ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن

ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس

ﺗﺄﺛﻴﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺒﺮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ
ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎرات آﺮة اﻟﻴﺪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس
اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺣث ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﻪ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
مقدم من

هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
ﻣدرس ﺛﺎﻧوى ﺗرﺑﻳﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ
إشراف
دكتور

دكتور

رﺷــــﻴﺪ ﻋــــﺎﻣﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒـﺪ
اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ

دكتور

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧـــﻮر
ﻋﺒــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

 ١٤٢٨ھ – ٢٠٠٧م

) ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر :اﻷﻳﻪ ( ٣٥

ب

الشـكر والتقـدير
بس ـم ﷲ ال رحمن ال رحيم والحم د

رب الع المين والص الة والس الم عل ى أش رف

المرسـلين سـيدنا محمـد الصادق الوعد األمين وعلى آله وصحبه أجمعيـن.
أسـجد حمدا وشكرا

العظيم الكريم علـى ما أمدنى به من نعمة الصبر والمثابرة التـى

كانت مـن ثمراتھا خـروج ھـذا البحث بھذه الصورة إلـى حيز الوجود.
وأنه يسعدنى ويشرفنى أن أتق دم بأس مى أي ات الش ـكر والتق دير والعرف ان بالجمي ل إل ـى
الدكتـور /رشيد عامر محمد محمد أستاذ طرق التدريس ورئ يس قس م المن اھج وط رق الت دريس
بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين بالزق ازيق  ،وال دكتور /عب د العزي ز عب د الحك يم بالط ة األس تاذ
المس اعد بقس م المن اھج وط رق الت دريس بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين بالزق ازيق ،
والدكتور/ھش ام محم د ان ور عب د الحمي د األس تاذ المس اعد بقس م نظري ات وتطبيق ات الرياض ات
الجماعية بكلية التربية الرياضية للبنين بالزقازيق ،وال ذى ك ان لتوجيھ اتھم العلمي ة األث ر الفع ال
ف ى إخ راج ھ ذا البح ـث  ،وال ذى تعلم ت عل ى أي ديھم الكثي ر حي ث ك انوا عون ا ل ى بإرش اداتھم
البن ـاءة  ،فھ م مث ـل يحت ـذى ب ه  ،فك ان لبص ماتھم وتوجيھ اتھم الرش ـيدة أبل غ األث ر ف ى نف ـس
الباحث وأدائه إلتمـام ھذا البحـث فى صورته الحالية فلھم منى جزيل الشـكر واإلحتـرام.
كما أتقدم بعظيم شـكرى ووافر إحترامى إلى كل من الدكتور/مجدى حسين عامر أس تاذ
ط رق الت دريس بقس م المن اھج وط رق الت دريس بكلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين بالزق ازيق ،
والدكتور/إبراھيم محمود غريب األستاذ المساعد ورئ يس قس م األلع اب بكلي ة التربي ة الرياض ية
بالس ادات جامع ة المنوفي ة  ،لتفض لھما بقب ول مناقش ة ھ ذا البح ث  ،فلس يادتھم ك ل التق دير
واإلحتـرام  ،كما أتوجه بخالص الشكر إلى جميع زمالئى وأفراد عينة البحث على ما بذلوه م ن
تعاون صادق أثناء إجراء البحث.
وأخيرا كل الش كر والح ب والتق دير إل ى وال دتى وأخ وتى وزوجت ى وأبن ائى وإل ى روح
والدى رحمة ﷲ على كل ما فعلوه من أجلى فقد تحملوا الكثير جزاھم ﷲ عنى خير جزاء.
اللھم إن كن ت أص بت فبتوفي ق من ك ع ز وج ل ث م بع ون م ن م ن ح ولى  ،وإن كن ت ق د
أخط أت فل ى ع ذرى فأن ا بش ر أص يب وأخط ئ فالكم ال ل ك وح دك تبارك ت وتعالي ت إن ك نع م
المولى ونعم النصير.

