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  :المقدمة  0/  1
  :مدخل البحث 1/  1

ليم أحـد وتعد تكنولوجيا التع، يشهد العالم اآلن ثورة هائلة في التكنولوجيا والتقدم العلمي الواسع
لـيم فـي مجاالتـه ومراحلـه المختلفـة وتهـدف تكنولوجيـا أهم التطبيقـات الحديثـة المسـتخدمة لتطـوير التع

التعليم إلـى أعـداد المعلـم الكـفء وتدريبـه علـي اسـتخدام اآلالت واألجهـزة الحديثـة اسـتخدامًا صـحيحًا 
ميـــة مـــن أهـــداف ومحتـــوي بالمعلومـــات الشـــاملة لجميـــع جوانـــب العمليـــة التعلي هباإلضـــافة إلـــى تزويـــد

  ) 103: 60(. ريس ووسائل تعليميةوطرق تقويم واستراتيجيات تد

الثورة العلمية التكنولوجية مدخال جديـدًا فـي عمليتـي ان   )م1992(ويذكرعلى على حبيش
ومفهـــوم ، صـــبح لزامـــا تطـــوير العمليـــة التعليميـــة لمســـايرة هـــذا التقـــدم العلمـــي الهائـــلأالتعلـــيم والـــتعلم و 

مــن أســلوب  ريــا التعلــيم يعنــي نظــام متكامــل لــه تــأثيره ويحقــق العائــد المرغــوب فيــه وهــو أكثــتكنولوج
وطريقــة باســتخدام الوســائل التعليميــة ويتميــز هــذا القــرن بــالتطور التكنولــوجي الهائــل فــي المجــاالت 

كما أن العصر الـذي نعـيش فيـه هـو عصـر التطبيـق العلمـي ألنـه ، والتي منها أساليب وطرق التعليم
ــــة ــــة  التكنولوجي ــــا، يتســــم بالعملي ــــذلك ف ــــة  كــــالتليفزيون وأجهــــزة العــــرض لل ــــات الحديث كثير مــــن التقني

السينمائي والفيديو وأجهـزة الحاسـب اآللـي وجـدت طريقهـا إلـى التطبيـق العملـي تحـت تـأثير الضـغوط 
نولوجيــا تكنولوجيــا التعلــيم أهميــة اســتعمال التكالت ويــري المتخصصــين فــي مجــا، ن التقــدمالمتزايــدة مــ

الحديثة في التعلم لها دور فعال في نجاح العملية التعليمية ولقد ظهر مفهوم تكنولوجيا الـتعلم مواكبـا 
لهذه النهضة التكنولوجية حيث يستمد التعليم من هذه الطرق والوسائل الجديـدة التـي يمكـن االسـتفادة 

اءة تؤهلـــه رجـــة عاليـــة مـــن الكفـــمنهـــا فـــي تهيئـــة مجـــاالت الخبـــرة للمتعلمـــين حتـــى يـــتم إعـــداد الفـــرد بد
  ) 16: 41( . ات العصرلمواجهة تحدي

أن مجـــال ) مRita Richey)1998 اريتشـــييتر  ،Barbara Seals بارباراســـيلزوتـــذكر 
، تكنولوجيــا التعلــيم انتقلــت مــن االهتمــام بالصــور إلــى االهتمــام بالحاســبات اآلليــة والوســائط التفاعليــة

وجهــات النظــر الفلســفية والتكنولوجيــا ذاتهــا فــي  والتطبيقيــة فــى البحــوث النظريــة ولقــد أثــرت قــوي مثــل
يجـري تطبيقـه فـي محـيط  هذا المجـال وانتقلـت بـه مـن حركـة التعلـيم البصـري إلـى مجـال أكثـر تعقيـداً 

  ) 147: 15. (ات التربية  والتعليمئواسع من بي

جـاهزة المعـدة مسـبقا أن المواد التعليميـة ال )م1996( عبد العظيم عبد السالم الفرجانيويذكر 
الحاجـات الخاصـة لكـل معلـم عن طريق شركات اإلنتاج العالمية ال تغطـي جميـع التخصصـات وتلبـي 



 

ممـا ، هـذه الشـركات  بالناحيـة التجاريـة اهتمـاموذلـك نتيجـة ، مما يجعلها قاصدة من جـانبي الكفايـة والكفـاءة
علــي التعلــيم رة تــدريب القــائمين بعمليــة مــن هنــا كانــت ضــرو ، دفــع هــذه الشــركات إلــى العموميــة فــي أنتاجهــا

  ) 101 : 38. (تكنولوجيا التعليم

علـي أن  )م1995(" وزينب محمد أمـين" )1999(" ماهر إسماعيل صبري"كما أتفق كل من 
الوســـائط المتعـــددة تختلـــف عـــن الوســـائل التعليميـــة مـــن حيـــث أن عمليـــة التعلـــيم مـــن خـــالل الوســـائل 

ويقصـــر ، المهـــارة التـــي يـــراد تدريســـهالـــي المعلـــم أو المـــتعلم وعـــرض التعليميـــة تعتمـــد بصـــفة أساســـية ع
كمـا أن ، المعلومـات التـي تقـدم لـه اسـتقبالسـلبي مهمتـه الاستخدامها هنا كمجرد وسيلة للتوضـيح والتـدريس 

أمــا الوســائط المتعــددة فتضــمن ان تكــون الوســائط ، االســتخدام المعتــاد لهــا أنهــا تعــالج موضــوعًا واحــدًا فقــط
. ة للتدريس فقط وعلي هذا فإن الوسائط ليست عملية إضافية للتعليم بل هـي المـدخل التعليمـي نفسـهمتكامل

)54 : 27 ( )29 :17(  

وتختلــف الهيبرميــديا عــن الوســائط المتعــددة فــي أنهــا ليســت تجميــع لــبعض الوســائط بــل أنهــا 
قـديمها فـي إطـار مل علـي معلومـات بواسـطة وسـائل متعـددة غيـر خطيـة يـتم تتتتضمن برنامج ما يش

كامل يجذب بواسطة وسائل متعددة غير خطيـة يـتم تقـديمها فـي إطـار كامـل يجـذب المـتعلم وتفاعلـه 
  )19 :61( 0معه بنشاط وفعالية تبعا لسرعة تعلمه وقدراته الخاصة مع االستيعاب

كمـا ) غيـر خطيـة(وتمثـل الهيرميـديا برنامجـا لتنظـيم وتخـزين المعلومـات بطريقـة غيـر متتابعـة 
ا فــي إطــارات أو وحــدات متنوعــة يســاعد علــي زيــادة الدافعيــة لــدي وجــتعتبــر أســلوبا لتقــديم تعلمــا مزد

المــتعلم مــن خــالل التغذيــة الراجعــة الفوريــة وزيــادة قدرتــه علــي الــتحكم فــي عمليــة الــتعلم ويطلــق علــي 
ون مـن عـدد الوحدات أو اإلطارات الموديوالت التعليمية وهي وحدة دراسية ضمن برنامج تعليمي يتكـ

مــزودة بأنشــطة و  هــاع المــتعلم فــي مواقــف تعليميــة مختلفــة مــن خاللضــت مــن الوحــدات وهــذه الوحــدات
يختـار فيهـا مـا يناسـبه مـن أجـل تحقيـق مجموعـة ) سمعية ـ بصـرية ـ سـمعية بصـرية(متنوعة  تعليمية

  ) 75: 42(  . معلممن األهداف التعليمية والسلوكية تبعا لسرعته وقدراته الذاتية وبأقل توجيه من ال

عملية شخصية حيث أن التعلم ال يمكـن إعطـاؤه  رتعليم في إستراتيجية كيلويري الباحث أن ال
أو تلقينــه وٕانمــا يجــب أن يكــون نتيجــة تجربــة وحــدة الشــخص المــتعلم وقدرتــه علــي اســترجاع ذاكرتــه 

م فقــد أســتخدم بــاحثون التعلــي فريــدرا ألهميــة إســتراتيجية كليــر لتونظــ. لفصــل أفضــل أداء مثلمــا شــاهدة
  . هذا األسلوب بصورة مختلفة في مجال التربية الرياضية والتربوية المتنوعة منها



 

التعلـيم وتقــوم علـي دراســة المـتعلم للمــادة التعليميــة  فريــدســتراتيجية كيلـر أحــدى أسـاليب توتعـد إ
سـتراتيجية فـي الـتعلم حسب قدراته وسرعته الفائقة وبذلك فإن المبدأ األساسي الذي تقوم عليه هـذه اإل

أن المتعلم يقوم باستيعاب كل مفاهيم الوحدة التعليمية ومهارتها وٕاتقانها قبـل االنتقـال إلـى الوحـدة  وه
التي تليها وبذلك يتوجب علـي كـل مـتعلم أن يكـون عضـوا مسـاهما وفعـاال فـي العمليـة التعليميـة بـدال 

فــالمتعلم البــد وأن يكــون عنصــرًا . مــن المعلــم أن يكــون ســلبيا متقــبال فقــط للمعلومــات التــي تنقــل إليــه
  ). 369: 100. (األهداف التعليمية المحددة كًا في جميع األنشطة  إلتقانمشار 

  : مشكلة البحث 2/  1
المؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي مصــر إلدخــال  هبــالرغم مــن االهتمــام المســتمر الــذي تشــهد

ث بدأت معظم المواد الدراسية تعتمد علي تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية حي
إال أنــه مــن المالحــظ بــأن مــادة التربيــة الرياضــية فــي المــدارس حتــى اآلن تعتمــد فــي ، فــي التــدريس

اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم فـي تـدريس مـادة تدريسها علي األسـلوب التقليـدي فـي التعلـيم حيـث ال تـزال 
  . مدارس محدودة للغايةالتربية الرياضية في ال

أن دروس التربيـة الرياضـية تحتـاج إلـى )  م2003"عثمـان مصـطفي عثمـان"  وهذا ما يؤكده 
حيــث أن إدخــال ، تطبيــق األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة حتــى يمكــن أن تحقــق أهدافــه بطريقــة مثلــي

الطرق التقليدية فـي  لتخلص منالتكنولوجيا الحديثة في مجال التعلم من الممكن أن تعطينا الفرصة ل
حيــث أصــبحت معظــم أســاليب تنفيــذ البــرامج الحاليــة للتربيــة الرياضــية بالمــدارس لــم تعــد ، يسر دتــال

نيــات التعليميــة قمر علــي اســتخدام التتسـحديثــة والتـي تعتمــد فــي تقــدمها المتسـاير الفلســفات التربويــة ال
دي للوصـول إلـى األهـداف ليميـة ممـا يـؤ الحديثة التي تجعل المتعلمين أكثر فاعلية داخل العملية التع

  . المنشودة

)40 :29 (  

نمطـي المـتعلم فيـه يكـون سـلبيا متـواكال  تعلـيمظـل  يفـي تسـنوالسؤال الذي يطرح نفسه كيـف ي
في كل شئ علي المعلم أن يخاطب الحاجات والقدرات المختلفة والمكونات المتعـددة والتـي يجـب أن 

لـذا يجـب علـي  ؟  لمتعلمين الذين يمثلون محور العمليـة التعليميـةيراعي فيها االختالف والتفرد بين ا
المستقبل ومن التعليم السلبي إلـى اإليجـابي ومـن دور المعلم االهتمام بالتعليم العصري واالنتقال به إلى 

توصــيل المعلومــات ونقــل المعرفــة للمــتعلم الــى وســيط نشــط المعلــم الــذي كــان يقتصــر فــي الماضــي علــي 
ســتجدات الحديثــة وتحــديات العصــر وجعــل المــتعلم أكثــر فاعليــة فــي العمليــة التعليميــة مــن يتمشــي مــع الم

  ) 12: 62.  (خالل إيجاد مواقف يكون فيها أكثر نشاطا أو إيجابية



 

وجـد أن طـرق التـدريس التقليديـة غيـر كافيـة السـتيعاب ، ومن خالل خبرة الباحث في التدريس
داخـــل المـــدارس  اتن ضـــروريا االســـتفادة مـــن اإلمكانـــوفهـــم الطـــالب حصـــص التربيـــة الرياضـــية فكـــا

وفرتهـا الدولـة لخدمـة العمليـة التعليميـة فالمـدارس مجهـزة بمعامـل الوسـائط المتعـددة التـي يجـب  يوالت
وخاصـــة فـــى عمليـــة االســـتفادة منهـــا لتطـــوير العمليـــة التعليميـــة لمواكبـــة التقـــدم العملـــي والتكنولـــوجي 

محاولـــة للتطـــوير والتحـــديث وتطبيـــق مـــا هـــو حـــديث وتطبيـــق لبحـــث التعلـــيم والتـــدريب لـــذا فـــإن هـــذا ا
  . التكنولوجيا المتقدمة

(    كليـر إسـتراتيجية اسـتخدامإلـى  طـرقومن الدراسات السابقة وعلي حد علم الباحث أنه لم ي
وهـذا  وبخاصة الوثب الطويل  رياضيةال مهاراتالمن خالل تقنية الهيبرميديا في تعلم ) تفريد التعليم 

 تالميـذعلي تعلم مهارة الوثـب الطويـل لـدي  اإلستراتيجيةا دفع الباحث إلى دراسة مدي فاعلية هذه م
  . المرحلة اإلعدادية

  : والحاجة إليه أهمية البحث 3/  1
اســـتخدام برمجيـــة تعليميـــة بإســـتراتيجية كليـــر باســـتخدام بعـــض وســـائل التكنولوجيـــا  1/ 3/  1

  . علي تعلم مهارة الوثب الطويل
تطــــوير دور المـــــدرس بالتربيـــــة والتعلــــيم وجعلـــــه أكثـــــر فاعليــــة مـــــع تطـــــوير أســـــاليب  2/ 3 / 1

   . التدريس
مـــن االســـتخدام التفـــاعلي المتناســـق ألكبـــر عـــدد مـــن الوســـائط التعليميـــة ى صـــو لقاالســـتفادة ا 3/ 3/  1

  . والكمبيوتر
ــــر تقليد  4/  3/  1 ــــد اســــتخدام أســــاليب غي ــــة للمــــتعلم عن ــــروق الفردي ــــة واالهتمــــام مراعــــاة الف ي

  . بمعدالت التعلم
المرحلـة اإلعداديـة الـذين سـوف يظهـرون بمسـتوي متميـز والوصـول  تالميـذب االهتمـام 5/ 3/  1

  . بهم إلى مستوي عالي
  . ترسيخ وتعميق المادة التعليمية وٕاطالة فترة احتفاظ المتعلم بالمعلومات 6/  3/  1

  
  

  
  



 

  :هدف البحث 4/  1
تعلـم  فـيعـرف علـي فاعليـة برنـامج تعليمـي مقتـرح بإسـتراتيجية كليـر البحث إلـى التهذا هدف ي

  : المرحلة اإلعدادية من خالل تالميذمهارة الوثب الطويل لدي 
  .تأثير إستراتيجية كيلر علي القدرات البدنية والمستوي المعرفي للمستويات الثالثة 1/ 4/  1
المســتويات  ىنيــة والمســتوي المعرفــي لــدالفــروق فــي القياســات البعديــة فــي القــدرات البد 2/ 4/  1

  .الثالثة
نســـب التحســـن بـــين القياســـات القبليـــة والبعديـــة للقـــدرات البدنيـــة والمســـتوي المعرفـــي لـــدي  3/ 4/  1

 .مستويات البحث الثالثة قيد البحث

 

  :ثفروض البح 5/  1
بـين ) لمرتفـعا –المتوسـط  –المـنخفض (ق ذات  داللة إحصـائية للمسـتويات الثالثـة توجد فرو ـ  1

القيــاس القبلــي والبعــدي فــي القــدرات البدنيــة والمســتوي المعرفــي قيــد البحــث ولصــالح القيــاس 
  .البعدي

بـــين ) المرتفـــع –المتوســـط  –المـــنخفض (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية للمســـتويات الثالثـــة  -2
  .توي المرتفعلصالح المسو البعدي في القدرات البدنية والمستوي المعرفي قيد البحث القياس 

توجــد نســب تحســن فــي القــدرات البدنيــة والمســتوي المعرفــي بــين القيــاس القبلــي والبعــدي لــدي  -3
   .المستويات الثالثة ولصالح المستوي المرتفع

  :المصطلحات المستخدمة 6/  1
  : Learning التعليم 1/  6/  1

إلـى أعـداد كافـة جوانبـه  هو تغير ثابت نسبيا في السلوك ينشأ من نشاط يقوم به الفرد ويهدف
  ) 1: 20(. لممارسة حياة أفضل ويستمر التعليم مدي الحياة دون توقف

  :  Strategy اإلستراتيجية 2/  6/  1

ومتسلسـل  منـتظممجموعة اإلجراءات والخطوات التدريبية التي يقوم بها المعلـم وتحـدث بشـكل 
  ) 1: 37(.  ومحدد مسبقا مرجوةبهدف تحقيق أهداف 

  



 

  : التعليم المفرد 3/  6/  1

اســب تنهــو مجموعــة اإلجــراءات إلدارة عمليــة التعلــيم بحيــث ينــدمج المــتعلم بمهمــات تعليميــة 
احتياجاته وقدراته الخاصة ومستويات المعرفة يهـدف إلـى تطويـع المـتعلم وتكيفـه وعـرض المعلومـات 

ه التعليميــة الســابقة حيــث خلفيتــبتشــكيالت مختلفــة تتــيح لــه حريــة إختيــار النشــاط الــذى يناســبه مــن 
  . وسرعة تعلمه ونمط تعلمه بهدف تحقيق األهداف المرغوبة فيها إلى درجة اإلتقان

 )34  :41 (  

  ): نظام التعليم الشخصي(إستراتيجية كيلر  4/  6/  1

هي أحدي استراتيجيات التعليم المفرد المعاصر وتتيح لكل مـتعلم أن يسـير فـي التعلـيم بمعـدل 
وتعطـي لـه الفرصـة للوقـت الكـافي إلتقـان الـتعلم وجعـل عمليـة التعلـيم سـهلة ، لخاصـةسرعته الذاتيـة ا

                  .  وممكنه بالنسبة للمتعلم مهما كانت استعداداته أو قدراته أو معـدل سـرعته الخاصـة

                                                                                      )49 :327 (  

  ) الوسائل الفائقة(الهيبرميديا  5/  6/  1
تعليميـــة تســـتخدم فـــي نقـــل وتقـــديم المعلومـــات بصـــورة غيـــر خطيـــة واالســـتفادة  إســـتراتيجيةهـــي 
ـــين مجموعـــة مـــن الوســـائط  لحســـبية للمـــتعلم البصـــرية والســـمعيةبالمـــداخل ا ـــه وب ـــوفير التفاعـــل بين وت

مـــات فـــي صـــور ورســـوم متحركـــة وثابتـــة وأفـــالم وألـــوان التعليميـــة المتعـــددة التـــي تخـــزن عليهـــا المعلو 
متناســقة وتســجيالت صــوتية وموســيقي وكــذلك الــتحكم فــي الوصــول إلــى معلومــات بســرعة وســهولة 

  )259:81(  .لتحقيق األهداف التعليمية بكفاءة عالية

  :تتكنولوجيا التعليم 6/  6/  1
ج المـواد واآلالت ويقـدمها بغـرض تعريف الموسوعة األمريكية ذلك العلم الذي يعمل على إدما

  :وتقوم في الوقت الحاضر على نظامين ، القيام بالتدريس وتعزيزه

 Hard Wareهي األدوات التعليمية : األول 

  ) Soft Ware    )82  :126هي البرمجيات التعليمية : الثاني 
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  القراءات النظرية 1/  2
 التعلم  1/ 2/1

غيــر فــي أداء المــتعلم أو تعــديل ســلوكه نتيجــة أنــه ت) م2001" (مصــطفى ســالم" "هقــوفي" تعرفــه 
بمعنـى أن الـتعلم مـرتبط بتعـديل السـلوك والخبـرات التـي ،لمروره بخبرات تعليميـة معينـة والمـران عليهـا

رض غــيمــر بهــا المــتعلم فيحــدث التعــديل فــي الســلوك للمــتعلم أثنــاء إشــباع الحاجــات وبلــوغ األهــداف ب
  .)25 :81( التكيف في المواقف الجديدة

يســـتدل عليـــه مـــن أثـــاره ونتائجـــه ،أنـــه نشـــاط إنســـاني) م2002" (محمـــود مهـــدي ســـالم"ويعرفـــه 
باعتباره تغيرًا في السلوك ناتجًا عن تفاعل الفرد في موقف معين وظروف خاصـة وهـذا التغيـر يعبـر 

  ) 40:  69( والتمرين،شبه دائم في األداء للفرد ويحدث تحت تأثير الخبرة أو الممارسة 

  

أن التعلم تغير ثابت نسبيًا في السلوك أو الخبـرة ) م2000"(ام مختار حميدة وآخرونإم"ويشير
  ) 43:  13(جة للنضج الطبيعي أو ظروف عارضة ينجم عن النشاط الذاتي للمتعلم نتي

  
أن التعلم عملية أساسية في الحياة فهو يشغل جانبًا هامـًا فـي  )م1996(كما يذكر زاهر أحمد 

وتظهر نتائج الـتعلم فـي ،م ذلك من خالل تعلمه أساليب السلوك التي يعيش بهاحيث يت،حياة كل فرد
  ) 123:  29( .ألوان النشاط التي يقوم بها الفرد وفيما يتخذه من أعمال 

  :شروط التعلم 1/ 1/ 2/1
  أهمية وجود دافع يدفع المتعلم نحو الموضوع الذي يتعلمه.  
  يحقق الغرض الذي يرد الوصول إليه أن يقوم المتعلم بالتدريب وبذل الجهد حتى.  
  ضرورة وصول المتعلم إلى مرحلة النضج أو مستوى النمـو الـالزم  للقيـام بأوجـه النشـاط

  .التي يتطلبها الموقف التعليمي 
  ضرورة فهم العالقات التي يتطلبها الموقف التعليمي.  
 متـد إلـى تعـديل ال يقتصر على حدود تحصيل الحقائق أو المعلومات المعينة فقط إنمـا ي

 )9: 56( دة القدرة على التفسير والتطبيق االتجاهات وٕالى زيا

  
  



 

 

  :أسس التعلم 2/ 1/ 2/1
أنه يجب على المتعلم مراعـاة بعـض األسـس عنـد اختيـار  م2001"وفيقة مصطفى سالم"تذكر 

  :وسائل االتصال التعليمية التي يمكن استخدامها عند تعليم جوانب التعلم وتتمثل في

فيجـــب اختيـــار وســـائط االتصـــال التعليميـــة التـــي : الفـــروق الفرديـــة بـــين المتعلمـــين 1/ 2/ 1/ 2/1
  .يستطيع من خاللها مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 

يجب أن يشارك المتعلم في البحـث عـن المعلومـات مـن مصـادرها : مشاركة المتعلم 2/ 2/ 1/ 2/1
  .ه في عملية تعلمه وأهميت. وأن يعرف ما هو الشئ المطلوب منه

وهو العملية التي يعي المتعلم عن طريقها العـالم ،اإلدراك أساس التعلم: اإلدراك 3/ 2/ 1/ 2/1
  .ويفسر حسب خبراته السابقة مستخدمًا في ذلك الحواس الخمسة ،الذي يحيط به

)80:81(  

  :تكنولوجيا التعليم 3/ 1/ 2/1
ــرًا فــي االر  ــتعلم دورًا كبي ــا ال تقــاء بمســتوى األداء وهــي ال تعنــي مجــرد اســتخدام  تلعــب تكنولوجي

اآلالت واألجهزة الحديثة ولكنها تعني طريقة في التفكير لوضع منظومة مـع اسـتخدام كـل اإلمكانـات 
  .التي تقدمها التكنولوجيا لتحقيق األهداف المحددة

  :مفهوم تكنولوجيا التعليم 1/ 3/ 1/ 2/1
" ونـتك"وهي تتكون من مقطعين األول، نية إغريقيةكلمة يونا (Technology)كلمة تكنولوجيا

معنـــى علـــم والكلمـــة بمقطعيهـــا تشـــير إلـــى علـــم الحرفـــة أو " لـــوجي"بمعنـــى حرفـــة أو صـــنعة والثـــاني 
وهي كلمة إنجليزية تعنـي التقنيـة أو األداء  (Technique)الصنعة ويشتق المقطع األول من كلمة 

ع الثـاني فـإن كلمـة تكنولوجيـا بمقطعيهـا فـي هـذه الحالـة وٕاذا ما وضعنا فـي اعتبارنـا المقطـ،التطبيقي 
تشير إلى علم التطبيق وهم العلم الذي يهتم بحرفة أو صـنعة تطبيـق النظريـات ونتـائج البحـوث التـي 
نتوصل إليهـا فـي مجـاالت العلـوم المختلفـة وبكيفيـة تنظيمهـا وترتيبهـا بمـا يسـمح باإلفـادة بهـا لتطـوير 

  )   17:14(ميةاألداء في المواقف التعلي

القواعـــد التـــي يجـــب مراعاتهـــا عنـــد اســـتخدام تكنولوجيـــا التعلـــيم  2/ 3/ 1/ 2/1
ووسائلها المتنوعـة أثنـاء تعلـيم مهـارات األنشـطة الرياضـية يمكـن توضـيح ذلـك فيمـا 

  .يلي 
 



 

 

  تحديد الهدف من استخدامها.  
  الغرض منها ال يكون للترفيه بل هو جزء مكمل للعملية التعليمية.  
 وقف التعليمي هو الذي يحدد المستوى جودتها من عدمه الم.  
  ارتباطها بالمنهج والتكامل معه.  
  من العتماد المتعلمين وخبراتهم السابقة ومستوى ذكائهم.  
  إبعاد ما يشتت انتباه المتعلم.  
  صدق المعلومات التي يقدمها.  
  يجب أن تتيح الفرصة للمتعلم بأن يكون ذات فاعلية ونشاط.  

 )62 :25(  

  :تفريد التعليم 4/ 1/ 2/1
. يســير االتجــاه العــالمي فــي كثيــر مــن دول العــالم نحــو تطــوير العمليــة التعليميــة بكــل أبعادهــا

  . ويسهم في تقدمه، حتى يواكب التعليم المجتمع

ـــة ـــة التعليمي ـــيم الفـــردي أحـــد مـــداخل تطـــوير العملي ـــاد أعـــداد الطـــالب ، ويعـــد التعل فنظـــرًا الزدي
فضــًال عــن مشــكلة الفــروق ، قلــت عمليــات التفاعــل والتواصــل بــين المعلــم والطــالب، المقبــولين ســنوياً 

من أهـم المشـكالت التـي تواجـه العمليـة التعليميـة فأسـلوب الـتعلم اصبحت والتي ،الفردية بين الطالب
وال يـؤدي إلـى وصـول نسـبة كبيـرة ،د ال يتناسـب مـع القـدرات العقليـة المختلفـة للطـالباعي السـائالجم
األمـر الـذي يترتـب عليـه عـدم تحقيـق نسـبة كبيـرة مـن األهـداف . إلـى مسـتوى واحـد مـن اإلتقـان منهم

  .التعليمية التي نسعى إلى تحقيقها مما يشير إلى انخفاض فاعلية النظم التعليمية السائدة

 )70 :61  (  
  :مفهوم تفريد التعليم 1/ 4/ 1/ 2/1

     -:نذكر منھا مايلي،تعدد تعريفات تفريد التعليم
إلدارة عمليـــة  طريقـــة" التعلـــيم المفـــرد بأنـــه) 1994ومحمـــد ذبيـــان،إســـكندر  لويعـــرف كمـــا(
بحيث يندمج التالميذ في مهام تعليمية تتناسـب مـع حاجـاتهم ومسـئولياتهم وخلفيـاتهم المعرفيـة ،التعليم

المعلـم اف وبإشـر ،وقد يكون أسلوبًا يتيح الفرص للتالميـذ لدراسـة المـادة التعليميـة حسـب سـرعة تعلمـه،
  .الذي يعاونهم في حل المشكالت التي تواجههم في أثناء دراستهم في تحقيق األهداف التعليمية

)48 :418(  



 

 

تغيير منهجي بهدف اإلهتمام "أن التعليم المفرد هو Fletcher ) 1992(ويرى فليتشر 
ات من األفراد بحيث وتصميم برامج لمجموع،والتركيز عليه في عمليتي التعليم والتعلم،بالفرد المتعلم

  )274: 90(.يترك أمر نقدمهم إلى قدراتهم الفردية وسرعتهم الذاتية

  :اإلستراتيجية التعليمية 2/ 4/ 1/ 2/1
للتعلـيم فـي الـدرس تـؤدى  fram workتعتبـر إطـارانهـا   )م1994(وتـذكر عفـاف عبـد الكـريم

التغذيـة ،التقـدم بـالمحتوى،وصـيلأعمـال الت،حوله وظائف التدريس المختلفـة تتمثـل فـي انتقـاء المحتـوى
 Delivery Systemحيــث ينظــر إلســتراتيجيات التــدريس كــنظم المحتــوى للمــتعلم،والتقــويم،الرجعيــة

ماذا ينقل للمتعلم فيجب أن نمد كل مـتعلم "كيف ينقل المحتوى وليس"واألساسي في اإلستراتيجية هو 
فــرص للممارســة الصــحيحة والتقــدم بمحتــوى مالئــم يوصــل لــه بوضــوح تــام ويجــب أن تتــاح للمــتعلم ال

  )218: 43(.المناسب كما يجب أن نمده بالتغذية الراجعة عن أدائه

  -:تعريف اإلستراتيجية 2/1/ 4/ 1/ 2/1
أمـــا "يعرفهـــا حلمـــي الوكيـــل بأنهـــا مجموعـــة القواعـــد العامـــة التـــي تعنـــى بوســـائل تحقيـــق هـــدف 

  .شملها اإلستراتيجية في السلوكفهو الوسائل التي تتبع لترجمة القواعد التي ت" التكنيك
علــم أو فــن الحــرب أو وضــع الخطــط وٕادارة "كمــا تعــرف اإلســتراتيجية فــي القــاموس اإلنجليــزي بأنهــا
  .العمليات الحربية ويلزم للخطة براعة التخطيط والتدبير

ـــــــي تحكـــــــم إتجـــــــاه  ـــــــوانين والقواعـــــــد الت ـــــــالدة بأنهـــــــا مجموعـــــــة مـــــــن الق ـــــــؤاد ق كمـــــــا يعرفهـــــــا ف
كمــا أنهــا طريقــة منظمــة لعمــل مجموعــة مــن القــدرات حيــث ،وحــل المشــكالت،القــراءة،االســتماع:(الفــرد

  ) 22: 3(. معلومات+مهارات أو فنون:القدرات عبارة عن

نقـًال عـن الموسـوعة الدوليـة للتربيـة أن اإلسـتراتيجية عبـارة  )2000(وتذكر هالـة محمـد توفيـق
معلـم والمـتعلم والتـي تتمثـل فـي مجموعـة عن تتابع األحداث والتفاعالت الجوهريـة التـي تحـدث بـين ال

   )34: 78( .من األفعال المصممة للحصول على المخرجات التعليمية المرغوبة

نظـام يهـدف إلـى تعلـيم المـتعلم مـن خـالل "فيـرى أن التعلـيم المفـرد) 1993(أما يعقـوب نشـوان
يقــة التــي يراهــا مناســبة ووفــق قدراتــه وٕامكاناتــه وبالطر ،قيامــه باألنشــطة التعليميــة معتمــدًا علــى نفســه

مــع حــد أدنــى مــن ،الكتســاب المعلومــات واالتجاهــات والمهــارات باإلضــافة إلــى مهــارات الــتعلم الــذاتي
  )17: 84( .إشراف المعلم وتوجيهه وٕارشاده



 

 

يوجـد وال . واألصول التي يرجعون إليهـا التعريـف،تعددت تعريفات تفريد التعليم بتعدد المعرفين
يمكــن استخالصــها مــن والتــى 0التــي يمكــن أن تجمــع بيــنهم  بالســمات المميــزةأتفــاق بــين المعــرفين إال

  -:ومن األصول التي يمكن إرجاع تعريف التعليم إليها األتي،هذه التعريفات
 نمط من التعليم والتعليم   
  التربيـــة التكيفيـــةAdaptive Education  أي تكييـــف المواقـــف التعليميـــة لتـــتالءم مـــع

  خصائص المتعلم
 هجي يهتم بالفرد ويترك أمر تقدمه إلى قدراته وسرعته الذاتيةتغيير من.  
 التعليم المصمم لحاجات المتعلم.  
 اتجاه حديث في التعليم.  
  تزويد كل متعلم بخبرات تعليمية تتناسب مع قدراته  
 تنظيم البيئة المحلية.  
 31: 17( .طريقة إلدارة الصف(  

  :أهداف تفريد التعليم 3/ 4/ 1/ 2/1
  وق الفردية بين األفرادمراعاة الفر.  
 تحقيق ديمقراطية تعليمية.  
 تنمية االستقاللية في التفكير والعمل وتحقيق الذات لدى المتعلم.  
 مراعاة االنفجار المعرفي والتقدم التكنولوجي.  
 تلبية حاجات إبداعية.  
 وقلة أعداد المعلمين المؤهلين،مواجهة ازدياد أعداد الطالب على مقاعد الدراسة.  

  )17 :73(  

  :أسس تفريد التعليم 4/ 4/ 1/ 2/1
م أن تفريــد التعلــيم يقــوم علــى بعــض األســس والمبــادئ العامــة 2004يــذكر أحمــد محمــود ســالم 

  .اجتماعية وتقنية ويمكن توضيحها فيما يلي،وثقافية،ونظرية،تتمثل في أسس نفسية

  :ماألسس النفسية والنظرية لتفريد التعلي: المحور األول 4/1/ 4/ 1/ 2/1

  أستمد تفريد التعليم أسسه وٕاجراءاته النفسية من مجموعة من النظريات السيكولوجية 
  
  



 

 

  -:ونتائج مجموعة من البحوث والدراسات تتمثل فيما يلي
  أستمد تفريد التعليم من المدرسة السلوكية بعض أسسه وتتمثل فيما قدمه سكينرSkinner.  
  عملية التعزيز للسلوك في عملية الـتعلم أو أيضًا على ) سكينر(وأكدت المدرسة السلوكية

  .ما يسمى التغذية الراجعية
  كمــا أكــدت المدرســة الســلوكية أيضــًا علــى أهميــة تحديــد المهمــات التعليميــة وتقســيمها إلــى

ـــيم الوحـــدة تلـــو األخـــرى و  ك مـــن أســـس لـــصـــبح ذأوحـــدات تعليميـــة صـــغيرة حيـــث يـــتم تعل
  .وٕاجراءات تفريد التعليم

 يــة يم إلــى نظــرة جانأســتند تفريــد التعلــيGagne  فــي ضــرورة تــوفير األســتعداد للــتعلم لــدى
المـــتعلم وتـــوفير الخبـــرات التعليميـــة الذاتيـــة التـــي تعتمـــد علـــى الخبـــرات الســـابقة ليمـــر بهـــا 

وكذا أهمية مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين فكل مـتعلم يعتبـر ،المتعلم إلحداث التعلم
  .حالة خاصة في تعلمه

 د التعلــيم علــى مــا أكــده بياجيــة أســتند تفريــPiaget فكــل ،علــى ضــرورة الــتعلم الضــروري
  )76: 8(                       .متعلم يتخير من البدائل ما يتالءم مع قدراته وميوله

  :األسس االجتماعية والثقافية والتقنية لتفريد التعليم: المحور الثاني 4/2/ 4/ 1/ 2/1

  -:قافية واالجتماعية والتقنية للتعليم المفرد فيما يليات الثرر حدد يعقوب نشوان المب
  

          :المبررات االجتماعية للتعليم المفرد 1/ 4/2/ 4/ 1/ 2/1

إن التغيرات االجتماعية قد أبرزت ما على التربية القيام به لمواجهة ما يحدث من تغيرات فـي 
  -:المجتمعات الحديثة والتي يمكن تلخيصها في ما يلي

 الحرية الفردية واسـتقاللية الفـرد :المجتمعات الحديثة على عدد من االتجاهات مثل تأكيد
واعتماده على نفسه في اختيار أساليب صيانة الشخصـية فبـدأت هـذه المجتمعـات تـوفر 

  .الظروف المالئمة لكل فرد لممارسة حريته
 فـــرد علـــى فالبـــد مـــن تنميـــة القـــدرة لـــدى ال،التفـــاعالت االجتماعيـــة أخـــذت صـــبغة الفرديـــة

لذا فإنه من الضـروري أن يكتسـب الفـرد المهـارات الفكريـة والعلميـة ،التفاعل مع اآلخرين
  .الذاتية التي تمكنه من هذا التفاعل

 ـــــدور االجتمـــــاعي للفـــــرد متغيـــــر ومتعـــــدد ـــــدور ،ال ـــــوظيفي أو ال ـــــى المســـــتوى ال ســـــواء عل
بنفســـه إلـــى فهـــذه األدوار تفـــرض علـــى الفـــرد الـــتعلم الـــذاتي ليصـــل ،االجتمـــاعي األســـري

 .أفضل الطرق لفهم هذا الدور والقيام بمسؤولياته وواجباته



 

 

  المبررات الثقافية للتعليم المفرد 2/ 4/2/ 4/ 1/ 2/1

  االنفجار المعرفي يفرض على التربية ضرورة األخذ بالتعليم الفردي ليتمكن كل فرد مـن
  .حتى يتابع التطورات المعرفية،تعليم نفسه بنفسه

 يــة تلبيــة حاجــات الفــرد اآلتيــة أو المتوقعــة فــي ضــوء مــا يســتقبله مــن مــن واجبــات الترب
ثـــم الموازنـــة بـــين هـــذه الحاجـــات وبـــين الخصـــائص ،بـــدائل ثقافيـــة مـــن الثقافـــات األخـــرى

  .الثقافية واالجتماعية السائدة
 فالبد من إعطاء الفرد دورًا متميزًا في التعليم والتعلم،المعرفة متغيرة ومتجددة.  

  المبررات التقنية للتعليم المفرد  3/ 4/2/ 4/ 1/ 2/1

  التركيز على استيعاب الفرد المتعلم لما هو قائم من وسائل تقنية باإلضافة إلـى مـا يسـتجد مـن
  .هذا المجال

 اكتساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي حتى يستطيع استخدام األجهزة والوسائل والطرائق التقنية.  
 التقنية وتطوراتها يحتم األخذ بمبدأ تفريد التعليم تباين تفاعل األفراد مع التغيرات.  

)84 :216(  

  :مبادئ تفريد التعليم 5/ 4/ 1/ 2/1
أن مبــادئ تفريــد التعلــيم تتمثــل  1998محمــد محمــود الحيلــة،يــذكر كــًال مــن توفيــق أحمــد مرعــي

  -:فيما يلي
 تحديد األهداف التعليمية يزيد من فاعلية التعلم.  
 ي ضروري لبناء التعلم الالحقالتعرف إلى التعلم القبل.  
 أمر سهل التعلم،ونقاط الضغط لمعالجتها. تحديد نقاط القوة لدى المتعلم لتعزيزها.  
 تيسر نشاط المتعلم يجعل المتعلم أكثر فاعلية.  
 تكرار التغذية الراجعية تؤثر في تثبيت التعلم.  
 تقديم التغذية الراجعة الفورية يؤثر في فعالية التعلم.  
 إلدارة الجيــــدة للظــــروف التعلميــــة التعليميــــة المحتملــــة وتنظــــيم ترتيبــــات التعزيــــز أعتمــــاد ا

  .يؤدي إلى تعلم أكثر فعالية،للمتعلم
 توافر سرعة تعلم خاصة بكل متعلم وفقًا لقدراته الخاصة.  
 أستخدام االختبارات القبلية والذاتية والبعدية يزيد من فعالية التعلم.  
 84: 17( .األختبار التقويمي(  



 

 

  :مجاالت التعليم المفرد 6/ 4/ 1/ 2/1
  :تفريد األهداف التعليمية 1/ 6/ 4/ 1/ 2/1

تعـــد األهـــداف موجهـــات أساســـية فـــي تعلـــم المـــتعلم لـــذى ينبغـــي وضـــح قائمـــة مرنـــة لألهـــداف 
التعليميــة نســمح لكــل مــتعلم أن يختــار منهــا أهــداف يســتطيع إنجازهــا إضــافة إلــى ذلــك ينبغــي ترتيــب 

  .ية ومتسلسلة بحيث تالءم قدرات المتعلمين وحاجاتهماألهداف بصورة منطق

  :تفريد محتوى المادة األساسية 2/ 6/ 4/ 1/ 2/1

ينبغــي لتحقيــق أهــداف تفريــد التعلــيم تقــديم مــادة دراســية تناســب مســتويات المتعلمــين وقــدراتهم 
  .وحاجاتهم

  :تفريد األنشطة التعليمية  3/ 6/ 4/ 1/ 2/1

لفــرص أمــام المــتعلم ليأخــذ دورًا إيجابيــًا نشــطًا فــي تعلمــه وممارســة يــتح تفريــد التعلــيم الفــردي ا
األنشـــطة المختلفـــة ولمـــا كانـــت قـــدرات المتعلمـــين مختلفـــة فإنـــه ينبغـــي التوزيـــع فـــي محتـــوى األنشـــطة 

  .ومستوياتهم وذلك لتناسب قدراتهم ورغباتهم

  :تفريد تقويم التعليم 4/ 6/ 4/ 1/ 2/1

  :ونتائجه البد من تنوع االختبارات وھيحتى يحقق تفريد التعليم أھدافه 
 وتهدف إلى التشخيص الدقيق لكل متعلم: التسكين.  
 وتهدف تحديد المستوى الذي سوف يبدأ عنده المتعلم: القبلية.  
 وتستخدم أثناء الدراسة لوحدة معينة: الضمنية.  
 وتستخدم عند االنتهاء من الدراسة للوحدة التعليمية: البعدية.  

