ــــــك المهــــــارات الحركي ــــــة خاصــــــة يجــــــب أن يمتلكهــــــا المــــــتعلم ، وأن إكتســــــاب تل حركي
طــــــرق التعلــــــيم التقليديــــــة يكــــــون بمعــــــدل بطــــــئ لصــــــعوبة توصــــــيل كافــــــة التفاصــــــيل الدقيقــــــة عــــــن 

ى المـــــتعلم ، ولكـــــن بإســـــتخدام الحاســـــب اآللـــــى يمكـــــن إمـــــداد المـــــتعلم بمختلـــــف التفاصـــــيل األداء الـــــ
  . عن األداء وأمداد المتعلم بتغذية راجعة عن تلك األداء

  :التعليمى وفاعلية التدريس الحاسب اآللىبرامج 
أداء تحقيـــــق علـــــى  المعلـــــمأن تســـــاعد  Soft wareتســـــتطيع بـــــرامج الكمبيـــــوتر الجـــــاهزة 

وميـــــة فـــــي وحـــــدة التـــــدريس بصـــــورة أكثـــــر فاعليـــــة وذلـــــك باســـــتخدام البـــــرامج المســـــاعدة األهـــــداف الي
والتــــي تشــــمل  Claris Works Microsoft Worksفــــي العمليــــة التعليميــــة مثــــل بــــرامج 

ـــــدرس،  ـــــدة لل ـــــى وضـــــع أشـــــكال جدي ـــــة وقواعـــــد بيانـــــات تعمـــــل عل طباعـــــة األشـــــكال والرســـــوم البياني
عنــــــد  بالطالبــــــاتالتقــــــويم والتســــــجيل الخاصــــــة  كمــــــا يمكــــــن اســــــتخدام تلــــــك البــــــرامج فــــــي عمليــــــات

  )٢٣٧: ٨١( .الكرة الطائرةتدريس رياضة 
  

إلــــــــى أن النظــــــــام الواحــــــــد الــــــــذى يــــــــدار بواســــــــطة ) م١٩٩٨( محمــــــــد بغــــــــدادييشــــــــير و 
الــــــنص، الصــــــورة ، الصــــــوت ، الحركــــــة ، (الكمبيــــــوتر يتضــــــمن أنواعــــــًا مــــــن الوســــــائط المتعــــــددة 

ذلــــك لمســـــاعدة المـــــتعلم علـــــى تحقيـــــق أهـــــداف ) داولالرســــوم والصـــــور المتحركـــــة ، الخـــــرائط ، الجـــــ
  )٢٣٨ : ٨١( .محددة يتوقع إنجازها بدرجة عالية من الكفاءة

  

أن التعلــــــــيم يشــــــــهد انــــــــدماج أنــــــــواع مــــــــن  )م١٩٩٩( مصــــــــطفى عبــــــــد الســــــــميعويــــــــذكر 
التكنولوجيــــــا المختلفــــــة مثــــــل تكنولوجيــــــا الكمبيــــــوتر ، االتصــــــاالت الالســــــلكية وتخــــــزين المعلومــــــات 

ــــيم بمفهومهــــا الحــــديث وســــوف يــــؤدى ذ لــــك إلــــى إيجــــاد بيئــــة تعليميــــة جديــــدة ، وأن تكنولوجيــــا التعل
  )٧٥: ٩٣( .تدخل فى جميع المجاالت التربوية 

  

ــــــر رســــــوخًا وانتشــــــارًا ممــــــا جعــــــل  تعــــــدو  ــــــي أكث ــــــة باســــــتخدام الحاســــــب اآلل ــــــرامج التعليمي الب
علـــــى التطـــــور  قـــــالهـــــذا األنتعتمـــــد يو ، فـــــي مجـــــال التعلـــــيم والـــــتعلم  أنتقـــــال نـــــوعىالعـــــالم يشـــــهد 

كمـــــا . التربـــــوي القـــــائم علـــــى التكنولوجيـــــا الحديثـــــة المتمركـــــزة علـــــى الكمبيـــــوتر والمعلومـــــات الرقميـــــة
أصــــبح إعــــداد بــــرامج تعليميــــة قائمــــة علــــى اســــتخدام الكمبيــــوتر ليســــت عمليــــة ســــهلة ولكنهــــا فــــي 
ــــائم  ــــوافر فــــي الشــــخص الق ــــرة حيــــث يجــــب أن يت ــــب وقــــت وجهــــد ومــــال وخب ــــة الصــــعوبة وتتطل غاي
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ـــــنفس التعليمـــــي ع وطـــــرق التـــــدريس واالخـــــراج والمنـــــاهج ليهـــــا اإللمـــــام بالمهـــــارات العلميـــــة وعلـــــم ال

  )٣٥: ٩٨. (المهاري والبرمجي
  

ـــــــد أشـــــــارت  ـــــــي أن يلعـــــــب دورًا هامـــــــًا فـــــــي تطـــــــوير المنهـــــــاج، ولق ويســـــــتطيع الحاســـــــب اآلل
فـــــوق الـــــذين تلقـــــوا تعليمـــــًا عـــــن طريقـــــة الكمبيـــــوتر ت المتعلمـــــينبعـــــض الدراســـــات إلـــــى أن تحصـــــيل 

علــــــى مســــــتوى التعلــــــيم التقليــــــدي، وهــــــذا يعنــــــي أن اســــــتخدام الحاســــــب اآللــــــي فــــــي التعلــــــيم يــــــوفر 
كمـــــا تشـــــير  .مـــــن الوقـــــت، كمـــــا أشـــــارت كـــــذلك إلـــــى أن اتجاهـــــات التالميـــــذ تكـــــون موجبـــــة %٢٣

إلـــــى أن التـــــدريس بمســـــاعدة الكمبيـــــوتر  )م١٩٩٧" (Sourd Haltsســـــورد هـــــالتس "دراســـــة 
ثــــــر دافعيــــــة للتعلــــــيم إذا أتيحــــــت فــــــرص أخــــــرى للتجريــــــب مــــــنخفض التحصــــــيل أك الطالــــــبيجعــــــل 

والتفاعـــــل مــــــع البرنــــــامج مباشــــــرة وأن اســــــتخدام الكمبيـــــوتر ضــــــمن أجهــــــزة أخــــــرى يشــــــجع الدافعيــــــة 
  . للتعلم أكثر من استخدام الكمبيوتر على حدة

)١٥٩ - ١٤٨:  ١٢٥( )٢٦:  ١١٩(  
عليـــــة التـــــدريس ويـــــرى الباحـــــث أن بـــــرامج الحاســـــب اآللـــــى التعليمـــــى تســـــاعد علـــــى زيـــــادة فا

لمــــا تشــــتمل عليــــه مــــن العديــــد مــــن المكونــــات التــــى يصــــعب علــــى المعلــــم أن يمتلكهــــا جميعــــًا فــــى 
، وأن أمتلــــــك المعلــــــم بعضــــــها قــــــد ال يســــــتطيع أن يعرضــــــها علــــــى المتعلمــــــين بصــــــورة آن واحــــــد 

جيــــــدة ، حيــــــث تشــــــتمل بــــــرامج الحاســــــب اآللــــــى علــــــى النمــــــوذج الجيــــــد لــــــألداء وأمكانيــــــة عرضــــــه 
ـــــق الصـــــوتى عـــــدة مـــــرات وأمك ـــــوب والتعلي ـــــنص المكت ـــــئ العـــــرض ومصـــــاحبة ال ـــــاف وتبطي ـــــة إيق اني

  . وغيرها من المؤثرات التى تساعد على تشويق المتعلم وامداده بالتغذيه الراجعه
  

  :التعليمى  فى التربية الرياضية الحاسبمجاالت استخدام  
ــــنعم"ويتفــــق كــــل مــــن  ــــد الم ــــاف عب ــــد شــــرف" ، و)م١٩٩٠( "عف ــــد الحمي  )م٢٠٠٠(" عب
فــــــى التربيــــــة الرياضــــــية فــــــى عمليــــــة التــــــدريب أوالتــــــدريس  الحاســــــب اآللــــــىعلــــــى أن إســــــتخدامات 

 -:تتمثل فيما يلى 
  

  .فى مجال التعلم الحركى الحاسبإستخدام  -

 .التحضير واإلخراج لمكونات الدرس أو الوحدات التدريبية -

  .توفير النموذج الرياضى األمثل لمختلف المهارات الرياضية -

  .ت التى يحتويها المنهاج وتحديد النقاط الفنية وطرق التعليمتحليل المهارا -

  .تقييم طرق األداء الفنى للمهارات الرياضية -
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  .تصميم تشكيالت العروض الرياضية -

                                        )١١٨،١١٩: ٥١( )٥٢،٥٣: ٥٩( 

ى عمليــــــة فــــــ الحاســــــب اآللــــــىأن إســــــتخدامات  الــــــى، )م١٩٨٥( "فيصــــــل هاشــــــم" ويشــــــير
  :فى التربية الرياضية تتمثل فيما يلى التدريس 

  

القـــــــدرة الفائقـــــــة فـــــــى عمليـــــــات حفـــــــظ المعلومـــــــات ، وتنظيمهـــــــا بترتيـــــــب معـــــــين ، وفـــــــى  -
صــــورة معينــــة يســــهل اســــتدعاؤها فــــى أى وقــــت وفــــى أقصــــر مــــدة زمنيــــة ، وبــــذلك تــــوفر 

  .الجهد المبذول

 .لجات اإلحصائيةالقدرة على إظهار النتائج بسرعة فائقة ، وٕاجراء المعا -

ــــتعلم، المتعلمــــينكــــأداة فــــى التــــدريس ، يزيــــد مــــن تحصــــيل اســــتخدامه  -  ، ويــــوفر وقــــت ال
  .حيث يمكنهم من استيعاب أكبر قدر ممكن من المعلومات فى أقل وقت

يتــــيح الفرصــــة للمــــتعلم كــــى يكــــون إيجابيــــًا وفعــــاًال ، حيــــث يمكــــن توجيــــه عمليــــة تعليمــــه  -
  .وتعلمه خالل خطوات مبرمجة

يلة للــــتعلم الفــــردى ، حيــــث يقــــوم التعلــــيم المناســــب لكــــل مــــتعلم حســــب مســــتواه خيــــر وســــ -
  .وقدراته ، وحاجاته ، وميوله ، وبالسرعة التى تناسبة

 وبــــالتلى يزيــــد، المــــتعلم علــــى تحليــــل المعلومــــات وٕاكتشــــاف التــــرابط بينهــــا  تينمــــى قــــدر  -
 .من كفاءته على حل المشكالت

لمــــين دون أن يســــبب لهــــم خوفــــًا أو رهبــــة مــــن يلعــــب دورًا هامــــًا فــــى عمليــــة تقــــويم المتع -
 .أرتكاب األخطاء

 .يوفر للمتعلمين تغذية راجعة فورية ، تزيد من دافعيتهم للتعلم -

ــــالى يصــــبح أمامــــه  - ــــة التــــى يقــــوم بهــــا ، وبالت ــــاء األعمــــال التقليدي ــــم مــــن أعب يحــــرر المعل
 .مزيدًا من الوقت لمتابعة المتعلمين بشكل فعال

ليـــــــــد الموافـــــــــق والعمليـــــــــات الحياتيـــــــــة المعقـــــــــدة والخطـــــــــرة يســـــــــاعد علـــــــــى محاكـــــــــاة أو تق -
 .والمكلفة ، وذلك بشكل جذاب يثير أهتمام التالميذ

 .يقوم بدور فعال فى عملية التدريس عن بعد -



 - ٢٣ -
ــــاء ، حيــــث  - ــــر مــــن األعب ــــًا ، فيحفــــف الكثي ــــيم المعــــوقين والمتخلفــــين عقلي يســــاهم فــــى تعل

 .يقدم لهم برامج تتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم

يســــاهم فــــى حــــل بعــــض مشــــكالت التعلــــيم مثــــل االنتقــــال مــــن الحفــــظ والتلقــــين والــــدروس  -
الخصوصـــــية الـــــى تنميـــــة مهـــــارات التفكيـــــر واألبتكـــــار ، وكـــــذلك مشـــــكلة نقـــــص األجهـــــزة 

 .العلمية واإلمكانات والوسائل التعليمية

                                                                 )٨٢ : ٦٩( 

فـــــى عمليـــــة  الحاســـــب اآللـــــى ســـــاعدأن  الـــــى،  )م٢٠٠٠( "عبـــــد الحميـــــد شـــــرف" شـــــيروي
  :مقرارات التربية الرياضية ويظهر ذلك بوضوح فى العديد من النقاط منها تدريس 

  : حفظ البيانات 

يمكـــــــن للمـــــــدرس حفـــــــظ البيانـــــــات المتعلقـــــــة بـــــــالمتعلم مثـــــــل الطـــــــول ، والســـــــن ، والـــــــوزن ، 
البـــــــدنى ، وبيـــــــان أخطـــــــاء كـــــــل مـــــــتعلم ، ونتـــــــائج االختبـــــــارات والمســـــــتوى المهـــــــارى ، و المســـــــتوى 

  .المختلفة ، وغيرها
  :التحضير واإلخراج 

تحضــــــــير وٕاخــــــــراج البيانــــــــات المتعلقــــــــة بالــــــــدرس ، مــــــــن كتابــــــــة المحتــــــــوى الــــــــدقيق للمــــــــادة 
  .العلمية والتصنيف الجيد لتلك البيانات ورسم التشكيالت التى تعبر عن هذا المحتوى

  : التسجيل والتصحيح

ـــــــة المســـــــتخدمة  ـــــــق مـــــــن األدوات واألجهـــــــزة والوســـــــائل التعليمي ـــــــتم تســـــــجيل كـــــــل مـــــــا يتعل ي
  .ومدى حالتها الفنية وصالحيتها لإلستخدام ، وكذلك تصحيح أخطاء المتعلمين

  :التحليـل 

تحليــــل الحركــــات الرياضـــــية التــــى يحتويهــــا المـــــنهج ، وتحديــــد النقــــاط الفنيـــــة لكــــل حركـــــة ، 
لمناســـــبة للمتعلمـــــين ، مـــــع تحليـــــل كامـــــل لكـــــل مفـــــردات الحركـــــات وطريقـــــة التـــــدريس المســـــتخدمة وا

  .، ومعرفة العضالت والقوانين الميكانيكية التى تساعد على األداء لكل حركة
  :التسھيل والمساھمة 

تســـــهيل عمليـــــات التعلـــــيم والـــــتعلم للمهـــــارات الحركيـــــة واختصـــــار وقـــــت العمليـــــة التعليميـــــة ، 
  .العلمية والمساهمة الفعالة فى إجراء البحوث 

                                                   )١١٨:  ٥١(  
ــــــــرى الباحــــــــث أن  ــــــــىإســــــــتخدام وي ــــــــدريس  الحاســــــــب اآلل ــــــــة ت ــــــــى عملي ــــــــررات ف ــــــــة مق التربي

الرياضــــية أصــــبح ضــــرورة حتميــــة يجــــب أن يقتنــــع بهــــا القــــائمين علــــى وضــــع تلــــك المقــــرارات بــــدًال 



 - ٢٤ -
فيــــذ تلــــك المقــــرارات علــــى الحاســــب اآللــــى والتــــى مــــن وضــــع العديــــد مــــن العقبــــات التــــى تواجــــه تن

يــــتم التغلــــب عليهــــا بشــــكل كامــــل ، كمــــا أن إســــتخدام الحاســــب اآللــــى فــــى عمليــــة تــــدريس مقــــرارات 
ــــك  ــــدريس تل ــــى ت ــــة ف ــــة التقليدي ــــًا عــــن أســــتخدام الطريق ــــى أن نســــتغنى نهائي ــــة الرياضــــية ال يعن التربي

لــــذى يحتــــوى علــــى تلــــك المقــــرارات وأنمــــا المقــــرارات التــــى تعتمــــد علــــى المعلــــم والمرجــــع التعليمــــى ا
ــــى يخــــتص بهــــا كــــل طــــرف مــــن هــــذه األطــــراف ســــواء كــــان الحاســــب  ــــد األدوار الت يجــــب أن تحدي

  " الكتاب " اآللى أو المعلم أو المرجع التعليمى

  

، وحمــــدى أحمــــد علــــى ، وياســــر عبــــد امد القنــــوانى ـحــــ" ويؤكــــد علــــى ذلــــك كــــل مــــن
المتعلم بـــــــالحديثـــــــة تـــــــدعوا الـــــــى اإلهتمـــــــام  بويـــــــةالتر  تجاهـــــــاتإلاالـــــــى أن  )م٢٠٠١( "العظـــــــيم

بتطـــــوير وتعـــــديل  تلـــــك األتجاهـــــات ، كمـــــا تنـــــادى التعليميـــــةفـــــى العمليـــــة  أساســـــياً  اً ليصـــــبح جـــــزء
تتنــــــاوب األدوار بــــــين المعلــــــم والمــــــتعلم  بحيــــــث،  دور المعلــــــم ليصــــــبح المصــــــمم للبيئــــــة التعليميــــــة

ــــتعلم مــــن خــــالل إتخــــاذ قــــرارات التنفيــــذ عمليــــة ا فــــى إيجابيــــاً  والــــذى بــــدوره يكــــون األخيــــر مشــــاركاً  ل
  )١٦:  ٢٦. (والتقويم

  

كمـــــا تؤكـــــد نتـــــائج البحـــــوث علـــــى فاعليـــــة اســـــتخدام أنـــــواع متعـــــددة مـــــن التقنيـــــات التعليميـــــة 
الحديثــــة فــــي تعلـــــم المهــــارات الحركيــــة لألنشـــــطة الرياضــــية المختلفــــة ومـــــن هــــذه الدراســــات دراســـــة 

أن تعمــــــيم إســــــتخدام الحاســــــب علــــــى  )م١٩٩٩" (Bonnie Mohansenبــــــوني موهنســــــن "
اآللـــــى فـــــى درس التربيـــــة الرياضـــــية داخـــــل مـــــدارس الواليـــــات المتحـــــدة االمريكيـــــة لـــــه دور رئيســـــى 

  )٧:  ١١٢. (فى تعلم المهارات الحركية وتنمية اإلدراك لدى المتعلمين
  

  :مراحل تصميم وإنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية 
  :وفقًا لخمس مراحل هى كاآلتىدورة إنتاج البرمجيات التعليمية تتم أن 

  

  : مرحلة التصميم  -١

مصــــــمم فيهــــــا تصــــــورًا شــــــامًال لمشــــــروع البرمجيــــــة أو الخطــــــوات العريضــــــة لمــــــا يضــــــع الو 
  :ينبغى أن تحتويه ، وتتضمن ما يلى 

 .تحديد األهداف العامة والخاصة للمقرر المستهدف ، ومصادر إشتقاقها -

قـــــــرر بالكامـــــــل والتـــــــى تطبـــــــق علـــــــى تحديـــــــد اإلختبـــــــارات التـــــــى ينبغـــــــى أن تشـــــــمل الم -
 .المتعلمين قبل دراستهم للمقرر ، بهدف تحديد مستوياتهم الحقيقية



 - ٢٥ -
تحديـــــــد تصـــــــور عـــــــن كيفيـــــــة جمـــــــع وتســـــــجيل البيانـــــــات الخاصـــــــة بـــــــأداء المتعلمـــــــين ،  -

 .وكيفية توجيههم طبقًا لتلك البيانات
 

  : مرحلة التجھيز واإلعداد   -٢

ميم مــــــن مــــــواد علميــــــة ، وأنشــــــطة ، وكــــــذلك يــــــتم فيهــــــا تجهيــــــز وٕاعــــــداد متطلبــــــات التصــــــو 
البــــــــرامج الخاصــــــــة بعــــــــرض األصــــــــوات والصــــــــور ولقطــــــــات الفيــــــــديو وتنقيحهــــــــا وٕاعــــــــادة أنتاجهــــــــا 

  :ووضعها فى الشكل المناسب لمتطلبات إنتاج البرمجية وفقًا لما يلى 
  

 .ع البرمجية بوضوح بطريقة إجرائيةصياغة األهداف التعليمية لموضو  -

ــــــوى موضــــــوع ا  - ــــــل محت ــــــى تحلي ــــــابع منطق ــــــى تت ــــــة وتنظيمــــــه وٕاعــــــادة صــــــياغته ف لبرمجي
 .سيكولوجى ، وتحديد المفاهيم والحقائق الرئيسية ، وتحليل المهارات المستخدمة

 .تحليل خصائص المتعلمين -

 .ى ينبغى أن تتضمنها البرمجيةتحديد الوسائط التعليمية الت -

 .جيةالتى ينبغى أن تتضمنها البرم تحديد طرق وٕاستراتيجيات التعليم -

 .إستثارة دافعية المتعلمين للتعلمتحديد ووصف طرق وٕاستراتيجيات  -

المتعلمــــــين علــــــى المشـــــــاركة  تحديــــــد أنــــــواع االســــــئلة التــــــى تتضــــــمنها البرمجيــــــة لحــــــث -
 .بفاعلية

 .تحديد وسائل التقويم المالئمة لموضوع البرمجية -
 

  : مرحلة كتابة السيناريو   -٣

ــــتم فيهــــا و  ــــى ي ــــى إجــــراءات ترجمــــة الخطــــوط العريضــــة الت ــــة التصــــميم ال وضــــعت فــــى مرحل
ـــــم  ـــــار مـــــا ت ـــــى اإلعتب ـــــورق ، مـــــع الوضـــــع ف ـــــى ال ـــــة عل ـــــة حقيقي ـــــف تعليمي تفصـــــيلية وأحـــــداث ومواق
إعـــــداده وتجهيـــــزه فـــــى مرحلـــــة اإلعـــــداد ، وهنـــــاك بعـــــض القواعـــــد العامـــــة التـــــى ينبغـــــى عنـــــد كتابـــــة 

  :السيناريو مراعاتها 
  

 .التركيز على النقاط الرئيسية والصعبة -

 .الشاشة بالنصوص واألشكال مع ترك هوامش وفواصل كافية عدم ملئ -

توضـــــــيح اإلجـــــــراءات المهمـــــــة مـــــــن النصـــــــوص واألشـــــــكال بإســـــــتخدام األلـــــــوان وتغييـــــــر  -
 .نمط الحروف
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تحاشـــــــى الجمـــــــل الطويلـــــــة والمعقـــــــدة والمصـــــــطلحات المهجـــــــورة واإلختصـــــــارات المخلـــــــة  -

 .بالمعنى والمرادفات الكثيرة بقدر اإلمكان

 .علم من حيث مستوى الكتابة وحصيلة مفرادته اللغويةمراعاة مستوى المت -

مراعــــــاة تسلســــــل العــــــرض ومنطقيتــــــه مــــــن خــــــالل التمهيــــــد والتركيــــــز علــــــى الجــــــوهر ،  -
 .وترك التفاصيل التى تشتت المتعلم ، واإلنتقال من البسيط الى المعقد

ــــة  - ــــاء العــــرض إلعطــــاء فرصــــة كافي ــــى أخــــرى أثن ــــال الســــريع مــــن شاشــــة ال تجنــــب اإلنتق
 .للقراءة والتفكير واإلستجابة للمتعلم

 

  :ـذ مرحلة التنفي  -٤

ينبغــــــى علــــــى المنفــــــذ القيــــــام بالمهــــــام و يــــــتم فيهــــــا تنفيــــــذ الســــــيناريو فــــــى صــــــورة برمجيــــــة ، و 
  :التالية قبل البدء فى التنفيذ 

  

 .التدريب على إمكانات الكمبيوتر والتدريب على تشغيله -

مـــــــن المـــــــؤثرات الصـــــــوتية ، التـــــــدريب علـــــــى إســـــــتخدام الكمبيـــــــوتر فـــــــى ســـــــماع العديـــــــد  -
ومشـــــــاهدة العديـــــــد مـــــــن الصـــــــور الثابتـــــــة والمتحركـــــــة ، والرســـــــوم المتحركـــــــة ، والرســـــــوم 

 .التوضيحية ، ولقطات الفيديو

بهــــــدف المــــــؤثرات المختلفــــــة  ودمــــــج نســــــخعمليــــــة  فــــــىوكــــــذلك التــــــدريب علــــــى الــــــتحكم  -
 .إختيار ما يلزم إلنتاج البرمجية المطلوبة

 

 

  : مرحلة التجريب   -٥

بهـــــــدف التعـــــــرف علـــــــى مـــــــدى فاعليتهـــــــا وكـــــــذلك التطـــــــوير فيهـــــــا تجريـــــــب البرمجيـــــــة يـــــــتم و 
  : والتحسين فيها ، ويتم ذلك من خالل اآلتى

  

يـــــتم التجريـــــب مـــــن خـــــالل متخصـــــص فـــــى مجـــــال البرمجيـــــات ، وذلـــــك بهـــــدف التعـــــرف  -
 .على إمكانية تشغيل البرمجية التعليمية على جميع أجهزة الحاسب اآللى

مجيـــــة التعليميـــــة فـــــى صـــــورتها األوليـــــة علـــــى عينـــــة صـــــغيرة بعـــــد ذلـــــك يـــــتم تجريـــــب البر  -
العــــــدد ، لمعرفــــــة نــــــواحى الضــــــعف والقصــــــور والمشــــــكالت التــــــى قــــــد تواجــــــه المتعلمــــــين 

 .أثناء التطبيق عليها ، والعمل على إصالحها

                                                )٢٧-٢٦:  ٩( )٣٧-٣٥:  ١( 
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ــــــاو  ــــــرى الباحــــــث أن دورة أنت ــــــر عــــــن منظومــــــة ي ــــــة تعب ــــــة التعليمي ج وتصــــــميم البرمجي
تــــــتم وفــــــق عــــــدة مراحــــــل متصــــــلة ببعضــــــها وال يمكــــــن االســــــتغناء عــــــن أى مرحلــــــة مــــــنهم ، 
حيـــــث يـــــتم البـــــدء فـــــى وضـــــع تصـــــور شـــــامل عـــــن مشـــــروع البرمجيـــــة التعليميـــــة يـــــتم بعـــــدها 

ــــــذالســــــيناريو ثــــــم كتابــــــة تصــــــميم البرنــــــامج بتجهيــــــز المــــــواد الخــــــام الالزمــــــة لاالهتمــــــام  ى ال
ــــــة التــــــي ســــــيكون عليهــــــا شاشــــــات كــــــل مــــــن برمجيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة  ــــــر عــــــن الكيفي يعب

ـــــة الوســـــائط المتعـــــددة وكيفيـــــة تفاعـــــل الطالـــــب مـــــع كـــــل وســـــيط مـــــن خـــــالل تلـــــك ، وبرمجي
 تلــــــكالتكامـــــل والنظاميــــــة فـــــي عـــــرض فيهمـــــا راعــــــي الباحـــــث والتـــــى يجـــــب أن يالشاشـــــات 
إعــــــــداد وتنفيــــــــذ برنــــــــامج  ٕاختيــــــــار أفضــــــــل البرمجيــــــــات التــــــــي تمكنــــــــه مــــــــن، و  البرمجيــــــــات

الوســــــــائط الفائقــــــــة والمتعــــــــددة علــــــــي هيئــــــــة ملفــــــــات رقميــــــــة يســــــــهل التعامــــــــل معهــــــــا عنــــــــد 
الطلبــــــة أثنــــــاء تشــــــغيل  لمالحظــــــةبعــــــد ذلــــــك يــــــتم تجريــــــب البرمجيــــــة التعليميــــــة ، إســــــتخدامها 

ــــة ــــاء اســــتخدام  البرمجي ــــه أثن ــــي قابلت ــــي حــــدة عــــن الصــــعوبات الت ــــب عل ــــةويســــأل كــــل طال  البرمجي
  .الجتها لتصبح تلك البرمجيات جاهزة للتطبيقللعمل على مع

 

الخطــــــوات العامــــــة لتصــــــميم برنــــــامج حاســــــب آلــــــى ) م٢٠٠٠" (زينــــــب أمــــــين " وتوضــــــح 
  :تعليمى من خالل المخطط التالى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تقييـم الحاجات

 التخطيط القبلى

 تصميم الدرس

 .األهداف العامة .١

 .االغراض التعليمية .٢

 .تنظيم المحتوى .٣

 .المتطلبات القبلية .٤

  .تقويم الخطة .٥

 .خرائط التدفق .١

 .المحتوى .٢

 .التفاعلية .٣

 .أنماط االستجابة .٤

 .التفرع فى تناول المحتوى .٥

 .التدرج فى عرض المحتوى .٦

 .اختيار برنامج التأليف .١

 .التوجهات التعليمية .٢

ة

١

٢

٣
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)١٤٩:  ٤٢(  
  )٣(شكل 

  خطوات تصميم برنامج حاسب آلى تعليمى
  

  :تعليمية ال البرمجياتمعايير تصميم وإنتاج 
  : للمعايير التاليةمعايير تصميم وٕانتاج البرمجيات التعليمية تتم وفقًا أن 

  

  :  الھدف من البرنامج  -١

أن يكــــــون الهــــــدف مــــــن البرنــــــامج أو عمليــــــة البرمجــــــة واضــــــحة ومحــــــددة ، وتقــــــدم للمــــــتعلم 
  .فى بداية عرض البرنامج

  

  : مستوى المتعـلم   -٢

للبرنـــــــامج المـــــــتعلم مـــــــن ناحيـــــــة العمـــــــر ، الخبـــــــرة ،  البـــــــد أن يناســـــــب المحتـــــــوى التعليمـــــــى
والخلفيــــــــة الثقافيــــــــة والمســــــــتوى التحصــــــــيلى واألكــــــــاديمى ، والمرحلــــــــة التعليميــــــــة ، مــــــــع إمكانيـــــــــة 

  .إستخدام البرنامج بشكل مستقل أو بدون مساعدة
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  : السلوك المدخـلى   -٣

ــــــم المهــــــارات الســــــ ابقة التــــــى يجــــــب تحديــــــد الســــــولك المــــــدخلى للمــــــتعلم والتأكيــــــد علــــــى تعل
  .تمكنه من اإلنتقال الى تعلم المفاهيم الجديدة

  

  : التفـاعل اإليجابى   -٤

ــــــه نحــــــو  ــــــر إتجاهات ــــــامج وتغيي ــــــات البرن ــــــه مــــــع محتوي ــــــة المــــــتعلم وتفاعل ــــــى إيجابي ــــــل ف يتمث
الكمبيـــــــوتر أو الموضـــــــوعات المتعلمـــــــه ، واإلســـــــتجابة عليهـــــــا وفهمهـــــــا وتقييمهـــــــا وتقـــــــديم التعزيـــــــز 

  .ناسبةوالتغذية الراجعة الم
  

  : جذب إنتباه المتعلم   -٥

يجــــب أن يتضــــمن البرنــــامج العديــــد مــــن مصــــادر الــــتعلم مثــــل الرســــوم والصــــور والصــــوت 
ــــة المــــتعلم  ــــادة دافعي ــــى زي ــــة وغيرهــــا مــــن المصــــادر التــــى تســــاعده عل ــــديو والجــــداول اإللكتروني والفي

  .نحو التعلم
  

  :  المساعدة  -٦

وتـــــــتم عـــــــن طريـــــــق تـــــــوافر بعـــــــض  وهـــــــى أمـــــــر ضـــــــرورى فـــــــى إعـــــــداد بـــــــرامج الكمبيـــــــوتر
اإلرشـــــــادات والتوجيهـــــــات التـــــــى توضـــــــح كيفيـــــــة العمـــــــل بالبرنـــــــامج ، وكيفيـــــــة معالجـــــــة الخيـــــــارات 

  .الموجودة ، وتوفير المساعدة للمتعلم حسب إستجابته ومتطلباته
  :  األمثلة  - ٧

يفضـــــل أن يتضـــــمن البرنـــــامج ألمثلـــــة متنوعـــــة مـــــن حيـــــث الكـــــم بمـــــا يســـــاعد علـــــى تيســـــير 
ــــــ ــــــيم المحت ــــــدرات المــــــتعلم تعل ــــــث تتحــــــدى ق ــــــى مســــــتوى الصــــــعوبة بحي وى ، وأن تكــــــون متدرجــــــة ف
  .ليفكر ويبتكر

  

  : تحكم المتعلم   -٨

يفضـــــل أن تتـــــاح للمـــــتعلم فرصـــــة كبيـــــرة للـــــتحكم فـــــى عـــــرض محتويـــــات البرنـــــامج واإلبحـــــار 
خاللـــــــــه ، أو الـــــــــتحكم فـــــــــى وقـــــــــت اإلســـــــــتجابة ووقـــــــــت عـــــــــرض المـــــــــادة التعليميـــــــــة ، أو إختيـــــــــار 

ـــــار التـــــدريبات ومســـــتوى صـــــعوبتها ، أو التوقـــــف فـــــى عـــــرض المســـــاعدة ونوع يتهـــــا ، أو فـــــى إختي
  .البرنامج والخروج منه فى أى وقت يشاء

  

  : التقويـم    -٩

ــــة راجعــــة ، عــــن طريــــق عــــرض  ــــامج علــــى تقــــويم ذاتــــى يتبعــــه تغذي البــــد وأن يتضــــمن البرن
  .بيان يوضح للمتعلم مستوى أدائه ومعدل تعلمه
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   :التغذية الراجعة   -١٠

ألنماطهـــــــا أو مســـــــتوياتها ، بإعتبارهـــــــا عامـــــــل  يجـــــــب تـــــــوافر تغذيـــــــة راجعـــــــة متنوعـــــــة وفقـــــــاً 
ــــائج  ــــه لنت ــــه المــــتعلم ومعرفت ــــوتر والتــــى مــــن شــــأنها تنبي ــــامج الكمبي ــــه رئيســــى فــــى برن مــــا يقــــوم بأدائ

مــــــــــن مهــــــــــام تعليميــــــــــة ، هــــــــــل هــــــــــو أداء صــــــــــائب أن نــــــــــاقص أم خــــــــــاطئ ، وتعزيــــــــــز األداءات 
م وتثبيـــــت المعـــــانى واإلرتباطـــــات المرغوبـــــة ، واإلبقـــــاء عليهـــــا الصـــــحيحة ممـــــا يســـــاعد علـــــى تـــــدعي

ـــــه بنتائجـــــه  ـــــادة ثقت ـــــتعلم وزي ـــــة ال ـــــى تيســـــير عملي ـــــة للمـــــتعلم ، كمـــــا تســـــاعد عل ـــــب العقلي فـــــى التراكي
  .التعليمية ، وتدفعه لتركيز جهوده فى أداء المهام التعليمية الالحقة

  

  : تصميم الشاشة   -١١

م تقــــــديمها فــــــى الشاشــــــة الواحــــــدة ، وكــــــذلك عــــــدد يجــــــب تحديــــــد كــــــم المعلومــــــات التــــــى يــــــت
األلـــــوان والرســـــوم التـــــى تزيـــــد مـــــن فعاليـــــة الـــــتعلم وجـــــذب اإلنتبـــــاه وزيـــــادة الدافعيـــــة ، أيضـــــًا حجـــــم 
الكلمــــــــة المكتوبــــــــة والمســــــــافة بــــــــين الســــــــطور ، وٕاســــــــتخدام األحــــــــرف الداكنــــــــة والخلفيــــــــة الفاتحــــــــة 

  .يرات البصرية المناسبةوالعكس ، وطرق اإلنتقال من شاشة ألخرى مع مراعاة التأث
)١٥٤، ١٥٣:  ٤٢( 
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ــــذي يتعــــايش فيــــه المــــتعلم عوا. فعاليــــة بالتعليميــــة المرجــــوة  اســــتخدام أســــلوب الوســــائط  نــــدلمنــــاخ ال

التربويــــة التعليميــــة حيــــث يتــــوفر فيهــــا العديــــد مــــن الوســــائط المتعــــددة فــــي  الفائقــــة يتشــــبع بــــالنواحي
وحــــــدة نظاميــــــة مقننــــــة تعمــــــل كلهــــــا علــــــى شــــــكل  منظمــــــة أو نســــــق واحــــــد مــــــن خــــــالل الحاســــــب 

ـــــي ـــــر . اآلل ـــــة يتضـــــمن الكثي ـــــؤدي مـــــن خـــــالل أســـــلوب الوســـــائط الفائق ـــــذي ي ـــــامج التعليمـــــي ال والبرن
 –الصـــــور الثابتـــــة والمتحركـــــة  –الرســـــومات  (مـــــن الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي أشـــــكال مختلفـــــة منهـــــا 

ـــــالم  ـــــة –لقطـــــات مـــــن أف ـــــة مـــــن الموســـــيقى التصـــــويرية ) الـــــخ..بيانـــــات رقمي ويصـــــاحب ذلـــــك خلفي
  )٢١٥، ٢١٣:  ٥٣(  .المناسبة لما هو معروض
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ــــدمان  "يــــذكر  وصــــف لقاعــــدة الحاســــب فــــي الوســــائط هــــا أن )م١٩٩٧" (G. Deadmanج دي

ــــات  ــــرابط المعلومــــات مــــن خــــالل عالق ــــنص المتعــــددة وفيهــــا تت ــــة تخــــزين ال مترابطــــة تســــمح بامكاني
  )١٨: ١١٨()٥٠: ١٢٣)(٢١٢: ٨٩(. صورالوالصوت و 
  

تســـــــاعد علـــــــى التوســـــــع فـــــــي المعرفـــــــة " الهيبرميـــــــديا"أن الوســـــــائط الفائقـــــــة  ويـــــــرى الباحـــــــث
وتــــوفير العديـــــد مــــن الطـــــرق لتنـــــاول وتوظيــــف هـــــذه المعرفــــة، فهـــــي تـــــوفر مســــاحة مناســـــبة لتقـــــديم 

ــــردي ا ــــتعلم الف ــــدة لل ــــتعلم مــــن مــــداخل جدي ــــوتر كوســــيلة فــــي ال ــــي تمكــــن المــــتعلم باســــتخدام الكمبي لت
  .تناول المعلومات بوسائل متعددة 

  

  :أسـلوب التعليم باستخدام الوسائط الفائقة  
ــــــة  ــــــارة عــــــن أســــــلوب لتخــــــزين وتنظــــــيم المعلومــــــات بطــــــرق غيــــــر متتابعــــــة فــــــي بيئ هــــــو عب

ومــــات مــــن مصــــادر متنوعــــة مشــــبعة بالوســــائط التعليميــــة التــــي تســــاعد علــــى توحيــــد أشــــكال المعل
ــــــة ، الرســــــوم المتحركــــــة ، الخــــــرائط ، التســــــجيالت الصــــــوتية، الموســــــيقى،  تتضــــــمن الرســــــوم البياني
ـــــديو باإلضـــــافة إلـــــى الـــــنص فـــــي  ـــــة، مقـــــاطع مـــــن شـــــرائط في جـــــداول البيانـــــات والصـــــور الفوتوغرافي



 - ٣٢ -
ــــــد مــــــن الوســــــائل بواســــــ ــــــراب للعدي ــــــالتحكم واالقت طة نظــــــام واحــــــد، وهــــــذا النظــــــام يســــــمح للمــــــتعلم ب

الكمبيــــــوتر  كــــــي يعتبــــــر أســــــلوبًا لتقــــــديم تعلمــــــًا فرديــــــًا فــــــي إطــــــارات متنوعــــــة يســــــاعد علــــــى زيــــــادة 
ـــــاول هـــــذه  ـــــه علـــــى تن ـــــادة قدرت ـــــدى المـــــتعلم مـــــن خـــــالل التغذيـــــة الراجعـــــة الفوريـــــة ، وزي ـــــة ل الدافعي
ــــتحكم فــــي الســــرعة والمســــار والتتــــابع وكميــــة المعلومــــات  المعلومــــات والتفاعــــل معهــــا مــــن خــــالل ال

يســـــاعد المـــــتعلم علـــــى أن يتعـــــايش بإيجابيـــــة مـــــع الوســـــائط  كمـــــا أن هـــــذا اإلســـــلوب . لـــــتعلمأثنـــــاء ا
التعليميـــــة بصـــــورة نظاميـــــة ومتكاملـــــة عـــــن طريـــــق جهـــــاز الكمبيـــــوتر بشـــــكل يســـــاعد علـــــى تحقيـــــق 

   )١٢٩:  ٨٥( .األهداف التعليمية المرجوه بكفاءة
  

يــــتم كــــن مــــن خاللهــــا ســــاليب التقنيــــة التــــى يماألأن هــــذا األســــلوب يعــــد مــــن  ويــــرى الباحــــث
تقــــــــــديم المحتــــــــــوى العلمــــــــــى للمتعلمــــــــــين لمجابهــــــــــة مشــــــــــكلة عــــــــــدم التجــــــــــانس بيــــــــــنهم بإســــــــــتخدام 

ًا لمبـــــدأ تفريـــــد التعلـــــيم والـــــتعلم الـــــذاتى ، وحفـــــزهم لمزيـــــد مـــــن قـــــإســـــتراتيجيات جديـــــدة للتـــــدريس تطبي
ـــــــة اإلتجاهـــــــات  نحـــــــو إســـــــتخدام  ـــــــره علـــــــى إكتســـــــاب معلومـــــــات وتنمي ـــــــه ودراســـــــة أث ـــــــتعلم وٕاتقان ال

فـــــى عمليــــــة أطـــــر يمكـــــن إســـــتخدامها وهـــــذا األســـــلوب لـــــه مجموعــــــة مـــــن .بيـــــوتر فـــــى التعلـــــيمالكم
  . التعلم

  :دور تكنولوجيا الوسائط الفائقة  في المؤسسات التعليمية
أن اســــــتخدام تكنولوجيــــــا الوســــــائط الفائقــــــة فــــــي المؤسســــــات التعليميــــــة يهــــــدف إلــــــى إعــــــداد 

فــــي تلــــك  هاويمكــــن اســــتخدام.  وفاعليــــة بيئــــة تعليميــــة يتحقــــق مــــن خاللهــــا عمليــــة الــــتعلم بكفــــاءة
إال أن معظــــــــم أحــــــــداهما تطبيقــــــــات تدريبيــــــــة واألخــــــــرى أدوات للتــــــــأليف ، المؤسســــــــات بطــــــــريقتين 

تلــــــك المؤسســــــات تســــــتخدمها كتطبيقــــــات تدريبيــــــة وهنــــــاك عــــــدة مصــــــطلحات لوصــــــف التطبيقــــــات 
  :التدريبية مثل 

  .التدريس بمساعدة الكمبيوتر -

 .التعلم بمساعدة الكمبيوتر -

 )١٤-٧: ١٢٩. ( دريس القائم على أساس الكمبيوترالت -
 

  :مستويات توظيف الوسائط الفائقة في العملية التعليمية
ـــــى أســـــاس مـــــدى  ـــــوي عل ـــــديا فـــــي المجـــــال الترب ـــــالث مســـــتويات الســـــتخدام الهيبرمي ـــــاك ث هن

  :التفاعل بين البرنامج والمتعلم وهذه المستويات هي 
  

  )لقراءة فقط برمجيات هيبرميديا ل(  :المستوى األول 



 - ٣٣ -
ـــــامج وهـــــذا يصـــــلح للمتعلمـــــين  ـــــدى المـــــتعلم تحكـــــم فـــــي البرن فـــــي هـــــذا المســـــتوى ال يكـــــون ل
ــــيهم عملــــه وهــــذا المســــتوى يشــــبه الكتــــب  ــــدير مــــا يريــــدون أو مــــا يجــــب عل ــــذين ال يســــتطيعون تق ال

ـــــديهم مهـــــارات التفكيـــــر  ـــــم لشـــــرح  الناقـــــدالمقـــــروءة، فهـــــؤالء المتعلمـــــين ال ينمـــــى ل ويســـــتخدمها المعل
  .ح مواضيع التعلم باألمثلة أو توضي

  

  )برمجيات الهيبرميديا تشاركية (  :المستوى الثاني
ــــتعلم والمســــتوى  يكــــون المتعلمــــون فــــي هــــذا المســــتوى أكثــــر نشــــاطًا ومشــــاركة فــــي عمليــــة ال
ـــــد مـــــن مصـــــادر المعلومـــــات المتاحـــــة  ـــــاب فيوجـــــد العدي ـــــى الكت أقـــــرب مـــــا يكـــــون بالمكتبـــــة منهـــــا إل

  .التصرف في اختيار أي المعلومات التي يريدهايكون المتعلم له حرية  ىوالت
  

  )برمجيات الهيبرميديا استكشافية (  :المستوى الثالث
يكـــــــون لـــــــدى المتعلمـــــــين فـــــــي هـــــــذا المســـــــتوى امكانيـــــــة الوصـــــــول تقريبـــــــًا ألي نـــــــوع مـــــــن 
المعلومـــــات ، وهـــــذا المســـــتوى مـــــن البرمجيـــــات أكثـــــر فائـــــدة مـــــع المتعلمـــــين الـــــذين لـــــديهم معـــــارف 

  )٥٤:  ١٠٦( .معين يحاولون االستزادة  سابقة عن مفهوم
  

  :مكونات الوسائط الفائقة  وأنظمتھا 
تعــــــد أنظمــــــة الوســــــائط الفائقــــــة عمــــــًال تعاونيــــــًا متعــــــدد األبعــــــاد ، ولــــــذا فــــــإن هــــــذا العمــــــل 

 ويعمـــــلإنتـــــاج بـــــرامج تعليميـــــة أكثـــــر فاعليـــــة ، علـــــى يســـــتخدم التكنولوجيـــــا المتقدمـــــة التـــــي تســـــاعد 
منســــق الكلمــــات (ذج تقليديــــة تتميــــز باســــتخدام بــــرامج تعليميــــة مثــــل علــــى تقســــيم المعرفــــة فــــي نمــــا

، الصـــــور المبســـــطة ، االيضـــــاحات ، االتصـــــال عبـــــر األقمـــــار الصـــــناعية، مســـــجل البيانـــــات مـــــن 
  :من " الهيبرميديا"وتتكون أنظمة الوسائط الفائقة ) . خالل الكمبيوتر

  

  .)النص ، الصور ، الرسوم(المعلومات وأنظمة البيانات  -

 .رامج التعليمية ومن خاللها يتم تناول المعلوماتالب -

مخرجــــــــات الصــــــــوت، (األجهــــــــزة واألدوات التعليميــــــــة ، أو التكنولوجيــــــــا المتقدمــــــــة مثــــــــل  -
والوســـــائل البينيـــــة لالتصـــــال، الفـــــأرة ، لوحـــــة المفـــــاتيح، القلـــــم الضـــــوئي، أقـــــراص الليـــــزر 

 ).ومشغالت اسطوانات الفيديو ، األقراص البصرية

 ). شكبات العمل(رابطي بين هذه األجزاء من البيانات نظام االتصال ال

                                                             )١٣٠:  ١١٤( 
  

  :ما يجب أن تتضمنه برامج نظم الوسائط الفائقة  



 - ٣٤ -
مرئيـــــة أو مســـــموعة كمــــــا يمكـــــن اســـــتخدام اللغــــــة ســـــواء تســـــتخدم األلفــــــاظ  : الصـــــياغة -

  .غير اللفظية

ــــــوا - ــــــي:   ع اإلطــــــاراتأن ــــــة  –إطــــــارات اســــــتهاللية  وتتضــــــمن مــــــا يل إطــــــارات  –تمهيدي
إطـــــــارات  -إطـــــــارات تكـــــــوين المفهـــــــوم  –إطـــــــارات تنمويـــــــة  –إطـــــــارات تقيـــــــيم  –الـــــــربط 

  .توجيهية 
  

  .يقصد به مدى استمرار مضمون اإلطار من حيث الطول أو القصر :المدى  -

ــــه مكونــــات أساســــية هــــي المــــ : المضــــمون - ــــر، االســــتجابة، ثلمــــا كــــان اإلطــــار ل ي
ــــــف أي منهــــــا فــــــي هــــــذه المكونــــــات ، . والتعزيــــــز ، والتغذيــــــة الراجعــــــة فهــــــي إذن ال تختل

ـــــي وظائفهـــــا والهـــــدف مـــــن كـــــل منهـــــا فيمـــــا عـــــدا اإلطـــــارات التنمويـــــة  ـــــف ف ولكنهـــــا تختل
التـــــــي ال تتطلـــــــب اســـــــتجابة مـــــــن المـــــــتعلم وهـــــــي بالتـــــــالي ال تتضـــــــمن تغذيـــــــة راجعـــــــة ، 

ســــبة الســــتخدام المــــتعلم مــــا تعلمــــه مــــن معرفــــة ومــــا وعليــــه البــــد مــــن تــــوفير الفــــرص المنا
ــــد االســــتراتيجية الالزمــــة ــــدة وكــــذلك تحدي ــــي المواقــــف الجدي  . اكتســــبه مــــن مهــــارات ف

)١٤١، ١٤٠:  ١٢١ (  
  

  :مميزات الوسائط الفائقة  
ـــــــــديا بالوســـــــــائل    ـــــــــة ذات الصـــــــــلة بمجـــــــــال الهيبرمي توصـــــــــلت الدراســـــــــات والبحـــــــــوث العلمي
" وفيقـــــــــة ســـــــــالم) "٦٢)(م١٩٩٩" ( المجيـــــــــد عبـــــــــدعلـــــــــى "كـــــــــال مـــــــــن ويـــــــــذكرالفائقـــــــــة 

) ٨٥)(م٢٠٠١" (ومكــــارم أبــــو هرجــــة وهانـــــي سعــــــيد  ســــعدمحمــــد ) "١٠٩)(م٢٠٠١(
إلـــــــــى تحديـــــــــد  )٩)(م٢٠٠٤" (الصـــــــــواف فتحـــــــــى) "٨٩) (م٢٠٠٣" (محمـــــــــد خمـــــــــيس" 

  :المميزات الخاصة لها وقد قام الباحث بتلخيصها فيما يلي
  

  

  :تنظيم المعلومات  -١

ومــــــــات فــــــــي بــــــــرامج الهيبرميــــــــديا التعليميــــــــة بطريقــــــــة غيــــــــر خطيــــــــة أي يــــــــتم تنظــــــــيم المعل  
تفريعيــــة فــــال يوجــــد تتــــابع محــــدد لالنتقــــال مــــن إطــــار إلــــى آخــــر وتنظــــيم المعلومــــات بهــــذه الطريقــــة 

وتــــــــتالئم مــــــــع قدراتــــــــه  تتــــــــيح للمــــــــتعلم اإلبحــــــــار الكتســــــــاب المعلومــــــــات بالطريقــــــــة التــــــــي تناســــــــبه
  .واهتماماته

  

    ) :لية السعة العا(كم المعلومات  -٢



 - ٣٥ -
تشـــــمل بـــــرامج الهيبرميـــــديا علـــــى كـــــم كبيـــــر مـــــن المعلومـــــات والوســـــائل المتعـــــددة المختلفـــــة   

ـــــة مـــــن المعلومـــــات  ـــــاء بنـــــك يضـــــم مكونـــــات هائل ـــــل لبن ـــــديا هـــــي األســـــلوب األمث حيـــــث أن الهيبرمي
  .ي ترتبط فيما بينها بواسطة منظمةالت

  

  :الســرعة  -٣

ــــــة كنظــــــام شــــــبكي يضــــــم مجموعــــــ   ــــــي تســــــهل طبيعــــــة الوســــــائل الفائق ة مــــــن المحطــــــات الت
  .المختلفة واسترجاعها بسرعة كبيرةالوصول إلى محطات المعلومات بأشكالها 

  

  

  :االرتباطات بين المعلومات  -٤

ـــــد العالقـــــات الداخليـــــة    ـــــرابط المعلومـــــات الدقيقـــــة وتحدي ـــــرامج الوســـــائط الفائقـــــة ت يـــــتم فـــــي ب
  .لى االنسياب والتدفق المستمر لهابينها بطريقة تساعد ع

  
  

  :مراعاة الفروق الفردية  -٥

ذاتيــــــة كــــــل مــــــتعلم باعطائــــــه الحريــــــة فــــــي " الهيبرمبيــــــديا"تراعــــــي بــــــرامج الوســــــائط الفائقــــــة   
  .االبحار والتجول خالل البرنامج

  

  :تفريد التعليم   -٦

ــــــين المتعلمــــــين كمــــــا    ــــــة ب ــــــروق الفردي ــــــى أســــــاس مراعــــــاة الف ــــــنظم عل ــــــتم تصــــــميم هــــــذه ال ي
ســـــتعداداتهم وخبـــــراتهم بالســـــير حســـــب ســـــرعتهم الذاتيـــــة للوصـــــول تســـــمح للمتخلفـــــين فـــــي قـــــدراتهم وا

  .إلى مستوى التمكن المطلوب
  

  :التفاعلية  -٧

تعلــــــم أنشــــــطة محــــــو اهتمــــــام المــــــتعلم وتقــــــوم علــــــى " الهيبرميــــــديا"تــــــوفر الوســــــائط الفائقــــــة   
أســــــاس االتصــــــال المتبــــــادل بــــــين المــــــتعلم والبرنــــــامج وتشــــــجع المــــــتعلم علــــــى المشــــــاركة والتفاعــــــل 

  .ابي مع المعلومات المقدمة من خالل الوسائل المتعددةااليج
  

  :التنوع  -٨

ــــــي أســــــاليب وطــــــرق اإلبحــــــار ممــــــا  ــــــوع ف ــــــة والتن ــــــدم عروضــــــًا لوســــــائل متعــــــددة ومتباين تق
  .ة تعلم تتسم بالتعلم الحر والنشطتوفر بني
  

ــــــرى الباحــــــث ــــــى أن  وي ــــــة اســــــتخدامها ف ــــــر عــــــن أهمي ــــــة يعب ــــــزات الوســــــائط الفائق تعــــــدد ممي
رات التربيـــــة الرياضـــــية بـــــدًال مـــــن التـــــدريس بالطريقـــــة التقليديـــــة ، حيـــــث يمكـــــن تنظـــــيم تـــــدريس مقـــــرا

مـــــــن  مجـــــــال كبيـــــــرالمعلومـــــــات بطريقـــــــة غيـــــــر خطيـــــــة تتـــــــيح للمـــــــتعلم التجـــــــوال بحريـــــــة داخـــــــل 



 - ٣٦ -
ـــــين المتعلمـــــين الم ـــــة ب ـــــروق الفردي ـــــيح مراعـــــاة الف علومـــــات وبشـــــكل ســـــريع ، كمـــــا أن اســـــتخدامها يت

ولقــــد . التقليديــــةوالتــــى ال تتــــوفر فــــى التــــدريس بالطريقــــة " لــــتعلم تفريــــد ا" عــــن طريــــق ذاتيــــة الــــتعلم 
أســـــــتفاد الباحـــــــث مـــــــن تلـــــــك المميـــــــزات فـــــــى إدراج كـــــــم كبيـــــــر مـــــــن المعلومـــــــات داخـــــــل البرنـــــــامج 

والقـــــــدرة علـــــــى إســـــــترجاعها فـــــــى إى وقـــــــت التعليمـــــــى وتحديـــــــد العالقـــــــات بـــــــين تلـــــــك المعلومـــــــات 
ــــــين كــــــذلك ، وبشــــــكل ســــــريع  ــــــه وب ــــــامج التعليمــــــى التفاعــــــل اإليجــــــابى بين مراعــــــاة أن يحــــــدث البرن

ـــــة المقدمـــــة المـــــتعلم  ـــــوى المـــــادة العلمي ـــــوع فـــــى محت ـــــة بـــــين المتعلمـــــين والتن ويراعـــــى الفـــــروق الفردي
  . للمتعلم

  
  
  
  

  :استخدام الوسائط الفائقة  في العملية التعليمية أدوار المعلم عند 
خدام تكنولوجيــــــــا الوســــــــائط المختلفــــــــة عــــــــن اســــــــت أن المعلــــــــم يجــــــــب أن يعتــــــــاد علــــــــى أدواره

  :األتى  في العملية التعليمية حيث يتحول دور المعلم من ملقن إلى الفائقة 
  

  :الموجه والمرشد  -١

فـــــي ذلـــــك فـــــي أنـــــه يوضـــــح للمتعلمـــــين كيفيـــــة اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الوســـــائط ويتمثـــــل دوره   
ا أثنــــــاء عمليــــــاتهم ومهــــــارات اســــــتخدامه ومــــــا هــــــي اإلجــــــراءات واســــــتراتيجيات" الهيبرميــــــديا"الفائقــــــة 
  .التعليمية
  

  :مبسط ومسھل  -٢

ـــــــديا للمتعلمـــــــين  ـــــــا الهيبرمي ـــــــديم تكنولوجي ـــــــي عـــــــرض وتق ـــــــم كمســـــــهل ومبســـــــط ف دور المعل
تتمثـــــل فـــــي شـــــرح قواعـــــد اســـــتخدام الهبيرميـــــديا فـــــي العمليـــــة التعليميـــــة باإلضـــــافة إلـــــى تحفيـــــزيهم 

  . وتشجيعهم على استخدامها في بيئاتهم التعليمية
  

  :منظم  -٣

كمــــــنظم فــــــي إخضــــــاع البيئــــــة التعليميــــــة للمتعلمــــــين مــــــن خــــــالل اختيــــــار يتمثــــــل دوره 
     . وتهيئة المناخ التعليمي المناسب لعملية التعلموتنظيم أجهزة وبرامج الكمبيوتر 

                                                          )١٤٢:  ١٢١(  
  

 معلــــــم عنــــــد أســــــتخدام الوســــــائط الفائقــــــة فــــــى العمليــــــة التعليميــــــةأدوار الأن  ويــــــرى الباحــــــث
يتطلـــــب مـــــن المعلـــــم أمـــــتالك مجموعـــــة مـــــن المهـــــارات ختلـــــف تمامـــــا عـــــن دورة التقليـــــدى حيـــــث ت



 - ٣٧ -
منهــــــــا التوجيــــــــه واإلرشــــــــاد لكيفيــــــــة اســــــــتخدام البرمجيــــــــات  الخاصــــــــة إلســــــــتخدام الوســــــــائط الفائقــــــــة

تنظـــــيم البيئـــــة التعليميـــــة المناســـــبة لعمليـــــة التعليميـــــة وتبســـــيط عـــــرض الوســـــائط الفائقـــــة للمتعلمـــــين و 
 حيـــــث . الـــــتعلم  ممـــــا يســـــاعد علـــــى زيـــــادة مقـــــدار التحصـــــيل ومســـــتوى األداء الحركـــــى للمتعلمـــــين

مفهــــــوم جديـــــــد أدخــــــل علــــــى مفــــــاهيم تكنولوجيــــــا التعلـــــــيم لهــــــا " الهيبرمبيــــــديا"أن الوســــــائط الفائقــــــة 
نصـــــــوص أو  خـــــــاللمـــــــن فـــــــي بـــــــرامج تعليميـــــــة  الفائقـــــــةيعمـــــــل علـــــــى دمـــــــج عناصـــــــر الوســـــــائط 

ـــــة فعالـــــة ـــــادة مســـــتوى المـــــتعلم رســـــاالت تعليمي األمـــــر الـــــذى حـــــدد دور المعلـــــم .  تســـــاعد علـــــى زي
  .فى الموجه والمرشد والمنظم عند استخدام الوسائط  الفائقة

  
  
  

 :  Multimediaالوسائط المتعددة  

االنفجـــــار المعرفـــــي، فلكـــــي يمكننـــــا االســـــتفادة مـــــن هـــــذه  عصـــــر عصـــــرال علـــــى هـــــذايطلـــــق 
عـــــارف يجـــــب علينـــــا البحـــــث عـــــن وســـــائل تمكننـــــا مـــــن إدراك هـــــذه المعـــــارف بســـــرعة حتـــــى ال الم

ـــــا مالحظـــــة وٕادراك الحقـــــائق العلميـــــة التـــــي يـــــتم الفكـــــر وال تهمـــــل اليضـــــيع  معلومـــــة، وبـــــذلك يمكنن
بقـــــدر اإلمكـــــان ، وأعتقـــــد أن ســـــبيلنا فـــــي هـــــذا هـــــو الوســـــائط المتعـــــددة حيـــــث أن  اكتشـــــافها يوميـــــاً 

وفــــى . اعليــــة وكفــــاءة العمليــــة التعليميــــة التربويــــة فــــي مجــــاالت العديــــدةهــــذه الوســــائط تزيــــد مــــن ف
حيــــــث يــــــرى أن أســــــلوب الوســــــائط  )م٢٠٠٠" (أبــــــو النجــــــا عــــــز الــــــدين" هـــــذا الصــــــدد يشــــــير

التعليميــــة المتعــــددة بمــــا يمتلكــــه مــــن إمكانيــــات متنوعــــة ومتغيــــرة كــــأجهزة الســــينما، أجهــــزة العــــرض 
الكتـــــــــاب  –الصـــــــــور  –النمـــــــــاذج  –األفـــــــــالم  –ائح الشـــــــــر  –التليفزيـــــــــون  –الكـــــــــاميرا  –المختلفــــــــة 

المبــــرمج ، يمكــــن أن يزيــــد مــــن فاعليــــة األســــلوب التدريســــي فضــــًال علــــى أنهــــا تعمــــل علــــى جــــذب 
ــــــرًا، و ــــــى أث ــــــيم أبق ــــــاه وتشــــــويق المتعلمــــــين وجعــــــل التعل ــــــد مــــــن :االنتب ــــــز المتعلمــــــين وتزي ــــــك تحف ذل

األمـــــر الـــــذي يؤكـــــد علـــــى  أكثـــــر حيويـــــة) الـــــدرس(نشـــــاطهم وتفـــــاعلهم وتجعـــــل الموقـــــف التدريســـــي 
  )١٢٥: ٤() ٧٣: ٥١(. أهمية الوسائط المتعددة كأسلوب للتدريس 

  

إلــــــى أنــــــه يوجــــــد فــــــرق بــــــين كــــــل مــــــن  )م١٩٩٩" (مصــــــطفى عبــــــد الســــــميع"ويشــــــير 
ــــــــد اســــــــتخدامها بمفردهــــــــا أو  ــــــــة عن ــــــــة، فالوســــــــائط التعليمي الوســــــــائط المتعــــــــددة والوســــــــائط التعليمي

ــــــة إ ــــــة بمصــــــاحبة األجهــــــزة واآلالت التعليمي ــــــًا الوســــــائل التعليمي ــــــق عليهــــــا أحيان ــــــزم األمــــــر يطل ذا ل
وٕاذا تـــــــم اســـــــتخدامها فـــــــي منظومـــــــة متكاملـــــــة تتفاعـــــــل عناصـــــــر فـــــــي برنـــــــامج ) وســـــــائط تعليميـــــــة(

  )١٤٠: ٩٣. ( تعليمي لتحقيق أهداف محددة مسبقًا أصبحت وسائط متعددة تعليمية 



 - ٣٨ -
  

  :مفھوم الوسائط المتعددة 
أن  "Kegelكيجــــــــل "نقــــــــًال عــــــــن ) م١٩٩٩" (مصــــــــطفى عبــــــــد الســــــــميع"يــــــــذكر 

، وكلمــــــة وســــــائل أو  Mutiتتكــــــون مــــــن كلمــــــة متعــــــددة   Multi-Mediaالوســـــائط المتعــــــددة 
 Audioوالمعنــــــى هــــــو اســــــتخدام جملــــــة مــــــن وســــــائط االتصــــــال مثــــــل الصــــــوت  Mediaوســــــائط 

أو فــــــيلم فيــــــديو بصــــــورة مندمجــــــة متكاملــــــة مــــــن أجــــــل تحقيــــــق الفاعليــــــة فــــــي  Visualوالصــــــورة 
  )١٤٢: ٩٣. ( والتعليمعملية التدريس 

  

أن مفهــــــــوم الوســــــــائط المتعــــــــددة مــــــــر  )م٢٠٠٠" (عبــــــــد الحميــــــــد شــــــــرف “ويــــــــذكر 
  :بمرحلتين رئيسيتين ولكل مرحلة منهما مميزاتها وشكلها

  

  :المرحلة األولى 

حيــــــث ظهــــــر ) م١٩٦١(بــــــدأت هــــــذه المرحلــــــة فــــــي بدايــــــة الســــــتينات وبالتحديــــــد فــــــي عــــــام 
مـــــن مـــــداخل متعـــــددة أهمـــــا خطـــــة الدراســـــة أو المواقـــــف  مفـــــاهيملمفهـــــوم الوســـــائط المتعـــــددة عـــــدة 

) م٢٠٠٠" (عبدالحميــــد شــــرف"مــــا ذكــــره  المفــــاهيمالتعليميــــة مــــن كــــل جوانبهــــا ومــــن أهــــم هــــذه 
أن يكــــون هنــــاك وســــائط للتعلــــيم " أن مفهــــوم الوســــائط المتعــــددة يعنــــي  "رشــــيد لبيــــب"نقــــًال عــــن 

ا بــــــــل تكــــــــون الوســــــــائط ال تكــــــــون إضــــــــافة لعمــــــــل المعلــــــــم والكتــــــــاب المدرســــــــي أو مســــــــاعد لهمــــــــ
عبــــــد الحميــــــد " كمــــــا يــــــذكر " .المســــــتخدمة متكاملــــــة مــــــع خطــــــة الــــــدرس وجــــــزء ال يتجــــــزأ منــــــه 

طــــرق تســــتخدم "أن الوســــائط المتعــــددة هــــي "   Kempكمــــب"نقــــًال عــــن ) م٢٠٠٠" (شــــرف
فــــي تقــــديم الــــدروس عنــــدما يكــــون تقــــديمها بــــأكثر مــــن وســــيط واحــــد معــــًا أو علــــى التتــــابع شــــرحًا 

  )٧٤:  ٥١". (محتوى وتصورًا أفضل لل
  

  :المرحلة الثانية 

حيــــــث بــــــدأ ) م١٩٧٩(بــــــدأت هــــــذه المرحلــــــة فــــــي أواخــــــر الســــــبعينات وبالتحديــــــد فــــــي عــــــام 
يــــــــرتبط مفهــــــــوم الوســــــــائط المتعــــــــددة بالتكنولوجيــــــــا، وأصــــــــبح يطلــــــــق عليهــــــــا تكنولوجيــــــــا الوســــــــائط 

جديـــــدة  مفـــــاهيمالمتعـــــددة، وفـــــي هـــــذه المرحلـــــة تطـــــور مفهـــــوم الوســـــائط المتعـــــددة وبـــــدأت تظهـــــر 
والـــــذى يؤكـــــد علـــــى  )م١٩٩٤"(المنظمـــــة العربيـــــة للتربيـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم " مفهـــــوم منهـــــا

التكامــــــل بــــــين أكثــــــر مــــــن وســــــيلة واحــــــدة تكمــــــل كــــــل منهــــــا األخــــــرى عنــــــد العــــــرض أو "  أن هــــــى
التـــــــــدريس، ومـــــــــن أمثلـــــــــة ذلـــــــــك المطبوعـــــــــات ، الفيـــــــــديو، التســـــــــجيالت الصـــــــــوتية، الكمبيـــــــــوتر، 

 )م١٩٩٧" (Collin, S Janetجانيــــت كــــولن " تــــذكركمــــا  .هــــاالشــــفافيات، األفــــالم بأنواع



 - ٣٩ -
عبـــــارة عـــــن بيئـــــة تعليميـــــة تســـــتخدم شـــــرائط الفيـــــديو والكاســـــيت والنصـــــوص  الوســـــائط المتعـــــددةأن 

ـــــيم  ـــــى " يشـــــيرحيـــــث . المطبوعـــــة والكتـــــب فـــــي التعل ـــــدعل ـــــد المجي عبـــــارة  هـــــاأن )م١٩٩٨" (عب
مـــــن أشــــكال التفاعـــــل المـــــنظم  فـــــي شــــكل التعليميــــة تكامـــــل وتــــرابط مجموعـــــة مــــن الوســـــائط "عــــن 

:  ٩٩(". التعليميـــــة  والمتبـــــادل وتعمـــــل جميعـــــًا لتحقيـــــق هـــــدف واحـــــد أو مجموعـــــة مـــــن األهـــــداف
٩٣:  ٦١()  ٣:  ١١٥() ١٤٤(  

  

رنــــــــامج كمبيــــــــوتر ب أن الوســــــــائط المتعــــــــددة هــــــــى )م٢٠٠١" (الغريــــــــب زاهــــــــر" ويــــــــذكر
الفيـــــديو، والمـــــؤثرات يتكـــــون مـــــن المـــــزج بـــــين النصـــــوص المكتوبـــــة والرســـــومات والصـــــور ولقطـــــات 

الصـــــوتية والحركيـــــة، ممـــــا يتـــــيح للمـــــتعلم التفاعـــــل والـــــتحكم فـــــي معلومـــــات البرنـــــامج، ممـــــا ينــــــتج 
  )١٦٤: ١٤. (عنه عمليات تفكير جديدة لمساعدة الطالب على التفكير فيما وراء التفكير

  

ويـــــرى الباحـــــث أن الوســـــائط المتعـــــددة هـــــي عبـــــارة عـــــن مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل التعليميـــــة  
ل منظومـــــة واحـــــدة لتحقيـــــق األهـــــداف المرجـــــوة وتـــــؤثر تلـــــك الوســـــائل كـــــًال منهـــــا فـــــي اآلخـــــر تشـــــك

  .وتتكامل مع بعضها البعض
  

  :األھمية التعليمية للوسائط المتعددة 
  :أن األهمية التعليمية للوسائط المتعددة تتلخص فيما يلي 

علــــــى الــــــربط بــــــين المعلومــــــات مــــــن حيــــــث عرضــــــها فــــــي أشـــــــكال  المتعلمــــــينتســــــاعد  -
ـــــديو والمـــــؤثرات مت ـــــابي والرســـــومات والصـــــور ولقطـــــات الفي نوعـــــة مـــــن بينهـــــا الـــــنص الكت

 .الصوتية

  .عملية التعلم والعمليات التفكيرية المشتركة للمتعلمينتيسر  -

 .والمعلمين المتعلمينتهتم بالتعلم التعاوني ببين  -

 .المعلومةتساعد الطالب على التفكير فيما وراء  -

 .للمتعلمم ؤدي إلى متعة وجاذبية التعلت -

 .إلى االندفاع نحو التعلم بالمتعلمتؤدي  -

 .والمعلم المتعلمينالتعليمي بين  الدورع يتوز  -

 .ومنظمةفي أشكال  للمتعلمينإعطاء الفرصة للمعلومات بأن تقدم نفسها  -
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 .للمتعلمينم أساليب تعلم ذاتي متنوعة األشكال يتقد -

 . تعليميةالهداف األتسمح باستخدام المعلومات في ضوء  -

                                               )١٦٥: ١٤(  
لهــــــا أثــــــر فــــــى العمليــــــة التعليميــــــة أهميــــــة اســــــتخدام الوســــــائط المتعــــــددة أن  ويــــــرى الباحــــــث

إيجـــــابى علـــــى النـــــواحى المعرفيـــــة والمهاريـــــة للمتعلمـــــين يضـــــاف الـــــى ذلـــــك النـــــواحى النفســـــية التـــــى 
دام الطريقــــة التقليديــــة ، كمــــا يضــــاف الــــى ذلــــك  تنــــوع قــــد ال يراعيهــــا المعلــــم أثنــــاء اســــتخدام اســــتخ