وﷲ ولى التوفيق
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

اﻟﺒﺎﺣﺚ
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المقدمة:
يجت از الع الم الي وم بداي ة عص ر جدي د ھ و عص ر المعلوم ات أو عص ر ث ورة المعرف ة ،
وأصبح إنطالق اإلنسان إلى ھذا العصر ضرورة مؤكدة حتى يستطيع اإلستفادة من التكنولوجيا
الحديثة التى يقدمھا له  ،وھذه التكنولوجيا موجھة نح و معالج ة البيان ات المتاح ة ف ى العدي د م ن
التطبيق ات وإس تخدامھا ف ى تكنولوجي ا المعلوم ات  ،حي ث تعتب ر تكنولوجي ا المعلوم ات م ن
المس تحدثات الت ى تعم ل ال دول المتقدم ة عل ى دعمھ ا لض مان نموھ ا وتطويرھ ا  ،وأص بحت
تكنولوجيا المعلومات من أھم مصادر الثروات القومية الحالية والمستقبلية للشعوب.
وقد فرض عصر المعلومات تحديات جديدة فى مج ال التعل يم وأص بحت مھم ة التعل يم ف ى
القرن الحادى والعش رين ھ ى كي ف ي تعلم الطال ب ذاتي ا وكي ف ي داوم عل ى ال تعلم ط وال فت رات
حيات ة العملي ة  ،ولق د تع ددت مص ادر إقتن اء المعرف ة ف ى عص ر المعلوم ات لتش مل الكت اب
والمراجع والب رامج التعليمي ة والمن اھج المبرمج ة والمكتب ات الرقمي ة والمناف ذ التعليمي ة وبن وك
المعلوم ات  ،ومعھ ا س يبتعد تعل يم الغ د ع ن طري ق تأھي ل األف راد عل ى التخصص ات الض يقة ،
حيث ستتغير ھذه التخصصات وتتفرع  ،وسيتجه التعليم نح و تن وع المھ ارات والمع ارف حي ث
يص عب اإلنغ الق داخ ل التخصص ات الض يقة بع د أن ت داخلت العل وم والثقاف ات  ،وھ ذا التغيي ر
الجذرى سيوجب أشكاال مختلفة لتقديم الخدمة التعليمية  ،وأھم ھذه األشكال ھ و التعل يم ع ن بع د
الذى سيصبح أساسا للنظام التعليمى فى مجتمع المعلومات.
إن س رعة ت دفق المعلوم ات والمع ارف وإزدي اد تطبيقاتھ ا التكنولوجي ة وإنتش ارھا ف ى
المجتمع وضع التحديات أمام التربويين إلع داد أف راد المجتم ع إلس تيعاب متطلب ات ھ ذا التط ور
التكنولوجى  ،وأصبح التعليم ف ى مج ال تكنولوجي ا المعلوم ات يھ دف إل ى تنمي ة ق درات األف راد
على اإلبداع واإلبتكار وحل المشكالت من خالل ت دريبھم عل ى التفكي ر العلم ى  ،باإلض افة إل ى
القدرة على إستخدام الحاسبات األلية لضمان تنش ئة جي ل جدي د عل ى درج ة م ن ال وعى والق درة
على تغيير واقع المجتمع والتصدى لسلبياتة من أجل حياة أفضل(١: ٣٣) .
لقد إكتسبت المستحدثات التكنولوجية أھمية متزايدة من أجل زيادة معطيات العملية
التعليمية وترقيتھا  ،فعلى الرغم مما قدمتة التكنولوجيا من وسائط تعليمية تكنولوجية يمكن أن
تخدم العملية التعليمية إال أن التعليم فى كافة المراحل المختلفة لم يستفد من ھذه الوسائط حيث
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أن إستحدامھا مازال محدودا  ،حيث يتطلب ذلك من جانب المعلم معرفة وفھم التغيرات العلمية
والتكنولوجية واإلستفادة من اإلنجازات التكنولوجية وإستخدامھا فى العملية التعليمية.
)(٥ :٦٠
ولقد أصبح التعليم األن ليس قاصرا على الطريقة التقليدي ة  ،ولكن ه تط ور بطريق ة س ريعة
وأخذ خطوات متقدمة إلستخدام جميع الوسائل التكنولوجي ة المتاح ة ف ى التعل يم  ،ولق د حرص ت
مص ر عل ى أن ي أتى التعل يم ف ى أولوياتھ ا وجعل ت م ن تط ور مش روعھا الق ومى إلع داد الجي ل
الحالى واألجيال القادمة فى كاف ة المج االت العلمي ة والسياس ية واإلقتص ادية واإلجتماعي ة ھ دف
أساس ى  ،م ع دراس ة واعي ة لطبيع ة الت أثيرات المتزاي دة للعولم ة وعص ر المعرف ة والفض ائيات
التى تتفاعل إلحداث ثورات تقنية ومعرفية تغير مسار حركة التعل يم بش كل ع ام  ،إذ تظھ ر في ه
ك ل ي وم إختراع ات وأبح اث وإكتش افات جدي دة ف ى كاف ة المج االت  ،وخاص ة المس تحدثات
التكنولوجية الت ى إكتس بت أھمي ة فائق ة م ن أج ل زي ادة معطي ات العملي ة التعليمي ة ورف ع ش أنھا.
)(٢: ٥٨
وي ذكر أحم د عب د الفت اح حس ين ) ٢٠٠٥م( أن إس تخدام تكنولوجي ا التعل يم ف ي المنظوم ة
التعليمية يؤدى إلي تحسين العملية التعليمية وزيادة فاعليتھا م ن خ الل تع ديل دور المعل م خ الل
العملي ة التعليمي ة م ن إرس ال وتلق ين المعلوم ات إل ي اإلرش اد والتوجي ه للطال ب نح و مص ادر
المعرف ة وكيفي ة اإلس تيعاب والفھ م وتص حيح األخط اء  ،كم ا إختل ف دور الم تعلم م ن أس لوب
المستقبل والمتلقي للمعلومات بإستمرار فقط إلي الباحث عن المعلومات وك ذلك إدراك العالق ات