   :تفريد الوسائل التعليمية  5/ 6/ 4/ 1/ 2/1

ينبغي تـوافر عـدد كبيـر مـن الوسـائل التعليميـة المتنوعـة المسـموعة والمطبوعـة أو غيرهـا حتـى 
يختــار منهــا المــتعلم مــا يحقــق أهدافــه ويتفــق مــع قدراتــه وحاجاتــه وعلــى ســبيل المثــال البــد مــن تــوافر 

  .الصور والمجسمات والرسوم واألفالم السينمائية وغيرها

  

  

  تفريد خطوات التعليم وسرعة التعلم  6/ 6/ 4/ 1/ 2/1



 

 

ينبغــي أن تــتالءم خطــوات التقــدم مــن هــدف ألخــر أو مــن نشــاط ألخــر مــع قــدرات المتعلمــين 
وســرعتهم الذاتيــة حيــث يســمح للمــتعلم بالتقــدم وفــق ســرعته التــي تحفــزه للعمــل وال يــدفع للعمــل بســرعة 

  )21: 32(. أكثر مما يستطيع تحصيله

   :إستراتيجية التعليم الفردي 7/ 4/ 1/ 2/1
قـد ،أى يـتعلم التلميـذ فيـه كيـف يـتعلم،يعتمد الطالب علـى نفسـه فـي التعلـيم الـذاتي بدرجـة كبيـرة

  .أخذ هذا االتجاه صورُا متعددة مثل التعليم المبرمج والتعليم بالمراسلة والجامعة المفتوحة
  

إسـتراتيجية بلـوم للـتعلم حتـى الـتمكن يستخدم التعليم البرنامجي الضروري كطريقة عالجية فـي 
ـــــــاز( ـــــــك ) مســـــــتوى االمتي ـــــــة مـــــــن خـــــــالل تل ـــــــة عالجي ـــــــامجي كطريق ـــــــردي البرن ـــــــتعلم الف يســـــــتخدم ال

ويقصــد بــالتعلم المبــرمج أنــه طريقــة مــن طـرق التعلــيم الفــردي تمكــن التلميــذ مــن أن يعلــم ،اإلسـتراتيجية
ة وتكتـب فـي إطـارات ويتطلـب كـل نفسه بنفسه بواسطة برامج تقسـم فيـه المعلومـات إلـى أجـزاء صـغير 

باالســتجابة الصــحيحة الموجــودة باإلطــار ،ثــم تقــارن هــذه االســتجابة،ســؤال مــن التلميــذ القيــام باســتجابة
 .وهكذا حتى يصل في النهاية إلى السلوك المحدد،التالي له

)57 :12(  

  :(  PSI  ) رنظام التعليم الشخصي أو خطة كيل 2/1/2

  :  personalized system of instruction إن نظام التعليم الشخصي
ومولـد هـذا النظـام كـان علـى ،هو أحد إستراتيجيات تفريد التعليم،لريوما يعرف بخطة ك

ــا (Fred Keller)يــد فــرد كيلــر  وكــان يعمــل مــع ،عنــدما كــان أحــد طــالب الدراســات العلي
ًا وقـ،وتحسـينها،حيث تركزت معظم مناقشتهما على العملية التعليمية،صديقه سكنر د طـورا معـ

مـــــورس خـــــالل الحـــــرب العالميـــــة  كيلـــــر شـــــيفروقـــــد تعلـــــم . أفكـــــارًا تـــــتمم العمليـــــة التعليميـــــة
وعلى األهداف ،للسلوك وكان دائمًا ينادي على فردية التعليم مستخدمًا مبدأ التعزيز الفوري،الثانية

  .السلوكية الواضحة المحددة

إن ) 2000(فتـــاح زايـــد وغـــادة عبـــد ال،)2000(جـــيمس ومـــج فرجســـون"ويـــذكر كـــًال مـــن 
إستراتيجية كيلر تعد نظامـًا تعليميـًا يعتمـد علـى تقسـيم المـادة التعليميـة المقـررة إلـى سلسـلة مـن 

يــتم تناولهــا بشــكل منفصــل وتتضــمن كــل منهــا أهــدافًا تعليميــة ) الموديــوالت(الوحــدات الصــغيرة 
مـــنهم ويســـتطيعون محـــددة جيـــدًا لكـــل وحـــدة بحيـــث يعرفهـــا المتعلمـــين ويعرفـــون مـــا هـــو متوقـــع 

التركيــز علــى أهــم نقــاط المــادة ويســتبعد القلــق مــن الموقــف االختبــاري عــن طريــق الســماح لهــم 



 

 

بإعادة دخول االختبار إال أن الـتمكن واإلتقـان مـن المـادة أمـر ال محـيص عنـه حيـث أنـه يجـب 
لم أن يحقــق المتعلمــين مســتوى محــدد مــن الكفـــاءة قبــل اســتكمال الدراســة وعنــدما يجتــاز المـــتع

وحــدة مــا بنجــاح ويصــل إلــى مســتوى الكفــاءة واإلتقــان المحــددين لــه فإنــه يحصــل علــى تعزيــز 
  .ذاتي حيث يشعر بالسعادة والرضا النفسي

)93 :46  ) (42 :15(  

  :وصف إستراتيجية كيلر 1/ 2/1/2
بأنــه تكنولوجيــا إدارة الــتعلم وقــد وضــع هــذا النظــام نظريــة ،يمكــن وصــف هــذا النظــام التعليمــي

حتــى تصــبح إطــارًا لمســاق كامــل ويعمــل المتعلمــون هــذا بصــورة فرديــة ،يــز فــي إطارهــا العلمــيالتعز 
ويسـتعملون الوسـائل والمـواد التعليميـة المتنوعـة أو بـرامج التعلـيم عـن طريـق ،حسب سرعتهم الخاصـة

أو كتيـــب يحتـــوي علـــى دروس ،أو أحـــد األفـــالم الحلقيـــة أو فـــيلم ثابـــت مصـــحوب بصـــوت،الحاســـوب
اح لــه باالنتقــال إلــى مجــة وغيــر ذلــك وعلــى المــتعلم أن يظهــر إتقانــه لكــل وحــدة قبــل الســمتعليميــة مبر 

  ) 362: 17( .ليها الوحدة التي ت

 :(1968) -:مميزات إستراتيجية كيلر 2/ 2/1/2

 حيـث يقسـم ،بمحك معين قبل اإلنتقـال إلـى وحـدة التـي تليهـا،يعتمد مبدأ إتقان الوحدة الدراسية
يمكـن الـتحكم بهـا ،مقرر من المقررات إلى عدد من الوحدات الصغيرة لكل،المحتوى التعليمي

  .بسهولة
 ويعطي الوقت الالزم لتعلمة،يتقدم المتعلم في مادته التعليمية حسب سرعته الذاتية.  
 ال تســـتخدم فيهـــا المحاضـــرات إال فـــي ،والوحـــدات التعليميـــة الصـــغيرة،تؤكـــد الـــدروس المكتوبـــة

ولـيس مـن أجــل ،وزيــادة دافعيـنهم ،أو حـث حـوافز المتعلمـين،حـاالت نـادرة جـدًا كمشـاهدة فــيلم
  .إيصال المعرفة 

 لها أدلة تعليم مطبوعة إليصال المعلومات واإلرشادات للمتعلمين.  
 والتغذية الفورية التي تعزز .،وتقديم المساعدة للمتعلمين، لها مراقبون لتقويم االمتحانات

  ) 363: 17(                                                         .المواقف التعليمية

  

  

  -:المالمح الرئيسية إلستراتيجية كيلر 3/ 2/1/2



 

 

  -:ويتضمن ھذا النظام خمس مالمح رئيسية ھي

 التقدم في المقرر على أساس فردي وفق البرنامج الذاتي للمتعلم.  
 الوصول إلى مستوى اإلتقان شرط االنتقال من وحدة إلى أخرى.  
 بالمساعدين المشرفين الموجهين األستعانة.  

 إستخدام المحاضرة في مناسبات معينة لزيادة واقعية المتعلم نحو التعلم.  
 70: 70(                            .اإلعتماد على المادة المطبوعة ( 

  :تعريف إستراتيجية التعلم اإلتقاني 4/ 2/1/2
، ريس مـادة تعليميـة متسلسـلة علـى نحـو هرمـيتعرف إستراتيجية التعلم اإلتقاني بأنها تقنية لتـد

أو في عدد من ،حيث تكون المادة المراد تعليمها مجزأة إلى وحدات تعطى كل منها في حصة واحدة
  .ويعطى بوقت وتدريس إضافيين،الحصص

ًا الــتعلم لإلتقــان بأنــه فيــه تعــدل ظــروف الفصــل الدراســي "مــدخل تعليمــي"ويعــرف أيضــ
ــتعلم حتــى يــتمكن معظــم الطــالب مــن ،ادلتلبــي احتياجــات الطــالب كــأفر  وكــذلك يعــدل زمــن ال

  .تحقيق الهدف التعليمي
)45 :134 (  

  :إجراءات تطبيق إستراتيجية التعلم اإلتقاني 5/ 2/1/2
 تقديم الهدف التعليمي.  
 إجراء اختبار أولى للتالميذ وهو اختبار المدخالت السلوكية.  
 تقديم مادة التعلم.  
  مدخلي/ائيبن(إجراءات اختبار مبدئي(  
 تطبيق االختبار النهائي.  
 تحديد معيار مستوى اإلتقان                                                                            .

ابعـة النموذج الكامل للتعلم لدرجة اإلتقان في ثالث مسـارات متت) 1996(ويلخص زاهر أحمد 
  .لكل منها مكوناته األساسية

 المسار الرئيسي للنموذج              Basic Line Track  
 مسار اإلثراء                                     Enrichment Track    
 مسار تصحيح األخطاء                             Corrective Track 

  



 

 

 لتعلم حتى التمكنتطبيق إستراتيجية ا يةالشكل التالي يوضح كيف
  

  
                                             

                                                              

                
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  خطوات تطبيق إستراتيجية التعلم حتى التمكن) 1(شكل 
  :إستراتيجية كيلرفي  يزعز الت 6/ 2/1/2

أن مصـممي هـذه الخطـة، (في خطته بقوله يز عز أهمية الت) Keller، 1974(يبرز كيلر 
وفــي ألقصــى درجــة ممكنــة، التربـوي،  كـانوا يهــدفون مــن خاللهــا تعظـيم إثابــة أو مكافــأة الســلوك
واإلحبـــاط، وٕازالـــة الخـــوف والعقـــاب ، واءالوقـــت نفســـه، التقليـــل األكبـــر درجـــة ممكنـــه مـــن االنطـــ

أنـــه فـــي أي موقـــف تعليمـــي ينبغـــي أن تكـــون "لـــر  وتســـهيل نمـــو النشـــاط الصـــيفي، ويضـــيف كي
واإلثابــة مهمــة الــتعلم محــددة بدقــة، وينبغــي أن يكــون الســلوك الحاســم هــو الــذي يــتم القيــام بــه، 

  ) 367:  17(                             .مضمونة ومحدودة) المكافأة(

  

  

 أنشطة إثرائية

  

 الھــــــدف
  التعليمــي
 األول

  

اخــــــتبار 
 المدخالت
 السلوكية

  

  تقـــــديم
 مـــــــــادة
 التعــــــلم

  
االخـــتبار 
المبدئـــــي

  
 االخـــتبار

ــــيالنھائـ

  

 الھــــــدف
 التعليمـــي
الثــــــــاني

  

 أنشطة تصحيحية

  

اختبار مبدئي 
 مكاني



 

 

  :في إستراتيجية كيلر دور المتعلم 7/ 2/1/2
تيجية كيلر في دراسته وفق قدراتـه ومعـدل سـرعته وال يكـون مضـطرًا أو يسير المتعلم في إسترا

مجبـــرًا لتـــرك وحـــدة تعليميـــة إلـــي أخـــري لمســـايرة أفـــراد جماعتـــه حيـــث أننـــا نجـــد أن إســـتراتيجية كيلـــر  
  :اتخذت فيه محورًا لها فعملت علي

  ًأن يكــون المــتعلم متفاعــل مــع كــل موقــف تعليمــي بصــورة إيجابيــة أي أنــه يكــون مشــاركا 
  .نشطًا في جمعها من مصادرها األصلية وليس مستقبًال للمعلومات

  أن يكون المتعلم متحمًال لمسئولية اتخاذ القرارات التي تتصل باختيار األساليب المختلفـة
  .لتحقيق األهداف

  أن يصـــل المـــتعلم إلـــي مســـتوى اإلتقـــان للمـــادة وهـــذا يتوقـــف علـــي اســـتعداداته هـــو ولـــيس
  .تي ينتمي إليهاباستعدادات الجماعة ال

  عمــل علــي عالجهــا أي يقــوم المــتعلم يأن يقــوم المــتعلم بــالتعرف علــي مــواطن الضــعف و
                   .بـــــــالتعرف علـــــــي مـــــــواطن الضـــــــعف ويعمـــــــل علـــــــي عالجهـــــــا أي يقـــــــوم بتقـــــــويم ذاتـــــــه

)17 :365(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

م تعلــــيم الشخصــــي، يمكــــن تقســــينظــــام ال(المكونــــات األساســــية إلســــتراتيجية كيلــــر  8/ 2/1/2
  ).   2(  كما يوضحها الشكل  P. S. Iمكونات نظام التعليم الشخصي 

 

 

 

 

  

 

  

  

  )P. S. Iنظام التعليم الشخصي (المكونات األساسية إستراتيجية كيلر ) 2(شكل 
  :Mastryاإلتقان  1/ 8/ 2/1/2

قبـل االنتقـال إلـي وحـدة أخـري تبعـًا األسـاس لهـذه اإلسـتراتيجية وأن  متطلـب إتقـان الوحـدة هو 
أعلــي إلنجــازات المتعلمــين حيــث ال ينتقــل الطالــب مــن دراســة  اتلــي مســتويإلمعيــار  معــين يــؤدي 

وحدة أخـري فـي المقـرر دول الوصـول لمسـتوي اإلتقـان وفـي هـذه الحالـة يعنـي الوصـول إلـي مسـتوي 
فضـــل أن تكـــون األســـئلة علـــي شـــكل اإلجـــادة أو مســـتوي قريبـــًا مـــن اإلجـــادة عنـــد التقـــدم لالختيـــار وي

  .إجابات قصيرة

  :Unit Sizeحجم الوحدة التعليمية    2/ 8/ 2/1/2
في إستراتيجية كيلر مقسمة إلي وحدات تعليميـة صـغيرة الحجـم وبالتـالي تكون المادة التعليمية 

ــا ســببين الســتخدام الوحــدات التعليمــة . فــإن المتعلمــين يتقــدمون الختبــارات كثيــرة العــدد الصــغيرة وهن
  :الحجم في إستراتيجية كيلر هما

  يستطيع المتعلمون باستخدام الوحدات صغيرة الحجم اختيار المتعلمين في كل هدف مـن
  .أهداف الوحدة أما في الوحدات الكبيرة فتكون الوحدات أقل شمولية في الغالب

  رة فـورًا يمكن تصـحيح أخطـاء المـتعلم فـي الوحـدات الصـغيرة واالختبـارات القصـيرة المتكـر
  .في الدراسةقبل أن يتقدم 

  نظام التعليم الشخصي
P. S. I 

  اإلتقان
Mestry

حجــــــم 
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  :في المقرر التقدمأساس  Self Pacingسرعته الذاتية    3/ 8/ 2/1/2
يتحــرر  نظــام التعلــيم الشخصــي مــن قيــود الوقــت ويســمح للمــتعلم بالســير فــي عمليــة الــتعلم وفــق 

  .معدلة الخاص واستعداده ودون التقيد بمعدل أقرانه

  :التوجيه 4/ 8/ 2/1/2
علــم للمتعلمــين فــي بدايــة الفصــل الدراســي عــن ثقتــه بقــدرة كــل مــنهم علــي إتقــان تعلمــه يعبــر الم

ويوضح لهم أن كل منهم إذا احتاج إلي أية مساعدة فستقدم لـه بالقـدر الـذي يحتـاج إليـه وفـي الوقـت 
ســـيجدون متعـــة فـــي تعلمهـــم بهـــذه الطريقـــة التـــي ستســـاعدهم علـــي التقـــدم فـــي تعلـــم المناســـب وأنهـــم 
  .ريموضوعات أخ

  :Evaluationالتقويم   5/ 8/ 2/1/2
 التقــويم التــي تــوازن بــين النتاجــات التربويــة الناتجــة عــن تطبيــق إســتراتيجية كيلــر  إن دراســات

إستراتيجية كيلـر كنظـام تعليمـي ويشـمل التقـويم علـي والطرق التقليدية تعطي دليًال مهمًا علي فاعلية 
  :االختبارات اآلتية

 اختبارات نهائية.  
 رات المتابعةاختبا.  
 اتجاهات المتعلمين  

 )33  :28 (  

  :التعليم عيوب تفريد 9/ 2/1/2
أي نظــام مــن مزايــا وعيــوب، وتغريــر التعلــيم كنظــام مثلمــًا لــه جوانــب قــوة، ولــه جوانــب  ال يخلــو

  :تتلخص فيما يأتي (Charles, 1971)ارلز  ما ذكرها ش ضعف، ومن هذه الجوانب
 ي القراءةإنه صعب علي التالميذ الضعاف ف.  
 إنه غير مالئم للتالميذ الذين ال يتبعون اإلرشادات والتوجيهات.  
 يعــد صــعبًا علــي التالميــذ بطــيء الــتعلم ألنــه يحتــاجون دومــًا إلــي المســاعدة وتغريــر التعلــيم 

  .يحتاج إلي الدراسة الذاتية والتعليم الفردي
 يالت الفيزيائيـــة، وهـــذه يحتـــاج إلـــي إعـــداد جيـــد، كمـــا يحتـــاج إلـــي اإلمكانـــات الماديـــة والتســـه

 .األمور تكون صعبة التحقق في الدول النامية

 

  



 

 

  :التعليم عدداً من المشكالت منھا دريفكما أن لت
  المشكالت المتعلقة بالمعلم  10/ 2/1/2

 ــذا قــيفت ــيم، ل ر كثيــر مــن المعلمــين إلــي كثــر مــن الكفايــات التعليميــة الالزمــة لتغريــر التعل
  .ت، أو ورشات العمل إلكسابهم مثل هذه الكفاياتينبغي عقد الندوات، والدورا

  يعاني كثير من المعلمين من كثرة عدد حصصهم األسبوعية، إضافة إلي كثرة عـدد
علــــي كواهــــل المعلمــــين أعبــــاء وجهــــودًا  يالطــــالب مــــن الصــــف الواحــــد، وهــــذا يلقــــ

التعلـــيم يحتـــاج مـــن المعلـــم إلـــي إعـــداد ســـجالت خاصـــة،  دريـــفإضـــافية، خاصـــة أن ت
  .مليات التخطيط والتقويمتسهل ع

  .المشكالت المتعلقة بتنظيم المدرسة وٕامكانياتها 11/ 2/1/2
 يفتقر كثير من المدارس إلي األجهزة واألدوات التعليمية مع أنها ضرورية للتعليم الفردي وبعدد كاف.  
 يحتاج كثير من المدارس إلي أبنية وقاعات.  
 ســاب كثيـــر مـــن الكفايــات التعليميـــة الالزمـــة يحتــاج المـــديرون والمشــرفون التربويـــون إلـــي اكت

  .التعليم وذلك للمساعدة في تنفيذه وتطويره دريفلت

  :مفهوم الهيبرميديا 3/ 2/1
ظهــــرت الهيبــــر ميــــديا نتيجــــة فــــي تكنولوجيــــا االتصــــال والكمبيــــوتر، فهــــي أحــــد المســــتحدثات 

رة لتقــديم مــداخل جديــدة التكنولوجيــة التــي تعمــل علــي التوســيع فــي المعرفــة، كمــا أنهــا تتبــع فــرص كبيــ
اتصـال تعليميـة متعـددة فـي بوسـائط . للمتعلم تمكن المتعلم مسـتخدم الكمبيـوتر مـن تنـاول المعلومـات

  .شكل برامج تعليمية غير خطية

للمعلومــات حيــث تقــدم  رميــديا عبــارة عــن بنــاء أو هيكــل تــدريجيبمعنــى ذلــك أن الهي
كـة، واألشـكال ظهـور النصـوص، واأللــوان المعلومـة بواسـطة الصـور والرسـوم الثابتـة والمتحر 

  .المتخلفة

)82 :347(  

رميـــديا عبـــارة عـــن برمجيـــات تمكـــن ب، أن الهي)م2000"  (هشـــام ســـيد إبـــراهيم"كر ذيـــو 
المســـتخدم مـــن البحـــث للوصـــول إلـــي المعلومـــات التـــي يريـــدها فـــي صـــورة غيـــر خطيـــة داخـــل 

انتبـــاه فيجـــذب ة الكمبيـــوتر شاشـــتطبيقـــات الوســـائط المتعـــددة فالمســـتخدم يقـــوم بـــالقراءة علـــي 
ويشاهد محتوي العرض  Hot Wordsالكلمات التي تأخذ شكل معين ولون أو تلميح معين  



 

 

ًا  ــــديو  وعناصــــر الوســــائط المتعــــددة األخــــرى أيضــــ ــــا باســــتخدام الصــــوت والموســــيقي والفي هن
  )25: 79( إلي النص في صورة متزامنة باإلضافة 

وقواعـد بياناتهـا تمثـل  )الوسـائل الفائقـة(رميـديا بهي، أن ال2003" (محمد عطيـة خمـيس"ويذكر 
وتكنولوجيــا  Hyper Text Technology تطــور منطقــي يجمــع بــين تكنولوجيــا الــنص الفــائق

، المعلـم Extendedتعنـي الـنص الموسـع   Hyper "فائق"وكلمة   hypermediaالوسائل المتعددة
Generalized   ومتعدد األبعادMultidimensional طلق مصطلح النص الفعـال عمليـًا إال وال ي

ــا الكمبيــوتر علــي ذلــك وظهــرت البطاقــة الفائقــة  التــي   Hyper Cardعنــدما ســاعدت التكنولوجي
وظهــور  1990المــاكينوش ولكنهــا لــم تكــن جيــدة بكفــاءة ومــع بدايــة التســعينات اســتخدمت مــع أجهــزة 

وقـــد ســـاعد ذلـــك علـــي ظهـــور  الشـــبكة العنكبوتيـــة والتـــي أدت إلـــي ظهـــور لغـــة تحديـــد الـــنص الفـــائق
  ) 212: 67( .رميديابوتطوير برمجيات الهيالنصوص 

رميـديا بأن الهي) م2001(ومكـارم حملـي أبـو هرجـة ويؤكد كًال مـن محمـد سـعد زغلـول 
وهــذا األســلوب التعليمــي المتميــز تعتبــر أســلوب تكنولــوجي حــديث فــي مجــال التعلــيم والــتعلم 

ليميــة بصــورة تطاميــة ومتكاملــة يــة مــع الوســائط التعيســاعد المــتعلم علــي أن يتعــايش بإيجاب
عـــن الطريـــق جهـــاز الكمبيـــوتر بشـــكل بمســـاعدة علـــي تحقيـــق األهـــداف التعليميـــة المحـــددة 

  ) 251: 62( .بكفاءة فعالية

رميــديا مــن أكثــر التقنيــات التعليميــة تطــورًا فهــي تتضــمن دمــج أشــكال متنوعــة مــن بوتعــد الهي
التكنولوجيــا هــي مــن خــالل الحاســب اآللــي والميــزة األساســية لهــذه الوســائل التــي يمكــن الــتحكم بهــا 

" الـدين إبـراهيموفـاء صـالح "الدرجة العاليـة لتفاعـل المـتعلم مـع مصـادر عديـدة للمعلومـات ؛ وتـذكر 
أو الوســـائل الفائقـــة تشـــير إلـــي النمـــوذج النظـــري الـــذي تقـــوم عليـــه الوســـائل أن الهيبرميـــديا ) 1999(

احــدي طــرق التصــميم فــي بــرامج الوســائط المتعــددة، وهــي عبــارة عــن كتلــة مــن  المتعــددة فالهيبرميــديا
 ,.Michelle, Aالمعلومــات تتضــمن الــنص باإلضــافة إلــي المــواد الصــوتية والمرئيــة بينمــا يشــير 

والتـــي تضـــمن نقـــاط مـــن  Soft Wareإلـــي أنهـــا تعنـــي مجموعـــة بـــرامج الســـوفت ويـــر ) 1999(
نـا قـد تكـون نكـرة أو نـص أو صـورة أو مصـاحبة مـن صـوت أو هالمعلومات تتصل بالروابط والنقاط 

  .قصاصة من فيديو أو أي نوع أخر من المعلومات أما الرابطة تعني العالقة بين نقطتين

 )15 :80) (80 :35 ) (95 :35  ) (99 :35 (  



 

 

إن الهيبروميـديا مفهـوم جديـد فـي ) Lambert & Ball” )1990“ويري كل من المبر وبـال 
   التعلــيم يــدمج عناصــر الوســائط المتعــددة مــع التطــورات الحديثــة فــي البــرامج التعليميــةتكنولوجيــا 

 & Daraidللكمبيوتر مع النص الفعال في بيئات التعليم والتعلم، بينمـا يشـير كـل مـن ديفيـد وجـان 

Jan  )1989 ( إنهــا تشــبه ميكنــة فــي صــندوق الــتحكم فيهــا بواســطة الكمبيــوتر ولكــن هــذا الصــندوق
أفالم سينمائية وتسجيالت صـوتية وفيـديو مـع إمكانيـة تنسـيق : باإلضافة إلي الكتب كًال منيتضمن 

  .هذه المصادر من خالل عرض المعلومات بأوجه متعددة في قنوات متنوعة

)94 :22 ) (87 :27 (  

اء وتعميـق المعلومـات المسـتفادة مـن وسـائط إثـر معني ذلك أن الهيبرميديا تؤسـس علـي 
ح للمــتعلم بــالتحكم فــي ســرعة وتتــابع ة، وتضــمنها فــي برنــامج تعليمــي يســماالتصــال المتعــدد

المعلومات التي يحتـاج إليهـا، وتفاعلـه مـع البرمجيـة التعليميـة باسـتخدام حواسـه هـذا التفاعـل 
فهــي . يمكــن المــتعلم مــن تحديــد كميــة المعلومــات التــي يســترجعها، والــتحكم فــي ســرعة تعلمــه

ناســـق ألكبـــر عـــدد مـــن أســـلوب يســـمح بتـــوفير طـــرق الـــتعلم األمثـــل لالســـتخدام التفـــاعلي المت
  .وسائط االتصال التعليمية والكمبيوتر

  :ويتضح من العرض السابق أن
مفهـوم حـديث فــي تكنولوجيـا التعلـيم والـتعلم يــتم خاللهـا دمـج عناصـر الوســائط الهيبروميـديا          

  .المتعددة في برمجية كمبيوترية تعليمية تعلمية تستخدم في بيئات التعليم والتعلم
 د عبــارة عــن ارتباطــات غيــر خطيــة لتخــزين كميــات كبيــرة مــن المعلومــات المســتفادة الهيبرميــ

النصوص، الصور، األصـوات، الرسـوم، (من مختلف أنماط الوسائل التعليمية المتعددة مثل 
ســـترجاعها بمرونـــة فائقـــة، والتـــي اباعتبارهـــا وحـــدات معرفيـــة، والـــتمكن مـــن ) لقطـــات الفيـــديو

  للمعلومات بحرية  تمكن للمتعلم الفرصة للوصول
  يصــمم البتكــار بيئــة تعليميــة لالتصــال التعليمــي ويــتم فيهــا التفاعــل بــين الهيبروميــديا برنــامج

المتعلم ومصـادر عديـدة مـن المعلومـات المنظمـة بطريقـة تفريقيـة تمكـن المـتعلم مـن البحـث، 
لــي واالنتقــال واإلبحــار  بحريــة بــين المعلومــات مــن خــالل مســارات غيــر خطيــة والتوصــل إ

  .المعلومات بسرعة فائقة
  الهيبروميديا عبارة عـن بـرامج لتنظـيم وتخـزين المعلومـات فـي صـورة متكاملـة تبادليـة منظمـة

وطاقــات المــتعلم، لتتفاعــل معــًا فــي صــورة غيــر خطيــة مســتخدم فــي ذلــك قــدرات وٕامكانــات 
د مــن ومداخلــه الحســية لمســاعدته فــي تحقيــق األهــداف التعليميــة للبرنــامج وخفــره علــي مزيــ



 

 

الــتعلم بهــدف إتقــان الــتعلم، وتقــديم تعلمــًا فرديــًا يســاعد علــي زيــادة الدافعيــة لــدي المــتعلم مــن 
خــالل التغذيــة الراجعــة الفوريــة ومعرفتــه بنتــائج تعلمــه، وزيــادة قدرتــه فــي الــتحكم فــي عمليــة 

  )237: 64( تعلمه، مما يساعد علي النمو الطبيعي للتركيب المعرفي لديه 

  :ف الهيبرميدياتعري 1/ 3/ 2/1
الهيبرميـديا عبـارة عـن ارتباطـات  ”Susan and John“ 1991وجون  تعريف سوسان

لعـــرض المـــواد النصـــية والرســـوم البيانيـــة والســـمعيات، والبصـــريات بهـــدف حفـــز غيـــر خطيـــة 
المــتعلم لالتصــال بــأكبر كــم مــن المعلومــات وتطــوير مهــارات التحليــل الالزمــة للتفكيــر الناقــد 

  ) 63: 98( .معلوماتعن طريق هذه ال

  :”Thomas Reves“  س ريف تعريف توماس
سـمح للمسـتخدم بالوصـول إلـي المعلومـات فـي تبيانـات كمبيوتريـة ن قاعدة عالهيبرميديا عبارة 

، ويستعمي المـتعلم مـا  والرسومات الخطية، الفيديو، والصوت/ أشكال مختلفة تشمل النص المكتوب
  ) 47: 101(.ماماتهيحتاجه من معلومات الحتياجاته واهت

   :”Carey et al“كاري وآخرون        تعريف 
ارتباطات غير خطية لبناء المعرفة مـن خـالل المعلومـات النصـية متعـددة األنمـاط، عبارة عن 

  ) 35: 86(.والصوت، والرسوم المتحركة، والرسوم البيانية، لقطات الفيديو

  :Gouyeski” 1959“تعريف جايسكي   
التصـــال المتفاعلـــة التـــي يمكـــن اشـــتقاقها وتقـــديمها باســـتخدام الكمبيـــوتر هـــي فئـــة مـــن نظـــم ا

ـــة أو مســـموعة أو موســـيقي، وكـــذا الرســـوم،  ـــة ســـواء كانـــت لغـــة مكتوب الســـترجاع المعلومـــات المخزن
  ) 8: 89( .والصور، والصور الثابتة والمتحركة

  :Vulla” 1994“تعريف فيوال    
المتعلم المبتدئ الكتشاف وٕادراك، وفهم المعلومـات الهيبرميديا عبارة عن نظام يسمح لكل من 

فهــي عبــارة عــن ارتباطــات للمــواد النصــية التــي يمكــن تخزينهــا واســتعادتها . التــي يحتــاج إليهــا بســرعة
 مـــن خـــالل األنظمـــة األساســـية للكمبيـــوتر، وتتضـــمن الصـــور التخيليـــة، والصـــوت والرســـوم البيانيـــة،

صـاء، قالفيديو، والموسيقي، وطـرق متعـددة للبحـث واالستوالرسوم المتحركة، والصور والنص، صور 



 

 

كمــا أنهــا الطريقــة التــي يمكــن بهــا دمــج الصــوت، والرســوم البيانيــة مــع الــتحكم فــي التجمعــات العديــدة 
  ) 198: 102( .للمعلومات المتكاملة الكترونيا

  :1995تعريف زينب محمد أمين 
لتعليميــة التــي تســتخدم بصــورة تبادليــة يقصــد بهــا المعلومــات المتاحــة لمجموعــة مــن الوســائط ا

منظمــة داخــل الموقــف التعليمــي؛ والتــي تتضــمن الرســوم البيانيــة، والصــور الفوتوغرافيــة، والتســجيالت 
متحركـــة، والصـــور الصـــوتية، وصـــور الفيـــديو المتحركـــة، والســـاكنة، والخـــرائط، والجـــداول، والرســـوم ال

لثنائيـــة أو الثالثيـــة األبعـــاد باإلضـــافة إلـــي الـــنص التخيليـــة، والصـــوت، والموســـيقي، واللـــون والرســـوم ا
لتقــديم الخبــرات التربويــة للمــتعلم، وتتكامــل هــذه الوســائط مــع بعضــها الــبعض عــن طريــق الكمبيــوتر 

  ) 9: 30. ( بدرجة تمكن المتعلم من تحقيق األهداف التربوية المرغوب فيها بكفاءة وفاعلية

ميديا هي إستراتيجية تعليمية فـي نقـل، وتقـديم أن الهيبر ) م2001(وتذكر وفيقة مصطفي سالم 
وتــوفير " والســمعية/ البصــرية "المعلومــات بصــورة غيــر خطيــة، واالســتفادة بالمــداخل الحســية للمــتعلم 

التفاعل بينه وبين مجموعة من الوسائط التعليمية المتعددة والتـي تخـزن عليهـا المعلومـات فـي صـورة 
ثابتـــة، وصـــور ورســـوم متحركـــة وثابتـــة، وأفـــالم، وألـــوان نصـــوص مكتوبـــة، لقطـــات فيـــديو متحركـــة و "

والــتحكم فيهــا بســرعة وســهولة بحيــث تســمح للمــتعلم بتكــوين " متناســقة وتســجيالت صــوتية، وموســيقي
ارتباطات منطقية تسهل االنتقال والقفز وحرية الحركة فـي أشـكال غيـر خطيـة بـين أجـزاء المعلومـات 

المخزونة والمجزئة إلي أجزاء صغيرة بمساعدة الكمبيوتر  والتحكم في تبادل كل أو بعض المعلومات
  .لتحقيق األهداف التعليمية للبرنامج التعليمي بكفاءة وفاعلية

)81 :258 (  

أن الهيبرميــديا عبــارة عــن برنــامج لتنظــيم وتخــزين ) م2002(ويشــير كمــال عبــد الحميــد زيتــون 
م تعلمًا فرديـًا فـي أطـر متنوعـة يسـاعد ة علـي المعلومات بطريقة غير متابعة، كما تعتبر أسلوبًا لتقدي

( .زيادة الدافعيـة لـدي المـتعلم مـن خـالل التغذيـة الراجعـة وزيـادة قدرتـه علـي الـتحكم فـي عمليـة الـتعلم
46 :245 (  



 

 

  :جد أننفي ضوء التعريفات السابقة و
 ل التعلـيم تجميع لوسائط تعليمية تتكامل مع بعضها البعض من خالل الكمبيوتر لجعـ الهيبرميديا

أكثر فاعلية وزيادة فعالية العملية التعليمية العلمية نتيجة التكامل بين الوسـائط التعليميـة وتفاعـل 
  .المتعلم معها

  الهيبرميديا نظام متعدد الكتساب المتعلم المعلومات بطريقة غير خطية إذا ما قورنت بالكمبيوتر
  .كوسيط في التعليم والتعلم بطريقة خطية

 اء األساســية فــي نظــام الهيبرميــديا هــى اإلطــارات، والتــي تتكــون مــن أجــزاء صــغيرة وحــدات البنــ
ودقيقــة مــن المعلومــات، وتخزينهــا فــي وســائط اتصــال تعليميــة متعــددة، وٕاعــادة عرضــها بطريقــة 

أو غيـــر )  (يفظـــنـــص ل(غيـــر خطيـــة، ويمكـــن أن تكـــون المـــادة العلميـــة لإلطـــارات فـــي شـــكل 
  ).يظلق

 كرة إيجاد ارتباطات فهي نظام فعال للربط بين أجزاء المعلومـات الصـغيرة الهيبرميديا مبنية عل ف
بحيث تترابط هذه األجزاء مع بعضها من خالل روابط خاصة، وتقديمها للمتعلم من خالل أكثـر 

  .من وسيط تعليمي
  الهيبرميـــديا مبنيـــة علـــي أســـاس شـــبكة تفاعـــل بـــين عناصـــرها لتقـــديم بـــرامج تعليميـــة أكثـــر تفـــاعًال

 بــين عناصــرها مــن نصــوص، ورســوم متحركــة وثابتــة وصــور متحركــة وثابتــة، وأفــالم، وتكــامالً 
ولقطات فيديو، وصوت وألوان، مما يزيد مـن تـذكر المـتعلم للمعلومـات، وٕاحـداث تطـور فـي بيئـة 

  .التعلم
  تعمـــل الهيبرميـــديا علـــي التفاعـــل االيجـــابي بـــين المـــتعلم والبرنـــامج التعليمـــي مـــن خـــالل المـــوارد

بين المتعلم والبرنامج حيث للمتعلم حرية اختيار الموضوع واالنتقال من إطار  إلي أخـر المفتوح 
الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين كمـا أنهـا تعمـل  تبعًا لسرعته وقدرتـه الذاتيـة، وبالتـالي فهـي تراعـي

  .علي اختصار زمن التعلم
  ًحيــث تعطــي . وبــدون ملــل تعمــل الهيبرميــديا علــي المعلومــات للمــتعلم بصــورة شــيقة وأكثــر عمقــا

  .للمتعلم درجة كبيرة من الحرية في التعامل مع المادة التعليمية
  تفيــد الهيبرميــديا فــي تحليــل مســتوي المــتعلم، والوقــوف عــل نقــاط الضــعف لديــه ومعالجتهــا مــن

  ) 236: 82(.خالل عمليات تقويم كمية، كيفية

يبرميـديا عبـارة عـن برنـامج لتنظـيم فات السابقة يري الباحث أن الهيومن خالل استعراض التعر 
وتخــزين المعلومــات فــي صــورة متكاملــة منظمــة ليــتم فيهــا التفاعــل بــين المــتعلم ومصــادر عديــدة مــن 
المعلومات المنظمـة تمكـن المـتعلم االنتقـال والحريـة بـين المعلومـات وزيـادة الدافعيـة لـدي المـتعلم مـن 



 

 

علمــه، والتــي تتضــمن الصــور والتســجيالت الصــوتية خــالل التغذيــة الراجعيــة الفوريــة ومعرفتــه بنتــائج ت
  .مما يساعد علي زيادة خبرات المتعلم. رسومًا متحركةو ومشاهد فيديو ساكنة ومتحركة 

  :خصائص الهيبرميديا 2/ 3/ 2/1
تذكر وفيقة مصطفي سالم أن الهيبرميديا نظام تعليمي يعتمد علي تنظيم المعلومـات فـي 

داخلية غير خطية لعرض هذه المعلومـات مـن خـالل وسـائط  غيرة مع وجود ارتباطاتصجزاء أ
تعليميـة متعــددة بهــدف جعــل المــتعلم قــادرًا علـي االتصــال بهــذه المعلومــات واكتســاب أكبــر قــدر 
ممكـــن منهـــا عـــن طريـــق اإلبحـــار والتجـــول فـــي البرنـــامج التعليمـــي ويمكـــن تلخـــيص خصـــائص 

  :فيما يليالهيبرميديا 

  .قةالمعلومات الدقي 1/ 2/ 3/ 2/1
  .االرتباطات 2/ 2/ 3/ 2/1
  .طرق اإلبحار والتجول في البرنامج التعليمي 3/ 2/ 3/ 2/1
  .األبنية التنظيمية 4/ 2/ 3/ 2/1
  .البيانات األساسية  5/ 2/ 3/ 2/1

  .المعلومات الدقيقة 1/ 2/ 3/ 2/1
ض فـي شـكل عـر تالمعلومات الدقيقة وحدات البناء األساسية في نظـام الهيبرميـديا والتـي  تعتبر

إطارات، وتحديد هذه المعلومات الدقيقة تساعد المؤلف في معرفة حجم ما يتم عرضه خالل الشاشة 
الواحدة وكيفية تدفق المعلومات سواء كانـت لقطـات فيـديو أو كلمـة واحـدة أو كلمـات أو رسـوم بيانيـة 

علومـات الدقيقـة التـي أو تسجيالت صوتية أو أفالم متحركة، كما تساعد المتعلم في تحديـد نوعيـة الم
  .يرغب في معرفتها وفهمها

  .االرتباطات 2/ 2/ 3/ 2/1
االرتباطات وسيلة الربط واالتصـاالت الداخليـة بـين المعلومـات الدقيقـة فهـي تعمـل علـي  تعتبر

ترابطهـــا مـــع بعضـــها بطريقـــة خطيـــة، وهـــذه االرتباطـــات تســـاعد المـــتعلم علـــي حريـــة الحركـــة داخـــل 
يـــد تتـــابع المعلومـــات الدقيقـــة واالنتقـــال إلـــي موضـــوع جديـــد أو نقطـــة جديـــدة، البرنــامج التعليمـــي وتحد

بلوحـة المفـاتيح رقميـة وذلك عن طريق وسـائل تسـاعد فـي االنتقـال مثـل الفـارة أو مجموعـة المفـاتيح ال
معنــي ذلــك أن االرتباطــات تســمح للمــتعلم باكتســاب كــل مــن المعلومــات الدقيقــة أو بعضــها والــتحكم 

  .لها تبعًا لقدراته الشخصية وسرعته الذاتيةالذاتي في تناو 
  .طرق اإلبحار والتجول في البرنامج التعليمي 3/ 2/ 3/ 2/1



 

 

تشير الطرق في نظام الهيبرميديا إلي أنماط اإلبحـار وموجهـات التجـول واالتصـاالت الداخليـة 
نتقـال لمعلومـة جديـدة لمحتوى البرنامج التعليمي سواء في اختيار المعلومات الدقيقة أو تتابعهـا أو اال

وتختلــف الطــرق . تم عــن طريقهــا ربــط المعلومــات الدقيقــة بعضــها الــبعضيــبمعنــي أنهــا الطــرف التــي 
مســتخدم وأخــر، فهــي أنمــاط فرديــة تعكــس اســتخدام المــتعلم لالنتقــال خــالل البرنــامج، / مــن المــتعلم

، وخلقيــة تعليميــة وفــي وتناولــه للمعلومــات وذلــك الخــتالف المتعلمــين فيمــا لــديهم مــن أنشــطة عقليــة
مستوي استيعابهم للمعلومات، واحتياجاتهم لهذه المعلومـات وعنـد ارتبـاط هـذه الطـرق بعضـها بـبعض 

  .تشكل األبنية التنظيمية للبرنامج
  

  .األبنية التنظيمية 4/ 2/ 3/ 2/1
هيبرميـديا، وهـي تتمثـل فـي العالقـات للاألبنية التنظيميـة مـن الخصـائص المميـزة  تعتبر

رابط بين المعلومات الدقيقة بعضها ببعض عن طريق الطرق واألبينة التنظيمية أو شـبكة والت
علي عالقـات لفظيـة عمل األفكار عبارة عن ارتباطات بين المعلومات الدقيقة، والتي تؤسس 

المســـتخدم ومـــن ذاكرتـــه، وهـــي تعتمـــد علـــي المعرفـــة اللغويـــة لـــه هـــذا ممـــا تشـــتق مـــن المـــتعلم 
الفهم السليم للمعلومات، والوصول لحل المشكلة التي يتعرض لها خـالل يساعد المتعلم علي 
  .البرنامج التعليمي

  .البيانات األساسية  5/ 2/ 3/ 2/1
هيبرميــديا تقــديم المعلومــات التــي يتناولهــا البرنــامج التعليمــي بأبعــاد للمــن الخصــائص المميــزة 

فــي تنــاول هــذه المعلومــات، وتســـهيل  المســتخدم/والتــي تســاعد المــتعلم. متنوعــة، وبأســاليب مترابطــة
عملية البحث والتقصي عن المعلومات، والتحكم الديناميكي من حيث السـعة ، والبطـئ والتفاعـل مـع 

  ) 61: 81(.المعلومات فهي تعمل علي تقديم المعلومات الدقيقة بأبعاد متنوعة ومتعددة
  :هيبرميدياللالتصميم التعليمي  3/ 3/ 2/1 

والبحــوث العلميــة إلــي مراحــل مكونــات نمــوذج تصــميم البيئــات لدراســات أشــارت العديــد مــن ا
) م2007" (وفيقة مصطفي سالم) "1998" (محمد رضا البغدادي"ومنها دراسة . هيبرميدياللالتعليمية 

فــي بعــض وبعــد االطــالع الحــظ الباحــث أنهــا تتفــق حــول مجموعــة خطــوات أساســية وٕان اختلفــت " 
 :وهي كاألتي. الخطوات الفرعية

 

  

  :Analysis Phase مرحلة التحليل 1/ 3/ 3/ 2/1



 

 

  :وتتضمن الخطوات التالية
  :Needs Assesment          الحاجات تفريد 1/ 1/ 4/ 3/ 2/1