  .المحتوى التعليمى المقدم للمتعلم الذى يعطيه الفرصة لإلختيار منه وفقًا لمستواه
 

  :مكونات الوسائط المتعددة 
تــــتلخص فــــي يمكــــن أن أن الوســــائط المتعــــددة تتكــــون مــــن مجموعــــة مــــن العناصــــر والتــــي 

  :الجدول التالي
  

  )٢(جدول 
  سائط المتعددة عناصر الو 

  وناتــــالمك  رــالعناص  م

 Textالنصوص -١

   النصوص المطبوعةPrinted text 

   النصوص المصورةScanned text 

  النصوص االلكترونيةEkectribuc text 

  النصوص الفائقةHyper text 

 Graphicالرسوم -٢

   الخرائط الرقميةBit maps 

   الرسوم الكاريكاتيريةClip art 

  ر الرقمية  الصوDigitzed picture 

   الصور النشطةHyper picture  

 Audioالصوت -٣

  الموجات الصوتيةWave form Audio   

   صوت االسطواناتCD-Audio 

   الصوت النشطHyper Audio 

 خليط من أصوات الموسيقى الرقمية  
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 Videoالفيديو-٤

   الصورة الحية لألحداثLive video feeds 

 شرائط الفيديو  Video taped 

   الفيديو الرقميDigital video 

   الفيديو النشطHyper video  

  
)٣٠٢،٣٠٣: ٧٦(، )٢٤٣: ٤٨(  

  
  
  

  :مميزات الوسائط المتعددة 
أن مميـــــــزات الوســـــــائط المتعـــــــددة فـــــــي تعلـــــــم المهـــــــارات واألنشـــــــطة الرياضـــــــية تتمثـــــــل فـــــــي 

  :اآلتي 
  

 .تجذب انتباه المتعلمين واندماجهم في التدريس  -

 .على تكوين مدركات لدى المتعلم تعمل -

 .تساعد في جودة التعلم -

 .تساعد المتعلمين على التفكير العلمي والمنطقي والمنظم -

 .تساهم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين -

 .تعمل على جعل التعليم أبقى أثراً  -

 .تساعد المتعلم على إنماء االبتكار -

 .المتعلمتساهم في تعميق مفهوم التقويم لدى  -

 .تعطي للمتعلم دافعية من حيث إعطائه إحساسًا بالمشاركة في التعليم -

 .تتيح للمتعلم تكرار األداء ومشاهدته عدة مرات -

تقلــــل مــــن الجهــــد الــــذي يبذلــــه المــــتعلم، حيــــث ينتقــــل التعلــــيم مــــن خــــالل الوســــائط مــــن  -
 .المعلم إلى المتعلم

 .ثناء عملية التعلمتعمل الوسائط المتعددة على تغطية أي قصور موجود أ -
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 .يمكن من خاللها مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين -

 .تعمل على تحقيق التعلم الذاتي -

 .تساعد على اكتساب الخبرات المختلفة -

 .تزيد من درجة الوضوح والشرح -

 .تخاطب أكثر من حاسة لدى المتعلم -

 .تجعل المعلم يعاون المتعلم في تحديد أهدافه -

                                                )١٠٦ ،١٠٥:  ٨٥( 
  

  :األسباب التي تدعو إلى استخدام الوسائط المتعددة 
األســـــــباب التـــــــي تـــــــدعو إلـــــــى اســـــــتخدام الوســـــــائط التعليميـــــــة المتعـــــــددة  هنـــــــاك العديـــــــد مـــــــن

  :تتلخص فيما يليو 
 .زيادة أعداد المتعلمين -

 .زيادة تكلفة المتعلم -

 .متبعة عن تحقيق األهداف التربوية المرجوةقصور األساليب التدريسية ال -

 .عدم تحقيق التفاعل المنشود بين المؤسسة التعليمية والمجتمع -

 )١٩٠:  ٤(  .لتفكيراعدم توفيق التعليم الجامعي في تحقيق عمليات  -

 

 :معايير استخدام الوسائط المتعددة في مجال التعليم 

 .يجب اختيار الوسائط التي تجذب انتباه المتعلم -

 .يجب اختيارها بما يتالءم مع خصائص المتعلمين المختلفة -

 .مراعاة الدقة في اختيار الوسيط -

 .مالئمة الوسيط لطبيعة المهارة المراد تعليمها -

 .تدريب المعلمين على كيفية إعداد الوسائط واستخدامها -

 .يتوقف اختيار الوسيط من جانب المعلم على اإلمكانيات المتاحة لديه -
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 .ميع مراحل المؤسسات التعليمية ولمختلف األعمارتستخدم في ج -

 .وضع الوسائط على مسافات مناسبة من بعضهالتوفير مكان مناسب  -

 .يجب أن يسود النظام مكان استخدام الوسائط -

 .يجب ارتباط الوسائط بالمقرر الدراسي والتكامل معه -

 .تجربة الوسائط واالستعداد المسبق الستخدامها -

 .الموقف التعليميأن تتمشى مع طبيعة  -

 . أن تتمشى مع العمل المطلوب أداؤه -

                                            )١٠٨، ١٠٧:  ٨٥( 
  

  :أسس بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة 
تخضع عملية بناء برنامج لمنظومة وسائط متعددة لتعلم بعض مهارات األنشطة الرياضية   

  :ثق من أسلوب تحليل المنظومات وهي على النحو التاليلعدة عوامل تنب
 

األهـــــــــداف  –الهـــــــــدف العـــــــــام " تحديـــــــــد األهـــــــــداف المـــــــــراد تحقيقهـــــــــا مـــــــــع صـــــــــياغتها  -
 ".التعليمية

الخصـــــــــائص الجســـــــــمية  –الـــــــــذكاء  –الســـــــــن "التعـــــــــرف علـــــــــى خصـــــــــائص المتعلمـــــــــين  -
 ".والحركية

علميــــة الالزمــــة لبنـــــاء جمــــع المــــادة ال"تحديــــد المســــتوى العلمــــي للمهــــارة المــــراد تدريســــها  -
 ".البرنامج

ــــــي  - ــــــي ســــــوف تســــــتخدم ف ــــــة الت ــــــى الخصــــــائص المختلفــــــة للوســــــائط التعليمي التعــــــرف عل
 .البرنامج

 .بناء المواقف التعليمية التي سوف يمر بها المتعلم -

ـــــــــات المتاحـــــــــة  - ـــــــــة  –المكـــــــــان "اإللمـــــــــام باإلمكان ـــــــــزات  –أجهـــــــــزة وآالت تعليمي  –التجهي
 ..."لين تعاون المسئو  –النواحي المالية 

مرحلـــــة اإلنتـــــاج والتجريـــــب  –مرحلـــــة التصـــــميم : "تقـــــويم البرنـــــامج فـــــي المراحـــــل التاليـــــة  -
 ". مرحلة التنفيذ بعد اكتمال إعداد البرنامج –على عينة مماثلة 
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                                                                 )١٠٨: ٨٥( 

  

 :كاناتھا مواصفات برامج الوسائط المتعددة وإم

يجـــــب مراعـــــاة هـــــذه المواصـــــفات واإلمكانـــــات عنـــــد بنـــــاء برنـــــامج لمنظومـــــة وســـــائط متعـــــددة 
  ) :٣(، كما هو موضح بجدول 

  
  
  
  
  )٣(جدول 

  مواصفات برامج الوسائط المتعددة وٕامكاناتها

 " اإلمكانات "القدرات  الخاصية

  الحركـــة -١
Animation 

عددة لخلق ترتيب حركي من بسيط هناك طرق كثيرة في برامج الوسائط المت -
 .إلى مركب

يمكن تحريك معظم الصور والرسوم لتوضيح نقاط ولشرح حقائق أو مفاهيم  -
 .تشجيع الطالب وشرح الخطوات المختلفة

 .الحركة هنا تمثل قوة دافعة وليست مجرد تشويش -

يمكن للحركة أن تزود بالصوت أو النص وتصوير الفيديو يمكن أن يتم جلب  -
 .لحركة من برامج أخرىا

  التحكـــم -٢
Control 

 .يمكن للمتعلمين أن يبحروا عبر البرامج في ضوء مستوى قدراتهم -

نظام الوسائط المتعددة يمكن الكمبيوتر أن يتحكم أو يسيطر على الوسائط  -
 .األخرى من شرائط فيديو واسطوانات

 .تيجيات المعرفةالسيطرة على الوسائط األخرى يساعد على تطوير استرا -

  قاعدة البيانات -٣
Data Base 

يمكن تخزين المعلومات على الكمبيوتر في ملفات مقسمة إلى مجموعة من  -
 .السجالت ذات مجاالت محددة

 .قواعد البيانات تجعل من السهل إدخال والبحث عن المعلومات واسترجاعها -

بيانات أخرى على  تطبيقات الوسائط المتعددة يمكن استخدامها مع قواعد -
 .أو شرائط فيديو CDأسطوانات 

 .غالبًا ما يستطيع الطالب من إدخال تركيبات منظمة لقاعدة البيانات -

  .البحث في قاعدة البيانات هو مهارة اتصال معلوماتية منذ زمن بعيد -
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 " اإلمكانات "القدرات  الخاصية

  الرسومـــات -٤
Graphics 

 .نظام الوسائط المتعددة له قدرات على اإلبداع التصويري -

يوجد الكثير من الصور المعلوماتية ولكن ليس كلها يمكن استخدامها مع  -
 .برامج الوسائط المتعددة

 .الصور يمكن أن تكون ملونة، وذات ظالل رمادية أو بيضاء أو سوداء -

 .الصور الفوتوغرافية والخيالية يمكن استخدامها في هذا النظام -

  .حقيقة أو مفهوم أو خطوة الصور والرسومات يمكن استخدامها لشرح أي -
  التفاعل -٥

Interactivity 
 .مستويات عديدة من التفاعل ممكنة مع نظام الوسائط المتعددة -

التفاعل يكون أفضل عندما يكون الطالب خاضعين لتحدي معقول وفي آن  -
 .واحد ممنوح لهم تغذية راجعة عن كيفية أدائهم

أن يتخذوا الكمبيوتر في نقاط  الطالب ذوي المستوى المتقدم من الممكن -
  .مجهولة وذلك بمستوى عال من سيطرة المتعلم

  
  

  )٣(جدول تابع 

 اإلمكانات" القدرات  الخاصية

  الترابــط -٦
Line King 

يمكن ربط عناصر مختلفة معا دون تتابعية فمن السهل عمل روابط ولكنها  -
 .ناء البرنامجربما تكون مشوشة إذا لم تعرف بوضوح وتستخدم بثبات أث

" التوجيهية"الترابط يتيح للمتعلمين فرصة للسيطرة على العملية التعليمية  -
 .وتساعد خصائص نظام الوسائط المتعددة على العمل

في " تشاركها"يمكن ربط البرامج ببرامج وسائط متعددة أخرى تقتسم معها  -
  .الوظيفة

  التقديــم -٧
Presentation 

ئط المتعددة أن تقدم معلومات بطرق مثيرة وذلك بربطها تستطيع برامج الوسا -
 .مع أنظمة معلومات أخرى

التقديم الجيد يمكن خلقه بواسطة استخدام موضوعات معرفية تساعد الطالب  -
  .على تعلم موضوعات على مستويات مختلفة من الفهم

  الصوت -٨
Audio 

 .تحتاج أجهزة الكمبيوتر ألدوات خاصة لتقديم الصوت  -

الشرائط السمعية والمؤثرات الصوتية، والتميز الصوتي والتآلف الصوتي من  -
  .الممكن استخدامها مع برامج الوسائط المتعددة
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  النص  -٩
Text 

 من السهل في برامج الوسائط المتعددة الدخول والبحث عن نص معين  -

 .من السهل جلب النص من أي تطبيق آخر على الكمبيوتر  -

 .الجمل المفرودة يمكن ربطها بأخرى في النصالكلمات و   -

 .يوجد العديد من اللغات والخطوط المتنوعة  -

  .يمكن عرض النص بطرق شيقة محفزة  -
  الفيديــو - ١٠

Video 
 .يحتاج الكمبيوتر ألدوات معينة لعرض الفيديو  -

 .ملفات الفيديو تشغل مساحة تخزين أكبر من الحركة  -

 .و يمكن أن تكون شرائط تجارية أو سينمائية أو منزليةوحدات إدخال الفيدي  -

  .يمكن عرض الفيديو في نظام الوسائط المتعددة باستخدام وسائل ربط بسيطة  -

  
)٢٦٢-٢٦٠:  ٤٨(  

  
  
  
  
  

  معوقات استخدام الوسائط المتعددة 
والتــــــى  اســــــتخدام بــــــرامج الوســــــائط المتعــــــددة التــــــى تــــــوثر علــــــى بعــــــض المعوقــــــات  هنــــــاك 

  :ما يلىتتمثل في
ــــه اإلعــــداد الحــــالي فــــي بعــــض  - ــــد يفتقــــر إلي ــــم ممــــا ق ــــة مــــن المعل ــــرة ودراي ــــوفر خب عــــدم ت

 .كليات التربية 

 .وجود الرهبة والتخوف من استخدام الكمبيوتر وبرامج الوسائط المتعددة -

ــــتعلم مــــن أجــــل التوســــع فــــي  - قــــد تعجــــز بعــــض أنظمــــة الوســــائط المتعــــددة فــــي تعميــــق ال
توافــــــــق الطــــــــالب ذوي القــــــــدرات المتوســــــــطة أو المعلومــــــــات، ممــــــــا قــــــــد يســــــــبب عــــــــدم 
 )٥٩:  ٤١( .المنخفضة على التكيف مع تلك األنظمة 

 

تتعـــــــدد معوقـــــــات اســـــــتخدام الوســـــــائط المتعـــــــددة داخـــــــل نظامنـــــــا التعليمـــــــي ويمكـــــــن حصـــــــر 
  :بعض المعوقات فيما يلي 
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الصــــعوبة فــــي تــــوفير االعتمــــادات الماليــــة لتمويــــل التقنيــــة مــــن فكــــرة إلــــى إنتــــاج، وعلــــى  -

فــــراد الــــذين يشــــرفون علــــى العمــــل بــــأن يتفهمــــوا أهميــــة هــــذا العمــــل، وأن يكــــون لــــديهم األ
 .استعداد لإلنفاق عليه

تقـــــل قيمـــــة التقنيـــــة إذا لـــــم تكـــــن مســـــتخدمة فـــــي الوقـــــت المناســـــب، وبتطبيـــــق ذلـــــك علـــــى  -
اســــــتخدام الوســــــائط المتعــــــددة يالحــــــظ أنــــــه إن لــــــم يعــــــرض البرنــــــامج متزامنــــــًا مــــــع فتــــــرة 

 . تتحققإنتاجية فإن جدواه ال

أن اختيـــــار المـــــادة أو المشـــــكلة المـــــراد حلهـــــا واإلمكانـــــات المطلوبـــــة لهـــــذا الحـــــل تتطلـــــب  -
 .جهدًا علميًا وعملياً 

ضـــــرورة االطمئنـــــان علـــــى ســـــالمة األجهـــــزة وصـــــيانتها ووجـــــود أكثـــــر مـــــن جهـــــة يعتمـــــد  -
 )١٥٧:  ٩٣( .تلك األجهزة عليها في توفير المتطلبات

التغلـــــــــب عليهـــــــــا ووضـــــــــع حلـــــــــول لمعظـــــــــم ويـــــــــرى الباحـــــــــث أن تلـــــــــك المعوقـــــــــات يمكـــــــــن 
ـــــع أطـــــراف منظومـــــة الوســـــائط المتعـــــددة كـــــالمعلم أثنـــــاء  ـــــى يمكـــــن أن تواجهـــــه جمي الصـــــعوبات الت
ــــــة  ــــــة المعــــــدة بتقني ــــــة التعليمي ــــــق البرمجي ــــــاء تطبي ــــــامج التعليمــــــى والمــــــتعلم أثن ــــــذ البرن إجــــــراءات تنفي

  .بيئة والمناخ التعليمى الصالح للتطبيقالوسائط المتعددة ، وكذلك ال
  

 : التعلم

عمليــــــة الــــــتعلم دخــــــول الحــــــديث علــــــى حيــــــاة اإلنســــــان وســــــلوكه أو حــــــدوث تغيــــــر أو تعــــــد 
ممــــا يــــؤدي  معــــين ، تعــــديل فــــي هــــذا الســــلوك الــــذي ينــــتج أساســــًا عــــن قيــــام الكــــائن الحــــي بنشــــاط 

إلـــــى حــــــدوث استجابــــــة معينـــــــة تظهــــــر فـــــي شــــــكل التغيـــــر أو التعــــــديل الجديــــــد فـــــي الســــــلوك كمــــــا 
التربيـــــــة الرياضــــــية بهـــــــدف  منهــــــاجهـــــــارات الحركيــــــة أهميـــــــة كبــــــرى فـــــــي تشــــــكل عمليـــــــة تعلــــــم الم

 )١٢٤: ٨٨ ( .للمهارة الحركية وٕاتقانها بصورة جيدة المتعلماكتساب 
  

ويعتبــــــر الــــــتعلم أحــــــد الظــــــواهر األكثــــــر أهميــــــة عنــــــد الكائنــــــات البشــــــرية فبــــــالتعلم يكتســــــب 
ه ومــــا يســــتجد مــــن متغيــــرات خبراتــــه ويعــــدل ســــلوكه ليناســــب بيئتــــو الفــــرد مهاراتــــه واتجاهاتــــه وقيمــــه 

فيهـــــــا بـــــــل أن الســـــــلوك اإلنســـــــاني علـــــــى المســـــــتويات المعرفيـــــــة والوجدانيـــــــة واالجتماعيـــــــة والـــــــنفس 
حركيــــة يعتبــــر جانــــب كبيــــر منـــــه نتــــاج تراكمــــي لعمليــــة التعلــــيم والـــــتعلم بمعنــــاه العــــام فــــي الحيـــــاة 

فــــرد فــــي لحظــــة اليوميــــة وهــــو محصــــلة تفــــاعالت الفــــرد مــــع بيئتــــه وهــــو العامــــل الــــذي يحــــدد أداء ال
معينــــــــة وفــــــــي أي موقــــــــف أمــــــــا الــــــــتعلم مــــــــن الناحيــــــــة العمليــــــــة فهــــــــو عمليــــــــة فرضــــــــية ال يمكــــــــن 
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وفــــى هــــذا  .مالحظتهــــا مباشــــرة إنمــــا نســــتدل عليهــــا مــــن خــــالل آثارهــــا أو النتــــائج المترتبــــة عليهــــا

أن الــــتعلم عمليــــة تغييــــر أو تعــــديل فــــي الســــلوك للفــــرد  )م١٩٩٤( حســــن عــــالوي الصــــدد يــــذكر
بحيــــــث يشــــــترط أال يكــــــون هــــــذا التغييــــــر أو التعــــــديل قــــــد تــــــم نتيجــــــة معــــــين نشــــــاط نتيجــــــة قيامــــــه ب

 .للنضـــــج أو لـــــبعض الحـــــاالت المؤقتـــــه كالتعـــــب أو تعـــــاطي العقـــــاقير المنشـــــطة أو مـــــا شـــــابه ذلـــــك
) ٣٣٣:  ٨٠) (٢٣٣: ٢١( 

  

رى الباحــــــث أن الــــــتعلم عمليــــــة متكاملــــــة تشــــــتمل علــــــى كافــــــة الجوانــــــب مــــــن إتجاهــــــات ويــــــ
ــــــيم وســــــلوك ومهــــــارات  ــــــة وق ــــــى العملي ومعلومــــــات ومعــــــارف ، كمــــــا أنهــــــا تعــــــد حجــــــر األســــــاس ف

التعليميــــــة لمــــــا يكتســــــبة الفــــــرد مــــــن ســــــلوك جديــــــد نتيجــــــة لمواجهــــــة بعــــــض العقبــــــات والصــــــعوبات 
ــــاء وجــــود المــــتعلم  ــــة أثن ــــرات داخلي ــــتعلم ، وبالتــــالى حــــدوث تغي ــــق أهــــداف ال ــــى تمنعــــه مــــن تحقي الت

الشخصـــــية وطـــــرق التعلـــــيم يســـــتطيع المـــــتعلم فـــــى الموقـــــف التعليمـــــى ، ونتيجـــــة للممارســـــة والخبـــــرة 
  .  مواجهة تلك الصعوبات

  
  :العالقة بين التعلم واألداء

الــــــتعلم ظــــــاهرة ال يمكــــــن مالحظتهــــــا بصــــــورة مباشــــــرة، غيــــــر أنــــــه يمكــــــن االســــــتدالل عليــــــه 
ــــتعلم مــــن خــــالل مالحظــــة موضــــوعية  ــــى ال ــــد يمكــــن الحكــــم عل ــــرد أو أداءه وق فقــــط مــــن ســــلوك الف

مــــا يـــــوجد ارتبـــــاط مبـــــاشر ووثيــــق ك .ا أن نســــتنتج التغيــــرات التــــي طــــرأتلــــألداء يمكــــن عــــن طريقهــــ
ـــــاتج  ـــــتعلم مـــــن األداء، فـــــاألداء الن ـــــى ال ـــــتعلم واألداء، فـــــنحن نســـــتدل عل ـــــين مصـــــطلحي ال الصـــــلة ب

عبــــارة عــــن  فهــــو عــــن الــــتعلم لــــه صــــفة الثبــــات بدرجــــة معينــــة، فــــالواقع أن مــــا نالحظــــه هــــو األداء
ـــــــأتي بهـــــــا ـــــــي ي ـــــــة للمالحظـــــــة  مجموعـــــــة االســـــــتجابات الت ـــــــف معـــــــين وتكـــــــون قابل ـــــــرد فـــــــي موق الف

لنــــا  فإنــــه يمثــــلهــــو مــــا يقــــاس مــــن الســــلوك وفــــي تقــــديمنا لمفهــــوم األداء بالنســــبة للــــتعلم و والقيــــاس، 
الــــــتعلم كعمليــــــة ال تخضــــــع للمالحظــــــة المباشــــــرة ولكــــــن مــــــا يخضــــــع  حيــــــث أنالمــــــنهج اإلجرائــــــي 

   .للمالحظة من مالحظاتنا للسلوك الخارجي هو أداء الفرد
                                                       )٢٣٣: ٢٢( )٢٣: ٤٤(  

  :جوانب التعـــلم 
  :الجانب المعرفي ) أ ( 

أن الجانــــــب المعرفــــــي يعتبــــــر مــــــن المجــــــاالت الرئيســــــية ألهــــــداف منــــــاهج التربيــــــة الرياضــــــية   
ــــــى اك ــــــرد عل ــــــدرة الف ــــــة ومــــــدى ق ــــــات العقلي ــــــي بالعملي ــــــب المعرف ــــــرتبط الجان ــــــث ي تســــــاب واســــــتخدام حي



 - ٤٩ -
ـــــــيم  .المعـــــــارف النظريـــــــة بمســـــــتوياتها المختلفـــــــة  ويعـــــــد الجانـــــــب المعرفـــــــي عنصـــــــرًا أساســـــــيًا فـــــــي تعل

ــــث  ــــة، حي ــــب المعرفي ــــدما تهــــتم بالجوان ــــد عن ــــى جدي ــــة وتأخــــذ األنشــــطة معن األنشــــطة الرياضــــية المختلف
لجديــــدة التــــي أن الخلفيــــة النظريــــة التــــي يكتســــبها المــــتعلم تســــاعده علــــى تفســــير المواقــــف المشــــابهة وا

تقابلـــــــه، أمـــــــا األنشـــــــطة التـــــــي ال تهـــــــتم بالجانـــــــب المعرفـــــــي فـــــــإن المـــــــتعلم ال يشـــــــعر بقيمتهـــــــا ولـــــــذلك 
المــــتعلم قــــدرًا مــــن والمعــــارف التــــي  إكســــابيصــــعب تعلمهــــا، وتســــتهدف العمليــــة التربويــــة فــــي أساســــها 

دراســــــي ال تــــــرتبط بالجوانــــــب الجســــــمية واالجتماعيــــــة والوجدانيــــــة، وال يمكــــــن أن نتخيــــــل أن أي مقــــــرر 
يشـــــتمل علـــــى محتـــــوى معرفـــــي متمـــــثًال فـــــي المعـــــارف والمعلومـــــات المرتبطـــــة بهـــــذا المقـــــرر، وبالتـــــالي 

  .فإن الجانب المعرفي يلعب دورًا هامًا في العملية التعليمية
  

بوضــــــع تصــــــنيف يضـــــم ســــــتة ومســــــتويات متدرجــــــة وباســــــتثناء  "Bloomبلــــــوم "وقـــــد قــــــام 
األخـــــرى مســـــمى المهـــــارات أو القـــــدرات العقليـــــة  المســـــتوى األول يطلـــــق علـــــى المســـــتويات الخمســـــة

  :التي تتمثل فيما يلي 
  

  

ــالمع - ١   .وترتبط باستدعاء وتذكر المعلومات والحقائق والقوانين :رفةـ
 

 :االســــــــــــــــــــتيعاب  - ٢
  

إدراك المــــــــــتعلم للمعلومــــــــــات التــــــــــي تعــــــــــرض عليــــــــــه واســــــــــتخدام األفكــــــــــار 
  .المرتبطة بتلك المعلومات

  

تعلم علـــــــى اســـــــتخدام المعرفـــــــة المجـــــــردة والقـــــــوانين فـــــــي مواقـــــــف قـــــــدرة المـــــــ  :قــيـالتطب - ٣
  .جديدة

  

  .قدرة المتعلم على تجزئة المحتوى المعرفي إلى عناصره األساسية  :لــليـالتح - ٤
  

ـــــي لتكـــــوين شـــــيء لـــــه   :ب ـركيـالت - ٥ ـــــوى المعرف ـــــط عناصـــــر المحت ـــــى رب ـــــدرة المـــــتعلم عل ق
  معنى

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم  - ٦  :التق
  

  . كام على قيمة الشيء وتعديلهقدرة المتعلم على إصدار أح
                  )٨٨: ١٨(،)٨٣: ٧١(، )٧٦، ٨٣(، )٢٨: ٦(  

  

وممــــــا ســــــبق يــــــرى الباحــــــث أن الجانــــــب المعرفــــــى يعتبــــــر مــــــن المعطيــــــات األساســــــية فــــــى 
العمليـــــــــة التعليميـــــــــة ، وال يمكننـــــــــا تجاهلـــــــــه إطالقـــــــــًا ، حيـــــــــث أن أكتســـــــــاب المـــــــــتعلم للمعلومـــــــــات 

ــــى تف ــــة والمعــــارف تســــاعده عل ــــى تقابل ــــة الت ــــك المعــــارف يصــــبح . ســــير المواقــــف المختلف ــــدون تل وب



 - ٥٠ -
النشـــــاط الرياضـــــى الممـــــارس عبـــــارة عـــــن عمـــــل عضـــــلى فقـــــط ، وبالتـــــالى ال يتحقـــــق الغـــــرض مـــــن 

  .عملية التعلم والتى تتصف بالشمول والتكامل
  

  ) :المھاري(الجانب النفس حركي ) ب(

ـــــوع مـــــن  ـــــذلك الن ـــــرتبط ب ـــــنفس حركـــــي هـــــو مـــــا ي ـــــب ال ـــــي يكـــــون بهـــــا أن الجان المهـــــارات الت
ــــــي يؤديهــــــا كــــــل جــــــزء مــــــن أجــــــزاء  ــــــين الحركــــــات الت ــــــة وب ــــــة والمعرفي ــــــواحي العقلي ــــــين الن ــــــق ب تواف
ــــــى ســــــبع  ــــــوع المهــــــارات الحركيــــــة الرياضــــــية وينقســــــم هــــــذا الجانــــــب إل الجســــــم، ويتضــــــمن هــــــذا الن

  :مستويات هي كاآلتي
  

  .الوعي الحسي بمدى قيام أجزاء الجسم بوظائفها  : اإلدراك  - ١
  
 

  .ميل المتعلم ورغبته للقيام بنوع معين من األداء الحركي  :امـــعـهيؤ الـالت - ٢
  

 :االســــــــــــــتجابة الموجــــــــــــــه - ٣
  

ـــــــم لتصـــــــحيح األداء  ـــــــة راجعـــــــة مـــــــن المعل تلقـــــــي توجيهـــــــات أو تغذي
  .الحركي للمتعلم ليقترب من األداء النموذجي

  

ــيـآل - ٤   .سالسة إلى حد كبيرأن يتصف األداء الحركي بالتلقائية وال  :ة األداء  ــ
  

ــــــة   :االستجـابةالظاهرية - ٥ ــــــداد للمســــــتوى الســــــابق ولكــــــن يخــــــص المهــــــارات الحركي هــــــو امت
  .الصعبة والمعقدة

  

 :التكيــــــــــــــــف أوالتعــــــــــــــــديل - ٦
  

ـــــة اآلليـــــة فـــــي تنفيـــــذ متطلبـــــات األداء المهـــــاري  ـــــى مرحل الوصـــــول إل
ـــــة التطـــــوير والتعـــــديل للمهـــــارة لكـــــي تتناســـــب  ـــــى امكاني باإلضـــــافة إل

  .ات الموقفمع معطي
  

ــاإلب - ٧ ــ   :داع ـ
  

الوصــــــول إلــــــى أعلــــــى درجــــــة مــــــن اإلتقــــــان واألداء ، ويمثــــــل هــــــذا 
   .المستوى قمة األداء

                     )٥٣: ٨٥(،)١١٥: ٢٩(،)٨١: ٧٠(  
  

ــــــة  ــــــى تنمي ــــــنفس حركــــــى أنــــــه يعمــــــل عل ويــــــرى الباحــــــث أن مــــــن أهــــــم أغــــــراض الجانــــــب ال
قــــــــة البدنيــــــــة والتنميــــــــة العضــــــــوية ألجهــــــــزة الجســــــــم المهــــــــارات الحركيــــــــة واكتســــــــاب صــــــــفات الليا



 - ٥١ -
المختلفـــــة وغيـــــر ذلـــــك مـــــن األنشـــــطة التـــــى تتطلـــــب قـــــدرًا كبيـــــرًا مـــــن التناســـــق الحركـــــى والنفســـــى 

  .والعصبى عند أداء المتعلم لتلك األنشطة
  

  :الجانب الوجداني ) جـ (

ــــــي محاضــــــرة واحــــــدة، ــــــول واالتجاهــــــات ال يتعلمهــــــا المــــــتعلم مــــــن مــــــرة واحــــــدة أو ف  أن المي
وٕانمـــــــا يضـــــــعها المعلـــــــم فـــــــي صـــــــورة أهـــــــداف وجدانيـــــــة تـــــــرتبط بـــــــالمقرر الدراســـــــي التـــــــي يتناولـــــــه 

  )١٢٠: ٣٨. (المتعلم، وبالتالي يشعر بها المتعلم بجانب ممارستهم للمهارات الحركية 
  

كراثــــــــوول “نقــــــــًال عــــــــن  )م١٩٩٥" (حســــــــن زيتــــــــون وكمــــــــال عبــــــــد الحميــــــــد"ويــــــــذكر 
Krathwohol" تقســـــــيمه إلـــــــى خمـــــــس مســـــــتويات تصـــــــنيفية،  إلـــــــى أن المجـــــــال الوجـــــــداني يـــــــتم

  :ويتدرج تحت كل منها مجموعة من المستويات الفرعية وهي كاآلتي 
  
  
  

مثيرات فــــــي بيئــــــة الأن يكــــــون لــــــدى المــــــتعلم درجــــــة مــــــن الحساســــــية بــــــ :ال ـقبـتــاالس - ١
  .التعلم

 

هــــــو عـــــــدم االحســـــــاس بـــــــالمثير فقـــــــط وٕانمـــــــا المشـــــــاركة الفعليـــــــة فـــــــي    :جابة للمثيرـاالست - ٢
  .االستجابة على المثير

  

 :إعطـــــــــــــــــاء القيمـــــــــــــــــة - ٣
  

اعطــــاء المــــتعلم قيمــــة معينــــة لموضــــوع معــــين أو ســــلوك معــــين بحيــــث 
  .ينظر إلهيا المعلم على أنها ذات قيمة كبيرة

  

  .معينتنظيم مجموعة من القيم التي تواجه المتعلم في موقف ما   :م ـيـظـنــالت - ٤
  

إلـــــى الحـــــد الـــــذي يتفـــــق فيـــــه ســـــلوكه الخـــــارجي مـــــع الوصــــول بـــــالمتعلم    :اف بقيمةـاالتص - ٥
  .القيمة التي تم ادخالها إليه مسبقًا 

                              )١٠١: ٢٩(  
  

ــــــيم  ــــــول والق ــــــة المي ــــــب الوجــــــدانى يهــــــتم بتكــــــوين االتجاهــــــات وتنمي ــــــرى الباحــــــث ان الجان وي
ألهــــــداف بشــــــكل وال يقتصــــــر الجانــــــب الوجــــــدانى علــــــى تحقيــــــق تلــــــك ا. وبنــــــاء شخصــــــية المــــــتعلم 

منفصـــــل ، وأنمـــــا يجـــــب أن يحقـــــق التفاعـــــل مـــــع الجوانـــــب المعرفيـــــة والـــــنفس حركيـــــة بمـــــا يجعـــــل 



 - ٥٢ -
المــــتعلم أكثــــر اســـــتعدادا لتحقيــــق متطلبـــــات العمليــــة التعليميـــــة، ويمكــــن قيـــــاس األهــــداف الوجدانيـــــة 

  .من خالل االستبيانات المقننة التى يتم بناؤها وفق أساليب متعددة
  

  :كية صياغة األھداف السلو
ـــــتعلم  ـــــواتج ال ـــــارات تصـــــف ن ـــــر عـــــن الهـــــدف بعب ـــــة التعبي يقصـــــد بصـــــياغة األهـــــداف التربوي
فــــــى صــــــورة أداء نتوقعــــــه مــــــن المــــــتعلم نتيجــــــة تعرضــــــه للخبــــــرات التعليميــــــة ، وتصــــــاغ االهــــــداف 

  :عادة بأسلوبين 
 .وهى نواتج تعلم مصاغة بصورة عامة: األهداف العامة  -

صــــــــف ســــــــلوك معــــــــين يمكــــــــن مالحظتــــــــه وهــــــــى و ) : اإلجرائيــــــــة(األهــــــــداف الســــــــلوكية  -
 ) ٧١:  ٧١.  (وقياسه من خالل نوع من الصياغة اللغوية

  
  

ــــــق كــــــال مــــــن  ــــــى زهــــــران"ويتف ــــــد ســــــعد"، ) م١٩٩٩" (ليل ــــــو هرجــــــة ، محم ــــــارم أب " مك
  :أن صياغة األهداف تمر بعدة مراحل على النحو التالى ، على )م١٩٩٩(

فيهــــا أن تكــــون واضــــحة  ترجمــــة أهــــداف المجتمــــع الــــى أهــــداف عامــــة للتربيــــة ويشــــترط -
  .ومحددة وغير متداخلة

تحديــــــد أهــــــداف كــــــل مرحلــــــة مــــــن مراحــــــل التعلــــــيم بــــــدءا مــــــن التعلــــــيم األساســــــى حتــــــى  -
 .التعليم الجامعى

تحديــــد أهــــداف كــــل مقــــرر دراســــى بعــــد تحديــــد المرحلــــة بنــــاء علــــى خطــــة الدراســــة بهــــذه  -
 .المرحلة

 .سلوكيةتحديد أهداف كل موضوع من موضوعات المقرر فى صورة أهداف  -

                                                     )٣٥:  ٩٦) (٧٦:  ٧١ ( 

  : ولصياغة األهداف سلوكيًا يمكن أتباع المعادلة التالية
  معايير قبول األداء+ مصطلح من المادة + المتعلم + فعل سلوكى + أن 

  

، يعـــــرف ، يـــــربط ،  يصـــــف ، يـــــذكر( اســـــتخدام األلفـــــاظ مثـــــل " بالفعـــــل الســـــلوكى"ويقصـــــد 
مصـــــطلحات التربيـــــة الرياضـــــية المتعـــــارف ( ، ويقصـــــد بمصـــــطلح مـــــن المـــــادة ) يكتســـــب ، يشـــــعر



 - ٥٣ -
( ، ويقصــــــد بمعــــــايير قبــــــول األداء )عليهــــــا والمتعلقــــــة بجميــــــع أنشــــــطة منهــــــاج التربيــــــة الرياضــــــية 

  ).المحك الذى يقاس به األداء 
  

ــــــة ( وتنقســــــم األهــــــداف الســــــلوكية  ــــــالث تصــــــنيف) اإلجرائي ات ، األول منهــــــا يمثــــــل علــــــى ث
ــــــى عــــــدة مســــــتويات وهــــــى  ــــــى ويشــــــتمل عل ــــــب المعرف ــــــق ، " الجان ــــــة ، االســــــتيعاب ، التطبي المعرف

فيشــــــــتمل علــــــــى ) المهــــــــارى ( ، أمـــــــا الجانــــــــب الــــــــنفس حركـــــــى " التحليـــــــل ، التركيــــــــب ، التقــــــــويم 
اإلدراك ، التهيـــــــــــــؤ لـــــــــــــألداء ، االســـــــــــــتجابة الموجهـــــــــــــه ، آليـــــــــــــة األداء ، " المســـــــــــــتويات التاليـــــــــــــة 

، والجانــــــــب الوجــــــــدانى يشــــــــتمل علــــــــى مســــــــتويات " ســــــــتجابة الظاهريــــــــة ، التكيــــــــف ، اإلبــــــــداع اإل
ـــــر ، إعطـــــاء قيمـــــة ، التنظـــــيم ، االتصـــــاف بقيمـــــة " ـــــم "  االســـــتقبال ، اإلســـــتجابة للمثي والجـــــدول رق
  :يوضح بعض األهداف السلوكية لجوانب التعلم المختلفة ) ١(
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  )١(جدول 

   لم المختلفةبعض األهداف السلوكية لجوانب التع

 الهدف المحدد المستوىالجانب

رفي
لمع
ا

 

 أن يتعرف الطالب على استخدامات المهارات قيد البحث المعرفة

 .أن يتعرف الطالب على العالقات بين أجزاء المهارة المستخدمة االستيعاب

 أن يتعرف الطالب كيفية أداء كل مهارة من المهارات قيد البحث التطبيق

 ن يتعرف الطالب على العناصر المكونة لكل مهارة قيد البحثأ التحليل

 أن يتعرف الطالب على كيفية الربط بين مهارة وأخرى سبق تعلمها التركيب

 أن يستطيع الطالب إصدار أحكام على األداء المهاري التقويم

ركي
 ح
س
النف

 

 .مهاريأن يستطيع الطالب تحديد وضع الجسم أثناء تنفيذ األداء ال اإلدراك

 أن يؤدي الطالب المهارات قيد البحث من الثبات التهيؤ لألداء

 أن يؤدي الطالب المهارات قيد البحث من الحركة في اتجاه محدد االستجابة الموجهة

 أن يؤدي الطالب المهارات قيد البحث بدقة وانسيابية مع وجود منافس آلية األداء

 ب المهارات قيد البحث في مواقف تتميز بالصعوبةأن يؤدي الطال االستجابة الظاهرية

 أن يستطيع الطالب الربط بين أكثر من مهارة بشكل انسيابي التكيف

 أن يستطيع الطالب ابتكار بعض التدريبات التقان المهارات قيد البحث اإلبداع

ني
جدا
الو

 

 أن ينتبه الطالب عند استقبال الكرة من الزميل االستقبال

 أن يشارك الطالب بإيجابية عند أداء المهارات قيد البحث ة للمثيراالستجاب

 أن يتمكن الطالب من االحساس بقيمة األداء المهاري قيد البحث إعطاء قيمة

 أن يجمع الطالب بين تحمل المسئولية والصبر وحب الذات عند األداء التنظيم

 .فيذ األداءأن يشعر الطالب بالثقة بالنفس عند تن االتصاف بقيمة

  
  
  



 - ٥٥ -
 طرق تدريس المهارات الحرآية

علـــــــــم لتحقيـــــــــق الهـــــــــدف مـــــــــن عمليـــــــــة التعلـــــــــيم متعـــــــــد الطريقـــــــــة أســـــــــلوب ينتهجـــــــــه ال
المقصـــــود بطـــــرق التـــــدريس أنهـــــا الوســـــائل واألســـــاليب واإلجـــــراءات المســـــتخدمة فـــــي تنظـــــيم و 

ـــــة المتعل ـــــة والتربوي ـــــة الكتســـــاب الخبـــــرات التعليمي ـــــة تفاعـــــل الطـــــالب فـــــي المواقـــــف التعليمي ق
ــــــة ســــــنية، ويمكــــــن فــــــي الموقــــــف التعليمــــــي  البدنيــــــة والرياضــــــةبأهــــــداف التربيــــــة  لكــــــل مرحل

 الواحـــــــد أن يتضـــــــمن أكثـــــــر مـــــــن وســـــــيلة وأســـــــلوب وٕاجـــــــراء وهـــــــذا يتوقـــــــف علـــــــى األهـــــــداف
حســــــاب قــــــدرة المعلــــــم  كــــــذلكالمــــــراد تحقيقهــــــا مــــــن الموقــــــف التعليمــــــي،  التعليميــــــة المختلفــــــة

  )٨٩: ٧٤( .بالدرس المتعددة التعليمية على إخراج المواقف 
التـــــدريس اتجاهـــــات حديثـــــة فـــــي لمـــــا لهـــــا مـــــن تـــــأثير علـــــى قـــــدرات  طـــــرقلقـــــد اكتســـــبت و 

ـــــة  ـــــف االســـــتراتيجيات التربوي ـــــيم وتوظي ـــــد التعل ـــــى تفري ـــــدأت الجهـــــود المنظمـــــة إل ـــــل البشـــــري، فب العق
فــــي تصــــميم بــــرامج تفــــي بحاجــــات المــــتعلم وتســــعى إلــــى الــــتالزم بــــين طبيعــــة المواقــــف التعليميــــة 

ـــــــدرات كـــــــل مـــــــتعلموخصـــــــائص  ـــــــى المعلـــــــم  .وحاجـــــــات وق ـــــــدريس عل ـــــــة الت ـــــــف نجـــــــاح عملي ويتوق
ــــدريس  ــــى فــــى الت ــــة المثل ــــه ، والطريق ــــدرة كالهمــــا فــــى تفهــــم األخــــر واالســــتجابة ل والمــــتعلم ومــــدى ق

ــــيم  ، وتتــــأثر طــــرق التــــدريس بــــبعض العوامــــل منهــــا تحديــــد  األداء الحركــــىلهــــا اثــــر كبيــــر فــــى تعل
واألغــــــــراض واألدوات والوقــــــــت ومكــــــــان العمــــــــل وعــــــــدد ووضــــــــوح األهــــــــداف ، وأنــــــــواع األنشــــــــطة 

مهــــارة المعلــــم فــــى اســــتخدام الطريقــــة و لمتعلمــــين لالمتعلمــــين والوســــائل التعليميــــة والفــــروق الفرديــــة 
  )  ٧٠: ٩٦(  )٢٤:  ٥٧( .المناسبة

  

مــــــن الضــــــرورى إلمــــــام المعلــــــم بطــــــرق التــــــدريس المختلفــــــة وان يكــــــون يــــــرى الباحــــــث أنــــــه و 
قـــــة ، ويختـــــار الطريقـــــة المناســـــبة لتـــــدريس أجـــــزاء الـــــدرس وحتـــــى يـــــتم علـــــى درايـــــة تامـــــة بكـــــل طري

  .تنفيذ محتوى الدرس بطريقة جيدة 
وقــــــد قــــــام الباحــــــث بمســــــح شــــــامل للمراجــــــع واألبحــــــاث العلميــــــة وكــــــذلك شــــــبكة المعلومــــــات 

لحصــــر طـــــرق التــــدريس المســـــتخدمة فــــى مجـــــال تعلــــيم المهـــــارات الحركيـــــة ) االنترنـــــت ( الدوليــــة  
  :وقد توصل إلى الطرق التالية فى مجال الرياضة 

  
  
  
  

  



 - ٥٦ -

  
  
  
  
  
  
  

  

    ) ٤(شكل   
  يوضح طرق تعليم المهارات الحركية

وتجـــــدر اإلشـــــارة إن تعـــــدد طـــــرق التـــــدريس أمـــــر طبيعـــــى فـــــى ظـــــل العديـــــد مـــــن المتغيـــــرات 
انــــــه ال توجــــــد ، و  واألســــــاليب المتعــــــددة التــــــى تجعــــــل اختيــــــار طريقــــــة عــــــن غيرهــــــا هــــــى األنســــــب

لمهــــارات الحركيــــة ، حيــــث أن المهــــارات الحركيــــة مختلفــــة مــــن حيــــث طريقــــة مثلــــى لتعلــــيم كافــــة ا
الشــــكل والتكــــوين ، ومــــن حيــــث الصــــعوبة والســــهولة ، ولكــــن هنــــاك عوامــــل تســــاعد المعلــــم علــــى 
اختيـــــــار انســـــــب طـــــــرق التـــــــدريس منهـــــــا شخصـــــــية المعلـــــــم نفســـــــه وٕاعـــــــداده المهنـــــــى وخبرتـــــــه فـــــــى 

 ٧٧( . واالمكانــــــات المتاحــــــة التــــــدريس ، وكــــــذلك صــــــفات وســــــمات المتعلمــــــين ، وكــــــذلك المــــــنهج
 :٢٨:  ٥١( ) ١٤٨ (  

أنــــــه   Mosston) م١٩٨٢( موســــــتون وعنــــــد تــــــدريس المهــــــارات األساســــــية يشــــــير 
  :تتوفر فى طريقة التدريس المستخدمة عديد من الصفات التالية أنيجب 

  

  .أن تستثير دوافع وميول المتعلم -

 .أن يكون للمتعلم دور ايجابيا وفعاال -

 .بين المنهج والنشاط أن تكون حلقة وصل -

 .أن تراعى األسس الفسيولوجية والنفسية للمتعلم -

 .أن تضع فى االعتبار المستوى األولى للمتعلم من الناحية الحركية -

 )٢٣ - ١٢:  ١٢٢ ( 

 طرق تعليم المھارات الحركية

 الطريقة الجزئيةالطريقة الكلية

الطريقة الجزئية الكلية

 الجزئية المتدرجةالطريقة 

 الطريقة الجزئية بالتشكيل الخلفى

الطريقة الكلية الجزئية

 المحاولة والخطأطريقة 

طريقة المحاضرة طريقة االستجابة للنداء



 - ٥٧ -
  :المهارات األساسية فى آرة القدم 

مــــن الخبــــراء فــــى رياضــــة كــــرة القــــدم قــــد حرصــــواعلى إبــــراز فــــى حقيقــــة األمــــر هنــــاك العديــــد 
   :تلك المهارات هى كاألتى  إتفاق على مية المهارات األساسية إال أن هناك أه

  
  

  :مھارة ركل الكرة  -١
األســــاس التــــى يبنــــى عليــــه بــــاقى مهــــارات كــــرة القــــدم ، حيــــث ال يســــتطيع المبتــــدئ تعتبــــر 

أتقــــان بــــاقى المهــــارات قبـــــل أن يــــتقن مهــــارة ركـــــل الكــــرة ، كمــــا أنهــــا مـــــن أســــهل المهــــارات تعلمـــــًا 
  .لمبتدئين ، ولكنها تعتبر من أكثر مهارات كرة القدم شيوعاً لدى ا

  

  :مھارة الجرى بالكرة  -٢
هــــــى إحــــــدى المهــــــارات التــــــى يجــــــب أن يتقنهــــــا المبتــــــدئ ، وقــــــد أثبتــــــت الخطــــــط الحديثــــــة 
للعــــب عــــدم إفــــراط الالعــــب فــــى الجــــرى بــــالكرة لمســــافات طويلــــة ، حيــــث أن التمريــــرة المتاشــــرة قــــد 

  . المنافس بسرعة وبأقل زمن  توصل الالعبين الى مرمى
  

  :السيطرة على الكرة  -٣
تعـــــد مـــــن المهـــــارات األساســـــية فـــــى كـــــرة القـــــدم والتـــــى ال يمكـــــن االســـــتغناء عنهـــــا ، حيـــــث 
تشـــــمل الســـــيطرة علـــــى الكـــــرة تحكـــــم الالعـــــب فـــــى كـــــل الكـــــرات القادمـــــة اليـــــه ، ســـــواء كانـــــت الكـــــرة 

وترجــــع أهميــــة . انون كــــرة القــــدمالقادمــــة أرضــــية أو عاليــــة أو نصــــف عاليــــة ، وذلــــك فــــى إطــــار قــــ
الســــيطرة الــــى أن الالعــــب يــــتحكم فــــى الكــــرة أثنــــاء حركتــــه مــــع القــــدرة علــــى اســــتخدام أى جــــزء مــــن 

  .الجسم وفى أى وضع للسيطرة على الكرة
  

  :مھارة ضرب الكرة بالرأس -٤
مـــــــــن المهـــــــــارات األساســـــــــية التـــــــــى يجـــــــــب أن يجيـــــــــدها المبتـــــــــدئ ، وتعتبـــــــــر مـــــــــن  هـــــــــى

ـــــرأس قـــــدمًا ثالثـــــة مســـــتلزمات الالعـــــب المم تـــــاز ســـــواء كـــــان مهاجمـــــًا أو مـــــدافعًا ، حيـــــث تعتبـــــر ال
يســـــتخدمها الالعـــــب فـــــى ضـــــرب الكـــــرة العاليـــــة الـــــى تعجـــــز القـــــدم عـــــن الوصـــــول اليهـــــا ، وهنـــــاك 

  .من الالعبين من يحقق الفوز لفريقة بضربة رأس متقنة
  

  :) المحاورة( مھارة المراوغة  -٥
قــــدم التــــى ال يمكــــن االســــتغناء عنهــــا لمــــا لهــــا هــــى إحــــدى المهــــارات األساســــية فــــى كــــرة ال

مــــــن أهميــــــة فــــــى التقــــــدم بــــــالكرة والــــــتخلص مــــــن المنــــــافس ، وذلــــــك بخداعــــــه واالحتفــــــاظ بــــــالكرة ، 
وبـــــذلك يمكـــــن القـــــول أن المحـــــاورة أو المراوغـــــة هـــــى الوســـــيلة التـــــى تجعـــــل الخصـــــم يتوقـــــع حركـــــة 

ام بالمراوغــــة أن يكــــون الالعــــب توقعــــًا خاطئــــًا ، حيــــث يعمــــل ذلــــك علــــى الســــماح لالعــــب الــــذى قــــ



 - ٥٨ -
لديـــــة الوقـــــت والمســـــاحة المناســـــبة التـــــى تمكنـــــه مـــــن التصـــــرف باألســـــلوب المرجـــــو بطريقـــــة ســـــليمة 

  .وفعالة
  

  :مھارة المھاجمة  -٦
ــــافس ،  ــــدما تكــــون الكــــرة مــــع المن ــــة أخــــذ الكــــرة وٕاستخالصــــها مــــن المنــــافس عن هــــى محاول

مـــــا تكـــــون المهاجمـــــة هـــــى  حيـــــث تهـــــدف المهاجمـــــة الـــــى اســـــتخالص الكـــــرة أو تشـــــتيتها ، وغالبـــــاً 
ســــالح المــــدافعين ، حيــــث يلجئــــوا الــــى اســــتخدامها ضــــد المهــــاجمين ولكــــن بــــالرغم مــــن ذلــــك فالبــــد 
أن يــــــتقن كــــــل مــــــن المهــــــاجمين والمــــــدافعين الطــــــرق المختلفــــــة للمهاجمــــــة، وذلــــــك ألن كــــــرة القــــــدم 
ــــة لــــم تعــــد تتقيــــد بمراكــــز معينــــة ، ولكــــن علــــى كــــل العــــب واجــــب دفــــاعى وآخــــر هجــــومى  الحديث

  .البد من القيام به
  

  :مھارة رمية التماس  -٧
هـــــــى إحـــــــدى المهـــــــارات األساســـــــية تلـــــــى يجـــــــب علـــــــى المبتـــــــدئ تعلمهـــــــا وٕاجادتهـــــــا حتـــــــى 
يـــــتمكن مـــــن إســـــتغالل تلـــــك المهـــــارة ، وذلـــــك للعمـــــل علـــــى تنفيـــــذ خطـــــط اللعـــــب وتحقيـــــق النجـــــاح 

  .والفوز لفريقه
  

  :مھارات حارس المرمى  -٨
ـــــد مـــــن المهـــــارات الخاصـــــة  ـــــاك العدي ـــــراء هن ـــــق الخب ـــــى أتف ـــــدم والت بحـــــارس مرمـــــى كـــــرة الق

المســــــتويات  علــــــى أن أتقــــــان حــــــارس المرمــــــى لتلــــــك المهــــــارات هــــــو األســــــاس فــــــى الوصــــــول الــــــى
  :مهاراتتلك الومن أهم  العالية ،

  أمساك الكراتمهارة  -
 .ضرب الكرة بالقبضةمهارة  -

 .إبعاد الكرات الجانبية أوالعاليةمهارة  -

 .األرتماء لصد الكراتمهارة  -

 .التحرك لسد الزواياهارة م -

 .ركلة المرمىمهارة  -

             .تمرير الكرة باليدمهارة  -

  

يوضــــــح تقســــــيم المهــــــارات األساســــــية فــــــى كــــــرة القــــــدم ، وأنــــــواع المهــــــارات ) ٥(والشــــــكل 
  .الحركية األكثر شيوعًا فى االستخدام لكل مهارة 

)٦٤ -٤٠:  ٣٣( )٥١-٧:  ٢ (  
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  المھارات األساسية فى كرة القدم

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  )٥(شكل 
  تقسيم المهارات األساسية فى كرة القدم

  
  

 :سنة ) ٢٢-١٧(خصائص المرحلة الجامعية 

توصـــــف هــــــذه المرحلـــــة بمرحلــــــة الشـــــباب، وتعتبــــــر إحـــــدى مراحــــــل النمـــــو التــــــي تقـــــع بــــــين 
ذه المرحلــــــــة تنقســــــــم إلــــــــى مـــــــــرحلتين ســــــــنة، ويطلــــــــق عليهــــــــا مرحلــــــــة المراهقــــــــة، وهــــــــ) ٢٥-١٥(

ــــأخرة، ومــــا  ــــة المت ــــة المراهق ــــة هــــي مرحل ــــة المبكــــرة، والثاني ــــة المراهق ــــى هــــي مرحل أساســــيتين ، األول
-١٨(يهمنــــا هـــــي مرحلـــــة المراهقـــــة المتــــأخرة، وتســـــمى بمرحلـــــة التعلـــــيم الجــــامعي، وتقـــــع مـــــا بـــــين 

 –عقليــــــــة  –حركيــــــــة  –فســــــــيولوجية  –ســــــــنة ولهــــــــا خصائصــــــــها المميــــــــزة ســــــــواء جســــــــمية ) ٢٢
  )١٠١: ٧٩(. انفعالية –اجتماعية 

  

  :الخصائص الجسمية والفسيولوجيـة  -١

 الكرة بدونالمھارات األساسية  المھارات األساسية بٍاستخدام الكرة

ضرب الكرة  الجرى بالكرة ركل الكرة
 بالرأس

 المــراوغة

 سة المرمىحرا رمية التماس السيطرات المـھاجمـة

 وجه األمامىبال

 الداخلىوجه بال

 الخارجى بالوجه

 ببـاطن القـدم

 وجه األمامىبال

 الداخلىوجه بال

 الخارجى بالوجه

 من الثبـات

 من الحـركة

 من الوثب عاليا

 من الطـيران

 من االمــام

 من الخــلف نبمن الجــا

 من االمــام

 من الجــانب

 من الخــلف

 إيقاف الكرة

 كتـم الكرة

 إمتصاص الكرة

 من الثبـات

 من الحـركة

 مسك الكرات

 اإلرتمـاء

 التمرير باليد

 إبعاد الكرات

 سد الزوايـا

 الجرى الحر

 الخداع بالجسم

 وفقة المدافع الوثب ألعلى



 - ٦٠ -
ـــــدم بدرجـــــة ملحوظـــــة  ـــــث تنمـــــو الق ـــــادة الســـــريعة حي ـــــة بالزي ـــــي هـــــذه المرحل يتصـــــف النمـــــو ف

ن، ويســــــاعد ذلــــــك علــــــى أداء الوثــــــب بصــــــورة أفضــــــل حيــــــث أ، طــــــول ليويطــــــول الــــــذراعان والــــــرج
ــــــذراعين يعطــــــي جمــــــاًال للحركــــــة وانســــــيابي ة ورشــــــاقة فــــــي األداء، أمــــــا طــــــول الــــــرجلين فيســــــاعد ال

ـــــي  ـــــات، وف ـــــاء أداء الوثب ـــــي الهـــــواء أثن ـــــث تأخـــــذ أوضـــــاعها الصـــــحيحة ف ـــــة الحركـــــة بحي ـــــى حري عل
هــــذه المرحلــــة أيضــــًا يــــتم اكتمــــال النمــــو العضــــلي، وازديــــاد التوافــــق العضــــلي العصــــبي، وهــــذا مهــــم 

  )٣٥٢: ٢٥() ١٢٧:  ٣(. في تعلم المهارات الحركية
  

أن فـــــــى فاد الباحـــــــث عنــــــد تصـــــــميم البرنــــــامج مـــــــن خصــــــائص النمـــــــو الجســــــمي وقــــــد اســــــت
ــــرات  ــــة وفت ــــة ومهاري ــــدريبات بدني ــــى ت ــــامج عل ــــواء البرن ــــك مــــن حيــــث احت ــــدني وذل ــــوازن الب يحقــــق الت

  .راحة كافية
  

  :خصائص النمــو الحركي  -٢
  :وتتضح مظاهر النمو الحركي في هذه المرحلة فيما يلي

  .ًا وانسجاما ويزداد نشاطهمأكثر توافق الطلبةتصبح حركات  -

تكتمــــــل الصــــــفات البدنيــــــة والحركيــــــة ويصــــــل التوافــــــق العضــــــلي العصــــــبي إلــــــى أحســــــن  -
 .حاالته

يـــــــزداد إتقـــــــانهم للمهـــــــارات الحركيـــــــة ويحـــــــاولوا تحقيـــــــق التفـــــــوق فـــــــي إحـــــــدى األلعـــــــاب  -
 .الرياضية

 .زيادة قدرتهم على التحمل ومقاومة التعب -

يهم، وهــــو الــــزمن الــــذي يمضــــي بــــين لــــد Reaction timeتــــزداد ســــرعة زمــــن الرجــــع  -
 )٥٥-٥٣: ٢٥. (المثير وبين االستجابة لهذا المثير

  

واســـــتفاد الباحـــــث عنـــــد تصـــــميم البرنـــــامج بخصـــــائص النمـــــو الحركـــــي لهـــــذه المرحلـــــة كمـــــا 
 :يلي

ناســـــــــبة لتكـــــــــوينهم وطبيعـــــــــتهم الحركيـــــــــة ، وأن احتـــــــــواء البرنـــــــــامج علـــــــــى المهـــــــــارات الم -
ــــــدريبات االرتقــــــ ــــــى ت ــــــامج عل ــــــوى البرن ــــــى يحت ــــــك للوصــــــول إل اء بالمســــــتوى المهــــــاري وذل

 .مرحلة اإلتقان

اختيــــار المهــــارات المناســــبة مــــن مــــنهج كــــرة القــــدم والتــــي تســــاعدهم علــــى تنميــــة التوافــــق  -
 .العضلي العصبي



 - ٦١ -
 

  :خصائص النمـو العقلي  -٣
فـــــــي هـــــــذه المرحلـــــــة يظهـــــــر بشـــــــكل واضـــــــح اإلحســـــــاس واإلدراك ويعتبـــــــر مـــــــن العمليـــــــات   

جـــــال الرياضـــــي يـــــدرك الطالـــــب المهـــــارة إدراكـــــًا كليـــــًا ثـــــم يـــــدرك تفاصـــــيل العقليـــــة العليـــــا ففـــــي الم
ـــــــى  ـــــــك عل ـــــــق ذل ـــــــة وينطب ـــــــة تســـــــبق النظـــــــرة التفصـــــــيلية التحليلي ـــــــالنظرة الكلي األداء أو المهـــــــارة ، ف

  )١٧٢: ٧٩( . مهارات كرة القدم قيد البحث
  

 تصــــــميمفــــــى تصــــــميم البرنــــــامج بخصــــــائص النمــــــو العقلــــــي  عنــــــدوقــــــد اســــــتفاد الباحــــــث   
ن يحتـــــوى البرنـــــامج علـــــى مـــــع القـــــدرات العقليـــــة لهـــــذه المرحلـــــة ، وأ المناســـــب ى المهـــــاريمحتـــــو ال

 .المهارات التي تتيح القدرة على االبتكار في المعارف والمعلومات
  

  :النمـو االجتماعــي خصائص  -٤

ـــــزداد اهتمـــــام الفـــــرد   ـــــة ي ـــــة أن هـــــذه المرحل ـــــدعيم  فـــــى هـــــذه المرحل ـــــة وت ـــــه المهني بحيات
ـــــــواع مكانتـــــــه االجتماعيـــــــ ـــــــة، ويختـــــــار أن ـــــــه وحاجاتـــــــه الترويحي ـــــــد ميول ـــــــى تحدي ة فيعمـــــــل عل

ــــاج الفــــرد فــــي هــــذه المرحلــــة  ــــر قــــد مــــن المتعــــة ، ويحت النشــــاط الترويحــــي الــــذي يمنحــــه أكب
إلــــــى صــــــيانة معنويــــــاتهم واســــــتمرار تزويــــــدهم بحــــــوافر، كمــــــا يحتــــــاجون إلــــــى مثــــــل أعلــــــى 

  . الجتماعيةيؤمنون به، حيث تنمو القيم نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة ا
                                                )٤١١: ٢٥) (١٥١: ٧٩(  

  

 :التاليكنامج من خصائص النمو االجتماعي ولقـد استفاد الباحـث عنـد تصميم البر   

أن يحتــــوى البرنــــامج علــــى كافــــة الجوانــــب المهاريــــة والمعرفيــــة والوجدانيــــة التــــي تســــاعد  -
 .المتكاملة الطالب على تنمية شخصيته

ـــــه  - ـــــى أن ـــــب عل ـــــى الطال ـــــم واالعتمـــــاد عل ـــــل مـــــن دور المعل ـــــامج بحيـــــث  يقل تصـــــميم البرن
 .شخصية لها قدراتها الخاصة ، حيث يتاح له فرصة النمو االجتماعي

  

 :الدراســـات السابقـة : ثانيًا 

ـــــة التواصـــــل الفكـــــري  تعتبـــــر الدراســـــات الســـــابقة الركيـــــزة األساســـــية التـــــي تبنـــــى عليهـــــا عملي
ــــين  ــــاحثين ب ــــي مســــاعدة الب ــــع والمســــتقبل كمــــا أنهــــا تلعــــب دورًا هامــــًا ف ــــين الواق ــــديم والحــــديث وب الق

علــــى إنجــــاز األبحــــاث العلميــــة بدايــــة بمــــيالد فكــــرة البحــــث ثــــم الشــــعور بالمشــــكلة وحتــــى التوصــــل 
ـــــث  ـــــك المشـــــكلة وذلـــــك مـــــن حي ـــــول المناســـــبة لتل ـــــى الحل ـــــار المـــــنهج ، (إل ـــــار المشـــــكلة ، اختي اختي



 - ٦٢ -
عنــــــد دراســــــة أي ظــــــاهرة أو حــــــدث فــــــي مشــــــتى مجــــــاالت ) ، اإلجــــــراءات المتبعــــــةاختيــــــار العينــــــة 

البحــــوث المختلفــــة وفيمــــا يلــــي لمــــا تــــم الحصــــول عليــــه مــــن دراســــات عربيــــة وأجنبيــــة رأى الباحــــث 
ـــــك الدراســـــات أن  ـــــة عرضـــــه لتل ـــــي طريق ـــــد راع الباحـــــث ف ـــــه ولق ـــــر ارتباطـــــًا بموضـــــوع بحث أنهـــــا أكث

لــــى الحــــديث وٕان كــــان أكثــــر مــــن دراســــة فــــي عــــام مرتبــــة مــــن القــــديم إو تكــــون علــــى شــــكل جــــدول 
  .واحد فقد راع الترتيـب من حيث األبجدية

  

م ١٩٩١وقـــــد تراوحـــــت الفتـــــرة الزمنيـــــة التـــــي تـــــم انجـــــاز هـــــذه الدراســـــات خاللهـــــا منـــــذ عـــــام 
دراســــــة ) ٢٧(دراســــــة ، منهــــــا ) ٥٢(م  ، وقــــــد بلــــــغ إجمــــــالي هــــــذه الدراســــــات ٢٠٠٦وحتــــــى عــــــام 

دراســــــة عربيـــــة وأجنبيـــــة تــــــرتبط ) ٢٥(لوســـــائط الفائقـــــة ، وعـــــدد عربيـــــة وأجنبيـــــة تـــــرتبط بأســــــلوب ا
ــــام الباحــــث بعــــرض الدراســــات مــــن خــــالل محــــورين أساســــين   .بأســــلوب الوســــائط المتعــــددة كمــــا ق

  :هما 
  

واشــتمل علــى الدراســـات التـــي تناولــت أســلوب الوســائط الفائقــة ســواء كانــت عربيــة  :المحــور األول 
  .أوأجنبية 

علــى الدراســـات التـــي تناولــت أســلوب الوســائط المتعــددة ســواء كانــت عربيــة  واشــتمل :المحــور األول 
  .أوأجنبية 

  



 

- 
  

  .دراسات تناولت الوسائط الفائقة   -١
  ) ٤(جـــدول 

  دراسات تناولت الوسائط الفائقة

 اســــــم الباحثم
نوع 

الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

    Evaإيفا ١
)١١٧( 

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٠

دراســـة مقارنـــة للتعـــرف علـــى أثـــر 
رميـــــــــديا بالطريقـــــــــة الخطيـــــــــة الهيب

والتشــعبية علــى التحصــيل وتنميــة 
مهــــــارات للمبتــــــدئين مــــــن تالميــــــذ 

 المدرسة االبتدائية

اســــــــتخدام الكمبيــــــــوتر كأســــــــاس  -
للتعلــــــيم والــــــتعلم ســــــواء بطريقــــــة 

 خطية أو تشعبية

أثـــر الطــــريقتين علــــى التحصــــيل  -
 .وتنمية مهارات القراءة 

 التجريبي

تلميذ ) ٤٠(
بالمرحلة 
 االبتدائية

 ختبارات معرفيةا -

زيـــــــــادة تحصــــــــــيل تالميــــــــــذ كلتــــــــــا  -
المجمــــوعتين وفاعليــــة الهيبرميــــديا 
سواء الصورة الخطيـة أو التشـعبية 

 .منها

٢

 –جونثان 
  جالذوسكي

Jonthand, 
Glazewski  

)١٢١(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٠

الهيبرميــديا والتأســس التعليمــي فــي 
المراحــــــــل األوليــــــــة مــــــــن التعلـــــــــيم 

 )الدراسات المتطورة(

علــى أثــر الهيبرميــديا علــى  التعــرف
التآســـــــــس التعليمـــــــــي واســـــــــتراتيجية 
الـــــتعلم للمرحلـــــة األساســـــية للتعلـــــيم 
والتعـــــــرف علـــــــى موقـــــــف التالميـــــــذ 
والمعلمــــــين تجــــــاه الهيبرميــــــديا فــــــي 

 .الوحدة التعليمية

 التجريبي

تلميـــذ مـــن ) ٢٠(
المرحلة السادسة 
مــــــــــــــن التعلــــــــــــــيم 

 األساسي

اختبـــــــار اكـــــــاديمي  -
 للمرحلة االعدادية

يبرميــــديا تكـــــون اســـــتراتيجية أن اله -
 مؤثرة تعليميًا للموهوبين



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٣  
أسامة عبد 
  العزيز أحمد

)١٣(  

  ماجستير
  م٢٠٠١

تــأثير برنــامج تعليمــي باســتخدام 
ميــــديا علــــى تعلــــم مســــابقة الهيبر 

 الوثب العالي لدى المبتدئين

ــــــــر اســــــــتخدام  ــــــــى أث التعــــــــرف عل
الهيبرميــــــديا علــــــى تعلــــــم الوثــــــب 

  العالي لدى المبتدئين بالنميا
  التجريبي

تلميـــذ مـــن ) ٢٠(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المرحل

 االعدادية

اختبارات المهـارات  -
 الحركية

اختبـــــار التحصـــــيل  -
 المعرفي

أســــــلوب الهيبرميــــــديا كــــــان أكثــــــر  -
تعلـــــم المهـــــارات قيـــــد  تـــــأثيرًا علـــــى

البحــــــث مــــــن البرنــــــامج التقليــــــدي 
وكـــذلك علـــى التحصـــيل المعرفــــي 
عــن الطريقـــة التقليديــة وكـــان ذات 
فاعلية على آراء وانطباعات أفـراد 

 .العينة

٤ 

أماني رفعت 
  البحيري

)١٧( 

  دكتوراه
 م٢٠٠٢

ــــذكي باســــتخدام  ــــتعلم ال ــــأثير ال ت
الحاســــــب اآللــــــي علــــــى بعــــــض 

اقين مهــارات المبــارزة لــدى المعــ
 .حركياً 

تصــميم برنــامج تعلمــي باســتخدام 
أســـلوب الـــتعلم الـــذكي مـــن خـــالل 
ــــــار  ــــــى آث الحاســــــب والتعــــــرف عل
البرنـــــــــامج علـــــــــى تعلـــــــــم بعـــــــــض 
مهــــارات المبــــارزة لــــدى المعــــاقين 

 .حركياً 

 التجريبي

العبي ) ١٢(
مبتدئة من 

العبات النادي 
اآلهلي للمعاقين 

 بطنطا

ـــــــــة  - ـــــــــارات بدني اختب
 ومهارية

تجريبيــــــــــة طــــــــــالب المجموعــــــــــة ال -
المعــــــــــــــاقين التــــــــــــــي اســــــــــــــتخدمت 
الكمبيــوتر كــان أدائهــا أفضــل مــن 

 أداء المجموعة الضابطة

٥  
حسام الدين نبيه 

  عبدالفتاح
)٢٧  (  

  ماجستير
  م٢٠٠٢

ــــأثير اســــتخدام بعــــض وســــائل  ت
ـــــــم  تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم فـــــــى تعل
بعــض المهــارات األساســية لكــرة 

  .اليد

ــــــأثير اســــــتخدام  التعــــــرف علــــــى ت
ـــيم بعـــض وســـائل تكنولوج يـــا التعل

فــــــــــى تعلــــــــــم بعــــــــــض المهــــــــــارات 
  .األساسية لكرة اليد

 طالب) ٩٠( التجريبي

اختبارات المهـارات  -
 الحركية

اختبـــــار التحصـــــيل  -
 المعرفي

المســــتخدمة فــــى  بجميـــع األســــالي -
البحــث لتعلــيم المهــارات األساســية 
للعبـــة كـــرة اليـــد لهـــا تـــأثير إيجـــابي 
علـــــــــــى إرتفـــــــــــاع مســـــــــــتوى األداء 

 .المهارى



 

- 
  

  ) ٤(ول تابع جـــد 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٦ 

 زيلجر
Zelliger    

)١٣٠(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٢

فاعليـــــة اســـــتخدام خـــــرائط المفـــــاهيم 
المعتمــــدة علــــى االبحــــار فــــي بيئــــة 
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــات الوســـــــائل الفائق برمجي

 طالب الجامعةالتعليم لدى 

التعــــرف علـــــى فاعليــــة اســـــتخدام 
خــــرائط المفــــاهيم المتعــــددة علــــى 
االبحـــــــار فـــــــي بيئـــــــة برمجيـــــــات 

 الوسائل الفائقة في التعليم

 التجريبي
من ) ٣٧(

 طالب الجامعة

ــــــــــي  - اختبــــــــــار معرف
للمفــــاهيم المعتمــــدة 

 على االبحار

ـــاهيم  - فاعليـــة اســـتخدام خـــرائط المف
كـــأداة لالبحـــار فـــي بيئـــة الوســـائل 

 .قةالفائ

اســــتغرق الطــــالب زمنــــًا أقــــل فــــي  -
  .التعلم من خاللها

٧ 
  زينب دردير عالم

)٤٠(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٢

ــــــــأثير اســــــــتخدام  ــــــــى ت التعــــــــرف عل
ــــــــم بعــــــــض  ــــــــى تعل ــــــــديا عل الهيبرمي
ـــال مـــا  ـــدى أطف ـــد ل مهـــارات كـــرة الي

 .قبل المدرسة

التعــــــرف علــــــى تــــــأثير اســــــتخدام 
الهيبرميــــــديا علــــــى تعلــــــم بعــــــض 

ل مــا مهــارات كــرة اليــد لــدى أطفــا
 .قبل المدرسة

 التجريبي
من ) ٢٠(

 أطفال الحضانة

 اختبارات مهارية -

 رسوم متحركة -

 صور متحركة -

 الكمبيوتر -

البرنـــــــامج المســـــــتخدم لـــــــه تـــــــأثير  -
ــــد  ــــم المهــــارات قي إيجــــابى فــــى تعل

 –األســـتقبال  –الرمـــى ( الدراســـة 
  ) التنطيط 

٨ 

محسن محمد أبو 
النور ، محمد ذكى 

  محمد
)٧٣(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٢

ـــامج تعليمـــى باســـتخدام أســـلوب ب رن
ــم بعــض  الهيبرميــديا وأثــرة علــى تعل
مهـــــارات المصـــــارعة لـــــدى طـــــالب 

 .كلية التربية الرياضية

التعــــرف علـــــى فاعليــــة اســـــتخدام 
أسلوب على تعلم بعض مهـارات 
المصــــــارعة لــــــدى طــــــالب كليــــــة 

 .التربية الرياضية

 التجريبي

طالب ) ٤٠(
من كلية التربية 

 الرياضية

هارات اختبارات الم -
 الحركية

 اختبار الذكاء -

استمارة تقييم شكل  -
 األداء

البرنـامج بأســلوب الهيبرميــديا كــان  -
أكثــر فاعليــة علــى تعلــم المهــارات 
 . قيد البحث من الطريقة التقليدية

  



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

وسائل جمع  العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة
 أھم النتائج لبياناتا

٩ 

محمد على محمود 
، مصطفى عبد 

  القادر
)٩٠(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٢

ـــــــــــــــأثير إســـــــــــــــتخدام أســـــــــــــــلوب  ت
الهيبرميــــديا علــــى تعلــــم مهــــارتى 
التصــويب وضــرب الكــرة بــالرأس 

 .لدى المبتدئين فى كرة القدم

تصميم برنامج تعليمى بأسـلوب 
الهيبرميــــــــديا بغــــــــرض التعــــــــرف 

تى علــى تــأثيرة علــى تعلــم مهـــار 
التصويب وضرب الكـرة بـالرأس 

 .لدى المبتدئين فى كرة القدم

 مبتدئ) ٤٠( التجريبي

اختبـــــــــــــــــــــــارات  -
 مهارية

برمجيـــــــــــــــــــــــــــــــة  -
 تعليمية

البرنــامج بأســلوب الهيبرميــديا كــان أكثــر  -
فاعليــة علــى تعلــم مهــارة التصــويب لــدى 

 .المبتدئين فى كرة القدم

البرنــامج بأســلوب الهيبرميــديا كــان أكثــر  -
مهــــارة ضــــرب الكــــرة فاعليــــة علــــى تعلــــم 

  .بالرأس لدى المبتدئين فى كرة القدم

١٠
  إبانيز وآخرون
Ibanez S.J 

etal  
)١٢٠(  

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٣

برنــــامج كمبيــــوتر لتقيــــيم العبــــي 
 كرة السلة من الوقت الفعلي

تصــميم برنـــامج كمبيــوتر لتقيـــيم 
وتحليــل األداء الفــردي لالعبــين 

 أثناء التدريب والمنافسة

 جامعة طالب التجريبي
الحاســــــــــــــــــــــــــب  -

 اآللي

ـــــوتر  - ـــــامج الكمبي صـــــالحية اســـــتخدام برن
لتقييم األداء الفردي لالعبين سواء أثناء 

 .التدريب أو المنافسة

١١
جوزيف ناجي 

  أديب
)٢٣( 

  دكتوراه
 م٢٠٠٣

تــأثير برنــامج تعليمــي باســتخدام 
أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة علـــــى 
ــم بعــض المهــارات األساســية  تعل

 لتنس الطاولة للمبتدئن

تصــــــــــميم برنــــــــــامج تعليمــــــــــي  -
باســتخدام أســلوب الهيبرميــديا 
لــــبعض المهــــارات األساســــية 

   للتنس
بنـــــــــــاء اختبـــــــــــار للتحصـــــــــــيل  -

 .المعرفي في تنس الطاولة

 التجريبي

طالب ) ٨٢(
بالفرقة األولى 
بكلية التربية 

الرياضية جامعة 
 المنوفية

اختبـــــــــــــــــــــــارات  -
بدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 .ومهارية

 اختبار معرفي -

ــأ  - ــًا يــؤثر أســلوب الهيبرميــديا ت ثيرًا إيجابي
علــــى تعلــــم مهــــارات تــــنس الطاولــــة قيــــد 

وكــذلك علــى مســتوى التحصــيل . البحــث
 .المعرفي لطالب المجموعة التجريبية



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٢ 
عثمان مصطفى 

  ثمانع
)٥٥(  

إنتاج 
  علمي
  م٢٠٠٣

أثــــــر برنــــــامج تعليمــــــي باســــــتخدام 
الرســـــــــــــوم المتحركـــــــــــــة بواســـــــــــــطة 
الحاســب اآللــي علــى تعلــم بعــض 
المهـــارات الحركيـــة بـــدرس التربيـــة 
الرياضـية لتالميــذ المرحلـة األولــى 

  من التعليم األساسي

دراسة أثر استخدام الحاسب اآللـي 
علـــــــــى تعلـــــــــم بعـــــــــض المهــــــــــارات 

  .الحركية
  التجريبي

تلميذ ) ٣٠(
بالمرحلة 
  االعدادية

اختبـــــــــارات بدنيـــــــــة  -
  وحركية

البرنـــــــــامج التعليمـــــــــي باســـــــــتخدام  -
الرســـــــــــــوم المتحركـــــــــــــة بواســـــــــــــطة 
الحاســـب اآللـــي لـــه تـــأثير ايجـــابي 
علــى تعلــم المهــارات الحركيــة قيــد 

  البحث بدرس التربية الرياضية

١٣
فاطمة محمد 

  فليفل
)٦٨( 

  دكتوراه
 م٢٠٠٣

أثــــــر برنــــــامج تعليمــــــي باســــــتخدام 
لهيبرميديا على تعلم مهارات كـرة ا

السلة لدى تلميذات الحلقـة الثانيـة 
 من التعليم األساسي

التعرف علـى أثـر البرمجيـة المعـدة 
ـــــديا علـــــى مســـــتوى  بتقنيـــــة الهيبرمي
أداء مهارات كرة السـلة والتحصـيل 
المعرفــــــــــــــي للمحتــــــــــــــوى العلمــــــــــــــي 

 للمهارات في كرة السلة

 التجريبي

تلميذة ) ٦٠(
بالصف األول 

 دادياالع

اختبـــــــــارات بدنيـــــــــة  -
واختبـــارات مهاريـــة 

. 