القائم ة ب ين مكون ات الم واد التعليمي ة المقدم ة والت ي تس تثير ف ي الطال ب ال دوافع للمش اركة
اإليجابية خالل المواقف التعليمية المختلف ة  ،وك ذلك ترس يخ وتعمي ق وفھ م الم ادة الدراس ية ع ن
طريق إستخدامه لحواسه للحصول عل ى المعلوم ات وتطبيقھ ا عملي ا  ،مم ا ي ؤدي ال ي إختص ار
زمن الدرس  ،ويعد إستخدام الكمبيوتر في التعليم أحد أھم المجاالت التي ھي موضع الدراس ات
التربوية لما له م ن ممي زات عدي دة  ،وذل ك إلمكاني ة التعام ل م ع جمي ع البيان ات الت ي يمك ن أن
تستخدم في تقديم ونشر المعلومات م ن خ الل جھ از واح د ب دال م ن منظوم ة متع ددة األجھ زة ،
ولقد أدى ذلك إلي تطوير نظم إنتاج البرامج التعليمية بإس تخدام الكمبي وتر ،وق د ب دأ ھ ذا المج ال
بت دريب المعلم ين عل ى إس تخدام الكمبي وتر ف ي التعل يم ف ي نط اق مح دود ف ي بع ض البل دان
األوروبية والواليات المتحدة األمريكية وذلك على سبيل التجربة  ،ث م م ا لب ث أن ح دث تط ورا
كبيرا في إستخدام الكمبيوتر في التعليم نتيجة تطور أجھزة الكمبي وتر ،وظھ ر ألول م رة مفھ وم
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الوس ائط المتع ددة الرقمي ة وھ ي إس تخدام جمي ع الوس ائط التقليدي ة م ن ص ور ورس وم وأف الم
ونصوص وأشكال في إعداد المحتوى التعليمي  ،وذاد إھتمام العملي ة التعليمي ة ب المتعلم كمح ور
ھام فيھا وخاصة مع تركيز الباحثين في المجال التربوي على التعلم الذاتي كما تط ورت ب رامج
الكمبيوتر وظھرت برمجيات الوسائل فائقة التداخل والتي تركز على الناحية التفاعلية  ،وأصبح
المتعلم قادرا على البحث عن المعلومات التي تتفق وميول ه ورغبات ه وقدرات ه الخاص ة  ،وال ذي
يؤدي إلي المشاركة اإليجابية من المتعلم في العملية التعليمية وتحسينھا(٥:٥) .
كما شھدت العقود األخيرة من ھذا القرن الميالدي تطورات تقنية عديدة ناتجة عن التقدم
العلمي الكبير ،وكانت محصلتھا ظھور بعض األدوات التقنية المتطورة في كافة مجاالت العلم
مثل الحاسوب واألقمار الصناعية  ،وكان من الطبيعي أن تحاول التربية إستثمار تلك
المستحدثات التكنولوجية من أجل تطوير التعليم وتحقيق األھداف التربوية المعاصرة وأن تغير
المفاھيم واألدوار الراسخة بما ينسجم وھذه التطورات  ،فقد تغير دور المعلم بصورة واضحة
وأصبحت كلمة معلم  /مدرس بمعناھا القديم ال تعبر عن مھامه الجديدة وظھرت كلمة
"مسھل" لوصف مھام المعلم على أساس أنه الذي يسھل عملية التعلم لطالبه  ،فھو يصمم بيئة
التعلم ويشخص مستويات طالبه ويصف لھم ما يناسبھم من المواد التعليمية ويتابع تقدمھم
ويرشدھم ويوجھھم حتى تتحقق األھداف المنشودة  ،كما تغير دور المتعلم نتيجة لظھور
المستحدثات التكنولوجيا وتوظيفھا في مجال التعليم  ،فلم يعد متلقيا سلبيا ً حيث ألقيت على عاتقة
مسئولية التعلم  ،مما إستلزم أن يكون نشطا أثناء موقف التعلم ويبحث وينقب ويتعامل بنفسه مع
المواد التعليمية المطبوعة وغير المطبوعة ويتفاعل معھا  ،ولقد تأثرت المناھج الدراسية أيضا
بظھور المستحدثات التكنولوجيا  ،وشمل التأثير أھداف ھذه المناھج ومحتواھا وأنشطتھا
وطرق عرضھا وتقديمھا وأساليب تقويمھا  ،ولقد أصبح إكساب الطالب مھارات التعلم الذاتي
وغرس حب المعرفة وتحصيلھا في عصر اإلنفجار المعرفي من األھداف الرئيسية للمنھج
الدراسي  ،وتمركزت الممارسات التعليمية حول فردية المواقف التعليمية  ،وزادت درجة
الحرية المعطاة للطالب في مواقف التعلم مع زيادة الخيارات والبدائل التعليمية المتاحة أمامھم
 ،ولقد تأثرت أيضا معايير الجودة التعليمية بظھور المستحدثات التكنولوجيا  ،وأصبح اإلتقان
ھو المعيار األول لنظم التعليم  ،وباإلضافة إلى ما تقدم فلقد أدى ظھور المستحدثات التكنولوجيا
إلى ظھور مفاھيم جديدة في ميدان التعليم إرتبطت بالمستوى اإلجرائي التنفيذي للممارسات
التعليمية بصفة خاصة فبدأنا نسمع عن التعليم المفرد  ،والتعليم المصغر  ،والحقائب التعليمية
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 ،والتعليم بمساعدة الكمبيوتر  ،وتكنولوجيا الوسائط المتعددة  ،واإلنترنت  ،ومركز مصادر
التعلم  ،والمكتبة اإللكترونية  ،كما بدأنا نسمع عن مفاھيم التعلم عن بعد  ،والتدريب عن بعد ،
والمؤتمرات بالفيديو  ،والمؤتمرات بالكمبيوتر في مجال التعليم(٨٢) .