لتحويـل مـا لـديهم مـن اتجاهـات سـلبية إلـي أخـري من فوارق فردية للتعرف علي ما بين المتعلمين 
  .الفردية الخاصةمتعلم تبعًا إلمكانياته وقدراته إيجابية لتوفير الفرص التعليمية المناسبة لكل 

  :Learners Characteristics        ين مخصائص المتعل 2/ 1/ 3/ 3/ 2/1
الــــذين تصـــمم مـــن أجلهـــم الخطــــة التعليميـــة، وذلـــك مـــن حيــــث  لتحديـــد خصـــائص المتعلمـــين

ناسـب الـذي يـتم بنـاءه حاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم بما ييسر عند تخطيط البرامج ذات المحتـوي الم
  .تبعًا للتتابع المناسب لألهداف

  :Objectivesاألهداف           3/ 1/ 3/ 3/ 2/1
يــتم صــياغة األهــداف التعليميــة فــي عبــارات ســلوكية يســعي المتعلمــون لتحقيقهــا بعــد دراســتهم 

  .لمحتوي البرنامج، كما أنها تحدد نواتج التعلم التي تخضع للقياس والتقويم

  :Instructional Setinye  المستويات التعليمية  4/ 1/ 3/ 3/ 2/1
يرتبط معدل ما يقـدم مـن مـادة للمـتعلم بمـدي صـعوبتها بالنسـبة لقدراتـه ولـذا يجـب تـوفير كافـة 
الفرص لكيما يشارك ويمارس المتعلم تقويمًا ذاتيًا لما حقق من تعلم وذلك إما فـي مجموعـات صـغير 

  .أو بتعلم ذاتي فردي

  :Development Phase مرحلة التنمية  2/ 3/ 3/ 2/1
  :وتعني تحديد االستراتيجيات المستخدم في التصميم التعليمي في خطوات ثالث

تحديد النموذج التعليمـي المسـتخدم فـي تـدريس المحتـوي فقـد يتضـمن البرنـامج   1/ 2/ 3/ 3/  2/1
ذلـك بهـدف عـرض المـادة من نمط من أنمـاط اسـتخدام الكمبيـوتر فـي التعلـيم و الواحد علي أكثر  

  .التعليمية التي من أجلها

  التدريبPractice وفيه يطرح الكمبيوتر سؤًال معنيا، ثم يعمل علي تقييم إجابة المتعلم.  
  المحاكــاةSimulation  إلــي حــد وفيــه تكــون أنشــطة المحاكــاة أو أنشــطة التقليــد مشــابهة

  .ما للموقف الفعلي الحقيقي بقدر اإلمكان
 ل والخصوصـــي التعلـــيم الشـــامTutorid  بأمثلتهـــا  يقـــدم الكمبيـــوتر المـــادة التعليميـــةوفيـــه

التوصــحية مــع تقــويم مســتمر، حيــث يعمــل الكمبيــوتر بعمــل المعلــم الخــاص الفــردي فــي 



 

 

المســـاعدة لفهــــم داللــــه المصـــطلحات واكتســــاب المهــــارات حســـب ســــرعة المــــتعلم الذاتيــــة 
  .وقدراته الخاصة

   حــل المشــكالتProblem Dialogue  ل حــيســتثمر هــذا الــنمط فــي تنميــة مهــارات و
األخرى المشـابهة أو المخالفـة ممـا يسـاعد المشكالت لدي المتعلم، وتطبيقها في المواقف 

  .علي انتقال أثر المتعلم
   الحوار التعليميInstructional Dialogue  بالتفاعـل مـن خـالل تتميز برامج هـذا الـنمط

تخدام لوحة المفاتيح والشاشة، وهذا النمط يعتمد علي ين المتعلم والكمبيوتر، مع اسالتحاور ب
وذلــك  Navigationالــذكاء الصــناعي كمــا يجــب أيضــًا تحديــد طــرق الســير خــالل الــنص 

لمعاونة المتعلم في التحرك داخل البرنـامج مـن خـالل وسـائل االتصـال البينيـة التـي تتضـمن 
ــــة ، والكلمــــات المطبوعــــة والكلمــــات المف Toursتعليمــــات التجــــول   Pass Wordsتاحي

  .للموضوع التي تنتج للمتعلم التحكم في البرنامج واالنتقال داخل البرنامج بحرية

ويقصــد بالبنــاء أو  Structural Programming البنــاء أو البرمجــة األوليــة   2/ 2/ 3/ 3/ 2/1
ألكثـر  تركيبـًا، البرمجة األولية التنظيم العام للمعلومات بدءًا من المستويات البسـيطة للـتعلم إلـي ا

المســــتويات المحسوســــة إلــــي األكثــــر تجديــــدًا ســــواء فــــي صــــورة هرميــــة أم فــــي صــــورة ومــــن 
  .كال عرض المحتوي والبياناتشارتباطات، باإلضافة أ

بهـــا الصـــورة النهائيـــة  ويقصـــد Find Programmingالبرمجـــة النهائيـــة  3/ 2/ 4/  3/ 2/1
إجرائيـــة وخطـــوات التسلســـل المنطقـــي مـــن أهـــداف عامـــة وتعليميـــة  للبرنـــامج بمـــا تتضـــمن 

  .إلطارات تعرض المحتوي، والتغذية الرجعية مع التغرير الفوري

  :مرحلة التقويم 3/ 3/  3/ 2/1
تزويـــد المـــتعلم تم أثنـــاء وبعـــد البرمجـــة، وذلـــك مـــن خـــالل تـــوهـــي مرحلـــة العلميـــات التـــي 

  .تعليميةبتغذية راجعة، وبيان معدالت تقدمه، ومدي تحقيقه لما وضع من أهداف 
  )64 :43) (81 :12 ( 

 

  

  :مميزات الهيبروميديا 4/ 3/ 2/1



 

 

توصلت البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بمجال الهيبرميديا بالوسائل الفائقة زينـب 
وفيقـــــة مصـــــطفي ســـــالم  ) 63()1998(محمـــــد رضـــــا البغـــــدادي ) 30()1995(محمـــــد أمـــــين 

  )2003(محمد عطية خميس   )33()2005(سالي محمد عبد اللطيف  ) 81( )2001(
  الى مميزات الهيبرميديا) 67( 

  :تنظيم المعلومات 1/ 4/ 3/ 2/1

يـة فـال فريعت يتم تنظيم المعلومات في برامج الهيبرميـديا التعليميـة بطريقـة غيـر خطيـة أي
يوجد تتـابع محـدد لالنتقـال مـن إطـار إلـي أخـر وتنظـيم المعلومـات بهـذه الطريقـة تتـيح للمـتعلم 

الكتســاب المعلومــات بالطريقــة التــي تناســبه وتــالءم مــع قدراتــه واهتماماتــه، وتســاعده  اإلبحــار
وهي بذلك تساعده علـي اكتسـاب علي التعلم باالكتشاف إذا ما قورنت بأساليب التعلم المتبعة 

المعلومــات والمفــاهيم والحقــائق التــي يتطلــب اســتيعابها قــدرة علــي التفكيــر وذلــك مــن خــالل مــا 
  .رمجةتقدمه له الب

  ):السعة العالية( كم المعلومات  2/ 4/ 3/ 2/1

كبيــر مــن المعلومــات والوســائل المتعــددة المختلفــة حيــث أن  اي كمــلــتشــمل بــرامج الهيبرميــديا ع
الهيبرميديا هي األسلوب األمثل لبناء بنك يضم مكونات هائلة من المعلومات التي تربط فيمـا بينهـا 

لـة للمعلومـات تسـاعد المـتعلم علـي التجـول فيهـا وتكـوين رؤيـة بروابط منظمـة مكـا تـوفر منـاظرة كام
  .كاملة للموضوع

  :رتباطات بين المعلوماتاأل  3/ 2/ 4/ 3/ 2/1

بينهـــا بطريقـــة يــتم فـــي بـــرامج الهيبرميـــديا تــرابط المعلومـــات الدقيقـــة وتحديـــد العالقــات الداخليـــة 
رميـــديا بالقـــدرة علـــي التفـــرع تبعـــًا اب والتـــدفق المســـتمر لهـــا وتتميـــز بـــرامج الهيبيتســـاعد علـــي االنســـ
  .الستجابة المتعلم

  :السرعة 4/ 2/ 4/  3/ 2/1

طبيعـــة الوســـائل الفائقـــة كنظـــام شـــبكي يضـــم مجموعـــة مـــن المحطـــات المترابطـــة تســـهل 
الوصــول إلــي محطــات المعلومــات بأشــكالها المختلفــة واســترجاعها بســرعة كبيــرة مــن أي موقــع 

 .بالبرنامج

  

  :عاة الفروق الفرديةمرا  5/ 2/ 4/ 3/ 2/1



 

 

ذاتية كل مـتعلم بإعطائـه الحريـة فـي اإلبحـار والتجـول خـالل البرنـامج تراعي برامج الهيبرميديا 
حيث أن كل متعلم تستطيع التحكم في بيئة التعلم والتفاعل مع المعلومـات المقدمـة واالسـتفادة منهـا 

  بالطريقة التي تناسبه

  :تفريد 6/ 2/ 4/ 3/ 2/1
النظم علـي أسـاس مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين كمـا تسـمح للمخلفـين يتم تصميم هذه 

لـــي الوصـــول لمســـتوي الـــتمكن إوخبـــراتهم بالســـير حســـب ســـرعتهم الذاتيـــة فـــي قـــدراتهم واســـتعداداتهم 
  .المطلوب 

  :التفاعلية 7/ 2/ 4/ 3/  2/1

تصـال المتبـادل بـين الهيبرميديا تعلـم نشـط محـور اهتمامـه المـتعلم وتقـوم علـي أسـاس اال توفير
المــتعلم والبرنــامج وتشــجع المــتعلم علــي المشــاركة والتفاعــل االيجــابي مــع المعلومــات المتقدمــة مــن 

  .خالل الوسائل المتعددة

  :التنوع 2/8/ 4/ 3/ 2/1

لوســائل متعــددة والتنــوع فــي أســاليب وطــرق اإلبحــار ممــا تــوفر بنيــة تعلــم تتســم  ضــاً رو تقــدم ع
  . توجد أي قيود علي تحرك المتعلم وسيره داخل البرنامجفالبالتعلم الحر والنشط 

  :مشكالت الھيبرميديا 3/5/ 2/1
بالرغم من إمكانيات الهيبرميـديا ومزايـاه المتعـددة إال أنهـا مازالـت تعـاني مـن بعـض المشـكالت 

  :التي تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها وأهم هذه المشكالت هي
  .لمادية والمعملية المتاحة عن المساهمة في استخدامهاعجز اإلمكانيات ا 1/ 5/ 3/ 2/1
  .إمكانية عدم حدوث تكيف المتعلم مع نظام الهيبرميديا 2/ 5/ 3/ 2/1
عــدم تــوافر الخبــرة والدرايــة لــدي المــتعلم ووجــود بعــض الرهبــة والخــوف والظــن أن  3/ 5/ 3/ 2/1

  .هاد من انتشار حاستخدامها مقصور علي المتخصصين فقط مما ي
الروابط الموجودة بين المعلومـات الدقيقـة يمثـل مشـكلة وعلـي المبـرمج أن  عريفت 4/ 5/ 3/ 2/1

  .يعرف بوضوح كل رابطة بين كل محطة أو عقده
يــؤي إلــى للمعلومــات الموجــودة فــي قاعــدة البيانــات للهيبرميــديا قــد  التــدفق الكبيــر 5/ 5/ 3/ 2/1

  .صعوبات فى التحصيل المعرفي 



 

 

تضــحي بمــدي العمــق فــي المعلومــة لحســاب االتســاع نظــم الهيبرميــديا قــد بعــض  6/ 5/ 3/ 2/1
  .فيها أي تسعي لتقدم معلومات كثيرة علي حساب التفصيالت الدقيقة من المعلومة

)88 :24 (  

  :عن مسابقات الميدان والمضمار  مقدمة 4/ 2/1
ن كافــة الــدول نشــطة التــي تلقــي اهتمامــا شــديدًا مــمســابقات الميــدان والمضــمار مــن أهــم اال إن

الرقمــي حيــث أنــه يتــرجم إلــي أزمنــة ومســافات وارتفاعــات تعطــي  نجــازلتميزهــا بموضــوعية تقيــيم اإل
مؤشـــرًا صـــادقًا علـــي إمكانـــات وقـــدرات الالعبـــين بصـــفة عامـــة، وقـــد أصـــبحت فـــي مســـتوي اإلعجـــاز  

  ) 317: 66(.البشري والتساؤل عن األسباب الحقيقية وراء هذا التطور المذهل
مســـابقات الميـــدان التـــى تتميـــز بالســـرعة والقـــوة ، فهـــى  حـــدىومســـابقة الوثـــب الطويـــل مـــن أ         

عبارة عن حركة وحيدة لهـا هـدف واحـد وغـرض واحـد ونهايـة واضـحة اإل أنهـا تحتـوى فـى جـزء منهـا 
على الحركة المتكـررة متمثلـة فـى مرحلـة االقتـراب ،وتتمثـل الحركـة الوحيـدة فـى عمليـة الوثـب الفعليـة 

  :ى ذلك فإن مسابقة الوثب الطويل تنقسم إلى وعل
  المرحلــة التمهيديــة أو التحضــيرية ،وهــى عبــارة عــن االقتــراب المرحلــة األساســية ،وتشــتمل علــى

  .االرتقاء والطيران وهى الجزء الرئيسى الذى يؤدى فيه هدف الحركة 
  14:  35(.المرحلة النهائية ويتم فيها الهبوط  ( 

  :امة لمتسابقي الوثب الطويلالع الخصائص 1/ 4/ 2/1
العــالم فــي مختلــف  ن دراســة الخصــائص البدنيــة ألبطــالأإلــي ) 1993(يشــير عثمــان رفعــت 

ــــي طبيعــــة وخصــــائص أدائهــــم بغــــرض االســــتفادة منهــــا  ــــد مــــن األضــــواء عل ــــي العدي المســــابقات تلق
ابقة الوثـب ها خالل عملية التـدريب، ولمـا كانـت مسـبواستخالص أهم المبادئ التي يمكن االسترشاد 

الطويل من المسابقات التكنيكية التـي يجـب التعـرف علـي خصائصـها الكميـة والنوعيـة فكـان البـد أن 
المـؤثرة علـي مسـتوي ) الجسـمية(نثروبومتريـة ألهم المتغيرات البيوميكانيكية واال نتعرض بإيجاز شديد

 .أداء العبي الوثب الطويل ويتضح ذلك

 
 

  
  
 

  



 

 

  ) 1( جدول  
مستويات البيوميكانيكية واألنثروبومترية المؤثرة علي مستوي أداء العبي ال بعض المتغيرات

 العالية في الوثب الطويل
 

سرعة االقتراب   زمن ارتقاء  المسابقة
  ث/م

الطول  الوزن بالكجم زاوية الطيران
  بالسم

ب الوث
ل الطوي

  

 )متر 8(فوق 
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  ث 0.115

 –ث0.105
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  :زمن االرتقاء 1/ 1/ 4/ 2/1
مــن لحظــة لمــس قــدم االرتقــاء للوحــة (هــو الــزمن الــذي يســتغرقه الالعــب خــالل لحظــة االتقــاء 

  ).ث 1000/  1 4100/  1( حتى ترك األرض وتقدر بجزء من الثانية 

  :سرعة االقتراب 2/ 1/ 4/ 2/1
) خطــــوة األخيــــرة 11إلــــي  6( مــــن ســــرعة الالعــــب خــــالل الخطــــوات األخيــــرة هــــي االقتــــراب 

  .ثانية/ والسرعة المتوسطة هنا هي ناتج قسمة المسافة علي الزمن والتي تقدر بالمتر 

  :زاوية الطيران3/ 1/ 4/ 2/1
هــي الزاويــة المحصــورة بيــت اتجــاه مركــز ثقــل الجســم ألعلــي والخــط األفقــي المــوازي لــألرض 

  .وتقدر هذه الزاوية بالدرجة

  :الوزن 4/ 1/ 4/ 2/1
  .ثل وزن الالعب بالكيلو جرامويم

  :الطول5/ 1/ 4/ 2/1
  ) 6: 39(  .ويمثل طول الالعب بالسنتيمتر

  :الوثب الطويلالفنية المراحل  2/ 4/ 2/1
، محمــد عبــد الغنــي عثمــان )34()1983(يتفــق كــل مــن ســليمان علــي حســن وآخــرون 

حتــــوي ، علـــي أن مســــابقة الوثـــب الطويـــل ت)14()1997(وبسطويســـي أحمـــد  )66()1990(
  :علي أربعة مراحل فنية هي



 

 

  

   :مرحلة االقتراب 1/ 2/ 4/ 2/1

تحضــير جيــد إلــي ي ســرعة عاليــة باإلضــافة إلــإذ الهــدف الــرئيس مــن االقتــراب هــو الحصــول 
لالرتقــاء، ويراعــي فــي االقتــراب أن ال يكــون الهــدف هــو الحصــول علــي ســرعة كبيــرة ولكــن الحصــول 

وينقســـم االقتـــراب إلـــي . طـــوات األخيـــرة قبـــل االرتقـــاءعلـــي هـــذه الســـرعة يجـــب أن يســـتمر خـــالل الخ
  ).مرحلة التحضير لالرتقاء –مرحلة التدرج في السرعة (مرحلتين هما 

  :مرحلة التدرج في السرعة 1/1/ 2/ 4/ 2/1

ويبــدأ المتســابق عــادة الخطــوات األولــي بقــوة ولكــن دون أي تقلصــات، حيــث يالحــظ أن يــالزم 
  .القتراب كذلك خالل المراحل الفنية األخرياالسترخاء لالعب طوال عملية ا

  :مرحلة التحضير 1/2/ 2/ 4/ 2/1
في هذه المرحلة يتم عمل تغيير طفيف في هيكل الخطوات المستخدمة بهـدف تـأمين الشـروط 
الميكانيكية لالرتقاء، من هنا كان البد من العمل علي خفض مركز ثقـل الجسـم والجـدير بالـذكر هنـا 

يلعــب أي دور مـــؤثر، وبــالرغم مــن ذلــك ثبـــت أن هنــاك اختالفــات فــي تحليـــل أن  طــول الخطــوة ال 
طــول الخطــوات األخيــرة بــين الالعبــين حيــث ثبــت أن الخطــوة قبــل األخيــرة تــزداد فــي الطــول حــوالي 

ســم عــن الخطــوة التــي تســبقها والخطــوة التــي تليهــا ومــن خــالل هــذا التغييــر يــتم خفــض مركــز ثقــل 20
  .طوة األخيرة ليست قصيرة بشكل ملحوظ وفي نفس الوقت سريعةالجسم، ويراعي أن تكون الخ

  :مرحلة االرتقاء 2/ 2/ 4/ 2/1
تبـــدأ تلـــك المرحلـــة ببدايـــة ارتطـــام قـــدم االرتقـــاء للوحـــة االرتقـــاء وتنتهـــي بتركهـــا للوحـــة بامتـــداد 

( مفاصــل القــدم والركبــة والحــوض والغــرض مــن هــذه المرحلــة هــو الوصــول إلــي أنســب زاويــة طيــران 
20 - 24  ( وبــــأعلى ســــرعة ممكنــــة وتحقيــــق أعلــــي نقطــــة طيــــران مناســــبة، ومرحلــــة االرتقــــاء ال

تنفصــل عــن مرحلــة االقتــراب بــأي صــورة فــي امتــداد لهــا، حيــث يعتمــد الواثــب فــي تلــك المرحلــة علــي 
مــدي مــا اكتســبه مــن ســرعة االقتــراب والــذي يعمــل ارتقــاء يتــيح الالعــب تحقيــق أكبــر مســافة لطيــران 

وعلي ذلك فأهم وظيفة حركية لتلك المرحلـة هـو اكتسـاب مركـز ثقـل الجسـم أعلـي سـرعة  مركز الثقل
طيران ممكنة، هذا باإلضافة إلي وجوب إنجاز االرتقاء بأسرع ما يمكن وبـذلك تلعـب كـل مـن سـرعة 

  .االرتقاء وزاوية االرتقاء دورًا حاسمًا في مستوي الوثب



 

 

وضع قدم االرتقاء علـي لوحـة االرتقـاء،  ءلة بدوتمر تلك المرحلة بثالث مراحل متصلة من مرح
  .ومن مرحلة بقاء قدم االرتقاء علي لوحة االرتقاء، ومرحلة الدفع بقدم االرتقاء من لوحة االرتقاء

  :مرحلة الطيران3/ 2/ 4/ 2/1

وتبدأ تلك المرحلة بتـرك قـدم االرتقـاء للوحـة وتنتهـي بهبـوط القـدمين لحفـرة الوثـب وتهـدف هـذه 
لي االحتفاظ بتوازن الجسم وأخذ مركز الثقل مساره الحركي الصحيح واالحتفـاظ بمـا اكتسـبه المرحلة إ

واثـب للالجسم في مرحلة االرتقاء الجيد واإلعداد الجيد للهبوط ومع البـدء فـي مرحلـة الطيـران لـم يبـق 
أي قـــدرة جديـــدة يضـــفها لمنحنـــي الوثـــب، حيـــث ال يســـتطيع الواثـــب اكتســـاب أي مســـافة بعـــد عمليـــة 
االرتقاء، وهذا يعني أن مرحلة الطيران هي عبارة عن مرحلة مـن أهـم واجباتهـا االحتفـاظ بمـا اكتسـبه 
الجسم من قدرة لحظة االرتقاء، كمـا تعـد تلـك المرحلـة إعـداد للهبـوط حيـث يمثـل الهبـوط أخـر مرحلـة 

  .من مراحل األداء الحركي للوثب الطويل

  :وطباله 4/ 2/ 4/ 2/1

نـدما يسـتعد الجسـم للهبـوط فـي حفـرة الرمـل وتنتهـي بتجميـع أجـزاء الجسـم وتبدأ تلك المرحلـة ع
وهبوطها في الحفرة فوق مكان القدمين في الرمل ويعد الغرض من هذه المرحلة عدم فقـد مسـافة فـي 
منحنــي الطيــران للهبــوط الجيــد وال تنفصــل هــذه المرحلــة عــن المراحــل الحركيــة الســابقة فكلهــا مراحــل 

للوثـــب الطويـــل حيـــث عـــد مرحلـــة الهبــوط أخـــر مرحلـــة مـــن مراحــل األداء الحركـــي حركيــة متتاليـــة، وت
يتحـدد مكــان هبـوط الواثــب فــي الحفـرة فعنــد هبـوط القــدمين فــي الحفـرة وبمجــرد مالمسـة الرجــل للرمــل 

مركــز ثقــل الجســم فــوق مكــان  رلــي األمــام ليمــإيثنــي الواثــب الــرجلين مــع إزاحــة الــركبتين والحــوض 
م فــي حالــة اتــزان كامــل، والهبــوط بــذلك يكــون لألمــام ولــيس للخلــف أو ألحــد الهبــوط، ويصــبح الجســ

  ) 65: 14) ( 235: 66) ( 119: 33( .الجانبين
  

، وبسطويســي أحمــد )1993(، وعثمــان رفعــت )1990(كمــا يشــير محمــد عبــد الغنــي عثمــان 
  .العوامل المؤثرة في مسابقة الوثب الطويل إلي بعض) 1997(



 

 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) 3( رقــم  شكــل
  العوامل المؤثرة في مسافة الوثب الطويل

  :المسافة
  .هي مسافة الوثب ككل              

  .مسافة االرتقاء

  .هي المسافة بين قدم االرتقاء ومركز ثقل الجسم لألمام لحظة االرتقاء
  :مسافة الطيران

  .هي المسافة التي يقطعها الجسم في الهواء

  :مسافة الھبوط

  .ومركز ثقل الجسمبين مكان هبوط القدمين هي المسافة 
)66  :331 ) (39 :7) (14 :288 (  

  .سنة) 14 – 12( خصائص النمو للمرحلة السنية من  3/ 4/ 2/1

  :النمو الجسمي1/ 3/ 4/ 2/1

  

 المســــــافة

  

مسافة االقتراب
  

 مسافة الطيران
  

 مسافة الھبوط

  

 دقة االقتراب

  

قوة البناء الجسماني

  

 وضع الجسم

  

ارتقاء مركز ثقل الجسم
 لحظة االرتقاء 

  

 سرعة االرتقاء

  

 زاوية االرتقاء

  

 مقاومة الھواء

  

الحركات المستخدمة فى
 الھبوط  

  

  الجسم وضع 
 لحظة الھبوط

  

الحركات التي 
 تتم في الھواء

  

كمية الدفع الزاوي في
 االرتقاء



 

 

مع البلوغ تغيرات جسمية هامة تشمل حجـم الجسـم ونسـب أعضـاء  تؤكد الدراسات بأنه يحدث
جــم الجســم مــن التغيــرات فــي الطــول والــوزن، ويحــدث التغيــر فــي نمــو الجســم، وتــأتي التغيــرات فــي ح

الطول قبل الوزن، وأكبر زيادة في الطول تحدث قبل بداية البلوغ وتكون فترة النمو السريع هي العـام 
السابق عليها، وال تعد الزيادة في الدهون المصدر الوحيد لزيادة الوزن في المراهقة وٕانما يضاف إلي 

  ) 244: 11(.في أنسجة العضالت والعظام ذلك الزيادة

 االنتظـام، فنجـد أن الطـول يـزداد زيـادة سـريعة ويتميز النمو الجسمي خالل هـذه المرحلـة بعـدم
ويــزداد طــول الجــذع والــذراعين والســاقين إال أن النمــو للــذراعين يســبق نمــو الــرجلين  نكبــان ويتســع الم

العضـالت ويـزداد وزن الجسـم تبعـًا لنمـو نمو، وتنمـو إذا تسبق األطراف العليا األطراف السفلي في ال
العـــام للوجـــه يبـــدأ فـــي التغييـــر فتتغيـــر مالمـــح الطفولـــة فيـــزول العضـــالت والعظـــام، ونجـــد أن الشـــكل 

  .تناسق الوجه وتأخذ مالمح الوجه شكًال جديداً 

  :النمو الحركي  2/ 3/ 4/ 2/1

فينــتج عــن هــذا النمــو الســريع ) النمــو طفــرة(ينمــو الجســم نمــوًا ســريعًا  فــي بــدء مرحلــة المراهقــة
غير المتوازن ميل المراهق ألن يكون كسوًال وخامًال قليل النشاط والحركة، وهذه المرحلة علـي خـالل 
مرحلة الطفولة المتأخرة التـي كـان يتميـز فيهـا الطفـل بالميـل للحركـة والعمـل المتواصـل وعـدم القابليـة 

لنضج تصبح حركاته أو أكثر توافقًا وانسجامًا فيـزداد نشـاطه للتعب، وعندما يصل المرافق لقدرًا من ا
بعــض المهــارات الحركيــة التــي تحتــاج إلــي دقــة ويمــارس المراهقــون تــدريبات رياضــية محــاولين إتقــان 

  )34،333: 26(.حركي ٕاتزانو 

  :النمو العقلي 3/ 3/ 4/ 2/1

تفكيــر والقــدرة علــي االنتبــاه فــي هــذه المرحلــة تــزداد عمليــات التفكيــر والقــوي العقليــة كالتــذكر وال
والتركيـــز مـــن حيـــث المـــدى والمـــدة وفـــي هـــذه المرحلـــة عمليـــة الـــتعلم تســـتغرق وقتـــًا قصـــيرًا بالمقارنـــة 

وقــراءة المجــالت بمراحــل القــوي األخــرى تــزداد عمليــات الميــل إلــي االطــالع خاصــة مشــاهدة الســينما 
   .واالبتكار والتجديد



 

 

  :نفعاليالنمو االجتماعي واال   4/ 3/ 4/ 2/1
بمظهـرهم الشخصـي، ويحبـون المالبـس الزاهيـة ويـزاد الميـل إلـي الـذي  يهتم أفـراد هـذه المرحلـة

كــذي المدرســة أو ذي الفــرق الرياضـية، وٕالــي شــلة مــن نفــس الجـنس وتحتــل مركــزًا ممتــازًا فــي الموحـد 
لتـي كـان يتميـز بهـا اتجاهات المراهقين ويدين لها بالوالء األول، ويبدأ الـتخلص مـن األنانيـة الفرديـة ا

مكانـه فـي الجماعـة ورضـائها عنـه، ويتميـز نمـوه الوجـداني بحـب الفرد نحو نفسه حتـى يحصـل علـي 
الزعماء ،وأبطال التاريخ، وتكون الرغبة في محاكاة األفراد أقوي من الرغبة فـي االسـتجابة لتوجيهـات 

إلــي مشــاركة الكبــار فــي  ســلوك الكبــار وتصــرفات الصــغار  ويميــلالكبــار ويتغلــب فــي تصــرفاته بــين 
ألعابهم ويكون في حاجـة إلـي نشـاط حركـي يسـاعد فـي عمليـة النمـو نمـوًا سـليمًا، وٕالـي النمـو والغـذاء 
 الكافيين وٕالي التدريب علي الهوايـات المختلفـة للكشـف عنـد قدراتـه، وٕالـي االشـتراك فـي منافسـة حـول

  )143،137: 59. ( العقائد حتى يأخذ بها عن اقتناع 
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  ) 2( جدول                                     واالجنبية الدراسات العربية 2/2/1

  
  
  
 

    
  

   واالجنبية عربيةتابع الدراسات ال

  أهم النتائج  وسائل جمع البيانات  العينة  المنهج  الهدف  عنوان الدراسة  سم الباحثا  م
رانيا محمد حسن   1

 م )1999(

 

)27 ( 

أثر استخدام التعليم 
بقة المبرمج على تعلم مسا
 الوثب الثالثي

التعرف على أثر استخدام التعليم 
المبرمج على تعلم مسابقة الوثب 
الثالثي على جوانب التعلم لدى 
طالبات كلية التربية الرياضية 

 جامعة المنيا

طالبة من )44( التجريبي
الفرقة الثالثة 
بكلية التربية 
الرياضية بالمنيا

اختبار -كومبيوتر-
 -التحصيل المعرفي

 نامج المقترحالبر 

التأثير االيجابي ألسلوب التعليم المبرمج 
التحصيل المعرفي ومستوى األداء  لدى

 الثالثى الرقمي لمسابقة الوثب الطويل

حسين فهمي عبد   2
  م) 2000الظاهر 
)23 (  

أثر استخدام تكنولوجيا 
التعليم في تعلم بعض 

المهارات الحركية 
  والمعرفية في المصارعة

دام تكنولوجيا  التأكد من استخ
التعليم في نقل الخبرة الحركية 

والمعرفية بشكل يتضمن 
  اإليجابية من العملية التعليمية

طالبة ) 400(  التجريبي
بكلية التربية 
  الرياضية

  الصور -
  االختبارات المهارية  -
  االختبارات المعرفية -

األسلوب المقترح ساهم بإيجابية في تعلم 
مستوي  المهارات قيد البحث وكذلك

  التحصيل المعرفي مما يدل علي فاعليته

3 

أحمد عبد الفتاح 
  )2001(حسين 
)4( 

فاعلية بعض أساليب 
استخدام الكومبيوتر في 

متر  110تعلم مسابقة 
 حواجز

التعرف على تأثير برنامج 
للوسائط المتعددة بواسطة 

الكومبيوتر في تعلم  مسابقة 
 متر حواجز 110

  
  التجريبي

طالب ) 100(
لفرقة الثانية با

بكلية التربية 
الرياضية جامعة 

 المنصورة

  كومبيوتر -
 البرنامج التعليمي -

يؤثر استخدام الوسائط برامج الوسائط 
المتعددة من خالل الكومبيوتر داخل 
الوحدات التعليمية على مستوى األداء 

 110المهارة والمستوى الرقمي لمسابقة 
 متر حواجز

  

- 
43  -



  
  أهم النتائج  وسائل جمع البيانات  العينة  المنهج  الهدف  عنوان الدراسة  سم الباحثا  م

4  

أسامة احمد 
عبد العزيز 

  م) 2001(
)9( 

أثر برنامج تعليمي باستخدام 
الهيبر ميديا على تعلم مسابقة 

 الوثب العالي للمبتدئين

تصميم وٕانتاج برمجة كومبيوتر 
الوثب العالي تعليمي لمسابقة 

بالطريقة الظهرية معدة تقنية 
  الهيبر ميديا

دراسة أثر استخدام البرمجية  -
مستوى التحصيل (على كل من 

اآلراء واالنطباعات نحو ،المعرفي
 )استخدام البرمجية

 

 التجريبي
اشتملت العينة على 

عشرون تالميذ ) 20(
 المرحلة الثانوية بالمنيا

 -أجهزة كومبيوتر-
صيل المعرفي اختبار التح

برمجيات تعلم استمارة  –
استبيان اآلراء وانطباعات 

اإلفراد نحو األسلوب 
 المستخدم

برمجية الكومبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الهيبر 
ميديا ساهمت بطريقة إيجابية وتحسين مستوى 
األداء المهاري والتحصيل المعرفي لمسابقة 

ألفراد الوثب العالي بطريقة بالطريقة الظهرية 
المجموعة التجريبية كما ساهمت فى تحقيق 

 الجانب الوجداني

جوزيف ناجي   5
دكتوراه (أديب

 م) 2003

تأثير برنامج تعليمي باستخدام 
أسلوب الوسائط الفائقة على 

تعلم بعض المهارات األساسية 
 لتنس الطاولة للمبتدئين

تصميم برنامج تعليميي باستخدام 
أسلوب الهيبرميديا لبعض 

مهارات األساسية للتنس بناء ال
اختبار للتحصيل المعرفي في 

  .تنس الطاولة 
 

طالب بالفرقة ) 82( التجريبي
األولى بكلية التربية 
الرياضية بجامعة 

 المنوفية

اختبارات بدنية  -
  ومهارية

  اختبار معرفي -
 

يؤثر أسلوب الهيبر ميديا تأثيرا إيجابيا على تعلم 
حث وكذلك على مهارات تنس الطاولة قيد الب

مستوى التحصيل المعرفي لطالب المجموعة 
 التجريبية

محمد سعد 6
حنان ،زغلول 

محمد عبد 
اللطيف 

  م ) 2003(
)60( 

تأثير برنامج تعليمي مقترح 
باستخدام أسلوب الوسائط 
المتعددة على جوانب التعلم 

لمهارة الوثب الطويل لتلميذات 
 المرحلة الثانوية

مقترح تصميم برنامج تعليمي 
باستخدام الوسائط المتعددة 
ومعرفة تأثيره على التحصيل 

المعرفي ومستوى األداء المهارى 
والرقمي لمهارة الوثب الطويل 
واآلراء واالنطباعات الوجدانية 
للتلميذات نحو أسلوب الوسائط 

 المتعددة

تلميذة من ) 80( التجريبي
تلميذات الصف األول 
الثانوي بمدرسة قاسم 

وية للبنات أمين الثان
 بطنطا

  الفيديو -
  الصور الفوتوغرافية -

 الكتيب المبرمج-

يؤثر البرنامج التعليمي  باستخدام أسلوب  -
الوسائط المتعددة تأثيرا إيجابيا أفضل من أسلوب 

 –التحصيل المعرفي (الشرح والعرض في كل من 
) مستوى األداء الرقمي  –مستوى األداء المهارى 

  وتأثيره مما يدل على فاعليته
أسلوب الوسائط المتعددة كان ذو فاعلية عالية -

على أراء و انطباعات أفراد عينة البحث مما 
 ساعد على تحقيق الجانب الوجداني

  

  

- 
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  واالجنبيةتابع الدراسات العربية 
  
  أهم النتائج  وسائل جمع البيانات  العينة  المنهج  الهدف  عنوان الدراسة  سم الباحثا  م
ميرفت سمير   7

سيد  حسين
  م) 2003(

)75( 

فعالية برنامج تعليميي مقترح 
تفريد (بإستراتجية كيلر 

باستخدام الوسائط ) التعليم
المتعددة على بعض مهارات 
الكرة الطائرة لطالبات كلية 

 التربية جامعة المنيا

تصميم برنامج تعليمي مقترح -
بإستراتيجية كيلر في تفريد التعليم 
من خالل الوسائط المتعددة على 

تعلم مهارات الكرة الطائرة 
 التحصيل المعرفي،

 

 التجريبي
اشتملت على 

ثالثون ) 30(
 طالبة

اختبار  لقياس  -
  الذكاء

اختبار القدرات  -
  البدنية

اختبارات المهارات  -
  الحركية

التحصيل  اختبار -
 المعرفي

يؤثر أسلوب تفريد التعليم من خالل الوسائط  -
المتعددة تأثيرا  إيجابيا أفضل من األسلوب 

  التقليدي
تفريد (يؤثر البرنامج المقترح بإستراتيجية كيلر -

تأثيرا إيجابيا على المستويات  الثالثة ) التعليم
 للمجموعة) مرتفع- متوسط -منخفض(

إجالل علي   8
حسن جبر 

  م) 2004(
)2( 

استخدام الوسائط الفائقة  
HYPERMEDIA  

كوسيلة لتعليم مهارة الضربة 
  الساحقة في الكرة الطائرة

التعرف على فاعلية برنامج 
تعليمى باستخدام الهيبرميديا 
ومعرفة تاثيرة على تحسن 
الصفات البدنية والمهارية 
  الخاصة بمهارة قيد البحث

  بدنيةاختبارات  - طالبة 28 التجريبي
  اختبارات مهارية -

 

أن التعلم باستخدام الوسائط أدت إلى تحسين 
 البدنية الوسائط أدت إلى تحسين الصفات

 .والمهارية الخاصة بالضربة فى الكرة الطائرة 

أحمد عبد الفتاح  9
) 2005(حسين 
  م
)5(  

فاعلية برنامج تعليمي 
باستخدام  الوسائل فائقة 
التداخل على التحصيل 

ومستوى االنجاز  المعرفي
الرقمي لبعض مسابقات 

  الميدان والمضمار

التعرف على فاعلية برنامج 
تعليمي باستخدام الوسائل فائقة 
التداخل من خالل التعرف علي 

مقدار التحصيل المعرفي 
ومستوي االنجاز الرقمي لعينة 

  البحث
  

  اختبارات بدنية -  طالب)90(  التجريبي
  اختبارات مهارية -
تحصيل اختبار ال -

  المعرفي

أسهم البرنامج التعليمي باستخدام الوسائل الفائقة 
التداخل إيجابيا في التحصيل المعرفي للمهارات 
قيد البحث في التذكر والفهم للمعلومات والتحليل 

  بدرجة أكبر من الشرح النظري
أسهم البرنامج التعليمي في االنجاز الرقمي 

  للمسابقات وكذلك تقليل االخطاء

  

  

-
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  أهم النتائج  وسائل جمع البيانات  العينة  المنهج  الهدف  عنوان الدراسة  سم الباحثا  م
سالي محمد محمد   10

عبد اللطيف 
  م) 2005(

)34 (  

فاعلية برنامج تعليمي مقترح 
تفريد ( بإستراتيجة كيلر 

بإستخدام ) التعليم
الهيبروميديا علي التعلم 
بعض مهارات الهوكي 
معة لطلبات كلية التربية ـ  جا

  طنطا

التعرف علي تأثير البرنامج التعليمي 
بإستخدام الهيبرميديا علي تعلم بعض 
مهارات الهوكي لطالبات كلية التربية 

  الرياضية جامعة طنطا

  ـ اختبارات مهارية  طالبة 60  التجريبي
  ـ اختبارات الذكاء

  ـ اختبارات تحصيل معرفي
  ـ استمارة االنطباعات
  ـ استمارة تقييم األداء

برمجية الكمبيوتر ساهمت بطريقة  أن
إيجابية في التعلم مهارات الهوكي للمجموعة 
التجريبية وقد ساهمت أيضا في التحصيل 

المعرفي وأيضا ساهمت بطريقة إيجابية علي 
أراء وأنطباعات أفراد المجموعة التجريبية 

  نحو التعلم

نفين حنفي عبد   11
  م) 2005(الخالق  
 )77 (  

ليمي مقترح فاعلية برنامج تع
بإستراتيجية كيلر  في تفريد 
التعليم بإستخدام الوسائط 
المتعددة علي تعلم بعض 

  مهارات البالية

التعرف علي مدي فاعلية برنامج 
تعليمي مقترح بإستراتيجية كيلر في 

تفريد التعليم بإستخدام الوسائط 
المتعددة علي تعلم بعض مهارات 

  البالية

طالبة ) 60(  التجريبي
التربية بكلية 

الرياضية 
  بطنطا

  اختبارات القدرة العقلية  -
اختبارات القدرات البدنية   -

  والمهاري
  اختبار التحصيل المعرفي  -

ـ يؤثر البرنامج التعليمي المقترح بإستراتيجية 
كيلر باستخدام الوسائط المتعددة تأثيرا 

إيجابيًا علي التحصيل المعرفي والمتغيرات 
  .المهارية قيد البحث 

مايسة محمد عفيفي  12
 م) 2006(

 )55 (  

فعالية استخدام الهيبرميديا 
على تعلم سباحة الزحف 
على الظهر للطالبات 

  المبتدئات

التعرف على تأثير استخدام 
الهيبرميديا على تعلم سباحة الزحف 
  على الظهر للطالبات المبتدئات

  اختبارات مهارية -  طالبة)30(  التجريبي
  ياالختبار المعرف -

تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت 
برمجية الكومبيوتر على المجموعة الضابطة 

الشرح (التي أستخدمت الطريقة التقليدية 
مما يدل على فعالية )اللفظي وأداء النموذج 

  البرمجية على تعلم الزحف على الظهر

-



 
 

  واالجنبيةبية جنالدراسات األ 2/2/2
  أهم النتائج  وسائل جمع البيانات  العينة  المنهج  الهدف  عنوان الدراسة  سم الباحثا  م

  Raeراى   13
  م) 1993(

)97 ( 

فاعلية استخدام 
إستراتيجية كيلر 
بواسطة الوسائط 

المتعددة على جهاز 
الكومبيوتر في 

مقررات الرياضيات 
  الجامعية

خدام  التعرف على  فاعلية است -
إستراتيجية كيلر بواسطة 

الوسائط المتعددة ومقارنة ذلك 
  مع إستراتيجية كيلر بمفردها

طالب يدرسون  32قوامها ) أ(م  التجريبي
  بإستراتيجية كيلر

يدرسون باستخدام  25) ب(م
الوسائط ، إستراتيجية كيلر 
  المتعددة

اختبار تحصيل 
  معرفي

أن الطلبة الذين  تعلموا حسب نظام  -
م الشخصي قد أكملوا مادتهم التقليدية التعل

في زمنٌ أقل وحصلوا على درجات أعلى 
  في االمتحان النهائي

  
  
 7 

- 



 

 

  التعليق علي الدراسات المرتبطة 3/  2
 1993يتضح من العرض السابق للدراسات التي تم تناولها أنها أجريت فـي الفتـرة الزمنيـة مـن 

دراسة وذلك نتيجة المسح الشامل للدراسـات والبحـوث المتعلقـة بموضـوع  15والبالغ عددها  2007: 

الـدكتوراه فـي المجـال التخصصـي والمجـال هذا البحث وهي المصادر الممثلة في رسائل الماجستير و 

ويتضح من تحليل الدراسات السابقة التي تم عرضها بعض النقاط الهامة . المرتبط بموضوع الدراسة

مناقشـة أهـم النتـائج  –العينـة  –المـنهج  –الهدف (التي استخلصها الباحث لالستفادة منها من حيث 

  ).التي توصلت إليها هذه الدراسة

  :دفاله 1/ 3/  2
يتضح من الدراسات السابقة أن بعضها استهدفت التعـرف علـي أثـر اسـتخدام إسـتراتيجية كيلـر 

) Rae )1993) (97استخدام الهيبرميديا لتعلم بعض المهارات والتحصيل المعرفي مثـل دراسـة راي 

، نفين حنفي عبد الخـالق )34) ( 2005(، سالي محمد محمد )75) (2003(مرفت سمير حسين  ،

وكذلك استهدفت بعض الدراسات أثر استخدام الهيبرميديا علي التحصـيل الدراسـي ، ) 77) (2005(

أســــامة أحمــــد عبــــد العزيــــز  ،)27) ( 1999(والمهــــارات الرياضــــية مثــــل دراســــة رانيــــا محمــــد حســــن 

، )23) (2001(، حســين فهمــي عبــد الظــاهر )4) (2001(، أحمــد عبــد الفتــاح حســين )9) (2001(

،  إجـالل علـي حسـين جبـر )60) (2003(، محمد سعد زغلـول )20) (2003(جوزيف ناجي أديب 

، )55) (2006(،  مايســـــة محمــــد عفيفـــــي )5) (2005(أحمــــد عبــــد الفتـــــاح حســــين  ،)2) (2004(

، إال أنهم مـن المالحـظ لـم توجـد دراسـة تناولـت تـأثير إسـتراتيجية )10) (2007(أسامة فاروق محمد 

الوثــب الطويــل ممــا دعــي الباحــث  ل ألعــاب القــوي وخاصــة مهــارةكيلــر باســتخدام الهيبرميــديا فــي مجــا

  .الستخدام هذا النوع الجديد في عملية التعلم لمعرفة تأثيره علي عينة البحث



 

 

  :المنهج 2/ 3/  2

دراسة وذلـك لمناسـبته لطبيعـة هـذه  15استخدمت الدراسات المرتبطة المنهج التجريبي وعددها 

  .الدراسات

  :العينة 3/ 3/  2

فــرد واختلفــت طبيعــة هــذه ) 100:  20(وحــت حجــم العينــة فــي الدراســات المرتبطــة مــا بــين ترا

  .العينة باختالف طبيعة هذه الدراسات ما بين تالميذ وطالب

  :النتائج 4/ 3/  2

لتحسـين الجوانـب المعرفيـة والبدنيـة ) طريقة كيلـر(أما عن أثر استخدام نظام التعليم الشخصي 

ســالي محمــد عبــد "،)Rae )1993 ()97ســات علــي هــذا مثــل دراســة راي حيــث أكــدت بعــد هــذه الدرا

  ).77) (2005(، نفين حنفي عبد الخالق )33) (2005(اللطيف 

أما عن أثر استخدام الهيبرميديا في ارتفاع مستوي تحصيل أفراد عينة البحث فقد أكـدت نتـائج 

، جوزيـــف نـــاجي )23) (2000" (حســـين فهمـــي عبـــد الظـــاهر"بعـــض الدراســـات الســـابقة مثـــل دراســـة 

) 2004" (إجـــالل علـــي حســـن جبـــر"، )27) (2003" (رانيـــا محمـــد حســـن"، )20) (2003" (أديـــب

  )10)(2007" (أسامة فاروق محمد عمر"، )55) (2006" (عفيفي مايسة محمد" ، )2(

أما عن أثر استخدام الهيبرميديا في ارتفاع مهارات األنشطة الرياضية ألفراد عينة البحث مثـل 

، )9) (2001(أسامة أحمد عبد العزيز "، )23) (2000" (حسين فهمي عبد الظاهر"دراسة كًال من 

" محمــــد عبــــد اللطيــــف حنــــان "، " محمــــد ســــعد زغلــــول"، )4( )2001" (أحمــــد عبــــد الفتــــاح حســــين"



 

 

" ســالي محمــد محمــد عبــد اللطيــف"، )2) ( 2004" (إجــالل علــي حســين جبــر"، )  60(  )2003(

  ،)10( )2007" (أسامة فاروق محمد عمر"، )55) (2006" (مايسة محمد عفيفي"، )32()2005(

  .الدراسة الحاليةروض فوقد استفاد الباحث من تلك النتائج في وضع         

وفي ضوء تحليل هذه الدراسات اتضح للباحث تحديد أهـداف البحـث الحـالي حيـث قـام بوضـع 

مســتوي األداء والمســتوي  تعلــيمبرنــامج تعليمــي مقتــرح بإســتراتيجية كيلــر باســتخدام الهيبرميــديا علــي 

  .رقمي والتحصيل المعرفي ومهارة الوثب الطويلال

  اسات المرتبطةاالستفادة من الدر  4/  2

ه لتلك الدراسات المرتبطـة إلـي االسـتفادة فـي الكثيـر مـن الخطـوات لتوصل الباحث نتيجة لتحلي

  :اإلجرائية في موضوع البحث وقد تمثلت تلك االستفادة إلي الخطوات التالية

 صياغة أهداف وفروض البحث.  

 تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث.  

 جتحديد مدة تطبيق البرنام.،  

  أعطيــت الدراســات الســابقة صــورة صــادقة عــن أهميــة خطــة كيلــر وكــذلك أهميــة اســتخدم

  .الهيبرميديا  في مجال التربية بصفة عامة وفي مجال التربية الرياضية بصفة خاصة

  تعتبر الدراسة الحالية امتداًد للدراسات لسابقة من حيث إعداد برنامج تعليمي بإسـتراتيجية

  .باستخاد الهيبرميديا )تفريد التعليم(كيلر 



 

 

  بينــت الدراســات الســابقة أهميــة األخــذ فــي االعتبــار خصــائص نمــو التالميــذ فــي المرحلــة

  .اإلعدادية وحاجاتهم عند بناء البرنامج التعليمي المناسب حسب اهتماماتهم وقدراتهم

 تحديد الفترة الزمنية للبرنامج الذي يناسب قدرات التالميذ.  

 ناسبةتحديد وسائل القياس الم.  

 التعرف علي األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة وأهداف البحث.  

 كيفية عرض البيانات وتفسيرها وتحليلها  .  
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  :إجراءات البحث 0/  3

  :منهج البحث 1/  3
لطبيعـة البحـث وٕاجراءاتـه باسـتخدام التصـميم حث المنهج التجريبي وذلـك لمالئمتـة استخدام البا

  .والبعد لمجموعة تجريبية واحدة والتتبعيالتجريبي ذو القياس القبلي 

  :مجتمع وعينة البحث 2/  3
 2008بالمدرسة الرياضية للعـام الدراسـي  عداديةإلأشتمل مجتمع البحث علي تالميذ المرحلة ا

وقــد  28ختيـار العينــة بالطريقـة العمديـة وعـددهم اتلميـذ وقــد قـام الباحـث ب35م والبـالغ عـددهم 2009/
مـن نفـس  كعينـة اسـتطالعية تالميـذ 7إلـي ضـافة إلتلميـذ با 21 االساسـية بلغ عدد أفراد عينـة البحـث

) مرتفــع  –متوســط  –مــنخفض (لــي ثــالث مســتويات مجتمــع البحــث وتــم تقســيم أفــراد عينــة البحــث إ
الراســبين .تالميــذ الــذين لــديهم شــهادات مرضــية  7وتــم اســتبعاد .تالميــذ  7وكــل مســتوي أشــتمل علــي 

  .الباقون لإلعادة

  ) 3(جدول 
  تقسيم العينة

  األسلوب المتبع  تقسيم العينة  ةلعينعدد ا  البيان  م

          28 المجتمــــــــــع األصــــــــــلي  
ــــــة االســــــتطال             7 عيةالعين
          21 العينـــــــــــة األساســـــــــــية  

    رتفعـم  طــمتوس  منخفض      
 البرنــــــامج المقتــــــرح  7  7  7    المجموعة التجريبية  

 

 

 



 

 

  يوضح توصيف وتجانس أفراد مجتمع البحث) 4(وفيما يلي جدول 
  28= ن

  المتغيرات  م
وحدة 
  القياس

المتوسط 
  الحسابي

  يطــــالوس
االنحراف 
  المعياري

معامل 
  لتواءاال

 الســـــــــــــــــــــــــــــــن  1
  

  سنة 
  

15.05  15.15  0.452  - 0.66  

 الطــــــــــــــــــــــــــول  2
  

  سم
  

1.74  1.75  0.04  - 0.03  

ـــــــــــــــــــــــــــــوزنا  3  ل
  

  0.74 -  6.67  68  66.35  كجم

  
أن معــامالت االلتــواء لعينــة البحــث فــي كــل مــن الســن و )  4( يتضــح مــن الجــدول 

جتمعــا ممــا يــدل علــي أن عينــة البحــث تمثــل م)  3 + ( محصــورة بــين الــوزن و     الطــول
 و متجانس  ااعتدا لي

  



 

 

  ) 5(جدول 
  .تحليل التباين للمجموعات البحث الثالثة في  المتغيرات قيد البحث

  7  =    3ن=      2ن =      1ن
  المتغيرات

  وحدة القياس
  مصدر البيانات

مجموع 
  المربعات

  درجات الحرية
متوسط 
  المربعات

نسبة 
  التباين

قوة عضالت الرجلين 
  كجم  بالديناموميتر

  496.43  2  992.86  بين القياسات
  185.32  18  3335.71  داخل القياسات  2.68

      4328.57  المجموع

  ثانية  الجري المتعرج لفليشمان

  0.05  2  0.09  بين القياسات
  0.15  18  2.74  داخل القياسات  0.30

      2.83  المجموع

  سم  ثني الجذع أماما أسفل

  3.19  2  6.38  بين القياسات
  1.03  18  18057  داخل القياسات  0.07

      24.95  المجموع

م من العدو 30عدو 
  ثانية  الطائر

  0.10  2  0.19  بين لقياسات
  0.04  18  0.78  داخل القياسات  2.24

      0.97  المجموع

  متر  الوثب العريض من الثبات

  0.008  2  0.016  بين القياسات
  0.003  18  0.046  داخل القياسات  3.2

      0.062  المجموع

  درجة  مستوي األداء

  1.19  2  2.38  بين القياسات
  0.41  18  7.36  داخل القياسات  21.9

      9.74  المجموع

  درجة  المستوي المعرفي

  1.48  2  2.95  بين القياسات
  0.68  18  12.29  داخل القياسات  2.16

      15.24  المجموع

  المستوي الرقمى
  0.19  2  0.39  اتبين القياس  متر

  0.06  18  1.11  داخل القياسات  3.14
      1.50  المجــــموع

  3.55) =    0.05( عند مستوي معنوية   ةالجد ولي) ف ( حيث قيمة 



 

عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا بــــين المجموعــــات الثالثــــة فــــي ) 5( يتضــــح مــــن الجــــدول 
 الثالثة في المتغيرات قيـد البحـث حيـث أن قيمـة لبحث مما يدل علي تكافؤ المستوياتالمتغيرات قيد ا

  .) 0.05( عند مستوي معنوية  ةالجد ولي) ف ( المحسوبة أقل من ) ف ( 

  :وسائل جمع البيانات 3/  3
 –الصــدق( األدوات المناســبة لطبيعــة البحــث والتــي تتــوافر لهــا المعــايير  باســتخدامقــام الباحــث 

  .)الثبات بدرجة عالية 

  :وھي كالتالي

  :البحث  توصيف عينة 1/  3/  3

  :االختبارات 2/  3/  3
  .)12: 8(مرفق      اختبار القدرات البدنية 

  ).3(مرفق     اختبار مستوي األداء المهاري

  ).14( مرفق      اختبار التحصيل المعرفي 

  ).12(مرفق      اختبار المستوي الرقمي
 تفريد التعلم من خالل الهيبرميديا مرفقستراتيجية كيلر في باالبرنامج المقترح  3/  3/  3

)15.(  

  :توصيف عينة البحث  1/  3/  3
  "شهر" بالرجوع لتاريخ الميالد ألقرب : لعمر الزمني  1/  1/  3/  3
  "سنتيمتر"ستاميتر لقياس الطول ألقرب بواسطة استخدام الر : الطول  2/  1/  3/  3
  "كيلو جرام" ياس الوزن ألقرب بواسطة الميزان الطبي لقالوزن  3/  1/  3/  3

  :القدرات البد نية تاختبارا 2/ 3/  3
عبــد  قــام الباحــث بــاالطالع علــي المراجــع العلميــة و الدراســات الســابقة و تشــتمل علــي اليمــاني

 1997؛ جمــال إمــام الســيد )14( 1997؛ بسطويســي أحمــد بسطويســي )12(1997الــرزاق علــي  

؛ وذلـك )21( 2008أبـو المجـد  ابـراهيم عبدالحميـدحسـن ؛ )7( 2004أحمد محمد إبراهيم  )19(
  :بمهارة الوثب الطويل قيد البحث وهي كاألتيلتحديد أكثر القدرات البدنية ارتباطا 



 

 

ومـن ) المرونـة   – الرشـاقة  –القصـوى  ةالقو  – السرعة   –  القوة المميزة بالسرعة( 
تــم تحديــد االختبــارات الخاصــة   خــالل االطــالع علــي المراجــع العلميــة و الدراســات الســابقة

   .بهذه القدرات
 اختبار الوثب العريض من الثبات:المميزة بالسرعة  القوة.  
 الطائر  م  من البدء 30اختبار عدو : السرعة.  
 قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر: القصوى القوة.  
  اختيار الجري المتعرج لفليشمان: الرشاقة.  
  أماما أسفلاختيار ثني الجذع : المرونة. 

  :والمستوى الرقمى  المعامالت العلمية الختبارات القدرات البدنية 4 / 3
  قام الباحث بإيجاد صدق وثبات االختبارات البدنية من خالل 

  : صدق التمايز 1/  4/  3
لقــد اســتخدم الباحــث صــدق التمــايز إليجــاد معامــل صــدق االختبــارات حيــث تــم حســاب داللــة 

المميــزة و الغيــر مميــزة فــي االختبــارات البدنيــة قيــد البحــث وذلــك عــن طريــق الفــروق بــين المجموعــة 
تلميــذ مــن الصــف الثالــث وتمثــل عينــة البحــث  7مجمــوعتين قــوام كــل منهــا  الصــدق التجريبــي علــي 

  .اإلعدادو المجموعة األخرى من تالميذ الصف الثاني  االستطالعية من نفس مجتمع عينة البحث



 

 ) 6(جدول 

قيد  في االختبارات البدنية والمستوي الرقمي  ةق بين المجموعة المميزة و الغير مميز داللة الفرو
  البحث

  7=2ن=1ن

  المتغيرات  م
  قيمة  العينة الغير مميزة  العينة المميزة 

ى 
 المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

اإلحصائية 
متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

متوسط 
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  0.005  2.82-  30.50  4.36  74.50  10.64  بالديناموميتر قوة عضالت الرجلين  1
  0.002  3.14-  77.00  11.00  28.00  4.00  الجرى المتعرج لفليشمان  2
  0.003  2.96-  30.00  4.29  75.00  10.71  ثنى الجذع أماما أسفل  3
  0.002  3.14-  77.00  11.00  28.00  4.00  م من العدو الطائر 30عدو   4
  0.002  3.03-  29.00  4.14  76.00  10.86  اتالوثب العريض من الثب  5
  0.002  3.15-  28.00  4.00  77.00  11.00 المستوى الرقمى  6

  3) =  0.05( الجدولية عند مستوى داللة احصائية ) ى ( قيمة 
  

المحسوبة بتطبيق اختبار مان وتني فى داللة الفروق فى ) ى ( ان قيمة )  6( يوضح جدول 
-(ير مميزة فى المتغيرات قيد البحث كانت تتراوح ما بين          والغ بين العينة المميزة القياس
( الجدولية وبمستويات داللة احصائية تراحت ما بين    ) ى(وهي أقل من قيمة ) 2.82-،  3.15

وجميعها دالة إحصائيا مما يدل على وجود فروق ) 0.05( وهى أقل من قيمة ) 0.005،  0.002
على وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح أفراد العينة المميزة فى إحصائية لصالح مما يدل 
  .تلك المتغيرات قيد البحث 

  :ثبات االختبار  3/  4/  3
خـالل اسـتخدام أسـلوب تطبيـق االختبـار ثـم إعـادة تطبيـق  تم أيضا إيجاد معامل الثبـات مـن

الميــــذ الصــــف الثالــــث ار علــــي نفــــس المجموعــــة المميــــزة المســــتخدمة فــــي صــــدق االختبــــار لتاالختبــــ
  .أيام 5اإلعدادي و خارج عينة البحث األساسية وبفارق زمني قدرة 



 

 

  ) 7(جدول 
  معامالت االرتباط الدالة علي ثبات االختبارات قيد البحث

  7 =ن 

  المتغيرات  م
  التطبيق الثاني  التطبيق األول

ر  "قيمة 
المتوسط   وداللتھا "

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  *0.90  9.94  223.33  12.20  227.14  قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر  1
  *0.85  0.20  4.45  0.34  4.34  الجري المتعرج لفليشمان  2
  *0.96  1.72  11.50  1.95  11.14  ثني الجذع أماما أسفل  3
  *0.94  0.18  4.50  0.16  4.47  الطائرالبدء م من  30عدو   4
  *0.86  0.07  1.97  0.06  1.99  وثب العريض من الثباتال  5

  *0.96  0.12  4.60  0.14  4.96  المستوي الرقمي6

   0.754 = 0.05عند مستوي معنوية  ةالجد ولي) ر ( قيمة  *

األول و الثـــاني عنـــد مســـتوي معنويـــة  بـــين التطبيـــقرتباطيـــة إ وجـــود عالقـــة) 7(يتضـــح مـــن الجـــدول 
  .لمستوي الرقمي مما يشير إلي ثبات االختبارات في جميع االختبارات و ا 0.05

  )3(   مرفق  :استمارة تقييم مستوي األداء المهاري 4/  4/  3
الباحث استمارة لتقيـيم مسـتوي األداء المهـاري لمهـارة الوثـب الطويـل و ذلـك لتقـدير  ملقدا ستخد

ككـل ارة الوثب الطويـل درجات لألداء المهاري لمه 10و قد تم وضع درجة . مستوي األداء المهاري 
اتي مـن خـالل النقـد الـذو لقد تم تقييم مستوي األداء عن طريق المالحظة و هذه الطريقة تعتمد علـي 

مسـتوي األداء لكـل تلميـذ علـي  ماء يقـوم كـل مـنهم منفـرد بتقيـيالخبـر  نتكوين لجنة مكونة من ثـالث مـ
 مــن خــالل ري للمهــارة ككــل وذلــكحــدة عــن طريــق المالحظــة الدقيقــة ألداء كــل جوانــب األداء المهــا

جميع التالميذ كل تلميذ يؤدي المهارة قيد البحث علي حدة مما يمكن لكل عضو مـن  اعليه اسطوانة
ــــة التحكــــيم تكــــرار إعــــادة  ــــأعضــــاء لجن ــــر  ةالعــــرض بحري ــــك لضــــمان صــــدق و موضــــوعية أكث و ذل

 .متوسط درجات أعضاء اللجنة ) .النهائية (وتقدر الدرجة الكلية .مللتقيي

 
 
 

  



 

  :    ا ختبارمستوى التحصيل المعرفى   5/ 4/  3
المعرفــــي و ذلــــك لقيــــاس مــــدى تحقيــــق  مســــتوى التحصــــيلختبار ا مقــــام الباحــــث بتصــــمي

التالميــذ ألهــداف البرنــامج و مــدي مســتوي التحصــيل المعرفــي المــرتبط بالبحــث ولقــد اعتمــد 
  .الباحث في بناءه على الخطوات التالية 

  :هدف االختيار تحديد  1/  5/  4/  3

مـع  ى والمهـارىو القـانون ىالتـاريخ للجانـب قياس تحصيل التالميـذ عينـة البحـث هدف االختيار إلي ي
   .تراعي مستوي التالميذ مراعاة أن أهداف البرنامج 

  :إعداد الخطوط العريضة لالختيار 2/  5/  4/  3
البرنــــامج  ي يتضــــمنهاالتــــ ةار بحصــــر األبعــــاد الرئيســــيقــــام الباحــــث فــــي ضــــوء أهــــداف االختبــــ

بعــد تحديــد األبعــاد  عــداألســئلة لكــل بُ تحصــيل التالميــذ فيهــا تمهيــدًاً◌ً◌ لوضــع  التعليمــي والمــراد معرفــة
  .و المهاري  ىالرئيسية وهي البعد التاريخي و القانون

  : تحديد محاور االختيار 3/  5/  4/  3
  : ت علي ثالث محاور همقام الباحث بتحديد المحاور األساسية لالختيار و التي اشتمل

  ) الوثب الطويل ( تاريخ ألعاب قوى  - 1
 . لمهارة قيد البحثلالقانون  - 2

     .قيد البحث  لمهارة  األداء المهاري - 3

  : لمحاور االختيار المئوية تحديد النسبية  4/  5/  4/  3
يار لمحاور االخت المئوية ةالنسب استمارة أي مجموعة من الخبراء حولقام الباحث بإعداد 

  .لكل محور من محور االختيار  المئوية ةيوضح ذلك  النسب) 8(جدول 
  

  المئوية ةالنسب  المحور  م
  %25   التاريخ  1
  %35   القانون  2
  %40   األداء المهاري لمهارة قيد البحث  3
  %100  المجموع  



 

 

  :تحديد و صياغة مفردات االختيار 5/  5/  4/  3
و ذلــك مــن خــالل تحليــل الجــزء  ختبــار بصــورة مبدئيــةلقــد قــام الباحــث بصــياغة مفــردات اال 

أن تكــون (ذلــك بمراعــاة شــروط الصــياغة و هــي المهــارى لمهــارة قيــد البحــث و التــاريخي و القــانون و 
 –االبتعــاد عــن المفــردات الصــعبة  –أن تكــون لغــة المفــردة صــحيحة  –للمفــردة معنــي واحــد ومحــدد 
)  50( و قــد بلــغ عــددها ) مختصــرة وشــاملة –برنــامج تقــيس أهــداف ال –مناســبتها لمســتوي التالميــذ 

  .  مفردة مقسمة  علي محاور االختبار 

  : تحديد نوع األسئلة 6/  5/  4/  3
تم تحديد صياغة  أسئلة االختبار في نمط واحد و هو أسـئلة االختبـار المتعـدد و ذلـك لسـهولة 

الختبــارات الموضــوعية وأكثرهــا تصــحيحها فضــال عــن تقليــل التخمــين بهــا ويعتبــر مــن أفضــل أنــواع ا
ي من مقدمة وعدد من البدائل وقد روعـي عنـد صـياغة هـذه األسـئلة شيوعا و يتكون كل سؤال اختيار 

  : االعتبارات التالية

  .أن تكون البدائل متساوية في طول العبارة قدر اإلمكان وأن ترتبط كلها بالسؤال  -

عشـوائيا و علـي بة الصحيحة في البنود وتوزع أن تتجانس جميع البدائل ويتغير موضوع اإلجا -
  . رقم البديل الصحيح أمام السؤال في ورقة اإلجابةال التالميذ وضع

  : تعليمات االختبار 7/  5/  4/  3
للتلميـذ تعد تعليمات االختبار أحدى عوامل تطبيقية حيث يترتب عليها وضوح وصـول المطلوبـة 

ن تكتب التعليمات بلغة سليمة بعيدة عن اإلطالة و وبطريقة اإلجابة الصحيحة و قد روعي أ يوبالتال
تسجل بها اإلجابة الصحيحة في مكان محدد مـع األهميـة لكتابـة البيانـات المطلوبـة فـي ورقـة اإلجابـة 

الخاصــة بكــل محــور مــن محــاور االختبــار  المفــردات عــدد –المجموعــة  -المسلســل  –وتشــمل االســم 
    .المعرفي

  إلختبار المعرفيمحاور ا) 9( جدول 
  

  عدد المفردات  المحور  م
  12  التاريخ  1
  15  القانون  2
  23  لألداء المھاري لمھارة قيد البحث  3

 



 

  )14( مرفق  : تصحيح االختبار  8/  5/  4/  3
تــم تصــحيح االختبــار وذلــك بــأن أعطيــت لكــل إجابــة صــحيحة درجــة واحــدة لكــل بنــد مــن بنــود 

  .خمسون درجة و قد تم إعداد مفتاح التصحيح لالختبار )  50 (االختبار وكان إجمالي درجاتها 

  : تحليل مفردات االختبار 9/  5/  4/  3
والغــرض مــن تحليــل مفــردات االختبــار هــو تطبيقيــة علــي عينــة مــن مجتمــع البحــث ومــن خــارج 
عينــة البحــث األساســية و ذلــك بغــرض الوقــوف علــي صــعوبة المفــردات و لــذا تــم تطبيقــه علــي عينــه 

ممثلة لعينة البحث األصلي ومن خارج عينة البحث األساسية و لقد أستخدم لتحديـد معامـل  7ها قوام
  .السهولة و الصعوبة المعادلة التالية

معامل السهولة 
=  

  عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة علي كل مفردة
× 100  

  عدد األفراد الكلي

. ة بمعني أن مجموعهم يساوي الواحـد الصـحيح والعالقة بين السهولة والصعوبة عكسية مباشر 
  -:أي أن 

  معامل الصعوبة  -1 =معامل السهولة 

  معامل السهولة  - 1 = معامل الصعوبة

و ذلــك مــن خــالل مفــردات االختيــار  كمــا أســتخدم الباحــث معادلــة التبــاين و ذلــك لحســاب تميــز
  -:المعادلة التالية 

  مل الصعوبة معا  × معامل السهولة  = معامل التمايز
الجــدول عوبة ألســئلة االختبــار المعرفــي فــي وبنــاء علــي ذلــك تــم حســاب معامــل الســهولة والصــ

 .)13(االختبار المعرفي في الجدول   ومعامل التمايز لمفردات )12(



 

 

   )10(جدول 
  معامالت السهولة و الصعوبة لمفردات االختبار 

  م
 معامل

 السھولة 
 معامل

  الصعوبة 
  م

 معامل 
  ةالسھول

 معامل
  الصعوبة 

  م
معامل 
 السھولة

 معامل
  الصعوبة 

  م
معامل 
  السھولة

 معامل
  الصعوبة 

  م
معامل 
  السھولة

 معامل
  الصعوبة 

1  0.41  0.59  11  0.50  0.50  21  0.46  0.54  31  0.50  0.50  41  0.48  0.52  
2  0.48  0.52  12  0.46  0.54  22  0.48  0.52  32  0.54  0.46  42  0.43  0.57  
3  0.45  0.55  13  0.47  0.53  23  0.49  0.51  33  0.54  0.46  43  0.42  0.58  
4  0.42  0.58  14  0.46  0.54  24  0.53  0.47  34  0.46  0.54  44  0.41  0.59  
5  0.56  0.44  15  0.44  0.56  25  0.46  0.54  35  0.42  0.58  45  0.40  0.60  
6  0.49  0.51  16  0.42  0.58  26  0.47  0.53  36  0.44  0.56  46  0.46  0.54  
7  0.47  0.53  17  0.51  0.49  27  0.46  0.54  37  0.47  0.53  47  0.43  0.57  
8  0.41  0.59  17  0.52  0.48  28  0.45  0.55  38  0.46  0.54  48  0.46  0.54  
9  0.48  0.52  19  0.53  0.47  29  0.45  0.55  39  0.42  0.58  49  0.49  0.51  

10  0.51  0.49  20  0.48  0.52  30  0.43  0.57  40  0.51  0.49  50  0.52  0.48  

(          ضح أن معامل السهولة لمفردات االختبار تتراوح ما بين يت)  10( من الجدول 
  . ) 0.60  -  0.44( ومعامل الصعوبة يتراوح ما بين ، ) 0.58 - 0.40

 . اختبار التحصيل المعرفي   مكأداة لتقويوبذلك يمكن استخدام االختبار السابق 

 )11(جدول رقم 

  المعرفي معامل التمييز لالختبار 
  التمييز  م  التمييز  م  التمييز  م  التمييز  م  التمييز  م
1  0.24  11  0.25  21  0.25  31  0.25  41  0.25  
2  0.25  12  0.25  22  0.25  32  0.25  42  0.25  
3  0.25  13  0.25  23  0.25  33  0.25  43  0.24  
4  0.24  14  0.25  24  0.25  34  0.25  44  0.24  
5  0.25  15  0.25  25  0.25  35  0.24  45  0.24  
6  0.25  16  0.24  26  0.25  36  0.25  46  0.25  
7  0.25  17  0.25  27  0.25  37  0.25  47  0.25  
8  0.24  17  0.25  28  0.25  38  0.25  48  0.25  
9  0.25  19  0.25  29  0.25  39  0.24  49  0.25  
10  0.25  20  0.25  30  0.25  40  0.25  50  0.25  

وة تميــز مناســبة وهــي تتــراوح مــا يتضــح أن أســئلة االختبــار المعرفــي ذات قــ) 11(مــن الجــدول 
لتقــويم اختبــار التحصــيل و بــذلك يمكــن اســتخدام االختبــار الســابق كــأداة ) . 0.25 - 0.24( بــين 

  :من المعادلة التاليةالمعرفي 
  



 

 زمن االختبار
=  

  الزمن الذي استغرقه أخر تلميذ+ الزمن الذي استغرقه أول تلميذ 

2  

  .دقيقة )   30( ر و هو وبذلك أمكن من تحديد زمن االختبا

  :خطوات التصميم التعليمي 5/  3
أو النمـاذج التـي أشـرنا إليهـا نالحـظ ،باستقراء نماذج التصميم التربـوي ككـل أو النظـام التعليمـي

قـد يـدمجها الـبعض وقـد يفصـلها الـبعض ،أن تصميم هذه النماذج جميعـًا تشـترك فـي خطـوات محـددة 
  :تالية ويمكن حصرها في الخطوات ال، األخر

  : تحديد الموضوع 1/ 5/  3
يتضـمن ذلــك التحديـد الــدقيق للمشـكلة أو البرنــامج ككـل بأعتبــار أن التصـميم التعليمــي يخضــع 

فيجـــب التعـــرف علـــى المشـــكلة أو الموضـــوع وتحديـــد المتغيـــرات المرتبطـــة بـــه ثـــم ، للمنهجيـــة العلميـــة 
  .صياغتها صياغة علمية سليمة 

  هداف التعليمية التحديد الدقيق لأل 2/ 5/  3
االنتهــاء  عــدحيــث يــتم تحديــد أنــواع الســلوك المتوقــع مــن الــتعلم والتــي يمكــن أن يقــوم ب

  )59: 74( .من الوحدة 

   : مداخل تصميم البرنامج التعليمي

ــد أمــين "تشــير إلــى أن عمليــة إعــداد البــرامج للكومبيــوتر تمــر بــثالث  )م2000"(زينــب محم
  - :مراحل

 : Analysis Phase  مرحلة التحليل 1/ 2/ 5/ 3

  -:وتتضمن هذه المرحلة 
  تقييم الحاجات.  
  معرفة خصائص المتعلم.  
  تحديد الغايات واألهداف.  
  تحديد األوضاع التعليمية.  
  تحديد المتطلبات الفبلية والسلوك المدخلي للمتعلمين.  



 

 

  تحديد إختيار مهارة الغلق المناسبة لكل موقف. 

  : Development Phaseمرحلة التطوير 2/ 2/ 5/  3
  :وتتضمن ھذه المرحلة

  تحديد النموذج التربوي المستخدم في التدريس للمحتوى.  
  تحديــد البرمجيــة األوليــة أو البنــاء األولــي لوضــع تصــور وتنظــيم عــام للمعلومــات مــن خــالل

  .تصميم خرائط التدفق وجداول المالحظات 
  تحديد أنماط اإلستجابات المرغوبة.  
  ع واإلبحار داخل المحتوى المقدم توفير عناصر التفر.  
  تـوفير عنصــر التفاعليـة وأنمــاط الرجـع المناســبة والجهــات التعليميـة مــن خـالل بــرامج التــأليف

  .المختارة لتصميم الشاشات 
  وضع الصورة النهائية للبرنامج. 

 :Evaluation Phaseمرحلة التقويم   3/ 2/ 5/  3

ثـــم بعـــد ذلـــك تجريـــب البرنـــامج بعـــد االنتهـــاء مـــن وتتضـــمن هـــذه المرحلـــة تقـــويم ذاتـــي للمـــتعلم 
، تصــميمه وتنفيــذه لتعديلــه وتنقيحــه وتطــويره مــن خــالل مالحظــات المتعلمــين وحســاب نفقــات إنتاجيــة

  )149:  31(ثم إنتاجه ، والعائد التربوي من استخدامه وحساب مدى موثوقيته

  -:بناء البرنامج التعليمي المقترح 3/ 5/  3

 

 

  
  
  

لــتعلم تعتبــر إســتراتيجية كليــر باســتخدام برمجيــة الكمبيــوتر التعليميــة المعــدة بتنقيــة الهيبرميــديا 
لي ولذلك أتبـع الباحـث مـدخل مهارة الوثب الطويل هو المحور الرئيسي الذي  يدور حوله البحث الحا

كأســلوب علمــي فــي بنــاء بــرامج الكمبيــوتر و يعــرف مــدخل الــنظم بأنــه  systems approachالــنظم
طريقــة تحليليــة نظاميــة تمكــن مــن التقــدم نحــو األهــداف المحــددة مــن خــالل عمــل منضــبط و مرتــب 

  .ام الكلي األجزاء وتتكامل هذه األجزاء وفقا لوظائفها التي تقوم بها في أطار النظ

 .حليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الت  :أوال
 .التعليمـــــــــــــــــــــــــــي  ممرحلـــــــــــــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــــــــــــمي :ثانيــــــــــــــــــاً 
 .مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوير  :ثالثـــــــــــــــــــاً 
 .مرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويم :رابعـــــــــــــــــاً 



 

   
وبالتالي أعتبر الباحث عملية بناء البرنامج كأنها عملية نظامية تتطلب خطـة شـاملة وتتضـمن 
مجموعة من اإلجراءات العلمية المتسلسلة والتي ترتبط معا في إطار بناء منظومة البرنامج وتم البـدء 

  -:في تنفيذ مجموعة الخطوات التالية
  

   -:مرحلة التحليل 1/  3/ 5/ 3

  :ھذه المرحلة علي الخطوات اآلتية شتملتاد وق

  :  تحديد األهداف التعليمية للبرنامج 1/  1/  3/ 5/  3
  

  قام الباحث بتحديد األھداف العامة طبقا لجوانب التعلم و ھي

   
    

  :ھدف عام معرفي ويتمثل فيما يلي 
اريخ وقـــوانين اكتســـاب التالميـــذ المعلومـــات مـــن معـــارف ومفـــاهيم وحقـــائق وقـــوانين مرتبطـــة بتـــ

  .ألعاب القوي وبخاصة مهارة الوثب الطويل قيد البحث 

  :فيما يليتمثل يھدف عام مھاري و
  . اكتساب التالميذ كيفية أداء مهارة الوثب الطويل بإتقان

  : أسس بناء البرنامج 2/  1/ 3/ 5/  3
حرص الباحث علي مراعاة مجموعة مـن األسـس العلميـة عنـد تصـميم البرنـامج و هـي 

  : األتيك
 أن يراعي خصائص التالميذ و احتياجاتهم البدنية و المهارية  للمستويات الثالث.  
  المرتفع  –المتوسط  –المنخفض ( أن يتناسب محتوى البرنامج أهدافه و ذلك للمستويات. (  
  المرتفع  –المتوسط  –المنخفض ( أن يناسب محتوي البرنامج مع مستوي التالميذ. (  
 ية بالبساطة والسهولة والبعد عن التعقيدأن تتميز البرمج .  
 ذات المستويات الثالث  أن يساعد البرنامج علي تحقيق التفاعل بين التالميذ.  
  أن يراعي توافر المكان و اإلمكانات المناسبة لتنفيذ البرنامج.  

 ھدف عام مھاري ھدف عام معرفي



 

 

   أن يراعي عوامل األمن والسالمة  حرصا علي سالمة التالميذ.  
 ن الملل ويجذب اهتمام التالميذ لموضوع التعلم أن يكون البرنامج بعيدا ع.  
  أن يكسب البرنامج التالميذ القدرة علي استخدام الحاسب اآللي.  
  المتوســـــط  –المـــــنخفض (المســـــتوي  برنـــــامج قـــــدرات التالميـــــذ ذاتيتحـــــدى محتـــــوي الأن– 

  . اهو االبتكار كال حسب مستو  يسمح لكل مستوي باستثارة وأفنيتهم للتعلم بما ) المرتفع 
  أن يتيح البرنامج فرص االشتراك و الممارسة لكل التالميذ في وقت واحد.  
  المــــــنخفض ( أن يراعــــــي البرنــــــامج إشــــــباع حاجــــــات التالميــــــذ ذات المســــــتوي– 

  ) .المرتفع  –المتوسط 
  أن يراعي مبدأ التدرج في محتوي البرنامج مـن السـهل إلـي الصـعب و مـن البسـيط

  . إلي المركب
 لفروق الفردية بين التالميذأن يراعي مبدأ ا .  

   -:تحديد المحتوي العلمي للبرنامج   1/3/ 3/  5/  3
تعتبر عمليـة تحديـد محتـوي البرمجيـة مـن العمليـات الهامـة والصـعبة فـي نفـس الوقـت وتتمثـل هـذه 
د الصعوبة في اختيار المعلومات المعرفية المرتبطة بمهارة الوثـب الطويـل قيـد البحـث وكـذلك تحديـد المـوا

و شــرائط الفيــديو  و الصــور الثابتــة و الرســوم المتحركــة و  و األدوات التعليميــة بمــا تشــمله مــن مقــاطع 
الموســـيقي وغيرهـــا و التـــي وقـــع االختيـــار عليهـــا و تنظيمهـــا علـــى نحـــو تربـــوي معـــين بمـــا يحقـــق أهدافـــه 

 هــوبر ســايمون ميــة مــن األبحــاث والمراجــع العلالبرمجيــة و لــذا فقــد قــام الباحــث بــاالطالع علــي مجموعــة 
Hopper Simon  )1997()92 ( Orson Kellogg )1999) (96 (زينــب محمــد أمــين )29.( 

)92 :25 ) (96 :43 ) (29 :27(  
  

ــأليف بــرا   Authorwareمج الكمبيــوتر التعليميــة اوثرويــريوقــد قــام الباحــث باختيــار نظــام ت
ل التربـوي فهـو يتضـمن مجموعـة و أكثـر تخصصـا فـي المجـا فحيث يعد من أشهد و أفضـل نظـم التـألي

حيـث يمكـن اسـتخدامه فـي من األدوات الفنية التي تستخدم في تصميم و إنتاج برامج الكمبيوتر التعليمية 
برامج التوجيه أو المحاكاة و تصميم االختبارات فبرنامج اوثروير من أكثر البرامج التي يتوفر فيهـا جميـع 

  : د راع الباحث أن يكون المحتويالشروط الخاصة باختيار نظم التأليف و ق

  متسما بالبساطة و السهولة و البعد عن تعقيد.  
  يتناسب مع مستوي و خبرات المتعلمين وحاجاتهم.  
 مرتبطا بأهداف البرمجية إعداد و تحقيقها  .  



 

 مراعيا للدقة العلمية. 

  : نمط التعلم المستخدم في تنفيذ البرنامج 2/ 3/  5/  3
  الهيبرميديا كلير باستخدام التعلم الفردي إستراتيجية  استخدام الباحث نمط 

  : اإلمكانيات الالزمة للبرنامج
 مضمار ألعاب قوي.  
  مقعــد  –ســلم قفــز  –شــريط قيــاس أحبــاال  –( صــناديق وثــب مختلفــة االرتفاعــات -أقمــاع

   .قائمان الوثب العادي –كرات طبية  –سويدي 
  جهاز كمبيوترIBM أو متوافق معه.  
  ميجاهرتز وأسرع   443بسرعة  4از بنتيوم معالج طر.  
  نظـام(xp – me – 2000 –98) windows 32 bit  يـدعم اللغـة

  العربية 
  ميجا بايت 115قرص صلب به مساحة خالية.   
  16عالي ذات تحليل لوني  800×  600بطاقة شاشةbit  
  16بطاقة بصوتbit  
  مشغل أقراص مدمجةCD – Rom   50بسرعةX   
 شاشة ملونة.   
 ماعات خارجية و يفضل سماعات لألذن س.  
  لوحة مفاتيح و فأرة.  
  معمل للدراسة.  
  القرص الضوئي المدمجCD-ROM  المخزن عليه برمجية الهيبرميديا .  

  

  : اإلطار الزمني العام لتنفيذ البرنامج
تلمت علــي لتعليميــة لمهــارة قيــد البحــث و قــد اشــقــام الباحــث بوضــع الجــدول الزمنــي للوحــدات ا

ست أسـابيع بواقـع وحـدة تعليميـة أسـبوعيا بـزمن ) 6(ست وحدات تعليمية توزيعها علي عدد) 6(عدد
  .للوحدة الواحدة و الجدول التالي بين التوزيع الزمني للبرنامج) دقيقة90(قدرة

  



 

 

  )12( جدول

  التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي المقترح
  التوزيع الزمني للبرنامج  لبيـــــانا  م

  6  عابيعددا ألس  1
  6  عدد الوحدات التعليمية   2
  وحدة واحدة   عدد الوحدات التعليمية في األسبوع   3
  )ساعة و نصف(دقيقة ) 90(  التطبيق في الوحدات الواحدة  زمن  4
  )ساعة و نصف(دقيقة ) 90(  زمن التطبيق في األسبوع   5
  )ساعات 9(دقيقة ) 540(  الزمن الكلي لتطبيق البرنامج   6

  )13(جدول 
  ةالتوزيع الزمني ألجزاء الوحدة التعليمية للمجموعة التجريبي

  الزمن   المجموعة التجريبية 

  ق 3  أعمال إدارية  -
  ق7  إحماء عام  -
  ق7  إعداد بدني خاص  -
  ق15  مشاهدة البرمجية  -
  ق55  للبرمجية التعليمية في الملعب  -
  ق3  نشاط ختامي  -

  

  

   -:تعليميمرحلة التصميم ال 2/   5/ 3

  :ھذه المرحلة علي الخطوات التاليةوقد اشتملت 

  )اختيار استراتيجيه التدريس(تصميم النموذج التعليمي 
ر يلـقام الباحث بالتعرف علي أساليب تفريد التعليم التي تحقق االتفاق مع طبيعية إستراتيجية ك

Keller plan )صـــينظـــام التعلـــيم الشخ)PSI( يـــديا والتـــي تمثـــل والتعلـــيم باســـتخدام الهيبرم



 

أسلوبا من أساليب تفريد التعليم وتشتمل علي مجموعة من النشـاطات التـي يسـير فيهـا المـتعلم حسـب 
قدراته  وسرعته الذاتية لتحقيق مجموعة من األهداف السـلوكية المحـددة التـي تعـالج مفهومـا واحـدا أو 

يبرميــــديا المقترحــــة و التــــي مهــــارة واحــــدة يمكــــن قياســــها ولــــذا رأي الباحــــث أن  تتضــــمن برمجيــــة اله
مســتوي (اســتخدمت اســتراتيجيه كيلــر لتقســيم التالميــذ إلــي ثــالث مجموعــات مــن حيــث مســتوي األداء 

إعـداد مجموعـة مـن المـوديالت وقـد روعـي عنـد تصـميم )مستوي منخفض –مستوي متوسط  –مرتفع 
  :الت أن يتكون من العناصر اآلتيةالمودي

 محتوي الموديول أن يكون داال عليروعي : العنوان.  
 تخصيص المقدمة لتوضيح أهمية محتوي الموديالت: مقدمة لدراسة الموديالت.   
 األهــداف هـو الهـدف الـذي صـمم الموديـول و تنبثـق منـه : الهـدف العـام للمـوديالت

  .األساسية للموديول
 وهــي تصــف التلميــذ للســلوك المتوقــع أن يتعلمــه بعــد دراســة : األهــداف التعليميــة للموديــول

موديــول كمــا أنهــا تفيــد فــي عمليــة اختيــار األنشــطة التعليميــة الالزمــة لــه و االختبــارات ال
  المستخدمة في قياس مدي تحقيق األهداف 

 يســتخدم لتقيــيم مــدي نجــاح التلميــذ فــي تحقيــق األهــداف الســلوكية للموديــول : القبلــي االختبــار
ت أخــر و إال يواصــل والة موديــمــا اجتــازه التلميــذ بنســبة إتقــان محــددة يــتم توجيهــه لدراســوٕاذا 

  . دراسة الموديول الحالي

  : ھما نوقام الباحث بتنظيم  محتوي البرمجية في جزئيي

 المقدمة :  
وهو الجزء الذي يعرض علي الشاشة في تتابع مسـتمر وبـدون تـدخل مـن الطالـب أثنـاء 

تبـــارات العـــرض و يتضـــمن التقـــديم، اإلعـــداد، اإلشـــراف، األهـــداف العامـــة، عـــرض قائمـــة االخ
  . الرئيسية

 المحتوي التعليمي:-   

هذا الجزء يعرض علي الشاشة بالمسار والتتابع الذي يختاره التلميـذ ويحـدده و يـتحكم فـي الجـزء 
الخاص بالمهارة تحكما كامال من حيث السرعة والتتابع و الخروج و حيثما يشاء من البرمجيـة و كـل 

  -:ويتكون المحتوي لكل مهارة من اآلتي) ضفمنخ –متوسط  –مرتفع (ذلك حسب مستوي التلميذ

  مقدمة.  