 برمجية تعليمية -

ـــــــــــــــة  - ـــــــــــــــة المعـــــــــــــــد ة بتقني البرمجي
الهيبرميــديا أكثــر ايجابيــة وفعاليــة 
علــى تحســن الــتعلم وتقــدم مســتوى 

 .أداء المهارات

١٤ 
  محمد حسن رخا

)٧٨(  
  ماجستير
  م٢٠٠٣

ـــــــــــــــامج بإســـــــــــــــتخدام  وضـــــــــــــــع برن
الهيبرميـــديا لـــتعلم ســـباحة الزحـــف 

  .ئين على البطن للمبتد

تصميم وانتاج برمجية معدة بتقنيـة 
الهيبرميـــــديا والتعـــــرف علـــــى أثرهـــــا 

ســباحة الزحــف علــى علــى مســتوى 
 .البطن للمبتدئين 

  مبتدئ) ٢٠(  التجريبي

اختبـــــــــارات بدنيـــــــــة  -
واختبـــارات مهاريـــة 

. 

  برمجية تعليمية -

برمجية الكمبيوتر التعليمية بتقنية  -
الهيبرميــــــــــديا ســــــــــاهمت بطريقــــــــــة 

مستوى األداء  إيجابية فى تحسين
ـــــى  المهـــــارى لســـــباحة الزحـــــف عل
ـــــــــــــــراد المجموعـــــــــــــــة  ـــــــــــــــبطن ألف ال

 .التجريبية

  



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٥
  محمد سعد زغلول

  وآخرون
)٨٤( 

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٣

نتاجيـه برمجيـة كمبيـوتر تصميم وا
تعليميــــة معــــدة بتقنيــــة الهيبرميــــديا 
وأثرهــــــــــا علــــــــــى جوانــــــــــب الــــــــــتعلم 
لمهــــارات ضــــربات الكــــرة بــــالرأس 
لطلبـــــــة كليـــــــة التربيـــــــة الرياضـــــــية 

 بطنطا

تصميم وانتاج برمجية معدة بتقنيـة 
الهيبرميـــــديا والتعـــــرف علـــــى أثرهـــــا 
علـــى كـــل مـــن التحصـــيل المعرفـــي 
ومســـــــــــــــــــــــتوى األداء المهـــــــــــــــــــــــاري 

ــــــــــدى واالنطب ــــــــــة ل اعــــــــــات الوجداني
طـــــــالب كليـــــــة التربيـــــــة الرياضـــــــية 

 بطنطا

 التجريبي

طالب ) ٦٦(
بالفرقة األولى 
بكلية التربية 
الرياضية بطنطا

اختبــــــــارات قيــــــــاس  -
 القدرات الحركية

 اختبار معرفي -

 اختبار وجداني -

ـــــــين متوســـــــطي  - ـــــــروق ب ـــــــة الف دالل
درجــــــــــــات القياســــــــــــين البعــــــــــــديين 
للمجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة 

حصـــيل المعرفـــي ومســـتوى فـــي الت
ــــتعلم لمهــــارات ضــــربات  األداء وال
الكــــرة بــــالرأس لصــــالح المجموعــــة 

 التجريبية

١٦
أحمد محمد عبد 

  القادر
)١٠( 

إنتاج 
  علمي
 م٢٠٠٤

أثــــــر برنــــــامج تعليمــــــى بإســــــتخدام 
أســـلوب الهيبرميـــديا علـــى مســـتوى 
أداء بعـــــض المهـــــارات األساســـــية 

 .فى رياضة الكاراتيه للمبتدئين

تعليمـــــــى بإســـــــتخدام  أثـــــــر برنـــــــامج
أســــلوب الهيبرميــــديا علــــى مســــتوى 
أداء بعض المهارات األساسية فـى 

 .رياضة الكاراتية للمبتدئين

  التجريبي
مبتدئين ) ١٠(

فى رياضة 
  الكاراتيه

 اختبارات بدنية -

  اختبارات مهارية -

تفــــوق المجموعــــة التجريبيــــة التــــى  -
إســتخدمت برمجيــة الكمبيــوتر فــى 
 مســـــتوى األداء المهــــــارى لــــــبعض

المهــــــــــــــارات األساســــــــــــــية علــــــــــــــى 
  .المجموعة الضابطة

  

١٧ 

صالح محمد 
  ، عسران

هبة عبدالعظيم 
  إمبابي

)٤٦(  

إنتاج 
  علمي
  م٢٠٠٤

تــــأثير برنــــامج تعليمــــي باســــتخدام 
الحاســــــــــب اآللــــــــــي علــــــــــى تعلــــــــــم 
المهـــــــــــارات الســـــــــــبعة األساســـــــــــية 
والتحصيل المعرفي للمبتدئات في 

  .رياضة المصارعة 

م بنــــــاء برنــــــامج تعليمــــــي باســــــتخدا
الحاســــــــب اآللــــــــي لتعلــــــــيم بعــــــــض 
المهـــــارات األساســـــية فـــــي رياضـــــة 
المصــــــارعة ودراســــــة تــــــأثيره علــــــى 

  مستوى األداء

  مبتدئة) ٢٠(  التجريبي
اختبـــــــــارات بدنيـــــــــة  -

 ومهارية

  اختبار معرفي -

الحاســـب اآللـــي يـــؤدي إلـــى زيـــادة  -
التحصــــيل للمعلومــــات والمعــــارف 
ــــــــانون المــــــــرتبط بالمصــــــــارعة  والق
ــــــــــ ــــــــــادة مســــــــــتوى األداء الفن ي وزي

للمهــــارات الســــبعة األساســــية فــــي 
  .المصارعة



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٨
أحمد عبد الفتاح 

  حسين
)٨( 

  دكتوراه
 م٢٠٠٥

فاعليــة برنـــامج تعليمــى بإســـتخدام 
ـــــــة ال ـــــــى الوســـــــائل فائق تـــــــداخل عل

ـــــــــى ومســـــــــتوى  التحصـــــــــيل المعرف
اإلنجــاز الرقمــى لــبعض مســابقات 

 .الميدان والمضمار

التعــــــــرف علــــــــى فاعليــــــــة برنــــــــامج 
تعليمــــى بإســــتخدام الوســــائل فائقــــة 
التـــداخل مـــن خـــالل التعـــرف علـــى 
مقدار التحصيل المعرفى ومسـتوى 

 .اإلنجاز الرقمى لعينة البحث

  طالب) ٩٠(  التجريبي

 .اختبارات بدنية -

 .بارات مهاريةاخت -

اختبــــار التحصــــيل  -
  .المعرفى

أسهم البرنامج التعليمى بإسـتخدام  -
الوســـائل الفائقـــة التـــداخل إيجابيـــًا 
فــى التحصــيل المعرفــى للمهــارات 
قيـــــد البحـــــث فـــــى التـــــذكر والفهـــــم 
للمعلومــات والتحليــل بدرجــة أكبــر 

 .من الشرح النظرى

ــــى  - ــــامج التعليمــــى ف أســــهم البرن
اإلنجـــــــاز الرقمـــــــى للمســـــــابقات 

  وكذلك تقليل األخطاء

١٩
أحمد يوسف سعد 

  الدين
)١٢( 

  ماجستير
 م٢٠٠٥

تـــــأثير اســـــتخدام الوســـــائل الفائقـــــة 
علـــــــــى تعلـــــــــيم ســـــــــباحة الصـــــــــدر 

 .لألطفال المبتدئين

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير اســــــــتخدام 
الوسائل الفائقـة علـى تعلـيم سـباحة 

 .الصدر لألطفال المبتدئين

  طفل) ٢٨(  التجريبي
 .اختبارات مهارية -

ر التحصــــيل اختبــــا -
  .المعرفى

تفــــوق المجموعــــة التجريبيــــة التــــى  -
إســـتخدمت تقنيـــة الوســـائل الفائقـــة 
علــــى المجموعــــة الضــــابطة التــــى 
إســـــــــــــتخدمت الشـــــــــــــرح اللفظـــــــــــــى 

 .والنموذج الحركى

  



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج توسائل جمع البيانا العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٢٠ 
حازم مصطفى 
  عبد القادر

)٢٤(  

  دكتوراه
  م٢٠٠٥

فاعليـــة برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام 
أســــــلوب الهيبرميــــــديا علــــــى تعلــــــم 
بعـــــــض مهـــــــارات المبـــــــارزة لـــــــدى 

  المبتدئين

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير البرنــــــــامج 
المقتــرح علــى تعلــم بعــض مهــارات 

  المبارزة لدى المبتدئين
  مبتدئ) ٥٠(  التجريبي

  بدنيـــةاختبـــارات  -
مهاريــــة ومعرفيـــــة و 

 ووجدانية

  اختبار الذكاء -

ــأثير البرنــامج المقتــرح باســتخدام  - ت
ـــــة  ـــــى عين ـــــديا عل أســـــلوب الهيبرمي

  .البحث تأثيرًا إيجابياً 

٢١
سالي محمد 
  محمد عبداللطيف

)٤٣( 

  دكتوراه
 م٢٠٠٥

فاعليــــــة برنــــــامج تعليمــــــي مقتــــــرح 
باســــــــــتراتيجية كليــــــــــر باســــــــــتخدام 
الهيبرميـــــــديا علـــــــى تعلـــــــم بعـــــــض 

هـــــارات الهـــــوكي لطالبـــــات كليـــــة م
 التربية الرياضية جامعة طنطا

ــــــرح  ــــــامج تعليمــــــي مقت تصــــــميم برن
) تفريـــد التعلــــيم(باســـتراتيجية كليـــر 

باســـــــــتخدام الهيبرميـــــــــديا ومعرفـــــــــة 
 فاعليته

 التجريبي

ــــــــــــــــــة ) ٦٠( طالب
ـــــــة  ـــــــة الثالث بالفرق
شـــــــــعبة التعلـــــــــيم 
بكليـــــــــة التربيـــــــــة 

 الرياضية 

 استراتيجية كلير -

ســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجية كليــــــــــــر با -
ــــــــــة ســــــــــاهمت  ــــــــــة التعليمي البرمجي
بطريقــــــــة ايجابيــــــــة فــــــــي تحســــــــين 
مســــــتوى تعلــــــم مهــــــارات الهــــــوكي 
والتحصـــــــــيل المعرفـــــــــي وتحقيـــــــــق 
الجانب الوجداني االنفعالي ألفـراد 

 المجموعة التجريبية

٢٢ 

شعبان ابراهيم 
محمد ،  محمد

  عبد الحميد بالل
)٤٥(  

إنتاج 
  علمي
  م٢٠٠٥

تصميم وتنفيذ برنامج حاسب آلي 
قيـــيم األداء الخططـــي الهجـــومي لت

  في كرة السلة

تقيـــــيم األداء الخططـــــي الهجـــــومي 
في كـرة السـلعة باسـتخدام الحاسـب 

  اآللي
  الوصفي

الفـــرق المشـــاركة 
ـــــــــــــــي الـــــــــــــــدورة  ف
المجمعــة لنهــائي 
الـــــــــــدوي العـــــــــــام 
المصـــري موســـم 

٢٠٠٥-٢٠٠٤  

 األداء الخططي -

  والحاسب اآللي -

تـــــــــم التأكـــــــــد مـــــــــن صـــــــــدق وثبـــــــــات 
ســـب اآللـــي وموضـــوعية برنـــامج الحا

المقتــرح وصــالحية برنــامج الحاســب 
اآللي في تقييم األداء الهجومي لكرة 
الســلة وســهولة التعامــل مــع البرنــامج 

  .استخدامهو 



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 

  

 اســــــم الباحث م
نوع

الدراسة 
والتاريخ

وسائل جمع  العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة
 أھم النتائج البيانات

  د شحاتهعزة أحم٢٣
)٥٦( 

  ماجستير
 م٢٠٠٥

تأثير برنامج تعليمي باستخدام 
الحاسب اآللي على مستوى أداء 
بعض المهارات األساسية في 

 الكرة الطائرة

بنــــــاء برنــــــامج تعليمــــــي باســــــتخدام 
الحاســــــــب اآللــــــــي لتعلــــــــيم بعــــــــض 
ـــــــي الكـــــــرة  المهـــــــارات األساســـــــية ف
الطـــائرة وتـــأثيره علـــى مســـتوى أداء 

 المهارات قيد البحث

 ريبيالتج

طالبة ) ٤٠(
بالفرقة األولى 
بكلية التربية 

الرياضية جامعة 
 الزقازيق

اختبــــارات بدنيــــة  -
 ومهارية

ــــــرح  يــــــؤثر البرنــــــامج التعليمــــــي المقت
باســـــــتخدام الحاســـــــب اآللـــــــي تـــــــأثيرًا 
ـــــى مســـــتوى أداء بعـــــض  ـــــا عل إيجابي
 المهارات األساسية في الكرة الطائرة

  غادة محمد يوسف ٢٤
)٦٣(  

  ماجستير
  م٢٠٠٦

ليــة برنـــامج تعليمــى بإســـتخدام فاع
الهيبرميـــــــديا علــــــــى مســــــــتوى أداء 
بعـــــض المهـــــارات األساســـــية فـــــى 

  .البالية

ــــــرح  ــــــامج تعليمــــــي مقت تصــــــميم برن
ـــــــــة  ـــــــــديا ومعرف بإســـــــــتخدام الهيبرمي
فاعليتـــه علـــى مســـتوى أداء بعـــض 

 .المههارات األساسية فى البالية

 التجريبي

ـــــة مـــــن ) ٣٨( طالب
كليــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــة 
 الرياضية للبنات

ارات بدنيــــة اختبــــ -
 ومهارية

 اختبار الذكاء -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار  - االختب
 المعرفي

 

البرنــامج التعليمــى المعــد بأســلوب  -
الهيبرميــــــديا كــــــان أكثــــــر إيجابيــــــة 

 .على تعلم البالية

يؤثر األسلوب التقليدى على تعلم  -
 .مهارات البالية ايجابيا

٢٥
غيداء عيد الشكور 

  محمد 
)٦٥( 

  دكتوراة
 م٢٠٠٦

ام تأثير برنامج تعليمي باستخد
الوسائط الفائقة على تعلم مهارة 
الشقلبة األمامية على اليدين 
 على جهاز الحركات األرضية

بنــــــاء برنــــــامج تعليمــــــي باســــــتخدام 
الحاسب اآللي ومعرفة تـأثيرة علـى 
مســـــــــــــتوى أداء مهـــــــــــــارة الشـــــــــــــقلبة 
األماميــة علــى اليــدين علــى جهــاز 

 الحركات األرضية

 طالبة ) ٤٠( التجريبي

 اختبارات بدنية -

ارات اختبــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 مهارية

 اختبار الذكاء  -
 

البرنــــــــــــامج التعليمــــــــــــى المقتــــــــــــرح  -
بإســـتخدام الوســـائط الفائقـــة ســـاهم 
بطريقــــة إيجابيــــة فــــى تعلــــم مهــــارة 
ــــــى اليــــــدين  الشــــــقلبة األماميــــــة عل

 .للمجموعة التجريبية



 

- 
  

  ) ٤(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

وسائل جمع  ةالعين المنھج األھداف عنوان الدراسة
 أھم النتائج البيانات

٢٦ 
مايسة محمد 

  عفيفي
)٧٢(  

  ماجستير
  م٢٠٠٦

فعاليـــة اســـتخدام الهيبرميـــديا علـــى 
تعلــم ســباحة الزحــف علــى الظهــر 

  .للطالبات المبتدئات

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير اســــــــتخدام 
ـــــــم ســـــــباحة  ـــــــى تعل ـــــــديا عل الهيبرمي
الزحــــــف علــــــى الظهــــــر للطالبــــــات 

  .المبتدئات

 بة طال) ٣٠( التجريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــارات  - اختب
 مهارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار  - االختب
 المعرفي

 

تفوقــت المجموعــة التجريبيــة التــى  -
إســــــــتخدمت برمجيــــــــة الكمبيــــــــوتر 
علــــى المجموعــــة الضــــابطة التــــى 
( أســـــــتخدمت الطريقـــــــة التقليديـــــــة 
) الشــــــرح اللفظــــــى وأداء النمــــــوذج

ممــــا يــــدل علــــى فعاليــــة البرمجيــــة 
ـــى تعلـــم ســـباحة الزحـــف علـــى  عل

 .الظهر

٢٧
منار صالح عبد 

  تاحالف
)٩٧(  

  ماجستير
 م٢٠٠٦

تفعيل درس التربية الرياضية 
باستخدام الوسائط الفائقة 
لتلميذات الحلقة الثانية من 

 التعليم األساسي

ــــامج  ــــى ينــــاء برن يهــــدف البحــــث ال
تعليمــى بإســتخدام الوســائط الفائقــة 
لــتعلم بعــض مهــارات الكــرة الطــائرة 
لتلميذات الحلقة الثاينة مـن التعلـيم 

 .االساسى

 ريبىالتج

تلميذة من ) ٥٠(
الحلقة الثانية من 
 التعليم األساسى

االختبــــــــــــــــــــــــــارت  -
  البدنية

االختبــــــــــــــــــــــــارات  -
  .المهارية

االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــار  -
  المعرفى

  اختبار الذكاء -
اســتبيان الجانــب  -

 الوجدانى

البرنــــــــــــامج التعليمــــــــــــى المقتــــــــــــرح  -
باســـتخدام الوســـائط الفائقـــة ســـاهم 
بطريقة إيجابية فى التعلم وتحسن 

مهارات الكرة الطائرة مستوى أداء 
قيــــد البحــــث ومســــتوى التحصــــيل 
ــــــــــــى ألفــــــــــــراد المجموعــــــــــــة  المعرف

 التجريبية 

برمجيــــــــــة الكمبيــــــــــوتر التعليميــــــــــة  -
المعدة بتقنية الوسائط الفائقة كان 
لهـــــــــا أثـــــــــر إيجـــــــــابى علـــــــــى آراء 

 المجموعة التجريبية



 

- 
  

  :دراسات تناولت الوسائط المتعددة   -٢
  ) ٥(جـــدول 

  دراسات تناولت الوسائط المتعددة

 اســــــم الباحث م
نوع

الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

  نبيلة محمد حسن  ١
)١٠٢(  

  دكتوراه
  م١٩٩١

دراســــة لفاعليــــة الــــتعلم باســــتخدام 
الوسائط التعليمية المتكاملة وغير 

ديــــة فــــي تــــدريس المتكاملــــة والتقلي
مهــــــارات الباليــــــة لطالبــــــات كليــــــة 

  التربية الرياضية باإلسكندرية

التعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــدى فاعليــــــــــة 
اســــــــــــتخدام الوســــــــــــائط التعليميــــــــــــة 
المتكاملة وغير المتكاملة فـي تعلـم 
ـــــات  ـــــة لطالب بعـــــض مهـــــارات البالي
الفرقـــــــــة األولـــــــــى بكليـــــــــة التربيـــــــــة 

  الرياضية باألسكندرية

  التجريبي

طالبة من ) ٥٠(
الفرقة  طالبات

األولى بكلية 
  التربية الرياضية

 شرائح فوتوغرافية  -

 اللوحات -

 اختبار معرفي -

ميـــــــــــــــزان تقـــــــــــــــدير  -
 ألداء المهاريل

 اختبار لالتجاهات  -

التعلم بأسلوب الوسـائط المتكاملـة  -
وغيــر المتكاملــة أكثــر فاعليــة مــن 

 الطريقة التلقليدية

التعلم بأسلوب الوسـائط المتكاملـة  -
غيـــــر  أثـــــر فاعليـــــة مـــــن الوســـــائط

  المتكاملة

٢ 
  خالد حسن محمد

)٣٥( 

  ماجستير
 م١٩٩٣

تــــــأثير اســــــتخدام شــــــرائط الفيــــــديو 
علــــــى بعــــــض مهــــــارات التــــــدريس 
لــدى الطالــب المعلــم بكليــة التربيــة 

 الرياضية جامعة المنيا

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير اســــــــتخدام 
شرائط الفيديو على بعض مهـارات 
التدريس لدى الطالب المعلـم بكليـة 

 ية التربية الرياض

 التجريبي

طالب ) ١٢(
بالفرقة الثالثة 
كلية التربية 
 الرياضية

 شرائط الفيديو -

 جهاز فيديو -

 تليفزيون -

ــــــة اســــــتخدام مشــــــاهدة شــــــرائط  فاعلي
الفيــــديو حيــــث أثــــرت بدرجــــة عاليــــة 
 على تعلم وتحسن مهارات التدريس

  أحمد محمد عبداهللا  ٣
)١١(  

  دكتوراه
  م١٩٩٥

تـــأثير اســـتخدام تكنولوجيـــا التعلـــيم 
تعلم بعض المهـارات الحركيـة  في

  والمعرفية في كرة السلة

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير اســــــــتخدام 
الفيديو والكمبيـوتر فـي تعلـم بعـض 
مهـــــــارات كـــــــرة الســـــــلة والمعـــــــارف 

  النظرية بالقانون

  ناشئاً ) ٤٠(  التجريبي

 جهاز فيديو -

 تليفزيون -

 كمبيوتر -

 اختبار معرفي -

  اختبار مهاري -

اســـتخدام الفيـــديو والكمبيـــوتر أفضـــل 
مــن األســلوب التقليــدي فــي المســتوى 
المهــاري والمعرفــي لــبعض المعــارف 
النظريــــــة والقانونيــــــة الخاصــــــة بكــــــرة 

  .السلة



 

- 
  

  ) ٥(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٤ 
  ريم محمد حسن

)٣٧( 

  ماجستير
 م١٩٩٥

تـــــأثير اســـــتخدام بعـــــض الوســـــائل 
المرئيــة علــى مســتوى أداء بعــض 
الوثبــــــات فـــــــي التمرينــــــات الفنيـــــــة 

 الحديثة

معرفـــــــــة مـــــــــدى تـــــــــأثير اســـــــــتخدام 
الوســــائل المرئيــــة المســــتخدمة فــــي 
البحــــث علــــى مســــتوى أداء بعــــض 
الوثبـــــــات فـــــــي التمرينـــــــات الفنيـــــــة 

 الحديثة

 التجريبي

طالبة ) ٧٥(
بالفرقة الثانية 
ة بكلية التربي
 الرياضية

 شرائط فيديو -

 جهاز فيديو -

 تليفزيون -

 مرآة -

المجموعـــــــــــــة التجريبيـــــــــــــة التـــــــــــــي  -
اســــــتخدمت الفيــــــديو تفوقــــــت فــــــي 
األداء علـــى المجموعـــة التجريبيـــة 

 .التي استخدمت المرآة

٥  

محمد سعد 
  زغلول

يوسف محمد  ، 
  كامل

)٨٦(  

إنتاج 
  علمي
١٩٩٥  

أثــــــر اســــــتخدام بعــــــض الوســــــائط 
 المتعــــددة علــــى مهــــارتي التمريــــر

مــن أعلــى واإلرســال المواجــه مــن 
أســــفل فــــي الكــــرة الطــــائرة لتالميــــذ 
الحلقــــــــــة الثانيــــــــــة مــــــــــن التعلــــــــــيم 

  األساسي

التعــــــــــرف علــــــــــى أثــــــــــر اســــــــــتخدام 
الوســــــــائط المتعــــــــددة علــــــــى تعلــــــــم 
مهــــــــــارتي التمريــــــــــر مــــــــــن أعلــــــــــى 
واإلرســــــــال المواجــــــــه مــــــــن أســــــــفل 
لتالميـــذ الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم 

  .األساسي

  التجريبي

تلميذ ) ٦٠(
حلقة الثانية بال

من التعليم 
  األساسي

جهــــــــــــاز عــــــــــــرض  -
 الصور المعلقة

جهــــــــــــاز عــــــــــــرض  -
 الشرائح 

 الفيديو -

جهــــــــــــاز عــــــــــــرض  -
  الشفافيات

توجــــد فــــروق فــــي مســــتوى األداء  -
المهـــــــــــــاري لمهـــــــــــــارتي التمريـــــــــــــر 
واإلرســـــــــــال بـــــــــــين المجمـــــــــــوعتين 

 .لصالح التجريبية

توجـــــــــد فـــــــــروق فـــــــــي التحصـــــــــيل  -
المعرفــــــــــــي بــــــــــــين المجمــــــــــــوعتين 

الح الضـــــــــابطة والتجريبيـــــــــة لصـــــــــ
  .المجموعة التجريبية

٦  
على محمد  عبد 

  المجيد
)٦٠(  

إنتاج 
  علمي
  م١٩٩٦

أثـــــــر اســـــــتخدام بعـــــــض الوســـــــائل 
التكنولوجيــة علــى تــدريس مهــارات 
ــــة  ــــة فــــي درس التربي وحــــدة تعليمي

  .الرياضية

التعرف علـى أثـر اسـتخدام الفيـديو 
على تدريس مهارات وحدة تعليمية 
لكـــــــــرة الســـــــــلة وكـــــــــذلك اســـــــــتخدام 

فــــــــــي رفــــــــــع مســــــــــتوى  الكمبيــــــــــوتر
  .التحصيل المعرفي

  التجريبي
تلميذ ) ٥٠(

بالصف األول 
  والثاني الثانوي

 الفيديو -

  الكمبيوتر -

اســــــــــــــتخدام الفيــــــــــــــديو بواســــــــــــــطة  -
ــــــي وجــــــود  ــــــة ف األشــــــرطة التعليمي
الشــرح والنمــوذج أكثــر فاعليــة فــي 
تعلم واكتساب المهارات األساسية 
ـــــــة  فـــــــي كـــــــرة الســـــــلة مـــــــن الطريق

  .التقليدية



 

- 
  

  ) ٥( تابع جـــدول
 اســــــم الباحث م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٧  
  دبليو وليامز 
Williams, 

E. W  
)١٢٨( 

إنتاج 
  علمي
  م١٩٩٦

تــأثيرات بــرامج التــدريب بالوســائط 
المتعـــددة علـــى تحليـــل وتشـــخيص 

  الحركات الشعبية بالرمي

ثير تطبيــــــــق الوســــــــائط دراســــــــة تــــــــأ
المتعــــددة علــــى تحليــــل وتشــــخيص 
الحركـــــات المهاريـــــة فـــــي الرياضـــــة 

  .والتي تشبه حركة الرمي

  متطوعين) ٦(  التجريبي

جهــــــــــــاز عــــــــــــرض  -
 الشفافيات

 أختبارات مهارية -

ــــــــــل  - اســــــــــتمارة تحلي
  الحركات المهارية

توضــح النتــائج أن معــايير التفرقــة  -
الصـــــحيحة لـــــألداء كانـــــت عاليـــــة 

ــــــــــابع الرمــــــــــ ــــــــــد تت ي كــــــــــان وتحدي
 .منخفض

مســــــتويات الكفــــــاءة فــــــي تحــــــددي  -
خطــــــــأ الرمــــــــي كانــــــــت متوســــــــطة 
للدارســــين ذوي الــــدرجات األعلــــى 

  .أو السفلي

٨  
  ستيت فيشر

Stitt-
Fishar 

)١٢٧(  

إنتاج 
  علمي
  م١٩٩٦

تأثير التدريس المتفاعل باستخدام 
الوســـــــائط المتعـــــــددة مـــــــن خـــــــالل 
الكمبيـــــــوتر علـــــــى فهـــــــم الطـــــــالب 

  لمصطلح البالية

ر الكمبيــوتر علــى بيئــة اختبــار تــأثي
الـــــرقص ومعرفــــــة تــــــأثير الــــــدروس 
الفرديــــة الخاصــــة علــــى طــــالب أو 
دارســي الــرقص فــي فهــم مســتويات 

  .البالية

  التجريبي

عضوة ) ٤٠(
بالفرقة األولى 

ودارسي 
المهارات 

  األساسية للبالية

 اختبار التقنين -

المصــــــــــــــــــــــــطلحات  -
 الخاص بالدرس

اختبــــــــــــار عملــــــــــــي  -
  للبالية

لوســـائط درس الباليـــة مـــن خـــالل ا -
المتعــــــــددة قــــــــد طــــــــور فــــــــي فهــــــــم 

  .الطالب للبالية

٩  
  ستين جوليان

Stein 
Gulian 

)١٢٦(  

إنتاج 
  علمي
  م١٩٩٦

تطبيقــات التكنولوجيــا الحديثــة فــي 
التربيــة البدنيــة فــي جامعــة جــورج 

  .ماسون األمريكية

معرفـــــــــــــــــة أثـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــًال مـــــــــــــــــن 
الميكروكمبيـــــــــوتر، بــــــــــث األفــــــــــالم 
ــــــــدوائر  التعليميــــــــة عــــــــن طريــــــــق ال

يـــــة علـــــى تـــــدريب ألعـــــاب التليفزيون
القـــــوى وتطـــــوير التـــــدريب الفـــــردي 

  .لأليروبك

طالب جامعة   التجريبي
  جورج ماسون

 ميكروكمبيوتر -

  أفالم تعليمية -

ــــــــــــة  - ــــــــــــا الحديث ــــــــــــرامج التكنولوجي ب
المســتخدمة فــي الدراســة أدت إلــى 
تطـــــــوير مســـــــتوى الطـــــــالب فـــــــي 
ــــــــدان والمضــــــــمار  مســــــــابقات المي

  .واأليروبك



 

- 
  

  ) ٥(تابع جـــدول 
 ــم الباحثاســــ م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٠ 
وفاء عادل 
  الصيفي

)١٠٨(  

  دكتوراه
  م١٩٩٧

ــــــــر اســــــــتخدام بعــــــــض وســــــــائل  أث
ـــــــــم  ـــــــــي تعل ـــــــــيم ف ـــــــــا التعل تكنولوجي

  .السباحة التوقيعية

معرفـــــــــة أثـــــــــر اســـــــــتخدام الفيـــــــــديو 
م النجمة والكتيب المبرمج على تعل

الثانيـــة والثالثـــة لمبتـــدئات الســـباحة 
  التوقيعية

  التجريبي

العبة ) ٣٦(
مبدئات تحت 

سنة ) ١٢(سن 
من نادي الصيد 

  الرياضي

 جهاز فيديو -

  كتاب مبرمج -

ـــين  - ـــة احصـــائيًا ب وجـــود فـــروق دال
المجموعــــات الــــثالث فــــي النتــــائج 
ولصــــــــالح المجموعــــــــة التجريبيــــــــة 
التـــــي اســـــتخدمت الفيـــــديو ويليهـــــا 

ـــــــــــي اســـــــــــتخدمت المجمو  عـــــــــــة الت
الكتيــب المبـــرمج يليهـــا المجموعـــة 
الضابطة التي استخدمت الطريقة 

  .التقليدية

١١ 

مرفت على حسن 
  ، خفاجي

هشام صبحي 
  حسن

)٩١(  

إنتاج 
  علمي
  م١٩٩٨

استخدام بعض التقنيات التعليميـة 
في تعلـيم بعـض مهـارات الجمبـاز 
ــــــــق مســــــــتوى  وأثرهــــــــا علــــــــى تحقي

  التمكن في األداء المهاري

رفة أثر التقنيـات التعليميـة علـى مع
تحقيـــق مســـتوى الـــتمكن فـــي األداء 
للمهــــارات المختــــارة لطــــالب عينــــة 

  البحث

  التجريبي

طالب ) ٣٥(
بالفرقة الثالثة 
بكلية التربية 
  الرياضية

 شرائط الفيديو -

شـــــــــــريط تســـــــــــجيل  -
 صوتي

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  -
 الفوتوغرافية

الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــومات  -
 التوضحيحة

  الكتيب المبرمج -

إحصـائية وجود فـروق ذات داللـة  -
بــين مجمــوعتين البحــث التجريبيــة 

 .والضابطة في القياس البعدي

أدى اســــتخدام التقنيــــات التعليميــــة  -
إلـــــى وصـــــول طـــــالب المجموعـــــة 
التجريبية إلى مسـتوى الـتمكن مـن 

  األداء المهاري



 

- 
  

  ) ٥(تابع جـــدول 
 اســــــم الباحث م

نوع 
الدراسة 
 والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات نةالعي المنھج األھداف عنوان الدراسة

  تامر أحمد حسن ١٢
)١٩(  

  ماجستير
  م١٩٩٩

ـــــيم فـــــي الجـــــزء  أثـــــر تقنيـــــات التعل
الرئيسي من الـدرس علـى مسـتوى 
األداء المهــــاري لتالميــــذ المرحلــــة 

  اإلعدادية

التعــــــــــرف علــــــــــى أثــــــــــر اســــــــــتخدام 
التقنيـــــــــات الحديثـــــــــة فـــــــــي الجـــــــــزء 
الرئيســــــــــي علــــــــــى مســــــــــتوى األداء 

ذ المرحلــــــــــــــة المهـــــــــــــاري ولتالميــــــــــــــ
  اإلعدادية

  التجريبي
تلميذ ) ٤٥(

بالصف األول 
  االعدادي

 الفيديو -

 التليفزيون -

  الصور المسلسلة -

ـــــي  - ـــــة ف ـــــات الحديث اســـــتخدام التقني
التعليم في الجـزء الرئيسـي للـدرس 
يـــؤثر بصـــورة إيجابيـــة فـــي عمليـــة 
الــتعلم وخاصــة للمهــارات الحركيــة 
الصـــــــــــعبة لصـــــــــــالح المجموعـــــــــــة 

عــة التــي التجريبيــة وتفــوق المجمو 
ـــديو يليهـــا الصـــور  اســـتخدمت الفي
المسلســــــــــــــــلة ثــــــــــــــــم المجموعــــــــــــــــة 

  .الضابطة

١٣ 
فاطمة محمد 
  محمد فليفل

)٦٧(  

  ماجستير
  م١٩٩٩

ـــــــــرح  ـــــــــامج تعليمـــــــــي مقت أثـــــــــر برن
باســتخدام الوســائط المتعــددة علــى 
ـــــــــم بعـــــــــض مهـــــــــارات الســـــــــلة  تعل
لطلبـــــات كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية 

  بالمنيا

تصـــميم برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام 
ســــــائط المتعــــــددة ومعرفــــــة أثــــــره الو 

ـــــى تعلـــــم بعـــــض مهـــــارات كـــــرة  عل
ـــــي وآراء  الســـــلة والتحصـــــيل المعرف

) الجانـــــب الوجـــــداني(وانطباعـــــات 
لطالبـــــات كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية 

  .بالمنيا

  التجريبي

طالبة ) ٦٠(
بالفرقة الثانية 
بكلية التربية 
  الرياضية بالمنيا

 جهاز الفيديو -

 تليفزيون -

 نماذج -

 صور فوتوغرافية -

 اختبار معرفي -

  اختبار وجداني -

أســـــــلوب الوســـــــائط المتعـــــــددة ذي  -
فاعليــــــة فــــــي تعلــــــم مهــــــارات كــــــرة 
الســلة بصــورة أكبــر لــدى طالبــات 

 .المجموعة التجريبية

إن أســلوب الوســائط المتعــددة ذي  -
فاعليــــــــــــــــة عاليــــــــــــــــة علــــــــــــــــى آراء 
وانطباعـــــات أفـــــراد عينـــــة البحـــــث 
ممــا يســاعد علــى تحقيــق الجانــب 

  .الوجداني



 

- 
  

  ) ٥( تابع جـــدول
 اســــــم الباحث م

نوع 
الدراسة 
 والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٤ 
هشام محمد عبد 

  الحليم
)١٠٧(  

  ماجستير
  م١٩٩٩

فاعلية استخدام الوسائط المتعـددة 
علــى مســتوى أداء بعــض مهــارات 
كـــــــرة اليـــــــد لطلبـــــــة كليـــــــة التربيـــــــة 

  عة طنطاالرياضية جام

التعــــــــرف علــــــــى فاعليــــــــة أســــــــلوب 
الوســـــائط المتعـــــددة علـــــى مســـــتوى 

  .أداء بعض مهارات كرة اليد
  التجريبي

طالبا ) ١٥٠(
بالصف األول 
بكلية التربية 
  الرياضية

 الفيديو -

 أوراق العمل -

 النماذج -

مجموعـــة الوســـائط  -
  المجمعة

أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة كـــــان  -
 مهارات الأكثر تأثيرا على تعلم 

لوســائط هــو الفيــديو يليــه أفضــل ا -
 أوراق العمل ثم النماذج الخشبية

ـــــــــــي اســـــــــــتخدمت  - المجموعـــــــــــة الت
الوسائط مجمعـة أفضـل مـن التـي 

  استخدمت الوسائط منفردة

١٥ 
  باد فيلد وآخرون
Padfield & 

Others 
)١٢٤(  

إنتاج 
  علمي
  م٢٠٠٠

إدراك الطالـــب إلســـتخدام مهـــارات 
بــــــــرامج الكمبيــــــــوتر فــــــــى التربيــــــــة 

  .الرياضية

عــرف علــى مــدى إدراك الطالــب الت
إلستخدام مهارات برامج الكمبيـوتر 

  .فى التربية الرياضية
  طالب ) ٣٣(  التجريبي

 الصور -

االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  -
 المعرفية

اختبـــارات مهــــارات  -
  الكمبيوتر

ــــــــــــــرامج  - الوســــــــــــــائل المتعــــــــــــــددة لب
الكمبيــــوتر يمكــــن أن تخلــــق بيئــــة 
أكثـــــــر فاعليــــــــة للتعلـــــــيم بالنســــــــبة 
للتربيـــــــــــــة الرياضـــــــــــــية ، وعلـــــــــــــى 

متعلمــــين والمعلمــــين أن يضــــعوا ال
  .فى اإلعتبار هذا الهدف

١٦ 
حسين فهمي 
  عبد الظاهر

)٣٢(  

إنتاج 
  علمي
  م٢٠٠٠

اســـــتخدام تكنولوجيـــــا التعلـــــيم  أثـــــر
الحركيـة  تعلم بعض المهـاراتفي 

  فى المصارعة والمعرفية 

التأكــــــد مــــــن اســــــتخدام تكنولوجيــــــا 
ــــرة الحركيــــة  ــــل الخب ــــي نق ــــيم ف التعل

ن اإليجابيـة والمعرفية بشكل يتضـم
  من العملية التعليمية

  التجريبي
طالبة ) ٤٠٠(

بكلية التربية 
  الرياضية

 الصور -

االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  -
 المهارية

االختبــــــــــــــــــــــــــــــــــارات  -
  المعرفية

األســلوب المقتــرح ســاهم بإيجابيــة  -
فــــي تعلــــم المهــــارات قيــــد البحــــث 
وكـــــــــــــذلك مســـــــــــــتوى التحصـــــــــــــيل 

  .المعرفي مما يدل على فاعليته



 

- 
  

  ) ٥(تابع جـــدول 
 ـــم الباحثاســـ م

نوع
الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

١٧ 
مصطفى عبدالقادر 

  عبدالوهاب
)٩٤(  

  دكتوراه
  م٢٠٠٠

تصـــــــــــــميم منظومـــــــــــــة للوســـــــــــــائط 
المتعــددة وأثرهــا علــى تعلــم بعــض 

  مهارات كرة القدم للمبتدئين

تصــميم برنــامج باســتخدام منظومــة 
لوســـــائط المتعـــــددة ومعرفـــــة أثرهـــــا ا

على تعلم بعض مهارات كرة القـدم 
والتحصـــيل المعرفـــي لمبتـــدئي كـــرة 
القــــــــــدم بنــــــــــادي النجــــــــــوم بمدينــــــــــة 

  السادات

  مبتدئا) ٦٠(  التجريبي
 الفيديو -

اختبــــار التحصــــيل  -
  المعرفي

االسلوب التقليدي ساهم بإيجابية فـي  -
ـــــم مهـــــارات كـــــرة القـــــدم ومســـــتوى  تعل

 .التحصيل المعرفي

لوب الوســـائط المتعـــددة كـــان أثـــر أســـ -
فعاليــــــــة فـــــــــي التحصــــــــيل المعرفـــــــــي 

  .والمهاري لكرة القدم

  منى محمود محمد ١٨
)١٠٠(  

  دكتوراه
  م٢٠٠٠

فاعليـــــة بـــــرامج الكمبيـــــوتر متعـــــدد 
ــــــى الرســــــوم  الوســــــائل القائمــــــة عل
والصـــــــور المتحركـــــــة فـــــــي تعلـــــــيم 

  المهارات الحركية

التعــــــرف علــــــى األســــــلوب األمثــــــل 
ة الحركيـــــة، لتقـــــديم عـــــرض المهـــــار 

والتعـــــــرف علـــــــى ســـــــرعة العـــــــرض 
المثلــى لتقــديم المهــارة الحركيــة فــي 

  برامج الكمبيوتر

  التجريبي

طالبة ) ٩٦(
بالفرقة األولى 
بكلية التربية 
  الرياضية

 رسوم متحركة -

 صور متحركة -

  الكمبيوتر -

وجـــــــــود فـــــــــروق دالـــــــــة احصـــــــــائيًا  -
لصـــــــالح المجموعـــــــات التجريبيـــــــة 
التــي تســتخدم أســلوب الجمــع بــين 

وم المتحركــــــــــــة والصــــــــــــور الرســــــــــــ
 .المتحركة معاً 

أن أســــلوب الجمـــــع بــــين الصـــــور  -
الثابتــــــة والرســــــوم المتحركــــــة فــــــى 
بــــرامج الكمبيــــوتر أعطــــى أفضــــل 

  .النتائج عند تعلم المهارة

١٩
 أحمد عبدالفتاح

  حسين
)٧( 

  ماجستير
 م٢٠٠١

فاعليــــة بعــــض أســــاليب اســــتخدام 
م ١١٠الكمبيوتر في تعلم مسابقة 

 .حواجز

اعليـــــــــة بعـــــــــض فالتعـــــــــرف علـــــــــى 
أســـــاليب اســـــتخدام الكمبيـــــوتر فـــــي 

 م حواجز١١٠تعلم مسابقة 

 التجريبي

طالبًا ) ١١٠(
بالفرقة الثانية 
بكلية التربية 
 الرياضية

اختبـــــــــارات بدنيـــــــــة  -
 ومهارية

 الكمبيوتر -

أن طـــــالب المجموعـــــة التجريبيـــــة  -
التــــي اســــتخدمت الكمبيــــوتر كــــان 
أدائهــا أفضــل مــن أداء المجموعــة 

 الضابطة



 

- 
  

  ) ٥(دول تابع جـــ
 اســــــم الباحث م

نوع 
الدراسة 
 والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٢٠ 
النبوي عبد 
  الخالق سالمة

)١٦(  

  ماجستير
  م٢٠٠١

تـــأثير اســـتخدام الحاســـب اآللـــي 
متعــــــددة الوســــــائط علــــــى تعلــــــم 

  بعض مهارات الجمباز

ب اآللــي معرفـة أثــر اســتخدام الحاســ
ــــم مهــــارة  ــــى تعل متعــــدد الوســــائط عل
الوقــــوف علــــى الــــرأس ، الســــند فــــي 
الشقلبة الجانبيـة لليـدين، القفـز فتحـًا 

  .فوق المهر

  التجريبي
تلميذ ) ٣٠(

بالصف الثاني 
  اإلعدادي

  أجهزة كمبيوتر -

ـــــتعلم بواســـــطة الحاســـــب اآللـــــي  - ال
متعــــدد الوســــائط لــــبعض مهــــارات 
الجمبــاز يــؤدي إلــى نتــائج أفضــل 

ومهاريـــــــــًا مـــــــــن تعلمهـــــــــا  معرفيـــــــــاً 
  بالطريقة التقليدية

  نهي أحمد سامي ٢١
)١٠٥(  

  ماجستير
  م٢٠٠١

تــــــــــأثير اســــــــــتخدام تكنولوجيــــــــــا 
التعلـــــــــيم علـــــــــى تعلـــــــــم بعـــــــــض 
المهـــــــــــارات الحركيـــــــــــة بـــــــــــدرس 
التربيــــــــــة الرياضــــــــــية للمرحلــــــــــة 

  اإلعدادية

التعـــــــــرف علـــــــــى تـــــــــأثير اســـــــــتخدام 
تكنولوجيا التعليم في الجزء الرئيسي 

ين مســــتوى مــــن الــــدرس علــــى تحســــ
األداء المهــــــاري لــــــبعض المهــــــارات 

  الحركية للتلميذات

  التجريبي
طالبة ) ٦٠(

بالصف األول 
  اإلعدادي

 صور مسلسلة -

 فيديو -

  النموذج -

ـــــيم فـــــي  - اســـــتخدام تكنولوجيـــــا التعل
البحـــــث لـــــه تـــــأثير إيجـــــابي علـــــى 
تحســـــين مســـــتوى األداء المهـــــاري 
ـــــــدى المجموعـــــــة  ـــــــاز ل ـــــــي الجمب ف
يو التجريبيــة التــي اســتخدمت الفيــد

عـــــن المجموعـــــة الضـــــابطة التـــــي 
  .استخدمت الشرح والنموذج

٢٢ 
محمد إسماعيل 

  محمد
)٧٥(  

  دكتوراة
  م٢٠٠٣

تــأثير اســتخدام بعــض الوســائط 
ـــــــم بعـــــــض  ـــــــى تعل ـــــــردة عل المنف
مهـــــــــــارات الســـــــــــباحة لتالميـــــــــــذ 
المرحلـــــــــة اإلعداديـــــــــة بمدينـــــــــة 

  المنيا

تصــــميم برنــــامج تعليمــــي باســــتخدام 
الوســــــائط المنفــــــردة ومعرفــــــة تــــــأثيره 
علــى تعلــم بعــض مهــارات الســباحة 
ـــــــــى الـــــــــبطن  لســـــــــباحة الزحـــــــــف عل
ـــــــــــــــــــــــي وآراء  والتحصـــــــــــــــــــــــيل المعرف

  وانطباعات التالميذ الوجدانية

  تلميذ) ٦٠(  التجريبي

 الكتيب المبرمج -

 الفيديو -

جهـــــــــــــاز عـــــــــــــرض  -
 الشرائح

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  -
  التوضيحية

اســـتخدام الوســـائط كـــان لـــه تـــأثير  -
ايجابي على مجموعـة البحـث فـي 

 األداء المهاري

خـتالف فـي تـأثير الوسـائط هناك ا -
لصــالح الفيــديو فالشــرائح فالكتيــب 

  .المبرمج فالصور التوضيحية



 

- 
  

  ) ٥(تابع جـــدول 

  

 اســــــم الباحث م
نوع

الدراسة 
والتاريخ

 أھم النتائج وسائل جمع البيانات العينة المنھج األھداف عنوان الدراسة

٢٣ 
حسام محمد 
  محمد أبوحماد

)٢٨(  

  ماجستير
  م٢٠٠٤

ير الوسائط المتعددة على تعلـم تأث
بعـــض مهـــارات الكاراتيـــه لطـــالب 

  كلية التربية الرياضية

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير الوســــــــائط 
المتعددة على تعلـم بعـض مهـارات 
الكاراتيـــــــه لطـــــــالب كليـــــــة التربيـــــــة 

  الرياضية

  التجريبي

طالب ) ٦٠(
بكلية التربية 
الرياضية 
  بالزقازيق

اســـــــــــــــــــــتطالع رأي  -
 الخبراء

 االختبارات -

  سح المرجعيالم -

أســـلوب الوســـائط المتعـــددة باســـتخدام  -
 –الشـــفافيات  -الكمبيـــوتر –المعلـــم (

ســـاهم بطريقـــة ايجابيـــة فـــي ) الصـــور
  .تعلم مهارات الكاراتيه قيد البحث

٢٤ 
فاطمة أحمد 
  حسن بسيوني

)٦٦(  

  دكتوراه
  م٢٠٠٥

تـــــأثير برنـــــامج تعلمـــــي باســـــتخدام 
أســــــــــــلوب الوســــــــــــائط التعليميــــــــــــة 

اسب اآللي المنفردة من خالل الح
علـــــى تعلـــــم بعـــــض مهـــــارات كـــــرة 
الســــــــــلة لــــــــــدى طالبــــــــــات شــــــــــعبة 
التـــدريس بكليـــة التربيـــة الرياضـــية 

  بطنطا

التعــــــــرف علــــــــى تــــــــأثير البرنــــــــامج 
التعليمي باسـتخدام الحاسـب اآللـي 
ـــــى تعلـــــم بعـــــض مهـــــارات كـــــرة  عل
الســــــلة لطالبــــــات شــــــعبة التــــــدريس 

  بكلية التربية الرياضية بطنطا

  التجريبي

طالبة من ) ٦٠(
رقة الثالثة الف

شعبة تدريس 
بكلية التربية 
  الرياضية بطنطا

 اختبارات مهارية - 

اختبــــار التحصــــيل  -
 المعرفي

 اختبار الذكاء -

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمارة  -
 االنطباعات

استمارة تقييم شكل  -
  األداء

اســتخدام الوســائط التعليميــة المنفــردة 
مــن خــالل الحاســب اآللــي لــه تــأثير 
إيجــــابي علــــى المجموعــــة التجريبيــــة 

ر الصــور الفوتوغرافيــة أكثـر مــن تـأثي
.  

٢٥ 
نفين حنفي 
  عبدالخالق

)١٠٤(  

  دكتوراه
  م٢٠٠٥

فاعليــــــة برنــــــامج تعليمــــــي مقتــــــرح 
باستراتيجية كلير في تفريد التعليم 
باســتخدام الوســائط المتعــددة علــى 

  .تعلم بعض مهارات البالية

التعــرف علــى مــدى فاعليــة برنــامج 
تعليمــــي مقتــــرح باســــتراتيجية كليــــر 

يم باســــــــــتخدام فــــــــــي تفريــــــــــد التعلــــــــــ
الوسائط المتعددة على تعلم بعض 

  .مهارات البالية

  التجريبي
طالبة ) ٦٠(

بكلية التربية 
  الرياضية بطنطا

اختبــــــــارات القــــــــدرة  -
 العقلية

اختبـــارات القــــدرات  -
 البدنية والمهاري

اختبــــار التحصــــيل  -
  المعرفي

ـــامج التعليمـــي المقتـــرح  - يـــؤثر البرن
ــــــــــر باســــــــــتخدام  باســــــــــتراتيجية كلي

تعــــددة تــــأثيرًا إيجابيــــا الوســــائط الم
ــــــــــــــي  ــــــــــــــى التحصــــــــــــــيل المعرف عل

  والمتغيرات المهارية قيد البحث



 - ٩٥ -
 الفصل الثالث

  ثــراءات البحـــجإ

 :منهج البحث

وقــــــد اســــــتعان الباحـــــــث ،  البحــــــث لطبيعــــــةاســــــتخدم الباحــــــث المــــــنهج التجريبــــــي لمناســـــــبته 
وذلــــــــك ،  نبعــــــــي لمجمــــــــوعتين تجــــــــريبيتيتبالتصــــــــميم التجريبــــــــي ذو القيــــــــاس القبلــــــــي والبعــــــــدي والت

  .علي المتغيرات التابعة يلمعرف أثر المتغير التجريب
  

  :البحث يراتتحديد متغ
هـــــــدف هـــــــذا البحـــــــث هـــــــو بنــــــــاء برنـــــــامج تعليمـــــــي باســـــــتخدام بعـــــــض أســــــــاليب  أنحيـــــــث 

تكنولوجيـــــا التعلـــــيم ومعرفـــــة فاعليتهـــــا علـــــي جوانـــــب تعلـــــم مهـــــارات كـــــرة القـــــدم لطلبـــــة كليـــــة التربيـــــة 
  :فإن البحث قد اشتمل علي المتغيرات التالية، الرياضية جامعة الزقازيق 

  

  : )تقلالمس(  المتغير التجريبي) أ(

ــــــدريس  ــــــيم خــــــالل الت ــــــا التعل ــــــي اســــــتخدام بعــــــض أســــــاليب تكنولوجي ــــــر إل يشــــــير هــــــذا المتغي
  :وهي تنقسم إلي،   "األوامر " األسلوب التقليدي عنبديًال 
  .المجموعة التجريبية األولي لطلبةأسلوب الوسائط الفائقة  -
 .المجموعة التجريبية الثانية لطلبةأسلوب الوسائط المتعددة  -

 

  : ير التابعالمتغ) ب(

ويشــــــــير هــــــــذا المتغيــــــــر إلــــــــي جوانــــــــب تعلــــــــم مهــــــــارات كــــــــرة القــــــــدم لطلبــــــــة المجمــــــــوعتين 
  :وهي تنقسم إلي، التجريبيتين 

  .مستوي التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات كرة القدم: الجانب المعرفي -
  .مستوي األداء المهاري لمهارات كرة القدم: الجانب النفسي حركي -
 .نحو استخدام البرمجية الطلبةاء وانطباعات مدي آر : الجانب الوجداني -
  

  : المتغير المتداخل) ج(

معرفــــــــة أثــــــــر المتغيــــــــر التجريبــــــــي علــــــــي المتغيــــــــر التــــــــابع كــــــــان مــــــــن الضــــــــروري ضــــــــبط ل
ومحاولــــــة ، المتغيــــــرات غيــــــر التجريبيــــــة المتداخلــــــة والتــــــي يمكــــــن أن تــــــؤثر علــــــي نتــــــائج التجربــــــة 

  :تثبيتها عند إجراء التجربة وهي تنقسم إلي

  )الذكاء(،القدرات العقلية)وزنال،الطولالعمر،(معدل النمو:البحث عينةصائص خ -
ــــــب - ــــــة التجري ــــــدريس  :خصــــــائص عملي ــــــة الت ــــــائم بعملي ــــــث الق ــــــة ، مــــــن حي والمــــــدة الزمني

 .إلجراء التجربةوالتوقيت المناسب ، لتنفيذ وحدات البرنامج الالزمة 
- ٩٥ -  

 



 - ٩٦ -

 
  التصميم التجريبي

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٦(شكل

  ةالتصميم التجريبي وخطوات تنفيذ التجرب
 :مجتمع وعينة البحث

عينة البحث األساسية

 المجموعة التجريبية الثانية المجموعة التجريبية األولي

 إستخدام أسلوب الوسائط المتعددة إستخدام أسلوب الوسائط الفائقة

 القياسات القبلية ألدوات جمع البيانات

 تطبيق أسلوب التدريس المتبع

 عددةبرمجية الوسائط المت برمجية الوسائط الفائقة

 دراسة محتوي الوحدة ذاتيًا من خالل الكمبيوتر

 الطريقة الخطية الطريقة التشعبية

 االنتقال لالختبار المعرفي للتأكد من مدي فهم المتعلم

 نعم ال %٨٠هل حقق المتعلم مستوي اتقان 

 االنتقال إلي الملعب لتطبيق ما شاهدة دة مرة أخريتكرار دراسة الوح

 القياسات البعدية ألدوات جمع البيانات

 )بقاء أثر التعلم(القياسات التتبعية



 - ٩٧ -
ين جامعــــــة نــــــيتمثــــــل مجتمــــــع البحــــــث فــــــي طلبــــــة الفرقــــــة الثانيــــــة بكليــــــة التربيــــــة الرياضــــــية ب

وقـــــد قـــــام ،  طالـــــب) ٣٨٤(والبـــــالغ عـــــددهم . م ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥الزقـــــازيق خـــــالل العـــــام الجـــــامعي 
بنســـــبة مئويـــــة ، طالـــــب ) ٤٠(عينـــــة البحـــــث بالطريقـــــة العمديـــــة والبـــــالغ عـــــددهم  باختيـــــارباحـــــث ال

مــــــن لــــــديهم شــــــهادات  اســــــتبعادوذلــــــك بعــــــد ، مــــــن مجتمــــــع البحــــــث الكلــــــي )  ٪١٠.٤٢(قــــــدرها 
وقـــــد ،  طلبـــــة) ٩(فـــــي الحضـــــور والطلبـــــة البـــــاقين لإلعـــــادة وكـــــان عـــــددهم  امرضـــــية ولـــــم ينتظمـــــو 

 :ة إلي مجموعتين تجريبيتين وذلك كاآلتيتم تقسيم عينة البحث األساسي
  

ـــــي - ـــــة األول ـــــي اســـــتخدمت أســـــلوب الوســـــائط ) ٢٠(قوامهـــــا : المجموعـــــة التجريبي ـــــب والت طال
 .الفائقة

طالــــــب والتــــــي اســــــتخدمت أســــــلوب الوســــــائط ) ٢٠(قوامهــــــا :الثانيــــــة المجموعــــــة التجريبيــــــة  -
 .المتعددة

  

وخـــــــارج العينـــــــة  مجتمـــــــع البحـــــــث داخـــــــلطالـــــــب مـــــــن ) ١٧(وقـــــــد إســـــــتعان الباحـــــــث بعـــــــدد 
 -الصـــــــــدق(وذلـــــــــك لحســـــــــاب المعـــــــــامالت العلميـــــــــة ) عينـــــــــة الدراســـــــــة اإلســـــــــتطالعية( األساســـــــــية
يوضــــــح تصــــــنيف مجتمــــــع وعينــــــة  )٨(وجــــــدول . المســــــتخدمة فــــــي البحــــــث اتختبــــــار لال) الثبــــــات
  .البحث

  )٨(جدول
  تصنيف مجتمع وعينة البحث

مجتمع   البيــان
  البحث

  عينة الدراسة األساسية
العينة 
 عيةاإلستطال

الطلبة 
  المستبعدون

المجموعة
التجريبية  
 األولي

 المجموعة 
  التجربية  الثانية

  ٩  ١٧  ٢٠  ٢٠  ٣٨٤  العدد

  ٪ ٢.٣٤  ٪ ٤.٤٣  ٪٥.٢١  ٪٥.٢١  ٪١٠٠  النسبة

  :ار الباحث علي هذه العينة لألسباب التاليةيوقد وقع اخت
قيامـــــه عيـــــة و عمـــــل الباحـــــث كمـــــدرس مســـــاعد بقســـــم نظريـــــات وتطبيقـــــات الرياضـــــات الجما -

  .تدريس مقرر كرة القدم ومقرر الحاسب اآللي ألفراد تلك العينةب
 .تخدام الحاسب اآللي والتعامل معهلديهم خبرات سابقة في إس -

 .في ممارسة رياضة كرة القدم المبتدئين من -

 .في مرحلة نمو واحدة يتقارب بها النضج الحركي والعقلي -



 - ٩٨ -
  : اإلحصائي لعينة البحث التوصيف

ــــــة  بالتأكــــــدباحــــــث قــــــام ال ــــــين أفــــــراد عين ــــــي الطبيعــــــي ب ــــــة المنحن ــــــل واعتدالي مــــــن مــــــدي تماث
مـــــــن تطبيـــــــق أدوات جمـــــــع البيانـــــــات  البحـــــــث مـــــــن خـــــــالل النتـــــــائج التـــــــي يـــــــتم الحصـــــــول عليهـــــــا

جميــــع النتــــائج علــــي وقوعهــــا تحــــت المنحنــــي  تــــدلحيــــث ، العينــــة تلــــك المســــتخدمة بالبحــــث علــــي 
ينـــــة البحـــــث فـــــي المتغيـــــرات المختلفـــــة كمتغيـــــرات كمـــــا تفاوتـــــت درجـــــة تجـــــانس أفـــــراد ع ، الطبيعـــــي
وبعـــــض القـــــدرات البدنيـــــة الخاصـــــة بكـــــرة  )، ارتفـــــاع القامـــــة، وزن الجســـــم  العمـــــر الزمنـــــى ( النمـــــو

ومســـــــتوي األداء الفنـــــــي )  المرونـــــــة ، الرشـــــــاقة، التحمـــــــل ،  القـــــــوة العضـــــــلية، الســـــــرعة  (القـــــــدم 
. غيـــر الـــذكاء كأحــــد القـــدرات العقليــــةلمهـــارات كـــرة القــــدم ومـــا يـــرتبط بهــــا مـــن تحصـــيل معرفــــي ومت

  .يوضح ذلك) ٩(والجدول 
  )٩(جدول

  التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية 
  البحث قيدفي جميع المتغيرات 

وحدة   المتغيرات  م
 القياس

المتوسط 
  الحسابي

اإلنحراف 
معامل   الوسيط  المعياري

  اإللتواء
معامل 
  التفرطح

              :معدالت النمو  - ١
 ,٧٣-   ,٤١  ١٨.٢١ ,٨٦  ١٨.٣٣  سنة  العمر الزمني -  

 ,٩٦-  ,٢١  ١٦٨.٩١  ٦.٣٨  ١٦٩.٣٥  سم  ارتفاع القامة -

 ,٨٢-  ,٨٣-   ٦٦.١٥  ٣.٩٥  ٦٥.٠٦  كجم  وزن الجسم -

  ١.٢٢-  ,٢٠-   ٥١.١١  ٤.٣٧  ٥٠.٨٢  درجة  )الذكاء(القدرات العقلية   - ٢

             :لبدنيةالقدرات ا  - ٣
  ١.٣٢ ,٢٤  ٣.٨١ ,٥٨  ٣.٨٦  ةدقيق  التحمل الدوري -  

 ,٦٨-  ,٤٩-   ٣١.١١  ٢.٤٧  ٣٠.٧١  ثانية  السرعة الحركية -

 ,٨٩-  ,٩٦  ٣.٩٦ ,٦٧  ٤.١٧  ثانية  سرعة اإلنتقال -

  ١.١٢ ,٧٤  ٣.٥٧ ,٥٠  ٣.٦٩  متر  سرعة اإلستجابة -

 ,٩١ ,٤٠  ٣١.٤٦  ٢.٨٩  ٣١.٨٤  سم  القدرة العضلية -

  ١.٢٣-  ,٢١-   ٣٣.١٥  ٢.٦٥  ٣٢.٩٦  عدد  القوة تحمل -

 ,٩٧-  ,٢٢  ٢٤.٧٧  ٣.١٧  ٢٥.٠٠  عدد  األداءتحمل  -

  ١.٤٤ ,٣٢  ١٧.٨١  ١.٨٦  ١٨.٠١  عدد  الرشاقة -

  ١.٠٢ ,٨١  ٥.٨٤ ,٨٦  ٦.٠٧  سم  المرونة -

  
  
  

  



 - ٩٩ -
  )٩(تابع جدول 

  المتغيرات  م
وحدة 
القيا
  س

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحرا
ف 
المعيار
  ي

معامل   الوسيط
  اإللتواء

معامل 
 التفرطح

              :األداء المهارى مستوى  - ٤
  ١.٢١-   ,٤٤  ٧.٨٩ ١.٠١  ٨.٠٤  عدد  ركل الكرة بباطن القدم -  