مشكلة البحث وأھميتة:
أولت ال دول المتقدم ة إھتمام ا كبي را بتالمي ذ الم دارس  ،لك ونھم يمثل ون القاع دة العريض ة
لرجال الغد وأمل األمة ف ى مس تقبل أكث ر تق دما ورقي ا  ،ول ذلك ك ان لزام ا عل ى الدول ة أن تھ تم
بھذه الفئة التى تمثل قطاع كبير من المجتمع  ،فقد قدمت الدولة الكثير من أجل أن تواكب التق دم
الم ذھل ف ى مج ال التعل يم  ،ف ال يوج د األن ف ى مص ر مدرس ة ب دون معام ل متط ورة ومجھ زة
بأحدث أجھزة الحاسب األلى وكذلك جميع أنواع الوسائط المتع ددة  ،وس يظل البح ث ع ن أفك ار
جدي دة لمواجھ ه األزم ات الت ى تواج ة التعل يم ھ و األولوي ة لوض ع الحل ول المناس بة ف ى إط ار
اإلھتمام بالمنظومة التعليمية والنھوض بھا  ،فقد أح دثت التط ورات التقني ة األخي رة تغيي را ف ي
كثير من المفاھيم التربوي ة الس ائدة طال ت ال نظم اإلداري ة  ،وبن اء المن اھج الدراس ية  ،والب رامج
التدريبية  ،بل ظھر من ينادي بمراجعة الشكل القائم للمدرس ة ف ي ظ ل وج ود ط رق المعلوم ات
الس ريعة  ،ونظ م اإلتص ال عب ر األقم ار الص ناعية  ،والملتيمي ديا  ،والھيبرمي ديا  ،والص فوف
والمعامل االفتراضية  ،وما إلى ذلك من مفاھيم تقنية جديدة.
وتمش يا م ع التط ور الكبي ر ف ى المج ال الرياض ى  ،فق د ص در الق رار ال وزارى رق م ١٧٢
الصادر بتاريخ ١٩٨٨/١١/١م بشأن إنشاء عددا من المدارس اإلعدادية الرياضية التجريبية فى
ع دد م ن محافظ ات جمھوري ة مص ر العربي ة  ،وھ ذا يش ير إل ى األھمي ة الت ى توليھ ا الدول ة
للرياضة من منطلق أن التربية الرياضية تعد عنصرا مكمال للبرامج التعليمية والتربوية  ،حي ث
تھدف ھذه المدارس إلى تحقيق النم و المتكام ل المت زن مھاري ا ومعرفي ا ووج دانيا للتلمي ذ  ،م ن
خالل منھاج عملى ونظرى تكون مادة التربية الرياضية فيه مادة نجاج ورسوب  ،كما أن ھناك
إختب ارات عملي ة ونظري ة لھ ذا المنھ اج  ،باإلض افة إل ى أن الم دارس اإلعدادي ة الرياض ية
التجريبي ة لھ ا ش روط للقب ول بھ ا وإختب ارات للمتق دمين لإللتح اق بھ ا  ،حي ث أن أھمي ة ھ ذه
الم دارس تكم ن ف ى كونھ ا اللبن ة األساس ية لتك وين جي ل م ن األبط ال الرياض يين  ،فھ ى تعم ل
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لخدمة التالمي ذ المتمي زين رياض يا والعم ل عل ى ص قلھم وتنمي ة م وھبتھم  ،وفق ا لمن اھج أع دت
لذلك(٢:٥٩) .
وي رى ك ل م ن عثم ان مص طفى عثم ان وھش ام محم د عب د الحل يم )٢٠٠٤م( أن درس
التربية الرياضية يحتاج إلى تطبيق األساليب التكنولوجي ة الحديث ة حت ى يمك ن أن تتحق ق أھداف ه
بطريق ة مثل ى  ،حي ث أن إدخ ال التكنولوجي ا الحديث ة ف ى مج ال ال تعلم م ن الممك ن أن تعطين ا
الفرصة للتخلص من الطرق التقليدية فى التدريس  ،حيث أصبحت معظم أس اليب تنفي ذ الب رامج
الحالي ة للتربي ة الرياض ية بالم دارس ل م تع د تس اير الفلس فات التربوي ة الحديث ة والت ى تعتم د ف ى
تق دمھا المس تمر عل ى إس تخدام التقني ات التعليمي ة الحديث ة الت ى تجع ل المتعلم ين أكث ر فعالي ة
وإستجابة داخل العملية التعليمية  ،مما يؤدى للوصول إلى األھداف المنشودة.
)(٤: ٢٦
بينما يؤكد محمد حسن رخا )٢٠٠٣م( على ضرورة اإلستفادة من اإلمكانات الت ى تتيحھ ا
تكنولوجيا التعليم والتعلم وإستخدامھا بطريقة منھجي ة منظم ة ف ى تص ميم بيئ ات تعليمي ة مختلف ة
وفعالة فى التعلم الحركى (٧: ٤٢) .
وي ذكر محم د س عد زغل ول وأخ رون )٢٠٠١م( أن التربي ة الرياض ية م ن حي ث كونھ ا
معلومات وقوانين ومھارات يجب إجادتھا  ،فھى أح وج م ا تك ون إلس تغالل كاف ة وس ائل التق دم
العلم ى م ن أس اليب وتقني ات لك ى تس ھل عل ى المعل م وعل ى الم تعلم الوص ول إل ى األھ داف
المرجوة  ،حيث أصبحت الوسائل المتبعة فى التعل يم غي ر كافي ة وال تحق ق التق دم المطل وب ف ى
تعلم المھارات الرياضية وإنجاح العملية التعليمية(٧: ٤٧) .
وشھد العالم فى األونة األخيرة تقدما ملموسا فى لعبة كرة اليد  ،فوص ول الف رق المص رية
إلى مراكز مرموقة على خريطة ك رة الي د العالمي ة س واء بالنس بة لمنتخب ات الش باب أو الرج ال
يف رض عل ى المتخصص ين وخب راء ك رة الي د تط وير الفك ر العلم ى للجوان ب والموض وعات
التطبيقي ة المختلف ة المرتبط ة بك رة الي د  ،حت ى يمك ن المحافظ ة عل ى ھ ذا المس توى إن ل م يك ن
تطويرة(٢: ١٩) .
وك رة الي د م ن األلع اب الجماعي ة الت ى تتمت ع بش عبية كبي رة وإھتم ام كبي ر ،وذل ك نظ را
للنجاح ات الكبي رة الت ى حققتھ ا اللعب ة ف ى الس نوات األخي رة  ،وق د ص احب تط ور ك رة الي د
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وإنتش ارھا تط ورات أخ رى ش املة لك ل فن ون اللعب ة ومھاراتھ ا وأقس امھا المختلف ة م ن دف اع
وھجوم وحراس ة مرم ى  ،بم ا ف ى ذل ك التع ديالت الدائم ة ف ى الناحي ة القانوني ة  ،ويع د اإلع داد
المھارى القاعدة األساس ية ألى لعب ة رياض ية وذل ك لتنمي ة األداء الحرك ى والمھ ارى المطل وب
سواء كان ھجوميا أو دفاعي ا  ،ويس يطيع الالع ب إكتس اب اللياق ة البدني ة ومكوناتھ ا ع ن طري ق
التدريب عل ى مھ ارات اللعب ة  ،والمھ ارات األساس ية للعب ة ھ ى العم ود الفق رى بالنس بة للعملي ة
التدريبية فى الوق ت ال راھن خاص ة بالنس بة لمرحل ة الناش ئين  ،حي ث يص عب إص الح األخط اء
فيما بعد  ،كما أن الالعب الغير معد مھاريا ال يسيطيع السيطرة على الكرة وعلى حركاتة.
ومن خالل عمل الباحث كمدرس للتربية الرياضية  ،وجد أن طرق التدريس التقليدية
غير كافية إلتقان المھارات األساسية للعبة  ،والبد من مواكبة التقدم فى مجال التعليم بصفة
عامة والتربية الرياضية بصفة خاصة وكذلك اإلستفادة من اإلمكانات الموجودة داخل المدارس
 ،والتى وفرتھا الدولة لخدمة العملية التعليمية  ،فالمدارس مجھزة بمعامل الوسائط المتعددة
التى يجب اإلستفادة منھا لتطوير العملية التعليمية لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى وخاصة
فى عملية التعليم والتدريب  ،خاصة أن السياسة التعليمية الحديثة تتجه إلى التخطيط الجيد
والبناء السليم والتطوير المستمر ،وكذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التعليم
والتدريب .
لذا فإن ھذا البحث محاولة لتطبيق ما ھو جديد من وسائط تعليمية متعدده تخدم العملية
التعليمية  ،من خالل تجريب أسلوب حديث مستخدما التقنيات التكنولوجية المتقدمة والتى قد
يمكن من خاللھا تقديم محتوى وحدة تعليمية بأسلوب جديد للتعلم  ،مما يساعد على تفريد عملية
التعلم وتقدمھا بصورة جيدة من أجل الوصول للتعلم األمثل  ،وتحقيق أھداف مناھج التربية
الرياضية بصورة أفضل  ،وبالرغم من تعدد الدراسات التى أجريت بھدف التعرف على مدى
فاعلية إستخدام العديد من المستحدثات التكنولوجية إال أن ھذه الدراسات على حد علم الباحث
وقراءاتة النظرية لم تتطرق إلى إستخدام الھيبرميديا فى مجال المدارس الرياضية بصفة
خاصة  ،كما الحظ الباحث وجود قلة فى البرامج المتبعة حاليا فى إستخدام وسائل التكنولوجيا
فى تعليم مھارات كرة اليد مما يترتب علية إنخفاض مستوى األداء للمبتدئين فى ھذه اللعبة ،
وكذلك انخفاض النتائج التى تحققھا المدارس الرياضية فى البطوالت المدرسية  ،مما دفع
الباحث لمحاولة تصميم برمجية كمبيوتر تعليمية معدة بأسلوب الھيبرميديا لمعرفة أثرھا على
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تعلم بعض مھارات كرة اليد المدرجة فى المنھج الدراسى للصف األول اإلعدادى بالمدارس
اإلعدادية الرياضية.