 

 

 الخطوات التعليمية.  
  طريقة األداء.  
  التمرينات.  
  التقويم.  

   -:مكونات شاشات عرض البرمجية 2/1/  5/ 3
  :اشتملت الشاشة علي العناصر اآلتية

  : المثير 1/ 1/ 2/  5/ 3
 يإلرشـــادات  التـــي تســـاعد التلميـــذ علـــيتكـــون المثيـــر مـــن المعلومـــات أو التلميحـــات واإليحـــاءات أو ا

  .االستجابة الصحيحة للموقف التعليمي

  : االستجابة 2/ 1/ 2/   5/ 3

استخدم الباحث االستجابة االختيارية  وهي االستجابة التي أختارها التلميذ مـن بـين عـدة االسـتجابات 
حة نقلت تلقائيا إلـي التلميذ صحيكلها خاطئة فيما عدا استجابة واحدة صحيحة فإذا كانت إجابة 

الجديــــدة وٕان كانــــت خاطئــــة تعطــــي للتلميــــذ تعزيــــز ســــلبي مــــع إعطائــــه تغذيــــه رجعيــــة  الشاشــــة 
  .السترجاع المعلومات مرة أخري

   :التعزيز 3/ 1/ 2/  5/ 3
  )لفظيا و غير لفظيا ( استخدم الباحث في البرمجية تعزيزا سمعيا

  
  
  
  : الرجعية ةالتغذي 4/ 1/ 2/  5/ 3

باحث في البرمجية ثالث مستويات من التغذية الرجعية يمثل المستوي األول منها في االختبـار استخدم ال
ار عن النتيجة مضافا إليهـا معلومـة و المسـتوي الثالـث فـي نتيجة و المستوي الثاني في االختبعن ال

ة يوضــح مســتويات التغذيــ) 4(االختبــار عــن النتيجــة مضــافا إليهــا معلومــة و توجيــه و الشــكل رقــم
  . الراجعة المستخدمة في البرمجية

  إجابتك صحيحة
CONTINUE 

  المستوي األول من التغذية الراجعة  



 

  إجابتك صحيحة
CONTINUE 

  المستوي الثاني من التغذية الراجعة   
  إجابتك صحيحة
CONTINUE  

  المستوي الثالث من التغذية الراجعة

  :جيةة الراجعة المستخدمة في البرممستويات التغذي )4( شكل
البرمجيــة أعتمــد علــي أحــداث التفاعــل االيجــابي والمســتمر  إســتراتيجيةمــن الشــكل الســابق نجــد أن 

  . بين التلميذ والمادة التعليمية من خالل التأثير بالفارة

  ):إنتاج البرمجية ( مرحلة التطوير  3/  3/ 5/ 3
   -:وقد اشتملت هذه المرحلة علي الخطوات التالية

   -:اج لقطات الفيديو و الرسوم المتحركةإنت 1/ 3/  3/ 5/ 3
تــاج جميــع لقطــات الفيـديو التعليميــة الخاصــة بكــل الموديــوالت  و التـي تــم الحصــول عليهــا مــن تـم إن

شـرائط فيـديو خاصــة بتعلـيم مهــارة الوثـب الطويـل مســجل عليهـا المــادة العلميـة مـن قبــل اإلتحـاد المصــري 
ديو الموجـودة علـي المواقـع المختلفـة علـي شـبكة اإلنترنـت  إلي بعـض لقطـات الفيـ ةأللعاب القوي باإلضاف

وقـد . التي تتم علي شاشة جهاز الكمبيوتر مـع دمـج متـزامن للتعليـق الصـوتي المصـاحب لهـذه األحـداث 
   Adobe premiere 4.2 تمت عملية المونتاج باستخدام برنامج 

  

   -:إنتاج الصوت 2/ 3/  3/ 5/ 3
لتسـجيل الصـوت و الموسـيقي  Creative ware studioاسـتخدم الباحـث برنـامج 

ــالمؤثرات الصــوتية مــن مكتبــة األصــوات الخاصــة بنظــام  وعمــل إجــراءات المونتــاج و تــم االســتعانة ب
و التــي اســتخدمها الباحــث للتعزيــز أو التعليــق و ذلــك  Author ware studioالتــأليف 

  . لزيادة فعالية البرمجية لما لها من التأثير فعال

   -:إنتاج النص 3/ 3/  3/ 5/ 3
فـي تحريـر الـنص الخـاص )  (Microsoft words 2003تم اسـتخدم برنـامج 

بالبرنــامج التعليمــي وتــم اســتخدم محــرر النصــوص وراعــي الباحــث أنــواع و أحجــام الخطــوط 
  . التي يسهل قراءتها



 

 

  : مرحلة التقويم 4/  3/ 5/ 3
  :اختيار البرمجية المبدئي  4/1/  3/ 5/ 3

لباحــث بعــرض البرمجيــة علــي الســادة المشــرفين للتأكــد مــن جوانــب البرنــامج وفيــه قــام ا
ـــة اســـتخدام البرمجيـــة و اقتـــراح أي و ) النفســـي –التربـــوي  –العلمـــي ( ـــداء رأيهـــم فـــي  كيفي إب

   .تعديالت

   -:االختبار الثاني للبرمجية  4/2/  3/ 5/ 3
مــن الصـف الثالــث اإلعــدادي  ذميـتال 7بتطبيــق البرمجيـة علــي عينـة قوامهــا وفيـه قــام الباحـث 

إ لــــــي  م 13/3/2009 كتجربــــــة اســـــتطالعية فـــــي الفتـــــرة مـــــن) مـــــن خـــــارج عينـــــة البحـــــث(
   .وذلك بهدف  م27/3/2009

  التعــرف علــي مالحظــات التالميــذ حــول البرمجيــة و كــذلك علــي مــدي مناســبتها
  .لقدرات التالميذ لقدرات التالميذ

 االستطالعية تطبيق أدوات البحث قبليا علي تالميذ التجربة.  

  

  

  

  :مرحلة التطبيق و التجريب 6/  3
   -:االستعداد للتجريب 1/  6/  3

مسـتوي متوسـط  –مسـتوي مـنخفض (متجانسـة بتقسيم التالميذ إلـي ثـالث مسـتوياتقام الباحث 
شــكل األداء الفنــي و نتــائج  ماســتمارة تقيــيو هــذا التقســيم للتالميــذ تــم عــن طريــق ) مســتوي مرتفــع –

  . مني لمهارة قيد البحث تم تقسيم التالميذالمستوي الز 
بالتالميــــــــذ عينــــــــة البحــــــــث فــــــــي جلســــــــة مناقشــــــــة تمهيديــــــــة و ذلــــــــك  يــــــــوم ألتقــــــــي الباحــــــــث 

لتوضـــيح نمـــط الـــتعلم  المســـتخدم  و كيفيـــة التعامـــل مـــع برمجيـــة الكمبيـــوتر   م15/3/2009
لتعليمــــات وطلــــب مــــنهم المعــــدة بتنقيــــة الهيبرميــــديا و تــــم التأكيــــد علــــي التالميــــذ بضــــرورة االلتــــزام با

  .االستفسار عن أي معلومة



 

   -:التطبيق القبلي ألدوات القياس 2/  6/  3
و مســـتوي األداء و فـــي االختبـــارات البدنيـــة  ةتـــم تنفيـــذ القيـــاس علـــي مجموعـــة البحـــث التجريبيـــ

  . م23/3/2009 إليم  20/3/2009المستوي الرقمي في الفترة من 

   -:إجراء التجربة البحثية  3/  6/  3
باسـتخدام الهيبرميـديا لتعلـيم مهـارة الوثـب ) لتفريـد التعلـيم(قام الباحـث بتطبيـق إسـتراتيجية كيلـر 

بعـــد تقســـيمها إلـــي ثـــالث مجموعـــات حســـب األداء الفنـــي  ةالطويـــل قيـــد البحـــث للمجموعـــة التجريبيـــ
مســـتوي مـــنخفض، مســـتوي متوســـط، مســـتوي مرتفـــع و أوضـــح الباحـــث  -:والمســـتوي الرقمـــي كـــاآلتي

فرديـة مـن خـالل جهـاز الكمبيـوتر وطلـب مـنهم االستفسـار مجموعة التجريبية أنهـن سـيتعلمن بصـفة لل
يـــتفهم طبقـــة التعامـــل مـــع البرمجيـــة و كيفيـــة   عـــن أي معلومـــات غيـــر واضـــحة بالنســـبة لهـــم و حتـــى

  . استخدامها

إلـــــــــي م  25/3/2009 وقـــــــــد تـــــــــم تطبيـــــــــق البرنـــــــــامج التعليمـــــــــي خـــــــــالل الفتـــــــــرة مـــــــــن 
  .ي المدرسة الرياضية بمنيا القمحلك  يوم الخميس من كل أسبوع و ذلك فو ذ  م12/5/2009

   -:لتتبعياالقياس  4/  6/  3
ــــــــــك يــــــــــوماأجريــــــــــت القياســــــــــات   لتتبعيــــــــــة بعــــــــــد انتهــــــــــاء مــــــــــن األســــــــــبوع الرابــــــــــع وذل

  . م27/4/2009

  

   -:لبعدياالقياس  5/  6/  3
و تــم  م 15/5/2009 بعــد انتهــاء مــدة البرنــامج و ذلــك يــومأجريــت القياســات ألبعديــه 

القياس بنفس األجهزة و األدوات التي تمت في القياسات القبليـة و التتبعيـة و توحيـد أمـاكن القيـاس و 
  . الشروط و التعليمات

   -:جمع البيانات و جدولتها 6/  6/  3
قـــام الباحـــث بتجميـــع النتـــائج بدقـــة بمـــد االنتهـــاء مـــن تطبيـــق البرمجيـــة و تنظيمهـــا وجـــدولتها 

  . إحصائياومعالجتها 



 

 

   -:المعالجات اإلحصائية 7/  3
  :المعالجات اإلحصائية اآلتية  متم استخدا

 المتوسط الحسابي.  
 االنحراف المعياري.  
 الوسيط .  
 معامل االلتواء.  
  معامل السهولة والصعوبة  
  معامل التميز  
  اختبار مان وتني 
 احتبار ولككسون  
 معامل االرتباط .  
 تحليل التباين .  
 أقل فرق معنوي L.S.D     

  
    



  
  

  

  

  

  

  عرض النتائج ومناقشتها 4/0
  عرض النتائج 4/1
  مناقشة النتائج 4/2



 

  :عرض النتائج ومناقشتها 4/0
  عرض النتائج 4/1
  عرض النتائج الخاصة بالهدف األول  4/1/1

  )14( جدول 
  )بعدي  –تتبعي  –قبلي (  ةتحليل التباين بين قياسات البحث الثالث

   7 =ن    ذو المستوى المنخفض للمجموعة فى المتغيرات قيد البحث 
نسبة 
 التباين

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
المربعات

 مصدر البيانات
وحدة 
 القياس

 المتغيرات

5.61* 
1575 2 3150 بين القياسات

  كجم
قوة عضالت 

الرجلين 
  بالديناموميتر

داخل القياسات 5057.14 18 280.95
المجموع 8207.14  

3.88* 
0.65 2 1.30 بين القياسات

  ثانية
الجرى المتعرج 

  لفليشمان
0.17 18 3.02 داخل القياسات
  4.32 المجموع

*3.58  
2.63 2 5.25 بين القياسات

  سم
ثنى الجذع أماما 

  أسفل
0.73 18 13.21 داخل القياسات
  18.45 المجموع

3.92* 
0.18 2 0.37 بين القياسات

  ثانية
 نم م 30عدو 
  الطائر البدء

0.05 18 0.84 داخل القياسات
  1.21 المجموع

10.47* 
0.03 2 0.06 بين القياسات

  متر
الوثب العريض 
  من الثبات

0.002 18 0.05 داخل القياسات
  0.11 المجموع

9.23* 
3.23 2 6.45 بين القياسات

6.29 18 0.35  مستوى األداء  درجة داخل القياسات
  12.74 المجموع

3.76* 
0.32 2 0.64 بين القياسات

1.53 18 0.08 المستوى الرقمى  متر داخل القياسات
  2.16 المجموع

  3.55=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية "  ف "قيمة  
 اللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة عـن وجـود فـروق ذات د)  14( نتائج الجـدول من  يتضح  

حيـث ) البعـدي  –التتبعي  –القبلي ( بين المراحل الثالثة لالختبارات فى القياسات الثالث )  0.05( 
 . 3.55الجدولية التى تبلغ ) ف ( المحسوبة أكبر من قيمة ) ف ( كانت قيمة 



 

  )  15( جدول 
  )بعدي  –تتبعي  –قبلي (  داللة الفروق بين قياسات البحث الثالث

   7 =ن    للمجموعة ذو المستوى المنخفض ث فى المتغيرات قيد البح

بــين  0.5ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي معنويــة وجــود فــروق ) 15(يتضــح مــن الجــدول رقــم 
للمجموعـة التجريبيـة فـي جميـع القـدرات البدنيـة قيـد ) البعديـة –التتبعيـة  –القبلية (متوسطات القياسات 

البحـــث حيـــث توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا لصـــالح القيـــاس التتبعـــي مقارنـــة بالقيـــاس القبلـــي فـــي بعـــض 
الــة إحصــائيًا لصــالح القيــاس البعــدى ومقارنتــا بالقيــاس القبلــي القــدرات البدنيــة، وكــذلك وجــود فــروق د

  .والتتبعي في بعض القدرات البدنية قيد البحث
  
  
  

 قيمة  فرق المتوسطات  المتوسط  القياسات  المتغيرات البدنية  م
L. S. D   بعدي  تتبعي

قوة عضالت الرجلين   1
  بالديناموميتر

  *30  15 203.57 قبلي
  15    218.57  تتبعي  18.82

      233.57  بعدي

الجرى المتعرج   2
  لفليشمان

  *0.6  0.25 4.84 قبلي
  0.35    4.59  تتبعي  0.46

      4.24  بعدي

ثنى الجذع أماما   3
  أسفل

  1.21*  0.47 6.86 قبلي
  74.    7.33  تتبعي  96.

      8.07  بعدي

 بدءم من ال 30عدو   4
  الطائر

  *0.32  0.12 4.69 قبلي
  0.20    4.57  تتبعي  0.25

      4.37  بعدي

الوثب العريض من   5
  الثبات

  *0.13  *0.07 1.87 ليقب
  *0.06    1.94  تتبعي  0.05

      2  بعدي

  مستوى األداء  6
  *1.36  *0.71 4.50 قبلي

  0.65    5.21  تتبعي  0.66
      5.86  بعدي

 المستوى الرقمى  7
  *0.42  0.12 4.09 قبلي

  0.30    4.21  تتبعي  0.32
      4.51  بعدي
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الجذع 
ا ا أ

عدو 30 
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العريض 
ات الث

مستوى 
األداء

المستوى 
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  ) 5( شكل 
لدى  للمتغيرات البدنية قيد البحث) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  ذو المستوى المنخفضالمجموعة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 6( كل ش
لدى  لقوة عضالت الرجلين بالديناموميتر) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  ذو المستوى المنخفضالمجموعة 

 

180

200

220

240

قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

203.57 218.57 233.57

القبلي التتبعي البعدي



 

  ) 16( جدول 
  )بعدي  –تتبعي  –قبلي (  ةتحليل التباين بين قياسات البحث الثالث

   7 =ن     للمجموعة ذو المستوى المتوسط فى المتغيرات قيد البحث 
نسبة 
 التباين

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع
المربعات مصدر البيانات وحدة

 المتغيرات القياس

13.14* 
2242.86 2 4485.71 بين القياسات

  كجم
قوة عضالت 

الرجلين 
  بالديناموميتر

170.63 18 3071.43 داخل القياسات
  7557.14 المجموع

7.07* 
0.57 2 1.14 ين القياساتب

الجرى المتعرج   ثانية
1.44 18 0.08  لفليشمان داخل القياسات

  2.58 المجموع

*4.45  
7.08 2 14.16 بين القياسات

ثنى الجذع أماما   سم
28.61 18 1.59  أسفل داخل القياسات

  42.77 المجموع

8.17* 
0.30 2 0.61 بين القياسات

م من  30عدو   ثانية
0.67 18 0.04  الطائر بدءال داخل القياسات

  1.28 المجموع

26.28* 
0.08 2 0.15 بين القياسات

الوثب العريض   متر
0.05 18 0.002  من الثبات داخل القياسات

  0.20 المجموع

18.57* 
7 2 14 بين القياسات

6.79 18 0.38  مستوى األداء  درجة داخل القياسات
  20.79 لمجموعا

36.24* 
0.66 2 1.31 بين القياسات

0.33 18 0.02 المستوى الرقمى  متر داخل القياسات
  1.64 المجموع

 3.55=  0.05الجدولية عند مستوى معنوية "  ف "قيمة 

عـــن وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى )  16( نتـــائج الجـــدول مـــن  يتضـــح  
البعدي  –التتبعي  –القبلي ( احل الثالثة لالختبارات فى القياسات الثالث بين المر )  0.05( معنوية  

 . 3.55الجدولية التى تبلغ ) ف ( المحسوبة أكبر من قيمة ) ف ( حيث كانت قيمة ) 



 

  )17(جدول 
فى المتغيرات قيد البحث لدى المجموعة ) بعدى  –تتبعي  –قبلي ( داللة الفروق بين قياسات البحث الثالث 

  7= ن  ذو المستوى المتوسط   

  

بـــين  0.5ئية عنـــد مســـتوي معنويـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــا) 17(يتضـــح مـــن الجـــدول 
للمجموعـــة التجريبيـــة ذو المســـتوي المتوســـط فـــي ) البعديـــة –التتبعيـــة  –القبليـــة (متوســـطات القياســـات 

جميـــع القـــدرات البدنيـــة قيـــد البحـــث حيـــث توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيًا لصـــالح القيـــاس التتبعـــي مقارنـــة 
روق دالــة إحصــائيًا لصــالح القيــاس البعــدى بالقيــاس القبلــي فــي بعــض القــدرات البدنيــة، وكــذلك وجــود فــ

  .ومقارنتا بالقياس القبلي والتتبعي في بعض القدرات البدنية قيد البحث
  
  
  
  

  المتوسط  القياسات  المتغيرات البدنية  م
 قيمة  فرق المتوسطات

L. S. D   بعدي  تتبعي

1  
ين قوة عضالت الرجل
  بالديناموميتر

  *35.71  *20  215  قبلي
  *15.71    235  تتبعي  14.67

     250.71 بعدي

2  
الجرى المتعرج 

  لفليشمان

  *0.57  0.22  4.73  قبلي
  *0.35   4.51 تتبعي  0.32

      4.16  بعدي

3  
ثنى الجذع أماما 

  أسفل

  2.0*  0.81  7.86  قبلي
  1.19   8.67 تتبعي  1.42

      9.86  بعدي

4  
 لبدءم من ا 30عدو 

  الطائر

  *0.42  0.17 4.53 قبلي
  *0.25    4.36  تتبعي  0.22

      4.11  بعدي

5  
الوثب العريض من 

  الثبات

  *0.21  *0.1 1.92 قبلي
  *0.11    2.02  تتبعي  0.050

      2.13  بعدي

  مستوى األداء  6
  *2  *1 5.21 قبلي

  *1    6.21  تتبعي  0.69
      7.21  بعدي

 المستوى الرقمى  7
  *0.61 *0.37  4.29  قبلي

  *0.24   4.66 تتبعي  0.16
     4.90 بعدي



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 7( شكل 
لدى  للمتغيرات البدنية قيد البحث) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  توسطذو المستوى المالمجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 8( شكل 
لدى  لقوة عضالت الرجلين بالديناموميتر) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  توسطذو المستوى المالمجموعة 
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180

200
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240

260

قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

215 235 250.71

القبلي التتبعي البعدي



 

  )18(جدول 
  )بعدي  –تتبعي  –قبلي (  ةتحليل التباين بين قياسات البحث الثالث

   7 =ن    لمرتفع للمجموعة ذو المستوى افى المتغيرات قيد البحث 

نسبة التباين
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
المربعات

 مصدر البيانات
وحدة 
 القياس

 المتغيرات

23.34* 
 بين القياسات 7544.38 2 3772.19

  كجم
قوة عضالت 

الرجلين 
  بالديناموميتر

 داخل القياسات 2909.43 18 161.63
  10453.81 المجموع

13.07* 
 بين القياسات 3.36 2 1.68

  ثانية
الجرى المتعرج 

  لفليشمان
 داخل القياسات 2.32 18 0.13
 المجموع 5.68  

*27.62  
 بين القياسات 37.84 2 18.92

  سم
ثنى الجذع أماما 

  أسفل
 داخل القياسات 10.27 18 0.69
 المجموع 48.12  

26.85* 
0.61 2 1.21 بين القياسات

  ثانية
 م من 30عدو 
  الطائرالبدء

 داخل القياسات 0.41 18 0.02
 المجموع 1.62  

72.89* 
 بين القياسات 0.65 2 0.33

  متر
الوثب العريض 
  من الثبات

 داخل القياسات 0.08 18 0.004
  0.73 المجموع

43.64* 
 بين القياسات 25.32 2 12.66

 ساتداخل القيا 5.22 18 0.29  مستوى األداء  درجة
  30.54 المجموع

46.08* 
 بين القياسات 2.52 2 1.26

0.49 18 0.03 المستوى الرقمى  متر داخل القياسات
  3.01 المجموع

 
 3.55 =  0.05الجدولية عند مستوى معنوية "  ف "قيمة 

 

يـة عن وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنو )  18( نتائج الجدول  يتضح من   
حيـث ) البعـدي  –التتبعـي  –القبلي ( بين المراحل الثالثة لالختبارات فى القياسات الثالث )  0.05( 

  . 3.55الجدولية التى تبلغ ) ف ( المحسوبة أكبر من قيمة ) ف ( كانت قيمة 



 

  ) 19( جدول 
  فى المتغيرات قيد البحث لدى ) بعدى  –تتبعي  –قبلي ( داللة الفروق بين قياسات البحث الثالث 

ـــد مســـتوي معنويـــة ) 19(يتضـــح مـــن الجـــدول  بـــين  0.5وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عن
ذو المستوي المرتفع فـي جميـع للمجموعة التجريبية ) البعدية –التتبعية  –القبلية (متوسطات القياسات 

القــدرات البدنيــة قيــد البحــث، حيــث توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا لصــالح القيــاس التتبعــي مقارنــة بالقيــاس 
القبلــي فــي بعــض القــدرات البدنيــة، وكــذلك وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا لصــالح القيــاس البعــدى ومقارنتــا 

  .يد البحثبالقياس القبلي والتتبعي في بعض القدرات البدنية ق
  
  
  

ع                                                  توي المرتف ة ذو المس  المجموع
  7= ن 

  المتوسط  القياسات  المتغيرات البدنية  م
 قيمة  فرق المتوسطات

L. S. D   بعدي  تتبعي

1  
قوة عضالت الرجلين 

  بالديناموميتر

  *46.29  *20  220  قبلي
  *26.29   240 تتبعي  14.28

      266.29  عديب

2  
الجرى المتعرج 

  لفليشمان

  *0.98 *0.55 4.69 قبلي
  *0.43    4.14  تتبعي  0.40

      3.71  بعدي

3  
ثنى الجذع أماما 

  أسفل

  3.5* 1.66* 8.14 قبلي
  1.84*    9.8  تتبعي  0.93

     11.64 بعدي

4  
بدء م من ال 30عدو 

  الطائر

  *0.56 *0.42 4.46 قبلي
  *0.14    4.04  تتبعي  0.16

     3.90 بعدي

5  
الوثب العريض من 

  الثبات

  *0.42 *2.18  1.94  قبلي
  *0.14    2.22  تتبعي  0.07

     2.36 بعدي

  مستوى األداء  6
  *2.68 *1.47  5.53  قبلي

  *1.21    7  تتبعي  0.60
      8.21  بعدي

 المستوى الرقمى  7
  *0.84 *0.49  4.43  قبلي

  *0.35   4.92 تتبعي  0.19
      5.27  بعدي



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 9( شكل 
لدى  للمتغيرات البدنية قيد البحث) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  رتفعذو المستوى المالمجموعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ) 10( شكل 
لدى  ناموميترلقوة عضالت الرجلين بالدي) البعدي  –التتبعي  –القبلي ( متوسطات القياسات الثالثة 

  رتفعذو المستوى المالمجموعة 
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قوة عضالت الرجلين بالديناموميتر

قوة عضالت الرجلين
بالديناموميتر

220 240 266.29

القبلي التتبعي البعدي



 

  ) 20( جدول رقم 

  داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى

  ات الثالث المعرفى لدى المجموع فى التحصيل
  7 =ن                                                                                                                   

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

  zقيمة 
 المحسوبة 

  عدد الرتب  متوسط الرتب  مجموع الرتب
 م  االختبارات

+  -  +  -  +  -  

0.015  -2.43  28.00  0  4.00 0  7.00 0  
ذو التحصيل المعرفى 

  المستوى المنخفض    
1

0.015  -2.43  28.00  0  4.00 0  7.00 0  
ذو التحصيل المعرفى 

      توسطالمالمستوى 
2

0.015  -2.43  28.00  0  4.00 0  7.00 0  
ذو التحصيل المعرفى 

      رتفعالمستوى الم
3

 1) =  0.05( الجدولية عند مستوي معنوية )   z( قيمة 

 

المحسوبة بتطبيق اختبار ولككسون لداللة الفروق بين القياس )   z( ان قيمة )  20( يوضح جدول 
 - (      zالمجموعات الثالث المنخفض والمتوسط والمرتفع كانت قيمة  القبلي والقياس البعدي لدى

وهي دالة احصائيا مما يشير الى تحسن افراد  0.015وبمستوي داللة احصائية بغلت  ) 2.43
  .المجموعات الثالث عينة البحث  

  



 

  ثانيعرض النتائج الخاصة بالهدف ال  4/1/2
  ) 21( جدول 

  مجموعات الثالثة فى القياس البعدىللد البحث للمتغيرات قيتحليل التباين 
   7=  3ن=  2ن=  1ن 

نسبة التباين
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
المربعات

 المتغيرات مصدر البيانات

7.15* 
قوة عضالت  بين القياسات 3748.67 2 1874.33

الرجلين 
  بالديناموميتر

262.03 18 4716.57 داخل القياسات
 المجموع 8465.24  

4.68* 
 بين القياسات 1.15 2 0.58

الجرى المتعرج 
  لفليشمان

0.12 18 2.12 داخل القياسات
 المجموع 3.37  

*23..85  
22.32 2 44.64 بين القياسات

ثنى الجذع أماما 
  أسفل

0.94 18 16.85 داخل القياسات
 المجموع 61.49  

13.42* 
0.39 2 0.78 بين القياسات

م من  30دو ع
  الطائر بدء ال

 داخل القياسات 0.52 18 0.03
 المجموع 1.30  

51.91* 
0.24 2 0.48 بين القياسات

الوثب العريض من 
  الثبات

 داخل القياسات 0.08 18 0.005
  0.56 المجموع

33.82* 
 بين القياسات 19.60 2 9.80

 داخل القياسات 5.21 18 0.29  مستوى األداء
  24.81 المجموع

41.87* 
 بين القياسات 2.04 2 1.02

 داخل القياسات 0.44 18 0.02 المستوى الرقمى
 المجموع 2.48  

  3.55) =  0.05( الجدولية عند مستوى معنوية ) ف ( قيمة 

كأقــــل قيمــــة، ) 4.68(المحســــوبة تراوحــــت مــــا بــــين " ف"أن قــــيم ) 21( يتضــــح مــــن الجــــدول 
الجدولية وجد أن هناك فـروق ذات ) ف(المحسوبة بقيم ) ف(يمة وعند مقارنة قيمة كأكبر ق) 51.91(

داللــة إحصــائية بــين القياســات البعديــة الثالثــة للمتغيــرات قيــد البحــث وبنــاء علــي ذلــك ســيقوم الباحــث 
  .لحساب داللة الفروق بين المتوسطات ،(LSD)باستخدام اختيار أقل فرق معنوي 

  



 

  )22 (جدول
ق بين المجموعات بإستخدام أقل فرق معنوى للقياسات البعدية فى البحثداللة الفرو  

  7=  3ن=  2ن = 1ن

بـــين  0.5وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي معنويــة ) 22(يتضــح مــن الجــدول   
متوســطات القياســات البعديــة الثالثــة لمتغيــرات قيــد البحــث، حيــث توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا لصــالح 

  .القياس البعدي للمستويات الثالثة
  
  
  

  م
المتغيرات 
  البدنية

  المتوسط  القياسات
  فرق المتوسطات

 قيمة
L. S. D 

المستوى 
  المتوسط

المستوى 
  المرتفع

1  
قوة عضالت 

الرجلين 
  بالديناموميتر

  *32.72  17.14  233.57  المستوى المنخفض
  15.58    250.71  لمتوسطالمستوى ا  18.18

      266.29  المستوى المرتفع

2  
الجرى 
المتعرج 
  لفليشمان

  *0.53  0.08 4.24 المستوى المنخفض
  *0.45   4.16 المستوى المتوسط  0.39

      3.71  المستوى المرتفع

3  
ثنى الجذع 
  أماما أسفل

  3.58*  1.79*  8.07  المستوى المنخفض
  1.79*    9.86  المستوى المتوسط  1.1

     11.64 المستوى المرتفع

4  
م من  30عدو 

  الطائرالبدء 

  *0.47  *0.26  4.37  المستوى المنخفض
  *0.21    4.11  المستوى المتوسط  0.19

     3.90 المستوى المرتفع

5  
الوثب 

العريض من 
  الثبات

  *0.36  0.02  2  المستوى المنخفض
  *0.34    2.02  المستوى المتوسط  0.08

     2.36 المستوى المرتفع

 مستوى األداء  6
  *2.35  *1.35  5.86  المستوى المنخفض

  *1   7.21 المستوى المتوسط  0.60
      8.21  المستوى المرتفع

7  
المستوى 
 الرقمى

  *0.76  *0.39  4.51  المستوى المنخفض
  *0.37   4.90 المستوى المتوسط  0.16

      5.27  المستوى المرتفع



 

  )23(جدول 
  ىلمجموعات الثالثة في القياس البعدتحليل التباين للمتغيرات قيد البحث ل

   7=  3ن=  2ن=  1ن 
 نسبة التباين

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 المتغيرات مصدر البيانات

17.54* 

 بين القياسات 28.95 2 14.48

 داخل القياسات 14.86 18 0.83 الرقميالمستوى 

 المجموع 43.81  

  3.55) =  0.05( د مستوى معنوية الجدولية عن) ف ( قيمة 

(  عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى معنويـة)  23( نتائج الجدول  يتضح من 
) ف ( بــــين القياســــات البعديــــة الثالثــــة لالختبــــار المعرفــــي قيــــد البحــــث  حيــــث كانــــت قيمــــة )  0.05

 . 3.55الجدولية التي تبلغ ) ف ( المحسوبة أكبر من قيمة 

  ) (24جدول 

 فى البحثالثالث داللة الفروق بين المجموعات بإستخدام أقل فرق معنوى للقياسات البعدية 

  المتوسط  القياسات  المتغيرات البدنية  م
  فرق المتوسطات

 LSDقيمة 
  المستوي المرتفع  المستوي المتوسط

  التحصيل المعرفي  1
  *2.86  *1.14  5.43  المستوي المنخفض

  *1.72    6.57  وسطالمستوي المت  1.02
      8.29  المستوي المرتفع

  

بـــين  0.05وجـــود فـــرق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوي معنويـــة )  24(يتضـــح مـــن الجـــدول 
للمجموعــة التجريبيــة فــي التحصــيل ) المرتفــع - المتوســط  - المــنخفض (القياســات الثالثــة للمســتويات 

  .المعرفي

  



 

  ثالثعرض النتائج الخاصة بالهدف ال  4/1/3

  ) 25( جدول 
 نسب التقدم بين القياس القبلي والقياس البعدي لمجموعات البحث الثالثة فى المتغيرات قيد البحث

  المتغيرات

  مجموعة المستوى المرتفع  مجموعة المستوى المتوسط  مجموعة المستوى المنخفض

متوسط 
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
التحسن 

%  

متوسط 
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
تحسن ال

%  

متوسط 
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
التحسن 

%  
قوة عضالت الرجلين 

  بالديناموميتر
203.57  233.57  14.73 215  250.71  16.61 220  266.29  21.04 

 20.90  3.71  4.69 12.05  4.16  4.73 12.40  4.24  4.84  الجرى المتعرج لفليشمان

 43.00  11.64  8.14 25.45  9.86  7.86 17.64  8.07  6.86  ثنى الجذع أماما أسفل

 12.56  3.90  4.46 9.27  4.11  4.53 6.82  4.37  4.69  الطائر بدءم من ال 30عدو 

 21.65  2.36  1.94 10.94  2.13  1.92 6.95  2  1.87  الوثب العريض من الثبات

 48.46  8.21  5.53 38.39  7.21  5.21 30.22  5.86  4.50  مستوى األداء

 18.96  5.27  4.43 14.22  4.90  4.29 10.27  4.51  4.09 المستوى الرقمى

وجــود نســب تحســين فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس ) 11(والشــكل ) 25( يتضــح مــن الجــدول 
فـي المتغيـرات ) مرتفـع –متوسـط  –مـنخفض (القبلـي لـدي المجموعـة التجريبيـة ذو المسـتويات الـثالث 

  .البدنية

وهـو الـذى %  30.22نسـبة تحسـن فـى مسـتوى األداء ب للمسـتوي المـنخفضتحسن نسبة وبلغت أعلي 
م 30فـي عـدو % 6.82وأقـل نسـبة تحسـين يعتبر عـن التقـدم الحقيقـي فـى المسـتوي بالنسـبة للطالـب ، 

فــى  وبلغــت أعلــي نســبة تحســين للمتســتوي المتوســطالح القيــاس البعــدي ، الطــائر وذلــك لصــ مــن البــدء
الطـائر وذلـك  البـدءم مـن 30عـدد  9.27وأقـل نسـبة تحسـن ، %  38.39مستوى األداء بنسبة تحسن 

فـى مسـتوى األداء بنسـبة تحسـن  وبلغـت أعلـي نسـبة تحسـن للمسـتوي المرتفـعلصالح القياس البعدي ، 
  .م من العدد الطائر وذلك لصالح القياس البعدي30عدد  12.56وأقل نسبة تحسن ،  %  48.46

  
  ) 26(جدول 



 

 اإلختبار المعرفيالبحث الثالثة فى  نسب التقدم بين القياس القبلي والقياس البعدي لمجموعات
 قيد البحث

  مجموعة المستوى المرتفع  مجموعة المستوى المتوسط  مجموعة المستوى المنخفض  المتغيرات

متوسط   
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
التحسن 

%  

متوسط 
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
التحسن 

%  

متوسط 
  القبلي

متوسط 
  البعدى

نسب 
التحسن 

%  
 76  8.29  4.71 64.25  6.57  40.674  5.43  3.86  عرفياإلختبار الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  11(شكل  
 نسب التحسن فى المتغيرات البدنية واإلختبار المعرفي قيد البحث لدى المجموعات الثالثة 
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مجموعة المستوى المنخفض 14.73 12.4 17.64 6.82 6.95 30.22 10.27 40.67

مجموعة المستوى المتوسط 16.61 12.05 25.45 9.27 10.94 38.39 14.22 64.25

مجموعة المستوى المرتفع 21.04 20.9 43 12.56 21.65 48.46 18.96 76

قوة 
عضالت 
الرجلين 

الجرى 
المتعرج 
لفليشمان

ثنى الجذع 
أماما أسفل

30 م  عدو 
من العدو 
الطائر

الوثب 
العريض من 
بات الث

مستوى 
األداء

المستوى 
الرقمى

اإلختبار 
المعرفي



 

         :مناقشة النتائج 2/  4
  .مناقشة النتائج الخاصة بالهدف األول الذي ينص علي 1/  2/  4

عرف علي تأثير إستراتيجية كيلر علي القدرات البدنية والمستوي المعرفي الت"
  ".للمستويات الثالثة

مناقشـــــة النتـــــائج الخاصـــــة بالقـــــدرات البدنيـــــة للمجموعـــــة ذو المســـــتوي  1/  1/  2/  4
  :المنخفض

 –تتبعــي  –قبلــي (وجــود فــروق دالــة بــين القياســات الثالثــة )  15) (  14(يتضــح مــن جــدول 
جموعــــة التجريبيــــة ذو المســــتوي المــــنخفض فــــي المتغيــــرات البدنيــــة قيــــد البحــــث وهــــي قــــوة للم) بعــــدي

م من البـدء 30عدد  –ثني الجذع أمامًا  –الجري المتفرج لفليشمان  –عضالت الرجلين بالديناموميتر 
المسـتوي الرقمـي، وذلـك عنـد مسـتوي معنويـة  –مستوي األداء  –الوثب العريض من الثبات  –الطائر 

0.05.  