 ١.١٠-   ,٣١-   ١٠.٣٤  ١.٥٧  ١٠.١٨  ثانية  الجري بالكرة بوجه القدم األمامي -

 ١.٠٤-  ,٥٢-   ٧.١١ ,٨٦  ٦.٩٦  درجة  إيقاف الكرة بباطن القدم -

 ,٨٨  ١.٠١-   ٤.٠١ ,٦٠  ٣.٨١  درجة  الكرة بوجه القدم الخارجي كتم -

 ,٨٩-  ,٤١  ٤.٩٩ ,٨٦  ٥.١١  درجة  امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي -

 ١.٢٤ ,١٢  ٢٢.٩٣  ٢.١٧  ٢٣.٠٢  ثانية  المراوغة بالتمويه من جانب -

 ١.٦٨ ,٣٨-   ٦.٧٩ ,٨٦  ٦.٦٨  درجة  المهاجمة من األمام -

  ١.٣٦ ,٦٣  ٣.٠١ ,٥٩  ٣.١٣  درجة  ضرب الكرة بالرأس من الوثب عالياً  -

 ,٩٧ ,٤٠  ٥.١٢  ١.٠٢  ٥.٢٦  درجة  رمية التماس من الثبات -

  ١.١١-  ,٣٦-   ٧.٠٦  ١.٠١  ٦.٩٤  درجة  اإلرتماء لصد الكرات البعيدة -

             :شكل األداء الفنى  - ٥

 ,٩٩-  ,٨٩-   ٥.٥٤ ,٦٢  ٥.٣٦  درجة  ركل الكرة بباطن القدم -  

  ١.٠٣-  ,٢٧  ٤.٨٦ ,٧٥  ٤.٩٣  درجة  الجري بالكرة بوجه القدم األمامي -

  ١.١٩-  ,٤٦  ٥.٦٥ ,٧٤  ٥.٧٦  درجة  إيقاف الكرة بباطن القدم -

 ,٦٤ ,٦٥-   ٣.٧٤ ,٥٢  ٣.٦٣  درجة  الكرة بوجه القدم الخارجي كتم -

 ,٧٨ ,٩١-   ٤.٥٦ ,٨٥  ٤.٣٠  درجة  امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي -

  ١.٢٢ ,٥٦-   ٣.٥٣ ,٩٣  ٣.٦٣  درجة  المراوغة بالتمويه من جانب -

  ١.٤٧ ,٧٤  ٤.٥٢ ,٧٣  ٤.٧٠  درجة  هاجمة من األمامالم -

  ١.٢٦-  ,٩٤  ٤.٢٣ ,٨٤  ٤.٤٩  درجة  ضرب الكرة بالرأس من الوثب عالياً  -

  ١.٣٥-  ,٤٧  ٦.١١ ,٨٨  ٦.٢٥  درجة  رمية التماس من الثبات -

 ,٥٦-  ,٢٣  ٢.٩٨ ١.٠٢  ٣.٠٦  درجة  اإلرتماء لصد الكرات البعيدة -

  ,٣٣ ,٤٦  ٦٠.٧٣  ٧.٧٤  ٦١.٩١  ةدرج  التحصيل المعرفي اختبار  - ٦

  

-(       أن قيم معامالت اإللتواء ألفراد عينة البحث تراوحت بين ) ٩(ويتضح من جدول
وقد ،  )١.٦٨  :١.٣٥-(كما أن قيم معامالت التفرطح قد تراوحت بين ، ) ٠.٩٦ : ١.٠١

المتغيرات قيد  مما يشير إلي تماثل واعتدالية البيانات في جميع،  ٣± انحصرت هذه القيم بين
  .وهذا يعطي داللة علي خلو تلك  البيانات  من عيوب التوزيعات غير اإلعتدالية، الدراسة



 - ١٠٠ -
  :تقسيم العينة األساسية لمجموعتين تجريبيتين

التــــــي تــــــم تطبيقهــــــا علــــــي عينــــــة البحــــــث الكليــــــة لتوصــــــيفها  االختبــــــاراتفــــــي ضــــــوء نتــــــائج 
ـــــــل  ـــــــث مـــــــدي التجـــــــانس والتماث ـــــــداإحصـــــــائيًا مـــــــن حي ـــــــك  لواالعت ـــــــيم الناتجـــــــة مـــــــن تل ـــــــع الق لجمي

وفقــــــًا ، إلــــــي مجمــــــوعتين تجــــــريبيتين  األساســــــيةعينــــــة البحــــــث  بتقســــــيمقــــــام الباحــــــث ، االختبــــــارات
تبعــــًا لمــــدي التجــــانس بــــين  )الــــذكاء (  لمقــــدار الفــــروق الفرديــــة بــــين األفــــراد فــــي القــــدرات العقليــــة

  :درجات األفراد وذلك من خالل اآلتي
  ."الذكاء"  القدرات العقلية اختبارعديًا في تصا الطلبةتم ترتيب درجات  -

لمجموعــــة التجريبيــــة األولــــي ليصــــبحوا طلبــــة ا الربيــــع األدنــــي واألعلــــيتــــم تحديــــد درجــــات  -
ــــةوال ــــغ عــــددهم،  تــــي تســــتخدم أســــلوب الوســــائط الفائق ــــب ) ٢٠(حيــــث بل ــــادةطال ــــدار  لزي مق

 .ختباراال هم فىالفروق بين درجات

لمجموعــــــة التجريبيــــــة الثانيــــــة ليصــــــبحوا طلبــــــة ا األوســــــطين الــــــربعينتــــــم تحديــــــد درجــــــات  -
حيـــــث ، طالـــــب ) ٢٠(حيـــــث بلـــــغ عـــــددهم  ، التـــــي تســـــتخدم أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددةو 

  .بينهم وتزداد درجة التجانس ختباراال هم فىيقل مقدار الفروق بين درجات

ــــد مــــدي التشــــتت لكــــل مــــن المجمــــوعتين التجــــريبيتين - ــــام الباحــــث بتحديــــدهم  التــــى ولتحدي ق
) ١٠(والجــــــدول  لكــــــل مجموعــــــة مــــــنهم قــــــام الباحــــــث بحســــــاب معامــــــل االخــــــتالف، فقــــــد 

  .يوضح ذلك
  )١٠(جدول 

   ىمعامل اإلختالف لتحديد مدي التشتت النسب
  فى متغير الذكاء للمجموعتين التجريبيتين

  أوجه المقارنة
  )الذكاء (  القدرات العقلية اختبار

  الفمعامل اإلخت  اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  ٪١٠.٦٨  ٥.٤٩  ٥١.٤١  )الوسائط الفائقة(  المجموعة التجريبية األولي

  ٪٤.٣٠  ٢.١٩  ٥٠.٩٢  )الوسائط المتعددة(  الثانيةالمجموعة التجريبية 

  

 لطلبــــــة)  التشــــــتت النســــــبي(  نجــــــد أن مقــــــدار الفــــــروق الفرديــــــة) ١٠(مــــــن الجــــــدوليتضــــــح 
مجموعـــــــة الط الفائقـــــــة أكبـــــــر مـــــــن المجموعـــــــة التجريبيـــــــة األولـــــــي التـــــــي تســـــــتخدم أســـــــلوب الوســـــــائ

التجريبيـــــة الثانيـــــة التـــــي تســـــتخدم أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة علـــــي الـــــرغم مـــــن عـــــدم وجـــــود فـــــروق 
  .)١١(بين المجموعتين كما يوضحها الجدولدالة إحصائية 



 - ١٠١ -
  : نالتجريبيتي المجموعتينتكافؤ 

 ت الدراســـــةفـــــي جميـــــع متغيـــــرا نيتيبالتجـــــريقـــــام الباحـــــث بـــــإجراء التكـــــافؤ بـــــين المجمـــــوعتين 
 معــــدالتللتأكــــد مــــن عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين أفــــراد تلــــك المجمــــوعتين فــــي  ،

، ) كاتــــــل للــــــذكاء( والقــــــدرات العقليــــــة،  ) وزن الجســــــم -إرتفــــــاع القامــــــة -العمــــــر الزمنــــــي ( النمــــــو
، والســــــــــرعة الحركيــــــــــة ، وســــــــــرعة االنتقــــــــــال ، وســــــــــرعة  الــــــــــدورى التحمــــــــــل ( القــــــــــدرات البدنيــــــــــةو 

ـــــوة ،االســـــتجا ـــــدرة العضـــــلية ، وتحمـــــل الق ـــــة،  الرشـــــاقة بة ، والق اء المهـــــاري دمســـــتوي األو ، )المرون
ـــــــي لمهـــــــارات كـــــــرة القـــــــدم ،  فـــــــي كـــــــرة القـــــــدم . ومقـــــــدار التحصـــــــيل المعرفـــــــي، وشـــــــكل األداء الفن

  .يوضح التكافؤ بين المجموعتين التجربتين) ١١(والجدول 
  

  )١١(جدول
  بتينداللة الفروق بين مجموعتين البحث التجر 

  قيد البحثالمتغيرات جميع في  

"ت"قيمة   
مجموعة الوسائط 

مجموعة الوسائط الفائقة المتعددة وحدة 
القياس

  م المتغــيرات
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

  - ١  :معدالت النمو  
  العمر الزمني -  سنة  ١٨.١٩  ,٧٧  ١٨.٤٦  ,٩٤  ١.١٨

  ارتفاع القامة -  سم  ١٦٧.٢٣  ٦.٩٨  ١٦٩.١٥  ٦.١٧  ١.٠٩ 
  وزن الجسم -  كجم  ٦٤.٥٧  ٣.٩٣  ٦٥.٨٦  ٤.٠٦  ١.٢١
  - ٢  )لذكاءكاتل ل(القدرات العقلية  درجة  ٥١.٤١  ٥.٤٩  ٥٠.٩٢  ٢.١٩  ,٤٤

  - ٣  :لبدنيةالقدرات ا  
  التحمل الدوري -  دقيقة  ٣.٨٦  ,٥٩  ٣.٧٥ ,٥٤  ,٧٣

 

  كيةالسرعة الحر  -  ثانية  ٣١.١٣  ٢.٤٤  ٣٠.٥٨  ٢.١٢  ,٩٠
  سرعة اإلنتقال -  ثانية  ٤.٠٩  ,٦٥  ٤.٢٤  ,٦٩  ,٨٤
  سرعة اإلستجابة -  متر  ٣.٦٢  ,٤٨  ٣.٧٥ ,٥١  ,٩٨
  القدرة العضلية -  سم  ٣١.٨٦  ٢.٧٨  ٣١.٧٤  ٢.٦٩  ,١٦
  حمل القوةت -  عدد  ٣٢.٩٦  ٢.٥٨  ٣٣.٠٨  ٢.٤٤  ,١٨
  األداءتحمل  -  عدد  ٢٤.٨٨  ٢.٩٨  ٢٥.١٠  ٢.٨٨  ,٢٨
  الرشاقة -  عدد  ١٨.١٢  ١.٧٤  ١٧.٩٩  ١.٨٦  ,٢٧
  المرونة -  سم  ٥.٩٧ ,٩٠  ٦.٠٤ ,٨٢  ,٣٠

  - ٤  :مستوى األداء المهارى  
ركل الكرة بباطن القدم - عدد  ٨.١١ ,٩٤  ٧.٩٨  ١.٠٢ ,٥٠  

 
الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى-  ثانية  ١٠.١٨  ١.٥٠  ١٠.٢٤  ١.٤٤ ,١٥  

٢٠= ن   



 - ١٠٢ -
دمإيقاف الكرة بباطن الق - درجة  ٧.٠٦ ,٨٨  ٦.٩٣  ,٩٢ ,٥٤  

  )١١(جدولتابع 
 

"ت"قيمة   
مجموعة الوسائط 

مجموعة الوسائط الفائقة المتعددة وحدة 
القياس

  م المتغــيرات
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

كتم الكرة بوجه القدم الخارجى - درجة  ٣.٨٤ ,٦٤  ٣.٩١ ,٥٩ ,٤٣  

 

الكرة بوجه القدم االمامىامتصاص -  درجة  ٤.٩٨ ,٧٧  ٥.١١  ,٨٤ ,٦٠  

المراوغة بالتمويه من جانب - ثانية  ٢٣.١٢  ١.٩٤  ٢٢.٩٨  ٢.١٣ ,٢٦  

المهاجمة من األمام - درجة  ٦.٧٤  ,٨٣  ٦.٦٢  ,٨٩ ,٥٢  

ضرب الكرة بالرأس من الوثب - درجة  ٣.٢٤ ,٦٢  ٣.١٣ ,٥٩  ,٦٨  

رمية التماس من الثبات - درجة  ٥.٢٧ ,٨٧  ٥.١٩ ,٩٣  ,٣٣  

االرتماء لصد الكرات البعيدة - درجة  ٦.٩١ ,٨٩  ٧.٠٤ ,٩٧ ,٥٢  

  - ٥  :شكل األداء الفنى  
ركل الكرة بباطن القدم - درجة  ٥.٣١ ,٦٩  ٥.٢٢ ,٥٨  ,٥٣  

 

الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى-  درجة  ٤.٨٨ ,٧٨  ٤.٩٧ ,٨٢  ,٤٢  

إيقاف الكرة بباطن القدم - درجة  ٥.٧٣  ,٨١  ٥.٦٧ ,٧٨ ,٢٨  

كتم الكرة بوجه القدم الخارجى - درجة  ٣.٦٢  ,٥٥  ٣.٥٥ ,٥٧ ,٤٧  

امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى-  درجة  ٤.١٠  ,٨٩  ٤.٢٢ ,٨٣ ,٥٢  

المراوغة بالتمويه من جانب - درجة  ٣.٢٧ ,٩٧  ٣.٣٤ ,٩٢ ,٢٨  

المهاجمة من األمام - درجة  ٤.٥٣ ,٧٨  ٤.٦٥ ,٧٥ ,٥٩  

بالرأس من الوثب ضرب الكرة - درجة  ٤.٤٦ ,٨٣  ٤.٣٩ ,٨٧ ,٣١  

رمية التماس من الثبات - درجة  ٦.٢٨ ,٩٤  ٦.١٩ ,٩١ ,٣٦  

االرتماء لصد الكرات البعيدة - درجة  ٢.٩٨  ١.٠٣  ٣.٠٩ ,٩٦ ,٤١  

  - ٦  التحصيل المعرفي اختبار درجة  ٦٠.٨٩  ٧.٣٢  ٦١.٥٧  ٧.٤٦ ,٨٥
  ٢.٠٩٣=  ,٠٥عند مستوي معنوية الجدولية " ت"قيمة  *

  

عــــــــدم وجــــــــود فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوي ) ١١(ويتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول
بــــــــين المجموعــــــــة التجريبيــــــــة األولــــــــي التــــــــي تســــــــتخدم أســــــــلوب الوســــــــائط الفائقــــــــة  ,٠٥معنويــــــــة 

ــــــرات النمــــــو  ــــــي متغي ــــــي تســــــتخدم أســــــلوب الوســــــائط المتعــــــددة ف ــــــة الت ــــــة الثاني والمجموعــــــة التجريبي
ـــــــــة والمســـــــــتوي المهـــــــــاري وشـــــــــكل  ـــــــــدرات البدني ـــــــــي وال األداءوالق ـــــــــة والتحصـــــــــيل الفن ـــــــــدرات العقلي ق

ممـــــا يشـــــير إلـــــي تكـــــافؤ مجمـــــوعتين البحـــــث وأن أي فـــــروق مســـــتقبلية يمكـــــن إرجاعهـــــا ،  المعرفـــــي
والــــــذي يتمثــــــل فــــــي أســـــاليب تكنولوجيــــــا التعلــــــيم المســــــتخدمة ) المســـــتقل( إلـــــي المتغيــــــر التجريبــــــي 

  .قيد البحث

٢٠= ن   



 - ١٠٣ -
  

 :أدوات المعالجة التجريبية

ـــــي  ـــــتم اإلعـــــداد تشـــــتمل أدوات المعالجـــــة التجريبيـــــة عل جميـــــع الوســـــائل التـــــي مـــــن خاللهـــــا ي
ـــــة األساســـــية للبحـــــث  ـــــة، للتجرب ـــــة مـــــن الدق ـــــي درجـــــة عالي ـــــائج عل ـــــق نت وتنقســـــم أدوات ،  بمـــــا يحق

، ويشــــــــمل مراحــــــــل بنــــــــاء البرنــــــــامج التعليمــــــــي الشــــــــق األول: المعالجــــــــة التجريبيــــــــة إلــــــــي شــــــــقين
جمــــــع ليس معينــــــة ، ولــــــيــــــتم اســــــتخدامه لتحقيــــــق نتــــــائج الــــــذي  المتغيــــــرفالبرنــــــامج التعليمــــــي هــــــو 

والشــــق  يشــــتمل علــــى مراحــــل تصــــميم وٕانتــــاج البرمجيــــات التعليميــــة ، والشــــق الثــــانى ،البيانــــات
ـــــث ـــــات التـــــي يجـــــب أن تتـــــوافر فيهـــــا المعـــــامالت العلميـــــة  وســـــائليشـــــتمل علـــــي  الثال جمـــــع البيان

  .يوضح تقسيم أدوات المعالجة التجريبية) ٧( والشكل، بدرجة عالية ) الثبات –الصدق (
  

  

  
  
  
  
  
  

  
  )٧(شكل

  تقسيم أدوات المعالجة التجريبية
  

 :مراحل بناء البرنامج التعليمي المقترح: أوالً 

فـــــــي بنـــــــاء البرمجيـــــــة التعليميـــــــة  Apptoach systemاتبــــــع الباحـــــــث أســـــــلوب الـــــــنظم 
حيــــــث ،  المعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة والمتعــــــددة لــــــتعلم المهــــــارات األساســــــية فــــــي كــــــرة القــــــدم

أســـــلوب الـــــنظم طريقـــــة تحليليـــــة نظاميـــــة يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا التقـــــدم نحـــــو تحقيـــــق األهـــــداف  يعتبـــــر
ـــــب األجـــــزاء،  المحـــــددة ـــــاء . مـــــن خـــــالل عمـــــل منضـــــبط ومرت ـــــة بن ـــــر الباحـــــث عملي ـــــالي اعتب وبالت

ــــــــب خطــــــــة شــــــــاملة وتتضــــــــمن مجموعــــــــة مــــــــن  ــــــــة تتطل ــــــــة نظامي ــــــــة تحليلي ــــــــامج كأنهــــــــا عملي البرن
ــــــرت ــــــي ت ــــــة المتسلســــــلة والت ــــــامج ،  بط معــــــًا فــــــي إطــــــاراإلجــــــراءات العلمي ــــــاء منظومــــــة البرن وقــــــد بن
  :اشتملت هذه المرحلة علي الخطوات التالية

  

 أدوات المعالجة التجريبية

 مراحل البرنامج التعليمي: أوًال 

 جمع البيانات وسائل: ثالثًا 

بناء البرمجيات التعليميةتصميم و : ثانيًا   
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  :تحديد األھداف التعليمية للبرنامج -١

  : ام معرفيـدف عـه) أ(
ــــــائق  ــــــاهيم ومعــــــارف وحق ــــــة البحــــــث المعلومــــــات مــــــن مف ــــــة عين ــــــي إكســــــاب الطلب ــــــل ف ويتمث

قــــدم والمحتــــوي المهــــاري لمهــــارات كــــرة القــــدم بــــالتطور التــــاريخي لرياضــــة كــــرة ال وقــــوانين مرتبطــــة
  .من جوانب قانونية هوما يتبع
  

  : ام مهاريـدف عـه) ب(

  :ويتمثل في إكساب الطلبة عينة البحث القدرة علي أداء مهارات كرة القدم التالية     
  مهارة ركل الكرة بباطن القدم -
 مهارة الجري بالكرة بوجه القدم األمامي -

 باطن القدممهارة إيقاف الكرة ب -

 مهارة كتم الكرة بوجة القدم الخارجي -

 امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي مهارة -

 مهارة المراوغة بالتموية من جانب -

 مهارة المهاجمة من األمام بباطن القدم -

 مهارة ضرب الكرة بالرأس بالوثب عالياً  -

 مهارة رمية التماس من الثبات -

 مهارة إرتماء حارس المرمي لصد الكرات -

 

  :ام وجدانيـدف عـه) ج(
ويتمثــــــــل فــــــــي إكســــــــاب الطلبــــــــة عينــــــــة البحــــــــث آراء واتجاهــــــــات إيجابيــــــــة نحــــــــو إســــــــتخدام 

  .البرمجية التعليمية المعدة بتقنية الوسائط الفائقة والمتعددة لتعلم مهارات كرة القدم
  

  

  )ط(ملحق :  صياغة األھداف العامة في صورة سلوكية -٢
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التعليمــــــي وصــــــياغتها فــــــي صــــــورة ســــــلوكية يمكــــــن  تــــــم ترجمــــــة األهــــــداف العامــــــة للبرنــــــامج

  :مالحظتها وقياسها من خالل
  :رفيـدف المعـاله) أ(

  :بعد  إنتهاء الطالب من دراسة البرمجية التعليمية يرجي أن يكون الطالب قادرًا علي    
  أن يتذكر الطالب بعض النواحي التاريخية المرتبطة برياضة كرة القدم -
 القانونية المرتبطة برياضة كرة القدمأن يفهم الطالب النواحي  -

 أن يتعرف الطالب علي أنواع المهارات األساسية في كرة القدم -

 أن يذكر الطالب أهمية المهارات األساسية في كرة القدم -

 أن يفهم الطالب المراحل الفنية لألداء الحركي لمهارات كرة القدم -

 ات كرة القدمأن يتعرف الطالب علي النقاط األساسية عند تعلم مهار  -

 أن يتمكن الطالب من تحليل متطلبات األداء الحركي لمهارات كرة القدم -

 أن يفرق الطالب بين األداء الصحيح والخاطئ لمهارات كرة القدم -

 أن يتمكن الطالب من شرح المهارات األساسية في كرة القدم -

 أن يتعرف الطالب علي أفضل طرق التدريس لتعلم مهارات كرة القدم -

 تكر الطالب بعض التدريبات الخاصة بالمهارات األساسية في كرة القدمأن يب -

 أن يبرز الطالب الناحية الجمالية أثناء أداء المهارات  األساسية في كرة القدم -

 أن يربط الطالب جوانب تعليم مهارة بمهارة أخري سبق تعلمها -

 أن يبرز الطالب نقاط القوة والضعف أثناء أداء مهارات كرة القدم -

 أن يلخص الطالب المشاكل التي تواجهه أثناء أداء مهارات كرة القدم -

  :اريـدف المهـاله) ب(

  :بعد إنتهاء الطالب من دراسة البرمجية التعليمية يرجي أن يكون الطالب قادرًا علي
  .أن يتمكن الطالب من أداء مهارات كرة القدم كما تم مشاهدتها بدقة -
 .في وجود أكثر من زميل بالطريقة الصحيحة أن يؤدي الطالب مهارات كرة القدم -

 .أن يتمكن الطالب من اإلحتفاظ بالجسم بشكل متزن أثناء أداء مهارات كرة القدم -

 .وفقًا لشروط األداء الصحيح أن يؤدي الطالب مهارات كرة القدم -
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 .أن يكتسب الطالب القدرة علي الربط بين مهارتين أو أكثر بشكل صحيح -

 .محددات كرة القدم بتوافق عضلي عصبي في إتجاه أن يؤدي الطالب مهار  -

 .أن يؤدي الطالب تسلسل األداء الحركي لمهارات كرة القدم كما شاهدها بالبرمجية -

أن يكتســــب الطالــــب القــــدرة علــــي تطبيــــق مهــــارات كــــرة القــــدم فــــي تــــدريبات تشــــبه المواقــــف  -
 .الحقيقية

 .في الصعوبة أن يؤدي الطالب تدريبات مهارات كرة القدم بصورة متدرجة -

 .أن يتقن الطالب حركة المتابعة عند أداء مهارات كرة القدم -
 

  :دانيـدف الوجـاله) ج(

فقد تغيرت آرائهم وٕانطباعاتهم الوجدانية فيما  التعليميةمن دراسة البرمجية  الطلبةبعد إنتهاء 
  :يلي

  .يةأن يقبل الطالب علي تعلم مهارات كرة القدم بسعادة نتيجة إلستخدام البرمج -
 .أن يشارك الطالب بإيجابية ويتخلي عن السلبية أثناء تعلم مهارات كرة القدم -

 .التشويق أثناء أداء مهارات كرة القدمبأن يشعر الطالب  -

 .أن يستجيب الطالب لتعليمات الزميل أثناء أداء مهارات كرة القدم -

 .ةلنفس وينمي السمات الشخصية الحميدأن يتجه الطالب إلي اإلعتماد علي ا -

 .أن يفضل الطالب تعلم مهارات كرة القدم باستخدام البرمجية التعليمية -

 .أن يجمع الطالب بين تحمل المسئولية وحب العلم وٕاحترامه -

 .أن ينتبه الطالب ويركز عند أداء مهارات كرة القدم -

 .أن يبدي الطالب إعجابه بالبرمجية التعليمية المستخدمة -

 .سالمة أثناء أداء مهارات كرة القدمأن يهتم الطالب بعوامل األمن وال -

 .أن يتعاون الطالب مع زمالئه عند أداء مهارات كرة القدم -

 

  :التعليمى أسس بناء البرنامج -٣

فـــــــي مختلـــــــف الجوانـــــــب البدنيـــــــة  للطلبـــــــة الســـــــنية أن يراعـــــــي خصـــــــائص النمـــــــو للمرحلـــــــة -
  .والمهارية والمعرفية والوجدانية
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  .عينة البحث الطلبةأن يراعي الفروق الفردية بين  -
  .أن يراعي التدرج من السهل إلي الصعب بما يتناسب ومستوي كل طالب -
  .لتعلم مهارات كرة القدم الطلبةأن يستثير دوافع  -
  .أن يتناسب محتوي البرنامج مع األهداف المحددة له -
  .أن يراعي توفير المكان المناسب واإلمكانات الالزمة وعوامل األمن والسالمة -
  .القدرة علي إستخدام الحاسب اآللي الطلبةأن يكسب  -
  .أن يحقق مبدأ التفاعل القائم بين الطالب ومحتويات البرنامج -
  .لموضوع التعلم الطلبةأن يتميز بالتشويق والتنوع في جوانبه ويجذب إهتمام  -
  .أن يكون بسيط وسهل وبعيد عن التعقيد والملل -
  .أن يحقق الشعور بالسعادة عند تنفيذه -
  .عينة البحث للطلبةالعقلية والتفكير العلمي المنظم  القدرات أن ينمى -
  .وتعديل أخطائهم الطلبةأن يساعد علي تقويم مستوي  -
 .في وقت واحد الطلبةأن يتيح البرنامج فرص اإلشتراك والممارسة لكل  -

  

  تحديد محتويات البرنامج -٤

المحـــــددة تـــــم تحديـــــد محتويـــــات البرنـــــامج فـــــي ضـــــوء األهـــــداف العامـــــة واألهـــــداف الســـــلوكية 
المرتبطـــــة بمهـــــارات كـــــرة القـــــدم قيـــــد  المعلومـــــات المعرفيـــــة اختيـــــارمـــــا تـــــم ك،  لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم

المـــــواد التعليميـــــة بمـــــا تشـــــمله مـــــن مقـــــاطع فيـــــديو وصـــــور ثابتـــــة ورســـــوم  تحديـــــدالبحـــــث وكـــــذلك 
ـــــوي متســـــمًا بالبســـــاطة والبعـــــد عـــــن ،  متحركـــــة وغيرهـــــا ـــــد راعـــــي الباحـــــث أن يكـــــون هـــــذا المحت وق

ـــــد ـــــةوأن يتناســـــبه مـــــع مســـــتوي وخبـــــرات  ، التعقي ـــــوي ،  وحاجـــــاتهم  الطلب ـــــار المحت ـــــل اختي وقـــــد تمث
  :فيما يلي
  
  
  

  .نبذة تاريخية عن كرة القدم -
 .نبذة عن قانون كرة القدم -

 :على األتى المحتوي المهاري في كرة القدم ويشمل -
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 مهارات ركل الكرة بباطن القدم. 

 مهارة الجري بالكرة بوجه القدم األمامي. 

  ة إيقاف الكرة بباطن القدممهار. 

 مهارة كتم الكرة بوجه القدم الخارجي. 

 مهارة امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي. 

 مهارة المراوغة بالتمويه من جانب. 

  من األمام بباطن القدم المهاجمةمهارة. 

  الثباتمهارة رمية التماس من. 

 مهارة اإلرتماء لصد الكرات البعيدة. 
 

ـــــــب هـــــــذه ا ـــــــم ترتي ـــــــة وقـــــــد ت ـــــــة التربي ـــــــة بكلي ـــــــًا للمقـــــــرر الدراســـــــي للفرقـــــــة الثاني لمهـــــــارات وفق
التـــــــى ســـــــيتم  المهـــــــارات بتحديـــــــدوقـــــــام الباحـــــــث بعـــــــد ذلـــــــك ،  ن جامعـــــــة الزقـــــــازيقبنـــــــيالرياضـــــــية 

خبــــــراء فــــــي مجــــــال ) ٧( بنــــــاء علــــــي إســــــتطالع رأي عــــــدداســــــتخدامها خــــــالل البرنــــــامج التعليمــــــى 
ــــــدم  ــــــو ، كــــــرة الق ــــــة النســــــبية لكــــــل ن ــــــد مــــــدي األهمي يوضــــــح ) ١٢(والجــــــدول  )ي(ملحــــــق . علتحدي

  .مهارةمدي األهمية النسبية لكل 
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  )١٢(جدول 

  تصنيفات المهارات األساسية في كرة القدم وفقًا لرأي الخبراء
  الترتيب  النسبة المئوية  عدد الخبراء  التصنيفات المھارات

الجري 
 بالكرة

بوجه القدم األمامي -  األول  ٥٧.١٤  ٤ 

بوجه القدم الداخلي -  ٢٨.٥٧  ٢    

بوجه القدم الخارجي -  ١٤.٢٩  ١    

 الركالت

بباطن القدم -   األول  ٧١.٤٣  ٥ 

بوجه القدم األمامي -   -   -    

بوجه القدم الداخلي -  ٢٨.٥٧  ٢    

بوجه القدم الخارجي -   -   -    

ضرب 
الكرة 
 بالرأس

من الثبات -   -   -    

من الحركة -  ٢٨.٧٥  ٢    

من الوثب -   األول  ٧١.٤٣  ٥ 

طرة السي
على 
 الكرة

إيقاف الكرة بأسفل القدم -  ١٤.٢٩  ١    

إيقاف الكرة بباطن القدم -   األول  ٨٥.٧١  ٦ 

كتم الكرة بأسفل القدم -  ١٤.٢٩  ١    

كتم الكرة بوجه القدم الداخلي -  ٢٨.٥٧  ٢    

كتم الكرة بوجه القدم الخارجي -   األول  ٥٧.١٤  ٤ 

امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي -   األول  ٥٧.١٤  ٤ 

امتصاص الكرة بالفخذ -  ١٤.٢٩  ١    

امتصاص الكرة بالصدر -  ٢٨.٧٥  ٢    

امتصاص الكرة بالرأس -   -   -    

امتصاص الكرة بباطن القدم -   -   -    

 المراوغة

من األمام  -   األول  ٨٥.٧١  ٦ 

من الجانب -  ١٤.٢٩  ١    

من الخلف -   -   -    

رمية 
 التماس

من الثبات -   األول  ٧١.٤٣  ٥ 

من الحركة -  ٢٨.٥٧  ٢    

 المھاجمة

من األمام  -   األول  ٧١.٤٣  ٥ 

من الجانب -  ١٤.٢٩  ١    

من الخلف -  ١٤.٢٩  ١    

االرتماء 
في 

حراسة 
 المرمي

اإلمساك بالكرة -  ٢٨.٥٧  ٢    

اإلرتماء لصد الكرات -   األول  ٥٧.١٤  ٤ 

ضرب الكرة بالقبضة -   -   -    

إبعاد الكرة بالقبضة -   -   -    

تحرك لسد الزواياال -  ١٤.٢٩  ١    

تمرير الكرة باليد -   -   -    

    -   -   ركلة المرمي -
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  :تحديد األنشطة التعليمية -٥

ــــم واآلخــــر يقــــوم بــــه ، يتضــــمن البرنــــامج نوعــــان مــــن األنشــــطة التعليميــــة نــــوع يقــــوم بــــه المعل
  :الطالب بغية تحقيق أهدافه وهما

  :لمـوم بها المعـأنشطة يق )أ(
ــــــىيقــــــوم بتوضــــــيح مكونــــــات جهــــــاز  : ريس البرنــــــامجقبــــــل البــــــدء فــــــي تــــــد - ، الحاســــــب اآلل

رمجيــــــة، وكيفيــــــة العمــــــل بالب،  ولوحــــــة المفــــــاتيح، فــــــأرة الوكيفيــــــة اســــــتخدام ملحقاتــــــه مثــــــل 
  .والطريقة التي تعمل بها

أثنـــــاء الـــــتعلم والقيـــــام بتـــــوجيههم  الطلبـــــةيتمثـــــل فـــــي مالحظـــــات  : أثنـــــاء تـــــدريس البرنـــــامج -
يميـــــــــة ومتابعـــــــــة تقـــــــــدمهم وتصـــــــــحيح أخطـــــــــائهم التنفيذيـــــــــة نحـــــــــو القيـــــــــام باألنشـــــــــطة التعل

  .واإلجابة علي التساؤالت التي قد تثار أثناء استخدامهم للبرمجية

تتحـــــــدد فـــــــي تكليـــــــف الطلبـــــــة بالقيـــــــام بـــــــاألداء  : مـــــــن تـــــــدريس البرنـــــــامج االنتهـــــــاءبعـــــــد  -
ـــــي المركـــــب  ـــــة المتدرجـــــة مـــــن البســـــيط إل ـــــي الخطـــــوات التعليمي ـــــل ف ـــــذي يتمث ـــــوب وال المطل

  .هل للصعبومن الس

  :أنشطة يقوم بها المتعلم )ب(
  .تمثل في إستخدام الطالب للبرمجية والسير بداخلهات -
  .إجابته عن أسئلة التقويم المتضمنة بها -
 .ممارسته للمهارات المتضمنة بها عمليًا داخل ميدان العمل التطبيقي -

  

  :نمط التعلم المستخدم في البرنامج -٦

لوجيــــــا التعلــــــيم ســــــتخدام أســــــاليب تكنو ى القــــــائم علــــــى االــــــذاتاســــــتخدم الباحــــــث نمــــــط الــــــتعلم 
والمتمثلــــــــة فــــــــي أســــــــلوب الوســــــــائط الفائقــــــــة للمجموعــــــــة التجريبيــــــــة األولــــــــى ، وأســــــــلوب الوســــــــائط 

  .المتعددة للمجموعة التجريبية الثانية
  

  :اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج -٧
  :األماكن المستخدمة في التنفيذ )أ(

  .معمل للحاسب اآللي -
  .ب كرة قدم قانونيملع -
  .غرفة خلع المالبس -
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    :األدوات المستخدمة في التنفيذ )ب(

  .قدم قانونية كرات -
  .أرماح،  أقماع،  حواجز،  كرات طبية -
  .مي تدريبامر  -
  .مقاعد سويدي -

  :الوسائل واألجهزة المستخدمة )ج(
 .المعدة بتقنية الوسائط الفائقة التعليميةالبرمجية  -

 . المتعددةة بتقنية الوسائط المعد التعليميةالبرمجية  -

 :بالمواصفات التالية اآللىحاسب الأجهزة  -

  إنتاج شركة"IBM" أو متوافق معه  

 " processor"  معالج انتل )P4 ( أو أعلي هرتزجيجا  2.4بسرعة. 

 "Ram"   ميجا هرتز أو أعلي 128ذاكرة الوصول العشوائي بسعة. 

 "Hard disk"   ميجا أو أكثر 500ـ به مساحة خالية تقدر ب صلبقرص. 

 "VBA"   ميجا بابت أو أكثر 32كارت وضوح الصورة بسعة. 

 "Monitor"   بوصة أو أكثر ملونة 17شاشة العرض بمقدار. 

 "Sound card"   بث أو أكثر 64كارت صوت بسرعة. 

 "Cd Rom"   52بسرعة  المدمجةوحدة قراءة األقراصX. 

 "Floppy disk"   ميجابيت 1.4بمقدار وحدة قراءة األقراص المرنة. 

 "Key board" لوحة المفاتيح. 

  "mouse" الفأرة . 

  "head phone" أذن سماعات. 

 "system"   نظام تشغيلXP أو أعلي. 

  



 - ١١٢ -

  :اإلطار العام لتنفيذ البرنامج -٨

تنفيــــذ البرنــــامج التعليمــــي علــــي طلبــــة الفرقــــة الثانيــــة بكليــــة التربيــــة الرياضــــية بنــــين جامعــــة  -
  الزقازيق 

  أسابيع ) ١٠(فيذ البرنامج التعليمي شهرين ونصف بواقع مدة تن -

وحـــــدة تعليميــــــة بواقـــــع وحــــــدتين ) ٢٠(عـــــدد الوحـــــدات التعليميــــــة خـــــالل تلــــــك الفتـــــرة هــــــي  -
  دقيقة ) ٩٠(زمن الوحدة التعليمية خالل األسبوع ،  تينتعليمي

لي التوزيــــــع الزمنــــــي ألجــــــزاء الوحــــــدة التعليميــــــة للمجمــــــوعتين التجــــــربتين علــــــي النحــــــو التــــــا -
:-   

  ق٨(                        اإلداريةاألعمال(  
 ق٧(            ام              ـالع إلحماءا (  
 ق١٣(                  اإلعداد البدني الخاص(  
  ق٥٥)      (تطبيق البرمجية(الجزء الرئيسي(  
 ق٧(                  لنشاط الختامي       ا(  

ـــــــ - ـــــــة التعليمي ـــــــتم مشـــــــاهدة البرمجي ـــــــوم واحـــــــد خـــــــالي ـــــــي بي ـــــــق العمل ـــــــل التطبي معمـــــــل  لة قب
  حاسب اآللي بكلية التربية الرياضية بنين جامعة الزقازيق ال

 : كاألتيية لتحديد زمن مشاهدة البرمجية التعليمية فكانت عتم إجراء دراسة استطال -

  كحد أقصي ) ق٦٠(زمن مشاهدة كل مهارة من برمجية الوسائط الفائقة  
 ق٤٢(من برمجية الوسائط المتعددة  زمن مشاهدة كل مهارة ( 

ـــــرغم مـــــن أن زمـــــن مشـــــاهدة - ـــــي ال ـــــوح برمجيـــــة عل  ، الوســـــائط الفائقـــــة يجـــــب أن يكـــــون مفت
 هتـــــم تحديــــد أقصـــــي زمــــن لمشـــــاهدة برمجيـــــة الوســــائط فائقـــــة يمكــــن أن يصـــــل إليـــــ هإال أنــــ

أفــــراد العينــــة ليكــــون بــــذلك زمــــن المشــــاهدة مغلــــق كمــــا هــــو الحــــال فــــي مشــــاهدة برمجيــــة 
ـــــك بهـــــدف الضـــــبط التجر  ،المتعـــــددة الوســـــائط ـــــوذل ـــــين مجمـــــوعتييب ـــــة ي ب  البحـــــث التجريبي

لمشـــــاهدة برمجيـــــة الوســـــائط الفائقـــــة ) ق٦٠(فـــــي زمـــــن مشـــــاهدة البرمجيـــــات إال أن زمـــــن 
  .ألن هذا الزمن أقصي من قدرات العينة هيعتبر زمنًا مفتوحًا في حد ذات

  

 

  :المناسبة للبرنامجاختيار طريقة التقويم  -٩
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  :يما يلي فريقة التقويم المتضمنة بالبرنامج المقترح تمثلت ط
  :قويم المبدئي أو التمهيدي تال) أ(

ــــتعلم  ــــد مســــتوي ال ــــامج ويعطــــي معلومــــات مهمــــة عــــن تحدي ــــذ البرن ــــدء فــــي تنفي ــــل الب ــــتم قب وي
بـــــــدأ منهـــــــا الطالـــــــب وكـــــــذلك يســـــــاعد علـــــــي تصـــــــنيف الطلبـــــــة إلـــــــي المجموعـــــــات يوالنقطـــــــة التـــــــي 

مــــن خــــالل التطبيــــق  ذلــــك وقــــد تــــم ، ة والضــــعف منــــذ بدايــــة التنفيــــذمتجانســــة وتحديــــد نقــــاط القــــو 
  :القبلي ألدوات القياس والتي اشتملت علي ما يلي

  .ات القدرات البدنيةاختبار  -
 .ات المهارات الحركيةاختبار  -

 .استبيان تقييم شكل األداء الفني -

 .القدرات العقلية اختبار -

 .صيل المعرفيالتح اختبار -
 

  :أو التكويني أو التطويري ي ئالتقويم البنا) ب(
ـــــذ  ـــــاء تنفي ـــــتم أثن ـــــامجوي ـــــى ىالتعليمـــــ البرن ـــــة عل ـــــرات مختلف تكـــــون  هومـــــن خـــــالل نتائجـــــ ، فت
القصــــــور منــــــذ البدايــــــة وتصــــــحيح مســــــار  جوانــــــب ويفيــــــد فــــــي تحديــــــد، عمليــــــة تطــــــوير البرنــــــامج 

، العمليــــة التعليميــــة علــــي أســــاس علمــــي والتعــــرف علــــي جــــدوى كــــل جــــزء مــــن جزيئــــات البرنــــامج 
فــــي كــــل وحــــدة  الموجــــودة تــــم ذلــــك مــــن خــــالل تأكــــد الباحــــث مــــن تحقيــــق األهــــداف الســــلوكية وقــــد

   .تعليمية

  :التقويم الختامي أو النهائي أو التجمعي ) ج(
ـــــامج  ـــــم تحقيقـــــهللوقـــــوف علـــــي مـــــا ، ويـــــتم هـــــذا النـــــوع فـــــي نهايـــــة التفاعـــــل مـــــع البرن مـــــن  ت

قـــــد تـــــم ذلـــــك التقـــــويم مـــــن خـــــالل و ،  هبعـــــد أن أكتمـــــل تطبيقـــــ تـــــأثير البرنـــــامجلتقـــــدير ، األهـــــداف 
   .مستواهم المهارى والفنى تقدير مدي تحصيل الطلبة ومدي تقدملتطبيق أدوات القياس 

  

  :التقويم التتبعي ) د(
وذلـــــك بهـــــدف التعـــــرف علـــــي بقـــــاء  ،فتـــــرة تطبيـــــق البرنـــــامج بشـــــهر انتهـــــاءبعـــــد  هويـــــتم تنفيـــــذ

بعــــد اســــتخدام أســــلوب الوســــائط  أثــــر تعلــــم المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة القــــدم لــــدي عينــــة البحــــث
  .الفائقة والمتعددة

  :الخبراءعلي مجموعة من  هعداد الصورة المبدئية للبرنامج وعرضإ -١٠
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ـــــم عرضـــــة علـــــي عـــــدد  مـــــن ) ك(راء ملحـــــق خبـــــ) ٧(بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن إعـــــداد البرنـــــامج ت

بـــــــبعض كليـــــــات التربيـــــــة  " كـــــــرة القـــــــدم" الرياضـــــــي  والتـــــــدريب أقســـــــام المنـــــــاهج وطـــــــرق التـــــــدريس
  :وذلك الستطالع رأيهم حول، الرياضية 

  .األهداف العامة للبرنامجوتحقيق مدي مناسبة  -
 .العملية والوضوح لمحتوي البرنامجالدقة  -

 .حتوي ومالءمتها الحتياجات الطلبةمدي مناسبة أسلوب عرض الم -

 .ة البرنامج للتطبيقصالحيو  مناسبة أساليب التقويم المستخدمةمدي  -
 

   : لبرنامجلة الصورة النھائي -١١

تضـــــــح مــــــــوافقتهم بنســــــــبة مئويــــــــة قــــــــدرها إمـــــــن خــــــــالل اســــــــتعراض آراء الخبــــــــراء وتحليلهــــــــا 
   .علي صالحية البرنامج للتطبيق% ١٠٠

  

وإنتاج البرمجيات تصميم مرحلة  :ثانيًا 
 :التعليمية 

   : إستراتيجية التدريس اختيار -١

تتناســـــب مـــــع طبيعـــــة مـــــن خـــــالل إطـــــالع الباحـــــث علـــــي مختلـــــف الوســـــائط التعليميـــــة التـــــي 
ــــــ ــــــد اإلطــــــار العــــــام لتصــــــميم  هبحث ــــــةأمكــــــن تحدي ــــــة التعليمي ــــــمــــــن خــــــالل اخت البرمجي ــــــوي ي ار محت

ـــــد أهـــــم األهـــــداف الســـــلوكية لكـــــل مهـــــارة مـــــن مهـــــارات كـــــرة ) كـــــرة القـــــدم(النشـــــاط التعليمـــــي  وتحدي
 الطلبــــةقـــد تـــم وضــــع خـــط لســـير العمــــل خـــالل البرنـــامج التعليمـــي وكيفيــــة تقـــويم مســـتوي و ،  القـــدم
كـــــــن التعـــــــرف علـــــــي فاعليـــــــة الوســـــــائط التعليميـــــــة أم ثـــــــمومـــــــن  ،تنفيـــــــذ البرنـــــــامج ل مراحـــــــل خـــــــال

وقـــــد راعـــــي الباحـــــث أثنـــــاء ، المســـــتخدمة قيـــــد البحـــــث فـــــي تعلـــــم المهـــــارات األساســـــية لكـــــرة القـــــدم 
 ةقـــــد قـــــام الباحـــــث بتنظـــــيم محتـــــوي البرنـــــامج تبعـــــًا لطبيعـــــة المهـــــار و  .البرمجيـــــات التعليميـــــةتصـــــميم 

  :هما نجزئييمحتوي إلي النة البحث حيث قسم عي الطلبةوخصائص 
  

  : دمةـزء المقـج) أ(
مســـــتمرة دون تـــــدخل مـــــن  هيعـــــرض بطريقـــــة تتابعيـــــ الـــــذى هـــــو الجـــــزء المرئـــــي مـــــن الشاشـــــة

  :اآلتيكوهي  ،الطالب وتعتبر المقدمة هي المدخل إلي الخطوات التالية للبرمجية
   " االختباراتقائمة  –دات المطلوب إتباعهااإلرشا -األشراف –اإلعداد  –العنوان  –االفتتاحية  "
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  :  وي التعليميـزء المحتـج) ب(
ار الطالــــــب خــــــالل البرنــــــامج التعليمــــــي مــــــن خــــــالل إتبــــــاع مســــــار معــــــين بحــــــوهــــــو بدايــــــة إ

ـــــتحكم فـــــي عـــــرض المهـــــارة بدقـــــة متناهيـــــة مـــــن حيـــــث الســـــرعة لبترتيـــــب محـــــدد ويمكـــــن  لطالـــــب ال
ويتكــــون المحتــــوي التعليمــــي مــــن  ،ن البرمجيــــةمــــ وقــــتوالتتــــابع وٕامكانيــــة خــــروج الطالــــب فــــي أي 

   : تيآلا
 ن تاريخ كرة القدم ويتكون منع هنبذ -

  أهداف معرفية 

 محتوي تاريخي 

 أسئلة التقويم.  
 عن قانون كرة القدم ويتكون من هنبذ -

  أهداف معرفية 

 محتوي القانون 

 أسئلة التقويم.  
  :لية المهارات األساسية في كرة القدم ويتم عرضها بالطريقة التا -

  :ارة وتنقسم إليـلوكية لكل مهـداف السـاأله - ١   
 أهداف معرفية.  
 أهداف مهارية.  
 أهداف وجدانية. 

  :المهارات األساسية في كرة القدم تعريف ومقدمة - ٢   
 ركل الكرة بباطن القدم.  
 القدم األمامي هالجري بالكرة بوج.  
 إيقاف الكرة بباطن القدم.  
 رجيالخاالقدم  هكتم الكرة بوج.  
 امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي.  
 من جانب هالمراوغة بالتموي.  
 المهاجمة من اإلمام بباطن القدم.  
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  ب عالياً ثضرب الكرة بالرأس من الو.  
 رمية التماس من الثبات.  
 اء لصد الكرات البعيدةماالرت.  

  : الخطوات الفنية لمهارات كرة القدم من حيث - ٤  
 الشرح النظري.  
 ء الحركيتسلسل األدا.  
 نماذج من موديالت عالمية.  

  :الخطوات التعليمية لمهارات كرة القدم من حيث - ٥  
 طريقة األداء.  
 طريقة المتابعة.  

  .بالمهارة للوصول لمرحلة اإلتقان االرتقاء والتقدم اتتدريب - ٦  

  .ة بكل مهارة من مهارات كرة القدمأسئلة التقويم الخاص - ٧  
ـــــب  ـــــتحكم ويحـــــدد الباحـــــث للطال ـــــك ي ـــــبالمهـــــارة المـــــراد تعلمهـــــا وبعـــــد ذل تحكمـــــًا تامـــــًا  الطال

كــــل مهــــارة علــــي قــــدر مــــن المعلومــــات العلميــــة  وتحتــــوى ، وبحريــــة فــــي الســــرعة والمســــار والتتــــابع
باإلضــــافة إلــــي بعــــض  ، لــــدي الطلبــــة متكاملــــة عرفيــــةمالتــــي تــــؤدي فــــي نهايــــة الــــتعلم إلــــي خلفيــــة 
ألهــــــداف كــــــل ويم التــــــي تقــــــيس مــــــدي تحقيــــــق الطالــــــب قــــــالتــــــدريبات الخاصــــــة بالمهــــــارة وأســــــئلة الت

االنتقــــال إلــــي المهــــارة التاليــــة أم  همكنــــيمهــــارة ويعــــرف الطالــــب بعــــد االنتهــــاء اإلجابــــة عليهــــا هــــل 
   .تلك المهارة مرة أخري يكرر

  

  إعداد مخطط البرمجية التعليمية  -٢

ــــ  ــــ   Design Documentقـــام الباحـــث بـــاإلطالع علـــي وثـــائق التصـــميم المعروفـــة ب " ل
  : وهي ) ١١٣) (م١٩٩٤" (Bunzel  "، "Morreisبنزل 
 Flow chartsخراط التدفق           -

  Story Board        اللوحة التصويرية -
 scripts                     والسيناري -

  

 ، الخـــــاص بأســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة) ل(ملحـــــق  ، وقـــــد قـــــام الباحـــــث باســـــتخدام الســـــيناريو
   :ألسباب التاليةلذلك و  ، لوب الوسائط المتعددةالخاص بأس) م(وملحق
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  .نظم في إعداد برامج الحاسب اآلليشيوع هذه الطريقة بين معظم مصممي ال -

 .مجال الحاسب اآللي في سهولة فهمها وقراءتها حتى لغير المتخصصين -

  .إمكانية التعديل والتنظيم في محتوياتها قبل اإلخراج النهائي علي الحاسب اآللي -

  .للتأليفزم البرامج الجاهزة حلة تحويلها إلي برنامج حاسب آلي باستخدام سهو  -

 –الـــــنص المكتـــــوب(يـــــتم تقـــــديم محتـــــوي البرنـــــامج باســـــتخدام مجموعـــــة مـــــن الوســـــائل مثـــــل  -
الصــــــور  –الرســــــوم المتحركــــــة  –الموســــــيقي والمــــــؤثرات الصــــــوتية  - ةالكلمــــــات المنطوقــــــ

 .)الفيديو –الثابتة 

ـــــة التـــــي ســـــيكون عليهـــــا شاشـــــات كـــــل مـــــن برمجيـــــة الوســـــائط ويعبـــــر الســـــيناريو عـــــن الكي في
ـــــة ،الفائقـــــة وبرمجيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة ـــــك  تفاعـــــل وكيفي الطالـــــب مـــــع كـــــل وســـــيط مـــــن خـــــالل تل

   .ية في عرض هذه البرمجياتمالشاشات وقد راعي الباحث التكامل والنظا
  

  :   تصميم واجھة المستخدم -٣

واجهــــــــة البرنــــــــامج  علــــــــي تصــــــــميم صــــــــبأن االهتمــــــــام األكبــــــــر فــــــــي مجــــــــال البرمجــــــــة ين
Learner interface ــــــب ــــــة المخصصــــــة للتعامــــــل مــــــع الطال ــــــي  ، وهــــــي شاشــــــة البرمجي والت

وهـــــي تلـــــك الشاشـــــة التـــــي تصـــــل فـــــي النهايـــــة  ، وأيقونـــــات زرارتحتـــــوي علـــــي قائمـــــة االختيـــــارات وأ
   .)ع( ملحق  .بين المتعلم وكود التطبيق

  

  :رض ـة العـطريق )أ(
 –الموســـــــيقي  –الفيـــــــديو  –الرســـــــوم الثابتـــــــة  –الصـــــــور (نـــــــامج يـــــــتم عـــــــرض مكونـــــــات البر 

ــــوب –الصــــوت  ــــنص المكت ــــي شاشــــة واحــــدة) ال ــــات بواســــطة ف ــــك المكون ــــين تل ــــب ب ــــل الطال  ، ويتنق
  :كاآلتي) mouse(الفأرة  زر

ــــة  - ــــة الخطي ــــتم باســــتخدام الطريق ــــل ي ــــالي –الســــابق (التنق ــــًا لتوجيهــــات الباحــــث فــــي ) الت وفق
   .برمجية الوسائط المتعددة

ـــــتم باســـــتخدام - ـــــل ي ـــــة التنق ـــــ) اربحـــــاإل(الشـــــعبية  الطريق ـــــدون توجي ـــــب ب ـــــدرات الطال ـــــًا لق  هوفق
  .في برمجية الوسائط الفائقة من الباحث

  :وقد حرص الباحث قدر اإلمكان علي ما يلي
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ة حتـــــى يســـــمح باالســـــتفادة مـــــن حمـــــتنظـــــيم شاشـــــات البرمجيـــــة بشـــــكل جيـــــد وأال تكـــــون مزد -

   .مساحتها الكلية

   .لمعرفي خالي من الحشو واالزدحامعرض المحتوي ا -

  .عرض المعلومات بطريقة شيقة ومتناسقة -

ـــــر مـــــن الصـــــورة توضـــــ - ـــــدما يكـــــون االهتمـــــام بالمعلومـــــات أكث ـــــب  ععن ـــــي الجان الصـــــورة عل
  .ويكون الكالم في الوسط والعكس صحيح

دعـــــم الشاشـــــات بلقطـــــات الفيـــــديو والصـــــور والصـــــوت والرســـــوم حتـــــى تعمـــــل علـــــي جـــــذب  -
  .البرمجية هثناء مشاهدتانتباه الطالب أ

  .هإمكانية تحكم الطالب في الجزء المراد تعلم -

  .إمكانية تحكم الطالب في المعدل الزمني لعرض المعلومات علي الشاشة -

  .أن تحتوي كل شاشة علي نشاط واحد علي األكثر -

بعيـــــدًا عـــــن المـــــادة  الطالـــــب هعـــــدم المغـــــاالة فـــــي اســـــتخدام األلـــــوان حتـــــى ال يتشـــــتت إنتبـــــا -
  .عليميةالت

  :اشات ـاغة الشـصي) ب(
المرئيـــــة (اللغتـــــين اللفظيـــــة ، و اســـــتخدم الباحـــــث عنـــــد صـــــياغة الشاشـــــات الوصـــــالت البينيـــــة 

ـــــوي الشاشـــــات  )والمســـــموعة ـــــان محت ـــــزات ، فـــــي بي ـــــديم بعـــــض التعزي ـــــي تق ـــــة ف ـــــر اللفظي واللغـــــة غي
ــــــي األســــــئلة واســــــتخدام األصــــــوات كخلفيــــــة  مثــــــل حــــــدوث التصــــــفيق عنــــــد اإلجابــــــة الصــــــحيحة عل

   .لبعض أجزاء البرمجية
  
  

  :ات ـاشـدي الشـم) ج(
فيجــــب أن تحتــــوي الشاشــــة علــــي كــــم مناســــب مــــن  ، طــــول أو قصــــر الشاشــــة هويقصــــد بــــ

المعلومــــات بمعنــــي أال تحتــــوي علــــي عــــدد كبيــــر مــــن المعلومــــات ممــــا يــــدفع الطالــــب إلــــي تخطــــي 
ولـــــذلك راعـــــي  ،الـــــبعض منهـــــا أو قليلـــــة جـــــدًا فيعـــــوق عمليـــــة الـــــتعلم ويـــــؤدي إلـــــي الشـــــعور بالملـــــل

  .الباحث أن تكون شاشات البرمجية مناسبة تماماً 
  

  

  :رض ـاشات العـونات شـمك) د(
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التعزيـــــز ، االســـــتجابة ، المثيـــــر  (اشـــــتملت الشاشـــــات علـــــي أربعـــــة عناصـــــر أساســـــية وهـــــي 

وٕان اختلفـــــــــت فـــــــــي وظيفتهـــــــــا  ،والشاشـــــــــات ال تختلـــــــــف فـــــــــي مكوناتهـــــــــا، ) والتغذيـــــــــة الراجعـــــــــة ، 
هـــــــذا باســـــــتثناء الشاشـــــــات اإلثرائيـــــــة ألنهـــــــا تتضـــــــمن اســـــــتجابة الطالـــــــب والهـــــــدف المرجـــــــو منهـــــــا 

   :ها يلي عرض تفصيلي لعناصر الشاشات كاألتىوفي ،وبالتالي ال يكون فيها تغذية راجعة
  

ويقصــــد بــــه كــــل مــــا تتضــــمنته الشاشــــة مــــن معــــارف ومعلومــــات وأســــئلة تســــاعد :  المثيــــر -
فقـــــد يكـــــون المثيـــــر ،  تهإســـــتجابالطالـــــب علـــــي أداء إجـــــراءات معينـــــة تعمـــــل علـــــي اســـــتثارة 

اءات تســـــــــاعد الطالـــــــــب علـــــــــي االســـــــــتجابة الصـــــــــحيحة حـــــــــمعلومـــــــــات أو تلميحـــــــــات أو إي
   .تمام الطالب إلنجاز أهداف التعلمهوٕاثارة إ، للموقف 

االســـــــــتجابة (  :أولهمـــــــــا نـــــــــوعين مـــــــــن االســـــــــتجابة  البرمجيـــــــــةتتضـــــــــمن :  االســـــــــتجابة -
ــــــــة ــــــــب التفاعــــــــل اســــــــتقبال المعل :) االختياري ــــــــث يتطل ــــــــرات(ومــــــــات المعروضــــــــة حي ) المثي

 .وتســـــجيل اســـــتجابة الطالـــــب لهـــــا مـــــن خـــــالل الخطـــــو الـــــذاتي تبعـــــا الختياراتـــــه واهتماماتـــــه
ـــــانى هـــــو  ـــــة(والنـــــوع الث ـــــت األســـــئلة : ) االســـــتجابة القراري ـــــب مـــــا إذا كان ـــــرر الطال وفيهـــــا يق

علـــــي زر  Mouseالمعروضـــــة علـــــي الشاشـــــة صـــــحيحة أم خاطئـــــة وذلـــــك بـــــالنقر بالفـــــأرة 
إذا كانــــــــت النتيجــــــــة خاطئــــــــة ومــــــــن ثــــــــم ) خطــــــــأ(كانــــــــت صــــــــحيحة أو زر  إذا) صــــــــواب(

ـــــ ـــــدما يخطـــــئ تنبهـــــ ، هفيتعـــــزز تعلمـــــ هتالتعزيـــــز ليتأكـــــد مـــــن صـــــحة إســـــتجاب هإعطائ  هوعن
وعليــــــة أن يكــــــرر المحاولــــــة مــــــرة أخــــــري إلــــــي أن يصــــــل إلــــــي  هالبرمجيــــــة إلــــــي أن إجابتــــــ

  .إتقان جميع المهارات المطلوبة

   ).لفظيًا وغير لفظياً (مجية تعزيزًا سمعياً استخدام الباحث في البر : التعزيز -

اســــتخدام الباحــــث فــــي البرمجيــــة ثالثــــة مســــتويات مــــن التغذيــــة الراجعــــة : الراجعــــة التغذيــــة -
والمســــتوي الثــــاني فــــي االختيــــار  مــــن األســــئلةاالختيــــار فــــي يتمثــــل المســــتوي األول منهــــا 

مضــــافًا  األســــئلة مــــنمضــــافًا إليهــــا معلومــــة والمســــتوي الثالــــث فــــي االختيــــار  مــــن األســــئلة
ــــــة الراجعــــــة المســــــتخدمة ) ٨(والشــــــكل  هإليهــــــا معلومــــــة وتوجيهــــــ يوضــــــح مســــــتويات التغذي

 .في البرمجية

  

  

  

   األولالمستوي    

  إشعار الطالب بالخطأ وتحديد اإلجابة الصحيحة

  سؤال

  سؤال

  سؤال

  إجابتك صحيحة

  خاطئةإجابتك 

  إجابتك خاطئة

  اإلنتقال المباشر للسؤال الثاني

  ءإشعار الطالب بالخطأ لمراجعة هذا الجز 
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  المستوي الثاني    

  المستوي الثالث    

  
  )٨(شكل 

  مستويات التغذية الراجعة في البرمجية
  

علــــــــي أحــــــــداث التفاعــــــــل  اعتمــــــــدتجــــــــد أن البرمجيــــــــة التعليميــــــــة نومــــــــن الشــــــــكل الســــــــابق 
وحتـــــى يكـــــون  ،المســـــتمر بـــــين الطالـــــب والمحتـــــوي التعليمـــــي مـــــن خـــــالل النقـــــر بالفـــــأرةو اإليجـــــابي 

  .هذا التفاعل إيجابيًا فقد راعي الباحث تنويع وسائل تقديم محتوي البرمجية
  

  :الخطو الذاتي وتحكم المتعلم   -٤

ة فــــي االنتقــــال بــــين أنشــــطة فالطالــــب هــــو الــــذي يــــتحكم فــــي زمــــن الــــتعلم ولــــه الحريــــة التامــــ
العــــودة إلــــي نشــــاط ســــابق أو التقــــدم إلــــي نشــــاط الحــــق أو تكــــرار القيــــام  هالبرنــــامج المختلفــــة فيمكنــــ

ـــــم ـــــك ت ـــــق ذل ـــــامج فـــــي أي وقـــــت يشـــــاء ولتحقي ـــــديم بنشـــــاط مـــــا أو الخـــــروج مـــــن البرن ـــــر مـــــن  تق كثي
  :التسهيالت في البرنامج مثل 

  

  .ح اإلنتقال داخل البرنامجمفاتيالشاشات تظل أمام الطالب حتى يضغط علي  -

ســــــهولة التنقــــــل داخــــــل الشاشــــــات النشــــــاط الواحــــــد مــــــن خــــــالل مفتــــــاحي الســــــابق والتــــــالي  -
 .تكرار أي نشاط ألي عدد من المراتوٕامكانية 

 .الطالب من خالل مفتاح خروج هحرية إنهاء البرنامج في الوقت الذي يحدد -
 

   :والمتعددة إنتاج البرمجيات التعليمية بتقنية الوسائط الفائقة  

  إنتاج مكونات البرمجية  -١

  :ديو ـات الفيـاج لقطـإنت) أ(
ـــــم  ـــــي ت ـــــدم والت ـــــي كـــــرة الق ـــــديو الخاصـــــة بكـــــل المهـــــارات األساســـــية ف ـــــاج لقطـــــات الفي ـــــم إنت ت

ــــديو ــــد مــــن شــــرائط الفي ــــك مــــن  الخاصــــة الحصــــول عليهــــا مــــن العدي ــــيم مهــــارات كــــرة القــــدم وذل بتعل
لتربيــــــــة الرياضــــــــية بالزقــــــــازيق ومــــــــن قبــــــــل االتحــــــــاد مكتبــــــــة قســــــــم الرياضــــــــات الجماعيــــــــة بكليــــــــة ا

ـــــدم  ـــــة ، المصـــــري لكـــــرة الق ـــــع المختلف ـــــي المواق ـــــديو الموجـــــودة عل ـــــي لقطـــــات الفي هـــــذا باإلضـــــافة إل
وكــــــذلك تســـــجيل بعــــــض لقطـــــات الفيــــــديو مـــــن القنــــــوات  ، )WWW(لشـــــبكة المعلومــــــات الدوليـــــة 
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قــــام  ، ثــــم )T.V tuoner(التليفزيونيــــة المتخصصــــة فــــي كــــرة القــــدم وذلــــك مــــن خــــالل كــــارت 

اللقطـــــات لتجميعهـــــا وتقطيعهـــــا ودمـــــج التعليـــــق الصـــــوتي  هالباحـــــث بعـــــد ذلـــــك بـــــإجراء مونتـــــاج لهـــــذ
 Movie marker xP(وقــــد تمــــت عمليــــة المونتــــاج باســــتخدام برنــــامج  ، المصــــاحب لهــــا

Adobe Premier(   
  

  : وتية ـرات الصـاج الموسيقي والمؤثـإنت) ب(
لتســـــجيل الصـــــوت والموســـــيقي وعمـــــل مونتـــــاج ) Jet audio(اســـــتخدام الباحـــــث برنـــــامج 

ـــــك األصـــــوات  ـــــامج ، لتل  إلدخـــــال) Greative were studio(كمـــــا اســـــتعان الباحـــــث ببرن
مــــــن خــــــالل كــــــارت ) مــــــؤثرات صــــــوتية –تعليــــــق صــــــوتي  –موســــــيقي (مجموعــــــة مــــــن األصــــــوات 

وذلــــــك بهــــــدف التعليــــــق أو التعزيــــــز  ، الموجــــــود بالحاســــــب اآللــــــي) sound card(الصــــــوت 
مــــن ه لمــــا تتركــــ اللفظيــــة ،ال يفــــوق تــــأثير الرســــائل فعــــعاليــــة البرمجيــــة لمــــا لهــــا مــــن تــــأثير فلزيــــادة 

  .االنطباعات وبقاء اثر التعلم لدي الطالب دقص
  

  :وم ـابتة والرسـور الثـاج الصـإنت) ج(
ئط الفيـــــديو التعليميـــــة لجميـــــع المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم فقـــــد تـــــم امـــــن خـــــالل شـــــر 
 fly(مدمجــــــة لعرضــــــها عــــــل الحاســــــب اآللــــــي ومــــــن خــــــالل برنــــــامج  تحويلهــــــا علــــــي أقــــــراص

Video ( ـــــم ـــــاطت ـــــة للمهـــــارات ) Capture( التق ـــــة وكـــــذلك تعليمي ـــــة ألجـــــزاء فني ومـــــن ، صـــــورة ثابت
فقـــــد حصـــــل ، خـــــالل المراجـــــع العلميـــــة المتخصصـــــة فـــــي كـــــرة القـــــدم وكـــــذلك المجـــــالت الرياضـــــية 

ـــــــك مـــــــن خـــــــالل جهـــــــ ـــــــة وذل ـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــور الثابت از الماســـــــح الضـــــــوئي الباحـــــــث عل
scannar  وبواســــطة برنــــامجmirascann 6.1   ، وقــــد تــــم معالجــــة ومونتــــاج هــــذه الصــــور

 photo Editing , Adope(والرســـــومات مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن البـــــرامج مثــــــل 

photoshope, paint , main Actor 2.05(.   
  