أھداف البحث:
يھدف البحث الى:
محاولة تصميم برنامج تعليمى معد بأسلوب الھيبرميديا للتعرف على:
 تأثير إستخدام أسلوب الھيبرميديا عل ى تعل م بع ض مھ ارات ك رة الي د لتالمي ذ الم دارساإلعدادية الرياضية .
 مستوى األداء المھ ارى ل تعلم بع ض مھ ارات ك رة الي د )تنط يط الك رة -إس تالم الك رة -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز  -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(.
 -مستوى التحصيل المعرفى للمعلومات المرتبطة بمھارات كرة اليد قيد البحث.

فروض البحث:
فى ضوء أھداف البحث يفترض الباحث مايلى:
 (١توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة
التجريبية فى تعلم بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة – إستالم الكرة -
التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى
مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.
 (٢توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة
الضابطة فى تعلم بعض مھارات مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة  -إستالم الكرة-
التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى
مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.
 (٣توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى
القياس البعدى فى تعلم مھارات بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة  -إستالم
الكرة -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى
مستوى التحصيل المعرفى لصالح المجموعة التجريبية.

المصطلحات المستخدمة:
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الھيبرميديا:
بيئة برمجية تعليمية تساعد على الربط بين عناصر المعلومات فى شكل غير خط ى  ،مم ا
يساعد المتعلم على تصفحھا والتنقل بين عناص رھا  ،وال تحكم ف ى عرض ھا للتفاع ل معھ ا  ،بم ا
يحقق أھدافة التعليمية ويلبى إحتياجاتة(٢٠٧: ١١) .

المدارس الرياضية التجريبية:
ھى مؤسسة تربوية تعليمية تم إنشائھا بقرار وزارى  ،وھى تسير وفق نظام التعل يم الع ام
وتت وافر لھ ا إمكان ات إختي ار وص قل المواھ ب الرياض ية ب ين تالمي ذ الم رحلتين اإلعدادي ة
والثانوية(١ :٥٩) .

التعلم:
ھوعملية متعلقة بالمتعلم نفس ه وم ا إكتس ب م ن خب رات  ،ومع ارف  ،ومھ ارات  ،وق يم ،
وإتجاھات  ،وميول  .وھى ذات عالقة وطيدة بعملية التعليم  ،حيث أنھا نتيجة ومحصلة لھا.
)(٢٤: ٦٠

برمجية التأليف:
تطبيق تم إعداده عن طريق إحدي ش ركات إنت اج تطبيق ات الكمبي وتر  ،يس تخدم ف ي إنت اج
البرامج التعليمية ونشر المعلومات وفقا لخصائص معينة يضعھا مصمم البرنامج*.

السيناريو:
ھو تصور أولى مقترح للشكل العام للبرمجية التعليمية وتحت اج كتاب ة الس يناريو لمھ ارات
خاصة لوضع تسلسل األحداث التعليمية فى البرنامج*.
ــــــــ

* ) تعريف إجرائي (

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
 أوﻻ :اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .
 ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
 ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 راﺑﻌﺎ :اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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أوال :القراءات النظرية
التعلـم:
يشيرإمـام مختار حميده وأخرون )٢٠٠٠م( أن التعلـم تغير ثابت نسبيا فـى السلـوك أو
الخبرة ينجم عن النشـاط الذاتـى للمتعلـم نتيجة للنضج الطبيعـى أو ظـروف عـارضة:١٢) .
(٤٣
وتعرفه وفيقة مصطفى سالم )٢٠٠١م( أنه تغير فى أداء المتعلم أو تعديل سلوكه نتيجة
لمروره بخبرات تعليمية معينة والمران عليھا  ،بمعنى أن التعلم مرتبط بتعديل السلوك
والخبرات التى يمر بھا المتعلم فيحدث التعديل فى سلوك المتعلم أثناء إشباع الحاجات وبلوغ
األھداف بغرض التكييف فى المواقف الجديدة(٢٥ :٦٠) .
ويعرفه محمود مھدى سالم )٢٠٠٢م( بأنه نشاط إنسانى  ،يستدل عليه من أثاره ونتائجه
بإعتباره تغيرا فى السلوك ناتجا عن تفاعل الفرد فى موقف معين وظروف خاصة  ،وھذا
التغير يعتبر شبه دائم فى األداء للفرد ويحدث تحت تأثير الخبره  ،أو الممارسه  ،أو التمرين.
)(٧٤ :٥١