تتبعــي  –قبلــي (أن تحليــل داللــة الفــروق بــين القياســات الثالثــة )  15( ويوضــح جــدول 
للمجموعة ذو المستوي المنخفض في المتغيـرات قيـد البحـث قـد أظهـرت فـروق دالـة ) بعدي –

  .إحصائياً 

ويرجــع الباحــث هــذا التقــدم الــذي طــرأ علــي المجموعــة التجريبيــة ذات المســتوي المــنخفض إلــي 
باســتخدام تقنيــة ) التعلــيم لتفريــد(كيلــر التــي تمثــل فــي البرمجــة التعليميــة إلســتراتيجية كيليــر إســتراتيجية 

ميــديا حيــث أن هــذه اإلســتراتيجية تنــادي بمراعــاة الفــروق الفرديــة بــين المتعلمــين ومقارنــة مســتوي الهيبر 
ا فـــال يصـــاب المـــتعلم بقدراتـــه الذاتيـــة والعمـــل علـــي تنميتهـــا دون خـــوف ممـــا يدفعـــه إلـــي العمـــل تلقائيـــ

باإلحبــاط عنــد العمــل مــع ذو المســتوي المتوســط والمرتفــع كمــا أن اســتمرارية النقديــة الراجعــة المرتبطــة 
وفـــي الوقـــت نفســـه يقلـــل مـــن . بكـــل خطـــوة مـــن خطـــوات األداء تســـاعد علـــي زيـــادة احتمـــاالت النجـــاح

  .احتماالت الفشل والفتور في تخفيض األهداف



 

علـــــي أن مصــــــممي ) 2001(مــــــود الحيلـــــة محمـــــد مح"وفـــــي هـــــذا الصـــــدد يؤكــــــد ذلـــــك 
إستراتيجية كيلير كانوا يهدفون من خاللها إلي تعظيم إثابـة أو مكافئـة السـلوك ألقصـى درجـة 
ممكنة وفي الوقت نفسه التقليل ألكبر درجة ممكنة من االنطفـاء واإلحبـاط وٕازالـة الخـوف مـن 

اتيجية أي البـد علـي المـتعلم العقاب، هذا باإلضافة إلـي أن اإلتقـان يعتبـر أسـاس لهـذه اإلسـتر 
قبل االنتقـال إلـي غيـره ممـا يجعـل المـتعلم البـد  9الموديل التعليمي(أن يتقن الوحدة التعليمية 

  ) 68( .وأن يصل إلي مستوي اإلتقان

نفــين حنفــي عبــد الخــالق )" 75) (2003(مرفــت ســمير حســن "ويتفــق ذلــك مــع دراســة كــًال مــن 
)2005) (77.(  

علية استخدام إستراتيجية كيلر باسـتخدام الهيبروميـديا فـي تحسـن األداء علي مدي فا وحيث أكد
  .المهاري والمستوي البدني وهذا ما أوضحته نسب التحسن للمستوي المنخفض

علـي أن التعلــيم الفـردي يســاعد  )32) (2005(سـالي محمــد عبــد اللطيــف "ويؤكـد ذلــك دراســة 
  .لتالميذ علي اختالف مستوياتهمعلي تحقيق نتائج إيجابية لعملية التعلم لجميع ا

ميـديا إسـتراتيجية كيلـر باسـتخدام الهيبر وهذا ما يتفـق مـع نتـائج الدراسـة الحاليـة حيـث أن فاعليـة 
أدت إلـــي تحســـن القـــدرات البدنيـــة قيـــد البحـــث وأدي إلـــي تحســـين المســـتوي الرقمـــي حيـــث اتضـــح مـــن 

المســتوي المــنخفض عنــد مســتوي  تحســن فــي المتغيــرات قيــد البحــث بالمجموعــة ذو) 14(الجــدول رقــم 
فـــي حيـــث كانـــت ف ) 10.47:  3.88(المحســـوبة مـــا بـــين " ف"حيـــث تراوحـــت قيمـــة  0.05معنويـــة 

ويــرجح الباحــث ذلــك إلــي اســتخدام إســتراتيجية كيلــر باســتخدام اليبرميــديا فــي وجــود  3.55= الجدوليــة 
  .هذه الداللة اإلحصائية

  :جموعة ذو المستوي المتوسطمناقشة النتائج الخاصة بالم 2/  1/  2/  4
إلــي وجــود فـروق ذات داللــة إحصــائية بــين القياســات الثالثــة )  17) ( 16(يتضـح مــن الجــدول 

للمجموعة التجريبية ذو المسـتوي المتوسـط فـي المتغيـرات البدنيـة قيـد البحـث ( بعدي –تتبعي  –قبلي (
ــديناموميتر (وهــي  عــدد  –ثنــي الجــذع أمامــًا  –الجــري المتفــرج لفليشــمان  –قــوة عضــالت الــرجلين بال

المســتوي الرقمــي، وذلــك عنــد  –مســتوي األداء  –الوثــب العــريض مــن الثبــات . الطــائرالبــدء م مــن 30
  .0.05مستوي معنوية 



 

) بعـدي –تتبعـي  –قبلـي (أن تحليل داللـة الفـروق بـين القياسـات الثالثـة )  17(ويوضح جدول 
المتوســط فــي المتغيــرات قيــد البحــث قــد أظهــرت فــروق دالــة إحصــائيًا ويرجــع للمجموعــة ذو المســتوي 

تعمــل علــي مراعــاة الفــروق الفرديــة وٕاعطــاء  التعلــيم الباحــث ذلــك إلــي أن إســتراتيجية كيلــر فــي تفريــد
تــدريبات متدرجــة فــي المســتوي حتــي يجــد كــل مســتوي مــا يناســبه ويســاعد علــي االرتقــاء والتقــدم بأدائــه 

نفــين حنفــي عبــد الخــالق ) 75( )2003(ميرفــت ســمير حســين ســيد راســة كــًال مـن ويتفـق ذلــك مـع د
لـه ) تفريـد التعلـيم(ميديا إستراتيجية كيلر باستخدام الهيبر أن البرنامج التعليمي المقترح ب )77) (2005(

للمجموعـة ويـؤثر علـي المتغيـرات ) مرتفع 0متوسط  –منخفض (تأثيرًا إيجابيًا علي المستويات الثالثة 
  .المهارية قيد البحث

وتوفيــق مرعــي ومحمــد ) 6) (1997(دد يــذكر كــًال مــن أحمــد عفــت مصــطفي صــوفــي هــذا ال
أن معظــم المتعلمــين يمكــنهم تعلــم الموضــوع الدراســي المطلــوب مــنهم  )17) (1998(محمــود الحيلــة 

ريس جيد ووقـت بمستوي اإلتقان المحدد إذا أخذ بعين االعتبار ميولهم ومعرفتهم السابقة وتوافر لهم تد
  .كافي للتعلم يتناسب مع معطياتهم الشخصية

وهذا ما يتفق مع نتائج الدراسة الحالية حيث أن فاعليـة إسـتراتيجية كيلـر باسـتخدام الهيبروميـديا 
أدي إلي تحسن القدرات البدنية قيد البحث وأدي إلي تحسن المستوي الرقمي حيث اتضح مـن الجـدول 

قيـــد البحـــث للمجموعـــة ذو المســـتوي المتوســـط عنـــد مســـتوي معنويـــة  تحســـن فـــي المتغيـــرات) 17(رقـــم 
 3.55في حيث كانت الجدولية ) 36.24:  70.7(المحسوبة ما بين " ف"حيث تراوحت قيمة  0.05

ويرجــــع الباحــــث ذلــــك إلــــي اســــتخدام إســــتراتيجية كيلــــر باســــتخدام الهيبرميــــديا فــــي وجــــود هــــذه الداللــــة 
  .اإلحصائية

  :النتائج الخاصة بالمجموعة ذو المستوي المرتفعمناقشة  3/  1/  2/  4
تتبعـي  –قبلـي (وجود فروق دالة إحصائية بـين القياسـات الثالثـة )  19) ( 18( يتضح من جدول 

للمجموعة التجريبية ذو المستوي المتوسط في المتغيرات البدنية قيـد البحـث وهـي، قـوة عضـالت ) بعدي –
 –الطـائر  بـدءمتر مـن ال 30 عدو –ثني الجذع أمامًا  –ج لفليشمان الجري المتفر  –الرجلين بالدينامومتر 

حيـث  0.05المسـتوي الرقمـي، وذلـك عنـد مسـتوي معنويـة  –مسـتوي األداء  –الوثب العريض مـن الثبـات 



 

 – 43.64 – 72.89 – 26.85 – 46.08 -  13.07 – 23.34المحســــــــــوبة ) ف ( قيمــــــــــة  تراوحــــــــــت
  .3.55الجدولية والتي تساوي " ف"ة علي الترتيب وهي أكبر من قيم 46.08

) بعـدي –تتبعـي  –قبلـي (أن تحليل داللة الفروق بين القياسات الثالثـة )  19( ويوضح جدول 
للمجموعة ذو المستوي المرتفع فـي المتغيـرات البدنيـة ومسـتوي األداء والمسـتوي الرقمـي قيـد البحـث قـد 

ألفـــراد العينـــة فـــي ) البعــدي –التتبعـــي  –لـــي القب(أظهــرت فـــروق دالـــة إحصـــائيًا لمتوســطات القياســـات 
  .جميع االختبارات البدنية المستخدمة والمستوي الرقمي ومستوي قيد األداء قيد البحث

ويرجح الباحث سبب وجود تلك الفروق إلي فاعلية البرنامج المقترح بإسـتراتيجية كيلـر فـي تفريـد 
وهو أن يقوم كـل تلميـذ بالسـير فـي عمليـة التعلـيم العليم حيث بقوم علي مبادئ التعليم الفردي للتالميذ 

وفقًا للسرعة الذاتية، كـذلك يقـدم البرنـامج للتالميـذ ذو المسـتوي المرتفـع المـادة التـي تتناسـب مـع قدراتـه 
وذلــك حتــي ال يصــابوا بالملــل أو اإلحبــاط مــن تكــرار تــدريبات لهــا تناســب مــع مســتواهم بــل يســمح لهــم 

  .بتداء من أخر مستوي وصلوا إليهالبرنامج المقترح بالتعلم ا

نفـين حنفـي حنفـي عبـد " ) 75) (2003(مرفـت سـمير حسـن " ويتفق ذلك مع دراسة كًال من
حيث اتفقوا إلي وجود فروق دالة إحصائيًا بـين القيـاس البعـدي والقيـاس القبلـي ) 77) (2005(الخالق 

وأن اســــتخدام إســــتراتيجية كيلــــر للمجموعــــة التجريبيــــة ذو المســــتوي المرتفــــع ولصــــالح القيــــاس البعــــدي 
  .باستخدام الهيبروميديا أدي تحسن ملحوظ وبشكل جيد في المتغيرات قيد البحث

رجـة، هـاني سـعيد عبـد همحمـد سـعد زغلـول، مكـارم حلمـي "كـًال مـن  شـيروفي هـذا الصـدد ي
ه الطــالب أن اســتخدام تكنولوجيــا التعلــيم يــؤدي إلــي زيــادة بقــاء أثــر مــا يتعلمــ) 62(  )2001" (المــنعم

  .من معلومات وترسيخها في أذهانهم مما ينعكس علي عملية التعليم

ميـديا إسـتراتيجية كيلـر باسـتخدام الهيبر وهذا ما يتفـق مـع نتـائج الدراسـة الحاليـة حيـث أن فاعليـة 
أدي إلي تحسن القدرات البدنية قيد البحث وأدي إلي تحسن المستوي الرقمي حيث اتضح مـن الجـدول 

ـــ) 19( ـــة تحســـن ف ـــد معنوي ـــد البحـــث للمجموعـــة ذو المســـتوي المرتفـــع عن حيـــث  0.05ي المتغيـــرات قي
 3.55= في حيث كانت ف الجدولية ).  72.89:  13.07(المحسوبة ما بين ) ف ( تراوحت قيمة 



 

ـــديا فـــي وجـــود هـــذه الداللـــة  ـــر باســـتخدام الهيبرومي ـــك إلـــي اســـتخدام إســـتراتيجية كيل ويرجـــع الباحـــث ذل
  .اإلحصائية

  :مناقشة النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي للمستوي المنخفض 4/  1/  2/  4
بـين  0.05إلي وجود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوي معنويـة )  20( يتضح من الجدول رقم 

القيـــاس القبلـــي والبعـــدي للمجموعـــة ذو المســـتوي المـــنخفض فـــي التحصـــيل المعرفـــي لصـــالح القيـــاس 
م للمجموعــة ذو المســتوي المــنخفض فــي التحصــيل المعرفــي إلــي ويرجــع الباحــث ســبب التقــد. البعــدي

باســـتخدام الهيبرميـــديا أو ) تفريـــد التعلـــيم(البرمجـــة التعليميـــة التـــي بنيـــت علـــي أســـاس إســـتراتيجية كيلـــر 
التـــي أدت إلـــي . جمعـــت بـــين إحـــدي إســـتراتيجيات تفريـــد التعلـــيم وٕاحـــدي التقنيـــات التكنولوجيـــة الحديثـــة

وة الــذاتي وســرعته الخاصــة ممــا ســاعدهم علــي الوصــول إلــي التعلــيم عــن دراســة كــال مــنهم حســب خطــ
  .طريق ما توفره البرمجية من معلومات تتناسب مع مستواهم

كــًال مــن مصــطفي عبــد الســميع ومحمــد لطفــي وحامــد عبــد المــنعم  شــيروفــي هــذا الصــدد ي
التغذية الراجعة التي ينـتج أن استخدام الوسائل التعليمية في عملية التعلم تمد المتعلم ب )71) (2001(

ووجود وفرة في وسائل تقديم المحتـوي بمـا يتناسـب مـع المتعلمـات ذو . عنها زيادة في التعلم كمًا وكيفاً 
المستوي المنخفض والتي قد تساعد علي إمكانية إعادة المحتوي أكثر مـن مـرة للوصـول إلـي المسـتوي 

  .ات المطلوبة منها بسرعته الذاتيةالمطلوب من اإلتقان والوصول إلي المعارف والمعلوم

حيـــث أكـــد أن البرنـــامج  )23) (2000(حســـين فهمـــي عبـــد الظـــاهر "دراســـة ويتفـــق ذلـــك مـــع 
التعليمي باستخدام تكنولوجيا التعليم ساهم بايجابية في زيادة مستوي التحصيل المعرفي مما يـدل علـي 

  .فاعليته

حيــث أن البرنــامج التعليمــي  )77) (2005(ويتفــق ذلــك مــع دراســة نفــين حنفــي عبــد الخــالق 
  . المقترح بإستراتيجية كيلر باستخدام الوسائط المتعددة له تأثير إيجابي علي التحصيل المعرفي

  

  :مناقشة النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي للمستوي المتوسط 5/  1/  2/  4



 

بـين القياسـين  0.05وجود فروق دالة إحصائيًا عند مسـتوي معنويـة )  20( يتضح من الجدول 
القبلي والبعدي للمجموعـة ذو المسـتوي المتوسـط فـي التحصـيل المعرفـي لصـالح القيـاس البعـدي ويجـع 

لتفريـــد (الباحـــث ذلـــك إلـــي اعتمـــاد التالميـــذ ذو المســـتوي المتوســـط علـــي أنفســـهم فـــي إســـتراتيجية كيلـــر 
قــدراتهم ممــا يســاعدهم  فــي اكتســاب المعلومــات والمعــارف حيــث يجــد التالميــذ مــا يتناســب مــع) التعلــيم

  .علي العمل واالجتهاد للوصول إلي مستوي اإلتقان أعلي مما تسمح بها قدراتهم

أن أنظمة الوسائل الفائقة تـوفر للمـتعلم مجموعـة  )64) (1998(ويضيف محمد رضا البغدادي 
ــام المــتعلم بالتنقــل والتحــرك بــين  مــن اآلليــات لتحســين عمليــات تثبيــت المعلومــات وذلــك مــن خــالل قي

المعلومــات ومــن ثــم يــتم تحــديث الــروابط المتصــلة بتلــك المعلومــات بطريقــة تــؤدي إلــي الحصــول علــي 
  .تعلم ثابت

وسـالي محمـد محمـد عبـد اللطيـف ) Rae )1993) (97راي  ويتفق ذلك مـع دراسـة كـال مـن
نظريــــة أن اســـتخدام إســـتراتيجية كيلـــر باســـتخدام الهيبرميــــديا فـــي تعلـــيم المعلومـــات ال ) 32) (2005(

 .للمادة المنظمة أثر تأثيرًا ايجابيًا في مستوي التحصيل المعرفي للمتعلمين

 

  :مناقشة النتائج الخاصة بالتحصيل المعرفي للمستوي المرتفع 6/  1/  2/  4
لقياسـين بين ا 0.05وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوي معنوي )   20( يتضح من الجدول 

المســتوي المرتفــع فــي التحصــيل المعرفــي، ويرجــع الباحــث هــذه النتيجــة  لــي والبعــدي للمجموعــة ذوالقب
إلـــي البرمجيـــة التعليميـــة المقترحـــة قـــد راعـــت مســـتوي وقـــدرات وميـــول حاجـــات التالميـــذ ذات المســـتوي 
المرتفــع وتميــزت البرمجيــة بــالمحتوي التعليمــي الجيــد كمــا تــم تنظــيم وتنســيق المعلومــات المعرفيــة مــرة 

ليها بإضافة إلي البيئة التعليمية للهيبرميديا أتاحت الفرصـة للتالميـذ ذات المسـتوي أخري عند الحاجة إ
المرتفع علي التحليل العقلي للحركة وهي الفكرة الموجودة عن التالميذ عن الحركـة ممـا سـاعدهم علـي 
تذكر تلك أجزاء الحركات من منطلق أن عملية التذكر ليست عبارة عن عمليـة تخـزين بـل هـي عمليـة 

  .استمرار سواء للمعرفة أو الحركة



 

ســالي محمــد محمــد عبــد ) Rae   )1993) (97وهــذا مــا اتفقــت معــه دراســة كــل مــن راي 
حيث أكدوا أن التعلم الفردي مع استخدام الوسائل الفائقـة يسـاعد علـي تحقيـق ) 33( )2005(اللطيف 

  .نتائج إيجابية لعملية التعلم لجميع التالميذ علي اختالف مستوياتهم

ياس ـالح القـــدي لصـــياس البعـــلي والقـــياس القبـــين القـــروق بـــة الفـــا أوضــحته داللـــذا مـــهــ
  .ديـالبع

  :مناقشة نتائج الهدف الثاني/    2/  2/  4
التعــــرف علــــي الفــــروق فــــي القياســــات البعديــــة فــــي القــــدرات البدنيــــة والمســــتوي المعرفــــي لــــدي "

  ".المستويات الثالثة

  :لنتائج الخاصة بداللة الفروق في القياسات البعدية للقدرات البدنيةمناقشة ا 1/  2/  2/  4
إلي وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوي معنويـة )  22( ،)  21( يتضح من جدولي 

بــين القياســات البعديــة الثالثـــة للمســتوي المــنحفض والمســتوي المتوســـط المرتفــع فــي المتغيـــرات  0.05
قــــــوة عضــــــالت الــــــرجلين (هــــــاري والمســــــتوي الرقمــــــي قيــــــد البحــــــث وهــــــي البدنيــــــة ومســــــتوي األداء الم

الوثـب  –م من البـدء الطـائر 30عدو  –ثني الجذع أمامًا  –الجري المتعرج لفليشمان  –بالديناموميتر 
ولصالح القيـاس البعـدي ) المستوي الرقمي –المستوي المعرفي  –مستوي األداء  –العريش من الثبات 

 – 51.82 – 51.91 – 13.42 –23.85 – 4.68 – 7.15(حســــــوبة الم) ف(حيــــــث كانــــــت قيمــــــة 
  .3.55الجدولية والتي تساوي ) ف(وهي أكبر من قمية ) 41.87 – 33.83

وجــــود داللــــة الفــــروق بــــين المجموعــــات باســــتخدام أقــــل فــــرق معنــــوي )  22( ويوضــــح جــــدول 
فــــي ) ي مرتفــــعمســـتو  –مســــتوي متوســــط  –مســــتوي مـــنخفض (للقياســـات البعديــــة للمســـتويات الثالثــــة 

  .المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي ومستوي األداء قيد البحث

ويرجـع الباحـث هـذا التقـدم الــذي طـرأ علـي المسـتويات الثالثـة قيــد البحـث إلـي التغييـر التجريبــي 
باستخدام تقنية الهيرميـديا حيـث أن ) تفريد التعليم(الذي يتمثل في البرمجية التعليمية إلستراتيجية كيلر 

هذه اإلستراتيجية تنـادي بمراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين ومقارنـة المـتعلم بقدراتـه الذاتيـة والعمـل 
  .علي تنميتها دون خوف



 

كما يري الباحث أنه باإلضافة إلي ذلك فإن تقنيـة الهيبرميـديا سـاعدت علـي وجـود بيئـة تعليميـة 
لثالثة وجعلهـم يسـيرا فـي العمليـة التعليميـة وفقـًا جيدة من خالل استشارة دوافع التالميذ ذو المستويات ا

لسرعتهم وقدراتهم مما دفعهن للشعور بذاتهم وقيمتهم ودورهم في العملية التعليمية ممـا أدي إلـي بـذلهم 
  .المنير من الجهد للوصول إلي مستوي اإلتقان المطلوب

مرفــت ســمير ) "4) (2001" (أحمــد عبــد الفتــاح حســين"وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة كــًال 
حيــث أكــدوا علــي مــدي فاعليــة ) 20) (2003" (جوزيــف نــاجي أديــب) "75) (2003(حســين ســيد 

اســـتخدام الهيبرميـــديا فـــي تحســـن مســـتوي األداء المهـــاري والمســـتوي الرقمـــي ممـــا يـــدل علـــي فاعليتهـــا 
  .وتأثيرها

ــــوفيوتشــــير  ــــديا تعطــــي للمــــتعلم الفرصــــة ل) 82) (2007( ة مصــــطفي ســــالمق ــــة أن الهيبرمي تقوي
استجاباته الصحيحة وتعزيزها باستمرار التغذية الراجعة التي تعالج الصعوبات التي يواجها المـتعلم بصـورة 

ــتعلم يحصــل علــي التعزيــز الموجــب بمجــرد اســتجابته الصــحيحة فيكــون التعزيــز . فرديــة فــالمتعلم ســريع ال
  .وأداء بإشادة بتقديم النصائح واإلرشادات للوصول بالمتعلم إلي أفضل مستوي

         )2004("إجــــالل علــــي حســــين جبــــر") 28()1999("رانيــــا محمــــد حســــن" دراســــة شــــيروت
حيث أكدوا أن الهيبرميديا قد ساهمت بطريقـة إيجابيـة فـي ) 55) (2006( "مايسة محمد عفيفي") 2(

تحســـن المســـتوي المهـــاري وتقـــديم تعلـــيم أفضـــل وســـاهمت فـــي زيـــادة اهتمـــام المتعلمـــين وٕاتاحـــة خبـــرات 
نوعــة تناســب قــدرات وميــول التالميــذ وتســاعد علــي تكــوين تصــور صــحيح للمهــارة ممــا يزيــد دافعيــة مت

  .للتعلم

باستخدام الهيبروميـديا ) تفريد التعليم(وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية في استخدام إستراتيجية كيلر 
  .األداء لتحسين القدرات البدنية التي تتطلبها مهارة الوثب الطويل من  حيث مستوي

) 77) (2005( "نفين حنفي عبد الخالق"وهذا ما يتفق مع ما توصلت إليه نتائج دراسة كًال من 
إلــي أن اســتخدام إســتراتيجية كيلــر باســتخدام الهيبرميــديا أدي  )33) (2005( "ســالي محمــد عبــد اللطيــف"

  .ينة البحثإلي المساهمة االيجابية في تعلم المهارات الحركية بطريقة ايجابية ألفراد ع



 

ويرجــع الباحــث نتــائج البحــث الحاليــة إلــي اســتخدام إســتراتيجية كيلــر باســتخدام الهيبروميــديا فــي 
) 24(تحســن القــدرات البدنيــة والمســتوي الرقمــي ومســتوي األداء قيــد البحــث حيــث اتضــح مــن جــدول 

د البحـــث عنـــد الثالثـــة قيـــ تحســـن فـــي المتغيـــرات البدنيـــة ومســـتوي األداء والمســـتوي الرقمـــي للمســـتويات
فــي حيــث كانــت ) 41.87 – 4.68(حيــث تراوحــت قيمــة ف المحســوبة مــا بــين  0.05مســتوي معنويــة 

) تفريــد التعلــيم(وترجــع هــذه الداللــة اإلحصــائية إلــي اســتخدام إســتراتيجية كيلــر  3.55= ف الجدوليــة 
  .باستخدام الهيبرميديا

  :القياسات البعدية للتحصيل المعرفيمناقشة النتائج الخاصة بداللة الفروق في  2/  2/  2/  4
إلــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوي معنويــة ) 24( ،)23( يتضــح مــن جــدولي 

) المســتوي المرتفــع –المســتوي المتوســط  –المــنخفض (بــين القياســات البعديــة الثالثــة للمســتوي  0.05
وهـي أكبـر مـن  17.54حسوبة في التحصيل المعرفي ولصالح القياس البعدي حيث كانت قيمة ف الم

وجـــود داللـــة الفـــروق بـــين المجموعـــات ) 24(يوضـــح جـــدول  3.55قيمـــة ف الجدوليـــة والتـــي تســـاوي 
فــي ) مرتفــع –متوســط  –مــنخفض (باســتخدام أقــل فــرق معنــوي للقياســات البعديــة للمســتويات الثالثــة 

تعلــيم تعمــل علــي مراعــاة التحصــيل المعرفــي ويرجــع الباحــث ذلــك إلــي أن إســتراتيجية كيلــر فــي تفريــد ال
الفروق الفردية وٕاعطاء تدريبات متدرجة في المستوي وذلك حتي يجـد كـل مسـتوي مـا يناسـبه ويسـاعده 

  .علي االرتقاء والتقدم

حيـث ) م2005(، نفـين عبـد الخـالق )2005(ويتفق ذلك مع دراسة كًال من سالي عبـد اللطيـف 
مســتوي عـــالي فــي التقــديم نتيجـــة للبرنــامج المقتـــرح أثبتــت دراســاتهم أن المجموعـــة التجريبيــة كــان لهـــا 

  .إستراتيجية كيلر في تفريد التعليم وذلك لجميع المتعلمين علي اختالف مستوياتهم

كتســــاب إلــــي أن ا) 44) (2003(ويتفــــق الباحــــث إلــــي مــــا أشــــارت إليــــه فاطمــــة محمــــد محمــــد 
تعلم للمهارة يتوقف علي فكـرة المعلـم رية يساهم في زيادة فعالية التعلم وأن درجة أداء المالمعارف النظ

  .علي تقديم الحصيلة المعرفية للمتعلم بشكل جيد يعمل علي تعلمها بسهولة  وسرعة
  :مناقشة النتائج التي تحقق الهدف والثالث والذي نص علي 3/  2/  4

ي التعــرف علــي نســب التحســن بــين القياســات القبليــة والبعديــة للقــدرات البدنيــة والمســتوي الرقمــ"
  .والمستوي المعرفي لدي مستويات البحث الثالثة قيد البحث



 

  :مناقشة النتائج الخاصة بنسب التقدم للمتغيرات قيد البحث 1/  3/  2/  4
نســب التحســن بــين القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي لمجموعــات البحــث ) 25(ويوضــح الجــدول 

قيـــد البحـــث فـــي المتغيـــرات ) لمرتفـــعالمســـتوي ا –المســـتوي المتوســـط  –المســـتوي المـــنخفض (الثالثـــة 
  .البدنية ومستوي األداء والمستوي الرقمي لصالح القياس البعدي

وهناك فروق دالـة إحصـائيا بـين القياسـين القبلـي والبعـدي فـي المتغيـرات البدنيـة ومسـتوي األداء 
  :لصالح القياس وبعدي وذلك بنسب تحسن عالية وهي كاآلتي

 ين بالــدينامويتر بلغــت نســبة التحســن فــي القيــاس البعــدي عــن فــي اختبــار قــوة عضــالت الــرجل
وبلغــت نســبة % 16.61والمســتوي المتوســط % 14.73المــنخفض  القيــاس القبلــي فــي المســتوي

  %.21.04التحسن في المستوي المرتفع 

  رج لفيلشمان بلغت نسبة التحسن في القياس البعدي عن القيـاس القبلـي اختبار الجري المتعفي
% 12.05وبلغـــت نســـبة التحســـن فـــي المســـتوي المتوســـط % 12.40وي المـــنخفض فـــي المســـت

  %.2.9وبلغت نسبة التحسن في المستوي المرتفع 

  فــي اختبــار ثنــي الجــذع أمامــًا أســفل بلغــت نســبة التحســن فــي القيــاس البعــدي عــن القبلــي فــي
ت نسـبة وبلغـ 25.45وبلغت نسبة التحسين فـي المسـتوي المتوسـط  17.64المستوي المنخفض 

  .43.0التحسن في المستوي المرتفع 

  م مــن البــدء الطــائر بلغــت نســبة التحســن فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس 30فــي اختبــار عــدو
% 9.27وبلغــت نســبة التحســن فــي المســتوي المتوســط % 6.82القبلــي فــي المســتوي المــنخفض 

  %.12.56وبلغت نسبة التحسن في المستوي المرتفع 

  الثبــات بلغــت نســبة التحســن فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس القبلــي فــي  ثــب العــريض مــنالو
وبلغــت % 10.94وبلغــت نســبة التحســن فــي المســتوي المتوســط % 6.95المســتوي المــنخفض 

  %.21.65نسبة التحسن في المستوي المرتفع 



 

 األداء بلغـــت نســـبة التحســـين فـــي القيـــاس البعـــدي عـــن القيـــاس القبلـــي فـــي المســـتوي  مســـتوي
وبلغـــت نســـبة % 38.39وبلغـــت نســـبة التحســـين فـــي المســـتوي المتوســـط % 30.22فض المـــنخ

  %.48.46التحسن في المستوي المرتفع 

 اختبــار المســتوي الرقمــي بلغــت نســب التحســن فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس القبلــي فــي  فــي
% 14.22وبلغــت نســب نســبة التحســن فــي المســتوي المتوســط % 10.27المســتوي المــنخفض 

  %.18.96نسبة التحسن في المستوي المرتفع  وبلغت

لجميــع متغيــرات قيـــد )  30(ويتضــح مــن النتــائج الســابقة أن النســب التحســن فــي الجــدول رقــم 
لبحث سارت في اتجاه واحد حيث بلغت أعلي نسـب تحسـن لجميـع المتغيـرات فـي المجموعـة المرتفعـة 

لمسـتوي المــنخفض مـا عــدا نسـب التحســن يليهـا المجموعـة ذو المســتوي المتوسـط يليهــا المجموعـة ذو ا
ـــم فـــي  الختبـــار الجـــري المتفـــرج لفليشـــمان حيـــث بلغـــت نســـب التحســـن أعلـــي فـــي المســـتوي المرتفـــع ث

  .المستوي المنخفض ثم المستوي المتوسط

ســالي "، )75()2003" (مرفــت ســمير حســين الســيد"وتتفــق هــذه النتــائج مــع دراســة كــًال مــن 
ـــف ـــد اللطي ـــد الخـــالق" ،)32) (2005( "محمـــد عب ـــي عب ـــين حنف حيـــث أثبتـــت  )77) (2005( "ونف

دراستهم أن المجموعة التجريبية كان لها مسـتوي عـالي مـن التقـدم نتيجـة للبرنـامج المقتـرح بإسـتراتيجية 
كيلــر فــي تفريــد التعلــيم وذلــك لجميــع المتعلمــين علــي اخــتالف مســتوياتهم كــذلك اســتخدام الهيبرميــديا 

ثر مــن وســيط حتــي يجــد كــل تلميــذ مــا يتناســب مــع ميولــه وقدراتــه ممــا ســاعد علــي تقــديم المهــارات بــأك
  .أدي إلي تحسن التعلم ونتائجه وكذلك استخدام الهيبرميديا في عملية التعلم

ــد زيتــون"ويؤكــد فــي هــذا الصــدد  ــد الحمي بــأن النظــرة القديمــة فــي التعلــيم  )2002" (كمــال عب
لقـي أمـا النظـرة الحديثـة لمعلومات فقـط وهـو مجـرد متنصب فيه اتري المتعلم عقل ت) الطريقة التقليدية(

ــيم  ــيم الفــردي(فــي التعل فينظــر إلــي المــتعلم علــي أنــه كــائن حــي متفاعــل وغايتهــا نمــوه ونضــجه ) التعل
  .وليس الهدف حفظ المعلومات بل بناء المتعلم للمعرفة وفق معالجته لها



 

مــل علــي مراعــاة الفــروق الفرديــة ويرجــع الباحــث إلــي أن إســتراتيجية كيلــر فــي تفريــد التعلــيم تع
وٕاعطاء تدريبات متدرجة في المسـتوي وذلـك حتـي يجـد كـل مسـتوي مـا يناسـبه ويسـاعده علـي االرتقـاء 

  .والتقدم باألداء

أن أتبـاع إسـتراتيجيات تعليميـة مرنـة تأخـذ مـن ) 25) (1992( حسين محمد سعد الدينويشير 
تكــار أصــبح يمثــل أكبــر التحــديات التــي تواجــه مجتمعنــا المــتعلم محــورًا لهــا وتــوفير المنــاخ المحفــز لالب

  .المعاصر

أن البرنــــامج التعليمــــي المقتــــرح أثــــر علــــي نســــب التحســــن )  25( ويتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم 
مسـتوي (للمتغيرات البدنية قيد البحث ومستوي األداء لمهارة الوثب الطويل لجميع أفـراد البحـث الثالثـة 

وبــذلك يكــون قــد تحقــق الهــدف الخــاص بنســب التقــدم ). رتفــعمســتوي م –مســتوي متوســط  –مــنخفض 
  .بين القياس القبلي والبعدي لمجموعات البحث الثالثة في المتغيرات قيد البحث

  :مناقشة النتائج الخاصة بنسب التحسن للتحصيل المعرفي 2/  3/  2/  4
ات البحــث وجــود نســب تحســن فــي القياســات القبليــة والبعديــة فــي مســتوي)  26( يوضــح جــدول 

فــي التحصــيل المعرفــي ولصــالح القيــاس البعــدي وذلــك حيــث ) مرتفــع –متوســط  –مــنخفض (الثالثــة 
% 64.25، يليهـا المسـتوي المتوسـط %76بلغت نسـب التحسـن أعلـي معـدالتها فـي المسـتوي المرتفـع 

  %.40.67وأخيرًا المستوي المنخفض حيث بلغت 
تفريـــد (لتعليميـــة جمعـــت بـــين إســـتراتيجية كيلـــر ويرجـــع الباحـــث هـــذه النتيجـــة إلـــي أن البرمجيـــة ا

أن تبـدأ الدراسـة ) مرتفـع –متوسـط  –مـنخفض (والتي تتيح لكل تلميـذ مـن تالميـذ كـل مسـتوي ) التعليم
للمقـــرر الدراســـي مـــن نقطـــة البدايـــة كـــال حســـب مســـتواه ثـــم يبنـــون معـــارفهم تـــدريجيًا حتـــي يصـــلوا إلـــي 

ضـــافة إلـــي الحريـــة المتاحـــة للمتعلمـــين مـــن خـــالل بيئـــة المســـتوي المـــراد تحقيقـــه مـــن اإلتقـــان هـــذا باإل
الوســائل الفائقــة التــي تمكنــه مــن التنقــل بــين المحطــات المعلوماتيــة وفــق رغبتــه وبــدون ترتيــب مفــروض 
عليــه مــن البرمجيــة ممــا يتــيح للمــتعلم مجــاًال أوســع لتنظــيم محتــوي بنيتــه المعرفيــة بطريقــة أفضــل فكــل 

بطريقـة أفضـل فكـل مـتعلم يكـون لنفسـه بينيـة معرفيـة خاصـة بـه تمكنـه متعلم يكون لنفسه بنيـة معرفيـة 
  .من تنظيم المعلومات بطريقة تقنية علي االسترجاع السريع للمعلومات



 

أن أنظمة الوسائل الفائقة تـوفر للمـتعلم مجموعـة  )63) (1998(ويضيف محمد رضا البغدادي 
ــام المــتعلم بالتنقــل والتحــرك بــين مــن اآلليــات لتحســين عمليــات تثبيــت المعلومــات وذلــك مــن خــال ل قي

المعلومــات ومــن ثــم يــتم تحــديث الــروابط المتصــلة بتلــك المعلومــات بطريقــة تــؤدي إلــي الحصــول علــي 
  .تعلم ثابت

 ،)27) (1999(، رانيـا محمـد حسـن )97) (Rae )1993ويتفق ذلك مع دراسة كل مـن راي 
حاســب اآللــي الهيبروميــديا فــي تعلــيم علــي أن اســتخدام ال) 23) (2000(حســين فهمــي عبــد الظــاهر 

المعلومـــات النظريـــة للمـــادة المنظمـــة لـــه تـــأثير االيجـــابي فـــي التحصـــيل المعرفـــي للمتعلمـــين وتكـــوين 
وهـــذا مـــا أوضـــحته نســـب التحســـن العاليـــة فـــي التحصـــيل المعرفـــي وذلـــك نتيجـــة . المفـــاهيم الصـــحيحة

الهيبرميــديا تعمــل علــي تــوفير تعلــم إلــي أن  )2007(وفيقــة مصــطفي ســالم البرنــامج المقتــرح وتشــير 
نشــطة يــتحكم فيهــا المــتعلم عــن طريــق االتصــال ذو االتجــاهين بــين المــتعلم والبرمجيــة التعليميــة، ممــا 
يزيد من التفاعل االيجابي مع المعلومات، وتوفير فرص اتخاذ القـرار وحريـة اإلبحـار داخـل البرمجيـة، 

  .ضة عليه، والتحاور مع البرمجية التعليميةواختيار ما يناسبه من قائمة الخيارات المفرو 
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  :االستنتاجات والتوصيات 0/  5

  االستنتاجات  1/  5
فـي ضــوء أهــداف البحــث وفروضــه وفــي حــدود عينــة البحــث ومــن خــالل المعالجــات اإلحصــائية 

وصــل الباحــث إلــي االســتنتاجات فقــد ت. المناســبة وانطالقــًا مــن خــالل النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا
  :التالية

باسـتخدام برمجيـة الكمبيـوتر ) تفريد التعليم(بإستراتيجية كيلر أثر البرنامج التعليمي المقترح 1/  1/  5
  .التعليمية المعدة بتقنية الهيبروميديا ساهمت بطريقة إيجابية بداللة معنوية علي القدرات البدنية

جـــود نســـب تحســـن فـــي القـــدرات البدنيـــة نتيجـــة اســـتخدام البرنـــامج أشـــارت النتـــائج إلـــي و  2/  1/  5
ـــــر  ـــــيم(التعليمـــــي المقتـــــرح بإســـــتراتيجية كيل ـــــد التعل ـــــة ) تفري ـــــة الكمبيـــــوتر التعليميـــــة المعـــــدة بتقني برمجي

  .الهيبروميديا بالمستوي الرقمي لمتسابقي الوثب الطويل قيد البحث
التعليميـــة المعـــدة بتقنيـــة  برمجيـــة الكمبيـــوتر كيلـــر البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح بإســـتراتيجية 3/  1/  5

  .ميديا ساهمت بطريقة إيجابية في تحسن مستوي تعلم مهارة الوثب الطويل قيد البحثالهيبر 
التعليميـــة المعـــدة بتقنيـــة  برمجيـــة الكمبيـــوتر كيلـــر البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح بإســـتراتيجية 4/  1/  5

  .ي التحصيل المعرفي لمهارة الوثب الطويل قيد البحثميديا ساهمت بطريقة إيجابية فالهيبر 
كان للقياسـات التتبعيـة األثـر اإليجـابي فـي تحسـن المسـتوي الرقمـي ومسـتوي األداء نتيجـة  6/  1/  5

  .التحفز والدافعية المستخدمة في البرمجة التعليمية

باســـــتخدام برمجـــــة ) علـــــيمتفريـــــد الت(أثـــــر البرنـــــامج التعليمـــــي المقتـــــرح باســـــتراتيجية كيليـــــر  7/  1/  5
الكمبيوتر التعليميـة المعـدة بتقنيـة الهيبروميـديا تـأثيرًا إيجابيـًا فـي التحصـيل المعرفـي والمتغيـرات البدنيـة 

قيـــد ) مرتفـــع –متوســـط  –مـــنخفض (للمســـتويات الثالثـــة  والمســـتوي والمهـــاري وبنســـب تحســـن مرتفعـــة
  . البحث

  

  :التوصيات 2/  5



 

  :في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي
باســتخدام الهيبرميــديا ) تفريــد التعلــيم(ضــرورة تطبيــق البرنــامج التعليمــي المقتــرح بإســتراتيجية كيلــر  - 1

  .في تعلم مهارة الوثب الطويل لتالميذ المرحلة اإلعدادية في المدارس الرياضية
بتقنيـة الهيبرميـديا فـي تعلـم بـاقي مهـارات األنشـطة ) ريـد التعلـيمتف(إسـتراتيجية كيلـر يجب استخدام  - 2

  .الرياضية المختلفة
العمل علي انتاج العديد من البرمجيات التعليميـة والمعـدة بتقنيـة الهيبرميـديا فـي األنشـطة الحركيـة  - 3

  .بصفة عامة ومهارات ألعاب القوي بصفة خاصة
ية علي أساليب وٕاستراتيجيات التدريس الحديثة لإلرتقـاء ضرورة إعداد وتدريب معلم التربية الرياض - 4

  .في مدارسنا لتطوير العملية التعليمية) التقليدي(باألسلوب المتبع 
يجــب تــوفير معامــل كمبيــوتر مجهــزة فــي المــدارس حتــى يســهل تطبيــق البرمجيــات المعــدة بتقنيــة  - 5

  .الهيبرميديا
زة الكمبيـــوتر حتـــى يتثنـــي التفاعـــل بـــين التلميـــذ يجـــب مراعـــاة قـــدرات التالميـــذ نحـــو اســـتخدام أجهـــ - 6

  .والبرمجية
االعتماد علي الكمبيـوتر فـي تقـديم المعلومـات باعتبـاره وسـيلة مشـوقة وجذابـة يمكـن أن تسـهم فـي  - 7

  .زيادة دافعية المتعلم نحو التعلم
علــي اخــتالف اســتخدام إســتراتيجية كيلــر بتقنيــة الهيبرميــديا تــؤدي إلــي االرتقــاء بمســتوي التالميــذ  - 8

  ).مرتفع –متوسط  –منخفض (مستوياتهم 
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  المراجع
 المراجع العربية 6/1

، دار المعارف ، اإلسكندرية  علم النفس أسسه ونظرياته وتطبيقاته: إبراهيم وجيه على  .1
 م 1998

وسيلة لتعليم مهارات ك  hypermedia إستخدام الوسائل الفائقة  :إجالل على حسن جبر  .2
الضرب الساحق فى الكرة الطائرة ، مجلة أسيوط للعلوم وفنون التربية 

  .م 2004العدد الثامن ، الجزء الثالث ، مارس  الرياضية ،
 

استخدام بعض اإلستراتيجيات التدريسية في مادة الكيمياء وأثرها علـى :أحمد السيد أحمد إبراهيم .3
ــة التفكيــر األبتكــاري والتح صــيل الدراســي واإلتجــاه نحــو المــادة لــدى تنمي

 م 1996دكتوراه الزقازيق ..طالب الثانوي العام

  
 ح/م110فاعلية بعض أساليب إستخدام الكمبيـوتر فـى تعلـم مسـابقة : أحمد عبد الفتاح حسـين  .4

رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة ، كليـــــة التربيـــــة الرياضـــــية للبنـــــين جامعـــــة 
 م 2001المنصورة 

  
فاعلية برنامج تعليمي بإستخدام الوسائل فائقة التداخل على التحصيل المعرفي ومسـتوى  : ـــــــــــــ .5

، رسـالة دكتـوراة غيـر  اإلنجاز الرقمي لبعض مسـابقات الميـدان والمضـمار
  .م 2005منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جلمعة المنصورة 

  
إتقـان تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة لتفريد التعلـيم فـي  فاعلية استخدام كيلر: أحمد عفت مصـطفي .6

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة( للمهــارات األساســية فــي الكســور العشــرية
 ) م1997كلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس 

 

   ر على بعض مراحلكتاثير برنامج تدريبي مقترح باستخدام جهاز مبت: أحمد محمد إبراهيم  .7

دكتوراة غير   ، رسالة متسابقي الوثب الطويلالفني والمستوى الرقمي ل  األداء
 .م   2004،  منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا

 .م2004مكتبة الرشد ، تكنولوجيا التعليم والتعليم اإلليكتروني   :أحمد محمد سالم .8



 

 

الوثب  أثر برنامج تعليمي بإستخدام الهيبرميديا على تعليم مسابقات:  أسامة أحمد عبد العزيز .9
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضة االلي لدى المبتدئين ، 
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، رســالة ماجســتير ، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ، بــابي  علــيم األساســيالت
  .م 2007قير جامعة اإلسكندرية 

 

ـــيم : انيهـــالغريـــب زاهـــر، وٕاقبـــال بهب .11 ـــا التعل ـــة مســـتقبلية(تكنولوجي  ، دار الكتـــب2ط )نظري
  .م 1999الحديثة، القاهرة، 
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 .م1997،  الزقازيق غير منشورة كلية التربية الرياضية ،جامعة
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ترجمـة بـدر بـن عبـد ، تكنولوجيـا التعلـيم ـ التعريـف ومكونـات المجـال: ريتـا ريتشـي، بارباراسـيلز .15
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لة دكتــوراه غيــر ، رســابعــض المهــارات األساســية لتــنس الطاولــة للمبتــدئين 
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 .م 2008بنين ، جامعة الزقازيق  ماجستير كلية التربية الرياضية 
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.  
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جامعــة المنيــا ، التربيــة بالمنيــارســالة دكتــوراه غيــر منشــورة كليــة ،كليــة التربيــة
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 Authorنظـم تـأليف الوسـائط المتعـددة باسـتخدام: نبيل جـاد عزمـيو  زينب محمد أمين .31

ware  م2001، المنيا، ي،دارا لهد.  
 