  : ةـمييوص التعلـاج النصـإنت) د(
يــــة المتخصصــــة فــــي مجــــال كــــرة مالعل عالمراجــــ تــــم الحصــــول علــــي النصــــوص مــــن خــــالل

 Microsoftوقــــــد اســــــتخدم الباحــــــث برنــــــامج ) WWW(القــــــدم وشــــــبكة المعلومــــــات الدوليــــــة 

word xp  فـــــي تحريــــــر وصـــــياغة وتنســـــيق النصـــــوص المكتوبــــــة وقـــــد راعـــــي الباحـــــث أنــــــواع
   .وأحجام الخطوط التي يسهل قراءتها

  

  عملية البرمجة واختيار نظام التأليف  - ٢
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مــــن إعــــداد وتنفيــــذ  همرحلــــة قــــام الباحــــث بإختيــــار أفضــــل البرمجيــــات التــــي تمكنــــفــــي هــــذه ال

يســــــهل التعامـــــل معهــــــا  Digitalبرنـــــامج الوســـــائط الفائقــــــة والمتعـــــددة علــــــي هيئـــــة ملفــــــات رقميـــــة 
 هح لمســـــــتخدمها أن يصـــــــمم وينفـــــــذ بـــــــرامج تعليميـــــــة وفقـــــــًا لحاجاتـــــــيحيـــــــث يتـــــــ، ســـــــتخدامها إعنـــــــد 
حتـــــوي المقـــــدم والوظـــــائف التـــــي يهـــــدف إليهـــــا البرنـــــامج ولقـــــد متكاملـــــة تـــــربط بـــــين الم هم بيئـــــيوتقـــــد

ف أليالـــــذي يعتبـــــر أحـــــد أنظمـــــة التـــــ،  Macromedia flash Mxأســـــتخدم الباحـــــث نظـــــام 
ــــي أنــــ ــــرامج الوســــائط الفائقــــة والمتعــــددة باإلضــــافة إل ــــاج ب ــــر  هاألكثــــر تخصصــــًا فــــي إنت ــــوفر الكثي ي

وقـــــد تـــــم تنفيـــــذ البرنـــــامج ، بيـــــوتر مـــــي إلـــــي بـــــرامج كميعلتمـــــن الســـــهولة فـــــي ترجمـــــة الســـــيناريو ال
  ."IBM"علي جهاز كمبيوتر متوافق مع أجهزة 

  

   : البرمجيات التعليمية بتقنية الوسائط الفائقة والمتعددةتقويم 

    :بالمراحل التالية  ات التعليميةمرت عملية تقويم البرمجي

 : ) Test  Alpha(ي للبرمجية مبدئال ختباراال -١

الخبـــــراء المتخصصـــــين ملحـــــق  مـــــن )٧(البرمجيـــــة علـــــي عـــــدد  وفيـــــة قـــــام الباحـــــث بعـــــرض
ــــامج ، ) ن( ــــب البرن ــــة(للتأكــــد مــــن جوان ــــة – ةالتربويــــ – التعليمي ــــداء ر ) الوجداني ــــي كيفيــــة أوٕاب يهــــم ف

  : فيما يلي  الخبراءوقد تمثلت مقترحات السادة  .إستخدام البرمجية وٕاقتراح أية تعديالت
مـــــن مقدمـــــة ) بيـــــة باإلســـــتمتاع بالبرمجيـــــةطيـــــب التمنيـــــات القلأمـــــع (تعـــــديل وضـــــع جملـــــة  -

   .البرمجية إلي نهاية البرمجية

 .ألداء الفني لكل مهارةلإضافة زر للتسلسل الحركي  -

وقـــــد حـــــرص الباحـــــث  ، بعـــــض المهـــــاراتصـــــياغة تعـــــديل بعـــــض األخطـــــاء اللغويـــــة فـــــي  -
 .علي إجراء التعديالت المطروحة من الخبراء

 

  : تجربة استطالعية  :)  Beta Test  ( الثاني للبرمجية ختباراال -٢

ـــــــة الوســـــــائط  ـــــــة وبرمجي ـــــــة الوســـــــائط الفائق ـــــــق كـــــــل مـــــــن برمجي ـــــــام الباحـــــــث بتطبي وفيهـــــــا ق
مــــــن مجتمــــــع البحــــــث وخــــــارج  طلبــــــة ،) ٨(قــــــوام كــــــل منهــــــا  اســــــتطالعية هنــــــيالمتعــــــددة علــــــي ع

  :م بهدف٢٠٠٦/ ١٨/٢إلي  م١٥/٢/٢٠٠٦العينة األساسية وذلك خالل فترة من 

  لقدرات الطلبة اومدي مناسبته كل برمجيةالطلبة حول  التعرف علي مالحظات  -

   .المستخدمة في تنفيذ محتوي البرمجيةاألجهزة التعرف علي صالحية  -
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  .الوسائط المتعددةو لفائقة برمجية الوسائط اكل من الزمن المحدد الستخدام  -

وقــــد كــــان الباحــــث يالحــــظ الطلبــــة أثنــــاء تشــــغيل البرنــــامج ويســــأل كــــل طالــــب علــــي حــــدة 
أثنـــــاء اســـــتخدام البرنـــــامج وقـــــد أوضـــــحت نتـــــائج تجريـــــب البرنـــــامج ه الصـــــعوبات التـــــي قابلتـــــعـــــن 

مناســـــبة معمـــــل كليـــــة التربيـــــة وكـــــذلك فهـــــم بعـــــض األلفـــــاظ فـــــى صـــــعوبة أن هنـــــاك علـــــي الطلبـــــة 
وبنـــــاء علـــــي ، الرياضـــــية بنـــــين جامعـــــة الزقـــــازيق وصـــــالحية األجهـــــزة لعـــــرض البرنـــــامج التعليمـــــي 

  :لعينة االستطالعية من الطلبة قام الباحث باالتي نتائج تجريب البرنامج علي ا

تقــــــديم بعــــــض التعليمــــــات الشــــــفهية للطلبــــــة عــــــن كيفيــــــة تشــــــغيل للحاســــــب اآللــــــي وكيفيــــــة  -
 CDوكيفيــــة وضــــع الـــــ  Mouseالفــــأرة   Key Boardالتعامــــل مــــع لوحــــة المفــــاتيح 

بــــــة الخــــــوف والره إلزالــــــة، وكيفيــــــة تشــــــغيل البرنــــــامج وذلــــــك قبــــــل التعامــــــل مــــــع البرنــــــامج 
   .لدي الطلبة من استخدام الحاسب اآللي

فــــي  كانــــت تســــتغرق وقــــت كبيــــر جــــداً  اآللــــياكتشــــف الباحــــث أن بعــــض أجهــــزة الحاســــب  -
وللتغلــــب علــــي هــــذه المشــــكلة قــــام الباحــــث بتحميــــل البرنــــامج   CDتشــــغيل اســــطوانة الـــــ

 Deskعلـــــي هـــــذه األجهـــــزة ووضـــــع أيقونـــــة خاصـــــة بالبرنـــــامج علـــــي ســـــطح المكتـــــب 

Top  وبالتــــالي أصــــبح هنــــاك ، يقونــــة األالطالــــب بتشــــغيل البرنــــامج مــــن هــــذه  لكــــي يقــــوم
يقونـــــة األومجموعــــة أخـــــري تســـــتعمل  CDمجموعــــة يـــــتم تشـــــغيل البرنــــامج مـــــن خـــــالل الــــــ 

ــــامج  ــــي تشــــغيل البرن ــــأثير عل ــــيس لهــــا ت ــــأثير ، وكــــال الطــــريقتين ل ــــيس لهــــا أي ت ــــالي ل وبالت
 بالسلب علي خطوات البحث 

بســــماعات للــــرأس حيــــث اكتشــــف أن تــــداخل األصــــوات بــــين قــــام الباحــــث بتزويــــد الطلبــــة  -
 األجهزة قد يؤثر بالتشويش علي الطلبة أثناء تشغيل البرنامج 

  تعديل صياغة بعض األلفاظ الصعبة أو غير المفهومة  -

والمالحظـــــات ، الباحـــــث بنـــــاء علـــــي آراء الخبـــــراء بهـــــا وفـــــي ضـــــوء التعـــــديالت التـــــي قـــــام  -
بـــــــة االســـــــتطالعية أصـــــــبح البرنـــــــامج مكـــــــتمال فـــــــي التـــــــي أبـــــــداها المبتـــــــدئين خـــــــالل التجر 

البرنــــامج علــــي عينــــة البحــــث ومــــن ثــــم ســــوف يقــــوم الباحــــث بتطبيــــق ، النهائيــــة  هصــــورت
 .األصلية

 

  ) س(ملحق   : إعداد الدليل البرمجية  -٣

  : يتضمن ما يلي بحيث قام الباحث بإعداد دليل للبرمجية 
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  :ة ـة البرمجيـات دراسـمتطلب) أ(

حيــــــــــث أن ) Mouse(البســــــــــيط بمهــــــــــارات اســــــــــتخدام فــــــــــأرة الكمبيــــــــــوتر  الطالــــــــــبإلمــــــــــام 
تتطلـــــب  البرمجيـــــة مصـــــممة إلســـــتخدام مـــــن قبـــــل غيـــــر المتخصصـــــين فـــــي اســـــتخدام الكمبيـــــوتر وال

ســـــــوي اســـــــتخدام الفـــــــأرة فـــــــي الضـــــــغط علـــــــي مفـــــــاتيح اســـــــتخدام البرمجيـــــــة أو اختيـــــــار الكلمـــــــات 
   .المفتاحية في البرمجية

  

  :ة ـل البرمجيـات تشغيـمتطلب) ب
 .هأو متوافق مع IBMجهاز كمبيوتر  -

 .جيجا هيرتز أو أسرع 2.4بسرعة  4معالج طراز بنتيوم  -

 .دعم اللغة العربيةب) Windows 32 6it )XP,ME,2000,98,95نظام -

  .ميجا بايت 500مساحة خالية  هقرص صلب ب -

 .6it 64قرص صوت  -

 .ثانية/ كيلو بايت  50xبسرعة  CD_ROMمشغل أقراص مدمجة  -

 .ملونة شاشة -

  .سماعات خارجية ويفضل سماعات األذن -

 .ميجا بايت Ram 128ذاكرة ممتدة  -

 .لوحة مفاتيح وفأرة -
 

  :البرمجية صيانة متطلبات ) ج
تمـــــت صـــــيانة البرمجيـــــة عـــــن طريـــــق متابعـــــة الباحـــــث ألداء البرنـــــامج طـــــوال فتـــــرة التطبيـــــق 

ـــــــم تظهـــــــر أي مشـــــــك ـــــــة ول ـــــــي أداء البرمجي ـــــــات ف ـــــــد ظهـــــــر الثب وأظهـــــــرت ، لة العلمـــــــي للبحـــــــث وق
   .توافقًا كامًال مع أجهزة الكمبيوتر في إجراء التجربةالبرمجية 

  

 جمع البيانات  وسائل: ثالثًا 

 اختيارهـــــاالمســـــتخدمة لجمـــــع البيانـــــات علــــي أن يراعـــــي عنـــــد  الوســــائلقــــام الباحـــــث بتحديـــــد 
  : يةلتالاالشروط 

   .أن تكون سهلة التنفيذ وفعالة في تشخيص الجوانب المحددة لها -



 - ١٢٥ -
 ).الثبات – دقالص(المعامالت العلمية  فيهاتوافر تأن  -

 .كبير من خبراء التربية الرياضية جمع علي استخدامها عدديأن  -
 

  : إلي ما يلي  الوسائلوقد قام الباحث بتقسيم تلك  -
  ب(ملحق ) الوزن –الطول  –السن (أدوات الداللة علي معدالت النمو(  
  د(ملحق  . ة القدمالخاصة بكر  ات القدرات البدنيةاختبار ( 

  هـ( ملحق  . ات المهارات األساسية في كرة القدماختبار ( 

  و(ملحق   .الفني لمهارات كرة القدم األداءاستمارة تقييم شكل ( 

 ج(ملحق   ).الذكاء( القدرات العقلية  اختبار( 

 ز(ملحق  . التحصيل المعرفي اختبار ( 

 ح(ملحق  . )ات نحو البرمجية ء واالنطباعرآاأل( الجانب الوجداني  ناستبيا ( 
 

   

  ) ب(ملحق  : أدوات الداللة علي معدالت النمو -١

  " سنة " بالرجوع لتاريخ الميالد ألقرب  :العمر الزمني  -أ 
 " سنتيمتر" بواسطة استخدام جهاز الريستاميتر لقياس الطول ألقرب  :ارتفاع القامة   -ب 

 "كيلو جرام" قرب بواسطة الميزان الطبي لقياسي الوزن أل :وزن الجسم   -ج 
 

  )ج(ملحق   : )الذكاء (القدرات العقلية  اختبار -٢

ــــــذكاء والــــــذي وضــــــعه فــــــي األصــــــل" كاتــــــل" اختبــــــارإســــــتخدم الباحــــــث  ريمــــــون كاتــــــل " لل
Remon Katll  بإعـــداد  "عبـــد الســـالم عبـــد الغفـــار"  ،"أحمـــد عبـــد العزيـــز" مـــن وقـــام كـــل
عتمــــد علــــي األشــــكال دون الحاجــــة إلــــي غيــــر لفظــــي ألنــــه ي اختبــــاروهــــو ،  النســــخة العربيــــة منــــه

ـــــاللغـــــة  ـــــاراالويمكـــــن إجـــــراء هـــــذا ، ةاللفظي ـــــة ولكـــــل مـــــن الجنســـــين ختب ـــــة أو فردي  .بصـــــورة جماعي
أهمهــــا  قــــدرات العقليــــة لــــدي عينــــة البحــــث مــــنإلــــي قيــــاس مجموعــــة مــــن ال ختبــــارويهــــدف هــــذا اال
ك القــــــدرة علــــــي وكــــــذل ، اك العالقــــــات بــــــين األشــــــكال مــــــن خــــــالل المقارنــــــة بيــــــنهمر القــــــدرة علــــــي إد

  .الذي يتمثل في تنفيذ عدد من التعليمات دفعة واحدة واالنتباهالتركيز 
  

ويبلـــــغ ،  اتاختبـــــار ويشـــــتمل كـــــل جـــــزء علـــــي أربعـــــة  ، مـــــن جـــــزئين ختبـــــارويتكـــــون هـــــذا اال
ـــــه در فمجمـــــوع م ـــــي) ٩٢(ات ـــــاج إل ـــــي الصـــــعب وال يحت ـــــدرجًا مـــــن الســـــهل إل ـــــل  ســـــؤاًال مت وقـــــت طوي
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وعـــــدد المفـــــردات التـــــي يحتويهـــــا كـــــل  االختبـــــاراتيوضـــــح أســـــماء  )١٣(والجـــــدول  ،أثنـــــاء التنفيـــــذ

  .جزئينالمن  كال اختباروالزمن المحدد لإلجابة علي  اختبار
  

  )١٣(جدول 
  كاتل للذكاء اختباروعدد مفردات  ختبارأسماء اال

  ختبارأسم اال
  الجزء الثاني  الجزء األول

  دقائقالزمن بال  عدد المفردات  الزمن بالدقائق  عدد المفردات

  ٣  ١٢  ٣  ١٢  المسلسالت

  ٤  ١٤  ٤  ١٤  التصنيفات

  ٣  ١٢  ٣  ١٢  المصفوفات

  ٢.٥  ٨  ٢.٥  ٨  الظروف

  ١٢.٥  ٤٦  ١٢.٥  ٤٦  المجموع
  

ــــــار ــــــاراالالباحــــــث هــــــذا  وقــــــد أخت ــــــة  ختب ــــــة مــــــن المعــــــامالت العلمي ــــــي درجــــــة عالي ــــــه عل ألن
قة التـــــــي وهـــــــذا مـــــــا أكدتـــــــه جميـــــــع الدراســـــــات الســـــــاب، ويناســـــــب المرحلـــــــة  الســـــــنية لعينـــــــة البحـــــــث

  .علي عينات في نفس المرحلة السنية لعينة البحث ختباراالاستخدمت هذا 
  

  :الذكاء ختبارالمعامالت العلمية ال

  :الذكاء اختبارصدق : أوالً 

  :كـدق المحـص) أ(
بـــــين نتـــــائج  االرتبـــــاطعـــــن طريـــــق حســـــاب معامـــــل  ختبـــــاراالقـــــام الباحـــــث بإيجـــــاد صـــــدق 

طالــــب مــــن ) ١٧(علــــي عينــــة قوامهــــا  "الســــيد خيــــري"اء لـــــ الــــذك اختبــــارونتــــائج ، ختبــــاراالتطبيـــق 
  ).٠.٨٦٤(حيث بلغ معامل اإلرتباط بينهما ، األساسيةمجتمع البحث وخارج العينة 

  

  :ذاتيـدق الـالص) ب(
تـــــم إيجـــــاد معامـــــل الصـــــدق الـــــذاتي مـــــن خـــــالل حســـــاب الجـــــذر التربيعـــــي لمعامـــــل اإلرتبـــــاط 

ــــــائج اال ــــــين نت ــــــارب ــــــار"  ختب ــــــل اختب ــــــائج " كات ــــــارونت ــــــذكاء  اختب ــــــري" ال ــــــغ " الســــــيد خي ــــــث بل حي
  .ختبارمما يدل علي صدق اال) ٠.٩٢٩(
  :ايزـدق التمـص) ج(

ــــم حســــاب صــــدق  ــــار"ت ــــذكاء اختب ــــق اال "كاتــــل لل ــــي مجمــــوعتين  ختبــــارعــــن طريــــق تطبي عل
ــــ ــــوام كــــل منهمــــا  ، ةمتســــاويتين مــــن الطلب ــــب) ١٧(ق ــــاري ، طال ــــه اختي ــــي مــــن طلب المجموعــــة األول
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، والمجموعــــــة الثانيــــــة مــــــن عينــــــة البحــــــث االســــــتطالعية، )متميــــــزة(الرابعــــــة أول كــــــرة قــــــدم الفرقــــــة 

  ."كاتل" الذكاء  ختباريوضح معامل الصدق ال) ١٤(والجدول 
  

  )١٤(جدول 
   المميزةوغير  المميزةداللة الفروق بين المجموعتين 

  كاتل للذكاء اختبارفي 

"ت"قيمة   
وحدة  المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة

ياسالق
 المتغــيرات

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

  كاتل للذكاء اختبار  درجة  ٦١.٨٩  ٤.٦٣  ٥٠.١٣  ٥.٤٤  ٦.٧٩

  ٢.١٢= ٠.٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة *     
وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوي معنويـــــــة ) ١٤(يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 

ـــــــت، ٠.٠٥ ـــــــث كان ـــــــين المجمـــــــوعتين " ت"قيمـــــــة  حي ـــــــة ب ـــــــي مـــــــن الجدولي ـــــــزةالمحســـــــوبة أعل  الممي
  .ختباركاتل للذكاء مما يشير إلي صدق اال اختبارفي  المميزةوغير 

 

 

  الذكاء اختبارثبات  : ثانياً 

  :ةـزئة النصفيـة التجـطريق) أ(
تـــــم حســـــاب معامـــــل الثبـــــات مـــــن خـــــالل حســـــاب معامـــــل اإلرتبـــــاط بـــــين نتـــــائج الجـــــزء األول 

وذلــــك علــــي عينــــة مــــن داخــــل مجتمــــع البحــــث وخــــارج ،  وبــــين نتــــائج الجــــزء الثــــاني ختبــــاراالمــــن 
هـــــي  االرتبـــــاطحيـــــث كانـــــت نتيجـــــة معامـــــل ،  طالـــــب) ١٧(وقـــــد بلـــــغ عـــــددها ، العينـــــة األساســـــية 

)٠.٧٩١(.  
  

  :ارـختبادة االـة إعـطريق) ب(
 Test, Retestوٕاعـــــادة التطبيـــــق  ختبـــــارتـــــم حســـــاب معامـــــل الثبـــــات بطريقـــــة تطبيـــــق اال

ـــــي عينـــــة قوامهـــــا  وذلـــــك ، طالـــــب مـــــن داخـــــل مجتمـــــع البحـــــث وخـــــارج العينـــــة األساســـــية) ١٧(عل
) ١٥(والجــــــــــدول  .م١١/٢/٢٠٠٦م إلــــــــــي ٤/٢/٢٠٠٦مــــــــــن ،أيــــــــــام ) ٧(بفاصــــــــــل زمنــــــــــي قــــــــــدره 
  .لكاتلالذكاء  ختباريوضح معامل الثبات ال

  
  )١٥(جدول 

  كاتل للذكاء اختبارمعامل ثبات 
معامل  ىالتطبيق الثان وحدة  التطبيق األول   المتغــيرات

١٧= ن   

١٧= ن   



 - ١٢٨ -
 أنحراف الثبات

 معيارى
 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

القياس

  كاتل للذكاء اختبار  درجة  ٥٠.١٣  ٥.٤٤  ٥٢.١١  ٣.٨٩  ٠.٨٢١

  ٠.٤٨٢= ٠.٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ر"قيمة * 
د مســـــتوي معنويـــــة وجـــــود عالقـــــة إرتباطيـــــة دالـــــه إحصـــــائيًا عنـــــ) ١٥(ويتضـــــح مـــــن الجـــــدول 

كاتــــــــل للــــــــذكاء وحيــــــــث بلــــــــغ معامــــــــل الثبــــــــات  ختبــــــــاربــــــــين التطبيقــــــــين األول  والثــــــــاني ال ٠.٠٥
  .كاتل للذكاء اختبارمما يدل علي ثبات ) ٠.٨٢١(

 
  

  )ز(ملحق   :  التحصيل المعرفي في كرة القدم اختبار -٣

ل المعرفـــــــي المـــــــرتبط بمهـــــــارات كـــــــرة القـــــــدم مـــــــن خــــــــال ختبـــــــارقـــــــام الباحـــــــث بتصـــــــميم اال
  :كاآلتيمجموعة من الخطوات المتتابعة وهي 

  

 :ختباراالتحديد الھدف من  -١

المعرفـــــي إلـــــي قيـــــاس مـــــدي تحصـــــيل عينـــــة البحـــــث للمعلومـــــات الخاصـــــة  ختبـــــاريهـــــدف اال
ميـــــة المعــــــدة بأســـــلوب الوســـــائط الفائقــــــة أو يتتضـــــمنها البرمجيـــــة التعل يبمهـــــارات كـــــرة القـــــدم والتــــــ

مــــــع مراعــــــاة أن ،  هاريــــــة والقانونيــــــة المرتبطــــــة بكــــــرة القــــــدمالمتعــــــددة فــــــي النــــــواحي التاريخيــــــة والم
ســـــلوكية يمكـــــن قياســـــها  أهـــــدافالمعرفـــــي فـــــي صـــــورة  ختبـــــاريـــــتم صـــــياغة األهـــــداف العامـــــة لال

  :كما يلي

  .أن يتعرف الطالب علي مراحل التطور التاريخي لرياضة كرة القدم -

 .أن يستطيع الطالب األداء المهاري في كرة القدم -

 .النقاط القانونية المرتبطة برياضة كرة القدم أن يعرف الطالب -

 :ختبارلالإعداد المحاور الرئيسية  -٢

المعرفـــــي والتـــــي  ختبـــــارلالوفقـــــًا للمســـــح المرجعـــــي قـــــام الباحـــــث بتحديـــــد المحـــــاور الرئيســـــية 
وذلــــــك طبقــــــًا للهــــــدف العــــــام واألهــــــداف الســــــلوكية  ،تــــــرتبط بالمهــــــارات األساســــــية فــــــي كــــــرة القــــــدم

) ٧(محــــــاور قــــــام الباحــــــث بعرضــــــها علــــــي عــــــدد ) ٦(ث أشــــــتمل علــــــي حيــــــ، المعرفــــــي ختبــــــارلال
خبــــراء فــــي مجــــال كــــرة القــــدم لتحديــــد أهــــم المحــــاور التــــي تــــرتبط بشــــكل مباشــــر بموضــــوع البحــــث 

يوضــــــح النســــــبة ) ١٦(والجــــــدول . والخــــــاص بجوانــــــب تعلــــــم المهــــــارات األساســــــية فــــــي كــــــرة القــــــدم
  .المعرفي ختباراالالمئوية ألراء الخبراء حول محاور 

  )١٦(جدول 



 - ١٢٩ -
  .المعرفي ختبارالنسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور اال

 نسبة أراء الخبراء المحاور الرئيسية م

  ٪٨٥.٧١  الجانب التاريخي  - ١

  ٪١٠٠  الجانب القانوني  - ٢

  ٪٥٧.١٤  الجانب البدني  - ٣

  ٪١٠٠  الجانب المهاري  - ٤

  ٪٤٢.٨٥  الجانب الخططي  - ٥

  ٪٢٨.٥٧  الجانب النفسي  - ٦

فـــــأكثر مـــــن آراء الخبـــــراء فـــــي محـــــاور ) ٪٨٠(رتضـــــي الباحـــــث بنســـــبة مئويـــــة قـــــدرها اقـــــد و 
المحــــــــور التـــــــــاريخي  اريـــــــــاختحيـــــــــث تــــــــم ). ١٦(الجــــــــدول  هاالمعرفـــــــــي كمــــــــا يوضـــــــــح ختبــــــــاراال

  .والقانوني والمهاري
 :ختبارتحديد األھمية النسبية لمحاور اال -٣

المعرفـــــــــي  ختبـــــــــارالاوالمتمثلـــــــــة فـــــــــي محـــــــــاور  ختبـــــــــاربعـــــــــد تحديـــــــــد المـــــــــادة العلميـــــــــة لال
ـــــاريخي( خبـــــراء ) ٧(قـــــام الباحـــــث بعـــــرض تلـــــك المحـــــاور علـــــي عـــــدد ) نيوالقـــــانو  ،والمهـــــاري ،الت

فــــي مجــــال تــــدريس كــــرة القــــدم بهــــدف تحديــــد األهميــــة النســــبية لكــــل محــــور مــــن المحــــاور الــــثالث 
ـــــي ) ١٧(كمـــــا بالجـــــدول  ـــــراء ف ـــــك بإيجـــــاد المتوســـــط الحســـــابي ألراء الخب ـــــام الباحـــــث بعـــــد ذل ـــــم ق ث

  :كل محور باستخدام المعادلة التالية

  
  
  )١٧(جدول 

  التحصيل المعرفي اختبارهمية النسبية لمحاور األ
  لمهارات كرة القدم قيد البحث 

 متوسط األھمية النسبية المحاور الرئيسية م

  ٪٢٣.٢٧  التطور التاريخي لكرة القدم  - ١

  ٪٦١.٣٣  المحتوي المهاري لكرة القدم  - ٢

  ٪١٥.٤٠  النواحي القانونية لكرة القدم  - ٣

 بارختاالتحديد وصياغة مفردات  -٤

ـــــي المراجـــــع والبحـــــوث الســـــابقة مثـــــل دراســـــة كـــــل مـــــن  صـــــبحي " مـــــن خـــــالل اإلطـــــالع عل
ـــــدادي"  ،)٨٧) (م١٩٩٥" (حســـــانين " وآخـــــرون محمـــــد ســـــعد" ، )٨١) (م١٩٩٨" (رضـــــا البغ

ـــــــــف) " ٨٤) (م٢٠٠٣( ـــــــــد اللطي ـــــــــت  )٤٣) (م٢٠٠٥" (ســـــــــالي عب  االختبـــــــــاراتوالتـــــــــي تناول

  مجموع النسب المئوية ألراء الخبراء في المحور                                             
 عدد الخبراء                                                             

=المتوسط الحسابي لألهمية النسبية للمحور  



 - ١٣٠ -
ات الواجـــــــب أتباعهـــــــا عنـــــــد صـــــــياغة المعرفيـــــــة مـــــــن حيـــــــث عمليـــــــة بناءهـــــــا والشـــــــروط والمواصـــــــف

ــــثمفرداتهــــا  ــــ بحي ــــي وعــــدم إحتمــــال أن  (مــــن حيــــث  ةتكــــون مناســــبة لمســــتوي الطلب وضــــوح المعن
عـــــــن المفــــــــردات  واالبتعــــــــاد، والســــــــهولة اللغويـــــــة  البســـــــاطة، يكـــــــون اللفـــــــظ أكثــــــــر مـــــــن مــــــــدلول 

  ).الصعبة والشمول

وبلــــــغ ، ئيــــــةالمعرفــــــي بصــــــورة مبد ختبــــــاراالســــــبق تــــــم صــــــياغة مفــــــردات  وبنــــــاء علــــــي مــــــا
 -المهـــــــــاري -التـــــــــاريخي (الثالثـــــــــة  ختبـــــــــاراالمفـــــــــردة مقســـــــــمة علـــــــــي محـــــــــاور ) ١٢٠(عـــــــــددها 
 -الفهـــــــم -التـــــــذكر( علـــــــي المســـــــتويات المعرفيـــــــة  ختبـــــــاراالوتـــــــم توزيـــــــع مفـــــــردات ،  ) القـــــــانوني
ــــــق ــــــل-التطبي ــــــب-التحلي ــــــويم-التركي ــــــوم ) التق ــــــع ) ١٨(والجــــــدول ، Bloomلتقســــــيم بل يوضــــــح توزي
  .عرفي علي المستويات المعرفيةالم ختباراالمفردات 

  )١٨(جدول 
   يعلي المستويات المعرفية الت ختباراالتوزيع عبارات 

  المعرفي في صورته األولية ختباراالضمنها تي

 المحاور الرئيسية م
عدد 
المفردا
 ت

 التقويم التركيب التحليل تطبيق فھم تذكر

  -  -  -  -  ٢  ١٨  ٢٠  التطور التاريخي لكرة القدم  - ١

  -  ٥  ٦  ٤٩  -  -  ٦٠  محتوي المهاري لكرة القدمال  - ٢

  ٤  ٢  ٣  -  ١١  ٢٠  ٤٠  النواحي القانونية لكرة القدم  - ٣

 :تحديد نوع األسئلة -٥

الباحــــــث علــــــي  اختيــــــاروقــــــد وقــــــع ، ت الموضــــــوعيةختبــــــار هنــــــاك العديــــــد مــــــن األنمــــــاط لال
أفضــــــل إجابــــــة مــــــن بــــــين البــــــدائل  اختيــــــار" نمــــــط واحــــــد مــــــن أنمــــــاط األســــــئلة الموضــــــوعية وهــــــو 

ــــــتم تصــــــحيحها بســــــهولة، " المتعــــــددة ــــــك األســــــئلة ي ــــــث أن تل ــــــة ،  حي ــــــب الذاتي ــــــدخل الجوان ودون ت
ــــــويم ــــــي التق ــــــواع ،  ف ــــــر مــــــن أفضــــــل أن ــــــالي تعتب ــــــاراتوبالت  ، الموضــــــوعية وأكثرهــــــا صــــــدقاً  االختب

  :ويتكون كل سؤال من مقدمة وعدد من البدائل التي يتم مراعاة األتي بها

  

  .أن ترتبط البدائل بمقدمة السؤال -
 .أن تكون البدائل متساوية في الطول -

 .ختباراالأن توزع اإلجابة الصحيحة عشوائيًا علي جميع أسئلة  -



 - ١٣١ -
 .أن تكون جميع البدائل متجانسة ومرتبطة بالسؤال -

 

  : ختبارلال المبدئيةإعداد الصورة  -٦

مــــــن الخبــــــراء فــــــي ) ٧(بعــــــد إعــــــداده علــــــي عــــــدد  ختبــــــارلالتــــــم عــــــرض الصــــــورة المبدئيــــــة 
ومـــــدي صـــــحة ، وذلـــــك بهـــــدف التأكـــــد مـــــن صـــــالحية هـــــذه الصـــــورة للتطبيـــــق ، مرياضـــــة كـــــرة القـــــد

وقــــد  .ســــها لألهــــداف التــــي وضــــعت مــــن أجلهــــاومــــدي قيا. وطريقــــة صــــياغتها ختبــــاراالمفــــردات 
علـــــــي ) ٪١٠٠(أوضـــــــحت نتيجـــــــة اســـــــتطالع رأي الخبـــــــراء علـــــــي مـــــــوافقتهم بنســـــــبة مئويـــــــة قـــــــدرها

ــــارأســــئلة اال ــــي إجــــراء بعــــض التعــــديالت  ختب ، لة ئالالزمــــة فــــي صــــياغة بعــــض األســــالمعرفــــي عل
  ).١٩(كما يوضحها الجدول 

  

  )١٩(جدول 
  المعرفي لمهارات كرة القدم ختباراال مفردات التعديالت التي أقترحها الخبراء علي

المح
ور

ختبارمفردات اال م  
 التعديل

 بعد قبل

ي
يخ
ار
الت

 ٦  
     ...............................................................بطولة كأس العالم األولي أقيمت في 

      ..................................................أقيمت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في دولة
١٩ 

      ..................................................................وضعت عام االحترافتشريعات 
      ..................................................لالعبين كرة القدم عام االحترافريعات وضع تش

ي
ار
ھـ
لم
 ا

٤  
      .............................................جذع الالعب أثناء مهارة ركل الكرة بباطن القدم يكون
      ..............................................جذع المتعلم أثناء مهارة ركل الكرة بباطن القدم يكون

١٢ 
      .....................................................هناك عدة تصنيفات لمهارة الجري بالكرة منها
      ....................................................هناك العديد من أنواع مهارة الجري بالكرة منها

٥٦ 
      .......................................تكون الذراعان االرتماءخالل طيران حارس المرمي بمهارة 

      .......................الذراعان لحارس مرمي كرة القدم تكون االرتماءخالل فترة الطيران بمهارة 

ي
ون
ـان
الق

 

٥  
      .....................................................................دائرة المنتصف نصف قطرها

      .................................................نصف قطر دائرة منتصف ملعب كرة القدم يساوي
١٢ 

     ..................................حتىيجب أن تنص المسابقة علي البدالء المسمين من ثالثة بدالء 
      ............د مسابقة كرة القدم علي عدد البدالء من الالعبين بحيث تتراوح من ثالثة إليتنص قواع

٣٨ 
      ...........................................ضربة البداية سددت الكرة مباشرة إلي المرمي فهل ثناءأ

      .............ي ويعلن الحكم عنمن ركلة البداية في مباراة كرة القدم سددت الكرة مباشرة إلي المرم
  

  : ختبارتعليمات اال  -٧

حيـــــث يترتـــــب عليهـــــا وضـــــوح الجـــــزء المـــــراد ،  تطبيقـــــهنجـــــاح هـــــي إحـــــدي العوامـــــل الهامـــــة ل
وقـــــــد تـــــــم مراعـــــــاة أن تكتـــــــب التعليمـــــــات بلغـــــــة ســـــــليمة بحيـــــــث تســـــــجل ،  توصـــــــيله إلـــــــي الطالـــــــب
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ـــــأو  ، اإلجابـــــة الصـــــحيحة فـــــي مكانهـــــا المحـــــدد ـــــل ن تكتـــــب بيانـــــات الطال ب فـــــي ورقـــــة اإلجابـــــة مث

  .الطالب ورقم الشعبة وتسلسله اسم
  

  : ختبارلالالصورة النھائية  -٨

 التحصـــــيل المعرفـــــي ختبـــــارالتـــــم التوصـــــل إلـــــي الصـــــورة النهائيـــــة  الخبـــــراء آراءمـــــن خـــــالل 
ـــــــــردات  وأصـــــــــبح. ) ز(ملحـــــــــق  ، ـــــــــاراالعـــــــــدد مف ـــــــــردة بعـــــــــد إجـــــــــراء التعـــــــــديالت ) ١٢٠( ختب مف

والجـــــــدول . صـــــــالح للتطبيـــــــق ختبـــــــارالا وأصـــــــبح، ادة الخبـــــــراء المناســـــــبة التـــــــي أشـــــــار إليهـــــــا الســـــــ
  .وعدد المفردات وأرقامها ختبارالمحاور الرئيسية لال يوضح) ٢٠(

  

  )٢٠(جدول 
  المعرفي وعدد مفرداته وأرقامه ختبارالمحاور الرئيسية لال

 األرقامعدد المفردات المحاور الرئيسية م

  ٢٠ -١  ٢٠  التطور التاريخي لكرة القدم  - ١

  ٨٠ -٢١  ٦٠  المحتوي المهاري لكرة القدم  - ٢

  ١٢٠ -٨١  ٤٠  النواحي القانونية لكرة القدم  - ٣

  
  :ختباراالتصحيح  -٩

وٕاعطــــــاء صــــــفر ، ختبــــــارااليــــــتم إعطــــــاء درجــــــة واحــــــدة لكــــــل إجابــــــة صــــــحيحة عــــــن بنــــــود 
وتــــــــم إعــــــــداد مفتــــــــاح ، درجــــــــة) ١٢٠( ختبــــــــاراالوكــــــــان إجمــــــــالي درجــــــــات ، لإلجابــــــــة الخاطئــــــــة

  )ز(ملحق . رختباااللتصحيح 
  
  : ختباراالتحليل مفردات  -١٠

علـــــي عينـــــة اســـــتطالعية مـــــن مجتمـــــع البحـــــث وخـــــارج العينـــــة  ختبـــــاريقصـــــد بهـــــا تطبيـــــق اال
  : وذلك بهدف، األساسية

   تحديد صعوبة المفردات  -
  .الطلبةمدي مناسبة المفردات لمستويات  -
 .حساب معامالت السهولة والصعوبة والتميز -

طالـــــب وبعـــــد التطبيـــــق ) ١٧(عـــــددهم  بـــــةعـــــة مـــــن الطلعلـــــي مجمو  ختبـــــاراالوتـــــم تطبيـــــق 
 .لحساب المعامالت العلمية اً ورصد الدرجات تمهيد ختباراالتم تصحيح 

  
  )السؤال( عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة    

 العدد الكلي لإلجابات            
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  = معامل السهولة  -

  

  معامل السهولة -١= معامل الصعوبة -

 معامل الصعوبة xمعامل السهولة = معامل التميز -

  

  )٢١(جدول 
  ميزـعوبة والتـهولة والصـالت السـامـمع
  المعرفي ختبارباالانب التاريخي لجل 

رقم 
 المفردة

 التميز الصعوبة السھولة
رقم 
 العبارة

 التميز الصعوبة السھولة

٠.٢٤  ٠.٥٨  ٠.٤٢  ١١  ٠.٢٤  ٠.٤٢  ٠.٥٨  ١  

٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ١٢  ٠.٢٣  ٠.٣٦  ٠.٣٧  ٢  

٠.٢٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ١٣  ٠.٢٤  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٣  

٠.٢٤  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ١٤  ٠.٢٣  ٠.٣٧  ٠.٦٣  ٤  

٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ١٥  ٠.٢٤  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٥  

٠.٢٢  ٠.٦٦  ٠.٣٤  ١٦  ٠.٢٤  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٦  

٠.٢٢  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ١٧  ٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ٧  

٠.٢٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ١٨  ٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٨  

٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ١٩  ٠.٢٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٩  

٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٢٠  ٠.٢٣  ٠.٣٦  ٠.٦٤  ١٠  
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  )٢٢(جدول 

  ميزـعوبة والتـهولة والصـالت السـامـمع
  المعرفي ختبارباال المهارىلجانب ل 

  

رقم 
المفردة

 التميز الصعوبة السھولة
رقم 
المفردة

 التميز الصعوبة السھولة

٠.٢٣  ٠.٣٨  ٠.٦٢  ٥١  ٠.٢٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٢١  

٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ٥٢  ٠.٢٤  ٠.٥٥  ٠.٤٥  ٢٢  

٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٥٣  ٠.٢٤  ٠.٤٢  ٠.٥٨  ٢٣  

٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٥٤  ٠.٢٤  ٠.٤٥  ٠.٥٥  ٢٤  

٠.٢٤  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٥٥  ٠.٢٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٢٥  

٠.٢٤  ٠.٤٥  ٠.٥٥  ٥٦  ٠.٢٤  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٢٦  

٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٥٧  ٠.٢٤  ٠.٥٢  ٠.٤٨  ٢٧  

٠.٢٤  ٠.٤٢  ٠.٥٨  ٥٨  ٠.٢٤  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٢٨  

٠.٢٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٥٩  ٠.٢٤  ٠.٥٦  ٠.٤٤  ٢٩  

٠.٢٤  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٦٠  ٢٤  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٣٠  

٠.٢٤  ٠.٤٢  ٠.٥٨  ٦١  ٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ٣١  

٠.٢٢  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ٦٢  ٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ٣٢  

٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٦٣  ٠.٢٤  ٠.٥٨  ٠.٤٢  ٣٣  

٠.٢٤  ٠.٥٧  ٠.٤٣  ٦٤  ٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ٣٤  

٠.٢٤  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٦٥  ٠.٢٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٣٥  

٠.٢٥  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٦٦  ٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٣٦  

٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٦٧  ٠.٢٢  ٠.٣٥  ٠.٦٥  ٣٧  

٠.٢٤  ٠.٥١  ٠.٤٩  ٦٨  ٠.٢٤  ٠.٤٢  ٠.٥٨  ٣٨  

٠.٢٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٦٩  ٠.٢٤  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ٣٩  

٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٧٠  ٠.٢٤  ٠.٤٤  ٠.٥٦  ٤٠  

٠.٢٤  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٧١  ٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٤١  

٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ٧٢  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٤٢  

٠.٢٤  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٠.٧٣  ٠.٢٤  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٤٣  

٠.٢٤  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٧٤  ٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٤٤  

٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ٧٥  ٠.٢٤  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٤٥  

٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ٧٦  ٠.٢٤  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٤٦  

٠.٢٤  ٠.٥٦  ٠.٤٤  ٧٧  ٠.٢٣  ٠.٦٤  ٠.٣٦  ٤٧  

٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٧٨  ٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٤٨  

٠.٢٤  ٠.٤٦  ٠.٥٤  ٧٩  ٠.٢٤  ٠.٥٧  ٠.٤٣  ٤٩  

٠.٢٣  ٠.٦٤  ٠.٣٦  ٨٠  ٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ٥٠  
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  )٢٣(جدول 

  ميزـعوبة والتـهولة والصـالت السـامـمع
  المعرفي ختبارباال ونىالقانلجانب ل 

  

رقم 
المفردة

 التميز الصعوبة السھولة
رقم 
المفردة

 التميز الصعوبة السھولة

٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ١٠١  ٠.٢٣  ٠.٣٦  ٠.٦٤  ٨١  

٠.٢٤  ٠.٥٧  ٠.٤٣  ١٠٢  ٠.٢٤  ٠.٥٧  ٠.٤٣  ٨٢  

٠.٢٢  ٠.٦٦  ٠.٣٤  ١٠٣  ٠.٢٣  ٠.٣٦  ٠.٣٧  ٨٣  

٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ١٠٤  ٠.٢٤  ٠.٥٩  ٠.٤١  ٨٤  

٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ١٠٥  ٠.٢٤  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ٨٥  

٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ١٠٦  ٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ٨٦  

٠.٢٣  ٠.٦٤  ٠.٣٦  ١٠٧  ٠.٢٤  ٠.٥٨  ٠.٤٢  ٨٧  

٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ١٠٨  ٠.٢٤  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ٨٨  

٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ١٠٩  ٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ٨٩  

٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ١١٠  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ٠.٣٣  ٩٠  

٠.٢٢  ٠.٦٦  ٠.٣٤  ١١١  ٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ٩١  

٠.٢٣  ٠.٦١  ٠.٣٩  ١١٢  ٠.٢٤  ٠.٦٠  ٠.٤٠  ٩٢  

٠.٢٣  ٠.٦٢  ٠.٣٨  ١١٣  ٠.٢٤  ٠.٥٨  ٠.٤٢  ٩٣  

٠.٢٤  ٠.٦٠  ٠.٤٠  ١١٤  ٠.٢٤  ٠.٥٣  ٠.٤٧  ٩٤  

٠.٢٤  ٠.٥٤  ٠.٤٦  ١١٥  ٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ٩٥  

٠.٢٤  ٠.٥٥  ٠.٤٥  ١١٦  ٠.٢٤  ٠.٤٦  ٠.٥٣  ٩٦  

٠.٢٥  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ١١٧  ٠.٢٤  ٠.٤٣  ٠.٥٧  ٩٧  

٠.٢٤  ٠.٤٩  ٠.٥١  ١١٨  ٠.٢٣  ٠.٣٩  ٠.٦١  ٩٨  

٠.٢٣  ٠.٦٣  ٠.٣٧  ١١٩  ٠.٢٤  ٠.٤١  ٠.٥٩  ٩٩  

٠.٢٢  ٠.٦٥  ٠.٣٥  ١٢٠  ٠.٢٤  ٠.٤٨  ٠.٥٢  ١٠٠  

المعرفــــــي  ختبــــــاراال ألســــــئلةمعامــــــل الســــــهولة ) ٢٣(، )٢٢(، )٢١(ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
ـــــين  ـــــراوح ب ـــــاراال ألســـــئلةومعامـــــل الصـــــعوبة ) ٦٥:  ٣٣(ت ـــــين  ختب ـــــراوح ب ـــــي ت ) ٦٧:  ٣٥(المعرف

التحصــــــيل المعرفــــــي  اختبــــــاروبالتــــــالي فــــــإن مقــــــررات ) ٢٥:  ٢٢(بــــــين  وتــــــراوح معامــــــل التميــــــز
  ذات قوة تميز مناسبة وبناء عليه 

  

  : المعرفي االختبارتحديد زمن  -١١

  :من المعادلة التالية ختباراالالمعرفي تم تحديد زمن  ختبارلال االستطالعيةفي ضوء نتائج التجربة 

  دقيقة ٧٠.٥ =            =                    =                             ختباراالزمن 
  المعرفي ختبارلالالمعامالت العلمية 

زمن آخر طالب+ الزمن الذي استغرقه أول طالب  
٢ 

٧٩+  ٦٢  
٢ 



 - ١٣٦ -

  :المعرفى  ختباراالصدق : أوالً 

 :حتويـدق المـص) أ(

 إلبـــــداء مفرداتـــــه لمراجعـــــة) المحكمـــــين(علـــــي مجموعـــــة مـــــن الخبـــــراء  ختبـــــاراالتـــــم عـــــرض 
لمحتــــوي البرنــــامج  ختبــــارااليــــل دي تمثمــــو ، لمســــتوي الطلبــــة  ختبــــاراالالــــرأي فــــي مــــدي مناســــبة 

اء أصـــــــبح خبـــــــر وفـــــــي ضـــــــوء آراء ال .ختبـــــــاراالالتعليمـــــــي ومالئمـــــــة الصـــــــياغة اللغويـــــــة لمفـــــــردات 
  .مفردة) ١٢٠(في شكله النهائي مكون من  ختباراال
  :ذاتيـدق الـالص) ب(

تــــــم إيجــــــاد معامــــــل الصــــــدق الــــــذاتي مــــــن خــــــالل حســــــاب الجــــــذر التربيعــــــي لمعامــــــل ثبــــــات 
ـــــاراال ـــــد وجـــــ ، ختب ـــــذاتي يســـــاوي وق ـــــي ) ٠.٨٩٩(د أن معامـــــل الصـــــدق ال ـــــك القيمـــــة عل وتشـــــير تل

ن قيمــــة ألوذلــــك ،  هتكــــرار إعــــادة وعنــــد  ختبــــاراالعــــدم وجــــود فــــروق إحصــــائية بــــين نتــــائج تطبيــــق 
  .صادق فيما يقيسه ختباراالمما يؤكد أن ، الجدولية " ت"الصدق الذاتي أقل من 

  

 :الداخلي اقـاالتسدق ـص) ج(

بـــــين درجـــــات  االرتبـــــاطالـــــداخلي عـــــن طريـــــق حســـــاب معامـــــل  تســـــاقاالتـــــم حســـــاب صـــــدق 
طالــــب مــــن مجتمــــع ) ١٧(وذلــــك علــــي عينــــة قوامهــــا ، كــــل محــــور وبــــين المجمــــوع الكلــــي للمحــــاور

يوضـــــح عـــــدد مفــــــردات كـــــل محـــــور ومعامــــــل ) ٢٤(والجـــــدول ، البحـــــث وخـــــارج العينـــــة األساســــــية
  .المعرفي ختبارلالبين كل محور والدرجة الكلية  االرتباط

 

  )٢٤(دول ج
  المعرفي ختبارلالبين كل محور والدرجة الكلية  االرتباطمعامالت 

 المحاور الرئيسية م
عدد 
 المفردات

 معامل األرتباط

  ٠.٧٩٣  ٢٠  التطور التاريخي لكرة القدم  - ١

  ٠.٨٤٧  ٦٠  المحتوي المهاري لكرة القدم  - ٢

  ٠.٨٢٥  ٤٠  النواحي القانونية لكرة القدم  - ٣

  ٠.٤٨٢= ٠.٠٥عند مستوي معنوية " ر"قيمة *                
  

ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوي  يــــــةارتباطعالقــــــة وجــــــود ) ٢٤(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
وهــــــذا ، التحصــــــيل المعرفــــــي ختبــــــاربــــــين درجــــــات كــــــل محــــــور والدرجــــــة الكليــــــة ال ٠.٠٥معنويــــــة 

  .ختبارالداخلي لمحاور اال تساقيعطي داللة مباشرة علي مدي اإل
  

 :المعرفى  ارـختباال ثبات: ثانياً 
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علي عينة  Test, Retestوٕاعادة تطبيقه  ختباراالتم حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق 
أيام ) ٧(وذلك بفاصل زمني قدره ،  من داخل البحث وخارج العينة األساسية، طالب ) ١٧(قوامها 

التحصيل  ختباراليوضح معامل الثبات ) ٢٥(ل و والجد،  م١١/٢/٢٠٠٦م إلي ٤/٢/٢٠٠٦من 
  .المعرفي

  )٢٥(جدول 
  التحصيل المعرفي في كرة القدم اختبارمعامل ثبات 

معامل 
 الثبات

وحدة  التطبيق األول التطبيق الثانى
القياس

 م المتغــيرات
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

  - ١  لقدمالتطور التاريخي لكرة ا  درجة  ١١.٦٢  ٢.٠٤  ١٣.٢٤  ١.٨٧  ٠.٧٧٢
  - ٢  المحتوي المهاري لكرة القدم  درجة  ٢٧.٨٤  ٣.٨٣  ٢٩.١٦  ٣.٣٥  ٠.٨١٣
  - ٣  النواحي القانونية لكرة القدم  درجة  ١٩.٧٣  ٣.٤٧  ١٩.٨٨  ٣.٢١  ٠.٨٣٥

  المعرفي ختبارإجمالي اال  درجة  ٥٩.١٩  ٩.٣٤  ٦٢.٢٨  ٨.٤٣  ٠.٨٠٩

  ٠.٤٨٢= ٠.٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ر"قيمة * 
وجـــــود عالقـــــة إرتباطيـــــة ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوي ) ٢٥(لجـــــدول ويتضـــــح مـــــن ا

التحصـــــيل المعرفـــــي لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم  ختبـــــارالبـــــين التطبيقيـــــين األول والثـــــاني  ٠.٠٥معنويـــــة 
 محـــــاور ارتبـــــاطوتراوحـــــت معـــــامالت  ، )٠.٨٠٩( ختبـــــاراالحيـــــث بلغـــــت قيمـــــة معامـــــل إرتبـــــاط ، 
ــــــاراال ــــــين  ختب ــــــات اال وجميعهــــــا ، )٠.٨٣٥: ٠.٧٧٢(المعرفــــــي ب ــــــي ثب ــــــدل عل ــــــارت ــــــي  ختب المعرف

  .في كرة القدم
  

  )د(ملحق   : القدرات البدنية الخاصة بكرة القدم اتاختبار  -٤

ـــــة والدراســـــات الســـــابقة فـــــي مجـــــال كـــــرة  ـــــإجراء مســـــح شـــــامل للمراجـــــع العلمي ـــــام الباحـــــث ب ق
" أحمـــــــد الشــــــــافعي) " ٢) (م٢٠٠٠" (إبـــــــراهيم صـــــــالح وآخـــــــرون" القـــــــدم كدراســـــــة كـــــــل مـــــــن

" طـــــــه إســـــــماعيل وآخـــــــرون"، )٣٤) (م١٩٩٠" (حنفـــــــي مختـــــــار"وآخـــــــرون، )٥) (م٢٠٠٠(
" مصــــــــطفي عبــــــــد الحميــــــــد) " ٨٤()م٢٠٠٣( وآخــــــــرون" محمــــــــد ســــــــعد"، )٤٧)(م١٩٩٨(
وذلـــــك بهـــــدف تحديـــــد القـــــدرات البدنيـــــة الخاصـــــة بمهـــــارات كـــــرة القـــــدم وكـــــذلك  ، )٩٢) (م١٩٩٨(

  .)٢٦(ها الجدول حيوض ماكالبدنية التي تقيس تلك القدرات البدنية  االختبارات
البدنيــــة التــــي أســــفرت  االختبــــاراتلتقنــــين تلــــك ميدانيــــة  اســــتطالعيةثــــم قــــام بــــإجراء دراســــة 

وذلـــــــــك بهـــــــــدف تعـــــــــديل إجـــــــــراءات تطبيـــــــــق بعـــــــــض هـــــــــذه ، ســـــــــح المرجعـــــــــي معليهـــــــــا عمليـــــــــة ال

١٧= ن   
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ذات  االختبــــارات اريــــاختيلــــي ذلــــك : البحــــث عينــــة البدنيــــة بمــــا يتناســــب مــــع مســــتوي االختبــــارات
البدنيـــــة  اتختبـــــار لالالتوصـــــل  تـــــموقـــــد  ، البدنيـــــةالقـــــدرات ت العلميـــــة األكثـــــر داللـــــة لكـــــل المعـــــامال
  :التالية
  )لقياس التحمل الدوري(  . متر ٨٠٠الجري والمشي  اختبار -
 )لقياس السرعة الحركية( . الحائطية ةالتمرير  اختبار -

 )االنتقاللقياس سرعة (  . متر من البدء المنطلق ٣٠ والعد اختبار -

 )االستجابةلقياس سرعة (  . السيطرة علي الكرة المدفوعة باراخت -

 )لقياس القدرة العضلية(  . جنتر الوثب العمودي لسا اختبار -

 ) لقياس تحمل القوة( . الجلوس من الرقود ثني الركبتين اختبار -

 )األداءلقياس تحمل (  . دفع كرتين بالقدم لمدة دقيقة اختبار -

 )لقياس الرشاقة(  ". ثوان ١٠"الوثب الرباعية لمدة  اختبار -

 )لقياس المرونة(  . ثني الجذع من الوقوف اختبار -

 

  :القدرات البدنية اتختبارالالمعامالت العلمية 

  :البدنية االختباراتتقنين وحساب ثبات : أوالً 

 ختبـــــــاراالطريقـــــــة تطبيـــــــق اســـــــتخدم الباحـــــــث البدنيـــــــة  االختبـــــــاراتمعامـــــــل ثبـــــــات  إليجـــــــاد
طالـــــب مـــــن مجتمـــــع البحـــــث ) ١٧(علـــــي عينـــــة قوامهـــــا  Test &, Retestوٕاعـــــادة تطبيقـــــه 

م إلـــــي ٢٠٠٦/ ٦/٢أيـــــام وذلـــــك مـــــن ) ٣(وبفـــــارق زمنـــــي قـــــدره ، وخـــــارج عينـــــة البحـــــث األساســـــية 
البدنيـــــــة بمـــــــا يتناســـــــب  االختبـــــــاراتوخـــــــالل التطبيـــــــق األول تـــــــم تعـــــــديل بعـــــــض ، م ٢٠٠٦/ ٩/٢

ــــــة البحــــــث ــــــار،  مــــــع مســــــتوي عين ــــــم اختي ــــــاني ت ــــــق الث ــــــارات وبعــــــد التطبي ذات المعــــــامالت  االختب
   .يوضح ذلك) ٢٦(والجدول  ، العلمية األكثر داللة

  
  
  

  )٢٦(جدول 
   االختباراتتقنين و  معامالت الثبات والصدق اإلحصائي

١٧= ن   البدنية طبقًا لنتائج المسح المرجعي  
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رة
قد
ال

  

وحدة   ختبارإسم اال
القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الثبات

الصدق 
الترتيالتعديل تىالذا

 متوسط  ب
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

ي
ور
 د
مل
تح

 

      ٠.٩١٢  ٠.٨٣١  ٤.٩١  ٦١.٨١  ٥.٧٢  ٦٣.١٣  ثانية  .متر ٤٠٠جري  -
  األول    ٠.٩٢٨  ٠.٨٦٢  ٠.٦١  ٣.٩٦  ٠.٦٨  ٤.١٢  دقيقة  .متر ٨٠٠الجري والمشي  -
      ٠.٨٩٢  ٠.٧٩٥  ٣.٢٩  ٤٥.٨٧  ٣.٦٤  ٤٦.٨٦  ثانية  .متر٥٥  xالجري -

عة
سر
ال

  

      ٠.٨٣٢  ٠.٦٩٣  ٠.٨٩  ٧.١١  ١.٠٥  ٧.٢٤  عدد  )أنتقال(ثانية ٣٠السيطرة علي الكرة في -
  األول    ٠.٩٠٢  ٠.٨١٤  ٢.٨٦  ٣٠.٤٢  ٢.٩٨  ٣١.١٩  ثانية  )أنتقال.(التمرير الحائطية -
  األول    ٠.٨٨٤  ٠.٧٨٢  ٠.٦٧  ٤.١٩  ٠.٧١  ٤.٣٥  ثانية  )حركية. (من البدء المنطلق م٣٠ والعد -
      ٠.٨٦٣  ٠.٧٤٤  ٢.٨٥  ٥٠.١١  ٣.٥٦  ٤٩.٢١  المتر  )حركية.(من البدء العالي ثوان ٦العدد  -
      ٠.٨٢٦  ٠.٦٨٣  ٠.٥٩  ٢.٠٩  ٠.٦٨  ٢.١٨  ثانية  )استجابة.(السيطرة علي الكرةعكس اإلشارة - 
  األول    ٠.٨٦٥  ٠.٧٤٩  ٠.٥٢  ٣.٧١  ٠.٥٨  ٣.٨٤  متر  )استجابة.(السيطرة علي الكرة المدفوعة -

ية
ضل
 ع
رة
قد

 

      ٠.٩٢٩  ٠.٨٦٣  ٠.٢٣  ٢.٠٢  ٠.٣٤  ١.٩٥  متر  الوثب العريض من الثبات -
  األول    ٠.٩٦١  ٠.٩٢٤  ٣.١٩  ٣١.٩٣  ٣.٤٨  ٣١.١٦  سم  تجنالوثب العمودي لسار  -
      ٠.٩٤٤  ٠.٨٩١  ٢.٥٦  ٣٠.١١  ٢.٩٧  ٢٩.٩٣  سم  اباالكوف للقدرة العضلية -

وة
ل ق
حم
ت

  

  األول    ٠.٨٣٦  ٠.٦٩٩  ٢.٩٤  ٣٢.٨٤  ٣.٣٨  ٣٢.٥١  عدد  الركبتين الجلوس من الرقود ثني -
      ٠.٨٠٩  ٠.٦٥٤  ٢.١٢  ٢٨.١٥  ٢.٩١  ٢٧.١٣  عدد  الجري في المكان مع رفع الركبتين -
      ٠.٧٦٦  ٠.٥٨٧  ١.٦٦  ١١.٨٩  ١.٧٤  ١١.٢٩  عدد  د الذراعينماألنبطاح المائل ثني و  -

اء
 أد
مل
تح

  

      ٠.٨٩١  ٠.٧٩٣  ٢.٣٣  ٢٣.٠٨  ٢.٦٩  ٢٢.٣١  عدد  .ضرب الكرة بالرأس من الرقود -
  األول    ٠.٩٠٧  ٠.٨٢٣  ٣.٦٤  ٢٥.٠٣  ٣.٨٣  ٢٤.١٥  عدد  .دفع كرتين بالقدم لمدة دقيقة -
      ٠.٩٠١  ٠.٨١٢  ١.٠٨  ١٥.٢١  ١.٤١  ١٤.٥٠  عدد  ب الكرة بالرأس وركلها بالقدمضر  -

قة
شا
ر

  

      ٠.٨٦٨  ٠.٧٥٤  ٢.٠٢  ٢٣.٥٦  ٢.١٦  ٢٤.١٧  ثانية  الجري بين القوائم -
  األول    ٠.٨٩٢  ٠.٧٩٦  ١.٩٧  ١٧.٩١  ٢.٠٩  ١٧.٦٤  عدد  ).ث١٠(الوثب الرباعية لمدة  -

نة
رو
م

  
      ٠.٨٩٦  ٠.٨٠٣  ٢.٣٦  ٢٥.٣٩  ٢.٩٤  ٢٥.٠٣  سم  .الجذع) مد(إطالة  -
  األول    ٠.٩٢٨  ٠.٨٦١  ٠.٨٧  ٦.٢١  ٠.٩٨  ٦.٤٧  سم  .ثني الجذع من الوقوف -

  ٠.٤٨٢ = ٠.٠٥الجدولين عند مستوي معنوية " ر"قيمة *
  ٢.١٢= ٠.٠٥الجدولين عند مستوي معنوية " ت"قيمة *

ـــــاط وجـــــود ) ٢٦(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول  ـــــة ارتب ـــــد مســـــتوي معنوي ـــــين  ٠.٥دال إحصـــــائيًا عن ب
ــــــاني فــــــي  ــــــاراتالتطبيــــــق األول والث ــــــارة  االختب وفــــــي نفــــــس الوقــــــت إرتفــــــاع درجــــــة ، البدنيــــــة المخت

ث تشـــــير النتـــــائج إلـــــي عـــــدم وجـــــود البدنيـــــة حيـــــ االختبـــــاراتلتلـــــك ) الـــــذاتي( الصـــــدق اإلحصـــــائي 
الــــذاتي أقــــل مــــن قيمــــة ألن قيمــــة معامــــل الصــــدق  ، نالتطبيقــــيفــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين 

  .الجدولية ، مما يؤكد على صدق االختبار أيضاً " ت"
  البدنية االختباراتصدق : ثانياً 

  :ذاتيـدق الـالص) أ(
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 ختــــــــارةدرات البدنيــــــــة المالقــــــــ اتختبــــــــار النتــــــــائج الصــــــــدق الــــــــذاتي ) ٢٦(يوضــــــــح الجــــــــدول 

فيــــــد ، وت البدنيــــــة االختبــــــاراتوذلــــــك مــــــن خــــــالل إيجــــــاد الجــــــذر التربيعــــــي لمعــــــامالت ثبــــــات تلــــــك 
ـــــــذاتى  ـــــــي قيمـــــــة معامـــــــل الصـــــــدق ال ـــــــة العظمـــــــي لمعـــــــامالت الصـــــــدق التجريب ـــــــد النهاي ـــــــي تحدي ف

معامـــــل الصـــــدق التجريبـــــي أو العـــــاملي ال قيمـــــة بمعنـــــي أن الحـــــد األعلـــــي ل،  العـــــامليوالصـــــدق 
 .ي معامل الصدق الذاتييتعد

 :ويـدق المحتـص) ب(

للوظيفـــــة التـــــي وضـــــعت مـــــن  ختبـــــاراالتعتمـــــد طريقـــــة صـــــدق المحتـــــوي علـــــي مـــــدي تمثيـــــل 
حيــــــث قـــــام الباحــــــث بـــــإجراء المســــــح المرجعـــــي للدراســــــات والبحـــــوث الســــــابقة علـــــي تلــــــك ،  أجلـــــه

عــــــامالت ذات م االختبــــــاراتوقــــــد أجمعــــــت هــــــذه الدراســــــات علــــــي أن تلــــــك  ، البدنيــــــة االختبــــــارات
لمــــا وضــــعت مــــن أجــــل ) المضــــمون(وبالتــــالي فهــــي صــــادقة مــــن حيــــث المحتــــوي  ، صــــدق عاليــــة

  .قياسه

  :ايزـدق التمـص) ج(
ــــــق الصــــــدق التجريبــــــي  االختبــــــاراتتــــــم حســــــاب صــــــدق كمــــــا  ) التمــــــايز(البدنيــــــة عــــــن طري

هما اطالــــــب أحــــــد) ١٧(علــــــي مجمــــــوعتين مــــــن الطلبــــــة متســــــاويتين فــــــي العــــــدد قــــــوام كــــــل مــــــنهم 
المجموعـــــــة ، و ) المجموعـــــــة المميـــــــزة(مســـــــتوي مرتفـــــــع فـــــــي رياضـــــــة كـــــــرة القـــــــدم  مجموعـــــــة ذات

وذلــــــك يــــــوم الخمــــــيس  ، )المجموعــــــة غيــــــر المميــــــزة(االســــــتطالعية  البحــــــث عينــــــة تمثــــــلاألخــــــرى 
ـــــــات  ، م٩/٢/٢٠٠٦الموافـــــــق  ـــــــاني لثب ـــــــق الث ـــــــائج التطبي ـــــــث أســـــــتخدم الباحـــــــث نت ـــــــاراتحي  االختب

يوضــــــــح داللــــــــة الفــــــــروق بــــــــين ) ٢٧(والجــــــــدول  .البدنيــــــــة لمقارنتــــــــه بنتــــــــائج المجموعــــــــة المميــــــــزة
  .البدنية االختباراتالمجموعتين المميزة وغير المميزة في 

  
  
  
  
  
  
  
  )٢٧(جدول 

  االختباراتداللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في 
  البدنية المختارة طبقًا للمعامالت العلمية األعلي 

  

١٧= ن   



 - ١٤١ -

"ت"قيمة   
المجموعة غير 

موعةا لمميزةالمج المميزة وحدة 
القياس

 المتغــيرات
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

)تحمل دوري( متر ٨٠٠الجري والمشي  - دقيقة  ٣.٢١  ٠.٤٤  ٣.٩٦  ٠.٦١  ٤.١١  
)سرعة حركية(التمرير الحائطية  - ثانية  ٢٦.٢٣  ١.٣٧  ٣٠.٤٢  ٢.٨٦  ٥.٤٥  
نيةثا  ٣.٧٣  ٠.٥٥  ٤.١٩  ٠.٦٧  ٢.١٩ )سرعة اإلنتقال(متر من البدء المنطلق  ٣٠ والعد -   
)سرعة إستجابة. (السيطرة علي الكرة المدفوعة - متر  ٢.٩٢  ٠.٣٣  ٣.٧١  ٠.٥٢  ٥.٢٩  
)قدرة عضلية( لسارجنتالوثب العمودي  - سم  ٣٤.٢٧  ٢.١٦  ٣١.٣٩  ٣.١٩  ٢.٥٠  
)تحمل قوة(ين الجلوس من الرقود ثني الركبت - عدد  ٣٧.١٦  ٢.١١  ٣٢.٨٤  ٢.٩٤  ٤.٩٢  
)تحمل أداء(دفع كرتين بالقدم لمدة دقيقة  -  عدد  ٣١.٩١  ١.٥٦  ٢٥.٠٣  ٣.٦٤  ٦.٤١  
)رشاقة(ثوان ) ١٠(الوثب الرباعية لمدة  -  عدد  ٢٠.٢٣  ١.٣٥  ١٧.٩١  ١.٩٧  ٤.٠١  
)مرونة. (ثني الجذع من الوقوف - سم  ٤.٦٣  ٠.٧١  ٦.٢١  ٠.٨٧  ٥.٨٠  

  ٢.١٢= ٠.٠٥ية الجدولية عند مستوي معنو " ت"قيمة *
ــــــة ) ٢٧(ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول  ــــــد مســــــتوي معنوي ــــــة إحصــــــائية عن ــــــروق ذات دالل وجــــــود ف

ــــــت قيمــــــة ،  ٠.٠٥ ــــــث كان ــــــر مــــــن قيمــــــة " ت"حي ــــــ" ت"المحســــــوبة أكب ــــــث تراوحــــــت ،  ةالجدولي حي
ـــــزة فـــــي ) ٦.٤١: ٢.١٩(المحســـــوبة" ت"قيمـــــة  ـــــر الممي ـــــزة وغي ـــــين المجمـــــوعتين الممي ـــــاراتب  االختب
ــــة ــــد البحــــث ، البدني ــــي صــــدق  ممــــا قي ــــاراتيشــــير إل ــــة فــــي التم االختب ــــين المجمــــوعتين يالبدني ــــز ب ي

  .مرتفعة المستوي ومنخفضة المستوي
  
  

  )ھـ(ملحق   :  المھارات األساسية في كرة القدم اتاختبار  -٥

ـــــة والدراســـــات الســـــابقة فـــــي مجـــــال كـــــرة  ـــــإجراء مســـــح شـــــامل للمراجـــــع العلمي ـــــام الباحـــــث ب ق
" أحمــــــد الشــــــافعي) " ٢) (م٢٠٠٠" (الح وآخــــــرونإبــــــراهيم صــــــ" كدراســــــة كــــــل مــــــن ، القــــــدم 

) م٢٠٠٣" (محمـــــــد ســـــــعد وآخـــــــرون) " ٣٤) (م١٩٩٠" (حنفـــــــي مختـــــــار"  و،)٥) (م٢٠٠٠(
التـــــــي  االختبـــــــاراتوذلـــــــك بهـــــــدف تحديـــــــد  ،)٩٢) (م١٩٩٨" (مصـــــــطفي عبـــــــد الحميـــــــد) " ٨٤(

  ).٢٨(تقيس المهارات األساسية في كرة القدم كما يوضحها الجدول 
  
  

  

المهاريــــــة  االختبــــــاراتلتقنــــــين تلــــــك ميدانيــــــة  اســــــتطالعيةبــــــإجراء دراســــــة ثــــــم قــــــام الباحــــــث 
ـــــ ـــــق بعـــــض  ، المرجعـــــي المســـــح عمليـــــةعنهـــــا  أســـــفرت يالت ـــــك بهـــــدف تعـــــديل إجـــــراءات تطبي وذل
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ذات  االختبـــــارات اريـــــاختويلـــــي ذلـــــك ، بمـــــا يتناســـــب مـــــع مســـــتوي عينـــــة البحـــــث  االختبـــــاراتهـــــذه 

  :المعامالت العلمية األكثر داللة وهي كما يلي
  

  .تمرير الكرة بباطن القدم علي مقعد سويدي اختبار -
  متر ٥٠الجري بالكرة بوجه القدم األمامي  اختبار -
  .إيقاف الكرة بباطن القدم في مساحة محددة اختبار -
  .كتم الكرة بوجه القدم الخارجي داخل دائرة اختبار -
  .الكرة بوجه القدم األمامي داخل دائرة امتصاص اختبار -
 .متر ٢٥بالكرة لمسافة  زجزاجيالالجري  اختبار -

 .اختبار االستحواز على الكرة فى منطقة المرمى -

  .اختبار تمرير الكرة بالرأس على دوائر متباعدة -
  .رمية التماس من الثبات علي دوائر متداخلة اختبار -
 .لصد الكرات البعيد عن الحارس االرتماء اختبار -

 
  

  :يةالمھارات األساس اتختبارالالمعامالت العلمية 

  :المھارية االختباراتتقنين وحساب ثبات : أوالً 

 ختبــــــاراالالمهاريــــــة طريقــــــة تطبيــــــق  االختبــــــاراتالباحــــــث إليجــــــاد معامــــــل ثبــــــات  اســــــتخدم
ــــي عينــــة قوامهــــا  Test &, Retestوٕاعــــادة التطبيــــق  ــــب ) ١٧(عل مجتمــــع داخــــل مــــن ، طال

ــــــة األساســــــية  ــــــدرة ، البحــــــث وخــــــارج العين ــــــي ق ــــــارق زمن ــــــك ) ٣(وبف ــــــام وذل م ١٣/٢/٢٠٠٦مــــــن أي
ــــــــــي  ــــــــــم تعــــــــــديل إجــــــــــراءات بعــــــــــض ، م ١٦/٢/٢٠٠٦إل ــــــــــق األول ت ــــــــــاراتوخــــــــــالل التطبي  االختب

 االختبـــــــارات اختيـــــــاروبعـــــــد التطبيـــــــق الثـــــــاني تـــــــم ،  المهاريـــــــة بمـــــــا يتناســـــــب مـــــــع عينـــــــة البحـــــــث
  .يوضح ذلك) ٢٨(والجدول  ، المهارية ذات المعامالت العلمية األكثر داللة

  
  
  

  )٢٨(جدول 
   االختباراتتقنين و  ت والصدق اإلحصائيمعامالت الثبا

١٧= ن   
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  طبقًا لنتائج المسح المرجعي فى كرة القدم المهارية

رة
قد
ال

  

وحدة   ختبارإسم اال
القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الثبات

الصدق 
الترتيالتعديل الذاتى

 متوسط  ب
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حسابى

 أنحراف
 معيارى

ال
رك
ال

ت
  

  األول   ٠.٩١٧ ٠.٨٤١  ١.٠٦  ٨.٠٢  ١.١٣  ٧.٨١  عدد  تمرير الكرة بباطن القدم على مقعد -
     ٠.٨٧٥ ٠.٧٦٥  ٠.٥٥  ١.٩٤  ٠.٦٤  ١.٨٩ درجة  التمرير بباطن القدم بين قائمين -
     ٠.٨٦٣ ٠.٧٤٥  ١.٩٨ ٢٢.٣٦  ٢.٣٣ ٢٣.١٤  ثانية  التمرير على مرامى صغيرة بالزمن -
     ٠.٨٣٥ ٠.٦٩٨  ١.١٤  ٤.٨٤  ١.٢٥  ٤.٦١  عدد  غيرة بالعددالتمرير على مرامى ص -
     ٠.٩٠٤ ٠.٨١٧  ٠.٥٩  ٢.٩٧  ٠.٧١  ٢.٧٨ درجة  التمرير على مربعات مرسومة بالحائط -

رة
لك
 با
ى
جر
ال

 

  األول   ٠.٨٩٣ ٠.٧٩٨  ١.٧٦ ١٠.١١  ١.٨٨ ١٠.٥٩  ثانية  متر ٥٠الجرى بالكرة بوجه القدم  -
     ٠.٨٢٧ ٠.٦٨٤  ٢.٢١ ١٥.٩٣  ٢.٦٤ ١٦.٤٦  ثانية  رةالجرى بالكرة بوجه القدم فى دائ -
     ٠.٨١٢ ٠.٦٥٩  ٣.١٦ ٢٥.٨٦  ٣.٧٩ ٢٦.٣٤  ثانية  الجرى بالكرة بوجه القدم حول مستطيل -

رة
لك
ى ا
عل

ة 
طر
سي
ال

  