أسـس التعلـم:
ت ذكر وفيق ة مص طفى س الم )٢٠٠١م( أن ه يج ب عل ى المعل م مراع اة بع ض األس س عن د
إختيار وسائط اإلتصال التعليمية التى يمكن إستخدامھا عند تعليم جوانب التعلم ومن أھمھا:
 الفروق الفردية بين المتعلمين  :فيجب إختيار وسائط اإلتص ال التعليمي ة الت ى يس تطيع
من خاللھا مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.
 مشاركة المتعلم  :يجب أن يشارك المتعلم ف ى البح ث ع ن المعلوم ات م ن مص ادرھا ،
وأن يعرف ما ھو الشئ المطلوب منه  ،وأھميته فى عملية تعلمه.

 - ١٢ اإلدراك  :اإلدراك أسـاس التعلـم  ،وھ ـو العملي ة الت ى يع ى الم تعلم ع ـن طريقھ ا الع الم
الـذى يحيط به  ،ويفسـره حسـب خبراته السـابقه مس ـتخدما ف ـى ذل ك الح واس الخم س.
)(٢٨ :٦٠

التعلـم الحركـى:
يتف ق ك ل م ن س عيد خلي ل الش اھد )١٩٩٥م(  ،عل ى مص طفى ط ه )١٩٩٩م(  ،عل ى
حس نين حس ب ﷲ )٢٠٠٠م( عل ى أن ال تعلم الحرك ى ظ اھرة ال يمك ن مالحظتھ ا بص ورة
مباشرة  ،غير أن ه يمك ن اإلس تدالل علي ه فق ط م ن س لوك الف رد وأدائ ة والحك م علي ة م ن خ الل
مالحظة موضوعية لألداء التى عن طريقھ ا نس تنتج التغي رات الت ى ط رأت كنتيج ة للممارس ة ،
فاألثر الذى تحدثة الممارسة على األداء قد يؤدى إلى تقدمة أو تقھقرة أو تغيرة أو ثباتة.
)(١٥٩ :٢٨)،(٢٣ :٢٩)،(٥١ :٢٤
ويش ير عل ى مص طفى ط ه )١٩٩٩م( إل ى أن ال تعلم الحرك ى يعتب ر أح د أھ داف العملي ة
التعليمية العامة التى تمي ز حي اة اإلنس ان  ،حي ث ال يخل و النش اط اإلنس انى بمختل ف أنواع ة م ن
التعلم  ،كما تمثل عملية التعليم والتعلم إحدى األسس الھامة فى حياة اإلنسان  ،ويتفق العديد م ن
المتخصصين فى مجاالت علم النفس التعليمى والتعلم الحركى على أن عملي ة ال تعلم عب ارة ع ن
دخول الجديد فى حياة اإلنسان وسلوكة  ،أو ح دوث تغي ر أو تع ديل ف ى ھ ذا الس لوك ال ذى ين تج
عن قيام الكائن الحى بنشاط يؤدى إلى حدوث إستجابة معينة تظھر فى ش كل التغيي ر أو التع ديل
الجديد فى السلوك(٩ :٢٩) .
ويعرفه ريتشارد شميدت ١٩٩٩) Richard Schmidtم( بأن ه مجموع ة م ن العملي ات
المالزمة للتدريب والخبرة  ،والتى تؤدى إلى تغير دائم فى القدرة على األداء المھارى.
)(١٥٣ :٧٢
كما يعرفه محمد حسن عالوى )١٩٩٧م( بأن ه عملي ة تحس ين التواف ق الحرك ى  ،ويھ دف
إلى إكتساب المھارات الحركية والقدرات البدنية والسلوك المناسب للمواقف المختلفة.
)(١٧١:٤٣
بينم ا ي رى إب راھيم عب د رب ه خليف ة )١٩٩٩م( أن ال تعلم الحرك ى ھ و ذل ك التغيي ر ال ذى
يطرأ على سلوك المتعلم خالل أى نشاط رياضى يدرس نتيجة لعملي ات نفس ية يق وم بھ ا الم تعلم

 - ١٣وتظھر نتائجھا فى شكل أداء حركى أو مھارى جديد  ،فالتعلم ھو مجموعة من الخطوات تجعل
المتعلم يقترب من األداء الصحيح للمھارة الرياضية(١٨٩ :٣) .
ويذكر عصام عبد الخالق )٢٠٠٣م( أن التعلم الحركى ھو عملية إكتساب وص قل وتثبي ت
المھارة الحركية خالل اإلعداد التكتيكى للوصول إلى أعلى مستوى ممكن م ن الص ورة المثالي ة
للتكنيك الرياضى(٢٢١ :٢٧) .

مراحل التعلم الحركى:
تمر كل حركة بمراحل ثالثة حتى يكتسب الفرد القدرة الكافي ة إلتقانھ ا وق د وض عت أس س
وظيفية وبيوميكانيكية وتربوية ويمكن إيجاز ھذه المراحل فى:

 -١مرحلة إكتساب التوافق األولى لألداء الحركى:
تبدأ بإدراك الرياضى للمھمة الحركية وتنتھى حينما يتمكن من تأدية الحركة الجديدة بشكل
مرضى من حيث مكوناتھا الجوھرية  ،بشرط أن تكون ظروف التنفيذ مالئمة للتركيز تماما
على تأدية الحركة  ،بحيث يكتسب الرياضى فى نھاية ھذه المرحلة التوافق األولى للمھارة
التكنيكية الرياضية الجديدة.

وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:
 إنعدام اإلقتصاد فى المجھود المبذول بظھور حركات عشوائية . القوة المستعملة أكبر من الالزم وفى غير مكانھا. تشنج جسم الرياضى تارة وتوانية تارة أخرى خالل تأدية الحركة. إنعدام إنسيابية الحركة. عدم وجود توافق وترابط بين مكونات الحركة. -ضعف النتيجة المنجزة.

 -٢مرحلة إكتساب التوافق الجيد لألداء الحركى:
تھدف ھذه المرحلة من التعلم الحركى إلى تطوير الشكل البدائى للحركة والتى سبق
إكتسابھا  ،والتخلص من الزوائد  ،والبعد عن وجود القواطع أثناء سريانھا وتجنب التصلب
العضلى وبذلك يستطيع الفرد الوصول إلى التوافق الجيد للحركة عن طريق التمرين.
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وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:
 إستعمال القوة المناسبة فى الوقت الصحيح. إنسيابية وتسلسل وإنسجام الحركة وعدم قطع األداء. ثبات وترابط ودقة التنفيذ وعدم تصلب الجسم أثناء التنفيذ. جودة النتيجة المنجزة بشرط أن تكون ظروف التنفيذ مالئمة أو إعتيادية.وتتشابة فى نھاية مرحلة التعلم الحركى الثانية مواصفات الحركة المنفذة مع مواصفات الصورة
المثالية للتكنيك الرياضى إلى حد كبير.

 -٣مرحلة إتقان وتثبيت األداء الحركى:
تصبح المھارة الحركية فى ھذه المرحلة أكثر دقة ورسوخا وإستقرارا وذلك بتطوير
التوافق الجيد  ،ويرجع إكتساب التوافق الحركى الجيد إلى إتقان األداء الحركى المتعلم بصورة
ثابتة وناجحة حتى إذا كانت الظروف صعبة ومتغيرة وغير إعتيادية بحيث يتم تحقيق الھدف
من عملية التعلم الحركى.

وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:
 اإلقتصاد فى المجھود المبذول حتى إذا كانت ظروف التنفيذ صعبة. السھولة وإنسيابية الحركة. دقة التوقيت واإليقاع الحركى. ثبات مستوى اإلنجاز ودقة التنفيذ. األداء بالسرعة المناسبة. التحكم والقوة المثلى لألداء.وتتطابق الحركة المنفذة مع مواصفات الصورة المثالية للتكنيك مع إضفاء الطابع الشخصى
عليھا(٢٣٤ – ٢٢٧ : ٢٧) .

جوانب التعلم:
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أوال  :المجال المعرفى
النسق التصنيفى للمجال المعرفى لدى " بلوم"
وينقسم إلى ستة مستويات :
التذكر :وھو قدرة المتعلم على معرفة الحقائق  ،والتعبيرات الفنية )المصطلحات(  ،األعراف
واإلتجاھات  ،التقسيمات والفئات.
الفھم :ھو القدرة على إدراك المعلومات والترجمة والتفسير والتنبؤ واإلستنتاج.
التطبيق :ھو القدرة على تطبيق المعلومات فى مواقف جديدة  ،وحل مشكلة من نوع جديد.
التحليل :ھو تحليل العناصر والعالقات والمبادئ.
التركيب :ھو ربط العناصر أو األجزاء لتكوين شئ له معنى  ،وإنتاج خطة أو إقتراح لمشكلة
معينة.
التقويم :ھو القدرة على الحكم بشكل قيمى كما وكيفا على مدى ما تفى به المادة أو الموضوع
فى ضوء محكات إستخدام مستوى للتقويم.

ثانيا  :المجال الحركى
النسق التصنيفى للمجال الحركى لدى "جويت  ،موالن"
وينقسم إلى سبعة فئات :
اإلدراك :ھو الوعى بعالقات الجسم ككل والوعى بالذات فى الحركة.
التنميط :يعنى إستخدام أجزاء الجسم بطرق معبرة ومتناسقة لتحقيق المھارات أو أنماط
الحركة.
التعديل :ھو تعديل نمط الحركة لمقابلة مطالب الواجب الحركى المفروض خارجيا.
الصقل :ھو تحقيق النعومة والضبط الكافى فى أداء أنماط الحركة أو المھارة بواسطة السيطرة
على العالقات الزمنية.
التنويع :ھو إختراع أو بناء إختيار شخصى فريد فى األداء الحركى.
اإلرتجال :ھو اإلبداع المرتجل فى الحركات المركبة.
التركيب  :ھو دمج الحركات التى تم تعلمھا فى تصميمات حركية شخصية فريدة.
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ثالثا  :المجال الوجدانى "اإلنفعالى"
النسق التصنيفى للمجال الوجدانى "اإلنفعالى" لدى "كراثوھل"
وينقسم إلى خمسة مستويات :
اإلستقبال :ويتضمن القابلية للمثيرات بأن يكون الفرد واع أو حاضر للظاھرة أو الحدث وھو
أقل مستوى من حصائل التعلم.
اإلستجابة :ھو تفاعل الفرد مع الحالة أو الظاھرة من خالل بعض أشكال المشاركة واإلھتمام
بموضوع ما واإلستمتاع باألنشطة الخاصة.
التقدير :ھو النظر إلى مثير ما بإعتبارة قيمة وتفضيلة على غيرة  ،وھو سلوك يعبر عن
اإللتزام والتعھد والثبات على المبدأ.
التنظيم :ھو إستدعاء القيم المختلفة مع بعض بطريقة منظمة  ،وتحديد العالقات المتداخلة للقيم
 ،والمقارنة والربط والتطوير.
التمييز  :ھو تنمية وتطوير أسلوب الحياة وفقا للقيم المقبولة  ،حيث يصبح السلوك جزءا من
الشخصية  ،وھو أعلى مستوى من حصائل التعليم(٢٨٤ ،٢٧٤ ،٢٦٨ :١٣) .