تفريــد ( فاعليــة برنــامج تعليمــي مقتــرح بإســتراتيجية كيلــر :  فســالي محمــد محمــد عبــد اللطيــ .32
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، دار المعـــارف التحليـــل العلمـــي لمســـابقات الميـــدان المضـــار: ين وآخـــرونســـســـليمان علـــي ح .33
  .م 1983القاهرة، 

  
فاعليـة اسـتخدام الكمبيـوتر وبعـض اسـتراتيجيات التعلـيم المفـرد فـي : عادل السيد محمـد سـرايا .34

تنميــة التحصــيل االبتكــاري واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم فــي ضــوء األســلوب 
كليــة ، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة المعرفــي لــدي تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة

  . م1998، جامعة طنطا، التربية
 

، مركــز الكتــاب للنشــر،  فســيولوجيا مســابقات الوثــب والقفــز: عبــد الــرحمن عبــد الحميــد زاهــر  .35
 .م  2000



 

 

  
ــة : عبــد الــرحمن عبــد الســالم حامــل .36 ــنمط المعرفــي فــي تنمي ــة و ال ــوالت التعليمي ــة المودي فاعلي

رسالة دكتـوراه    كفايات القياس والتقويم لدي طالب معاهد المعلمين باليمن
  .م 1995نشورة كلية التربية جامعة طنطا  غير م

  
فعالية إستراتيجية التدريس الشخصية العالجية في تحصيل : عبد السالم مصطفي عبد السـالم .37

ـــاني اإلعـــدادي ـــوم بالصـــف الث ـــاتهم نحـــو العل ـــذ واتجاه ـــة ، التالمي الجمعي
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  . م1992أغسطس  6-3القاهرة ، أساسي أفضل
  

للطباعـة   دار  غيـث، التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربيـة: رجانيفعبد العظيم عبد السالم ال .38
  .م1997، القاهرة، والنشر

  
، نشـرة ألعـاب القـوي، االتحـاد الخصائص العامة لمتسـابقى الوثـب والقفـز: عثمان حسين رفعـت .39

ز التنمية اإلقليمي، القاهرة، العدد السـادس، الدولي أللعاب القوي للهواة، مرك
  .م1993

  
أثـــر برنـــامج تعليمـــي باســـتخدام اســـلوب : هشـــام محمـــد عبـــد الحلـــيم: عثمـــان مصـــطفي عثمـــان .40

ــذ  ــم بعــض المهــارات بــدرس التربيــة الرياضــية لتالمي ــديا علــي تعل الهيبرمي
، نالمجلـد العشـرو ، مجلة التربية الرياضية علـوم  وفنـون: المرحلة اإلعدادية

  م  2004، يناير، جامعة حلوان، العدد األول كلية التربية الرياضية للبنات
  

  م1992، القاهرة، ب القوميةدار الكت ،مصر والتكنولوجيا في عالم متغير: علي علي حبيش .41
  

فاعليــة برنــامج تعلــم ذاتــي لتنميــة مهــارات إدارة األزمــات لــدى  :غــادة عبــد الفتــاح عبــد العزيــز .42
كليـــة ،رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة ،المرحلـــة الثانويـــةمعلمـــي التـــاريخ فـــي 

 .م 2002،جامعة عين شمس،التربية



 

  
منشــــــــاة ،التــــــــدريس للــــــــتعلم فــــــــي التربيــــــــة البدنيــــــــة والرياضــــــــية:عفــــــــاف عبــــــــد الكــــــــريم .43

 م1994،اإلسكندرية،المعارف

  
أثـــر برنــامج تعليمـــي باســـتخدام أســـلوب الهيبرميـــديا علـــى تعلـــم : فاطمــة محمـــد محمــد فليفـــل  .44

،  كــرة الســلة لــدى تلميــذات الحلقــة الثانيــة مــن التعلــيم األساســي اتمهــار 
  .م 2003رسالة دكتوراة غير منشورة كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا 

  
المــؤتمر العلمــي ،تــدريس الرياضــيات مــا بــين الــتعلم الفــردي والــتعلم الجمعــي  :فريــد أبــو زنــة  .45

  .م 1993األول ببيروت 

  
الم الكتــب، ، عــتكنولوجيــا التعلــيم فــي عصــر المعلومــات واالتصــاالت :كمـال عبــد الحميــد زيتــون .46

  م 2002القاهرة

  
 ،دارالفكرالعربــى القيــاس فــى كــرة اليــد:  كمــال عبدالحميدإســماعيل ، محمــد صــبحي حســانين  .47

  . م1985،القاهرة ،

  
ــا التعليميــة:  كمــال يوســف إســكندر ، محمــد ذبيــان .48  الكويــت مكتبــة الفــالح،مقدمــة التكنولوجي

  م 1994
  

 تفعالية استخدام إستراتيجية كيلر في تفريد التعلـيم لتـدريب بعـض المهـارا: كرم  لويز شـحاته .49
مجلــة  ،الرياضــية األساســية لتالميــذ الحلقــة األولــي مــن التعلــيم األساســي

، ســـيوطكليـــة التربيـــة الرياضـــية بأ، العـــدد الرابـــع، الرياضـــية التربيـــة  بحـــوث
  .م1994، جامعة أسيوط

  



 

 

    ، مركز الكتاب للنشر ، القـاهرة القياس واالختبار فى التربية الرياضية: رحات ليلي السيد ف .50

  . م 2001، 
  

دار األصــول العلميــة والفنيــة لبنــاء المنــاهج فــي التربيــة الرياضــية : زهــران ليلــى عبــد العزيــز .51
  م1999القاهرة ،لنشر والتوزيع  زهران ل

  
وتكنولوجيا التعليم سلسلة دراسـات ،هومه وأسسه ومبادئه تصميم التعليم مف: ماجدة أبو جـابر .52

ــيم، الجمعيــة المصــرية،وبحــوث ــا التعل ، القــاهرة، المجلــد الخــامس،لتكنولوجي
  .م1995

  
االسـتقالل ـ االعتمـاد اإلدراكـي وأثـره علـى الـتعلم الـذاتي لوثبـة الفجـوة فـي :ماجـدة علـي محمـد .53

كليــة التربيــة  جلــد الثــانىالم،الجمبــاز اإليقــاعي باســتخدام الكتــب المبرمجــة 
  م1999الرياضية بالمنيا 

  
، الريـاض، مكتبة الشقري :من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم: ماهر إسماعيل صبري .54

  .م1999
  

ــى الظهــر : مايســة محمــد عفيفــي  .55 ــم ســباحة الزحــف عل ــى تعل ــديا عل ــة اســتخدام الهيبرمي فعالي
م 2006ية بنـات ، جامعـة الزقـازيق كليـة التربيـة الرياضـللطالبات المبتدئات 

. 

  
فاعلية برنامج تعليمي باسـتخدام أسـلوب الهيبرميـديا علـى تعلـم بعـض :محمد الحسيني محمود .56

رســالة دكنــوراة غيــر منشــورة  المهــارات األساســية فــي كــرة القــدم للمبتــدئين
  .م 2005جامعة اإلسكندرية  

  
لتشخيصـية العالجيــة فـي إطــار أثــر أسـتخدام طـريقتين مــن الطـرق ا: محمـد حسـن سـالم صـقر .57

نظرية التعلم حتى الـتمكن علـى تحصـيل وأتجاهـات  تالميـذ الفرقـة الثانيـة 



 

جامعــة ،تربيــة طنطـا ،دكتـوراة مـن المرحلــة األعداديــة لمقـرر العلــوم رســالة 
  .م1990،طنطا

  
 . م 1994 ،دار الفكر ، القاهرة ، 3، ط اختبارات األداء الحركى: محمد حسن عالوى  .58
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  ) 1 (مرفق 
 بيان بأسماء السادة الخبراء

 

  الوظيفة  اإلسم  م
 بقسـم  مسـابقات الميـدان والمضـمار مسابقات الميدان والمضـمار  أستاذ   إيمان سعد زغلول   1

  كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق ب
كليـة ب الميـدان والمضـماررئيس قسـم نظريـات و القوى  بأستاذ تدريب العا  محمد محمد الضهراوى   2

  التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق 
بقســـم مســـابقات الميـــدان  مســـابقات الميـــدان والمضـــمار تـــدريب  أســـتاذ   إيناس سالم الطوخي   3

  كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيق ب والمضمار
  نظريــات وتطبيقــات بقســم مســابقات الميــدان والمضــمار تــدريب  أســتاذ   محمود محمد أحمد عيسي  4

جامعـــة  ينكليـــة التربيـــة الرياضـــية للبنـــب مســـابقات الميـــدان والمضـــمار
  الزقازيق 

بقســم  مســابقات الميــدان  مســابقات الميــدان والمضــمار تــدريب  أســتاذ   نجلة عبد المنعم بحيرى   5
  كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الزقازيقب والمضمار

كليـة بأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضـمار   محمود عبد السالم فرج   6
  التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق 

كليـة بأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضـمار   جمال إمام السيد  7
  التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق

كليـة بأستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضـمار   عصام الدين رجائي رضوان   8
  التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق 
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نماذج من الصورة النهائية للبرنامج التعليمي)    2(  مرفق   

 م الوصف والمكونات اإلطار
 1  البسملة بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 جامعة الزقازيق
 كلية التربية الرياضية للبنين

 قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار

 الجامعة 
 الكلية 
 القسم 

 

 

فاعلية برنامج تعليمي بإستراتيجية كيلر في تعلم مهارة 
ة اإلعداديةالوثب الطويل لتالميذ المرحل  

 ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير

 2 عنوان البحث 

 الباحث 
 محمد عبده محمد خضر 

  أخصائي رياضي بالتربية والتعليم
 

 الباحث 
 

3 

 إشراف 
محمود محمد أحمد عيسي/ د . أ   

 أستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بقسم نظريات
روتطبيقات مسابقات الميدان والمضما  

 بكلية التربية الرياضية للبنين
 جامعةالزقازيق

 4 هيئة اإلشراف

 إشراف
            رضوان رجائي الدين عصام/م د . أ 

أستاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات        
بكليةر مسابقات الميدان والمضما  

 التربية الرياضية للبنين
 جامعة الزقازيق

 5 هيئة اإلشراف
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)  2(مرفق تابع   

 

 م الوصف والمكونات اإلطار

إطار عن النبذة 
التاريخية فى مهارة 

 الوثب الطويل
6 

إطار محور تاريخ 
 ألعاب القوي 
 القانون

 مهارة الوثب الطويل

7 

إطار فرعي للقانون 
ويتكون من نص 

وتعليق صوتي وصور 
مة باإلضافة الى مرسو 

إمكانية عرض الفيديو 
الخاص باألداء 
وٕامكانية مشاهدة 
 المسابقة بالكامل

8 
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) 2(مرفق تابع   

 

 م الوصف والمكونات اإلطار

إطار فرعي للقانون 
ويتكون من نص وتعليق 
صوتي وصور مرسومة 
باإلضافة الى إمكانية 
عرض الفيديو الخاص 
باألداء وٕامكانية مشاهدة 

 المسابقة بالكامل

9 

إطار محور األهداف 
المعرفية واألهداف 

المهارية ومراحل األداء 
 وأسئلة التقويم 

10

إطار محور المراحل 
ثب الفنية لمهارة الو 

الطويل ويتكون من نص 
وتعليق وصور مرسومة 
باإلضافة الى امكانية 
عرض الفيديو الخاص 

 باألداء

11
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 م الوصف والمكونات اإلطار

إطار فرعي لمرحلة 
اإلقتراب ويتكون من لقطة 
لقطة فيديو مع إمكانية 

العرض للمشاهدة العادية 
 والعرض البطئ

12

حلة إطار فرعي لمر 
ويتكون من لقطة  رتقاءاإل

مع وصور متسلسلة فيديو 
إمكانية العرض للمشاهدة 
 العادية والعرض البطئ

13

14
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 م الوصف والمكونات اإلطار

إطار فرعي لمرحلة 
الطيران  ويتكون من 
لقطة فيديو وصور 
متسلسلة مع إمكانية 

العرض للمشاهدة العادية 
 والعرض البطئ

15 

16 

إطار فرعي لمرحلة 
الهبوط ويتكون من لقطة 

لقطة فيديو وصور 
متسلسلة مع إمكانية 

العرض للمشاهدة العادية 
 والعرض البطئ

17 
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 م الوصف والمكونات اإلطار

إطار فرعي ألسئلة 
التقويم وتتضمن 

معرفة التلميذ لجوابه 
صح أم خطأ وأيضا 

 تعزيزه

18

19

20



 

 

  ) 3(مرفق 
  

  جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية بنين  
      

  قسم نظريات وتطبيقات مسابقات
  الميدان والمضمار

  
  استمارة تقييم مستوي األداء

  

  بعدي  تتبعي قبلي االســـــم  م

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

  / السيد األستاذ الدكتور

  . . .حية طيبة وبعد ت

برجاء من سيادتكم التكرم بتقييم عينة البحث في  مستوي أداء مسابقة الوثب الطويل في 

  .درجة 10القياس القبلي والقياس التتبعي والقياس البعدي وإعطاء الدرجة لكل قياس من 

  وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر االحترام ، ، ،

  الباحث

 خضر همحمد عبد



  ) 4 (مرفق    
  كشف تفريغ نتائج القياسات واالختبارات الخاصة بالقدرات البدنية والمستوى الرقمي قيد البحث            

  /      /تاريخ القياس يوم                   الموافق                                                                      
          

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
                              :           االسم                                                                                                                                                       : القائم بالقياس                              

  :          التوقيع                                                                                                                                                                                                      
 

  االسم  م
  الوثب
  العريض

 ن الثباتم

  قوة عضالت
 الرجلين

  بالديناموميتر

  ثني  الجذع
  أماما اسفل
 من وضع
  الوقوف

زمن عدو
 م من 30

  البدء
  الطائر

  
الجري 
المتعرج 
  لفليشمان

  
  

  قوة عضالت
  الظھر   

  بالديناموميتر

  المستوى
  الرقمي

1                  

2         

3         

4         

5         

6         

7         

13
1
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 )  5(مرفق 

  استمارة فردية لتسجيل نتائج القياسات الخاصة
  بتوصيف وتجانس عينة البحث   

  /    /تاريخ القياس يوم      الموافق   
العمر  الوزن الطول تاريخ الميالد االسم م

 الزمنى

العمر 
 التدريبي

المستوى 
 الرقمي

 متر سنة سنة كجم سم سنه شهريوم

1    
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8    
9          

10         

  
  القائمين بالقياس 

:                                                                                                               االسم 
  التوقيع 

1-   
2-  
3-  
 



 

 

  )  6(مرفق 

      قياس الطول الكلي للجسم  

  ).قياس طول القامة االرتفاع :اسم االختبار

  .تحديد الطول الكلي للجسم :الغرض من االختبار

جهاز الرستاميتر وهو عبارة عن قائم مثبت عموديا علي حافة قاعدة خشبية  :األدوات المستخدمة

خر بالبوصة ويكون الصفر في مستوي ألسم مدرج في أحد جوانبه بالسم والجانب ا 205طوله 

  .القاعدة الخشبية كما يوجد جزء مثبت أفقيا بحيث يتحرك ألعلي وألسفل

  .يعد تجهيز الجهاز للقياس يقوم الشخص المختبر بخلع الحذاء: اإلجراءات

يقــف الشــخص المختبــر حــافي القــدمين وظهــره مواجهــة للقــائم بحيــث يالمســه فــي  :األداءمواصــفات 

  :هي ثالث نقاط

 المنطقة الواقعة بين اللوحين.  

 أبعد نقطة للحوض من الخلف.  

 أبعد نقطة لسمانة القدم.  

مــع مراعــاة أن يشــد المختبــر ألعلــي ولألمــام ثــم يــتم إنــزال الحامــل حتــي تالمــس الحافــة العليــا 

  .للجمجمة

 ). 52:  61. ( يتم تسجيل الرقم المواجه للحامل بالسم :التسجيل
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  )  7 (مرفق 

  قياس وزن الجسم 

  .قياس وزن الجسم: اسم االختبار

  .تحديد الوزن الكلي للجسم: الغرض من االختبار

  .ميزان طبي: األدوات المستخدمة

مثــل اســتخدام الميــزان يجــب التأكــد أوال مــن ســالمة الجهــاز وذلــك فــي التعبيــر عــن قيمــة : اإلجــراءات

مؤشــراته فــي التعبيــر عــن قيمــة اإلثقــال التــي تحميلــه بإثقــال معرفــة القيمــة وذلــك للتأكــد مــن صــدق 

  .وضعت عليه

  ).القاعدة(يقف الشخص عاريا في منتصف المسافة : مواصفات القياس

  ). 59:  61. ( يحسب الميزان عن طريق قراءة التدريب بالكيلو جرام: التسجيل
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  ) 8( مرفق 

  ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف

  .العمود الفقري علي المحور األفقيقياس مرونة  :الغرض من االختبار

مثبتـة ) سـم100(، مسطرة مرنة مقسمة من صـفر إلـي )سم 50( مقعد بدون ظهر ارتفاعه  :األدوات

موازيــا ) ســم 10( موازيــا لســطح المقعــد ورقــم ) ســم 50( عموديــة علــي مقعــد بحيــث يكــون رقــم 

  .للحافة السفلي للمقعد، مؤشر خشبي يتحرك علي سطح المسطرة

يقــف المختبــر فــوق المقعــد والقــدمان مضــمومتان مــع تثبيــت أصــابع القــدمين علــي  :ت األداءمواصــفا

حافــة المقعــد مــع االحتفــاظ بــالركبتين مفــرودتين، يقــوم المختبــر بثنــي جذعــه لألمــام وألســفل بحيــث 

يدفع المؤشر بأطراف أصابعه إلي أبعد مسافة ممكنة، علي أن يثبت عنـد أخـر مسـافة يصـل لهـا 

  .ينلمدة ثانيت

  :توجيهات

 يجب عدم ثني الركبتين أثناء الداء.  

 للمختبر محاولتان تسجيل له أفضلها.  

 يجب أن يتم ثني الجذع ببطء.  

 يجب تثبيت عند أخر مسافة يصل إليها المختبر لمدة ثانيتين.  

  .يسجل للمختبر المسافة التي حققها في المحاولتين وتحسب له المسافة األكبر بالسم :التسجيل

 )61  :327.(  
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  راختبار قوة عضالت الرجلين بالديناموميت

  .قياس الثابتة لعضالت الرجلين :غرض االختبار

جهاز دينـاموميتر مثبـت علـي قاعـدة مناسـبة للوقـوف وبـه مقيـاس مـدرج، مثبـت : األدوات المستخدمة

  .سم55 – 50وح من سم تنتهي ببار حديدي طوله يترا60به سلسلة حديدية طولها حوالي 

  :وصف األداء

 يثبت الديناموميتر بالقعدة ويثبت به من أعلي السلسة الحديدة التي تنتهي بالبار الحديدي .  

  يتخذ المختبر وضع الوقوف علي القاعدة ثم يقبض علي البار الحديدي بكلتا اليدين بحيـث

  .يكون ظهر اليدين للخارج

 تبر بمد الرجلين ألعلي إلخراج أقصي قوة ممكنةعند إعطاء إشارة البدء يقوم المخ.  

  :تعليمات االختبار

  يجــب علـــي المختبـــر أن يحــافظ علـــي وضـــع الظهــر والـــذراعين باســـتقامة واحــدة فـــي وضـــع

  .متعامدة مع األرض

 عدم الميل بالرأس لألمام أو الخلف.  

 ةيتم الشد علي جهاز الديناموميتر ببطء وبدون الدفع فجأة أو مرة واحد.  

يعطـي كـل مختبـر محـاولتين متتـاليتين، تحسـب لـه نتـائج أفضـلها مقربـة إلـي أقـرب : حساب الدرجات

  ). 31 – 30:  57. ( نصف كيلو جرام
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  الوثب العريض من الثبات

  .قياس القدرة العضلية للرجلين علي الوثب لألمام :الغرض من الختبار
  .سنوات إلي مرحلة الجامعة 6من  :مستوي السن

  .يصلح للجنسين :الجنس
  :األدوات واألجهزة

  م1.50م وعرض 3.50منطقة فضاء بطول.  
 شريط قياس، عالمات أو طباشير.  
 يخطط مكان للوثب بخطوط متوازية بالمتر.  
  سم 5تقسم المسافة بين كل متر بخطوط أخري متوازية بين كل منها.  

  :تعليمات االختبار
 يقف المختبر خلف خط البداية بحيث يكون القدمان متوازيتين ومتباعدتين قليال.  
 يتم االرتقاء بالقدمين معا.  
 يتم مرجحة الذراعين لألمام وألعلي إعطاء الدفع.  
  يقــــوم المختبــــر بثنــــي الــــركبتين والوثــــب لألمــــام ال بعــــد مســــافة ممكنــــة وذلــــك برفــــع القــــدمين

  .ينوالركبتين ومرجحة الذراع
 يجب أن تكون األرض غير ملساء لتساعد في الدفع.  

  :حساب الدرجات
  يـتم القيــاس مـن البدايــة إلـي أخــر جـزء مــن الجسـم يلمــس األرض مـن اتجــاه خـط البدايــة كمــا

  .يدخل خط القياس في المسافة
  محاوالت وتحسب أحسن محاولة 2سم وللمختبر  5يتم القياس ألقرب.  

 )46  :233 – 234 .( 

 
 

/10
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  .الجري المتعرج فليشمان

  .قياس قدرة الشخص علي تغيير اتجاه حركة الجسم :الغرض من االختبار

  .ستة كراسي توضع كما هو موضح، ساعة إيقاف :األدوات

يقف المختبر خلف خط البداية، وعند سـماع إشـارة البـدء يقـوم بعمـل دورتـين علـي : مواصفات األداء

  .نية بتجاوزه لخط البدايةأن تنتهي الدورة الثا

  :إرشادات عامة علي االختبار

 علي المختبر أن يراعي االلتزام بخط السير المحدد بالشكل.  

  فـــي حالـــة مـــا إذا أخطـــأ المختبـــر يقـــوم المحكـــم بوقـــف األداء علـــي أن يعـــاد بعـــد أن يحصـــل

  .المختبر علي فترة راحة كافية

 أثناء الجري) الكراسي(ة علي المختبر مراعاة لمس العالمات المحدد.  

  ).ذهابـًا وٕايابـاً (الـذي يقطـع فيـه الـدورتين ) من الثانيـة 0.01ألقرب (يسجل المختبر الزمن  :التسجيل

  )57 :101 (  
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              للوثب الطويل   قياس المستوى الرقمي 

  لبحث قياس المستوى الرقمي للوثب الطويل لدى عينة ا :الغرض من االختبار 
  حفرة وثب ، شريط قياس  :دوات األ
يقف الالعب فى طريق االقتراب استعدادا للوثب داخل الحفرة بالطريقة التى  :جراءات الالزمة اإل

  تعلمها 
أحدثه أى جزء من أجزاء جسم المتسابق أو ( تقاس جميع الوثبات من أقرب أثر  :حساب الدرجات 

رتقاء أو إمتداده كما يجب أن تأخذ القياسات عموديا أحد أطرافه من منطقه الهبوط إلى خط اال
متر أقل من المسافة المقاسة  0.01على خط االرتقاء أو إمتداده ويجب أن تسجل المسافات ألقرب 

  )  187: 85( . إذا كانت المسافة المقاسة ليست سنتيمترات كاملة 
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  ) 13( مرفق 
  م من البدء الطائر 30ختبار عدو ا

  
  قياس السرعة القصوى  :ختبار الغرض من اال

  لعاب قوى أمضمار  –ساعه ايقاف  2 :جهزة ألدوات واألا
  :مواصفات االداء 

 رض المسافة بين الخط يحدد منطقة إجراء االختبار بثالثة خطوط متوازية مرسومة على األ
  .م  30م وبين الخط الثاني والثالث  20ول والثاني األ

  ول خلف الخط األ)   البدء العالي  (يتخذ المختبر وضع االستعداد 

   قصي سرعة حتي قطع خط النهاية الثالث عطائه اشارة البدء يجرى المختبر ألإعند.  
  :تعليمات االختبار 

  لضمان عامل المنافسة يجرى كل اثنين معا.  
 يبدأ المختبر من وضع البدء العالي.   
  يعطي المختبر محاولة واحدة فقط.  

  :دارة االختبار ا
 الخط الثاني ( طى اذن بالبدء عند خط البداية يع.(  
  الخط الثالث ( ميقاتي عند خط النهاية  2عدد (.  
  مسجل لتسجيل النتائج.  

  )  247: 49. ( م  30يسجل للمختبر الزمن من الخط الثاني حتي الخط الثالث  :التسجيل 
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  إختبارات التحصيل المعرفي)    14(مرفق 

   :تاريخ اللعبة

  :ترجع نشأة ألعاب القوي إلي .1

  األلمان -ج      اليونانيون –ب     قدماء المصريين -أ

  :هم. أول من نظم بطوالت ألعاب القوي وأعطاها الشكل الحالي .2

  الهنود -ج      اليونانيون –ب     قدماء المصريين -أ

  :لقوي عند اليونان القدماء همكان من يستحق ممارسة ألعاب ا .3

  ف ئطواالجميع  -ج    أصحاب النسب العريق –ب      عامة الشعب -أ

  :في الدورةدخلت مسابقة الوثب الطويل في ألعاب األولمبية  .4

  م1896األولي  -ج    م1904الثالثة  –ب     م900الثانية  –أ 

  :نشأ االتحاد المصري أللعاب القوي أ .5

  م1920 - ج         م1915 –ب       م       1910 –أ 

   الحالي 1993دولي أللعاب القوي من لندن إلي عام االتحاد ال نقل تم .6

  ميالنو -ج        واشونطن –ب       موناكو –أ 

  :الدولي أللعاب القوي السنغالي لالتحادالرئيس الحالي  .7

  الترب -ج      لمين دياك –ب     هشام مصباح -أ

  :د الدولي أللعاب القوي عامالمصري أللعاب القوي إلي االتحا م االتحادضنإ .8



 

 

/

  م1915 -ج      م1912 –ب       م1910 –أ 

  :شعار االتحاد األفريقي أللعاب القوي هو .9

  A.D.F -ج      H.P.C –ب      CAA -أ

 :القانون

  :طريق االقتراب ال يصل عن .10

  متر 40 -ج      متر 30 -ب      متر 20 –أ 

  :علي األقل. . . المسافة بين نهاية منطة الهبوط وخط االتقاء  .11

  8 -ج         9 –ب         7 –أ 

  :متر. . . ال يقل عرض منطقة الهبوط عن  .12

  متر1.50 -ج        متر2.00 –ب       متر 2.75 –أ 

  :متر علي األقل. . . المسافة بين لوحة االرتقاء وحافة منطقة الهبوط  .13

  3- ج                                     2–ب                     1–أ 

  . . . ن الخشب غاطسة باألرض بمستوي طريق االقتراب طولها يبين االرتقاء بلوحة م .14

  سم 130 -ج      سم 122 –ب       سم  150 –أ 

  :ريق االقتراب لمهارة الوثب الطويلطعرض  .15

  سم 200 -ج      سم 120 –ب       سم 122 –أ 

  :إذا أرتقي المتنافس قبل لوحة االرتقاء. . . تحسب المحاولة  .16

  إعادة -ج      صحيحة –ب       فاشلة -أ

  :تقاس الوثبات للمتنافسين .17



 

 

/

  .من أقرب أثر تركه أي جزء من الجسم في منطقة الهبوط إلي خط االرتقاء -أ 

  .من أبعد أثر تركه أي جزء من الجسم في منطقة الهبوط إلي خط االرتقاء - ب 

  .من أقرب أثر تركه أي جزء من الجسم في منطقة االقتراب إلي خط االرتقاء -ج

  :ب الطويلكيفية القياسات للوث .18

  .تتم القياسات عموديًا علي خط االرتقاء أو امتداده –أ 

  .تتم القياسات موازيًا علي خط االرتقاء أو امتداده - ب 

  .تتم القياسات أفقيًا علي خط االرتقاء أو امتداده -ج

  :ما هو أقصي ميل مسموح به في طريق االقتراب .19

  1000:    1 -ج    100:     1 –ب       10:    1 –أ 

  :متنافسون وضع عالمات علي طريق االقترابليسمح ل هل .20

  مخالف -ج        ال يسمح –ب       يسمح -أ

  :بما يحدد مكان االرتقاء .21

  بلوحة غاطسة -ج    بلوحة بارزة –ب       بعالمات –أ 

  :كم المسافة بين لوحة االرتقاء ونهاية منطقة الهبوط .22

  متر 10 -ج      متر 5 –ب       متر 8 –أ 

  :تصنع لوحة االرتقاء .23

  الخشب -ج      الطين الصلصال –ب       الحديد – أ

  :قة الهبوط في مهارة الوثب الطويلطمن بما تغطي  .24

  التراب -ج      الحشائش –ب     )اللين(الرمل  –أ 



 

 

/

  :عرض لوحة االرتقاء .25

إلي  500 - ج      مم   202مم إلي 198 –ب     مم150إلي  100 -أ

  مم200

  :عمق لوحة االرتقاء .26

  مم100 -ج        مم 1000 –ب       مم 10 –أ 

  :لوحة الصلصال تتكون من مادة قوية عرضها .27
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  مفاتيح التصحيح لإلختبار المعرفي ) 14( مرفق تابع 

  م
اإلجابة 

  الصحيحة 
  م

اإلجابة 

  الصحيحة
  م

اإلجابة 

  الصحيحة
  م

اإلجابة 

  الصحيحة
  م

اإلجابة 

  الصحيحة

  أ  41  ج  31  ب  21  ج  11  أ  1

  أ  42  أ  32  أ  22  ب  12  ب  2

  ج  43  ب  33  ج  23  أ  13  ب  3

  ج  44  أ  34  ج  24  ب  14  ج  4

  أ  45  ب  35  ج  25  ب  15  أ  5

  أ  46  ج  36  أ  26  ب  16  ج  6

  ب  47  ب  37  ب  27  أ  17  أ  7

  ج  48  ب  38  ج  28  ب  18  ب  8

  ب  49  ب  39  ب  29  أ  19  ب  9

  أ  50  ج  40  أ  30  أ  20  أ  10

  

  

  

 



 

  )   15(مرفق          الوحدة التعليمية األولي
  الوثب الطويل االقتراب / األول  المھارة المراد تعلمھا / األسبوع                     / ومــــالي

  / الزمن                     / التاريخ 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  ويــــــــــالمحت الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

أعمال 
  أدارية 

  بدون أدوات   ـ  أن يكتسب الطالب النظام والقيادة وتنفيذ األوامر   تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3
×      ×      ×  

×       ×     ×  
 ×       ×      ×  

  الجري حول الملعب     ق  7  إحماء عام 
  . ن عاليا حول مع تبادل رفع الركبتي الملعب الجري) وقوف(
  ثني الجذع أماماً أسفل والضغط ) وقوف فتحاً (
ً ) وقوف( ا ذراعان أمام ادل دوران ال  الجري حول الملعب مع تب

   وخلفا
  الحجل  المتتابع ألعلي ) وقوف(ـ 

  ـ أن يتعرف الطالب علي أھم األجزاء العاملة في المھارة 
  ـ أن يشارك الطالب بإيجابيه أثناء أداء التمرينات 

  تساب الطالب المدونة في أجزاء الجسم ـ اك

  بدون أدوات 
  

مشاھدة 
  البرمجية 

  BROAD Jumpingعرض مھارة الوثب الطويل  ق  15
  االقتراب  

  ـ أن يتعرف الطالب علي طريقة األداء الصحيحة لالقتراب 
  .ـ أن يتذكر الطالب ما شاھدة من معارف ومعلومات

 ده في البرمجية من خاللـ أن يستطيع الطالب ما تنفيذ ما شاھ
  جھاز الكمبيوتر  في الملعب  

  ـ تنوع الخبرات التكنولوجية لدي الطالب  

  ـ جھاز كمبيوتر 
  ـ شاشة ملونة 

  ـ أسطوانة 
معات  ـ س

  خارجية 
  ـ لوحة مفاتيح 

 

      × ×    × × 
      

  

اعداد بدنى 
  خاص 

  م بدء عالي   30عدد   ق  7
  ت واسعة بدفع األرض الجري لألمام بخطوا) وقوف(
  ذھاباً وأباباً متر  10 دالجري لھدف ثابت علي بع) وقوف(

  م مع مقاومة مع زميل  30 عدو

  . ـ أن يكتسب الطالب القيادة والتبعية 
  .  ـ أن يكتسب المعرفة بأھمية اإلحماء الجيد

  . ـ اكتساب الطالب السرعة األزمة لالقتراب 
  . ـ لتنمية السرعة لدي الطالب

  ون أدوات بد
  

 
 

13

×
×
×
×

××××
×
×
×× ×

×
×

×
××

×
×
××



 
 
  )   15(تابع مرفق     تابع الوحدة التعليمية األولي
  )االقتراب(الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية في 

  الملعب 

ق  55
  : المستوي المنخفض

  التمرين األول

  الجري في المكان مع رفع الركبتين عالياً ) وقوف ـ
  مرات  8ـ   6متر تدرج سرعة وتكرار  30ـ  20ـ عدد 

  . ـ إكتساب الطالب السرعة الالزمة لعملية األقتراب
  ـ تنمية عنصر السرعة 

  بدون أدوات 
×      ×      ×  
×       ×     ×  
×       ×      ×  

 التمرين الثاني

  ء عالي م بد50ـ عدد 
  م بدء عالي  70ـ عدد 

  ـ الجري لألمام بخطوات واسعة بدفع األرض 

  ـ أن يتعرف الطالب علي النقاط األساسية لتعليم المھارة 
  ـ أن يكتسب مھارة االقتراب 
  ـ تنمية السرعة لدي الطالب 

  بدون أدوات 
×      ×      ×  
×       ×     ×  

  

  التمرين الثالث

  . صعود علي جانبي المقعد مع التقدم لألمام تبادل ال) وقوف (
  االرتقاء  لوحة م لضبط سرعة االقتراب علي   30العدد ) وقوف(
  م  20االقتراب  متر لتطوير تكنيك 20 عدو) وقوف(

  . ـ االنتباه ألجزاء المھارة
  ـ ان يكتسب مھارة األقتراب 
  ـ التعرف علي أھمية المھارة 

  
  

  مقعد سويدي 

  

  
  
  
 
 
  
  
  

  )   15(تابع مرفق بع الوحدة التعليمية األوليتا
  )االقتراب(الوثب الطويل 

××

×

×



 
أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

تابع 
التطبيق 
العملي 

  للبرنامج  

ق  55
  : المستوي المتوسط

  التمرين األول

ة(ـ   رات طبي ام ك وف ـ أم ع) وق ري م ين  الج وات ب اع الخط ل اتس عم
 ً   . الكرات تدريجيا

  الجري مع التعدية من فوق األقماع ) وقوف  ـ أمام أقماع(ـ 

  ـ أن يتعرف الطالب علي معلومات لألقتراب الصحيح  
  ـ ان يستطيع الطالب تنفيذ المعلومات الموجھة لھم 

  ـ أن يشعر الطالب بالسعادة والتشويق 
ة  رات طبي ك

  أقماع 

  

 مرين الثانيالت

ع  ة بحواجز منخفضة م تبدال الكرات الطبي رين السابق مع اس ـ نفس التم
  زيادة المسافة بين الحواجز 

  .  الجري لألمام بخطوات واسعة) وفوق(

ـ اكتساب الطالب عنصر السرعة المطلوب في االقتراب  
  حواجز   . ـ مشاركة الطالب بإيجابية

  

  التمرين الثالث

ي  راب من يقف الطالب عل راب الخاص بالوثب وعمل االقت ق االقت طري
  إلى المسافة القانونية مع التدرج في السرعة   حتى يتدرج متر  20مسافة 

ب  ي الوث راب ف ن االقت ات ع الب معلوم اب الط ـ اكتس
  الطويل 

  ـ ان يتعرف الطالب علي الخطوات التعليمية للمھارة 
  بدون أدوات 

  

 
 
  
  
  
  
  
  

  )  15(تابع مرفق   ية األوليتابع الوحدة التعليم
  )االقتراب(الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

×

×

××

×××



 

تابع 
التطبيق 
العملي 

  للبرنامج  

ق  55
  :  المستوي المرتفع

  التمرين األول
  م شدة متوسطة  40ـ  30تمرينات سرعة متدرجة 

  م شدة متوسطة 150، م  100تمرينات 
  مرات   8ـ  6تكرار  

  ـ اكتساب الطالب السرعة المطلوبة
  ـ التعاون مع الزمالء 

  عور بالسرور والسعادة  شـ ال

  بدون أدوات  
×      ×      ×  
×       ×     ×  

  

 التمرين الثاني

  الجري من العالمة المحددة وحتى لوحة االرتقاء 
  ة علي االقتراب حسب تحسن المستوي   تغير العالمة الموضوع

ي  وافر ف ب أن تت ي يج ارات الت الب المھ اب الط ـ اكتس
  االقتراب 

  ـ معرفة الطالب وضع العالمات الخاصة بھم 

وط  خط
ومة  مرس
  علي األرض 

  

  التمرين الثالث

ثالث  بط ال ع ض رعة م ى س امال بأقص راب ك ق االقت الب طري أداء الط
  رتقاء خطوات األخيرة لعملية اال
  مع اتساع خطوات الجري    متدرجة ـ أداء االقتراب بسرعات 

  ـ القدرة علي التركز اثناء األداء 
  ـ الشعور بقيمة األداء الحركي 

  ـ ان يكتسب الطالب القدرة علي األداء األمثل للمھارة 

  بدون أدوات 
  

  المشي أماماً مع مرجحة الذراعين جانباً ) وقوف ( ـ   ق  3  الختام 
  المشي أماماً مع مرجحة الذراعين جانباً عالياً ) وقوف(

   واالنصرافـ أداء التحية 

  ـ اكتساب الطالب الشعور باالسترخاء والراحة 
  اكتساب الطالب القدرة علي النظام 

  بدون أدوات 
  

  
 
 
 
 
  
  

  )  15(تابع مرفق) االرتقاء(الثانية  الوثب الطويل الوحدة 
  /  التاريخ                     الثاني / األسبوع
  دقيقة  90/  الزمن                       / اليــــوم 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  ويــــــــــالمحت الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت



×××



 

أعمال 
  أدارية 

  ـ أن يعتاد الطالب علي النظام والقيادة    تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3
   د الطالب علي تنفيذ التعليمات والتوجيھات ـ أن يعتا

×      ×       بدون أدوات 
×  

     ×     ×
×  

     ×      ×
×  

  ـ الجري حول الملعب    ق  7  إحماء عام 
وف( ول) وق ري ح ب  الج ا  الملع ركبتين عالي ع ال ادل رف ع تب . م
  اه الوثب بالقدمين في المكان مع تغيير االتج) وقوف(
دمين ) الجري المتنوع( رفع الركبتين عالياً ـ لمس العقبين للمقعدة ـ قذف الق

 ً    ـ الدفع بالقدمين معاً لألمام أماما

  . ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي الوثب
  ـ أن  يكتسب الطالب سرعة االستجابة 

   . ـ أن يكتسب الطالب المرونة

    بدون أدوات 

مشاھدة 
  البرمجية 

    ھارة الوثب الطويلعرض م ق  15
    ) االرتقاء( 

 أن يتعرف الطالب علي طريقة األداء الصحيحة لالرتقاء  ـ 
  ـ أن يكتسب الطالب التعرف علي األداء بأكثر من وسيلة 

    ـ ان يشعر الطالب بالراحة النفسية في التعلم 

  جھاز كمبيوتر 
  لوحة مفاتيح 
  ـ شاشة ملونة

  سمعات خارجية  -
  ـ أسطوانات   

 
 

 × ×     × ×  
 ×  

 × ×     × ×  
 ×  

إحماء 
  خاص 

  الوثب عالياً في المكان مع مالمسة الركتين للصدر   ق  7
رين ( رر التم م  10ويك رات ث م  9م رات ث دة  8م رة واح ى م رات وحت م

   . متر ثم الوثب لتعدية الحاجز 20وضع حاجز علي بعد 

  قاء المناسبة اكتساب الطالب القدرة علي تحديد قدم االرت  -
  . ـ المشاركة اإليجابية للطالب

    حواجز  

  
  

  )  15(تابع مرفقالثانية تابع الوحدة التعليمية 
  ) االرتقاء(الوثب الطويل 
  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت

123

×
×

×



 

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية في 

  الملعب 

ق  55
  : المستوي المنخفض

  التمرين األول

  . ـ االرتقاء علي صناديق مختلفة االرتفاعات
  ضرب الكرة الطبية بالقدمين ، ـ من وضع الجلوس علي صندوق  

    دام المقعد السويدي في االرتقاء من خالل االقتراب خمس خطواطـ استخ

  ـ اكتساب الطالب القدرة علي  والوثب 
ئ الجسم ألداء ـ إن يمار س الطال ب بعض التمرينات لتھي

  .  المھارة

  صندوق
رات   ك

د  ة مقع طبي
  سويدي  

  

 التمرين الثاني

  ـ وقوف أمام صندوق مقسم الوثب ألعلي واالرتكاز علي الصندوق 
  . الوثب ألعليـ ووقوف  قرفصاء 

  ـ الوثب العمود من الثبات 

  ـ اكتساب الطالب القدرة علي االرتقاء  
ة ـ اكتساب ا لطالب معلومات ومعارف عن األجزاء الھام
  . في المھارة

  صندوق  
  

  التمرين الثالث

  ـ يقوم الطالب باالقتراب واستخدام مقعد سويدي لالرتقاء 
  م واالرتقاء لتحديد قدم االرتقاء  20ـ االقتراب مسافة 

  .  ـ االقتراب الكامل بانسيابية واالرتقاء

  اء التمرينات ـ المشاركة اإليجابية أثناء اد
  ـ اكتساب  األداء األمثل للمھارة  

  
د  مقع

  سويدي 

  

  
  

 
 
 
 
  
  

  )  15(تابع مرفقالثانية تابع الوحدة التعليمية 
  ) االرتقاء(الوثب الطويل 
  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت



 

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
مية في التعلي

  الملعب 

ق  55
  :  المستوي المتوسط

  التمرين األول

  . م واالرتقاء لتحديد ومعرفة قدم االرتقاء20ـ  االقتراب من مسافة 
  خطوات ثم االرتقاء لمساعدة سلم قفز      10ـ  7ـ االقتراب من  

  ـ القدرة علي التحكم في األداء 
  ـ الشعور بالثقة 

  د للمھارة   ـ ان يكتسب الطالب األداء الجي

  لم قفز س 
  

 التمرين الثاني

  دل علي القدمين ـ وقوف  الحجل ألعلي  بالتبا
  . ـ الحجل المتتابع لألعلى 

  . ـ الجري ثم االرتقاء بواسطة سلم القفز 

  . ـ اكتساب الطالب دقة أداء المھارة 
  ـ اكتساب معلومات ومعارف  عن المھارة 

  سلم قفز 
  

  التمرين الثالث

ل انف  ة لمس الحب ابقة مع محاول رين الس دين والمثبت س التم لمطاطي بالي
   علي  جھاز الوثب الوثب العالى

  .  ـ االقتراب كامال مع االرتقاء من لوحة االرتقاء  بشكل انسيابي

  ـ اكتساب الطالب أفضل طرق وأفضلھا ألداء المھارة 
  ـ الدقة في األداء 

  سلم قفز 
ل  جب

  مطاط 

  

  
  
 
 
  
  
  
  

  )  15(تابع مرفقالثانية  الوحدة التعليميةتابع 
  )االرتقاء(الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت

التطبيق 
العملي 

ق  55
  :  المستوي المرتفع

    ـ االنتباه ألجزاء المھارة   التمرين األول
  . ـ اكتساب الطالب مھارة االرتقاء

 حبل مطاط 
د  مقع

  



 
للبرمجة في 

اء  9ـ  7ـ االقتراب   المعلب   لم خطوات واالرتق ل المطاطي باستخدام س للمس الحب
  القفز   

    سويدي   ـ اكتساب الوضع الصحيح للجسم أثناء األداء 

 التمرين الثاني

  خطوات مع زيادة المسافة مع التقدم في المستوي  5ـ أداء االرتقاء من  
      االقتراب كامال مع االرتقاء أداء  ـ

  التعرف علي الخطوات التعليمية للمھارة ـ 
   . ـ التعرف علي أھمية االرتقاء

بدون أدوات 
  

  التمرين الثالث

  . ـ الجري من العالمة المحددة وحتى لوحة االرتقاء ثم االرتقاء
   .ـ  تقديم أو تأخير العالمة حسب مكان االرتقاء علي اللوحة