  األول   ٠.٩٠٥ ٠.٨١٩  ٠.٧٩  ٦.٨٩  ٠.٨٧  ٦.٦٤ درجة  إيقاف الكرة فى مساحة محددة -
     ٠.٨٧٥ ٠.٧٦٦  ١.١٢  ٧.٨٥  ١.٣٧  ٧.١٩  عدد  .إيقاف الكرة فى داخل دائرة -
     ٠.٩٠١ ٠.٨١١  ٢.٦٩ ٢٣.٥٦  ٣.٢٦ ٢٢.٤٣  عدد  كتم الكرة بخارج القدم بعد التنطيط -
  األول   ٠.٩٥٢ ٠.٩٠٦  ٠.٥٨  ٣.٦٧  ٠.٦٧  ٣.٢١ درجة  كتم الكرة بخارج القدم داخل دائرة -
  األول   ٠.٩٦١ ٠.٩٢٤  ٠.٩٧  ٥.٢٣  ١.١٩  ٤.٩٤ درجة  امتصاص الكرة بوجه القدم داخل دائرة -
     ٠.٩٢٨ ٠.٨٦٣  ٨.٦٤ ٨٤.١٢ ١٢.٣٧ ٨٢.٦٦  سم  امتصاص الكرةبوجه القدم داخل مساحة -

غة
او
مر
     ٠.٩٠٠ ٠.٨١٠  ٣.٣٧ ٣٥.٥٦  ٤.٠٩ ٣٦.٤٢  ثانية  الجرى بالكرة حول أعالم بشكل قوس -ال

  األول   ٠.٩٠٩ ٠.٨٢٦  ٢.٤٤ ٢٢.٩٥  ٢.٨٣ ٢٥.٧٣  ثانية  متر ٢٥الجرى الزجزاجى بالكرة -

مة
اج
مھ
  األول   ٠.٨٢٩ ٠.٦٨٧  ٠.٨٧  ٦.٦٨  ١.٠٥  ٦.٢٣ درجة  االستحواذ على الكرة بمنطقة المرمى -ال

     ٠.٧٨٩ ٠.٦٢٣  ٠.٤٨  ٤.٠١  ٠.٥٩  ٣.٧٢ درجة  المهاجمة لقطع الكرة من األمام -
رة 
الك

ب 
ضر

س
رأ
بال

  
     ٠.٩٠٥ ٠.٨١٩  ٠.٣٩  ١.٦٨  ٠.٤٨  ١.٤٢ درجة  دقة تصويب الكرة بالرأس بالمرمى -
  األول   ٠.٩٢٥ ٠.٨٥٥  ٠.٥٦  ٣.٠٣  ٠.٦١  ٢.٧٨ درجة  تمرير الكرة بالرأس على دوائر متباعدة -
     ٠.٩١٧ ٠.٨٤١  ٠.٦٧  ٢.٥٨  ٠.٨٣  ٢.١٦ درجة  تصويب الكرة بالرأس علىمرمى مقسم -

س
ما
الت

ة 
مي
ر

  

     ٠.٩٥١ ٠.٩٠٥  ٠.٤٦  ١.٨٤  ٠.٥٥  ١.٣٧ درجة  رمية التماس من الثبات على دوائر متباعدة - 
  األول  ٠.٩٦٦ ٠.٩٣٣  ١.٢٥  ٥.٣١  ١.٣٢  ٤.٩٦ درجة  رمية التماس من الثبات على دوائر متداخلة - 
     ٠.٩٢٨ ٠.٨٦٢  ٢.٩٦ ٢٧.٧٠  ٣.٨٥ ٢٦.٤٤  متر  رمية التماس ألبعد مسافة -

اء
تم
ألر
ا

 

  األول   ٠.٩٣٦ ٠.٨٧٧  ١.١٦  ٦.٨٧  ١.٥٣  ٦.٤٢ درجة  االرتماء إلبعاد الكرات  -
     ٠.٨٨٩ ٠.٧٩٠  ١.٣٧  ٨.٩٨  ١.٨٤  ٨.٧٦ درجة  لصد الكرات البعيدة عن الحارساالرتماء  - 

  ٠.٤٨٢=  ٠.٠٥الجدولين عند مستوي معنوية " ر"قيمة *
  ٢.١٢= ٠.٠٥الجدولين عند مستوي معنوية " ت"قيمة *

ـــــــــد مســـــــــتوي ) ٢٨(يتضـــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول ـــــــــة إحصـــــــــائيًا عن ـــــــــة دال ـــــــــة ارتباطي وجـــــــــود عالق
وفـــــــي نفـــــــس ،  المهاريـــــــة المختـــــــارة االختبـــــــاراتوالثـــــــاني فـــــــي بـــــــين التطبيـــــــق األول  ,٠٥معنويـــــــة

حيــــــث تشــــــير النتــــــائج ،  االختبــــــاراتلتلــــــك ) الــــــذاتي( الوقــــــت إرتفــــــاع درجــــــة الصــــــدق اإلحصــــــائي
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قيمــــــة معامــــــل ن إلــــــي عــــــدم وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية بــــــين التطبيــــــق األول والثــــــاني ال

  .الجدولية" ت"الصدق أقل من قيمة 
  

  

  :المھارية باراتاالختصدق : ثانياً 

  :ذاتيـدق الـالص) أ(
ات المهــــــارات األساســــــية فــــــي كــــــرة ختبــــــار نتــــــائج الصــــــدق الــــــذاتي ال) ٢٨(يوضــــــح الجــــــدول 

التربيعــــــي لمعــــــامالت ثبــــــات تلــــــك  الجــــــذروذلــــــك مــــــن خــــــالل إيجــــــاد ،  اختيارهــــــاالقــــــدم التــــــي تــــــم 
تجريبــــــي وهــــــو يفيــــــد فــــــي تحديــــــد النهايــــــة  العظمــــــي لمعــــــامالت الصــــــدق ال، المهاريــــــة االختبــــــارات

  .والصدق العاملي
  

  :ويـدق المحتـص )ب(
للوظيفـــــة التـــــي وضـــــعت مـــــن  ختبـــــارتعتمـــــد طريقـــــة صـــــدق المحتـــــوي علـــــي مـــــدي تمثيـــــل اال

 االختبـــــاراتحيـــــث قـــــام الباحـــــث بـــــإجراء المســـــح المرجعـــــي للدراســـــات الســـــابقة علـــــي تلـــــك ،  أجلـــــه
 صـــــدق عاليـــــة ذات معـــــامالت االختبـــــاراتوقـــــد جمعـــــت هـــــذه الدراســـــات علـــــي أن تلـــــك ،  المهاريـــــة

  .لما وضعت من أجل قياسة) المضمون(وبالتالي فهي صادقة من حيث المحتوي ، 
  

  :ايزـدق التمـص )ج(
ـــــم حســـــاب صـــــدق  ـــــاراتت ـــــي  االختب ـــــق الصـــــدق التجريب ـــــة عـــــن طري ـــــي ) التمـــــايز(المهاري عل

أحــــــداهما ذات  ، طالــــــب) ١٧(مجمــــــوعتين مــــــن الطلبــــــة متســــــاويتين فــــــي العــــــدد قــــــوام كــــــل منهمــــــا
وهـــــم طلبـــــة اختيـــــاري أول كـــــرة قـــــدم ) المجموعـــــة المميـــــزة(فـــــي رياضـــــة كـــــرة القـــــدم مســـــتوي مرتفـــــع 
وذلـــــك يـــــوم الخمـــــيس ،  عيةالاالســـــتطوالمجموعـــــة األخـــــري تمثـــــل عينـــــة البحـــــث ،  الفرقـــــة الرابعـــــة

المهاريـــــــة  االختبـــــــاراتحيـــــــث اســـــــتخدم الباحـــــــث نتـــــــائج التطبيـــــــق الثـــــــاني لثبـــــــات . م١٦/٢/٢٠٠٦
يوضــــــــح داللــــــــة الفــــــــروق بــــــــين ) ٢٩(والجــــــــدول ،  لمميــــــــزةلمقارنــــــــة الفــــــــروق بنتــــــــائج المجموعــــــــة ا

  .المهارية االختباراتالمجموعتين المميزة وغير المميزة في 
  

  )٢٩(جدول 
  اراتباالختداللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في 

    طبقًا للمعامالت العلمية األعليفى كرة القدم المهارية المختارة    
  

"ت"قيمة  عة غير المجمو 
المجموعةا لمميزة المميزة

وحدة 
القياس

 المتغــيرات

١٧= ن   



 - ١٤٥ -
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

  تمرير الكرة بباطن القدم علي مقعد سويدي -  عدد  ١٢.٥٧  ١.٢٣  ٨.٠٢  ١.٠٦  ١١.٥٥
  متر٥٠الجري بالكرة بوجه القدم األمامي  -  ثانية  ٨.٠٤  ٠.٩٧  ١٠.١١  ١.٧٦  ٤.٢٥
  إيقاف الكرة بباطن القدم في مساحة محددة -  درجة  ٨.٣٢  ٠.٨٢  ٦.٨٩  ٠.٧٩  ٥.١٨
  كتم الكرة بوجه القدم الخارجي داخل دائرة -  درجة  ٥.٦٥  ٠.٥٥  ٣.٦٧  ٠.٥٨  ١٠.٢١
  إمتصاص الكرة بوجه القدم األمامي داخل دائرة -  درجة  ٧.٣٩  ١.٠٦  ٥.٢٣  ٠.٩٧  ٦.٢٠
  متر٢٥الجري الزجزاجي بالكرة  -  نيةثا  ١٧.٤٧  ١.٦٦  ٢٢.٩٥  ٢.٤٤  ٧.٦٥
  اإلستحواز علي الكرة في منطقة المرمي -  درجة  ٨.٦١  ٠.٧٩  ٦.٦٨  ٠.٨٧  ٦.٧٧
  تمرير الكرة بالرأس علي دوائر متباعدة -  درجة  ٤.٨٢  ٠.٦٤  ٣.٠٣  ٠.٥٦  ٨.٦٨
  رمية التماس من الثبات علي دوائر متداخلة -  درجة  ٨.٢٧  ٠.٩٣  ٥.٣١  ١.٢٥  ٧.٨٣
  اإلرتماء لصد الكرات البعيدة عن الحارس -  درجة  ٩.٦٥  ١.٢٣  ٦.٨٧  ١.١٦  ٦.٧٨

  ٢.١٢= ٠.٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة *
،  ٠.٠٥وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوي ) ٢٩( ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول 

ــــــث كانــــــت قيمــــــة  ــــــة فــــــي " ت"المحســــــوبة أكبــــــر مــــــن قيمــــــة " ت"حي   المهاريــــــة االختبــــــاراتالجدولي
المهاريـــــــة فـــــــي  االختبـــــــاراتيشـــــــير إلـــــــي صـــــــدق  ، ممـــــــا) ١١.٥٥: ٤.٢٥(تراوحـــــــت بـــــــين  حيـــــــث
  .يز بين المجموعتين مرتفعة المستوي ومنخفضة المستوييالتم

  
  )و(ملحق   : استمارة تقييم شكل األداء الفني لمھارات كرة القدم  -٦

  :التاليةقام الباحث بتصميم إستمارة تقييم شكل األداء الفني لمهارات كرة القدم 
  .ركل الكرة بباطن القدم -
 .الجري بالكرى بوجه القدم األمامي -

 .إيقاف الكرة بباطن القدم -

 .كتم الكرة بوجه القدم الخارجي -

 .امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي -

 .المراوغة بالتمويه من جانب والمرور من اآلخر -

 .المهاجمة من األمام بباطن القدم -

 .الياً ضرب الكرة بالرأس من الوثب ع -

 .رمية التماس من الثبات -



 - ١٤٦ -
 .اإلرتماء لصد الكرات البعيدة -

األداء الفنـــــــي  شـــــــكلوبـــــــالرجوع للدراســـــــات الســـــــابقة التـــــــي تناولـــــــت تصـــــــميم اســـــــتمارة تقيـــــــيم 
،  علـــــي محمـــــود ، محمـــــد ســـــعد"  ،) ٦٨) (م٢٠٠٣" (فاطمـــــة فليفـــــل" مثـــــل دراســـــة كـــــل مـــــن 
ـــــد المـــــنعم ـــــادر"  ،) ٨٤) (م٢٠٠٣" (ســـــعيد عب ـــــد الق ســـــامي "  ،) ٢٤) (م٢٠٠٥(" حـــــازم عب

ـــــــف ـــــــد اللطي ـــــــة بســـــــيوني"  ،) ٤٣) (م٢٠٠٥" (عب ـــــــد "  ، )٦٦) (م٢٠٠٥" (فاطم ـــــــين عب نف
ــــــيم ،  )١٠٤) (م٢٠٠٥" (الخــــــالق ــــــد تصــــــميم اســــــتمارة تقي ــــــد راعــــــي الباحــــــث عن األداء  شــــــكلوق

  :الخطوات التالية للمهارات االساسية فى كرة القدم الفني
ء أهـــــداف البحـــــث وهـــــو تقيـــــيم شـــــكل األداء تحديـــــد الهـــــدف مـــــن اســـــتمارة التقيـــــيم فـــــي ضـــــو  -

  .الفني لمهارات كرة القدم وذلك عن طريق المالحظة المقننة لألداء

ـــــي مكوناتهـــــا األساســـــية التـــــي يجـــــب  - ـــــألداء المهـــــاري وتحليلهـــــا إل ـــــة ل ـــــد المراحـــــل الفني تحدي
 .مالحظتها أثناء األداء

ة مقننــــة مــــع وضــــع المراحــــل الفنيــــة بمــــا تشــــتمل عليــــه مــــن مكونــــات أساســــية فــــي اســــتمار  -
 .وضع درجة معينة لكل مرحلة وفقًا لدرجة صعوبة األداء الفني

، خبـــــراء فـــــي مجـــــال كـــــرة القـــــدم) ٥(تـــــم عـــــرض الصـــــورة المبدئيـــــة لإلســـــتمارة علـــــي عـــــدد  -
وبـــــــذلك أصـــــــبحت  ، للتأكيـــــــد مـــــــن صـــــــالحيتها لإلســـــــتخدام ومـــــــدي فاعليتهـــــــا) ف(ملحـــــــق

 .اإلستمارة في صورتها النهائية

ــــة - ــــق لجن ــــاس عــــن طري ــــم القي ــــرر  ت ــــدريس مق ــــائمين بت ــــالث محكمــــين مــــن الق ــــه مــــن ث مكون
حيــــث يقــــوم كــــل عضــــو مــــن اللجنــــة ، كــــرة القــــدم بكليــــة التربيــــة الرياضــــية بنــــين بالزقــــازيق 

بتقيــــــيم شــــــكل األداء لكــــــل طالــــــب مــــــن طريــــــق المالحظــــــة الدقيقــــــة لكــــــل المراحــــــل الفنيــــــة 
أجمـــــالى درجـــــات ، وقـــــد بلـــــغ ) ١٠(الكليـــــة لكـــــل مهـــــارة مـــــن  وتحســـــب الدرجـــــة، لـــــألداء 

 .درجة) ١٠٠(درجات االستمارة 

  

  

  : المعامالت العلمية إلستمارة تقييم شكل األداء الفني

 :صدق اإلستمارة: أوالً 

  :ويـدق المحتـص) أ(



 - ١٤٧ -
مـــــن الخبـــــراء فـــــي مجـــــال كـــــرة القـــــدم إلبـــــداء الـــــرأي فـــــي  )٥(تـــــم عـــــرض اإلســـــتمارة علـــــي 

اإلســــــتمارة للمراحــــــل الفنيــــــة  ومــــــدي تمثيــــــل محتــــــوي،  مــــــدي مناســــــبة وفاعليــــــة اإلســــــتمارة للتطبيــــــق
وفـــــي ضـــــوء آراء الخبـــــراء   ومالئمـــــة الصـــــياغة اللغويـــــة لمحتـــــوي اإلســـــتمارة،  لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم

. وأصــــبحت اإلســــتمارة فــــي شــــكلها النهــــائي جــــاهزة لتقيــــيم شــــكل األداء الفنــــي لمهــــارات كــــرة القــــدم
  ).و(ملحق 

  :ايزـدق التمـص )ب(
ء الفنـــــــــي بإســـــــــتخدام طريقـــــــــة الصـــــــــدق تـــــــــم حســـــــــاب صـــــــــدق إســـــــــتمارة تقيـــــــــيم شـــــــــكل األدا

 طلبــــة) ٨(قــــوام كــــل منهــــا  ، متســــاويتين العــــدد الطلبــــةبــــين مجمــــوعتين مــــن ) التمــــايز( التجريبــــي
ي أول كـــــــرة قـــــــدم ار يـــــــاختوهـــــــي مـــــــن طلبـــــــة ) مميـــــــزة(المجموعـــــــة األولـــــــي ذات مســـــــتوي مرتفـــــــع ، 

وم األربعــــــاء وذلــــــك يــــــ  االســــــتطالعيةعينــــــة البحــــــث  تمثــــــلوالمجموعــــــة الثانيــــــة ،  بالفرقــــــة الرابعــــــة
ــــــــزة ) ٣٠(والجــــــــدول  ، م٨/٢/٢٠٠٦الموافــــــــق  ــــــــين المجمــــــــوعتين الممي ــــــــروق ب ــــــــة الف يوضــــــــح دالل

  .وغير المميزة في إستمارة تقييم شكل األداء الفني لمهارات كرة القدم
  )٣٠(جدول 

  داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة 
  كرة القدم قيد البحث فى مهارات في إستمارة تقييم شكل األداء الفني

  

"ت"قيمة   
المجموعة غير 

المجموعةا لمميزة المميزة وحدة 
القياس

 المتغــيرات
 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

  تمرير الكرة بباطن القدم علي مقعد سويدي -  عدد  ٨.٨٣  ٠.٧٣  ٥.٢٤  ٠.٦٦  ١٠.٣٢
  متر٥٠الجري بالكرة بوجه القدم األمامي  -  ثانية  ٧.٥٧  ٠.٨٤  ٤.٦٣  ٠.٧١  ٧.٥٦
  إيقاف الكرة بباطن القدم في مساحة محددة -  درجة  ٨.٤٩  ٠.٨٦  ٥.٦١  ٠.٧٣  ٧.٢٢
  كتم الكرة بوجه القدم الخارجي داخل دائرة -  درجة  ٦.٢٣  ٠.٥٩  ٣.٥٠  ٠.٤٨  ١٠.٤٩
  ائرةإمتصاص الكرة بوجه القدم األمامي داخل د -  درجة  ٧.٧١  ١.٠٩  ٤.١٨  ٠.٩٣  ٦.٩٧
  متر٢٥الجري الزجزاجي بالكرة  -  ثانية  ٦.١٣  ١.٨٢  ٣.٢١  ٠.٩٨  ٣.٩٩
  اإلستحواز علي الكرة في منطقة المرمي -  درجة  ٧.٦٩  ٠.٨٣  ٤.٥٩  ٠.٧٢  ٧.٩٨
  تمرير الكرة بالرأس علي دوائر متباعدة -  درجة  ٧.١٨  ١.٥٧  ٤.٤٠  ٠.٨٩  ٤.٣٦
  ثبات علي دوائر متداخلةرمية التماس من ال -  درجة  ٨.٩٦  ٠.٩٢  ٦.١٥  ٠.٨٦  ٦.٣١
  اإلرتماء لصد الكرات البعيدة عن الحارس -  درجة  ٦.٢١  ١.٦٤  ٢.٩٤  ١.١٢  ٤.٦٥

ــــــة ) ٣٠(ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول  ــــــد مســــــتوي معنوي ــــــة إحصــــــائية عن ــــــروق ذات دالل وجــــــود ف
المحســــوبة أكبــــر مــــن الجدوليــــة فــــي إســــتمارة تقيــــيم شــــكل األداء " ت"حيــــث كانــــت قيمــــة ،  ٠.٠٥

  ٢.٣٦= ٠.٠٥الجدولية عند مستوي معنوية " ت"قيمة *

٨= ن   



 - ١٤٨ -
ـــــين ،  رة القـــــدمالفنـــــي لمهـــــارات كـــــ ـــــي صـــــدق ،  )١٠.٤٩: ٣.٩٩(حيـــــث ترواحـــــت ب ممـــــا يشـــــير إل

  .اإلستمارة في التمييز بين المجموعتين مرتفعة المستوي ومنخفضة المستوي
  

  ثبات اإلستمارة :ثانياً 

 Test&, Retestتــــم حســــاب معامــــل الثبــــات بطريقــــة تطبيــــق اإلســــتمارة وٕاعــــادة التطبيــــق
وذلـــــك بفاصـــــل ،  تمـــــع البحـــــث وخـــــارج العينـــــة األساســـــيةمـــــن مج، طلبـــــة ) ٨(علـــــي عينـــــة قوامهـــــا 

ــــــــــي ٨/٢/٢٠٠٦أيــــــــــام مــــــــــن ) ٣(زمنــــــــــي قــــــــــدرة  يوضــــــــــح ) ٣١(والجــــــــــدول ،  م١١/٢/٢٠٠٦م إل
  .معامل ثبات إستمارة تقييم شكل األداء الفني لمهارات كرة القدم

  )٣١(جدول 
  معامل ثبات استمارة تقييم شكل األداء الفني لمهارات كرة القدم

  

"ت"قيمة   
تطبيق الثانىال وحدة  التطبيق األول 

القياس
 المتغــيرات

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

 أنحراف
 معيارى

 متوسط
 حساابى

  تمرير الكرة بباطن القدم علي مقعد سويدي -  عدد  ٥.٢٤  ٠.٦٦  ٥.٥٤  ٠.٥٩  ٠.٧٨١
  متر٥٠الجري بالكرة بوجه القدم األمامي  -  ثانية  ٤.٦٣  ٠.٧١  ٤.٩٣  ٠.٦٦  ٠.٨٤٠
  إيقاف الكرة بباطن القدم في مساحة محددة -  درجة  ٥.٦١  ٠.٧٣  ٥.٨٩  ٠.٦٣  ٠.٨١٦
  كتم الكرة بوجه القدم الخارجي داخل دائرة -  درجة  ٣.٥٠  ٠.٤٨  ٣.٧١  ٠.٤٤  ٠.٧٩٣
  إمتصاص الكرة بوجه القدم األمامي داخل دائرة -  درجة  ٤.١٨ ٠.٩٣  ٤.٥٨  ٠.٨٤  ٠.٧٨٨
  متر٢٥الجري الزجزاجي بالكرة  -  ثانية  ٣.١٢  ٠.٩٨  ٣.٤٦  ٠.٨٩  ٠.٨١٧
  اإلستحواز علي الكرة في منطقة المرمي -  درجة  ٤.٥٩  ٠.٧٢  ٤.٩٢  ٠.٦٥  ٠.٧٦٥
  تمرير الكرة بالرأس علي دوائر متباعدة -  درجة  ٤.٤٠  ٠.٨٩  ٤.٦٣  ٠.٨١  ٠.٧٩٤
  رمية التماس من الثبات علي دوائر متداخلة -  درجة  ٦.١٥  ٠.٨٦  ٦.٢٧  ٠.٧٩  ٠.٨٣٧
  اإلرتماء لصد الكرات البعيدة عن الحارس -  درجة  ٢.٩٤  ١.١٢  ٣.١٠  ١.٠٦  ٠.٨٢١

  ٠.٧٠٧=  ٠.٠٥عند مستوي معنوية " ر"قيمة *    
وجــــود عالقــــة إرتباطيــــة دالــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوي معنويــــة ) ٣١(ويتضــــح مــــن الجــــدول 

،  بــــــين التطبيــــــق األول والثــــــاني إلســــــتمارة تقيــــــيم شــــــكل األداء الفنــــــي لمهــــــارات كــــــرة القــــــدم ٠.٠٥
ــــــات بــــــين  ــــــث تراوحــــــت معــــــامالت الثب ــــــات اإلســــــتمارة ) ٠.٨٤٠: ٠.٧٦٥(حي ــــــي ثب ــــــدل عل ممــــــا ي

  .مما يدل علي ثبات اإلستمارة
  

  )ح(ملحق  :  استبيان اآلراء واإلنطباعات نحو استخدام البرمجية  -٧

٨= ن   



 - ١٤٩ -
ــــــة نقــــــام الباحــــــث بتصــــــميم هــــــذا اإلســــــتبيان بهــــــدف إســــــتطالع آراء وا ــــــة عين طباعــــــات الطلب

وقـــــد ، ط الفائقـــــة أو المتعـــــددة م البرمجيـــــة التعليميـــــة المعـــــدة بأســـــلوب الوســـــائالبحـــــث نحـــــو اســـــتخدا
  :اع الخطوات التالية لتصميم اإلستبيانتم إتب
  :المفردات صياغة وتحديد  -١

انطالقــــــًا مــــــن عنــــــوان البحــــــث وهدفــــــه قــــــام الباحــــــث بصــــــياغة وتحديــــــد مفــــــردات اإلســــــتبيان 
" ،  ) ٦٨(،)م٢٠٠٣" (فاطمـــــة فليفـــــل"  اســـــتنادًا علـــــي الدراســـــات الســـــابقة مثـــــل دراســـــة كـــــل مـــــن

" حــــــازم عبــــــد القــــــادر"  ،) ٨٤) (م٢٠٠٣" (ســــــعيد هــــــانى ، علــــــي محمــــــود، محمــــــد ســــــعد 
" فاطمــــــــــة بســــــــــيوني"  ،) ٤٣) (م٢٠٠٥" (ســــــــــامي عبــــــــــد اللطيــــــــــف"  ،) ٢٤) (م٢٠٠٥(
فقـــــــد راعـــــــي الباحـــــــث عــــــــن ،  )١٠٤) (م٢٠٠٥" (نفـــــــين عبـــــــد الخــــــــالق"  ،) ٦٦) (م٢٠٠٥(

  :ت الشروط التاليةصياغة وتحديد المفردا
  .أن تكون المفردات سهلة الفهم وواضحة المعاني -
 .أال تكون المفردات مركبة وتتضمن أكثر من معني -

 .أن تكون المفردات بسيطة بحيث تؤدي إلي الحصول علي بيانات دقيقة -

 .أن تتوازن فيها المفردات الموجبة مع السالبة -
 

  :اختيار المفردات الصالحة لإلستبيان -٢

ـــــــاس األراء واإلنطباعـــــــات نحـــــــو للتأ ـــــــي قي ـــــــردات ومـــــــدي صـــــــدقها ف كـــــــد مـــــــن صـــــــياغة المف
ـــــــة أو المتعـــــــددة ـــــــة المعـــــــدة بأســـــــلوب الوســـــــائط الفائق ـــــــة التعليمي ـــــــام الباحـــــــث ،  اســـــــتخدام البرمجي ق

خبـــــراء فـــــي مجـــــال طـــــرق التـــــدريس وعلـــــم الـــــنفس التربـــــوي فقـــــد ) ٥(بعـــــرض االســـــتبيان علـــــي عـــــدد
وكـــــان عـــــدد ، بالناحيـــــة الوجدانيـــــة المطلـــــوب قياســـــهاأجمعـــــوا علـــــي أن المفـــــردات جميعهـــــا متصـــــلة 

وفـــــــي ، مفـــــــردات ســـــــالبة) ٣(و، مفـــــــردة موجبـــــــة ) ١٣(منهـــــــا  ، مفـــــــردة) ١٦(مفـــــــردات اإلســـــــتبيان 
) ٤(ضـــــــوء المالحظـــــــات التـــــــي أبـــــــدأها الخبـــــــراء تـــــــم إجـــــــراء التعـــــــديالت المقترحـــــــة فـــــــي صـــــــياغة 

  .يوضح المفردات التي تم تعديلها) ٣٢(والجدول ، مفردات
  
  
  

  )٣٢(جدول 
  التعديالت التي اقترحها الخبراء علي مفردات استبيان اآلراء واالنطباعات نحو البرمجية

  



 - ١٥٠ -

االستبيانمفردات  م  
 التعديل

 بعد قبل

٢  
      استخدام البرمجية التعليمية جعلني أدرك بعض مكونات الحسابي اآللي

      حاسب اآللياستخدام البرمجية التعليمية جعلني أتعرف علي أجزاء ومكونات ال

١١ 
      البرمجية التعليمية فهم أكثر ومعارف أكثر عن مهارات في كرة القدم ىاكسبتن

      ساعدت البرمجية التعليمية علي فهم الكثير من المعارف المرتبطة بمهارات كرة القدم

١٣ 
      ارات كرة القدميخاطب استخدام البرمجية التعليمية أكثر من حاسة واحد مما يساعد علي سرعة تعلم مه

      تعتمد البرمجية التعليمية علي إستخدام عدد من الحواس مما يساعد علي سرعة تعلم مهارات كرة القدم
  

  :إعداد اإلستبيان لإلستخدام -٣

تــــــم  وضــــــع مفــــــردات اإلســــــتبيان فــــــي صــــــورته النهائيــــــة بعــــــد إجــــــراء التعــــــديالت المقترحــــــة 
ـــــرأي نحـــــو تلـــــك الم ذات " كـــــرتيل"وقـــــد اســـــتخدم الباحـــــث طريقـــــة  ، فـــــرداتليقـــــوم الطلبـــــة بأبـــــداء ال
  :التقدير خماسي األوزان علي النحو التالي

  

  )خمس درجات(  :  أوافق بشدة
  )أربعة درجات(  :  قـــأواف

  )ثالثة درجات(  :  أكدـغير مت
  )انـــدرجت(  :  قــال أواف

  )ة واحدةـدرج(  :  ال أوافق مطلقاً 
يمثــــل رأيــــًا ) عــــدم الموافقــــة مطلقــــاً ( كــــون فيهــــا حالــــة وفــــي حالــــة المفــــردات الســــالبة التــــي ي

  :فإن ميزان التقدير يكون بالعكس كما يلي ، موجباً 
  

  )ة واحدةـدرج(  :  أوافق بشدة
  )انـــدرجت(  :  قـــأواف

  )ثالثة درجات(  :  أكدـغير مت
  )أربعة درجات(  :  قــال أواف

  )خمس درجات(  :  ال أوافق مطلقاً 

  :تجربة اإلستبيان -٤

وكــــــــذلك درجــــــــة واقعيــــــــة ،  مــــــــدي وضــــــــوح المفــــــــردات ومــــــــدي فهــــــــم الطلبــــــــة لهــــــــا ارتبــــــــالخ
فقـــــد قـــــام الباحـــــث بتطبيـــــق اإلســـــتبيان ،  وكـــــذلك لتحديـــــد اإلتســـــاق الـــــداخلي لإلســـــتبيان،  العبـــــارات

ــــــة البحــــــث األساســــــية ــــــي عين ــــــذ ، ) المجمــــــوعتين التجــــــريبيتين( عل ــــــك بعــــــد أســــــبوعين مــــــن تنفي وذل



 - ١٥١ -
وذلــــــك ألنـــــه لـــــم يســـــتخدم هـــــذا اإلســــــلوب ، م ٦/٣/٢٠٠٦وافـــــق البرنـــــامج خـــــالل يـــــوم اإلثنـــــين الم

  .وذلك تمهيدًا لحساب المعامالت العلمية لإلستبيان، التعليمي علي عينة البحث
  

  المعالمالت العلمية لألستبيان الوجداني

  : صدق اإلستبيان :أوالً 

ــــــداخلي لحســــــاب معامــــــل  اســــــتخدم الباحــــــث صــــــدق التكــــــوين الفرضــــــي بطريقــــــة اإلتســــــاق ال
وذلــــــك علــــــي عينــــــة البحــــــث األساســــــية ، رتبــــــاط بــــــين كــــــل مفــــــردة والدرجــــــة الكليــــــة لإلســــــتبياناإل
ـــــوم، ) المجمـــــوعتين التجـــــريبيتين( ـــــك ي ـــــق وذل ـــــين المواف ـــــك بهـــــدف حـــــذف ،  م٦/٣/٢٠٠٦ االثن وذل

يوضـــــــح ) ٣٣(والجـــــــدول . المفـــــــردات التـــــــي ال تظهـــــــر ارتباطـــــــًا مـــــــع الدرجـــــــة الكليـــــــة لإلســـــــتبيان
  .والمجموع الكلي لمفردات اإلستبيان معامل اإلرتباط بين كل مفردة

  )٣٣(جدول 
  معامالت اإلرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لإلستبيان

  درجة الثقة  معامل اإلرتباط  م  درجة الثقة  معامل اإلرتباط  م

٩٥  ٠.٨١٣  ٩  ٪٩٥  ٠.٨١٦  ١٪  

٩٥  ٠.٧٢٤  ١٠  ٪٩٥  ٠.٧٣٨  ٢٪  

٩٥  ٠.٨٨٩  ١١  ٪٩٥  ٠.٦٨٧  ٣٪  

٩٥  ٠.٦٧٦  ١٢  ٪٩٥  ٠.٨٤٣  ٤٪  

٩٥  ٠.٧٢٢  ١٣  ٪٩٥  ٠.٦٨٤  ٥٪  

٩٥  ٠.٨٠٩  ١٤  ٪٩٥  ٠.٧٥٥  ٦٪  

٩٥  ٠.٧٤٤  ١٥  ٪٩٥  ٠.٧٦١  ٧٪  

٩٥  ٠.٨١٧  ١٦  ٪٩٥  ٠.٧٨٠  ٨٪  

ــــــة نحــــــو ) ٣٣(ويتضــــــح مــــــن الجــــــدول  أن جميــــــع مفــــــردات اســــــتبيان آراء وانطباعــــــات الطلب
بطريقـــــة وهـــــذا يشـــــير ، ٪٩٥اســـــتخدام البرمجيـــــة التعليميـــــة لهـــــا داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد درجـــــة ثقـــــة 

  .اإلتساق الداخلي لإلستبيانصدق مباشرة إلي مدي 
  

  : ثبات اإلستبيان: ثانياً 

علـــــي  التجزئـــــة النصـــــفية لعبـــــارات االســـــتيبانقـــــام الباحـــــث بحســـــاب معامـــــل الثبـــــات بطريقـــــة 
حيــــــث بلــــــغ معامــــــل . م ٦/٣/٢٠٠٦مــــــن  االثنــــــين الموافــــــق يــــــومعينــــــة البحــــــث التجريبيــــــة وذلــــــك 

    .االستبيانمما يشير إلي ثبات ، ) ٠.٨٧٥( النصفيناإلرتباط بين 
 الدراسات اإلستطالعية



 - ١٥٢ -

علي عينة من طلبة الفرقة الثانية بكلية التربية  االستطالعيةقام الباحث بإجراء الدراسات 
) ١٧(ومن داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وقد بلغ عددهم ،  الرياضية جامعة الزقازيق

  :وذلك بهدف، طالب
  .مدي صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة قيد البحث التعرف علي -
المســـــــتخدمة وٕايجـــــــاد المعـــــــامالت العلميـــــــة لتلـــــــك  االختبـــــــاراتالتأكـــــــد مـــــــن مـــــــدي مالئمـــــــة  -

 ).الثبات–الصدق (  االختبارات

ـــــــب الغمـــــــوض والقصـــــــور داخـــــــل - ـــــــي جوان الوســـــــائط ( كـــــــل وســـــــيط تعليمـــــــي  التعـــــــرف عل
 ).الوسائط المتعددة -الفائقة

ـــــــق بعـــــــض وحـــــــدات - ـــــــامج وصـــــــالحية  تطبي ـــــــوي البرن ـــــــامج للتأكـــــــد مـــــــن مالئمـــــــة محت البرن
 .استطالعيةيوضح توزيع وأهداف كل دراسة ) ٣٤(والجدول للتطبيق ،

  

  )٣٤(جدول 
  .االستطالعيةات ـداف الدراسـان بتواريخ وأهـبي

الدراسات 
اإلستطالعية

  خــالتاري
  الھدف من الدراسة

  يــإل  نــم

  )الذكاء( القدرات العقلية ختبارال) الثبات -الصدق( لتحديد المعامالت العلمية -  م١١/٢/٢٠٠٦  م٤/٢/٢٠٠٦  األولي

  م١١/٢/٢٠٠٦  م٤/٢/٢٠٠٦  الثانية

  .التحصيل المعرفي ختبارلتحديد معامالت السهولة والصعوبة والتميز ال -
 التحصيل المعرفي ختبارال) ثبات -صدق(لتحديد المعامالت العلمية -

  ل المعرفيالتحصي اختبارلتحديد زمن  -

  م٩/٢/٢٠٠٦  م٦/٢/٢٠٠٦  الثالثة
  البدنية طبقًا لنتائج المسح المرجعي االختباراتتقنين  -
  ات المهارات في كرة القدمختبار ال) ثبات -صدق( تحديد المعامالت العلمية  -

  م١١/٢/٢٠٠٦  م٨/٢/٢٠٠٦  الرابعة
فني لمهاراتإلستمارة تقييم شكل األداء ال) ثبات -صدق( تحديد المعامالت العلمية -

  كرة القدم

  م١٦/٢/٢٠٠٦ م١٣/٢/٢٠٠٦  الخامسة
  المهارية طبقًا لنتائج المسح المرجعي االختباراتتقنين   -
  ات المهارات في كرة القدمختبار ال) ثبات - صدق( تحديد المعامالت العلمية  -

  م١٨/٢/٢٠٠٦ م١٥/٢/٢٠٠٦  السادسة

  .دة للتطبيقالتأكد من صالحية برمجية الوسائط الفائقة والمتعد -
 التعرف علي صالحية اإلجهزة المستخدمة في تنفيذ محتوي البرمجية -

  زمن إستخدام برمجية الوسائط الفائقة والمتعددة تحديد -

  م٦/٣/٢٠٠٦  م٦/٣/٢٠٠٦  السابعة
إلستبيان اآلراء واإلنطباعات نحو ) ثبات -صدق( تحديد المعامالت العلمية -

  إستخدام البرمجية

 : اسيةـسة األـالدراس



 - ١٥٣ -

  : اإلستعداد للتجريب) أ(

ــــــــام الباحــــــــث بمقابلــــــــة عينــــــــة البحــــــــث األساســــــــية بعــــــــد أن تــــــــم تقســــــــيمهم لمجمــــــــوعتين  ق
المجموعـــــة التجريبيـــــة " ، التـــــي تســـــتخدم أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة "المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــي"

وذلــــــــــــك يــــــــــــوم الســــــــــــبت الموافــــــــــــق ، التــــــــــــي تســــــــــــتخدم أســــــــــــلوب الوســــــــــــائط المتعــــــــــــددة  "الثانيــــــــــــة
ـــــتعلم المســـــتخدم وكيفيـــــة التعامـــــل مـــــع البرمجيـــــات م، ١٨/٢/٢٠٠٦ وأوضـــــح الباحـــــث لهـــــم نمـــــط ال

وأكـــــــد الباحـــــــث علـــــــي ضـــــــرورة االلتـــــــزام بالتعليمـــــــات ،  التعليميـــــــة كـــــــًال حســـــــب األســـــــلوب المتبـــــــع
. عـــــن أي معلومـــــة تكـــــون غيـــــر واضـــــحة االستفســـــاروطلـــــب مـــــنهم ،  الصـــــادرة لهـــــم مـــــن البرمجيـــــة

،  ملحقاتــــه اســــتخداممكونــــات جهــــاز الحاســــب اآللــــي وكيفيــــة ثــــم قــــام الباحــــث بعــــد ذلــــك بتوضــــيح 
  .وتأكد للباحث من خالل مناقشته مع الطلبة إنهم تفهموا أدوارهم تمامًا طوال فترة الدراسة

  : القياسات القبلية) ب(

قــــــام الباحــــــث بــــــإجراء القيــــــاس القبلــــــي لمجمــــــوعتي البحــــــث التجــــــريبيتين فــــــي مســــــتوي األداء 
ل المعرفــــي وذلــــك فــــي الفتــــرة مــــن يوالتحصــــ ، لفنــــي لمهــــارات كــــرة القــــدموشــــكل األداء ا ، المهــــاري

  :يوضح ذلك) ٣٥(والجدول ، م١٩/٢/٢٠٠٦م إلي ١٥/٢/٢٠٠٦
  )٣٥(جدول 

  ةـات القبليـان بتواريخ تنفيذ القياسـبي
  تاريخ التنفيذ  أدوات جمع البيانات م

  م١٥/٢/٢٠٠٦  )الوزن-الطول - السن(قياس معدالت النمو - ١

  م١٥/٢/٢٠٠٦  ات القدرات البدنيةار اختب - ٢

  م١٨/٢/٢٠٠٦  )الذكاء( القدرات العقلية   اختبار - ٣

  م١٨/٢/٢٠٠٦  إستمارة شكل األداء الفني - ٤

  م١٩/٢/٢٠٠٦  ات مستوي األداء المهارياختبار  - ٥

  م١٩/٢/٢٠٠٦  التحصيل المعرفي اختبار - ٦

ــــــــاس معــــــــدالت النمــــــــو و ) ٣٥( ويتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول ــــــــأن قي ــــــــة ار اختب ــــــــدرات البدني ات الق
إضـــــافة  ، والقـــــدرات العقليـــــة تســـــتخدم أثنـــــاء حســـــاب التجـــــانس والتكـــــافؤ لعينـــــة البحـــــث األساســـــية

ات مســـــــــتوي األداء المهـــــــــاري وشـــــــــكل األداء الفنـــــــــي والتحصـــــــــيل المعرفـــــــــي والتـــــــــي اختبـــــــــار إلـــــــــي 
  .تستخدم في القياسات القبلية

  :التجربة األساسية) جـ(



 - ١٥٤ -
لتعليميــــــة المعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة علــــــي طلبــــــة قــــــام الباحــــــث بتطبيــــــق البرمجيــــــة ا

المجموعـــــة التجريبيـــــة األولـــــي وتطبيـــــق البرمجيـــــة التعليميـــــة المعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــدد علـــــي 
  .طلبة المجموعة التجريبية الثانية وذلك عقب اإلنتهاء من القياسات القبلية مباشرة

  

 نيتيبالتجـــــــريطلبـــــــة المجمـــــــوعتين  بعـــــــد ذلـــــــك قـــــــام الباحـــــــث بتوزيـــــــع دليـــــــل البرمجيـــــــة علـــــــي
ـــــر واضـــــحة بالنســـــبة لهـــــم ـــــي أي معلومـــــة غي ـــــدًا واإلستفســـــار عل ـــــب مـــــنهم دراســـــتها جي ـــــد ،  وطل وق

تأكــــــد الباحــــــث مــــــن تفهــــــم المجمــــــوعتين لطبيعــــــة التعامــــــل مــــــع البرمجيــــــات التعليميــــــة كــــــًال حســــــب 
مــــن خــــالل حيــــث اســــتخدمت المجموعــــة التجريبيــــة األولــــي الطريقــــة التشــــعبية ،  األســــلوب المتبــــع

  .المختلفة دون تدخل من الباحث) Links(اإلبحار في محتوي البرمجية عبر الوصالت 
بينمــــــا إتبعــــــت المجموعــــــة التجريبيــــــة الثانيــــــة الطريقــــــة الخطيــــــة مــــــن خــــــالل اإلنتقــــــال مــــــن 

ـــــــي أخـــــــري عبـــــــر أزرار معينـــــــة وفقـــــــًا لتعليمـــــــات وتوجيهـــــــات الباحـــــــث ) ٣٦(والجـــــــدول  ، نافـــــــذة إل
  .ذ التجربة األساسيةيوضح بيان بتواريخ تنفي

  

  )٣٦(جدول 
  ةـربة األساسيـواريخ تنفيذ التجـان بتـبي

  التاريــخ  أجـزاء التنفيـذ 
  يــإل  نــم

  م٢٥/٢/٢٠٠٦  م٢٠/٢/٢٠٠٦  تعليم مهارة ركل الكرة -

  م٤/٣/٢٠٠٦  م٢٧/٢/٢٠٠٦  تعليم مهارة الجري بالكرة -

  م١١/٣/٢٠٠٦  م٦/٣/٢٠٠٦  تعليم مهارة إيقاف الكرة -

  م١٨/٣/٢٠٠٦  م١٣/٣/٢٠٠٦  تعليم مهارة كتم الكرة -

  م٢٥/٣/٢٠٠٦  م٢٠/٣/٢٠٠٦  تعليم مهارة امتصاص الكرة -

  م١/٤/٢٠٠٦  م٢٧/٣/٢٠٠٦  تعليم مهارة المراوغة بالكرة -

  م٨/٤/٢٠٠٦  م٣/٤/٢٠٠٦  تعليم مهارة المهاجمة من األمام -

  م١٥/٤/٢٠٠٦  م١٠/٤/٢٠٠٦  تعليم مهارة ضرب الكرة بالرأس -

  م٢٢/٤/٢٠٠٦  م١٧/٤/٢٠٠٦  تعليم مهارة رمية التماس -

  م٢٩/٤/٢٠٠٦  م٢٤/٤/٢٠٠٦  تعليم مهارة اإلرتماء لصد الكرات -

  

  

  :وقد إلتزم الباحث أثناء تنفيذ التجربة بما يلي
  .التجريباإلشراف علي المجموعتين التجريبيتين طوال فترة  -



 - ١٥٥ -
ميــــــــة المعــــــــدة يالبرمجيــــــــة التعلمتابعــــــــة المجمــــــــوعتين التجــــــــريبيتين خــــــــالل فتــــــــرة مشــــــــاهدة  -

ــــــــة والمتعــــــــددة مــــــــن الســــــــاعة ــــــــوم األحــــــــد  )١٠:  ٩( بأســــــــلوب الوســــــــائط الفائق صــــــــباحًا ي
ـــــى بالكليـــــة  لمقـــــررتـــــدريس الباحـــــث  بحكـــــم ، واألربعـــــاء مـــــن كـــــل أســـــبوع  ، الحاســـــب اآلل

 .وملتزمًا بالجدول الدراسى

ا شــــاهدة الطلبــــة لمــــطبقــــًا متابعــــة المجمــــوعتين التجــــريبيتين خــــالل فتــــرة التطبيــــق العملــــي  -
وذلــــك خــــالل ، وذلــــك يــــوم اإلثنــــين والخمــــيس مــــن كــــل أســــبوع، فــــي البرمجيــــات التعليميــــة 

ــــــة الرياضــــــية جامعــــــة  ــــــة التربي ــــــة بكلي ــــــة الثاني ــــــدم بالفرق ــــــرر كــــــرة الق الجــــــدول الدراســــــي لمق
 .الزقازيق

ــــــي للبرمجيــــــات التعليميــــــة المعــــــدة بأســــــلوب الوســــــائط ال - تأكيــــــد علــــــي تنفيــــــذ المحتــــــوي الفعل
 .أو المتعددة وذلك خالل التطبيق العملي الفائقة

مــــــن تســــــليم كــــــل طالــــــب أســــــطوانة البرمجيــــــة التعليميــــــة الخاصــــــة بــــــه مــــــع التأكيــــــد د التأكــــــ -
 .علي توزيع الدليل الخاص بالبرمجية

  :وسارت الدراسة األساسية لعينة البحث األساسية كما يلي
  يدخل الطالب معمل الحاسب اآللي في الموعد المحدد له -

مــــن الباحـــث الـــذي يحتـــوي علــــي  CD- Romالـــب علـــي القـــرص الضــــوئي الط ليحصـــ -
ويعمـــــل هـــــذا القـــــرص الضـــــوئي بطريقـــــة ، محتـــــوي البرمجيـــــة التعليميـــــة الخاصـــــة بالطالـــــب 

ــــــة  بمجــــــرد وضــــــعه داخــــــل مشــــــغل األقــــــراص بجهــــــاز الحاســــــب ) Auto Run(تلقائي
 .اآللي

ــــــل  ليحصــــــ - ــــــي دلي ــــــب عل ــــــةالطال اقــــــع بو  ، )س(ملحــــــق ،مــــــن الباحــــــث  إســــــتخدام البرمجي
هـــــــذا الـــــــدليل يرشـــــــد الطالـــــــب بكيفيـــــــة تشـــــــغيل البرمجيـــــــة ،  دليـــــــل لكـــــــل جهـــــــاز كمبيـــــــوتر

 .ووظائف األزرار الموجودة في البرمجية

إلـــــي أن ينتهـــــي فـــــي  بهـــــدف الدراســـــةيبـــــدأ الطالـــــب فـــــي التعامـــــل مـــــع البرمجيـــــة التعليميـــــة  -
ــــذي  ــــت ال ــــده ،الوق ــــي اال يتجــــاوز الوقــــت المحــــدد مســــبقًا ألســــلوب الوســــائط الف يري ائقــــة عل

 .وبالتالي فإن زمن المشاهدة يكون مفتوحًا خالل الوقت المحدد، والمتعددة 



 - ١٥٦ -
يمـــــــارس الطالـــــــب عمليـــــــًا مـــــــا شـــــــاهده فـــــــي البرمجيـــــــة فـــــــي اليـــــــوم التـــــــالي وتحـــــــت توجيـــــــه  -

علـــــي أن يكـــــون ذلـــــك ، وٕاشـــــراف الباحـــــث فـــــي المحاضـــــرات العمليـــــة الخاصـــــة بكـــــرة القـــــدم
 ).ق ٩٠(الكلى ي يبلغ زمنهاخالل الجزء الرئيسي من الوحدة التعليمية والذ

 

  :القياسات البعدية) د(

قــــام الباحــــث بعــــد إنتهــــاء فتــــرة التطبيــــق العملــــي لكــــل مهــــارة مــــن مهــــارات كــــرة القــــدم بــــإجراء 
ــــــاس البعــــــدي لمجمــــــوعتي البحــــــث  ــــــى  نبيتييالتجــــــر القي ــــــى المســــــتوى المهــــــارى وشــــــكل األداء الفن ف

كلـــــــه بقيـــــــاس مســـــــتوى التحصـــــــيل مـــــــى التعليلتلـــــــك المهـــــــارات ، كمـــــــا قـــــــام بعـــــــد أنتهـــــــاء البرنـــــــامج 
  .يوضح بيان بتواريخ تنفيذ القياسات البعدية) ٣٧(والجدول  ، في كرة القدمالمعرفى 

  

  )٣٧(جدول 
  ديةـات البعـواريخ تنفيذ القياسـان بتـبي

    المستخدمة االختبارات تاريخ التنفيذ

 ركل الكرة بباطن القدم  م٢٥/٢/٢٠٠٦
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى  م٤/٣/٢٠٠٦ 
 إيقاف الكرة بباطن القدم  م١١/٣/٢٠٠٦
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى  م١٨/٣/٢٠٠٦
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى  م٢٥/٣/٢٠٠٦
جانبالمراوغة بالتمويه من   م١/٤/٢٠٠٦  

 المهاجمة من األمام  م٨/٤/٢٠٠٦
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب  م١٥/٤/٢٠٠٦

 رمية التماس من الثبات  م٢٢/٤/٢٠٠٦

 االرتماء لصد الكرات البعيدة  م٢٩/٤/٢٠٠٦

التحصيل المعرفي اختبار -        م٢٩/٤/٢٠٠٦  
 

  
  
  
  
  
  

البعديـــــة لـــــألداء المهـــــاري بعـــــد كـــــل أنـــــه يـــــتم تنفيـــــذ القياســـــات ) ٣٧(يتضـــــح مـــــن الجـــــدول 
مهـــــــارة تـــــــم تطبيقهـــــــا وذلـــــــك مـــــــن حيـــــــث مســـــــتوي أداء تلـــــــك المهـــــــارة وشـــــــكل األداء الفنـــــــي لتلـــــــك 

ال  البرنـــــامج كلـــــهات المهاريـــــة بعـــــد إنتهـــــاء ختبـــــار حيـــــث أن تنفيـــــذ القياســـــات البعديـــــة لال، المهـــــارة
حيـــــث ، هـــــارات المتتاليـــــةنظـــــرًا للتـــــأثير التراكمـــــي للم االختبـــــاراتيعطـــــي داللـــــة حقيقـــــة لنتـــــائج تلـــــك 



 - ١٥٧ -
وكــــذلك اإلخــــتالف الزمنــــي بــــين القيــــاس ،  تــــؤثر كــــل مهــــارة فــــي المهــــارة التاليــــة لهــــا وتتــــأثر بهــــا

ـــــم كـــــل مهـــــارة عـــــن اآلخـــــرى ـــــتم فاوبالتـــــالي ، البعـــــدي وٕانتهـــــاء تعل لضـــــرورة الحتميـــــة تســـــتدعي أن ي
  .القياس البعدي عقب كل مهارة تم تعلمها

  

  )التعلمبقاء اثر (القياسات التتبعية ) ھـ(

قــــام الباحـــــث بـــــإجراء القياســـــات التتبعيـــــة بعـــــد إنتهـــــاء القيـــــاس البعـــــدي لكـــــل مهـــــارة فـــــي كـــــرة 
المهاريـــــــة  االختبـــــــاراتفـــــــي ،  وذلـــــــك علـــــــي مجمـــــــوعتي البحـــــــث التجـــــــريبيتين، بأســـــــبوعينالقـــــــدم 

  .يوضح تواريخ تنفيذ التتبعية) ٢٨(والجدول . وشكل األداء الفني والتحصيل المعرفي
  

  )٣٨(جدول
  ات التتبعيةـذ القياسـواريخ تنفيـتان بـبي

    المستخدمة االختبارات تاريخ التنفيذ

 ركل الكرة بباطن القدم  م١١/٣/٢٠٠٦
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى  م١٨/٣/٢٠٠٦ 
طن القدمإيقاف الكرة ببا  م٢٥/٣/٢٠٠٦  

 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى  م١/٤/٢٠٠٦
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى  م٨/٤/٢٠٠٦
 المراوغة بالتمويه من جانب  م١٥/٤/٢٠٠٦
 المهاجمة من األمام  م٢٢/٤/٢٠٠٦
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب  م٢٩/٤/٢٠٠٦

 رمية التماس من الثبات  م٦/٥/٢٠٠٦

 االرتماء لصد الكرات البعيدة  م١٣/٥/٢٠٠٦
التحصيل المعرفي اختبار -        م١٣/٥/٢٠٠٦   

  
  
  
  

 :المعالجات اإلحصائية

قــــــــام الباحــــــــث بتجميــــــــع النتــــــــائج بدقــــــــة بعــــــــد اإلنتهــــــــاء مــــــــن تطبيــــــــق البرنــــــــامج وتنظيمهــــــــا 
حيـــــث  )SPSS( االجتماعيـــــةومعالجتهـــــا إحصـــــائيًا باســـــتخدام برنـــــامج الحـــــزم اإلحصـــــائية للعلـــــوم 

  :تم إستخدام المعامالت اإلحصائية التالية



 - ١٥٨ -
  

  .المتوسط الحسابي -

 .المعياري االنحراف -

 .الوسيط -

 .معامل اإللتواء -

 .معامل التفرطح -

 ."بيرسون"معامل اإلرتباط  -

 .معامل السهولة والصعوبة -

 .T-test" ت" اختبار -

 ."٢كا" اختبار -

 معادلة األهمية النسبية -

  .معادلة نسب التحسن -



 - ١٦٠ -
 الفصل الرابع

  عرض النتائج وتفسيرھا ومناقشتھا
  

  :عــرض النتــائج : أوالً 

فروض البحث سوف يعرض الباحث النتائج التـى تـم التوصـل اليهـا وفقـًا للترتيـب في ضوء 
 :التالى 

  

توجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين متوســــطى القياســــين القبلــــي والبعــــدي للمجموعــــة  -١
" والمجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة " تبعـــــة أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة الم" التجريبيـــــة األولـــــى 

ولصـــــالح القيـــــاس البعـــــدي فـــــي المتغيـــــرات المهاريـــــة "المتبعـــــة أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة 
  .وشكل األداء الفني واختبار التحصيل المعرفي فى كرة القدم

عتين توجـــــــد فـــــــروق ذات داللـــــــة احصـــــــائية بـــــــين متوســـــــطي القياســـــــين البعـــــــديين للمجمـــــــو  -٢
المتبعــــــة أســــــلوب الوســــــائط الفائقــــــة " التجـــــريبيتين ولصــــــالح المجموعــــــة التجريبيــــــة األولـــــى 

فــــــي المتغيــــــرات المهاريــــــة وشــــــكل األداء الفنــــــي واختبــــــار التحصــــــيل المعرفــــــي فــــــى كــــــرة " 
  .القدم

ـــــــر  -٣ ـــــــين آراء وانطباعـــــــات الطلبـــــــة  المـــــــوافقين وغي ـــــــة احصـــــــائية ب توجـــــــد فـــــــروق ذات دالل
ــــــى اســــــتخدام ــــــم " الوســــــائط الفائقــــــة والوســــــائط المتعــــــددة " أســــــلوبى  المــــــوافقين عل فــــــي تعل

  .مهارات كرة القدم

) بقـــــــــاء أثـــــــــر الـــــــــتعلم(توجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة احصـــــــــائية بـــــــــين القياســـــــــات التتبعيـــــــــة  -٤
المتبعـــــــــة أســـــــــلوب " للمجمــــــــوعتين التجـــــــــريبين ولصـــــــــالح المجموعـــــــــة التجريبيـــــــــة األولـــــــــى 

ل األداء الفنـــــــي واختبـــــــار التحصـــــــيل فـــــــي المتغيـــــــرات المهاريـــــــة وشـــــــك" الوســـــــائط الفائقـــــــة 
  .المعرفي فى كرة القدم

  
 
 

  ) ٣٩(جدول 
  الوسائط الفائقة داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية

  لمهارات كرة القدم قيد اليحث فى المستوى  المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 
  

 ٢٠= ن 
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قيمة 
"ت"  

أنحرا
ف 
 الفروق

متوسط 
الفرو
 ف

وحدة  القياس القبلى القياس البعدى
القياس

  م المتغــيرات
أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

ركل الكرة بباطن القدم عدد ٨.١١ ٠.٩٤ ١٢.٣١ ٠.٨٩ ٤.٢ ٠.٣٠٢ ١٣.٩٠
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى ثانية ١٠.١٨ ١.٥ ٨.١١ ١.٠٥ ٢.٠٧ ٠.٣٩٧ ٥.٢١
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٠٦ ٠.٨٨ ٨.٢٢ ٠.٧٤ ١.١٦ ٠.٢٥٤ ٤.٥٧
كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٣.٨٤ ٠.٦٤ ٥.٥٣ ٠.٦٦ ١.٦٩ ٠.٢٢٣ ٧.٥٩
الكرة بوجه القدم االمامىامتصاص  درجة ٤.٩٨ ٠.٧٧ ٧.٣٢ ٠.٧٢ ٢.٣٤ ٠.٢٤٨ ٩.٤٥
المراوغة بالتمويه من جانب ثانية ٢٣.١٢ ١.٩٤ ١٧.٦١ ١.٥٨ ٥.٥١ ٠.٥٧٧ ٩.٥٥
المهاجمة من األمام درجة ٦.٧٤ ٠.٨٣ ٨.٥٢ ٠.٧٦ ١.٧٨ ٠.٢٥٤ ٧.٠٢
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٣.٢٤ ٠.٦٢ ٤.٧١ ٠.٥٦ ١.٤٧ ٠.١٨٧ ٧.٨٥
رمية التماس من الثبات درجة ٥.٢٧ ٠.٨٧ ٧.٩٨ ٠.٨٣ ٢.٧١ ٠.٢٦٩ ١٠.٠٦
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٦.٩١ ٠.٨٩ ٩.١٣ ٠.٩٢ ٢.٢٢ ٠.٣٠٠ ٧.٣٩
ركل الكرة بباطن القدم درجة ٥.٣١ ٠.٦٩ ٨.٥٩ ٠.٦٣ ٣.٢٨ ٠.٢١٩ ١٤.٩٩
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اس
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٤.٨٨ ٠.٧٨ ٧.٩٩ ٠.٧٢ ٣.١١ ٠.٢٤٨ ١٢.٥٦
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٥.٧٣ ٠.٨١ ٧.٢٢ ٠.٨٤ ١.٤٩ ٠.٢٧٨ ٥.٣٧
كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٣.٦٢ ٠.٥٥ ٨.٠١ ٠.٨٩ ٤.٣٩ ٠.٢٤٨ ١٧.٦٩
ىامتصاص الكرة بوجه القدم االمام درجة ٤.١ ٠.٨٩ ٨.١٦ ٠.٩٤ ٤.٠٦ ٠.٢٩٣ ١٣.٨٧
المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٣.٢٧ ٠.٩٧ ٧.٢٣ ١.٠٤ ٣.٩٦ ٠.٣٣٦ ١١.٧٧
المهاجمة من األمام درجة ٤.٥٣ ٠.٧٨ ٨.٥٧ ٠.٨٩ ٤.٠٤ ٠.٢٦٧ ١٥.١٢
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٤٦ ٠.٨٣ ٨.٣٢ ١.١١ ٣.٨٦ ٠.٣٢٦ ١١.٨٤
ماس من الثباترمية الت درجة ٦.٢٨ ٠.٩٤ ٨.٩٦ ٠.٩٧ ٢.٦٨ ٠.٣١٤ ٨.٥٥
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٢.٩٨ ١.٠٣ ٦.٣٨ ١.٢٣ ٣.٤ ٠.٣٧٣ ٩.١١
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ٦٠.٨٩ ٧.٣٢ ١٠٤.٢ ٦.١٨ ٤٣.٢٧ ٢.٢٨٨ ١٨.٩١

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ت"قيمة * 

د مســــــتوى معنويــــــة وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــ) ٣٩(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
بـــــــين القياســـــــين القبلـــــــى والبعـــــــدى للمجموعـــــــة التجريبيـــــــة المعـــــــدة بتقنيـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة  ٠.٠٥

ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدى  فــــــي متغيــــــرات المســــــتوى المهــــــارى وشــــــكل األداء الفنــــــي والتحصــــــيل 
ـــــــــــــث تراوحـــــــــــــت قيمـــــــــــــة  ـــــــــــــين " ت"المعرفـــــــــــــي ، حي والشـــــــــــــكل ). ١٨.٩١:  ٤.٥٧(المحســـــــــــــوبة ب

  .اللة الفروق بين القياسات القبلية والبعديةيوضحان د) ١٠(،)٩(
  



 - ١٦٢ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٩(شكل 

  يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 
   فى كرة القدم الوسائط الفائقة فى المستوى  المهارى المعدة بتقنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٠(شكل 

   طى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية المعدة بتقنيةيوضح داللة الفروق بين متوس
   لمهارات كرة القدم قيد البحث الوسائط الفائقة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى
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القيـاس القبلــى القيــاس البعــدى
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القيـاس القبلــى القيــاس البعــدى
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  )٤٠(جدول 

  الوسائط المتعددة داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية
 لمهارات كرة القدم قيد اليحث ى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفىف 

  

قيمة 
"ت"  

أنحرا
ف 
 الفروق

متوسط 
الفرو
 ف

وحدة  القياس القبلى القياس البعدى
القياس

  م المتغــيرات
أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

ركل الكرة بباطن القدم عدد ٧.٩٨ ١.٠٢ ١٠.٤١ ٠.٨٨ ٢.٤٣ ٠.٣٣١ ٧.٣٥
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى ثانية ١٠.٢٤ ١.٤٤ ٨.٧٥ ١.١٣ ١.٤٩ ٠.٣٩١ ٣.٨١
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٦.٩٣ ٠.٩٢ ٧.٩٤ ٠.٧٨ ١.٠١ ٠.٢٨٧ ٣.٥٢
كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٣.٩١ ٠.٥٩ ٤.٦٧ ٠.٥٦ ٠.٧٦ ٠.١٨٣ ٤.١٦
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٥.١١ ٠.٨٤ ٦.٤٤ ٠.٧٧ ١.٣٣ ٠.٢٥٣ ٥.٢٦
المراوغة بالتمويه من جانب ثانية ٢٢.٩٨ ٢.١٣ ١٩.٥٣ ١.٦٧ ٣.٤٥ ٠.٦٠٩ ٥.٦٧
المهاجمة من األمام درجة ٦.٦٢ ٠.٨٩ ٧.٨٤ ٠.٨٢ ١.٢٢ ٠.٢٧٤ ٤.٤٥
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٣.١٣ ٠.٥٩ ٣.٨ ٠.٥٤ ٠.٦٧ ٠.١٧٣ ٣.٨٦
رمية التماس من الثبات درجة ٥.١٩ ٠.٩٣ ٧.٤٨ ٠.٨٨ ٢.٢٩ ٠.٣٠٢ ٧.٥٨
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٧.٠٤ ٠.٩٧ ٨.٣١ ٠.٨٩ ١.٢٧ ٠.٢٩١ ٤.٣٦
لقدمركل الكرة بباطن ا درجة ٥.٢٢ ٠.٥٨ ٧.٤٨ ٠.٥٤ ٢.٢٦ ٠.١٨٩ ١١.٩٩
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٤.٩٧ ٠.٨٢ ٦.٨٧ ٠.٦٧ ١.٩ ٠.٢٥٠ ٧.٥٩
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٥.٦٧ ٠.٧٨ ٧.٧٦ ٠.٦٨ ٢.٠٩ ٠.٢٤٢ ٨.٦٤
دم الخارجىكتم الكرة بوجه الق درجة ٣.٥٥ ٠.٥٧ ٥.٨١ ٠.٥٣ ٢.٢٦ ٠.١٨٧ ١٢.١١
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٤.٢٢ ٠.٨٣ ٦.٥١ ٠.٦١ ٢.٢٩ ٠.٢٤٠ ٩.٥٤
المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٣.٣٤ ٠.٩٢ ٥.٣٤ ٠.٨٧ ٢ ٠.٣٢٠ ٦.٢٥
المهاجمة من األمام درجة ٤.٦٥ ٠.٧٥ ٧.١ ٠.٦٩ ٢.٤٥ ٠.٢٤٥ ٩.٩٩
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٣٩ ٠.٨٧ ٦.٨٢ ٠.٨٢ ٢.٤٣ ٠.٢٩٤ ٨.٢٧
رمية التماس من الثبات درجة ٦.١٩ ٠.٩١ ٧.٤٩ ٠.٨٦ ١.٣ ٠.٢٦٧ ٤.٨٦
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٣.٠٩ ٠.٩٦ ٥.١١ ٠.٩٢ ٢.٠٢ ٠.٣١٨ ٦.٣٦
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ٦٢.٥٧ ٧.٤٦ ٩٢.٧٤ ٥.٦٣ ٣٠.١٧ ٢.٢٧٦ ١٣.٢٦

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥مستوى معنوية الجدولية عند " ت"قيمة * 

وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى معنويــــــة ) ٤٠(يتضــــــح مــــــن الجــــــدول 
ــــــى والبعــــــدى للمجموعــــــة التجريبيــــــة المعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط المتعــــــددة  ٠.٠٥ بــــــين القياســــــين القبل

ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدى  فــــــي متغيــــــرات المســــــتوى المهــــــارى وشــــــكل األداء الفنــــــي والتحصــــــيل 
ـــــــــــــث تراوحـــــــــــــت قيمـــــــــــــة المعر  ـــــــــــــين " ت"فـــــــــــــي ، حي والشـــــــــــــكل ). ١٣.٢٦:  ٣.٥٢(المحســـــــــــــوبة ب

  .يوضحان داللة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية) ١٢(،)١١(
 

 ٢٠= ن 
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  ريبية ـح داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجـيوض
   فى كرة القدم قيد البحث ى المستوى  المهارىالوسائط المتعددة ف المعدة بتقنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٢(شكل 

   يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية
   لمهارات كرة القدم قيد البحث الوسائط المتعددة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى
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 - ١٦٥ -
  )٤١(جدول 

  )المتعددة –الفائقة (سن بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبيتين بتقنية الوسـائط نسب التح
 لمهارات كرة القدم قيد البحث فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 

  

نســبة 
التحسن 

% 

نســبة  الوسائط المتعددة
التحسن 

% 

وحدة  الوسائط الفائقة
اسالقي

  م المتغــيرات
متوسط 
 البعدى

متوسط 
 القبلى

متوسط 
 البعدى

متوسط 
 القبلى

 ركل الكرة بباطن القدم عدد ٨.١١ ١٢.٣١ ٥١.٧٩ ٧.٩٨ ١٠.٤١ ٣٠.٤٥
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى ثانية ١٠.١٨ ٨.١١ ٢٠.٣٣ ١٠.٢٤ ٨.٧٥ ١٤.٥٥
 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٠٦ ٨.٢٢ ١٦.٤٣ ٦.٩٣ ٧.٩٤ ١٤.٥٧
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٣.٨٤ ٥.٥٣ ٤٤.٠١ ٣.٩١ ٤.٦٧ ١٩.٤٤
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٤.٩٨ ٧.٣٢ ٤٦.٩٩ ٥.١١ ٦.٤٤ ٢٦.٠٣
ن جانبالمراوغة بالتمويه م ثانية ٢٣.١٢ ١٧.٦١ ٢٣.٨٣ ٢٢.٩٨ ١٩.٥٣ ١٥.٠١  

 المهاجمة من األمام درجة ٦.٧٤ ٨.٥٢ ٢٦.٤١ ٦.٦٢ ٧.٨٤ ١٨.٤٣
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٣.٢٤ ٤.٧١ ٤٥.٣٧ ٣.١٣ ٣.٨ ٢١.٤١

 رمية التماس من الثبات درجة ٥.٢٧ ٧.٩٨ ٥١.٤٢ ٥.١٩ ٧.٤٨ ٤٤.١٢

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٦.٩١ ٩.١٣ ٣٢.١٣ ٧.٠٤ ٨.٣١ ١٨.٠٤
 ركل الكرة بباطن القدم درجة ٥.٣١ ٨.٥٩ ٦١.٧٧ ٥.٢٢ ٧.٤٨ ٤٣.٣٠
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٤.٨٨ ٧.٩٩ ٦٣.٧٣ ٤.٩٧ ٦.٨٧ ٣٨.٢٣
 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٥.٧٣ ٧.٢٢ ٢٦.٠٠ ٥.٦٧ ٧.٧٦ ٣٦.٨٦
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٣.٦٢ ٨.٠١ ١٢١.٢٧ ٣.٥٥ ٥.٨١ ٦٣.٦٦
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٤.١ ٨.١٦ ٩٩.٠٢ ٤.٢٢ ٦.٥١ ٥٤.٢٧
 المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٣.٢٧ ٧.٢٣ ١٢١.١٠ ٣.٣٤ ٥.٣٤ ٥٩.٨٨
 المهاجمة من األمام درجة ٤.٥٣ ٨.٥٧ ٨٩.١٨ ٤.٦٥ ٧.١ ٥٢.٦٩
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٤٦ ٨.٣٢ ٨٦.٥٥ ٤.٣٩ ٦.٨٢ ٥٥.٣٥

 رمية التماس من الثبات درجة ٦.٢٨ ٨.٩٦ ٤٢.٦٨ ٦.١٩ ٧.٤٩ ٢١.٠٠

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٢.٩٨ ٦.٣٨ ١١٤.٠٩ ٣.٠٩ ٥.١١ ٦٥.٣٧
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ٦٠.٨٩ ١٠٤.٢ ٧١.١٣ ٦٢.٥٧ ٩٢.٧٤ ٤٨.٢٢

  