  . علي  لوحة االرتقاء  ةالقانوني من الناحية ـ التأكد من وضع القدم

  التعرف علي النقاط األساسية للمھارة ـ 
   ـ الدقة في األداء 

   عالمات 
  

  تمرينات استرخاء ـ وتھدئة الجسم   ق  3  الختام 
   ـ أداء تحية االنصراف ـ االنصراف 

  ة للدرس أن يعتاد الطالب علي أداء تمرينات التھدئـ 
  ـ الشعور باالسترخاء 

   ـ اكتساب النظام واالحترام 

بدون أدوات 
  

  
 
 

  
  )  15(تابع مرفقالثالثة الوحدة 

  ) الطيران (الوثب الطويل  
  /  التاريخ                     الثالث  / األسبوع
  دقيقة  90/  الزمن                       / اليــــوم 

أجزاء 
  الدرس

  اف السلوكيةاألھد  محتـــــوي الوحدة  الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

األعمال 
  أدارية 

  ـ أن يكتسب الطالب النظام   تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3
  ـ ان يكتسب الطالب األنطباط 

  ـ أن يكتسب الطالب حب العمل الجماعي 

  ×      ×      ×  بدون أدوات 
×       ×     ×  

 ×      ×      ×  



 
  ـ الجري حول الملعب    ق  7  إحماء عام 

  الوثب لألمام والخلف ) وقوف زراعان في الوسط( 
  رة في الھواء والوثب عاليا وعمل د) وقوف(ـ 
  الوثب من فوق ظھر الزميل ) وقوف(ـ 
   الحجل المتتابع ألعلي ) وقوف (ـ 

  ـ أن يكتسب الطالب الرشاقة  
  عضالت الرجلين  ـ ان يكتسب الطالب قوة

  ـ معرفة اھمية األحماء العام 

    بدون أدوات 

مشاھدة 
  البرمجية 

  ق  15
  عرض مھارة الوثب الطويل  

    )  الطيران ( 

  ـ اكتساب الطالب معلومات ومعارف عن المھارة  
  ـ ربط المھارة بما قبلھا وما بعدھا 
  . ـ ان يكتسب  األداء األمثل للمھارة

ـ جھاز كمبيوتر 
  لوحة مفاتيح  ـ

  ـ شاشة ملونة
معات  ـ س

  خارجية 
  ـ أسطوانات   

 
 

 × ×     × ×    ×
 ×  

 × ×     × ×    ×
×  

 × ×     × ×    ×
×  

إحماء 
  خاص 

ً) أنبطاح مائل(  ق  7   . وقوف الجري أماما
و( دوق ل بي ي الحب ن  طراف ل م ك ك ل    )ف مس ي الحب ا لتخط ب عالي الوث

  ) لرأسبالقدمين خالل دورانه أعلي ا
  )وقوف أمام ثالث من أجھزة الجمباز المتدرجة االرتفاعات(
   الوثب فتحا لتخطي كل جھاز علي التوالي   

  ـ أن يكتسب الطالب مرونة مفصل الفخذ 
  ـ ان يكتسب مرونة الحوض 

  ـ ان يكتسب القدرة علي التوافق  

  حبل 
ناديق  ص

  متدرجة 

  

  
 
  
  

  )  15(مرفقتابع الثالثة  تابع الوحدة التعليمية 
  ) الطيران (الوثب الطويل 
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أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

  : المستوي المنخفض ق  55
  التمرين األول

ة ـ خطوات طويلة مع دفع بالقدمين بالتبادل ومرجحة الركبة  ا مع إطال عالي
  .    فترة الطيران كلما أمكن

  . ـ إطالة فترة الطيران كلما أمكن
  . ـ إكتساب الطالب معلومات عن الطيران

  . ـ الشعور بالسرور والتركيز 

  بدون أدوات 

 التمرين الثاني
افة  ن مس راب م ؤدي 20ـ االقت ل ي رة الرم ي حف وط ف اء والھب م واالرتق
   .التمرين أكثر من مرة

خطوات ثم االرتقاء بمساعدة السلم مع مرجحة الرجل  7ـ  5ـ االقتراب من 
  . الحرة حتى وصول الفخذ إلى وضع أفقي مع أخذ خطوة كبيرة

اء  ا واالرتق ي كفھم دين عل ين ووضع الي ين زميل نھم ـ وقوف ب مع عمل بي
  .  المشي  في الھواء

  ـ إن يتمكن من ربط حركات الذراعيين بإداء المھارة 
  التعرف علي الجوانب الھامة للمھارة  ـ

  . ـ معرفة األداء األمثل للمھارة

      سلم فقز 

  التمرين الثالث
  خطوات االرتقاء لمحاولة لمس الحبل المطاطي باليدين  9ـ  7ـ االقتراب 

  . خطوات واالرتقاء بمساعدة سلم القفز والطيران   9ـ  7ـ االقتراب من 

  . طيرانـ اكتساب الطالب مرحلة ال
  ـ ربط إجزاء المھارة بعضھا بعض 

  ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي التوافق 

ل  حب
مطاطي سلم 

   قفز 

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  )  15(تابع مرفقالثالثة  تابع الوحدة التعليمية 
  ) الطيران (الوثب الطويل 
  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت

57



 
التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

  :  المستوي المتوسطق  55
  التمرين األول

  . ـ الوثب من أماكن مرتفعة والطيران بطريقة المشي في الھواء 
  عمل خطوات في الھواء     )) لة قع((ـ من وضع التعلق علي الحلق أو 

ذول  د المب تثمر الجھ ف يس ب كي رف الطال اء ـ أن يع أثن
  . األداء

  عند أداء المھارة  ـ أن يطبق الطالب ما تعلمه 
   ـ التقييم لألداء  باستمرار 

       عقلة 

 التمرين الثاني
وف(ـ  ي ) وق ي ف واء المش ي الھ رجلين ف ة ال ادل حرك ي وتب ب ألعل الوث

  . الھواء
  ـ االقتراب واالرتقاء مع القفز والطيران بطريقة الخطوة 

زـ نفس التمرين ال لم القف د  سابق مع استخدام س رة مع م وط في الحف والھب
  .   صبح أماماً والرجل الحرة خلفاترجل االرتقاء ل

  . التعرف علي أفضل طرق التدريس المناسبة ـ 
  ـ اكتساب عملية المشي في الھواء الصحيحة 

   . ـ معرفة األداء األمثل وتطبيقه

    سلم فقز   

  التمرين الثالث
رين س التم ل  ـ نف ب رج رة بجان ل الح حب الرج وط وس ع الھب ابق م الس

  . االرتقاء خطوتان ونصف 
انبي  ي ج الي المثبت عل ـ نفس التمرين السابق مع استخدام جھاز الوثب الع

  . لوحة االرتقاء ومحاولة لمس  الحبل المطاطي باليدين كلما أمكن 

  معرفة الخطوات التعليمية للمھارة ـ 
ربط ب ب ال اب الطال د أداء ـ اكتس م عن زاء الجس ين أج

  المھارة 
   ـ الشعور بالسرور والتركيز عند األداء 

ا ن قائم
ب  الوث
الي  الع
ل  وحب

    مطاط 

  

  
 
 
 
 
 
 
  

  )  15(تابع مرفقلثالثة ا تابع الوحدة التعليمية
  )الطيران (الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  كيالتالتش

58



 
التطبيق 
العملي 

للبرمجة في 
  المعلب  

  :  المستوي المرتفعق  55
  التمرين األول

  الوثب الطويل من الثبات ـ 
  . ـ الوثب الطويل من ثالث خطوات

ة  ذراعين الدائري ة ال ران وعمل حرك م الطي ـ الوقوف فوق صندوق مقسم ث
     . وحتى أعلي مستوي النظر مع اتجاه الكوعين للخارج

  . أن يستطيع الطالب تنفيذ التعليمات الموجه إليهـ 
  ـ أن يستطيع الطالب أداء حركة المشي للذراعين 

   . ـ  تنمية السمات الشخصية الحميدة

ندوق  ص
  مقسم 

  

 التمرين الثاني
ق   ع تواف ران م م أداء الطي ندوق المقس ي الص وف عل ع الوق ن وض ـ م

  . حركات الذراعين مع حركات الرجلين
      . نفس التمرين السابق ولكن من االقتراب باستخدام سلم قفز ـ

  . ـ التعرف علي األجزاء العاملة في أداء المھارة
  . ـ أن يشعر الطالب بالسعادة والتشويق أثناء األداء

  ـ التحكم في اتجاه مسار الجسم 
  

ندوق  ص
  مقسم 

  

  التمرين الثالث
ن ـ  راب م اء 10: 6االقت م االرتق وات ث ز  أو صندوق  خط لم القف ي س عل

دين  بة للي واء بالنس ي الھ ي ف ات المش ران وأداء حرك ل الطي م وعم مقس
  . والقدمين

  . ـ نفس التمرين السابقة بدون أدوات االقتراب كامال 

  . ةالطالب استغالل اإلمكانات المتاحأن يستطيع  ـ 
  . ةتساب األداء األمثل للمھارـ اك

    ـ أن يشعر الطالب بحب العمل 

    سلم قفز 

  تمرينات استرخاء ـ وتھدئة الجسم   ق  3  الختام 
  ـ أداء تحية االنصراف ـ االنصراف  

ة وشعور الطالب بالسعادة ـ  عودة الجسم إلى حالته الطبيعي
    . والرضا

    

 
 
 
 
  
  

  )  15(تابع مرفقالرابعة الوحدة 
  ) الھبوط (الوثب الطويل  

  /    األسبوع                        /   اليــــوم 
  /ن ــــالزم                        / التاريخ  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتـــــوي الوحدة  الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت

ال    ×      ×      ×  بدون أدوات   ـ أن يكتسب الطالب النظام   تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3األعم
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  ـ أن يكتسب الطالب األنطباط   أدارية 

  ـ أن يكتسب الطالب حب العمل الجماعي 
×       ×     ×  

×        ×    ×  
  ـ الجري حول الملعب    ق  7  إحماء عام 

  م بأقصي سرعة  30العدو ) وقوف(ـ 
  . الوثب العمودي من الثبات) وقوف(ـ 
  . الحجل المتتابع ألعلي) وقوف(ـ 

  بادل قذف القدمين أماماً وخلفا ت) ـ انبطاح مائل
   .  الجري مع التغذية فوق األقماع) وقوف ـ  أمام أقماع(ـ 

دنياً ألداء  ئ ب ات لتھي ب التمرين ارس الطال ـ أن يم
  المھارة 

ات  اء أداء التمرين ة أثن ب بإيجابي ارك الطال ـ أن يش
  . المختلفة 

الت  ي العض وة ف ر الق ب عنص اب الطال ـ اكتس
  .  العاملة

     ع أقما

مشاھدة 
  البرمجية 

ق  15
  عرض مھارة الوثب الطويل  

    )  الھبوط  ( 
  . ـ أن تتنوع الخبرات التكنولوجية لدي الطالب 

ة  ي البرمجي اھده ف ا ش ذ م ب تنفي تطيع الطال ـ أن يس
  من خالل جھاز الكمبيوتر 

  ـ معرفة األداء األمثل للمھارة  

ـ جھاز كمبيوتر 
  ـ لوحة مفاتيح 

  لونةـ شاشة م
معات  ـ س

  خارجية 
  ـ أسطوانات   

 
 

 × ×     × ×    ×
 ×  

 × ×     × ×    ×
×  

 × ×     × ×    ×
×  

اء  إحم
  خاص 

م ) وقوف ـ أمام صندوق مقسم(   ق  7 ي  الصندوق ث از عل الوثب ألعلي باإلرتك
  الطيران والھبوط 

  الوثب الطويل من الثبات ) وقوف (
   .   وسالوصول لوضع التق) قوف قرفصاءو(

  ـ معرفة أھم العضالت العاملة اثناء اداء المھارة 
   ـ اكتساب الطالب المرونة

  ـ توافر عوامل األمن والسالمة  

   صندوق مقسم  

  
 

  )  15(تابع مرفقالرابعة   تابع الوحدة التعليمية 
  ) الھبوط (الوثب الطويل 
  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
ات األدو

 واألجھزة
  التشكيالت

60 123



 

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

ق  55
  : المنخفضالمستوي 

  التمرين األول

  . م واالرتقاء والھبوط في حفرة الرمل 20من مسافة  االقترابـ 
ن  راب م د  7ـ  5ـ االقت ز  أو مقع لم قف اعدة س اء بمس م االرتق وات ث خط

       . الرمل سويدي والھبوط في حفرة 

ارة  ـ أن يعرف الطالب معلومات عن الھبوط أثناء أداء مھ
  . الوثب الطويل

  . ـ أن يستطيع الطالب تنفيذ التعليمات الموجه إليھم
  

د  مقع
  سويدي 
     سلم قفز 

  

 التمرين الثاني

  . ـ  يقف الطالب أمام المقعد السويدي ثم يوثب الالعب في حفرة الرمل
     . كن االقتراب من مسافات مختلفةـ نفس التمرين ول

  ـ ان يشعر الطالب بالسعادة والتشويق أثناء األداء 
  ـ التعرف علي الخطوات التعليمية لمھارة الوثب الطويل 

    . ـ تنمية السمات الشخصية الحميدة

د  مقع
     سويدي 

  

  التمرين الثالث

ون الرجـ  ث تك وط بحي تعداد للھب م االس ل ث راب الكام اً االقت رة أمام ل الح
اء  ل االرتق م تسحب رج ا ث افة بينھم ي المس ة ف ع المبالغ اً م اء خلف واالرتق

 ً    . والھبوط بالرجلين معا

  أن يعرف الطالب كيفية شرح مھارة الھبوط ـ 
  ـ التعرف علي بعض األدوات المساعدة 

  ـ ان يتعاون الطالب مع بعض عند أداء المھارة 

بدون أدوات 
  

  
 
 
 
 
 
  
  

  )  15(تابع مرفقالرابعة   وحدة التعليمية تابع ال
  ) الھبوط (الوثب الطويل 
  

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت
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التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

  : المتوسط  المستوي  
  التمرين األول

دما  اء وعن زاح تـ االقتراب واالرتق ركبتين وت ي ال دمين للرمل ثن المس الق
  . المقعدة لألمام مع ميل الجذع لألمام

  .       ـ نفس التمرين مع زيادة االقتراب تدريجياً مع تقدم المستوي

ة   وات التعليمي از الخط ب بإيج ب ويكتس م الطال ـ أن يفھ
  . مھارة الھبوط بأداءالخاصة 

  . ـ أن يتعرف الطالب علي أھمية المھارة

بدون أدوات 
  

 التمرين الثاني

راب  ز  13 – 9ـ  االقت لم القف تخدام س ع اس توي م دم المس ا تق وة كلم خط
  .     والطيران تحت نفس الظروف واللوائح السابقة

 . ـ اكتساب الطالب مھارة الوثب الطويل وخاصة الھبوط 
  ألجزاء المھارة  االنتباهـ 

  ـ اكتساب الخطوات التعليمية 

     قفز سلم 
  

  التمرين الثالث

راب ) وقوف(ـ  أمام حفرة الوثب علي بعده خطوات من لوحة االرتقاء االقت
  . والوثب داخل الحفرة

راب الكامل من لوحة ) وقوف(ـ  د االقت ي بع ل عل أماماً حفرة الوثب الطوي
  االرتقاء االقتراب والوثب داخل الحفرة   

  . ة الوثب الطويل ـ التعرف علي النقاط األساسية للمھار
  . ـ اكتساب الھبوط الصحيح للمھارة

بدون أدوات 
  

  
 
 
 
 
 
  

  )  15(  تابع مرفقالرابعة  تابع الوحدة التعليمية
  )الھبوط (الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت
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التطبيق 
العملي 

للبرمجة في 
  علب  الم

  :  المستوي المرتفع  
  التمرين األول

راب  اطي   9 – 7ـ االقت ل المط س الحب ة لم اء لمحاول وات واالرتق خط
باليدين والمثبت علي نھايتي جھاز الوثب مع الھبوط ثم سحب رجل الھبوط 

 ً   .     بالرجلين معا

  القدرة علي ربط أجزاء المھارة بعضھا لبعض ـ 
  ـ  األداء  الحر االنسيابي 

    . ـ نمو اإلحساس الصحيح لألداء

ب  ح
اطي  مط

   قائمان 

  

 التمرين الثاني

  نفس التمرين السابق مع زيادة مسافة االقتراب كلما زاد المستوي ـ  
  مرات  8:  6تكرار التمرين 

  القدرة علي التدرج في األداء الصحيح للمھارة ـ 
إداء  ة ب ة الخاص وات التعليمي الب الخط اب الط ـ اكتس

  . ارةالمھ
  

ل  حب
اطي  مط

   قاتمان 

  

  التمرين الثالث

اء  نفس التمرين السابق مع االقتراب الكامل واالرتقاء من علي لوحة االرتق
   مرات  8:  6دون استخدام أي ادوات تكرار التمرين من 

  القدرة علي األداء الصحيح مع زيادة الصعوبة ـ  
  ـ القدرة علي التحكم في األداء 

     ادة ـ الشعور بالسع

ل  حب
اطي  مط

   قائمان 

  

    الختام 
عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وشعور الطالب بالسعادة ـ     تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم 

     والرضا 
بدون أدوات 

  

 

 
 
 
  

  )  15(تابع مرفقالخامسة لوحدة التعليمية ا
  مھارة الوثب الطويل 

  / األسبوع                         / اليــــوم
  / ن ـــالزم                        /  التاريخ

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  ويــــــــــالمحت الزمن
األدوات 
  واألجھزة

  التشكيالت
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أعمال 
  أدارية 

  أن يكتسب الطالب النظام ـ    تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3
  ـ أن يكتسب الطالب األنضباط 

   لعمل الجماعي ـ أن يكتسب الطالب حب ا

  بدون أدوات 
     ×      ×

×  
     ×     ×

×  
     ×      ×

×  

  ق  7  إحماء عام 
  ـ الجري حول الملعب  

  الوثب لألمام والخلف ) وقوف زراعان في الوسط(
  . الوثب عالياً وعمل دورة في الھواء) وقوف(ـ 
  . الوثب من فوق ظھر الزميل) وقوف(ـ 
   . جل المتتابع ألعليالح) وقوف(ـ 

  أن يكتسب الطالب الرشاقة ـ 
  ـ ان يكتسب الطالب قوة عضالت الرجلين 

   ـ معرفة أھمية اآلحماء العام 

  بدون أدوات 
  

مشاھدة 
  البرمجية 

  معرفة الخطوات التعليمية للمھارة ـ     عرض مھارة الوثب الطويل ق  15
  ـ اكتساب األداء األمثل عند تأدية المھارة 

  اكتساب معلومات ومعارف عن المھارة  ـ

  ـ جھاز كمبيوتر 
  ـ شاشة ملونة 

  ـ أسطوانة 
  ـ سمعات خارجية 

  ـ لوحة مفاتيح 

 
 

 × ×     × ×  
 ×  

 × ×     × ×  
 ×  

 × ×     × ×  

إحماء 
  خاص 

  ق  7
  تبادل قذف القدمين أماماً وخلفا) أنبطاح مائل(
  س الفخذين الصدر الوثب ألعلي لمحاولة لم) وقوف(ـ 
  الوثب أعلي الحواجز ) وقوف(ـ 
  الوثب من فوق ظھر الزميل ) وقوف(ـ 
   الحجل المتتابع لألمام وأعلي ) وقوف(ـ 

  تھيئة الجسم ألداء المھارة ـ 
  ـ معرفة أجزاء الجسم العاملة في المھارة 

   ـ اكتساب الطالب القدرة علي الطاعة  

  حواجز  
  

  

     )   15(تابع مرفق الخامسةة تابع الوحدة التعليمي
  الوثب الطويل 

  
  التشكيالتاألدوات   األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمنأجزاء 
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 واألجھزة  الدرس

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

  : المنخفضالمستوي ق  55
  التمرين األول

  مرات  8  ـ 6م شدة متوسطة 40ـ  30ـ تمرينات سرعة متدرجه 
  . مرات 8ـ  3م شدة متوسطة   150، م100ـ تمرينات سرعة 

  ية بالقدم       بحرب كرة ط، ـ من وضع الجلوس علي الصندوق

   لالقترابـ اكتساب الطالب عنصر السرعة الالزم 
  ـ اكتساب الطالب عنصر القوة 

  ـ اكتساب الطالب المشاركة اإليجابية  
  

ة  كرات طبي
ندوق  ص

  مقسم     

  

 التمرين الثاني

  العمل علي اتساع الخطوات تدريجيا  ، ـ  الجري علي كرات طبية
ع  ة بحواجز منخفضة م تبدال الكرات الطبي رين السابق مع اس ـ نفس التم

  زيادة السرعة تدريجياً 
 .     نق المسافة، ـ نفس التمرين السابق مع أخذ خطوة واحدة بين الحواجز 

  التعليمية للمھارة  ـ ان يعرف الطالب الخطوات
  ـ تنمية السمات الحميدة لدي الطالب 

  الجري     أثناءـ اكتساب الطالب اتساع الخطوة 

ة  كرات طبي
  حواجز     

  

  التمرين الثالث

اء بمساعدة صندوق مقسم  7ـ  5من  االقترابـ  اعخطوات ثم االرتق  بارتف
ط في حفرة الرمل   سم ويذداد ھذا االرتفاع  بتقدم المستوي والھبو 20ـ 10

  ـ  معرفة األداء األمثل ألداء المھارة 
  ـ تنفيذ التعليمات الموجه إليھم من المعلم 

د  ب ويحدي رف الطال زاءـ أن يع ي  أج ة ف م العامل الجس
  المھارة  

ندوق  ص
  مقسم  

  

  
 
 
 
 
 
 

  )  15(تابع مرفقالخامسة  تابع الوحدة التعليمية 
  الوثب الطويل 

  
  التشكيالتاألدوات   األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  نالزمأجزاء 
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 واألجھزة  الدرس

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

  : المتوسط  المستوي  
  التمرين األول

  مرات  8ـ  6م لدرج سرعة وتكرار  30ـ  20 وـ عد
ركبتين للصدر رين ، ـ الوثب عالياً في المكان مع مالمسة ال  10يكرر التم

  .       مرات وحتى مرة واحدة 8مرات ثم  9مرات ثم 

  ـ  أن يكسب الطالب العناصر الالزمة عند أداء المھارة  
  ـ أن يشعر بالسعادة أثناء األداء 

  ـ ان يعرف األداء الصحيح للمھارة  

  بدون أدوات 

 التمرين الثاني

افة  ن مس راب م رة  20ـ االقت ي حف وط ف اء والھب د م واالرتق ل لتحدي الرم
دم ، ومعرفة قدم االرتقاء ي ق ى يستدل عل رة حت ر من م رين أكث ؤدي التم ي

  .      االرتقاء

  ـ أن يعرف النواحي الفنية وطرق التعليم المناسبة  
  ـ ان يكتسب كيفية التعامل مع الحاسب اآللي 

  ـ الشعور بالسرور والتركيز عند األداء  

  
د  مقع

  سويدي 
 سلم قفز     

  

  مرين الثالثالت

  خطوات ثم االرتقاء والھبوط بدون أي أدوات  5ـ  7ـ  االقتراب 
ي  وط ف اء والھب م االرتق ل ث راب الكام ى االقت راب حت ي االقت درج ف ـ  الت

  الرمل  

  . ـ ان يتمكن الطالب األداء بدون أي ادوات مساعدة 
ارة  ي األداء الصحيح للمھ درة عل ـ ان يكتسب الطالب الق

  ھائي في شكلھا الن

  بدون أدوات 

  
  
 
 
 

  
  )  15(  تابع مرفقالخامسة   تابع الوحدة التعليمية

  )الھبوط (الوثب الطويل 
أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت
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التطبيق 
العملي 

للبرمجة في 
  المعلب  

  :  المستوي المرتفعق  55
  التمرين األول

إطالة ، ـ خطوات طويلة مع الرفع بالقدمين بالتبادل ومرجحة الركبتين عاليا
  . فترة الطيران ما أمكن
ي الت يمن الث حج م، ـ ث افة  ث ري لمس الت يس الث حج رر  30ث ر يك مت

      تزداد شدة التمرين إلى خمس حجالت ، مرات   4ـ  3التمرين  

  ـ اكتساب الطالب عنصر القوة 
  ب القدرة علي التحكم في األداء ـ ان يكتسب الطال

  ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة 

بدون أدوات 
  

 التمرين الثاني

راب ـ   ز  9 – 7األقت لم قف اعدة مس اء بمس وات واألرتق ران ، خط الطي
  . بطريقة الخطوة والھبوط في الرمل

دين والمثب ل المطاطي بالي ة لمس الحب ت ـ نفس التمرين السابق مع محاول
   . علي نھايتي جھاز الوثب من أعلي

  ـ الثبات والتركيز أثناء األداء 
  ـ القدرة علي التدرج في األداء للمھارة 
  . ـ ان يشعر الطالب بحب العمل واحترامه

ز  لم القف س
ائميين  ق
ل  وحب

    مطاطي 

  

  التمرين الثالث

واء يستخد ة المشي في الھ لم "م ـ األقتراب واألرتقاء مع الطيران بطريق س
  قياس المستوي " ..... القفز

واء تحت الظروف "ـ األقتراب واألرتقاء والطيران بطريقة  المشي في الھ
    . قياس المستوي...... العادية للسباقة 

ارة مع  ـ أن يكسب الطالب  القدرة علي األداء الصحيح للمھ
  زيادة الصعوبة في األداء 

  الصحيح للمھارة ـ أن ينمو لدي الطالب األحساس باإلداء  
  

   سلم القفز 
  

  الختام 
  

ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وشعور الطالب بالسعادة   تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم   
  والرضا 

    

 
 
 
 

  )  15(  تابع مرفقالسادسة الوحدة التعليمية 
  مھارة الوثب الطويل 

  / األسبوع                         / اليــــوم
  / ن ــــالزم                        / التاريخ 
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  واألجھزة الدرس

أعمال 
  أدارية 

  أن يكتسب الطالب النظام ـ    تغيير المالبس ـ االصطفاف ألداء التحية ـ أخذ الغياب   ق  3
  ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي إطاعة األوامر 

  

  بدون أدوات 
 ×          ×

×  
     ×     ×

×  
     ×      ×

×  

إحماء 
  عام 

  جري متدرج السرعة ـ   ق  7
ُ (ـ جري في االتجاھات    ) أماماً ـ خلفاً ـ جانبا

  ـ الجري مع قذف المشطين أماماً 
  ـ الجري الزجزاجي بين التالميذ بعضھم بعض 

 متر 30ـ الجري االتدادي مسافة

  ب اللياقة البدنية اكتساب الطالـ 
  ـ اكتساب الطالب أھمية األحماء العام 

   ـ اكتساب روح التعاون والحب بين الطالب  

  بدون أدوات 
  

مشاھدة 
البرمجية 

 ق  15
 

  اكتساب الخطوات التعليمية للمھارة ـ     عرض مھارة الوثب الطويل 
  ـ معرفة األداء الصحيح للمھارة 
  مھارة من السھل إلى الصعب ـ ان يعرف  الطالب التدرج بال

 ـ جھاز كمبيوتر
  ـ شاشة ملونة 

  ـ أسطوانة 
  ـ سمعات خارجية 

  ـ لوحة مفاتيح 

 
 

 × ×     × ×  
 ×  

 × ×     × ×  

إحماء 
  خاص 

  متر   20الجري اآلرتدادي مسافة ) وقوف(  ق  7
  الوثب  لألمام والخلف ) وقوف(ـ 
  بتين الصدر  الوثب عاليا مع مالمسة الرك) وقوف(ـ 
  الوثب العمودي من الثبات  ) وقوف(ـ 
 الجدي لألمام  بخطوات واسعة بدفع األرض )وقوف(ـ

ـ أن يعرف الطالب معلومات عن العضالت العاملة في منطقة الجذع 
  ـ أن يشعر الطالب بالسعادة عند أداء التمرينات    

  بدون أدوات 
  

  )  15(بع مرفقتاالسادسة   تابع الوحدة التعليمية 
  
  

  الوثب الطويل 
  

  التشكيالتاألدوات   األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمنأجزاء 
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 واألجھزة  الدرس

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  الملعب 

ق  55
  : المنخفضالمستوي 

  التمرين األول
  جالت بأستخدام الصناديق والمراتب حـ 

  ) صناديق(مرتفعة  ـ الوثب العميق من أماكن
د سويدي(ـ  د مؤخرة مقع د مع ) وقوف ـ  عن انبي للمقع ادل الصعود الج تب

  التقدم لألمام        

  ـ أن يكتسب الطالب القدرة علي األداء للوثب الطويل 
ـ أن يتفھم الطالب المعارف والمعلومات التي شاھدھا في 

  البرمجية المتعلقة  لمھارة الوثب الطويل 

    

 ين الثانيالتمر

  ـ  الوثب بعد مرحلة االقتراب في حفرة منخفضة 
  ـ الوثب بعد مرحلة إقتراب من علي سلم متحرك 

  ـ الوثب بعد مرحلة إقتراب من فوق مقعد سويدي أو صندوق قفز 
  مرات       8:  6يكرر كل تمرين من 

  ـ معرفة الخطوات التعليمية للمھارة 
  أقصي جھد  ـ الشعور بالسعادة للطالب علي بذلك

  ـ أن يتقن الطالب المھارة 

    

  التمرين الثالث

د  اء بع ة  5ـ األرتق ام حرك د اتم اً بع دمين مع ي الق زول عل وات للن خط
  الخطوتين في الھواء 

  ـ زيادة مسافة اآلقتراب وتحسين الھبوط 
  . ـ الوثب في الحفرة العادية

  ـ أن يكتسب الطالب مھارة الوثب الطويل  
  وضع الجسم الصحيح اثناء األداء  ـ التعرف علي

  ـ االنتباه ألجزاء المھارة 

    

  
  

 
 
 
 
 

  )  15(تابع مرفقالسادسة   تابع الوحدة التعليمية 
  الوثب الطويل 
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أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت

التطبيق 
العملي 

للبرمجة 
التعليمية 

في 
  عب المل

ق  55
  :  المتوسط  المستوي

  التمرين األول

  ـ  اآلرتقاء علي صناديق مختلفة االرتفاعات 
 ً ا ة عالي ادل ومرجحة الركب دمين بالتب ة ، ـ خطوات طويلة مع الدفع بالق إطال

  .         فترة الطيران ما أمكن

اء ـ  لبية أثن ن الس ي ع ه ويتخل ب بإجابت ارك الطال أن يش
  أداء المھارة 

يعرف الطالب وتجديد أجزاء الجسم العاملة أثناء أداء ـ ان 
  المھارة 

   ـ التعاون بين الطالب 

    

 التمرين الثاني

د من  6:  4ـ  الجري من  وط في منحدر بسيط والتأك خطوات بعھدھا الھب
  . عملية رفع الفخذ لألمام

نھم من  8:  4ـ عدد مسافة من   : 8خطوات ثم اختيار حاجز بين المسافة بي
  . مرات 8: 6سم مع التكرار  9

  .       ـ الوقوف علي صندوق مقسم والوثب وعمل المشي في الھواء

  اكتساب الطالب مرحلة المشي من الھواء ـ 
  ـ اكتساب الطالب معلومات ومعارف عن المھارة 

دريس  رق الت ل ط د افض ب ويجدي رف الطال ـ ان يع
   . المناسبة لتعلم مھارة الوثب الطويل

    

  تمرين الثالثال

  ـ األقتراب  الكامل واالرتقاء والطيران والھبوط في حفرة الوثب 
  مرات   8:  6التكرار من 

  معرفة الخطوات التعليمية لمھارة الوثب الطويل ـ  
  ـ اكتساب الطالب األداء األمثل للمھارة 

   ـ شعور الطالب بالسعادة أثناء اداء المھارة 

    

  
  
 
 
 
  

  )  15(  تابع مرفقالسادسة    ميةتابع الوحدة التعلي
  الوثب الطويل 

أجزاء 
  الدرس

  األھداف السلوكية  محتوي الوحدة  الزمن
األدوات 
 واألجھزة

  التشكيالت
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التطبيق 
العملي 

للبرمجة في 
  المعلب  

  :  المستوي المرتفعق  55
  التمرين األول

  ء أو عفلة عمل خطوات في الھوا" حلق"ـ من وضع التعلق علي 
والھبوط   " المشي في الھواء(ـ الوثب من اماكن مرتفعة والطيران بطريقة 

  اكتساب الطالب مرحلة المشي في الھواء ـ 
  ـ اكتساب الطالب الخطوات التعليمية للمھارة 

   ـ التركيز أثناء األداء 

  مقله 
  

 التمرين الثاني

كجم  40ـ  20ين من ثقل قوة الكتفـ المشي أماماً بخطوات واسعة مع حمل  
  متر  10ولمسافة 

ن  راب م ز  8:  4ـ أداء األقت لم القف تخدام س ب  بإس راب الوث وات إقت خط
    خطوة في الھواء والوثب بالقدمين " 2.5"وعمل 

  التعرف علي األخطاء الشائعة وتصحيحھا ـ 
  ـ أن يعرف الطالب كيفية أداء 

    ـ ان يتعاون الطالب مع زمالءة عند أداء المھارة

ثقل سلم قفز 
  

  التمرين الثالث

مع الطيران بطريقة المشي في الھواء تحت الظروف  واالرتقاء االقترابـ 
     مرات  8ـ  6العادية للمسابقة  ـ قياس المستوي مع التكرار من  

  اكتساب الطالب األداء األمثل للمھارة ـ 
   ـ ان يشعر الطالب بالسرور إلتقانه المھارة 

  

ت بدون أدوا
  

  الختام 
  

  تمرينات استرخاء وتھدئة الجسم   
ـ عودة الجسم إلى حالته الطبيعية وشعور الطالب بالسعادة 

بدون أدوات   والرضا 
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Provided and The research problem: 
 

The world is witnessing now  a huge revolution in technology 
and large scientific progress,  and technology education is one of 
the most modern applications used to develop education in various 
fields and levels of educational technology and aims to effient 
teacher preparation and training on the efficient use of machinery 
and modern equipment used correctly in addition to providing 
comprehensive information for all aspects of the educational 
process the objectives, content and methods of assessment and 
teaching strategies and teaching aids. 
  
   Mention Barbarasselz Barbara Secls, Rniari Rita Richey (1998 m), 
the area of technology education has moved from the images of 
interest to pay attention to computers and interactive media, and 
has influenced such a strong research, theory and values, and 
philosophical outlooks and the same technology in this area and 
moved by the movement of visual education to the more complex is 
being applied in the vicinity of a wide range of evidence of 
education.  

 
 
The Alheirmedia program to organize and store information in a non-
sequential (non-linear) is also a way to make educated effictive in 
windows or units of a variety of help to increase motivation of the 
learner through instant feedback and increase the capacity to control 
the learning process and called on the units or frames which 
educational modules that is a unit of study within the educational 
program consists of a number of units and these units are made in 
the attitudes of the learner through various educational activities with 
a variety of educational (audio, visual and audio visual) choose what 
suits them in order to achieve a set of educational goals and 
behavioral depending on the speed and capacity of self-directed and 
less from the teacher.  

 
 

The researcher finds that education in a strategy, of keller is 
personal process where learning can not be given or taught but 
must be the result of the experience of the unity of an educated 
person and his ability to recover his memory to separate the best 
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performance as a witness. Given the strategic importance Clare 
Education Report, researchers may use this method in a different 
way in the field of physical education and educational selection of 
them.  
 
Strategy is one of the methods of Keller and the Education Report is 
based on the study of learner's educational subject according to its 
capabilities and high-speed and thus the basic principle of this 
strategy is learning: the learner is to absorb all the concepts of unity 
of education and skill and mastery before moving on to the next unit 
and so each learner have to be a member and active contributor in 
the educational process rather than to be negative receptive only to 
the information transmitted to it from the teacher. Learners must be 
a participant in all activities and to master the educational goals set. 
 
 
Research problem:  
 
Despite the continuing interest of experiencing educational 
institutions in Egypt to the introduction of technology education in 
the educational process, where most of the subjects began to rely 
on educational technology in teaching, it is noted that physical 
education in schools so far rely on the traditional method taught in 
education, where still the use of IT education in the teaching of 
physical education in schools is very limited.  
 
Through experience as a researcher in teaching, he found that 
traditional teaching methods are not sufficient to absorb and 
understand the students lots of physical education so it was 
necessary to take advantage of possible within the schools and that 
were provided by the State to serve the educational process by a 
factor of schools equipped with multimedia must be tapped to 
develop the educational process to keep pace with scientific 
progress and technological attempt development and modernization 
and the application of what is modern and the application of 
advanced technology.  
 
In previous studies and to the knowledge that the researcher did not 
consider to use the strategy through technical Keller Alhiebermedia 
to learn physical skills and in particular the long jump and this is why 
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the researcher to examine the effectiveness of this strategy to learn 
a skill of long jump for prep School Students.  
 
Aim of the research: 
  targeted research to identify the effectiveness of an educational 
program proposed strategy Keller to learn a skill of a long jump for 
prep stage 
  
• The impact of strategy Keller on physical abilities and level of 
knowledge of the three levels. 
  
• Difference in dimensional measurements in the physical abilities 
and knowledge level of three levels.  
 
• Rates of improvement between the measurements before and 
after the physical capabilities and level of knowledge I have three 
levels of research under discussion.  
 
Hypotheses:  
• There is difference that has statistically significant for the three 
levels (low - average - high) between the before and after 
measurement in the physical abilities and level of knowledge under 
discussion and for the telemetric.  
 
• There are significant differences of the three levels (low - average 
- high) between telemetric in physical abilities and level of 
knowledge in question and in favor of high level.  
 
• There is improvement in the rates of physical abilities and level of 
knowledge among the before and after measurement have three 
levels and in favor of  high level.  
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Search procedures: 
 
Research Methodology: 
 
Use the Finder experimental method so as to appropriateness of the 
nature of the research and procedures using the experimental 
design with a tribal and iterative measurement and dimension of the 
ore experimental group . 
 
Society and the research sample:  
 
 the research community included prep School Students in sports 
school for the academic year 2008 / 2009 m and the 35 students, 
the researcher may choose the way the sample and the 28 
intentional The number of sample sizes as well as 21 students to 7 
students conducted their reconnaissance experience of the same 
research community has been divided members of the sample 
search in to three levels (low - medium - high) and each level 
included 7 students. 8 were excluded pupils who have completed 
satisfactorily. repeaters rest of the restart.  
 
Methods of collecting data: 
  
The researcher used the appropriate tools to the nature of research 
and which have the standards (honesty - consistency with a high 
degree).  
 
•characterization of the research sample: 
  
To the age of time: by referring to the date of birth to the nearest 
"Month"  
 
Height: By using Aldestamitr to measure length to the nearest "cm"  
 
Weight: by the balance of medical measurement of weight to the 
nearest "kg"  
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• aptitude test infective optimism that comes:  
 
The researcher has access to scientific literature and previous 
studies  
 
 
• The proposed program by using the strategy Keller 
individualize learning through Alhiebermedia  
 
 
The application stage and experimentation:  
 
Prepare for the test:  
 
The researcher has divided the students into three homogeneous 
groups (level of low - medium level - high level) and this division of 
students have been through an evaluation form and the form of 
technical performance level results in the time of the skill in question 
then students were divided.  
 
Researcher met the research sample pupils at a preliminary 
discussion and will be held on 15.3.2009 to clarify the user's 
learning style and how to deal with computer software prepared and 
purified Alhiebermedia been emphasized to students the need to 
comply with the instructions and asked them to inquire about any 
information.  
 
 
Application of tribal instrumentation:  
 
Measurement was carried out on the experimental research group 
in the physical tests and the level of performance and digit level for 
the period from 20/3/2009 to 23/3/2009.  
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A research experiment: 
  
The researcher has adopted a strategy of Keller (to individualize 
education) using Alhiebermedia of teaching the long jump question 
of experimental group after it is divided into three groups according 
to the technical performance and digit level as follows: - a low level, 
medium level, high level, researcher explained and the experimental 
group as they Sitalmn individual through a computer and asked 
them to inquire about any information that is not clear to them and 
understand deatment layer to deal with the software and how to use 
them.  
 
Has been applied to the education program during the period from 
25.3.2009 to 12.5.2009 and on Thursday of each week and in 
school sports Bmnia wheat. 
 
 
 Iterative measurement:  
 
Consecutive measurements were conducted after the end of the 
third week and fourth will be held on 27.4.2009. 
 
Telemetric:  
 
Dimensional measurements were conducted after the expiration of 
the program and will be held on 15.5.2009 and was in the same 
measurement devices and tools that have been in the tribal and 
consecutive measurements and standardization of measurement 
locations and conditions and instructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 7 -

Statistical treatment: 
 
Statistical treatment was used the following: 
 
 
- The average. 
 
- Standard deviation. 
 
- The median. 
 
- Factor twist. 
 
- Factor of the ease and difficulty 
 
- Factor of Excellence 
 
- "T" Test 
 
- Correlation. 
 
- Analysis of variance. 
 
- Least significant difference L.S.D 
 
 
Conclusions and recommendations:  
 
Conclusions  
 
In the light of the objectives of the research and Frodah within the 
research sample and through the appropriate statistical treatment 
Proceeding through the results that have been reached. The 
researcher reached the following conclusions:  
 
• The impact of the proposed education program strategy Keller 
(Individualization of Education) by using educational computer 
software technology that prepared Alhieberomidea contributed in a 
positive way in terms of moral to physical abilities.  
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• The results indicated the presence of an improvement in the ratios 
of the physical education program by the use of the proposed 
strategy (Keller individualize education) educational computer 
software developed technology Alhieberomidea the standard for 
digital long jump runners under discussion.  
 
• the proposed education program strategy Keller educational 
computer software technology preparing Alhieberomidea 
contributed in a positive way to learn a skill level improved the long 
jump at hand.  
 
• the proposed education program strategy Keller educational 
computer software technology preparing Alhieberomidea 
contributed positively to the attainment of knowledge of the skill in 
question the long jump.  
 
• The measurements of consecutive positive impact in improving the 
digital level and the level of performance is the result motivation and 
motivation used in educational programming. 
  
• The impact of the proposed education program strategy Keller 
(Individualization of Education) by using computer programming 
educational technology preparing Alhieberomidea positive impact 
on the attainment of knowledge and physical variables and the level 
and skills and improve the high rates of the three levels (low - 
medium - high) under discussion.  
 
Recommendations:  
In the light of the outcome of the Search Results researcher 
recommends the following: 
  
• the need to apply the proposed education program strategy Keller 
(Individualization of education) using Alhiebermedia to learn the skill 
of the long jump for prep School Students in sports school. 
  
• You must use strategy (Keller Individualization of Education) 
Alhiebermedia technology in learning the skills of the rest of the 
various sporting activities. 
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• Work to produce several educational software and technology 
developed in the activities Alhiebermedia motor skills in general and 
athletics in particular.  
 
• The need for preparation and training of physical education 
teacher on methods and strategies to upgrade the teaching of 
modern methods used (traditional) in our schools to develop the 
educational process.  
 
• You must provide computer labs in schools that are equipped so 
as to facilitate the application of software technology Alhiebermedia 
stomach.  
 
• You must take into account the capacity of students towards the 
use of computers to save interaction between the student and 
software.  
 
• Reliance on computer to provide information as a means of 
interesting and attractive that could contribute to increase learner 
motivation towards learning.  
 
• Use technology strategy Keller Alhiebermedia lead to the 
upgrading of students at different levels (low - medium - high).  
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