وجــــــــود نســــــــب تحســــــــن بــــــــين متوســــــــطى القياســــــــين القبلــــــــى ) ٤١(يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول 
ولصــــــــالح ) المتعــــــــددة –الفائقــــــــة (والبعــــــــدى للمجمــــــــوعتين التجــــــــريبيتين المعــــــــدة بتقنيــــــــة الوســــــــائط 

القيــــــاس البعــــــدى  فــــــي متغيــــــرات المســــــتوى المهــــــارى وشــــــكل األداء الفنــــــي والتحصــــــيل المعرفــــــي ، 
). ١٢١.١:  ١٦.٤٣(ئط الفائقــــــــــة بــــــــــين حيــــــــــث تراوحــــــــــت نســــــــــب التحســــــــــن لمجموعــــــــــة الوســــــــــا

ــــــــين  والشــــــــكل ) ٦٥.٣٧:  ١٤.٥٥(وتراوحــــــــت نســــــــب التحســــــــن لمجموعــــــــة الوســــــــائط المتعــــــــددة ب
  .يوضح الفروق بين نسب تحسن مجموعة الوسائط الفائقة والمتعددة) ١٤(،)١٣(
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  ريبيتينـوعين التجن بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجمـب التحسـح نسـيوض
  . فى كرة القدم قيد البحث فى المستوى المهارى) المتعددة –الفائقة (بتقنية الوسـائط   
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  يوضح نسب التحسن بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعين التجريبيتين بتقنية الوسـائط  
  لمهارات كرة القدم قيد البحثنى والتحصيل المعرفى فى شكل األداء الف) المتعددة –الفائقة (
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قة الوسائط الفائ عددة الوسائط المت
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  )المتعددة –الفائقة (داللة الفـروق بين متوسطى القياسين البعـديين للمجموعتين التجريبيتين بتقنية الوسائط 
 لمهارات كرة القدم فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 

  

"ت"قيمة   
سائط مجموعة الو
مجموعة الوسائط الفائقة المتعددة وحدة 

القياس
  م المتغــيرات

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

 ركل الكرة بباطن القدم عدد ١٢.٣١ ٠.٨٩ ١٠.٤١ ٠.٨٨ ٦.٧٩
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رة بوجه القدم األمامىالجرى بالك ثانية ٨.١١ ١.٠٥ ٨.٧٥ ١.١٣ ١.٨٦  

 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٨.٢٢ ٠.٧٤ ٧.٩٤ ٠.٧٨ ١.١٦
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٥.٥٣ ٠.٦٦ ٤.٦٧ ٠.٥٦ ٤.٤٤
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٧.٣٢ ٠.٧٢ ٦.٤٤ ٠.٧٧ ٣.٧٣
من جانبالمراوغة بالتمويه  ثانية ١٧.٦١ ١.٥٨ ١٩.٥٣ ١.٦٧ ٣.٧٣  

 المهاجمة من األمام درجة ٨.٥٢ ٠.٧٦ ٧.٨٤ ٠.٨٢ ٢.٧٢
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٧١ ٠.٥٦ ٣.٨ ٠.٥٤ ٥.٢٣

 رمية التماس من الثبات درجة ٧.٩٨ ٠.٨٣ ٧.٤٨ ٠.٨٨ ١.٨٥

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٩.١٣ ٠.٩٢ ٨.٣١ ٠.٨٩ ٢.٨٦
 ركل الكرة بباطن القدم درجة ٨.٥٩ ٠.٦٣ ٧.٤٨ ٠.٥٤ ٥.٩٨
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٧.٩٩ ٠.٧٢ ٦.٨٧ ٠.٦٧ ٥.٠٩
 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٢٢ ٠.٨٤ ٧.٧٦ ٠.٦٨ ٢.٢٣
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٨.٠١ ٠.٨٩ ٥.٨١ ٠.٥٣ ٩.٥٠
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٨.١٦ ٠.٩٤ ٦.٥١ ٠.٦١ ٦.٥٩
 المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٧.٢٣ ١.٠٤ ٥.٣٤ ٠.٨٧ ٦.٢٣
 المهاجمة من األمام درجة ٨.٥٧ ٠.٨٩ ٧.١ ٠.٦٩ ٥.٨٤
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٨.٣٢ ١.١١ ٦.٨٢ ٠.٨٢ ٤.٨٦

 رمية التماس من الثبات درجة ٨.٩٦ ٠.٩٧ ٧.٤٩ ٠.٨٦ ٥.٠٧

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٦.٣٨ ١.٢٣ ٥.١١ ٠.٩٢ ٣.٧٠
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ١٠٤.١٦ ٦.١٨ ٩٢.٧٤ ٥.٦٣ ٦.١١

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ت"قيمة * 

معنويــــــة  وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى) ٤٢(الجــــــدول يتضــــــح مــــــن 
بــــــين نتــــــائج المجموعــــــة التجريبيــــــة المعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة والمجموعــــــة التجريبيــــــة  ٠.٠٥

المعـــــــدة بتقنيـــــــة الوســـــــائط المتعـــــــددة ولصـــــــالح مجموعـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة فـــــــي بعـــــــض متغيـــــــرات 
المســـــــــتوى المهـــــــــارى وجميـــــــــع متغيـــــــــرات شـــــــــكل األداء الفنـــــــــي والتحصـــــــــيل المعرفـــــــــي ، والشـــــــــكل 

  .ن داللة الفروق بين مجموعة الوسائط الفائقة والمتعددةيوضحا) ١٦(،)١٥(

  

 ٢٠= ن 



 - ١٦٨ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٥(شكل 

  يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعـديين للمجموعين التجريبيتين بتقنية الوسـائط 
  .فى كرة القدم قيد البحثفى المستوى المهارى  )المتعددة –الفائقة (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٦(شكل 

  ضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعـديين للمجموعين التجريبيتين بتقنية الوسـائط يو 
   لمهارات كرة القدم قيد البحث فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى) المتعددة –الفائقة (
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 - ١٦٩ -
  ) ٤٣(جدول 

  على استخدام  أراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية األولى الموافقين وغير الموافقين
  أسلوب الوسائط الفائقة في تعلم المهارات األساسية فى كرة القدم

  

رقم 
 العبارة

الوزن  مقاييس التقدير
الترتيب ٢قيمة كا النسبي

أوافق  العام
ال أوافق  ال أوافق غير متأكد أوافق بشدة

 ً  مطلقا

١ ٢٨.٩٠ ٩٧   ١ ١ ١٨ ١ 

٣ ٢٤.١٠ ٨١   ١ ١٧ ٢ ٢ 

٨ ١٦.٢٠ ٨١    ١٩ ١ ٣ 

٦ ١٩.٦٠ ٩٤   ٢ ٢ ١٦ ٤ 

١٣ ١٢.٨٠ ٨٢ ٢ ١٨    ٥ 

١١ ١٥.٧٠ ٩٣   ٢ ٣ ١٥ ٦ 

١٦ ٩.٨٠ ٩٧    ٣ ١٧ ٧ 

٤ ٢٤.١٠ ٩٦   ١ ٢ ١٧ ٨ 

١٤ ١٢.٨٠ ٨٢    ١٨ ٢ ٩ 

٩ ١٦.٢٠ ٩٩    ١ ١٩ ١٠ 

١٥ ١٢.٨٠ ٩٨    ٢ ١٨ ١١ 

٧ ١٨.٣٥ ٩٨ ١٦ ٣ ٢   ١٢ 

١٢ ١٥.٧٠ ٩٣   ٢ ٣ ١٥ ١٣ 

٢ ٢٧.٣٥ ٨٥ ٢ ١٨ ١    ١٤ 

٥ ٢٤.١٠ ٨١   ١ ١٧ ٢  ١٥ 

١٠ ١٦.٢٠ ٩٩    ١ ١٩  ١٦ 

  ٩.٤٩=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ٢كا"قيمة * 

ــــــــــــة ) ٤٣(ويتضــــــــــــح مــــــــــــن الجــــــــــــدول  ــــــــــــة المجموعــــــــــــة التجريبي أن آراء وانطباعــــــــــــات طلب
المـــــوافقين وغيـــــر المـــــوافقين نحـــــو مفـــــردات اســـــتبيان اســـــتطالع الـــــرأي كانـــــت ذات داللـــــة إحصـــــائية 

شـــــــرًا إيجابيـــــــا نحـــــــو ولصـــــــالح الطلبـــــــة المـــــــوافقين ، ممـــــــا يعتبـــــــر مؤ  ٠.٠٥عنـــــــد مســـــــتوى معنويـــــــة 
يوضـــــح ) ١٧(والشــــكل . اســــتخدام الوســــائط الفائقـــــة فــــي تعلـــــم المهــــارات األساســــية فـــــى كــــرة القـــــدم

  .الوزن النسبى لكل مفردة من مفردات االستبيان



 - ١٧٠ -
  ) ٤٤(جدول 

  أراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية الثانية الموافقين وغير الموافقين على استخدام 
  تعددة في تعلم المهارات األساسية فى كرة القدمأسلوب الوسائط الم

  

رقم 
 العبارة

الوزن  مقاييس التقدير
الترتيب ٢قيمة كا النسبي

أوافق  العام
ال أوافق  ال أوافق غير متأكد أوافق بشدة

 ً  مطلقا

٦ ١٥.٧٠ ٩٣   ٢ ٣ ١٥ ١ 

١ ١٩.٩٠ ٨٢   ١ ١٦ ٣ ٢ 
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٩ ١٥.٧٠ ٨١   ٢ ١٥ ٣  ١٥ 

١١ ١٢.٨٠ ٩٨       ٢ ١٨  ١٦ 

  ٩.٤٩=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ٢كا"قيمة * 

ــــــــــــة ) ٤٤(ويتضــــــــــــح مــــــــــــن الجــــــــــــدول  ــــــــــــة المجموعــــــــــــة التجريبي أن آراء وانطباعــــــــــــات طلب
المــــــــوافقين وغيــــــــر المــــــــوافقين نحــــــــو مفــــــــردات اســــــــتبيان الجانــــــــب الوجــــــــدانى كانــــــــت ذات داللــــــــة 

مؤشـــــرًا إيجابيـــــا ولصـــــالح الطلبـــــة المـــــوافقين ، ممـــــا يعتبـــــر  ٠.٠٥إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة 
) ١٨(والشـــــكل . نحـــــو اســـــتخدام الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي تعلـــــم المهـــــارات األساســـــية فـــــى كـــــرة القـــــدم

  .يوضح الوزن النسبى لكل مفردة من مفردات االستبيان
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  يوضح أراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية األولى على استخـدام 
  في تعلم المهارات األساسية فى كرة القدم أسلوب الوسائط الفائقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٨(شكل 

  يوضح أراء وانطباعات طلبة المجموعة التجريبية الثانية على استخـدام 
  أسلوب الوسائط المتعددة في تعلم المهارات األساسية فى كرة القدم
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  )٤٥(جدول 

  للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية الوسائط) بقاء أثر التعلم(داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى 
  لمهارات كرة القدم قيد البحث الفائقة فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 
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ركل الكرة بباطن القدم عدد ١٢.٣١ ٠.٨٩ ١٢.١١ ٠.٩١ ٠.٢٠ ٠.٣٣٥ ٠.٥٩٧
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى ثانية ٨.١١ ١.٠٥ ٨.٥١ ١.٢٥ ٠.٤٠ ٠.٣٥٥ ١.١٢٦
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٨.٢٢ ٠.٧٤ ٧.٩٨ ٠.٨٣ ٠.٢٤ ٠.٢٧٨ ٠.٨٦٤
كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٥.٥٣ ٠.٦٦ ٥.٣٧ ٠.٦٣ ٠.١٦ ٠.١٦٢ ٠.٩٨٥
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٧.٣٢ ٠.٧٢ ٧.٠٩ ٠.٧٨ ٠.٢٣ ٠.٢٣٤ ٠.٩٨١
انبالمراوغة بالتمويه من ج ثانية ١٧.٦١ ١.٥٨ ١٨.٣٥ ١.٧٦ ٠.٧٤ ٠.٥٥٨ ١.٣٢٥
المهاجمة من األمام درجة ٨.٥٢ ٠.٧٦ ٨.٣١ ٠.٨١ ٠.٢١ ٠.٢١٣ ٠.٩٨٦
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٧١ ٠.٥٦ ٤.٥٢ ٠.٦٨ ٠.١٩ ٠.٢١٣ ٠.٨٩٣
رمية التماس من الثبات درجة ٧.٩٨ ٠.٨٣ ٧.٦٩ ٠.٨٧ ٠.٢٩ ٠.٢٥٧ ١.١٢٧
لصد الكرات البعيدةاالرتماء  درجة ٩.١٣ ٠.٩٢ ٨.٨٤ ٠.٨٨ ٠.٢٩ ٠.٢٤١ ١.٢٠٤
ركل الكرة بباطن القدم درجة ٨.٥٩ ٠.٦٣ ٨.٤٣ ٠.٧٣ ٠.١٦ ٠.٢٥١ ٠.٦٣٧
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٧.٩٩ ٠.٧٢ ٧.٧٩ ٠.٨١ ٠.٢٠ ٠.٢٠٣ ٠.٩٨٤
اف الكرة بباطن القدمإيق درجة ٧.٢٢ ٠.٨٤ ٦.٩٧ ٠.٨٥ ٠.٢٥ ٠.٢٥٣ ٠.٩٨٧
كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٨.٠١ ٠.٨٩ ٧.٨٤ ٠.٨١ ٠.١٧ ٠.٢٣٧ ٠.٧١٦
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٨.١٦ ٠.٩٤ ٧.٩٧ ٠.٨٩ ٠.١٩ ٠.٢٢٤ ٠.٨٤٧
المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٧.٢٣ ١.٠٤ ٦.٩٦ ١.٠٦ ٠.٢٧ ٠.٣٢٥ ٠.٨٣٠
المهاجمة من األمام درجة ٨.٥٧ ٠.٨٩ ٨.٣٢ ٠.٩١ ٠.٢٥ ٠.٣٠٥ ٠.٨١٩
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٨.٣٢ ١.١١ ٨.١١ ٠.٩٣ ٠.٢١ ٠.٢٧٥ ٠.٧٦٥
رمية التماس من الثبات درجة ٨.٩٦ ٠.٩٧ ٨.٦٦ ٠.٩١ ٠.٣٠ ٠.٣٠٥ ٠.٩٨٥
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٦.٣٨ ١.٢٣ ٦.١٢ ١.١٣ ٠.٢٦ ٠.٣٩٦ ٠.٦٥٧
١٠١.٢٥ ٦.٨٧ ٢.٩١ ٢.١٣٧ ١.٣٦٢  اختبار التحصيل المعرفى درجة ١٠٤.٢ ٦.١٨

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ت"قيمة * 

عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى ) ٤٥(يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 
يبيـــــة المعـــــدة للمجموعـــــة التجر ) بقـــــاء أثـــــر الـــــتعلم(بـــــين القياســـــين البعـــــدى والتتبعـــــى  ٠.٠٥معنويـــــة 

بتقنيــــــــة الوســــــــائط الفائقــــــــة فــــــــي متغيــــــــرات المســــــــتوى المهــــــــارى وشــــــــكل األداء الفنــــــــي والتحصــــــــيل 
ـــــــــــــث تراوحـــــــــــــت قيمـــــــــــــة  ـــــــــــــين " ت"المعرفـــــــــــــي ، حي والشـــــــــــــكل ). ١.٣٦:  ٠.٥٩٧(المحســـــــــــــوبة ب

  .يوضحان داللة الفروق بين القياسات البعدية والتتبعية) ٢٠(،)١٩(
  

  

 ٢٠= ن 



 - ١٧٣ -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٩(شكل 

  للمجموعة التجريبية) بقاء أثر التعلم(فروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى يوضح داللة ال
   فى كرة القدم قيد البحث المعدة بتقنية الوسائط الفائقة فى المستوى المهارى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢٠(شكل 

  التجريبية المعدة ةللمجموع) بقاء أثر التعلم(يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى 
   لمهارات كرة القدم قيد البحث بتقنية الوسائط الفائقة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 

  

المھاجمة ; ٠.٢١ كتم الكرة; ٠.١٦

إيقاف الكرة; ٠.٢٤

الجرى بالكرة; ٠.٤
األرتماء ; ٠.٢٩ركل الكرة; ٠.٢

رمية التماس ; ٠.٢٩

ضربة الرأس; ٠.١٩

المراوغة ; ٠.٧٤ األمتصاص; ٠.٢٣

تحصيل معرفى; ٢.٩١

األمتصاص; ٠.١٩

المراوغة ; ٠.٢٧

ضربة الرأس; ٠.٢١

رمية التماس ; ٠.٣
االرتماء; ٠.٢٦

ركل الكرة; ٠.١٦

الجرى بالكرة; ٠.٢ إيقاف الكرة; ٠.٢٥

كتم الكرة; ٠.١٧

المھاجمة ; ٠.٢٥



 - ١٧٤ -
  )٤٦(جدول 

للمجموعة التجريبية المعدة بتقنية الوسائط المتعددة ) بقاء أثر التعلم(داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى 
 لمهارات كرة القدم قيد البحث وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى فى المستوى المهارى

  

قيمة 
"ت"  

أنحرا
ف 
 الفروق

متوسط 
الفرو
 ف

وحدة  القياس البعدى القياس التتبعى
القياس

  م المتغــيرات
أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

ركل الكرة بباطن القدم عدد ١٠.٤١ ٠.٨٨ ١٠.١٧ ٠.٩٤ ٠.٢٤ ٠.٣٠١ ٠.٧٩٨
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى ثانية ٨.٧٥ ١.١٣ ٩.٢٨ ١.٢٣ ٠.٥٣ ٠.٤١٧ ١.٢٧٠
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٩٤ ٠.٧٨ ٧.٦٧ ٠.٨٣ ٠.٢٧ ٠.٢٧٤ ٠.٩٨٤
الكرة بوجه القدم الخارجى كتم درجة ٤.٦٧ ٠.٥٦ ٤.٣٥ ٠.٥٢ ٠.٣٢ ٠.١٨١ ١.٧٦٩
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٦.٤٤ ٠.٧٧ ٦.١١ ٠.٨١ ٠.٣٣ ٠.٢٤١ ١.٣٧٢
المراوغة بالتمويه من جانب ثانية ١٩.٥٣ ١.٦٧ ٢٠.٣٥ ١.٥٦ ٠.٨٢ ٠.٤٩٥ ١.٦٥٨
المهاجمة من األمام درجة ٧.٨٤ ٠.٨٢ ٧.٤١ ٠.٨٤ ٠.٤٣ ٠.٢٥٣ ١.٦٩٧
ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٣.٨ ٠.٥٤ ٣.٥٥ ٠.٩١ ٠.٢٥ ٠.٢٠٢ ١.٢٣٥
رمية التماس من الثبات درجة ٧.٤٨ ٠.٨٨ ٦.٩٨ ٠.٨٤ ٠.٥٠ ٠.٢٧٠ ١.٨٥٤
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٨.٣١ ٠.٨٩ ٧.٨٧ ٠.٩٢ ٠.٤٤ ٠.٢٦٥ ١.٦٥٨
ركل الكرة بباطن القدم درجة ٧.٤٨ ٠.٥٤ ٧.٣٢ ٠.٥٣ ٠.١٦ ٠.١٦٧ ٠.٩٥٨ أ
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الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٦.٨٧ ٠.٦٧ ٦.٤٩ ٠.٧٧ ٠.٣٨ ٠.٢٤٢ ١.٥٦٨
إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٧٦ ٠.٦٨ ٧.٤١ ٠.٧٣ ٠.٣٥ ٠.٢١١ ١.٦٥٨
الخارجىكتم الكرة بوجه القدم  درجة ٥.٨١ ٠.٥٣ ٥.٦٦ ٠.٦١ ٠.١٥ ٠.١٥٥ ٠.٩٦٥
امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٦.٥١ ٠.٦١ ٦.١١ ٠.٧٤ ٠.٤٠ ٠.٢١٦ ١.٨٥١
المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٥.٣٤ ٠.٨٧ ٤.٩٩ ٠.٨٣ ٠.٣٥ ٠.٢٥٨ ١.٣٥٨
المهاجمة من األمام درجة ٧.١ ٠.٦٩ ٦.٨٧ ٠.٧١ ٠.٢٣ ٠.٢٣٤ ٠.٩٨٥
رجةد ٦.٨٢ ٠.٨٢ ٦.٤٣ ٠.٧٩ ٠.٣٩ ٠.٢٣٨ ١.٦٣٨ ضرب الكرة بالرأس من الوثب 
رمية التماس من الثبات درجة ٧.٤٩ ٠.٨٦ ٧.٠١ ٠.٩ ٠.٤٨ ٠.٣٠١ ١.٥٩٧
االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٥.١١ ٠.٩٢ ٤.٨٢ ٠.٨٩ ٠.٢٩ ٠.٣٢٤ ٠.٨٩٤
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ٩٢.٧٤ ٥.٦٣ ٨٩.٣٥ ٦.١٤ ٣.٣٩ ٢.٠٧٣ ١.٦٣٥

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥عند مستوى معنوية  الجدولية" ت"قيمة * 

عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى ) ٤٦(يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 
للمجموعـــــة التجريبيـــــة المعـــــدة ) بقـــــاء أثـــــر الـــــتعلم(بـــــين القياســـــين البعـــــدى والتتبعـــــى  ٠.٠٥معنويـــــة 

 بتقنيـــــــة الوســـــــائط المتعـــــــددة فـــــــي متغيـــــــرات المســـــــتوى المهـــــــارى وشـــــــكل األداء الفنـــــــي والتحصـــــــيل
والشــــــــــــكل ). ١.٨٥٤:  ٠.٧٩٨(المحســــــــــــوبة بــــــــــــين " ت"المعرفــــــــــــي ، حيــــــــــــث تراوحــــــــــــت قيمــــــــــــة 

  .يوضحان داللة الفروق بين القياسات البعدية والتتبعية) ٢٢(،)٢١(
  

 ٢٠= ن 
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  للمجموعة التجريبية) بقاء أثر التعلم(يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى 
   فى كرة القدم قيد البحث قنية الوسائط المتعددة فى المستوى المهارىالمعدة بت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢٢(شكل 

  للمجموعة التجريبية المعدة) بقاء أثر التعلم(يوضح داللة الفروق بين متوسطى القياسين البعدى والتتبعى 
   ت كرة القدم قيد البحثلمهارا بتقنية الوسائط المتعددة فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى 

  
  

المھاجمة ; ٠.٤٣

كتم الكرة; ٠.٣٢

إيقاف الكرة; ٠.٢٧

الجرى بالكرة; ٠.٥٣
األرتماء ; ٠.٤٤ركل الكرة; ٠.٢٤

رمية التماس ; ٠.٥

ضربة الرأس; ٠.٢٥

المراوغة ; ٠.٨٢

األمتصاص; ٠.٣٣

تحصيل معرفى; ٣.٣٩

األمتصاص; ٠.٤

المراوغة ; ٠.٣٥

ضربة الرأس; ٠.٣٩
رمية التماس ; ٠.٤٨

االرتماء; ٠.٢٩

ركل الكرة; ٠.١٦

الجرى بالكرة; ٠.٣٨ إيقاف الكرة; ٠.٣٥

كتم الكرة; ٠.١٥

المھاجمة ; ٠.٢٣



 - ١٧٦ -
  )٤٧(جدول 

  الفائقة (للمجموعتين التجريبيتين بتقنية الوسائط ) بقاء أثر التعلم(داللة الفروق بين متوسط القياسات التتبعية 
 لمهارات كرة القدم قيد البحث فى المستوى المهارى وشكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى) المتعددة –

  

"ت"قيمة   
وسائط مجموعة ال
مجموعة الوسائط الفائقة المتعددة وحدة 

القياس
  م المتغــيرات

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

أنحراف 
 معيارى

متوسط 
 حساابى

 ركل الكرة بباطن القدم عدد ١٢.١١ ٠.٩١ ١٠.١٧ ٠.٩٤ ٦.٦٣
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كرة بوجه القدم األمامىالجرى بال ثانية ٨.٥١ ١.٢٥ ٩.٢٨ ١.٢٣ ١.٩٦  

 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٧.٩٨ ٠.٨٣ ٧.٦٧ ٠.٨٣ ١.١٨
 كتم الكرة بوجه القدم الخارجى درجة ٥.٣٧ ٠.٦٣ ٤.٣٥ ٠.٥٢ ٥.٥٨
 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٧.٠٩ ٠.٧٨ ٦.١١ ٠.٨١ ٣.٩٠
من جانب المراوغة بالتمويه ثانية ١٨.٣٥ ١.٧٦ ٢٠.٣٥ ١.٥٦ ٣.٨٠  

 المهاجمة من األمام درجة ٨.٣١ ٠.٨١ ٧.٤١ ٠.٨٤ ٣.٤٥
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٤.٥٢ ٠.٦٨ ٣.٥٥ ٠.٩١ ٣.٨٢

 رمية التماس من الثبات درجة ٧.٦٩ ٠.٨٧ ٦.٩٨ ٠.٨٤ ٢.٦٣

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٨.٨٤ ٠.٨٨ ٧.٨٧ ٠.٩٢ ٣.٤١
 ركل الكرة بباطن القدم درجة ٨.٤٣ ٠.٧٣ ٧.٣٢ ٠.٥٣ ٥.٥٠
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 الجرى بالكرة بوجه القدم األمامى درجة ٧.٧٩ ٠.٨١ ٦.٤٩ ٠.٧٧ ٥.٢٠
 إيقاف الكرة بباطن القدم درجة ٦.٩٧ ٠.٨٥ ٧.٤١ ٠.٧٣ ١.٧٦
جىكتم الكرة بوجه القدم الخار  درجة ٧.٨٤ ٠.٨١ ٥.٦٦ ٠.٦١ ٩.٦١  

 امتصاص الكرة بوجه القدم االمامى درجة ٧.٩٧ ٠.٨٩ ٦.١١ ٠.٧٤ ٧.١٩
 المراوغة بالتمويه من جانب درجة ٦.٩٦ ١.٠٦ ٤.٩٩ ٠.٨٣ ٦.٥٤
 المهاجمة من األمام درجة ٨.٣٢ ٠.٩١ ٦.٨٧ ٠.٧١ ٥.٦٢
 ضرب الكرة بالرأس من الوثب درجة ٨.١١ ٠.٩٣ ٦.٤٣ ٠.٧٩ ٦.١٦

 رمية التماس من الثبات درجة ٨.٦٦ ٠.٩١ ٧.٠١ ٠.٩ ٥.٧٧

 االرتماء لصد الكرات البعيدة درجة ٦.١٢ ١.١٣ ٤.٨٢ ٠.٨٩ ٤.٠٤
 اختبار التحصيل المعرفى درجة ١٠١.٢٥ ٦.٨٧ ٨٩.٣٥ ٦.١٤ ٥.٧٨

  ٢.٠٩٣=   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى معنوية " ت"قيمة * 

ــــــــد مســــــــتوى ) ٤٧(الجــــــــدول  ــــــــة إحصــــــــائية عن ــــــــروق ذات دالل ــــــــة يوضــــــــح وجــــــــود ف معنوي
بــــــين نتــــــائج المجموعــــــة التجريبيــــــة المعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة والمجموعــــــة التجريبيــــــة  ٠.٠٥

المعـــــــدة بتقنيـــــــة الوســـــــائط المتعـــــــددة ولصـــــــالح مجموعـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة فـــــــي بعـــــــض متغيـــــــرات 
المســـــــــتوى المهـــــــــارى وبعـــــــــض متغيـــــــــرات شـــــــــكل األداء الفنـــــــــي والتحصـــــــــيل المعرفـــــــــي ، والشـــــــــكل 

  ).الوسائط الفائقة والمتعددة(داللة الفروق بين المجموعتين يوضحان ) ٢٤(،)٢٣(

 

 ٢٠= ن 
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  للمجموعتينالتجريبيتين بتقنية) بقاء أثر التعلم(يوضح داللة الفروق بين متوسط القياسات التتبعية 
  فى كرة القدم قيد البحث فى المستوى المهارى) المتعددة –الفائقة (الوسائط  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٢٤(شكل 

  للمجموعتين التجريبيتين بتقنية الوسائط ) بقاء أثر التعلم(يوضح داللة الفروق بين متوسط القياسات التتبعية 
  لمهارات كرة القدم قيد البحث فى شكل األداء الفنى والتحصيل المعرفى) المتعددة –الفائقة (
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  .تفسير النتائج ومناقشتھا  :  ثانياً  

ــرو  ــم التوصــل إليهــا مــن خــالل مــن خــالل ف ــائج التــي ت ــات والنت ــع البيان ض البحــث ومــن واق
  : فقد توصل الباحث إلى ما يلي ، المعالجات اإلحصائية 

ة   -١ دي للمجموع ي والبع ين القبل ين القياس روق ب ائج الف ة نت ير ومناقش تفس
 :التجريبية الُمعدة بتقنية الوسائط الفائقة 

فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى  وجــــــــودالــــــــى ) ٣٩(جــــــــدول  تشــــــــير نتــــــــائج
القياســــــين القبلــــــي والبعــــــدي ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدي للمجموعــــــة متوســــــطى بــــــين  ٠.٠٥معنويــــــة 

التجريبيـــــــة الُمعــــــــدة بتقنيــــــــة الوســـــــائط الفائقــــــــة فــــــــي متغيـــــــرات مســــــــتوى األداء الحركــــــــي للمهــــــــارات 
  ) .١٣.٩٠:  ٤.٥٧( المحسوبة بين " ت"حيث تراوحت قيمة ، األساسية في كرة القدم 

ــــة الُمعــــدة بتقنيــــة  ــــاس البعــــدي للمجموعــــة التجريبي ــــذي طــــرأ علــــى القي ــــدم ال ويعــــزو هــــذا التق
ـــــة الُمعـــــدة  ـــــى أن البرمجيـــــة التعليمي ســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة كـــــان لهـــــا لهـــــذا األالوســـــائط الفائقـــــة إل

ـــــى تحســـــن مســـــتوى أداء المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم  ـــــأثير إيجـــــابي عل حيـــــث ارتفعـــــت ، ت
ـــــع مهـــــارات دال ـــــي جمي ـــــي والبعـــــدي ولصـــــالح البعـــــدي ف ـــــين متوســـــطي القياســـــين القبل ـــــروق ب ـــــة الف ل

حيــــث كانــــت مهــــارة ركــــل الكــــرة ببــــاطن القــــدم ورميــــة التمــــاس مــــن الثبــــات وامتصــــاص ، كــــرة القــــدم 
الكــــــرة بوجــــــه القــــــدم األمــــــامي والمراوغــــــة بالتمويــــــه مــــــن جانــــــب األكثــــــر داللــــــة إحصــــــائية الرتفــــــاع 

يليهـــــا مهـــــارة ضـــــرب الكـــــرة بـــــالرأس مـــــن الوثـــــب وكـــــتم الكـــــرة بوجـــــه ، مـــــا المحســـــوبة فيه" ت"قيمـــــة 
ـــــاف  ـــــدم األمـــــامي وٕايق ـــــالكرة بوجـــــه الق ـــــدة والجـــــري ب ـــــدم الخـــــارجي واالرتمـــــاء لصـــــد الكـــــرات البعي الق

  .الكرة بباطن القدم 

ــــــدة مــــــن خــــــالل اســــــتخدام الوســــــائط  ــــــة تعليميــــــة جي ــــــوافر بيئ ــــــى ت ــــــك إل وُيرجــــــع الباحــــــث ذل
تخدام جميـــــع الحـــــواس لـــــدى الطالـــــب وتســـــتثير دوافعـــــه نحـــــو عمليـــــة الفائقـــــة التـــــي تعمـــــل علـــــى اســـــ

وبالتـــــالي يظهـــــر لـــــدى الطالـــــب الـــــدور اإليجـــــابي فـــــي الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات عـــــن ، التعلـــــيم 
ــــت يشــــاء  ــــك المعلومــــات فــــي أي وق ــــى اســــترجاع تل ــــدرة عل ــــدم والق األداء الحركــــي لمهــــارات كــــرة الق

بشـــــكل جـــــذاب ومشـــــوق للطالـــــب وتنـــــاول وكـــــذلك عـــــرض تلـــــك المعلومـــــات عـــــن األداء المهـــــاري ، 
ــــــواحي  ــــــى توضــــــيح ن ــــــألداء باإلضــــــافة إل ــــــة ل ــــــة والتعليمي ــــــواحي الفني ــــــع الن ــــــة لجمي التفاصــــــيل الدقيق

ــــــي كــــــرة القــــــدم  ــــــاء أداء المهــــــارات األساســــــية ف ــــــى ، القصــــــور واألخطــــــاء أثن ــــــك ســــــاعد عل كــــــل ذل
  ارتفاع مستوى المجموعة التجريبية الُمعدة بتقنية الوسائط الفائقة 
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ـــــق ـــــه كـــــل مـــــن  ويتف ـــــك مـــــع مـــــا أشـــــار إلي ـــــر" ذل ـــــب زاه رضـــــا "، ) ١٤) (م٢٠٠١" ( الغري
ــــــدادي ــــــى ) ٨١) (م١٩٩٨" (البغ ــــــب عل ــــــة يســــــاعد الطال ــــــتعلم باســــــتخدام الوســــــائط الفائق ــــــي أن ال ف

حيـــــث أن ، الـــــربط بـــــين المعلومـــــات ويمـــــنح الطالـــــب مجـــــاًال أكبـــــر لفهـــــم وتـــــذكر تلـــــك المعلومـــــات 
ويمكــــــن اعتبــــــار ، يمكــــــن أن تــــــربط بــــــين عــــــدة وظــــــائف الــــــذاكرة المتعلقــــــة بالمعلومــــــات اللفظيــــــة 

الوســـــائط الفائقـــــة انعكاســـــًا لـــــبعض وظـــــائف الـــــذاكرة البشـــــرية ؛ فهـــــي أداة مناســـــبة لعـــــرض المعرفـــــة 
األساســــية التــــي تجعــــل الطالــــب قــــادرًا علــــى عمــــل ارتباطــــات ذات معنــــى بــــين مــــا يــــدور فــــي ذهنــــه 

  .من أفكار 

إحصائيـــــــة عنـــــــد مســــــتوى معنويــــــة  وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة) ٣٩(ح الجــــــدول ـكمــــــا يوضــــــ
ــــــة الُمعــــــدة  ٠.٠٥ ــــــي والبعــــــدي ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدي للمجموعــــــة التجريبي بــــــين القياســــــين القبل

حيــــــث ، بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة وذلــــــك فــــــي متغيــــــرات شــــــكل األداء الفنــــــي لمهــــــارات كــــــرة القــــــدم 
  ) .١٧.٦٩:  ٥.٣٧(المحسوبة بين " ت"تراوحت قيمة 

تيجــــــة أيضــــــًا إلــــــى البرنــــــامج التعليمــــــي الُمعــــــد بتقنيــــــة الوســــــائط وُيرجــــــع الباحــــــث هــــــذه الن
ـــــألداء المهـــــاري بصـــــورة أكثـــــر إيجابيـــــة  ـــــى ظهـــــور الشـــــكل الفنـــــي ل وتمثـــــل ، الفائقـــــة والتـــــي أدت إل

ذلـــــك فـــــي جميـــــع المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم بـــــدًء مـــــن مهـــــارة كـــــتم الكـــــرة بوجـــــه القـــــدم 
، يليهـــــا مهـــــارة المهاجمـــــة مـــــن األمـــــام ، الخـــــارجي حيـــــث كانـــــت أكثـــــر داللـــــة مـــــن حيـــــث الفـــــروق 

وانتهــــــاء بمهــــــارة إيقــــــاف الكــــــرة ببــــــاطن القــــــدم حيــــــث كانــــــت أقــــــل داللــــــة مــــــن حيــــــث الفــــــروق بــــــين 
اء األداء المهـــــــاري القياســـــــين لســـــــهولة األداء الفنـــــــي لتلـــــــك المهـــــــارة وعـــــــدم وجـــــــود صـــــــعوبات أثنـــــــ

ئقـــــة يـــــوفر للطالــــــب وســـــاعد علـــــى تحقيـــــق هـــــذه النتيجـــــة أن أسلــــــوب الوســـــائط الفاإليقـــــاف الكـــــرة ، 
باإلضـــــافة إلـــــى تيســـــير االحتفـــــاظ ، تغذيـــــة راجعـــــة تســـــاعده علـــــى تشـــــخيص األخطـــــاء ومعرفتهـــــا 

، بالمعلومــــــات مــــــن تفاصــــــيل األداء الفنــــــي للمهــــــارات الحركيــــــة ألكبــــــر مــــــدة ممكنــــــه فــــــي الــــــذاكرة 
) م٢٠٠١" (هـــاني ســـعيد،  مكـــارم أبـــو هرجـــه،  محمـــد ســـعد"كــــل مـــن  يـــذكروفـــي هـــذا الصـــدد 

ســـــــتخدام تكنولوجيـــــــا التعلـــــــيم يـــــــؤدي إلـــــــى زيـــــــادة بقـــــــاء أثـــــــر مـــــــا يتعلمـــــــه الطلبـــــــة مـــــــن أن ا) ٨٥(
  ) ١٩:  ٨٥. (معلومات وترسيخها في أذهانهم مما ينعكس على عملية التعلم 

  

ــــان" مــــع دراســــة كــــل مــــن أيضــــا ويتفــــق ذلــــك   , Jonthand"  جالذوســــكي،  جونت

Glazewski  )١٣( )م٢٠٠١" (أســــــــــــــــامة عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز " ،  )١٢١) (م٢٠٠٠ (،  "
ــــــاح " ،  )٢٣) (م٢٠٠٣("  جوزيــــــف أديــــــب" ،  )٢٧) (م٢٠٠٢" ( حســــــام الــــــدين عبــــــد الفت

غـــــادة " ،  )٤٣) (م٢٠٠٥" ( ســــالي عبـــــد اللطيـــــف"،  )١٠) (م٢٠٠٤("  أحمــــد عبـــــد القـــــادر
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ــــــامج التعليمــــــي ،  )٦٣) (م٢٠٠٦("  يوســــــف ــــــى أن البرن ــــــك الدراســــــات إل ــــــث تشــــــير نتــــــائج تل حي

ئقــــة لــــه تــــأثير إيجــــابي علــــى اكتســــاب المهــــارات الحركيــــة بشــــكل أفضــــل الُمعــــد بتقنيــــة الوســــائط الفا
.  

وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصائيــــــــة عنـــــــد مســـــــتوى ) ٣٩(كمـــــــا يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 
بــــــين القياســــــين القبلــــــي والبعــــــدي ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدي للمجموعــــــة التجريبيــــــة  ٠.٠٥معنويــــــة 

، المعرفــــــي لمهــــــارات كــــــرة القــــــدم الُمعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة وذلــــــك فــــــي مســــــتوى التحصــــــيل 
ويعــــزو الباحــــث تلــــك النتيجــــة إلــــى مــــا يــــوفره ) . ١٨.١٩(المحســــوبة بــــين " ت"حيــــث كانــــت قيمــــة 

أســــلوب الوســــائط الفائقــــة مــــن معلومــــات وأنشــــطة متنوعــــة تتناســــب مــــع مســــتوى طلبــــة المجموعــــة 
ار مـــــــدى ولـــــــيس فقـــــــط إمـــــــداد الطلبـــــــة بالعــــــــديد مـــــــن المعلومـــــــات وٕانمـــــــا أيضـــــــًا اختبـــــــ. التجريبيـــــــة 

وفـــــي هـــــذا الصـــــدد لمعرفـــــة مســـــتوى تقـــــدمهم فـــــي الـــــتعلم ،  تحصـــــيل الطلبـــــة فـــــي تلـــــك المعلومـــــات
علــــــى أن اســــــتخدام الوســــــائط  )٩٣) (م١٩٩٩("  مصــــــطفي عبــــــد الســــــميع" يشــــــير كــــــال مــــــن 

ـــــا ـــــتج عنهـــــا زي ـــــي ين ـــــة الراجعـــــة الت ـــــب بالتغذي ـــــتعلم يمـــــد الطال ـــــة ال ـــــي عملي ـــــة ف ـــــدار الفائق ـــــي مق دة ف
ــــتعلم  القــــوائم (   : كمــــا أن أســــلوب الوســــائط الفائقــــة يــــوفر أنماطــــًا متنوعــــة مــــن اإلبحــــار مثــــل ، ال

باإلضــــــــافة إلــــــــى أن تنظــــــــيم ، ) الرمــــــــوز الفعالــــــــة ، الصــــــــور ، الكلمــــــــات المفتاحيــــــــة ، المنســــــــدلة 
محتــــــوى البرمجيــــــة التعليميــــــة بشــــــكل جيــــــد يســــــاعد علــــــى اســــــتعادة المعلومــــــات مــــــرة أخــــــرى عنــــــد 

  )١٣٤:  ٩٣. (حاجة إليها ال

صــــــالح " ،) ١١٧) (م٢٠٠٠( Eva" إيفــــــا " مــــــع دراســــــة كــــــل مــــــن أيضــــــا ويتفــــــق ذلــــــك 
حيــــــث ،  )٨) (م٢٠٠٥("  أحمــــــد عبــــــد الفتــــــاح"  ،) ٤٦) (م٢٠٠٤(" هبــــــة إمبــــــابي،  محمـــــد

ــــدار  ــــادة مق ــــى زي ــــؤدي إل ــــة ي ــــى أن اســــتخدام أســــلوب الوســــائط الفائق ــــك الدراســــات إل ــــائج تل تشــــير نت
  .في للمعلومات والمعارف المرتبطة بالنواحي المهارية والقانونية والتاريخية التحصيل المعر 

  

  

  

  

ة   -٢ دي للمجموع ي والبع ين القبل ين القياس روق ب ائج الف ة نت ير ومناقش تفس
  : التجريبية الُمعدة بتقنية الوسائط المتعددة 
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ــــــــة ) ٤٠(ويوضــــــــح الجــــــــدول  ــــــــد مســــــــتوى معنوي ــــــــة إحصــــــــائية عن ــــــــروق ذات دالل وجــــــــود ف

القياســـــين القبلـــــي والبعـــــدي ولصـــــالح القيـــــاس البعـــــدي للمجموعـــــة التجريبيـــــة متوســـــطى بـــــين  ٠.٠٥
الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي متغيـــــرات مســـــتوى األداء الحركـــــي للمهـــــارات األساســـــية فـــــي 

ويرجــــــع الباحــــــث ، )  ٧.٥٨:  ٣.٥٢( المحســــــوبة بــــــين " ت"حيــــــث تراوحــــــت قيمــــــة ، كــــــرة القــــــدم 
ــــــــى اســــــــتخ ــــــــذي يســــــــمح بتقــــــــديم المعلومــــــــات هــــــــذه الفــــــــروق إل دام أســــــــلوب الوســــــــائط المتعــــــــددة ال

ـــــأكثر مـــــن وســـــيط  ـــــتعلم لفتـــــرة ، والمعـــــارف ب ـــــاء أثـــــر ال ـــــت المعلومـــــات وبق ممـــــا يســـــاعد علـــــى تثبي
ــــــائج  ــــــة ســــــهلة وهــــــذا مــــــا أوضــــــحته نت ــــــى حفظهــــــا واســــــترجاعها بطريق ــــــدرة عل ــــــالي الق ــــــة وبالت طويل

حيـــــــث ، ساســـــــية فـــــــي كـــــــرة القـــــــدم خـــــــالل اختبـــــــارات مســـــــتوى أداء المهـــــــارات األ) ٤٠(الجـــــــدول 
ــــع مهــــارات كــــرة  ــــي والبعــــدي ولصــــالح البعــــدي فــــي جمي ــــين القياســــين القبل ــــة الفــــروق ب ارتفعــــت دالل

حيــــث كانــــت مهــــارة رميــــة التمــــاس مــــن الثبــــات وركــــل الكــــرة ببــــاطن القــــدم هــــم المهــــارات ، القــــدم 
مـــــع دراســــة كـــــل ويتفـــــق ذلــــك . األكثــــر داللــــة إحصـــــائية لســــهولة الجوانـــــب الفنيــــة لتلـــــك المهــــارات 

ـــــــة حســـــــن"مـــــــن  ـــــــد ســـــــعد" ،  )١٠٢) (م١٩٩١("  نبيل ـــــــل،  محم ) م١٩٩٥("  يوســـــــف كام
حيــــــــث أكــــــــدت تلــــــــك الدراســــــــات علــــــــى فاعليــــــــة  )٦٧) (م١٩٩٩" ( فاطمــــــــة فليفــــــــل" ،  )٨٦(

  . استخدام الوسائط المتعددة في تحسين مستوى األداء المهاري 

حيـــــث ال ، لـــــتعلم الـــــذاتي كمـــــا أن اســـــتخدام أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة هـــــو أحـــــد أشـــــكال ا
أو مــــن وحــــدة ألخــــرى حتــــى يصــــل الطالــــب ، يســــمح هــــذا األســــلوب باالنتقــــال مــــن مســــتوى آلخــــر 

ـــــة  ـــــان المطلوب ـــــى درجـــــة اإلتق ـــــة ، إل ـــــائج إيجابي ـــــق نت ـــــتعلم وتحقي ـــــيح فرصـــــة ال ـــــي هـــــذا ، ممـــــا يت وف
إلــــــى أن نظــــــام التعلــــــيم الفــــــردي ال يســــــمح أن  )٣٨) (م١٩٩٦" (زاهــــــر أحمــــــد " الصــــــدد يشــــــير 

ــــب فــــي الوصــــول لدرجــــة اإلتقــــان ، األداء فــــي أي مهــــارة عــــن درجــــة اإلتقــــان  يقــــل وأن فشــــل الطال
  ) ٢٤٦:  ٣٨. (يعني أنه يحتاج إلى إعادة تعلمه ليرتفع مستواه

باإلضـــــافة إلـــــى قـــــدرة البرمجيـــــة التعليميـــــة الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة علـــــى تقـــــديم 
واللغـــــة المقـــــروءة ، اللغـــــة اللفظيـــــة المنطوقـــــة  المحتـــــوى التعليمـــــي لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم عـــــن طريـــــق

، والمــــــــؤثرات الصــــــــوتية والموســــــــيقى ، والصــــــــور المتحركــــــــة ، والرســــــــومات الثابتــــــــة ، والصــــــــور ، 
ممـــــا يـــــؤدي هـــــذا المحتـــــوى إلـــــى تـــــوفير العديـــــد مـــــن فـــــرص التركيـــــز واالنتبـــــاه ، ولقطـــــات الفيـــــديو 

  . عند استقبال المعلومات 

ــــك مــــع  ــــائج ويتفــــق ذل ) م١٩٩٦( Stitt Fishar"  ســــتيت فيشــــر"  دراســــة كــــل مــــننت
هشــــــــام "، ) ٦٧) (م١٩٩٩" (فاطمــــــــة فيلفــــــــل"، ) ١٩) (م١٩٩٩" (تــــــــامر حســــــــن"،  )١٢٧(

حيـــــــث يؤكـــــــدون أن ،  )٩٤) (م٢٠٠٠("  مصـــــــطفى عبـــــــد الوهـــــــاب" ،) ١٠٧" (عبـــــــد الحلـــــــيم



 - ١٨٢ -
ــــى تكــــوين المفــــاهيم الصــــحيحة  ــــوع الوســــائط المســــتخدمة يســــاعد عل ــــوع ، تن ــــى تن كــــذلك يســــاعد عل

  . رة بما يتفق مع ميول وقدرات الطالب الخب

وجــــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى ) ٤٠(كمـــــــا يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 
بــــــين القياســــــين القبلــــــي والبعــــــدي ولصــــــالح القيــــــاس البعــــــدي للمجموعــــــة التجريبيــــــة  ٠.٠٥معنويــــــة 

، القـــــدم  الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة وذلـــــك فـــــي متغيـــــرات شـــــكل األداء الفنـــــي لمهـــــارات كـــــرة
  ) . ١٢.١١:  ٤.٨٦( المحسوبة بين " ت"حيث تراوحت قيمة 

وكانـــــت مهـــــارة كـــــتم الكـــــرة بوجـــــه القـــــدم الخـــــارجي هـــــي األكثـــــر داللـــــة مـــــن حيـــــث الفـــــروق 
النخفـــــاض مســـــتوى طلبـــــة المجموعـــــة التجريبيـــــة الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي شـــــكل أداء 

وقـــــد أدى البرنـــــامج التعليمـــــي بتقنيـــــة ، لقبلـــــي كـــــتم الكـــــرة بوجـــــه القـــــدم الخـــــارجي خـــــالل القيـــــاس ا
الوســـــائط المتعـــــددة إلـــــى رفـــــع مســـــتوى األداء الفنـــــي لتلـــــك المهـــــارة بدرجـــــة عاليـــــة ممـــــا يشـــــير إلـــــى 

، أمـــــا مهـــــارة رميـــــة التمـــــاس فهـــــي األقـــــل داللـــــة مـــــن حيـــــث الفـــــروق ، فعاليـــــة البرنـــــامج التعليمـــــي 
ــــي كانــــت مرتفعــــة نظــــرًا لســــهول ــــاس القبل ــــائج القي ــــك ألن نت ــــك المهــــارة وعــــدم صــــعوبة وذل ــــذ تل ة تنفي

  .األداء 

كمــــــا أن اســــــتخدام أســــــلوب الوســــــائط المتعــــــددة يتــــــيح الفرصــــــة الكتســــــاب التغذيــــــة الراجعــــــة 
حيـــــث تخاطـــــب البرمجيـــــة بهـــــذا األســـــلوب الطالـــــب بمختلـــــف حواســـــه وتســـــتثير ، بطريقـــــة مســـــتمرة 

جعلــــــه يســــــير فــــــي وت، دوافعــــــه نحــــــو الــــــتعلم ، وبالتــــــالي تســــــاعده علــــــى التفكيــــــر العلمــــــي المــــــنظم 
ممــــــــا يــــــــؤدي إلــــــــى اســــــــتيعاب وٕادراك الحقــــــــائق ، العمليــــــــة التعليميــــــــة وفقــــــــًا لقدراتــــــــه واســــــــتعداداته 

ـــــدم  ـــــي كـــــرة الق ـــــائج دراســـــة ، والمعـــــارف المرتبطـــــة بمســـــتوى األداء المهـــــاري ف ـــــك مـــــع نت ـــــق ذل ويتف
ـــــد الخـــــالق" كـــــل مـــــن   )٦٦) (م٢٠٠٥("  فاطمـــــة بســـــيوني" ،  )١٦) (م٢٠٠١" ( النبـــــوي عب

التـــــي تشـــــير إلـــــى أن اســـــتخدام الوســـــائط المتعـــــددة  )١٠٤) (م٢٠٠٥("  عبـــــد الخـــــالق نفـــــين" ، 
  .له تأثير إيجابي على المتغيرات المهارية 

  

  

يوضــــــــح أيضــــــــًا أن هنـــــــاك فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصـــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى ) ٤٠(والجـــــــدول 
يــــــة بـــــين القياســـــين القبلـــــي والبعـــــدي ولصـــــالح القيـــــاس البعـــــدي بالمجموعـــــة التجريب ٠.٠٥معنويـــــة 

حيـــــث ، الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي مســـــتوى التحصـــــيل المعرفـــــي لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم 
  ) . ١٣.٢٦(المحسوبة " ت"كانت قيمة 
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ويرجـــــع الباحـــــث ذلـــــك إلـــــى مـــــا يتميـــــز بـــــه أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة مـــــن تنـــــوع مصـــــادر 

ـــــى التصـــــور الحركـــــي للمهـــــارة ـــــي تســـــاعده عل ـــــب والت ـــــرتبط  المعلومـــــات المتاحـــــة أمـــــام الطال ومـــــا ي
كمـــــا يمـــــد أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة الطالـــــب بالتغذيـــــة الراجعـــــة . بهـــــا مـــــن معلومـــــات ومعـــــارف 

ســــــواء كــــــان أثنــــــاء مشــــــاهدة البرمجيــــــة التعليميــــــة عنــــــد اإلجابــــــة الخاطئــــــة علــــــى أســــــئلة االختبــــــار 
المعرفــــــي أو أثنــــــاء مشــــــاهدة البرمجيــــــة التعليميــــــة عنــــــد اإلجابــــــة الخاطئــــــة علــــــى أســــــئلة االختبــــــار 

رفــــــي أو أثنــــــاء التطبيــــــق العملــــــي لمــــــا تــــــم مشــــــاهدته بالبرمجيــــــة التعليميــــــة ، حيــــــث يكتســــــب المع
الطالــــب تصـــــورًا ذهنيـــــًا علـــــى درجـــــة عاليـــــة مـــــن الفعاليـــــة أثنـــــاء األداء المهـــــاري وذلـــــك مـــــن خـــــالل 
اكتســـــاب قـــــدرا كبيـــــرًا مـــــن المعـــــارف والمعلومـــــات التـــــي يمكـــــن تقـــــدير مســـــتوى الطالـــــب بهـــــا مـــــن 

معرفــــــي والــــــذي يعتبــــــر مؤشــــــرًا حقيقيــــــًا لمــــــدى امــــــتالك الطالــــــب مــــــن خــــــالل اختبــــــار التحصــــــيل ال
أنــــه  )م١٩٩٠( "عفــــاف عبــــد الكــــريم"تشــــير حيــــث معــــارف مرتبطــــة بــــاألداء المهــــاري بكــــرة القــــدم 
والتـــــى ســـــهم فـــــي التنميـــــة الكاملـــــة للمـــــتعلم تيمكـــــن أن يجـــــب اســـــتخدام العديـــــد مـــــن الوســـــائط التـــــى 

مــــــن معلومــــــات  ســــــتقبًال لكــــــل مــــــا يلقــــــى إليــــــهيكــــــون موقــــــف المــــــتعلم إيجابيــــــًا ال ممــــــن خاللهــــــا 
  )١٩٧: ٥٨(  .ومعارف

،  محمــــــد ســــــعد"،  )١١) (م١٩٩٥("  أحمــــــد عبــــــد اهللا"  ويؤكــــــد علــــــى ذلــــــك كــــــل مــــــن 
مصــــــطفى " ،) ٣٢) (م٢٠٠٠("  حســــــين عبــــــد الظــــــاهر"،  )٨٦) (م١٩٩٥" ( يوســــــف كامــــــل
ــــــد القــــــادر لــــــتعلم إلــــــى أن ا )١٠٤) (م٢٠٠٥(" نفــــــين عبــــــد الخــــــالق"،  )٩٤) (م٢٠٠٠" (عب

ـــــــبعض المعـــــــارف  ـــــــي ل ـــــــى المســـــــتوى المعرف ـــــــأثير إيجـــــــابي عل ـــــــه ت بأســـــــلوب الوســـــــائط المتعـــــــددة ل
  .والمعلومات المرتبطة باألداء المهاري

  

  

  

  

  

وعتين   -٣ دي للمجم اس البع ن القي ب تحس ائج نس ة نت ير ومناقش تفس
  : التجريبيتين 



 - ١٨٤ -
عـــــــدي الخـــــــاص بنســـــــب التحســـــــن بـــــــين القياســـــــين القبلـــــــي والب) ٤١(يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــدول 

للمجموعــــــــة التجريبيــــــــة الُمعــــــــدة بتقنيــــــــة الوســــــــائط الفائقــــــــة وذلــــــــك لصــــــــالح القيــــــــاس البعــــــــدي فــــــــي 
ـــــدم  ـــــى نســـــبة تحســـــن ، متغيـــــرات مســـــتوى أداء المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة الق ـــــث بلغـــــت أعل حي

وهــــذا مــــا أكدتــــه ، ) ٪٥١.٧٩(بــــين المهــــارات لصــــالح مهــــارة ركــــل الكــــرة ببــــاطن القــــدم وقــــد كانــــت 
الــــــذي أشــــــار إلــــــى أن مهــــــارة ركــــــل الكــــــرة ببــــــاطن القــــــدم هــــــي أكثــــــر داللــــــة  )٣٩(نتــــــائج الجــــــدول 

ـــــــز  ـــــــي تتمي ـــــــي للمهـــــــارة الت ـــــــاقي المهـــــــارات نظـــــــرًا لوضـــــــوح تفاصـــــــيل األداء الفن إحصـــــــائية عـــــــن ب
بســـــهولة األداء عنـــــد مقارنتهـــــا ببـــــاقي المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم ، ومـــــا يـــــدل علـــــى ذلـــــك 

  .والبعدي في تلك المهارة  هو زيادة نسبة التحسن بين القياس القبلي

كمــــا يتضــــح أن مهــــارة كــــتم الكــــرة بوجــــه القــــدم الخــــارجي هــــي أكثــــر المهــــارات تحســــن فــــي 
ـــــدم حيـــــث بلغـــــت نســـــبة التحســـــن  ـــــي لمهـــــارات كـــــرة الق وهـــــذا مـــــا ، ) ٪١٢١.٢٧(شـــــكل األداء الفن

الـــــذي أشـــــار إلـــــى أن مهـــــارة كـــــتم الكـــــرة بوجـــــه القـــــدم الخـــــارجي هـــــي ) ٣٩(يؤكـــــده نتـــــائج الجـــــدول 
وذلــــك نظــــرًا لصــــعوبة األداء ، ر المهــــارات داللــــة إحصــــائية مــــن حيــــث الشــــكل الفنــــي لــــألداء أكثــــ

وارتفــــاع ، وهــــذا مــــا يوضــــحه نتــــائج القيــــاس القبلــــي ، الحركــــي لتلــــك المهــــارة فــــي بدايــــة فتــــرة الــــتعلم 
ــــد مــــن المعــــارف  ــــب بالعدي ــــد الطال ــــة فــــي تزوي ــــة التعليمي ــــة البرمجي ــــى فاعلي نســــبة التحســــن يرجــــع إل

ت مـــــن تلـــــك المهـــــارة باإلضـــــافة إلـــــى زيـــــادة نســـــبة التصـــــور الحركـــــي لتلـــــك المهـــــارة لمـــــا والمعلومـــــا
تتميـــــز بـــــه البرمجيـــــة التعليميـــــة مـــــن تنـــــوع مصـــــادر عـــــرض النمـــــاذج الحركيـــــة لـــــألداء الفنـــــي مـــــن 
ــــة ألداء مهــــارة كــــتم الكــــرة وغيرهــــا مــــن المهــــارات ممــــا  خــــالل الصــــور المتسلســــلة والنمــــاذج العالمي

  .الب للمهارات الحركية المختلفة ساعد ذلك على إدراك الط

كمـــــا يـــــرى الباحـــــث أن معـــــدل أو نســـــبة التحســـــن بـــــين القيـــــاس القبلـــــي والبعـــــدي يـــــدل علـــــى 
إيجابيـــــة البرمجيـــــة التعليميـــــة باســـــتخدام أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة فيمـــــا تقدمـــــه مـــــن إبحـــــار وبحـــــث 

ـــــــة  ـــــــي ، وتجـــــــوال واســـــــتعراض لمحتـــــــوى البرمجي ـــــــل العقل ـــــــد مـــــــن اإلدراك والتخي للنمـــــــوذج ممـــــــا يزي
باإلضـــــافة إلـــــى إمكانيـــــة عـــــرض المهـــــارة ، األمثـــــل لشـــــكل األداء المهـــــاري أثنـــــاء التطبيـــــق العملـــــي 

ــــــبطء وعــــــرض المهــــــارة لعــــــدد مــــــن المــــــرات  ــــــة للتصــــــور الحركــــــي ، ب ممــــــا يعطــــــي الفرصــــــة للطلب
الصــــحيح واســــتيعاب المراحــــل الفنيــــة ألداء المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة القــــدم مــــن خــــالل الرؤيــــة 

كــــــل ذلــــــك ، فاصــــــيل األداء الفنيــــــة وكــــــذلك الوقــــــت الكــــــافي لمتابعــــــة عــــــرض المهــــــارة الواضــــــحة لت
محمــــد " ويؤكــــد ذلــــك كــــل مــــن ، ســــاعد علــــى امــــداد الطلبــــة بتغذيــــة راجعــــة أثنــــاء األداء المهــــاري 

ــــــو هرجــــــه ،ســــــعد  حيــــــث أن التغذيــــــة الراجعــــــة  )٨٥) (م٢٠٠١" ( هــــــاني ســــــعيد ، مكــــــارم أب



 - ١٨٥ -
ــــه نحــــو ا ــــى الوصــــول توضــــح مواضــــع الخطــــأ فتصــــححه وتعدل ــــة إل ــــؤدي فــــي النهاي ألفضــــل ممــــا ي

  . بالطالب إلى أقصى درجة إجادة في تعلم المهارات الحركية لألنشطة الرياضية المختلفة 

وقـــــد بلغـــــت نســـــبة التحســـــن فـــــي اختبـــــار التحصـــــيل المعرفـــــي للمجموعـــــة التجريبيـــــة الُمعـــــدة 
ث أن هــــــذه النســــــبة ويــــــرى الباحــــــ، ) ٪٧١.١٣(بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة خــــــالل القيــــــاس البعــــــدي 

ترجــــــع إلــــــى المحتــــــوى المعرفــــــي للبرمجيــــــة التعليميــــــة الــــــذي يحتــــــوي علــــــى العديــــــد مــــــن المعــــــارف 
ويتفــــق ذاك مــــع نتــــائج دراســــة كــــل . التاريخيــــة والقانونيــــة والمهاريــــة الخاصــــة بمهــــارات كــــرة القــــدم 

ــــــــــا"مــــــــــن  ــــــــــد أســــــــــامة" ،  )١١٧) (م٢٠٠٠( Eva" إيف ــــــــــز عب " ،  )١٣) (م٢٠٠١("  العزي
ـــــــف ـــــــ جوزي ـــــــي،  ســـــــعد محمـــــــد"،  )٢٣) (م٢٠٠٣" ( بأدي "  ســـــــعيد هـــــــاني،  محمـــــــود عل

 عبــــــــد ســــــــالي"،  )٤٦) (م٢٠٠٤" ( إمبــــــــابي هبــــــــة،  محمــــــــد صــــــــالح،  )٨٤) (م٢٠٠٣(
ـــــف ـــــد مـــــن  ) .٤٣) (م٢٠٠٥" (اللطي ـــــى العدي ـــــة عل ـــــة التعليمي ـــــواء البرمجي ـــــى أحت ـــــى أكـــــدت عل الت

  .المعلومات والمعارف الخاصة بالمهارات الحركية

أن نســــــــب التحســــــــن بــــــــين القيــــــــاس القبلــــــــي والبعــــــــدي ) ٤١(جــــــــدول كمــــــــا يتضــــــــح مــــــــن ال
الخــــــاص بالمجموعــــــة التجريبيــــــة الُمعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط المتعــــــددة فــــــي متغيــــــرات مســــــتوى األداء 

قــــــد أوضـــــحت أن مهــــــارة رميـــــة التمــــــاس مـــــن الثبــــــات بلغـــــت أعلــــــى نســــــبة ، لمهـــــارات كــــــرة القـــــدم 
ـــــائج الجـــــدول ، ) ٪٤٤.١٢(تحســـــن  ـــــة ا) ٤٠(وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده نت ـــــى أن مهـــــارة رمي ـــــذي أشـــــار إل ل

ــــد اســــتخدام أســــلوب الوســــائط المتعــــددة فــــي  ــــة إحصــــائية عن ــــر دالل ــــات هــــي األكث التمــــاس مــــن الثب
عمليــــة الــــتعلم نظــــرًا لمــــا تتميــــز بــــه هــــذه المهــــارة مــــن وضــــوح تفاصــــيل األداء الفنــــي وســــهولة تنفيــــذ 

تعـــــــددة الـــــــذي يتميـــــــز المهــــــارة عنـــــــد اســـــــتخدام البرمجيـــــــة التعليميـــــــة الُمعــــــدة بأســـــــلوب الوســـــــائط الم
بتنــــوع الوســــائط المســــتخدمة والتــــي يمكــــن الــــتحكم فــــي عرضــــها طبقــــًا لقــــدرات كــــل طالــــب وحســــب 

  .سرعته الذاتية في التعلم 

ـــــاس البعـــــدي لمهـــــارة االرتمـــــاء لصـــــد ) ٤١(ويوضـــــح الجـــــدول  أيضـــــًا أن نســـــبة تحســـــن القي
لــــــى أن مهـــــــارة ويرجــــــع ذلـــــــك إ، تعتبــــــر األكثـــــــر تقــــــدمًا ) ٪٦٥.٣٧(الكــــــرات البعيــــــدة حيـــــــث بلــــــغ 

االرتمــــاء لصــــد الكــــرات البعيــــدة مــــن المهــــارات التــــي يصــــعب تنفيــــذها نظــــرًا لخــــوف الطالــــب مــــن 
ولكـــــن مـــــن خـــــالل أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة الـــــذي ســـــاعد علـــــى تقـــــديم ، الســـــقوط علـــــى األرض 

العديــــــد مــــــن النمــــــاذج الحركيــــــة لــــــألداء المهــــــاري لصــــــد الكــــــرات البعيــــــدة ومــــــن مختلــــــف الجوانــــــب 
كـــــل ذلـــــك ســـــاعد علـــــى زيـــــادة ، ســـــواء الجانـــــب األمـــــامي أو الجـــــانبي أو الخلفـــــي  لحـــــارس المرمـــــي

وفـــــي هـــــذا الصـــــدد ، التصـــــور الحركـــــي للمهـــــارة وٕامـــــداد الطالـــــب بتغذيـــــة راجعـــــة بصـــــفة مســـــتمرة 
ـــــــذكر  ـــــــراهيم" ي ـــــــي إب ـــــــع وظـــــــائف  )٩٥) (م٢٠٠٢("  مفت ـــــــى أرب ـــــــوم عل ـــــــة الراجعـــــــة تق أن التغذي
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، قـــــــديم المعلومـــــــات لتصـــــــحيح أخطـــــــاء األداء وهـــــــي ت، حيويـــــــة خـــــــالل تعلـــــــم المهـــــــارة الحركيـــــــة 

والنهـــــي عـــــن أداء بعـــــض أجـــــزاء مـــــن المهـــــارة ، وزيـــــادة دافعيـــــة األداء ، وتعزيـــــز األداء المهـــــاري 
.  

كمـــــــا ســـــــاعدت البرمجيـــــــة التعليميـــــــة الُمعــــــــدة بأســـــــلوب الوســـــــائط المتعـــــــددة علـــــــى زيــــــــادة 
ويــــدل علــــى ، ســــلوب مســــتوى التحصــــيل المعرفــــي لطلبــــة المجموعــــة التجريبيــــة التــــي تتبــــع هــــذا األ

ذلـــــك زيـــــادة نســـــبة تحســـــن القيـــــاس البعـــــدي فـــــي اختبـــــار التحصـــــيل المعرفـــــي لمهـــــارات كـــــرة القـــــدم 
ويرجـــــع الباحـــــث تلـــــك النتيجـــــة إلـــــى البرنـــــامج التعليمـــــي المعـــــد بتقنيـــــة ، ) ٪٤٨.٢٢(حيـــــث بلغـــــت 

ـــــب  ـــــع الطال ـــــر دواف ـــــة وبشـــــكل يثي ـــــى التفاعـــــل بإيجابي ـــــب عل ـــــث ســـــاعد الطال الوســـــائط المتعـــــددة حي
ــــه دور إيجــــابي فــــي الحصــــول علــــى المعرفــــة دون الشــــعور  نحــــو ــــتعلم ، وبالتــــالي فــــإن الطالــــب ل ال

كمــــــا أن قــــــدرة الطالــــــب علــــــى اســــــترجاع ، بالملــــــل وعــــــدم الرغبــــــة فــــــي الحصــــــول علــــــى المعلومــــــة 
وكــــــذلك ، المعلومــــــة فــــــي الوقــــــت الــــــذي يريــــــده يعمــــــل علــــــى تثبيــــــت تلــــــك المعلومــــــة بشــــــكل جيــــــد 

  .تعلم عملية ممتعة ومثمرة عرض المعلومات بشكل جيد يجعل ال

 محمـــــد"،  )١١) (م١٩٩٥( "اهللا عبـــــد أحمـــــد" ويتفـــــق ذلـــــك مـــــع نتـــــائج دراســـــة كـــــل مـــــن 
ــــــل يوســــــف،  ســــــعد ــــــة" ،) ٨٦) (م١٩٩٥("  كام ــــــل فاطم  حســــــين"،  )٦٧) (م١٩٩٩("  فليف
 عبـــــد نفـــــين" ،  )٩٤) (م٢٠٠٠" ( القـــــادر عبـــــد مصـــــطفي"  )٣٢) (م٢٠٠٠" (الظـــــاهر عبـــــد

ــــــــــى زيــــــــــادة مقــــــــــدار التحصــــــــــيل المعرفــــــــــى   )١٠٤) (م٢٠٠٥" ( الخــــــــــالق ، والتــــــــــى تؤكــــــــــد عل
  .بأستخدام اسلوب الوسائط المتعددة عن الطريقة التقليدية

ــــى  ــــنص عل ــــذي ي ــــالفرض األول وال ــــا جــــاء ب ــــق صــــحة م وجــــود " وهــــذه النتيجــــة تحق
فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي القياســـين القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة التجريبيـــة 

والمجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة المتبعــــة أســــلوب ، ة أســــلوب الوســــائط الفائقــــة األولــــى المتبعــــ
ــــي  ــــة وشــــكل األداء الفن ــــرات المهاري ــــي المتغي ــــاس البعــــدي ف ــــددة ولصــــالح القي الوســــائط المتع

  " .واختبار التحصيل المعرفي في كرة القدم 

  

وعتين   -٤ ديين للمجم ين البع ين القياس روق ب ائج الف ة نت ير ومناقش تفس
  :ريبيتين التج

عــــــدم وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة إحصــــــائية عنــــــد مســــــتوى معنويــــــة ) ٤٢(يوضــــــح الجــــــدول 
بــــــين نتــــــائج المجموعــــــة التجريبيــــــة الُمعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة والمجموعــــــة التجريبيــــــة  ٠.٠٥
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ـــــة الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي بعـــــض متغيـــــرات مســـــتوى أداء مهـــــارات كـــــرة القـــــدم خـــــالل  الُمعـــــدة بتقني

ذلــــــك فــــــي مهــــــارة الجــــــري بــــــالكرة بوجــــــه القــــــدم األمــــــامي ومهــــــارة إيقــــــاف الكــــــرة القيــــــاس البعــــــدي و 
ـــــى أن هـــــذه المهـــــارات  ـــــك إل ـــــات ويفســـــر الباحـــــث ذل ـــــة التمـــــاس مـــــن الثب ـــــدم ومهـــــارة رمي ـــــاطن الق بب
األساســــية تعتبــــر مــــن أســــهل المهــــارات فــــي الــــتعلم ، وهــــذا مــــا توضــــحه نتــــائج القياســــات البعديــــة 

ــــالي فــــإن أســــلو  ــــك المهــــارات ، وبالت ب الوســــائط الفائقــــة والمتعــــددة يــــؤثران بشــــكل إيجــــابي علــــى لتل
تعلــــم تلــــك المهــــارات ولكــــن نظــــرًا لســــهولة األداء المهــــاري فلــــم نالحــــظ وجــــود فــــروق بــــين اســــتخدام 
أســــــلوب الوســــــائط الفائقــــــة وأســــــلوب الوســــــائط المتعــــــددة خــــــالل تلــــــك المهــــــارات علــــــى الــــــرغم مــــــن 

  . ثبات المحتوى التعليمي خالل األسلوبين 

الباحـــــث ذلـــــك إلـــــى أن محتـــــوى البرنـــــامج التعليمـــــي الُمعـــــد بتقنيـــــة الوســـــائط الفائقـــــة  ويعـــــزو
حيـــــث يتقـــــدم الطالـــــب حســـــب ســـــرعته ، أو المتعـــــددة يســـــمح بالتعامـــــل مـــــع الطالـــــب بشـــــكل منفـــــرد 
ـــة  ـــة بـــين الطلب ـــذلك يمكـــن مراعـــاة الفـــروق الفردي  رضـــا" وهـــذا يتفـــق مـــع مـــا أشـــار إليـــه ، الذاتيـــة وب

ـــــــــدادي ـــــــــى تحكـــــــــم  )٨١) (م١٩٩٨" ( البغ ـــــــــة تعمـــــــــل عل ـــــــــى أن اســـــــــتخدام الوســـــــــائط التعليمي عل
المــــتعلم فــــي نظــــام التشــــغيل وتفاعلــــه النشــــط الفعــــال مــــع محتــــوى البرنــــامج التعليمــــي تبعــــًا لســــرعته 

  ) ٢٣٩:  ٨١. (الذاتية وقدراته الخاصة 

كمــــــا أن محتــــــوى البرنــــــامج التعليمــــــي الُمعــــــد بتقنيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة أو المتعــــــددة يســــــمح 
يـــــــة عـــــــرض المهـــــــارة بـــــــبطء وهـــــــذا يعطـــــــي الطالـــــــب الفرصـــــــة للتصـــــــور الحركـــــــي الصـــــــحيح بإمكان

كمــــا يمكــــن مشــــاهدة المهــــارة أكثــــر مــــن ، للمهــــارة الحركيــــة وخاصــــة المهــــارات التــــي تــــؤدي بســــرعة 
ــــة  ــــى التفاصــــيل الدقيق ــــب والوقــــوف عل ــــذهن الطال ــــى تثبيــــت المهــــارة ب ــــك عل ــــالي يعمــــل ذل مــــرة وبالت

ـــــم ، علم ســـــهلة وشـــــيقة لـــــألداء الحركـــــي ويجعـــــل عمليـــــة الـــــت ممـــــا يكـــــون لـــــه عظـــــيم األثـــــر فـــــي تعل
المهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم بصـــــورة جيـــــدة والوصـــــول إلـــــى أفضـــــل مســـــتوى ممكـــــن خـــــالل 

كمـــــــا يعـــــــزو الباحـــــــث تلـــــــك النتيجـــــــة إلـــــــى األثـــــــر اإليجـــــــابي لمحتويـــــــات البرنـــــــامج . فتـــــــرة الـــــــتعلم 
  .ة المختلفة المراد تحقيقها التعليمي والذي ساهم بشكل فعال في بلوغ األهداف التعليمي

كمـــــا يعـــــزو الباحـــــث عـــــدم وجـــــود فـــــروق فـــــي نتـــــائج القيـــــاس البعـــــدي للمجموعـــــة التجريبيـــــة 
ــــــــي بعــــــــض  ــــــــة بأســــــــلوب الوســــــــائط المتعــــــــددة ف ــــــــة والمجموعــــــــة التجريبي بأســــــــلوب الوســــــــائط الفائق
 المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة القــــدم إلــــى وجــــود العديــــد مــــن المــــؤثرات البصــــرية والموســــيقية داخــــل

ممـــــا أســـــهم بشـــــكل فعـــــال فـــــي زيـــــادة دوافـــــع ، محتـــــوى البرنـــــامج التعليمـــــي لكـــــال مـــــن األســـــلوبين 
هــــذا باإلضــــافة إلــــى اســــتخدام أكثــــر مــــن وســــيط خــــالل ، الطلبــــة نحــــو الــــتعلم دون الشــــعور بالملــــل 

لقطــــات مــــن األفــــالم التعليميــــة  –الصــــور الثابتــــة والمتحركــــة  –الــــنص المكتــــوب : (التعلــــيم مثــــل 



 - ١٨٨ -
ــــــى فهــــــم واســــــتيعاب شــــــكل ) لصــــــوتية التســــــجيالت ا – ــــــة عل ــــــك الوســــــائط يســــــاعد الطلب وتعــــــدد تل

ممـــــا يكـــــون لـــــه عظـــــيم ، المهـــــارة ومســـــار الحركـــــة والمراحـــــل المختلفـــــة لـــــألداء والنقـــــاط الفنيـــــة بـــــه 
  .األثر في تعلم المهارة بشكل أفضل 

ــــان" ويتفــــق ذلــــك مــــع نتــــائج دراســــة كــــل مــــن   , Jonthand"  جالذوســــكي – جونت

Glazewk )م٢٠٠٠) (١٢١ (، "زبلجـــــــــــــــــــــر  "Zeilligr )م٢٠٠٢) (ـــــــــــــــــــــب"،  )١٣٠  زين
"  رخــــــــــا حســــــــــن"، ) ٥٥) (م٢٠٠٣" ( عثمــــــــــان مصــــــــــطفي"، ) ٤٠) (م٢٠٠٢" ( درديــــــــــر

"  الــــــــدين ســــــــعد يوســــــــف" ،  )١٠) (م٢٠٠٤("  القــــــــادر عبــــــــد أحمــــــــد" ،  )٧٨) (م٢٠٠٣(
  ) .١٢() م٢٠٠٥(

وعـــــــــة وجـــــــــود فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحصـــــــــائية بـــــــــين المجم) ٤٢(كمـــــــــا يوضـــــــــح الجـــــــــدول 
ــــــــة الُمعــــــــدة بتقنيــــــــة الوســــــــائط الفائقــــــــة والمجموعــــــــة التجريبيــــــــة الُمعــــــــدة بتقنيــــــــة الوســــــــائط  التجريبي
المتعـــــددة ولصـــــالح مجموعـــــة الوســـــائط الفائقـــــة فـــــي مهـــــارة ركـــــل الكـــــرة ببـــــاطن القـــــدم وكـــــتم الكـــــرة 
بوجـــــه القـــــدم الخـــــارجي وامتصـــــاص الكـــــرة بوجـــــه القـــــدم األمـــــامي والمراوغـــــة بالتمويـــــه مـــــن جانـــــب 

ويرجــــع الباحــــث ، ة مــــن األمــــام وضــــرب الكــــرة بــــالرأس واالرتمــــاء لصــــد الكــــرات البعيــــدة والمهاجمــــ
هـــــذه الفـــــروق إلـــــى أن الوســـــائط الفائقـــــة تســـــتخدم أســـــلوب التشـــــعب واإلبحـــــار فـــــي محتويـــــات تلـــــك 
المهـــــــارات ممـــــــا يســـــــاعد الطالـــــــب علـــــــى اكتســـــــاب جميـــــــع المعـــــــارف والمعلومـــــــات التـــــــي يتطلبهـــــــا 

ينتقــــــل مــــــن هــــــذا الجــــــزء إلــــــى جــــــزء آخــــــر دون اإللمــــــام  لتوضــــــيح جــــــزء معــــــين مــــــن المهــــــارة فــــــال
كمــــــــا أن طريقــــــــة اإلبحــــــــار والتشــــــــعب فــــــــي اكتســــــــاب ، الشــــــــامل بجميــــــــع تفاصــــــــيل هــــــــذا الجــــــــزء 

ــــــى مهــــــارة أخــــــرى ســــــبق تعلمهــــــا إلحــــــداث  ــــــال إل ــــــب لالنتق ــــــيح الفرصــــــة أمــــــام الطال المعلومــــــات تت
ممـــــا يســـــاعد علـــــى ،  عمليـــــة ربـــــط بـــــين تلـــــك المهـــــارة والمهـــــارة التـــــي يقـــــوم الطالـــــب بتعلمهـــــا حاليـــــاً 

إدراك العالقــــــات بــــــين األجــــــزاء المختلفــــــة للمهــــــارة ذاتهــــــا واألجــــــزاء المختلفــــــة لمهــــــارة أخــــــرى ســــــبق 
كمـــــا أن هـــــذه المهـــــارات يـــــزداد . تعلمهـــــا ومـــــدى تقاربهـــــا أو اختالفهـــــا مـــــن أجـــــزاء المهـــــارة الحاليـــــة 

ــــــربط بينهــــــا ويتعــــــرف عليهــــــا مــــــن خــــــال ــــــب أن ي ــــــى الطال ــــــي يجــــــب عل ل فيهــــــا كــــــم التفاصــــــيل الت
ــــى زيــــادة  ــــب عل ــــع هــــذه النقــــاط ســــاعدت الطال ــــة ، وجمي ــــوى التعليمــــي للبرمجي ــــر المحت اإلبحــــار عب
مقــــدار التصــــور الحركــــي للمهــــارة بشــــكل أكثــــر مــــن أســــلوب الوســــائط المتعــــددة الــــذي يعتمــــد فــــي 
المقــــــام األول علــــــى اســــــتخدام أكثــــــر مــــــن وســــــيط لتقــــــديم المعلومــــــات عــــــن األداء المهــــــاري ولكــــــن 

التعليمــــي للطالــــب بشــــكل متتــــابع عــــن طريــــق اســــتخدام الطريقــــة الخطيــــة مــــن يقــــدم هــــذا المحتــــوى 
ـــــم ولكـــــن  ـــــين أجـــــزاء المهـــــارة بشـــــكل متسلســـــل ومحـــــدد مســـــبقًا بواجبـــــات مـــــن الُمعل خـــــالل التنقـــــل ب

  . وفقًا لقدرات واستعدادات الطالب وسرعته الذاتية في التعلم المهاري 



 - ١٨٩ -
نيــــــة الوســــــائط الفائقــــــة تشــــــمل فــــــي كمــــــا يــــــرى الباحــــــث أن البرمجيــــــة التعليميــــــة الُمعــــــدة بتق

طيهــــــــا الوســــــــائط المتعــــــــددة وبالتــــــــالي فإنــــــــه يمكــــــــن للطالــــــــب اإلبحــــــــار فــــــــي المحتــــــــوى التعليمــــــــي 
للمهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة القـــــدم وفـــــي نفـــــس الوقـــــت يمكـــــن للطالـــــب التنقـــــل بالطريقـــــة الخطيـــــة 

ـــــه و  ـــــًا لقدرات ـــــك وفق ـــــدم وذل ـــــوى التعليمـــــي للمهـــــارات األساســـــية فـــــي كـــــرة الق ـــــر المحت ، اســـــتعداداتهعب
ـــــــه بأســـــــلوب الوســـــــائط  ـــــــد مقارنت ـــــــذلك فـــــــإن أســـــــلوب الوســـــــائط الفائقـــــــة ذات صـــــــفة شـــــــمولية عن ول

كـــــل ذلـــــك ســـــاعد علـــــى وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية فـــــي بعـــــض مهـــــارات كـــــرة ، المتعـــــددة 
  .القدم 

كمـــــــا أن البرمجيـــــــة التعليميـــــــة الُمعـــــــدة بتقنيـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة تراعـــــــي الفـــــــروق الفرديـــــــة 
وذلــــك العتمــــاد الوســــائط الفائقــــة علــــى اإلبحــــار ، ن برمجيــــة الوســــائط المتعــــددة بشــــكل أفضــــل مــــ

ـــــتعلم  ـــــة فـــــي ال ـــــب وحســـــب ســـــرعته الذاتي وبينمـــــا تعتمـــــد الوســـــائط ، والتشـــــعب حســـــب قـــــدرات الطال
ـــــدارًا مـــــن  ـــــب مق ـــــي تتطل ـــــب والت ـــــم مســـــبقًا لكـــــل طال ـــــي يحـــــددها المعل ـــــات الت ـــــى الواجب المتعـــــددة عل

  . تلك الواجبات خالل زمن معين  التقارب في مستوى الطلبة لتنفيذ

" ،  )٣٥) (م١٩٩٣("  حســــــن خالــــــد" مــــــع نتــــــائج دراســــــة كــــــل مــــــن أيضــــــا ويتفــــــق ذلــــــك 
،  )١٢٧) (م١٩٩٦( Stitt Fishar"  فيشـــــر ســـــتيت" ،  )٣٧) (م١٩٩٥" ( محمـــــد ريـــــم

) م٢٠٠١" ( ســـــــــامي نهـــــــــي"  ،) ٩١) (م١٩٩٨" ( صـــــــــبحي هشـــــــــام،  خفـــــــــاجي مرفـــــــــت" 
ــــــري أمــــــاني"  ،)١٠٥( ــــــدين ســــــعد يوســــــف"،  )١٧) (م٢٠٠٢" ( البحي ،  )١٢) (م٢٠٠٥(" ال
والتـــــى أكـــــدت علـــــى أن البرمجيـــــة التعليميـــــة المعـــــدة بتقنيـــــة  .)٦٣) (م٢٠٠٦" ( يوســـــف غـــــادة" 

  .الوسائط الفائقة تهتم بالفروق الفردية بين المتعلمين

  

  

ــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى ) ٤٢(كمــــا أشــــارت نتــــائج الجــــدول  إلــــى وجــــود فــــروق ذات دالل
بـــــين القياســـــات البعديـــــة للمجموعـــــة التجريبيـــــة التـــــي اســـــتخدمت أســـــلوب الوســـــائط  ٠.٠٥معنويـــــة 

الفائقــــــة والمجموعــــــة التجريبيــــــة التــــــي اســــــتخدمت أســــــلوب الوســــــائط الفائقــــــة والمجموعــــــة التجريبيــــــة 
ويرجـــــــع ، التـــــــي اســـــــتخدمت أســـــــلوب الوســـــــائط المتعـــــــددة ولصـــــــالح مجموعـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة 

ب خـــــــالل الوســـــــائط الفائقـــــــة علـــــــى حريـــــــة اســـــــتخدام وتنـــــــاول الباحـــــــث هـــــــذه الفـــــــروق قـــــــدرة الطالـــــــ
المعلومــــــات وتحديــــــد المســــــارات والطــــــرق التــــــي يتبعهــــــا خــــــالل المحتــــــوى التعليمــــــي للبرمجيــــــة بمــــــا 

  .يتناسب مع الخطو الذاتي له 



 - ١٩٠ -
توجــــد " وهــــذه النتيجــــة تحقــــق صــــحة مــــا جــــاء بــــالفرض الثــــاني والــــذي يــــنص علــــى 

ياســــين البعــــديين للمجمــــوعتين التجــــريبيتين فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين متوســــطي الق
فــــي المتغيــــرات ) المتبعــــة أســــلوب الوســــائط الفائقــــة (ولصــــالح المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى 

  " . المهارية وشكل األداء الفني واختبار التحصيل المعرفي في كرة القدم 

  

ى   -٥ ريبيتين عل وعتين التج ات المجم ائج آراء وانطباع ة نت ير ومناقش تفس
  : خدام البرمجية التعليمية است

آراء وانطباعــــــات طلبــــــة المجموعــــــة التجريبيــــــة األولــــــى المــــــوافقين ) ٤٣(يوضــــــح الجــــــدول 
ــــم المهــــارات األساســــية فــــي كــــرة  ــــى اســــتخدام أســــلوب الوســــائط الفائقــــة فــــي تعل وغيــــر المــــوافقين عل

ـــــــدم  ـــــــة  ، الق ـــــــد مســـــــتوى معنوي ـــــــة إحصـــــــائية عن ـــــــك اآلراء ذات دالل ـــــــت تل ـــــــد كان  ممـــــــا،  ٠.٠٥وق
يعتبــــر مؤشــــرًا إيجابيــــًا علــــى أن اســــتخدام البرنــــامج التعليمــــي الُمعــــدة بتقنيــــة الوســــائط الفائقــــة ذات 
ــــع هــــذا  ــــي تتب ــــة الت ــــراد المجموعــــة التجريبي ــــدى أف ــــة ل ــــة الوجدانيــــة االنفعالي ــــى الناحي ــــأثير فعــــال عل ت

ى ممــــا ســــاهم فــــي تعــــديل اتجاهــــات الطلبــــة نحــــو الــــتعلم ممــــا أدى ذلــــك إلــــ، األســــلوب فــــي الــــتعلم 
  . زيادة الفعالية والدافعية نحو تعلم مهارات كرة القدم

ويعـــــــزو الباحـــــــث إيجابيـــــــة آراء وانطباعـــــــات طلبـــــــة المجموعـــــــة التجريبيـــــــة الُمعـــــــدة بتقنيـــــــة 
الوســــــائط الفائقــــــة إلــــــى نجــــــاح البرمجيــــــة التعليميــــــة الُمعــــــدة بهــــــذا األســــــلوب فــــــي زيــــــادة اإليجابيــــــة 

وعــــرض محتويــــات البرنــــامج التعليمــــي وذلــــك وفقــــًا والتفاعليــــة بــــين الطالــــب والبرمجيــــة أثنــــاء ســــير 
ممـــــا كـــــان لـــــه أكبـــــر األثـــــر فـــــي تحقيـــــق نتـــــائج أفضـــــل فـــــي ، لميولـــــه واتجاهاتـــــه وســـــرعته الذاتيـــــة 

،  هرجــــه أبــــو مكــــارم،  ســــعد محمــــد" وفــــي هــــذا الصــــدد يشــــير ، األداء والمعرفــــة واالتجاهــــات 
ـــــــاني ـــــــة يحســـــــ )٨٥) (م٢٠٠١("  ســـــــعيد ه ـــــــى أن أســـــــلوب الوســـــــائط الفائق ن مـــــــن اتجاهـــــــات إل

  .الطالب نحو استخدام الحاسب اآللي في المواقف التعليمية 

ـــــد أســـــامة" وتتفـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتـــــائج دراســـــات كـــــل مـــــن  ـــــز عب ) م٢٠٠١("  العزي
 ،) ٦٨) (م٢٠٠٣("  فليفــــــــــــل فاطمــــــــــــة" ،  )١٧) (م٢٠٠٢(" البحيــــــــــــري أمــــــــــــاني" ،) ١٣(
ن بــــــرامج الحاســــــب اآللـــــــي والتــــــي أكــــــدت علـــــــى أ،  )٤٣) (م٢٠٠٥("  اللطيـــــــف عبــــــد ســــــالي"

ـــــتعلم  ـــــأثير إيجـــــابي فـــــي آراء وانطباعـــــات المتعلمـــــين نحـــــو ال ـــــة لهـــــا ت ـــــى ، التعليمي ممـــــا يســـــاعد عل
  . تحقيق أهداف الجانب الوجداني 



 - ١٩١ -
ـــــــــة ) ٤٤(كمـــــــــا يتضـــــــــح مـــــــــن الجـــــــــدول  ـــــــــة المجموعـــــــــة التجريبي أن آراء وانطباعـــــــــات طلب

ـــــة الثانيـــــة المـــــوافقين وغيـــــر المـــــوافقين نحـــــو مفـــــردات اســـــتبيان الجا نـــــب الوجـــــداني كانـــــت ذات دالل
ممـــــا يعتبـــــر مؤشـــــرًا إيجابيـــــًا ، ولصـــــالح الطلبـــــة المـــــوافقين  ٠.٠٥إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى معنويـــــة 

  . نحو استخدام الوسائط المتعددة في تعلم مهارات كرة القدم 

ويرجــــــع الباحــــــث تلــــــك النتيجــــــة أيضــــــًا إلــــــى البرنــــــامج التعليمــــــي الُمعــــــد بتقنيــــــة الوســــــائط 
اعد الطالــــب علــــى التــــرابط بــــين أفــــراد المجموعــــة وزاد مــــن حرصــــه علــــى التقــــدم المتعــــددة الــــذي ســــ

وخلـــــق جـــــو مـــــن المتعـــــة والتعـــــاون بـــــين األفـــــراد نظـــــرًا لتقـــــارب األفـــــراد فـــــي مســـــتوياتهم المعرفيـــــة 
ــــة  ــــد ســــاعد علــــى متابعــــة المهــــارات بشــــكل أكثــــر ، والمهاري كمــــا أن اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة ق

) م١٩٩١" ( اللقـــــائي حســـــين" يـــــذكر وفـــــي هـــــذا الصـــــدد ، علمـــــين تعمقـــــًا يتصـــــل باهتمامـــــات المت
أن الوســـــــائط إذا اختيـــــــرت محكمـــــــة مـــــــن جانـــــــب الُمعلـــــــم واســـــــتخدمت بـــــــذكاء فـــــــي المواقـــــــف  )٦(

ــــة وٕاثــــارة اهتمــــام وميــــول الطــــالب كمــــا يؤكــــد ، التعليميــــة المختلفــــة فإنهــــا تتــــيح فرصــــًا متعــــددة لتنمي
إلــــى نتــــائج أفضــــل فــــي االتجاهــــات والمهــــارات أن التعلــــيم الــــذي يســــتند علــــى دوافــــع ســــليمة يــــؤدي 

كمــــا أنــــه إذا اســــتخدمت الوســــائط المتعــــددة بشــــكل جيــــد تكــــون وســــيلة فعالــــة لبــــذل . والمعلومــــات 
  ) ٦٨:  ٦. (مزيد من الجهد والثقة بالنفس 

وجــــود " وهــــذه النتيجــــة تحقــــق صــــحة مــــا جــــاء بــــالفرض الثالــــث والــــذي يــــنص علــــى 
انطباعــــات الطلبــــة المــــوافقين وغيــــر المــــوافقين علــــى فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين آراء و 

ـــددة  ـــة والمتع ـــة الوســـائط الفائق ـــدة بتقني ـــة الُمع ـــة التعليمي ـــارات " اســـتخدام البرمجي ـــم مه ـــي تعل ف
  .كرة القدم 

  

دي والتتبعي   -٦ ين القياسين البع روق ب ائج الف ر (تفسير ومناقشة نت اء أث بق
  :للمجموعتين التجريبية ) التعلم

ـــــــد مســـــــتوى ) ٤٥(ول يتضـــــــح مـــــــن الجـــــــد ـــــــة إحصـــــــائية عن ـــــــروق ذات دالل عـــــــدم وجـــــــود ف
ـــــــة  ـــــــين القياســـــــين البعـــــــدي والتتبعـــــــي  ٠.٠٥معنوي ـــــــتعلم(ب ـــــــر ال ـــــــاء أث ـــــــة ، ) بق للمجموعـــــــة التجريبي

الُمعـــــدة بتقنيـــــة الوســـــائط الفائقـــــة فـــــي متغيـــــرات المســـــتوى المهـــــاري وشـــــكل األداء الفنـــــي واختبـــــار 
  ) . ١.٣٦:  ٠.٥٩٧( سوبة بين المح" ت"حيث تراوحت قيمة ، التحصيل المعرفي 

ويعــــــزو الباحــــــث بقــــــاء أثــــــر الــــــتعلم ألفــــــراد المجموعــــــة التجريبيــــــة الُمعــــــدة بتقنيــــــة الوســــــائط 
الفائقـــــة إلـــــى أن هـــــذا األســـــلوب أثـــــرًا إيجابيـــــًا فـــــي زيـــــادة بقـــــاء أثـــــر الـــــتعلم ســـــواء فـــــي المهـــــارات أو 
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ياتهم إلــــــى بنــــــاء حيــــــث تتــــــيح البرمجيــــــة التعليميــــــة الفرصــــــة للطلبــــــة بمختلــــــف مســــــتو ، المعــــــارف 

ـــــه  ـــــدريجيًا كـــــًال حســـــب مســـــتواه وقدرات ـــــة ، معـــــارفهم ت كـــــذلك عـــــرض المعلومـــــات والمهـــــارات بطريق
جذابــــــــة ممــــــــا أدى إلــــــــى ارتفــــــــاع معــــــــدل اســــــــترجاع هــــــــذه المعلومــــــــات والمهــــــــارات فــــــــي المواقــــــــف 

ـــــذر" ويـــــذكر فـــــي هـــــذا الصـــــدد ، المختلفـــــة  أن اســـــتخدام الكمبيـــــوتر  )٩٨) (م١٩٩٩("  كمـــــال من
فــــي اســــتبقاء أثــــر الــــتعلم ويعمــــل علــــى اشــــتراك جميــــع حــــواس الطالــــب فــــي العمليــــة  أكثــــر فعاليــــة

ــــة  وبالتــــالي خلــــق الكثيــــر مــــن ، ممــــا يعمــــل علــــى إعــــداد الطالــــب إعــــدادًا عمليــــًا وعقليــــًا ، التعليمي
ـــــــة" كمـــــــا تشـــــــير ، القـــــــدرات العقليـــــــة  ـــــــى أهميـــــــة اســـــــتخدام  )١٠٩) (م٢٠٠١" ( ســـــــالم وفيق عل

كمــــــا تمكنــــــه مــــــن تثبيــــــت ، لم الــــــذي يــــــؤدي إلــــــى تعلــــــم أفضــــــل التعزيــــــز الفــــــوري المناســــــب للمــــــتع
حيــــث يــــتم الــــتعلم مــــن خــــالل معرفــــة مــــدى صــــحة اســــتجاباته لكــــل مثيــــر تعليمــــي مــــن ، اســــتجاباته 

كمــــا يؤكــــد علــــى أن اســــتخدام الحاســــب اآللــــي فــــي ، المثيــــرات المتتابعــــة فــــي البرمجيــــة التعليميــــة 
ــــيم يعمــــل علــــى توصــــيل المعلومــــات للمــــتعلم بصــــورة  ممــــا يعمــــل علــــى ، شــــيقة وأكثــــر عمقــــًا التعل

  . بقاء أثر التعلم 

" ،  )١١٧) (م٢٠٠٢(" البحيــــري أمــــاني"مــــع نتــــائج دراســــة كــــل مــــن أيضــــا ويتفــــق ذلــــك 
ـــــــة ـــــــل فاطم ـــــــد" ،  )٦٨) (م٢٠٠٣" ( فليف ـــــــود،  ســـــــعد محم ـــــــى محم "  ســـــــعيد هـــــــاني،  عل

ادة زيــــــوالتــــــى أكــــــدت علــــــى أن  .)٤٣) (م٢٠٠٥("  اللطيــــــف عبــــــد ســــــالي"  ،) ٨٤) (م٢٠٠٣(
  .بقاء أثر التعلم لدى المجموعات التجريبية التى تستخدم اسلوب الوسائط الفائقة

  

  

عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى ) ٤٦(كمـــــا يتضـــــح مـــــن الجـــــدول 
للمجموعـــــة التجريبيـــــة الُمعـــــدة ) بقـــــاء أثـــــر الـــــتعلم(بـــــين القياســـــين البعـــــدي والتتبعـــــي  ٠.٠٥معنويـــــة 

فــــــــي متغيــــــــرات المســــــــتوى المهــــــــاري وشــــــــكل األداء الفنــــــــي واختبــــــــار  بتقنيــــــــة الوســــــــائط المتعــــــــددة
  ) .١.٨٥٤:  ٠.٧٩٨( المحسوبة بين " ت"حيث تراوحت قيمة ، التحصيل المعرفي 

ويرجــــــــع الباحــــــــث هــــــــذه النتيجــــــــة إلــــــــى فاعليــــــــة البرنــــــــامج التعليمــــــــي باســــــــتخدام الوســــــــائط 
نـــــــوع الوســـــــائط باإلضـــــــافة إلـــــــى ت، المتعـــــــددة حيـــــــث يجمـــــــع بـــــــين أكثـــــــر مـــــــن حاســـــــة فـــــــي الـــــــتعلم 
كــــــذلك فــــــإن الوســــــائط المتعــــــددة ، التعليميــــــة الموجــــــودة بــــــه ممــــــا يســــــاعد علــــــى بقــــــاء أثــــــر الــــــتعلم 

تســـــاعد علـــــى تقســـــيم الموقـــــف التعليمـــــي إلـــــى عـــــدة أجـــــزاء ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة فـــــرص النجـــــاح 
ممـــــــا يـــــــؤدي إلــــــــى تجنـــــــب ســـــــلبية الطالـــــــب وزيـــــــادة مشــــــــاركته ، وتقليـــــــل االســـــــتجابات الخاطئـــــــة 
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ـــــة فـــــي ا ـــــة اإليجابي ـــــرة التعليمي ـــــتعلم ، كتســـــاب الخب ـــــر ال ـــــاء أث ـــــادة بق ـــــالي زي كمـــــا أن أســـــلوب ، وبالت

ــــــى تكــــــوين  ــــــل الحركــــــي للمهــــــارة ممــــــا ســــــاعد عل ــــــى التحلي ــــــب عل الوســــــائط المتعــــــددة شــــــجع الطال
تصـــــور حركـــــي جيـــــد عـــــن األداء المهـــــاري وتـــــذكر أجـــــزاء المهـــــارة واســـــتعادتها عنـــــد الحاجـــــة إليهـــــا 

يوســـف ، محمـــد ســـعد " ويتفـــق ذلـــك مـــع دراســـة كـــل مـــن ،  ممـــا يزيـــد مـــن فـــرص بقـــاء أثـــر الـــتعلم
ــــــــل  " ،  )١٢٧) (م١٩٩٦( Stilt Fishar " فيشــــــــر ســــــــتيت" ،  )٨٦) (م١٩٩٥" (كام
 )٦٧) (م١٩٩٩" ( فليفــــــل فاطمــــــة" ،  )٩١) (م١٩٩٨" ( صــــــبحي هشــــــام،  خفــــــاجي مرفــــــت

حيـــــــث يؤكــــــدوا علـــــــى أن الــــــتعلم بأســـــــلوب الوســـــــائط ،  )٦٦) (م٢٠٠٥("  بســـــــيوني فاطمــــــة" ، 
  . المتعددة يساهم بطريقة إيجابية في تحسين مستوى األداء وبالتالي زيادة بقاء أثر التعلم 

عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق ذات داللـــــــة إحصـــــــائية عنـــــــد مســـــــتوى ) ٤٧(كمـــــــا يوضـــــــح الجـــــــدول 
بـــــــين نتـــــــائج المجموعـــــــة التجريبيـــــــة الًمعـــــــدة بتقنيـــــــة الوســـــــائط الفائقـــــــة والمجموعـــــــة  ٠.٠٥معنويـــــــة 

فــــي بعــــض ) بقــــاء أثــــر الــــتعلم(الوســــائط المتعــــددة خــــالل القيــــاس التتبعــــي التجريبيــــة الُمعــــدة بتقنيــــة 
متغيــــــرات المســــــتوى المهــــــاري مثــــــل الجــــــري بــــــالكرة بوجــــــه القــــــدم األمــــــامي وٕايقــــــاف الكــــــرة ببــــــاطن 

كـــــذلك عـــــدم وجـــــود فـــــروق بـــــين المجمـــــوعتين التجـــــريبيتين فـــــي شـــــكل األداء الفنـــــي لمهـــــارة ، القـــــدم 
باحــــــث ذلــــــك إلــــــى ســــــهولة تلــــــك المهــــــارات وعــــــدم وجــــــود ويرجــــــع ال، إيقــــــاف الكــــــرة ببــــــاطن القــــــدم 

ـــــتعلم المســـــتخدم  حيـــــث تظهـــــر ، صـــــعوبات فنيـــــة عاليـــــة يمكـــــن أن تـــــؤثر فـــــي اخـــــتالف أســـــلوب ال
عنـــــدما تكـــــون ) أســـــلوب الوســـــائط المتعـــــددة –أســـــلوب الوســـــائط الفائقـــــة (الفـــــروق بـــــين األســـــلوبين 

ــــك يظهــــر بوضــــ ــــاك درجــــة مــــن التفــــاوت فــــي فهــــم محتويــــات المهــــارة ، وذل وح خــــالل المهــــارات هن
الحركيــــــة التــــــي تتســــــم مكوناتهــــــا بتعــــــدد التفاصــــــيل وصــــــعوبة األداء الفنــــــي ممــــــا يتطلــــــب مقــــــدار 
معــــين مــــن البحــــث عــــن المعلومــــات المتعلقــــة بكــــل جــــزء مــــن أجــــزاء المهــــارة حتــــى يتســــنى الفهــــم 

ـــــع تفاصـــــيل األداء الحركـــــي  ـــــك بوضـــــوح مـــــن خـــــالل أســـــلوب الوســـــائط ، الكامـــــل لجمي ويظهـــــر ذل
ــــــ ــــــة الفائقــــــة ال ــــــة التعليمي ــــــات البرمجي ــــــى اإلبحــــــار والتشــــــعب خــــــالل محتوي ــــــب عل ذي يســــــاعد الطال

ممــــــا يســــــاعد علــــــى ، الكتســــــاب العديــــــد مــــــن المعــــــارف والمعلومــــــات المرتبطــــــة بــــــاألداء المهــــــاري 
ــــة  ــــة الوســــائط الفائق ــــة الُمعــــدة بتقني ــــة المجموعــــة التجريبي ــــدى طلب ــــتعلم ل ــــر ال ــــاء أث ــــادة بق ــــى ، زي وعل

ــــــب اآلخــــــر نجــــــد أن أســــــ ــــــين الجان ــــــل ب ــــــي التنق ــــــة ف ــــــة الخطي ــــــع الطريق لوب الوســــــائط المتعــــــددة يتب
ــــد  ــــع المعلومــــات المتعلقــــة بالمهــــارة والتــــي ق ــــب فــــي اكتســــاب جمي المعلومــــات والتــــي ال تشــــبع الطال

ـــــاء الموقـــــف التعليمـــــي  ـــــب إليهـــــا أثن ـــــاج الطال ـــــة الوســـــائط المتعـــــددة عـــــن ، يحت ـــــل فعالي ـــــالي تق وبالت
ويظهــــر ذلــــك مــــن خــــالل وجــــود فــــروق ذات داللــــة ، لــــتعلم الوســــائط الفائقــــة فــــي مقــــدار بقــــاء أثــــر ا
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إحصـــــــائية فـــــــي بـــــــاقي متغيـــــــرات المســـــــتوى المهـــــــاري وشـــــــكل األداء الفنـــــــي لمهـــــــارات كـــــــرة القـــــــدم 

  . باإلضافة إلى اختبار التحصيل المعرفي

"  ســــــعيد هــــــاني،  هرجــــــه أبــــــو مكــــــارم،  ســــــعد محمــــــد" وهــــــذا مــــــا يؤكــــــده كــــــل مــــــن  
جيــــــا التعلــــــيم تــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة بقــــــاء أثــــــر مــــــا يتعلمــــــه فــــــي أن اســــــتخدام تكنولو  )٨٥) (م٢٠٠١(

ــــتعلم ، الطــــالب مــــن معلومــــات وترســــيخها فــــي أذهــــانهم  ــــة ال ــــنعكس علــــى عملي وفــــي هــــذا ، ممــــا ي
أن أنظمـــــــــة الوســـــــــائط الفائقـــــــــة تـــــــــوفر  )٨١) (م١٩٩٨" (البغـــــــــدادي رضـــــــــا" الصـــــــــدد يضـــــــــيف 

وذلــــــك مــــــن ، ت للطالــــــب مجموعــــــة مــــــن اآلليــــــات لتحســــــين عمليــــــات تثبيــــــت المعلومــــــات والمهــــــارا
  )٢٦٥:  ٨١) (١٩:  ٨٥. (خالل قيام المتعلم بالتنقل والتحرك بين تلك المعلومات 

ــــى  ــــنص عل ــــذي ي ــــع وال ــــالفرض الراب ــــا جــــاء ب ــــق صــــحة م وجــــود "وهــــذه النتيجــــة تحق
للمجمـــــوعتين ) بقـــــاء أثـــــر الـــــتعلم(فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين القياســـــات التتبعيـــــة 

المتتبعـــة أســـلوب الوســـائط الفائقـــة فـــي " ريبيـــة األولـــى التجـــريبيتين ولصـــالح المجموعـــة التج
  ".المتغيرات المهارية وشكل األداء الفني واختبار التحصيل المعرفي 
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 الخامسالفصل 

  االستخالصــات والتوصيــات

  :االستـخـالصـات: أوالً 

في حدود أهداف البحـث وفروضـه وفـي ضـوء النتـائج التـي توصـل إليهـا الباحـث اسـتخلص مـا 
  يلي

الوسائط الفائقة ساهم فـي تحسـين مسـتوى األداء الحركـي  بإستخدام أسلوب البرنامج التعليمى -
  .قيد البحث ساسية في كرة القدموشكل األداء الفني للمهارات األ

البرنــــامج التعليمــــى بإســــتخدام أســــلوب الوســــائط الفائقــــة ســــاهم فــــي زيــــادة مســــتوى التحصــــيل  -
  .المعرفى للمهارات األساسية في كرة القدم قيد البحث

البرنــــامج التعليمــــى بإســــتخدام أســــلوب الوســــائط المتعــــددة ســــاهم فــــي تحســــين مســــتوى األداء  -
  .فني للمهارات األساسية في كرة القدم قيد البحثالحركي وشكل األداء ال

البرنـــامج التعليمـــى بإســـتخدام أســـلوب الوســـائط المتعـــددة ســـاهم فـــي زيـــادة مســـتوى التحصـــيل  -
  .المعرفى للمهارات األساسية في كرة القدم قيد البحث

الوسـائط  بأسـلوبزادت نسب تحسن القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية األولـى الُمعـدة   -
الوسـائط المتعـددة فـي متغيـرات  بأسـلوبالفائقة بشكل أفضل من المجموعـة التجريبيـة الُمعـدة 

قيـــد  المســـتوى المهـــاري وشـــكل األداء الفنـــي واختبـــار التحصـــيل المعرفـــي لمهـــارات كـــرة القـــدم
  .  البحث

الوســائط الفائقــة كانــت أكثــر تــأثيرًا علــى مســتوى األداء  بإســتخدام أســلوب البرنــامج التعليمــى -
أكثــر مـــن قيــد البحـــث المهــاري وشـــكل األداء الفنــي والتحصـــيل المعرفــي لمهـــارات كــرة القـــدم 

  .  المتعددة  بإستخدام أسلوب الوسائط البرنامج التعليمى

بطريقــــة  أثــــر) الوســــائط المتعــــددة -الوســــائط الفائقــــة ( البرنــــامج التعليمــــى بإســــتخدام أســــلوب -
ممـا سـاهم فـي ، التعلم عملية ن التجريبيتين نحو آراء وانطباعات أفراد المجموعتي فىإيجابية 

  . تحقيق األهداف الوجدانية لهم 

 

- ١٩٦ -  
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أسـلوب الوسـائط الفائقـة علـى زيـادة مقـدار بقـاء أثـر الـتعلم البرنـامج التعليمـى ب ساعد استخدام -
ألفراد المجموعة التجريبية األولى في متغيرات المستوى المهـاري وشـكل األداء الفنـي ومقـدار 

 . قيد البحث لمعرفي لمهارات كرة القدمالتحصيل ا

ساعد استخدام البرنامج التعليمى بأسلوب الوسائط المتعددة على زيادة مقدار بقاء أثـر الـتعلم  -
ألفراد المجموعة التجريبية الثانية في متغيـرات المسـتوى المهـاري وشـكل األداء الفنـي ومقـدار 

 . التحصيل المعرفي لمهارات كرة القدم قيد البحث

أســلوب الوسـائط الفائقــة سـاهم بشــكل أكثـر إيجابيــة فـي بقــاء أثــر البرنـامج التعليمــى بإسـتخدام  -
 الـتعلم للمتغيــرات المهاريــة وشــكل األداء الفنــي ومقـدار التحصــيل المعرفــي لمهــارات كــرة القــدم

 . أسلوب الوسائط المتعددة بالبرنامج التعليمى بإستخدام وذلك مقارنتًا  قيد البحث
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  ات  ــوصيـالت:  ثانياً  

 : في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي 

م مهـارات كـرة القـدم بأسلوب الوسائط الفائقة عنـد تعلـالُمعدة البرنامج التعليمى ضرورة تطبيق  -
 .لطلبة كلية التربية الرياضية بنين بالزقازيق

انــب المعرفــى والوجــداني حتــى ضــرورة اهتمــام القــائمين علــى تــدريس مقــررات كــرة القــدم بالج -
 .يتحقق تكامل جوانب التعلم

 .م مهارات األنشطة الرياضية المختلفة لضرورة استخدام تقنية الوسائط الفائقة عند تع -

االعتمـاد علـى الحاسـب اآللــي فـي تقـديم وعـرض المعلومــات باعتبـاره وسـيلة جذابـة يمكــن أن  -
 .تسهم في زيادة دافعية الطالب نحو التعلم

تــدريب القــائمين علــى تــدريس التربيــة الرياضــية بشــكل عــام وكــرة القــدم بشــكل خــاص  ضــرورة -
 .على استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة عند تعليم المقررات الدراسية الخاصة بهم

ضــرورة تــدريب الطــالب علــى تصــميم وٕاعــداد البــرامج التعليميــة مــن خــالل اســتخدام الحاســب  -
 .دراسية بكليات التربية الرياضية اآللي في مقررات السنوات ال

ضــــرورة اســــتخدام البرنــــامج التعليمــــى الُمعــــدة بأســــلوب الوســــائط المتعــــددة فــــى حالــــة تقــــارب  -
 .المجموعة التجريبيةالمستويات المعرفية والمهارية بين أفراد 

الوسـائط المتعـددة  –الوسـائط الفائقـة ( المعدة بأسلوب  البرنامج التعليمىأن يتم نشر محتوى  -
لدراســة مقــررات التربيــة الرياضــية بشــكل   WWWعلــى موقــع الشــبكة الدوليــة للمعلومــات ) 

 .الكترونى

ضــرورة إجــراء مزيــد مــن البحــوث والدراســات التــى تتنــاول بــاقى المهــارات األساســية فــى كــرة  -
 .القدم التى لم تتطرق لها الدراسة الحالية وذلك بإستخدام االساليب التكنولوجية الحديثة

وضــع الدراســة الحاليــة كأحــد نمــاذج تطــوير المنــاهج الدراســية لمقــرر كــرة القــدم  فــى ضــرورة  -
 .ضوء مشروع ضمان الجودة واإلعتماد للتعليم الجامعى
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  :المراجع العربية واألجنبية 

  :المراجع العربية : أوالً 
 

 :الوكيــل الفــار إبــراهيم عبــد - ١
  

الطبعــة إعــداد وٕانتــاج برمجيــات الوســائط المتعــددة التفاعليــة ، 
    .م٢٠٠٠الثانية ، الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات ، طنطا ، 

 :إبــــراهيم صــــالح وآخــــرون  - ٢
  غ

مكتــــب العزيــــزي دم ، محاضــــرات فــــي تعلــــيم وتــــدريب كــــرة القــــ
  .    م٢٠٠٠للكمبيوتر، الزقازيق ، 

 :أبــــو العــــال عبــــد الفتــــاح   - ٣
  

  عالن ـابراهيم ش،
  

دار الفكـر العربـي،  فسيولوجيا التدريب الرياضي في كـرة القـدم،
   .   م١٩٩٤القاهرة، 

 :أبو النجا أحمـد عـز الـدين - ٤
  

ار د االتجاهــات الحديثــة فــي طــرق تــدريس التربيــة الرياضــية،
  .   م٢٠٠٠األصدقاء ، المنصورة، 

ـــــــــائيـأحمـــــــــ - ٦  :د حســـــــــين اللق
  

مركـــز الكتـــاب للنشـــر،  الوســـائل التعليميـــة والمـــنهج الدراســـي ،
  .    م١٩٩١القاهرة، 

 :أحمـــد عبـــد الفتـــاح حســـين - ٧
  

 "م حـواجز١١٠فاعلية بعض أساليب الكمبيوتر في تعلم مسابقة "
ة الرياضـية للبنـين، ، كليـة التربيـغيـر منشـورة رسالة ماجسـتير ،

 .م٢٠٠١جامعة الزقازيــق، 

 :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٨
  

ـــى  ـــداخل عل ـــة الت ـــامج تعليمـــى بإســـتخدام الوســـائل فائق ـــة برن فاعلي
التحصـــيل المعرفـــى ومســـتوى اإلنجـــاز الرقمـــى لـــبعض مســـابقات 

، كليـة التربيـة  ، رسالة دكتوراة غيـر منشـورة الميدان والمضمار
      .م٢٠٠٥الرياضية ، جامعة المنصورة، 

 :أحمـــــــــد محمـــــــــد عبـــــــــد اهللا-١١
  

ــــيم بعــــض المهــــارات " ــــيم فــــي تعل تــــأثير اســــتخدام تكنولوجيــــا التعل
، رسالة دكتوراه غير منشـورة ،" الحركية والمعرفية في كرة السلة

.   م١٩٩٥كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، القاهرة، 

 :احمـــد يوســـف ســـعد الـــدين-١٢
  

لفائقة على تعليم سباحة الصدر لألطفال أثير استخدام الوسائل ات
، كليــــة التربيــــة  ، رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة المبتــــدئين

  .    م٢٠٠٥الرياضية للبنين ، جامعة حلوان ، 
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 :العزيـــز أســـامة أحمـــد عبـــد-١٣

 

أثــــر برنــــامج تعليمــــي باســــتخدام الهيبرميــــديا علــــى تعلــــم مســــابقة "
، غيــر منشــورة تيررســالة ماجســ، "الوثــب العــالي لــدى المبتــدئين

 .    م ٢٠٠١كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، 

 :الغريــــب زاهــــر إســــماعيل -١٥
  

ـــــــــــــــــــاني،   إقبـــــــــــــــــــال بهب
  

ــــيم  ــــا التعل دار الكتــــاب الحــــديث،  ،)نظــــرة مســــتقبلية(تكنولوجي
  .     م١٩٩٩الكويت، 

 :النبـــوي عبـــدالخالق ســـالمة-١٦
  

تعلــم بعــض  تــأثير اســتخدام الحاســب اآللــي متعــدد الوســائط علــى"
، كليــة ، رســالة ماجسـتير غيــر منشــورة"مهـارات رياضـة الجمبــاز

  .   م٢٠٠١التربية الرياضية للبنين بالهرم، جامعة حلوان، 
 :أمـــــــاني رفعـــــــت البحيـــــــري-١٧

 

تأثير التعلم الذكي باستخدام الحاسب اآللي علـى بعـض مهـارات "
، ة غيــر منشــور  رســالة دكتــوراه، "المبــارزة لــدى المعــاقين حركيــاً 

 .م٢٠٠٢كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، 

 :تــــــــــــامر أحمــــــــــــد حســــــــــــن -١٩
  

تــــأثير تقنيــــات الــــتعلم فــــي الجــــزء الرئيســــي علــــى مســــتوى األداء "
رســــالة ماجســــتير غيــــر  ،"المهــــاري لتالميــــذ المرحلــــة اإلعداديــــة

، كليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــين بـــالهرم، جامعـــة حلـــوان، منشـــورة
  .    م١٩٩٩القاهرة، 

 : جــابر جــابر عبــد الحميــد-٢٠
  

دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  التدريس والتعليم، األسس النظريـة،
  .     م١٩٩٨

 :جامعــــــــــــــــــة المنصــــــــــــــــــورة -٢٢
  

مطبعـــة الجامعـــة، المنصـــورة،  برنـــامج إعـــداد المعلـــم الجـــامعي،
  .    م١٩٩٦

ــــــب  -٢٣ ــــــاجي أدي ــــــف ن  :جوزي
 

ئط الفائقة على تعلم تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسا"
ــــدئين ــــة للمبت ــــنس الطاول رســــالة ، "بعــــض المهــــارات األساســــية لت

، كليــة التربيــة الرياضــية بمدينــة الســادات، غيــر منشــورة دكتــوراه
 .م٢٠٠٣جامعة المنوفية، 

 :عبــدالقادر حــازم مصــطفى-٢٤
  

ــم  يمــىفاعليــة برنــامج تعل" باســتخدام أســلوب الهيبرميــديا علــى تعل
رســـالة دكتـــوراه غيـــر  ،"رزة لـــدى المبتـــدئينبعـــض مهـــارات المبـــا

  .    م٢٠٠٥، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، منشورة
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 :حامـــد عبـــد الســـالم زهـــران-٢٥

  
، دار الكتـاب للنشـر ٥ط ،)الطفولـة والمراهقـة(علم نفـس النمـو 

  .   م١٩٩٩، القاهرة، 
  : د محمود القنواتىـحام-٢٦

  د على ـدى أحمـحم
 يم سالمياسر عبد العظ

  

المركــز التطبيقــات العمليــة فــى التربيــة الرياضــية المدرســية ، 
  .  م٢٠٠١العربى للنشر ، الزقازيق ، 

اســتخدام بعــض وســائل تكنولوجيــا التعلــيم فــى تعلــم بعــض  تــأثير :حسام الدين نبيه عبدالفتاح-٢٧
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،  المهارات األساسـية لكـرة اليـد

  .م٢٠٠٢الرياضية بنين ، جامعة حلوان ، القاهرة ، كلية التربية 
     

 :حســــــــــن حســــــــــين زيتــــــــــون-٢٩
  كمال عبدالحميد زيتون

منشــأة المعــارف،  تصــنيف األهــداف التدريســية محاولــة عربيــة،
  .     م١٩٩٥اإلسكندرية، 

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٣١
  

ــيم،  ــا فــي التعل ، دار القلــم،  ١٢ط وســائل االتصــال والتكنولوجي
  .   م١٩٩٢الكويت، 

ــــــــار-٣٣ ــــــــى محمــــــــود مخت  :حنف
  

  ت .دار الفكر العربى ، القاهرة ،د كرة القدم للناشئين ،

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٤
  

دار الفكـــر العربـــى ، األســـس العلميـــة فـــى تـــدريب كـــرة القـــدم ، 
  .   م١٩٩٠القاهرة ، 

 :خالـــــــــــــد حســـــــــــــن محمـــــــــــــد-٣٥
  

تأثير استخدام شرائط الفيـديو علـى بعـض مهـارات التـدريس لـدى "
، كليـــة التربيـــة ســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةر  ،"الطالـــب المعلـــم

 .   م١٩٩٣الرياضية، جامعة المنيا، 

 :رفــــاعى مصــــطفى حســــين-٣٦
  

ـــيم المبـــرمج " ـــة" مقارنـــة أثـــر التعل علـــى مســـتوى " الطريقـــة التقليدي
، رســـالة دكتـــوراه غيـــر " تعلـــيم األداء المهـــارى لناشـــئ كـــرة القـــدم

 عـــــة حلـــــوان ،كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية للبنـــــين ، جام منشـــــورة ،
  .  م١٩٩٠

 :زاهـــــــــــــر أحمـــــــــــــد  زاهـــــــــــــر-٣٨
  

الجـــــزء األول، المكتبـــــة  تكنولوجيـــــا التعلـــــيم كفلســـــفة ونظـــــام،
  .    م١٩٩٦األكاديمية، القاهرة، 



 - ٢٠٣ -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-٣٩  :ـ

  
ـــتعلم، ـــا ال ـــاهرة،  تكنولوجي ـــة، الق ـــة األكاديمي ـــاني، المكتب الجـــزء الث

  .    م١٩٩٧
 :زينـــــــــــــب محمـــــــــــــد أمـــــــــــــين-٤١

  
علـــى التحصـــيل الدراســـي واالتجاهـــات أثـــر اســـتخدام الهيبرميـــديا "

ــوراه ،"لــدى طــالب كليــة التربيــة ــر منشــورة رســالة دكت كليــة  ،غي
  .    م١٩٩٥التربية، جامعة المنيا، 

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -٤٢
  

ــــيم  ــــا التعل ، دار الهــــدى للنشــــر ، المنيــــا ، إشــــكاليات تكنولوجي
  .   م٢٠٠٠

 :ســالي محمــد عبــداللطيف -٤٣
 

" تفريـــد التعلـــيم"تيجية كليـــر اتر فاعليـــة برنـــامج تعليمـــي مقتـــرح بإســـ"
باســتخدام الهيبرميــديا علــى تعلــم بعــض مهــارات الهــوكي لطالبــات 

، كليـــة  غيـــر منشـــورة دكتـــوراه رســـالة ،"كليـــة التربيـــة الرياضـــية
  .م٢٠٠٥التربية الرياضية، جامعة طنطا، 

ــــــــراهيم محمــــــــد-٤٥  :شــــــــعبان اب
  

  محمد عبدالحميد بالل   
  

ـــــامج حاســـــب " ـــــذ برن ـــــيم األداء الخططـــــي تصـــــميم وتنفي ـــــي لتقي آل
مجلـــــة نظريـــــات ،  بحـــــث منشـــــور ،"الهجـــــومي فـــــي كـــــرة الســـــلة

وتطبيقــات، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين، بــأبوقير، باالســكندرية، 
  .   م٢٠٠٥، ٥٦العدد 

  

 :صـــــــالح محمـــــــد عســـــــران-٤٦
  

  هبة عبدالعظيم امبابي،
  

تـــــأثير برنـــــامج تعليمـــــي باســـــتخدام الحاســـــب اآللـــــي علـــــى تعلـــــم "
هـــارات الســـبعة األساســـية والتحصـــيل المعرفـــي للمبتـــدئات فـــي الم

مجلــة نظريــات وتطبيقــات، ،  بحــث منشــور ،"رياضــة المصــارعة
ـــــــأبوقير، باالســـــــكندرية، العـــــــدد  ـــــــة الرياضـــــــية ب ـــــــة التربي ، ٥٣كلي

  .  م٢٠٠٤
 :إســـــــــــــــــــــــــــماعيلطـــــــــــــــــــــــــــه -٤٧

  جدـرو أبو المـعم
  النـم شعـراهيـإب
  

دار الفكـر  اد البـدنى ،كرة القدم بـين النظريـة والتطبيـق ، اإلعـد
  .  م١٩٩٨العربى ، القاهرة ، 

 :عـــــــــــــــــــــــــــاطف الســـــــــــــــــــــــــــيد-٤٩
  

تكنولوجيا التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيـوتر والفيـديو فـي 
     .م٢٠٠٠مطبعة رمضان، اإلسكندرية،  التعليم والتعلم، 

 :عبد الحافظ محمـد سـالمة-٥٠
  

لتوزيع، القـاهرة، دار الفكر للنشر وا مدخل إلى تكنولوجيا التعليم،
  .     م١٩٩٢



 - ٢٠٤ -
 :عبــــــــد العظــــــــيم الفرجــــــــاني-٥٢

 

دار النهضــة العربيــة ، القــاهرة ،  تكنولوجيــا المواقــف التعليميــة ،
  .    م١٩٨٧

: عبداللطيف حمد الحليبي -٥٤
     مهدي محمود سالم

  

مكتبـــــة العبيكـــــان،  التربيـــــة الميدانيـــــة وأساســـــيات التـــــدريس،
     .م١٩٩٦الرياض، السعودية، 

 :عثمــــان مصــــطفى عثمــــان-٥٥
  

  عبداهللا هشام عبد الحلـيم ،
  

أثر برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركـة بواسـطة الحاسـب "
اآللي على تعلم بعض المهارات الحركية بدرس التربيـة الرياضـية 

،  بحـــث منشـــور ،"تالميـــذ الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــيم األساســـي
ربيـة الرياضـية للبنـين بـأبوقير، مجلة نظريـات وتطبيقـات، كليـة الت

  .   م٢٠٠٣، ٤٨االسكندرية، العدد 
  

 :عــــزة أحمــــد الســــيد شــــحاته-٥٦
  

تأثير برنامج تعليمي باستخدام الحاسب اآللي علـى مسـتوى أداء "
 رســالة ماجســتير ،"بعــض المهــارات األساســية فــي الكــرة الطــائرة

يق، ، كليـــة التربيـــة الرياضـــية بنـــات، جامعـــة الزقـــاز غيـــر منشـــورة
  .    م٢٠٠٥

 :عزيــــــــــــــــــــــــز حنــــــــــــــــــــــــا داود-٥٧
  

الجــزء األول، مكتبــة األنجلــو  دراســات وقــراءات نفســية وتربويــة،
  .   م١٩٨٥المصرية، القاهرة، 

 :يــــدمجعلـــى محمــــد عبــــد ال-٦٠
  

أثــر اســتخدام بعــض الوســائل التكنولوجيــة علــى تــدريس مهــارات "
 ، مجلــةبحــث منشــور ،"وحــدة تعليميــة فــي درس التربيــة الرياضــية

علــوم وفنــون الرياضــة، المجلــد الثــامن، العــدد األول، كليــة التربيــة 
  .   م١٩٩٦الرياضية للبنات، جامعة حلوان، القاهرة، 

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٦١
  

  .   م١٩٩٧القاهرة، ، ، مطبعة البشرى  ثقافة الكمبيوتر ،
  

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٦٢
  

المســــتحدثات التكنولوجيـــــة فــــي مجـــــال التعلــــيم، خصائصـــــها 
بحــث مقــدم إلــى ورشــة العمــل  طــة بهــا،نماذجهــا، البحــوث المرتب

  .    م٢٨/٤/١٩٩٩: ٢٥المنعقدة بالكويت، 

 :غــــــــــازى الســــــــــيد يوســــــــــف-٦٤
  

مكتـب العزيـزى اإلتجاهات الحديثة فى إعداد مدربى كرة القدم ، 
  .  م٢٠٠٠للكمبيوتر ، الزقازيق ، 



 - ٢٠٥ -
 :غيداء عبـد الشـكور محمـد-٦٥

  
علــى تعلــم مهــارة  تــأثير برنــامج تعليمــى بإســتخدام الوســائط الفائقــة

،  الشــقلبة األماميــة علــى اليــدين علــى جهــاز الحركــات األرضــية
، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات ،  رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة

  .  م٢٠٠٦جامعة حلوان ، 
 :فاطمة أحمد حسن بسيوني-٦٦

  
تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط التعليميـة المنفـرد "

ســب اآللــي علــى تعلــم بعــض مهــارات كــرة الســلة مــن خــالل الحا
 ،"لـــدى طالبـــات شـــعبة التـــدريس بكليـــة التربيـــة الرياضـــية بطنطـــا

، كليـــة التربيـــة الرياضـــية، جامعـــة رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة
  .    م٢٠٠٥طنطا، 

 :فاطمـــــــــــة محمـــــــــــد فليفـــــــــــل-٦٧
 

أثــر برنــامج تعليمــي مقتــرح باســتخدام أســلوب الوســائط المتعــددة "
غيـــر  رســـالة ماجســـتير، "بعـــض مهـــارات كـــرة الســـلةعلـــى تعلـــم 

 .م١٩٩٩، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا،   منشورة

 :فيصل هاشم شـمس الـدين-٦٩
  

، بحـــث  الكمبيـــوتر وٕامكانيـــات إســـتخدامه فـــى المدرســـة المصـــرية
مجلــــة التربيــــة ، العــــدد الخــــامس ، جامعــــة األزهــــر ، منشــــور ، 

    .م١٩٨٥
 :هكــــــــــــــرم لــــــــــــــويز شــــــــــــــحات-٧٠

  
فاعلية استخدام استراتيجية كيلر في تفريد التعليم لتـدريس بعـض "

المهــارات الرياضــية األساســية لتالميــذ الحلقــة األولــى مــن التعلــيم 
مجلــة بحــوث الرياضــة، الجــزء األول، ، بحــث منشــور ،"األساســي

 .   م١٩٩٤العدد الرابع، كلية التربية الرياضية، جامعة أسيوط، 

 :ليلــــي عبــــد العزيــــز زهــــران-٧١
  

 األصــول العلميــة والفنيــة لبنــاء المنــاهج فــي التربيــة الرياضــية،
  .    م١٩٩٩دار زهران للنشر والتوزيع، القاهرة، 

  :محسن محمد أبو النور-٧٣
  ، محمد ذكى محمد 

  

برنــــامج تعليمــــى بإســــتخدام أســــلوب الهيبرميــــديا وأثــــره علــــى تعلــــم 
،  كليــة التربيــة الرياضــية بعــض مهــارات المصــارعة لــدى طــالب

مجلــة علــم الــنفس المعاصــر ، المجلــد الثالــث ، بحــث منشــور ، 
     .م٢٠٠٢كلية اآلداب ، جامعة المنيا ، 



 - ٢٠٦ -
 :محســــــــن محمــــــــد حمــــــــص-٧٤

  
منشـــــأة المعـــــارف،  المرشـــــد فـــــي تـــــدريس التربيـــــة الرياضـــــية،

  .    م١٩٩٧اإلسكندرية، 
 :علــــــــى إســــــــماعيلمحمــــــــد -٧٥

  
سائط المنفردة على تعلـم بعـض مهـارات تأثير استخدام بعض الو "

رسـالة دكتـوراه  ،"السباحة لتالميذ المرحلة اإلعدادية بمديـة المنيـا
  .  م٢٠٠٣، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا، غير منشورة

 :محمـــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــالل-٧٧
  

  أحمد عماد مصطفى 
اليوسـف الجديـدة، روز ، مطـابع ٢ط دليل معلم التربيـة الرياضـية،

  .    م١٩٩٨القاهرة، 

 :محمــــد حســــن حســــن رخــــا-٧٨
  

وضـــع برنـــامج بإســـتخدام الهيبرميـــديا لـــتعلم ســـباحة الزحـــف علـــى 
، كليـة التربيـة  رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة،  البطن للمبتـدئين

      .م٢٠٠٣الرياضية ببورسعيد ، جامعة قناة السويس ، 
 :محمـــــــــد حســـــــــن عـــــــــالوي-٧٩

  
.   م١٩٩٢القاهرة، ، دار المعارف، ٨طعلم النفس الرياضي ، 

 :محمــــــــد رضــــــــا البغــــــــدادي-٨١
  

.  م١٩٩٨دار الفكر العربي، القاهرة، تكنولوجيا التعليم والتعلم، 

 :محمــــــــــــد زيــــــــــــاد حمــــــــــــدان-٨٢
  

ـــه، ـــه وأصـــوله وعناصـــره وطرق ـــدريس المعاصـــر تطورات دار  الت
      .  م١٩٨٨التربية الحديثة، األردن، عمان، 

 :محمــــــــــــد ســــــــــــعد زغلــــــــــــول-٨٤
  

محمود ،  محمد على
  هاني سعيد عبد المنعم

  

ا وأثرها يتصميم وانتاجية برمجية كمبيوترية معدة بتقنية الهيبرميد"
علــى جوانـــب الـــتعلم لمهــارات ضـــربات الكـــرة بــالرأس لطلبـــة كليـــة 

مجلــد نظريــات ،  بحــث منشــور ،"التربيــة الرياضــية بنــين بطنطــا
بو قيــر، ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين، بــأ٤٨وتطبيقــات ، العــدد

 .م٢٠٠٣االسكندرية، 

 :محمــــــــــــد ســــــــــــعد زغلــــــــــــول-٨٦
  

  يوســـــف محمـــــد كامـــــل 
  

أثــر اســتخدام الوســائط المتعــددة علــى تعلــيم بعــض مهــارات الكــرة "
بحــــث  ،"الطــــائرة لتالميــــذ الحلقــــة الثانيــــة مــــن التعلــــيم األساســــي

كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات، جامعــة حلــوان، المجلــد  منشــور،
  .    م١٩٩٥ السابع، العدد األول،
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 :محمـــــد صـــــبحى حســـــانين-٨٧

  
ـــة البدنيـــة والرياضـــة ، دار الفكـــر  القيـــاس والتقـــويم فـــى التربي

  .   م١٩٩٨العربى ، القاهرة ، 
 :محمـــــــــد عطيـــــــــة خمـــــــــيس-٨٩

  
م     ٢٠٠٣مكتبة دار الكلمة ، القاهرة،  منتوجات تكنولوجية، 

 :محمـــــــــــد علـــــــــــى محمـــــــــــود-٩٠
  مصطفى عبدالقادر محمد،

  
  

ر اســتخدام الهيبرميــديا علــى تعلــم مهــارتى التصــويب وضــرب تــأثي
مجلـة ، بحـث منشـور ، الكرة بالرأس لدى المبتدئين فى كـرة القـدم

التربيــــة البدنيــــة والرياضــــة ، كليــــة التربيــــة الرياضــــية بالســــادات ، 
      .م٢٠٠٢جامعة المنوفية ، 

 :مرفــت علــى حســن خفاجــه-٩١
  

  هشام صبحي حسـنين
  

ــــم بعــــض مهــــارات اســــتخدام بعــــض ال" ــــي تعل ــــة ف ــــات التعليمي تقني
 ،"الجمباز، وأثرها على تحقيق مستوى التمكن فـي األداء المهـاري

، مجلدات البحوث، المجلـد الثـاني، المـؤتمر العلمـي بحث منشور
ـــــرن الحـــــادي  ـــــات الق ـــــي ومتطلب ـــــة المجتمـــــع العرب للرياضـــــة وتنمي
 والعشـــــرين، كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية للبنـــــات، جامعـــــة حلـــــوان ،

  .    م١٩٩٨القاهرة، 

 :مصطفى عبدالحميـد ذكـى-٩٢
  

الهجوميـة  –المندمجـة  –تنمية بعض األداءات الحركية المركبة "
، كليــة التربيــة رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،  "لناشــئ كــرة القــدم

  .   م١٩٩٨الرياضية بنين ، جامعة الزقازيق ، 
 :مصـــــــطفى عبـــــــد الســـــــميع-٩٣

  
مركــــز الكتــــاب للنشــــر،  ات عربيــــة،دراســــ –تكنولوجيــــا التعلــــيم 

  .  م١٩٩٩القاهرة، 
 :مصطفى عبدالقادر الجيالنـي-٩٤

  
تصــــميم منظومــــة الوســــائط المتعــــددة وأثرهــــا علــــى تعلــــم بعــــض "

، كليـة رسالة دكتوراه غيـر منشـورة ،"مهارات كرة القدم للمبتـدئين
  .   م٢٠٠٠التربية الرياضية، جامعة المنوفية، 

ــــــــــراهيم حمــــــــــــ-٩٥ ــــــــــى إب  :ادمفت
  

المهــــارات الرياضــــية أســــس الــــتعلم والتــــدريب والــــدليل المصــــور ، 
 .م٢٠٠٢مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، 

 :منـــار صـــالح عبـــد الفتـــاح-٩٧
  

تفعيل درس التربية الرياضـية بإسـتخدام الوسـائط الفائقـة لتلميـذات 
رســـالة ماجســـتير غيـــر ،  الحلقـــة الثانيـــة مـــن التعلـــيم األساســـى

تربيـــة الرياضــــية للبنــــات ، جامعــــة الزقــــازيق ، ، كليــــة المنشــــورة 
      .م٢٠٠٦



 - ٢٠٨ -
ــــــــــــذر محمــــــــــــد كمــــــــــــال-٩٨  :من

  
أثر استخدام مدخلين في تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيـوتر "

تحصــيل التالميــذ الصــف األول االعــدادي واســتبقاء أثــر تعلمهــم 
، معهـــد غيـــر منشــورة دكتــوراه رســـالة ، "لهــا واتجاهــاتهم نحوهــا

  .   م١٩٩٩وث التربوية، جامعة القاهرة، الدراسات والبح
 :منظمــــــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــة-٩٩

  

  والثقافـــــــــــــــــة والعلـــــــــــــــــوم
  

يـــة، إدارة التقنيـــات التربو  قائمـــة مصـــطلحات تكنولوجيـــا التربيـــة،
  .  م١٩٩٤ ، الكويت ،" حسين حمدي الطوبجي"ترجمة 

  : دـعـمد سـد محـناه-١٠١
  نيللى رمزى فهيم

  

مركــز الكتــاب للنشــر ، ، طــرق التــدريس فــى التربيــة الرياضــية 
  .  م١٩٩٨القاهرة ، 

 :نبيلــة محمــد حســن عبــاس-١٠٢
  

دراســـــة لفاعليـــــة اســـــتخدام الوســـــائط التعليميـــــة المتكاملـــــة وغيـــــر "
رســالة دكتــوراه  ،"المتكاملــة والتقليديــة فــي تــدريس مهــارات الباليــة

، كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية، جامعـــــة اإلســـــكندرية، غيـــــر منشـــــورة
  .   م١٩٩١

 :فــــين حنفــــي عبــــد الخــــالقن-١٠٤
  

ــيم(فاعليــة برنــامج تعليمــي مقتــرح باســتراتيجية كيلــر " ) تفريــد التعل
باســــتخدام الوســــائط المتعــــددة علــــى تعلــــم بعــــض مهــــارات الباليــــة 

ــوراه  ،"لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية جامعــة طنطــا رســالة دكت
.  م٢٠٠٥،  جامعة طنطا،، كلية التربية الرياضية غير منشورة

 :نهـــــــــــــي أحمـــــــــــــد ســـــــــــــامي-١٠٥
  

تــــأثير اســــتخدام تكنولوجيــــا التعلــــيم علــــى تعلــــم بعــــض المهــــارات "
رســــالة  ،"الحركيــــة بــــدرس التربيــــة الرياضــــية للمرحلــــة اإلعداديــــة

، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــات، جامعــة ماجســتير غيــر منشــورة
  .    م٢٠٠١حلوان، القاهرة، 

 :نهـــى فتحـــي أحمـــد صـــالح-١٠٦
  

ثقــــــافي باســــــتخدام الهيبرميــــــديا علــــــى الثقافــــــة برنــــــامج ترويحــــــي "
، كليـة التربيـة غير منشورة رسالة ماجستير ،" الترويحية الخلوية

 .م٢٠٠٣الرياضية ، جامعة طنطا، 

 :هشـــام محمـــد عبـــد الحلـــيم-١٠٧
  

فاعليــــة اســــتخدام الوســــائط المتعــــددة علــــى مســــتوى أداء بعــــض "
رســالة ،  نطــامهــارات كــرة اليــد بكليــة التربيــة الرياضــية جامعــة ط

، جامعـة طنطـا،  ، كلية التربيـة الرياضـية ماجستير غير منشورة
  .   م١٩٩٩



 - ٢٠٩ -
 :وفــــــــــاء عــــــــــادل الصــــــــــيفي-١٠٨

  
أثـــــر اســـــتخدام بعـــــض وســـــائل تكنولوجيـــــا التعلـــــيم فـــــي الســـــباحة "

، كليــة التربيــة الرياضــية رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،"التوقيعيـة
  .    م١٩٩٧للبنات، جامعة حلوان، القاهرة، 

 :الـــرحمن قنـــديل يســـن عبـــد-١١٠
  

ـــة  ـــيم المضـــمون العالق ـــا التعل ـــة وتكنولوجي  –الوســـائل التعليمي
دار النشر الدولي للتوزيع، المملكة العربيـة السـعودية،  التصنيف،
  .    م١٩٩٩
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