خصائص النمو لمرحلة الطفولة المتأخرة ) ١٢-٦سنة(:
أھم خصائص النمو الحركي  -البدني لمرحلة الطفولة المتأخرة ) ١٢-٦سنة(:
 يتميز النمو فى ھذه الفترة بالبطء والسرعة المستقرة لكل من الطول والوزن. يتراوح معدل الزيادة السنوية للطول من٧ -٥سم  ،والوزن من  ٣-٢كجم. تتميز ھذه الفترة بنمو عضالت الجسم الكبيرة على نحو أكثر تطورا من عضالتالجسم الصغيرة.
 تشھد بداية ھذه الفترة تطورا بطيئا لألنشطة التى تتطلب قدرات توافقية بين العينوأطراف الجسم  ،بينما تتحسن ھذه القدرات التوافقية فى نھاية ھذه الفترة.

 - ١٧ تعتبر ھذه الفترة من منظور النمو والتطور الحركى ھى فترة إنتقالية من مرحلة صقلالقدرات الحركية األساسية إلى بداية تكوين المھارات الحركية لأللعاب والمھارات
الرياضية.
 يتميز كل من البنين والبنات بالطاقة الكبيرة لبذل النشاط الحركى  ،ولكن مقدرتھم علىالتحمل تكون منخفضة ويشعرون بالتعب بسرعة.
 تزداد القوة العضلية مع زيادة العمر. يسير نمو كل من السرعة والقدرة العضلية بمعدل منتظم إلى درجة كبيرة  ،ويكونمعدل التقدم مستقرا من سنة إلى أخرى.
ويجب عند بناء البرنامج التعليمى مراعاة خصائص النمو للقدرات الحركية والبدنية لھذه
المرحلة السنية فيما يلى:
 أن يراعى البرنامج الفروق الفردية بين المبتدئين. إختيار التدريبات التى تعمل على تنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة بھذه المرحلة. مساعدة المبتدئين على إكتساب مھارات حركية متعددة لتحقيق رغباتھم وميولھم.أھم خصائص النمو العقلى -المعرفى لمرحلة الطفولة المتأخرة ) ١٢-٦سنة(:
 مقدرة محدودة لتركيز اإلنتباة فى بداية ھذه المرحلة  ،ثم تحسن تدريجى حتى نھايةھذه المرحلة.
 يفكر الطفل فى بداية ھذه المرحلة بواسطة الصور البصرية  ،وكلما إقترب من نھايةھذه المرحلة يقل اإلعتماد على الصورة البصرية ويحل محلھا األلفاظ والكلمات.
 يتميز الطفل بالتخيل فى بداية ھذه المرحلة واإلبتعاد عن الواقع. نمو مطرد وسريع فى المقدرة على التذكر وإستعادة الطفل ما مر فى خبرتة السابقة. حب اإلستطالع واإلستكشاف الحركى والرغبة فى معرفة اإلجابة عن السؤال لماذا ؟ زيادة المحصلة اللغوية نتيجة ما يسمعه الطفل من مفردات ومصطلحات من المعلمينبالمدرسة ونتيجة ما يقرأة فى كتبة الدراسية وقراءاتة الحرة.
ويجب عند بناء البرنامج التعليمى مراعاة خصائص النمو العقلى والمعرفى لھذه المرحلة
السنية فيما يلى:
 -أن يعمل البرنامج على إستثارة إھتمام التالميذ نحو إستخدام البرنامج فى التعلم.

 - ١٨ أن يشمل البرنامج الربط بين التصور البصرى واللفظى للمحتوى التعليمى. أن يعمل البرنامج على زيادة مساحة التخيل وتوسيع مدارك الطالب. أن يساعد البرنامج التالميذ على تنمية التذكر. أن يعمل البرنامج على تنمية الذكاء للتالميذ. أن يعمل البرنامج على زيادة حب اإلستطالع لدى التالميذ وزيادة الرغبة والفضولإلى الوصول إلى المعرفة.
 أن يتعرف التالميذ من خالل البرنامج على الصواب والخطأ بأنفسھم. أن يعمل البرنامج على زيادة الحصيلة اللغوية والمصطلحات الجديدة للتالميذ.أھم خصائص النمو اإلجتماعى -اإلنفعالى لمرحلة الطفولة المتأخرة )١٢-٦سنه(:
 تتميز السنوات األولى لھذه المرحلة بتمركز الطفل نحو ذاتة  ،وعدم التفاعل الجيد فىاللعب مع المجموعات الكبيرة.
 تتميز عالقات الطفل مع رفاقة وزمالئة بالتعاون بعد أن كانت عالقات التنافس والعداءھى التى تسود.
 إتساع دائرة إتصال التلميذ بالعالم الخارجى يصرفة عن التركيز على مطالبةالشخصية.
 تزداد قدرة الطفل على ضبط النفس  ،وضبط مشاعره . يثق التالميذ فى أنفسھم نظرا لزيادة معلوماتھم ومھاراتھم التى إكتسبوھا ويصبحونأكثر إستقاال.
 تعتبر ھذه المرحلة مجاال طيبا لغرس القيم والمبادئ األخالقية  ،ويشعر الطفل بالخطأويؤنب نفسة.
 يحتاج الطفل إلى الشھرة وإثبات الذات.ويجب عند بناء البرنامج التعليمى مراعاة خصائص النمو اإلجتماعى واإلنفعالى لھذه
المرحلة السنية فيما يلى:
 أن يعمل البرنامج على إشباع وميول وحاجات التالميذ. أن يعمل البرنامج على زيادة الثقة بالنفس وإثبات الذات لدى التلميذ. -أن يشعر التالميذ بالمسئولية من خالل تفاعلھم مع البرنامج.

 - ١٩ تنمية شعور التالميذ بالجمال من خالل المحافظة على نظافة المكان المتواجدين فيه. أن يشعر التالميذ بشخصيتھم المستقلة مع إعطائھم التوجية غير المباشر خالل فترةإستخدام البرنامج(١٠٤ -٨٦ :١٠) .

الكمبيوتر والتعليم:
أدت عمليات تط وير أجھ زة الكمبي وتر إل ي ظھ ور أجي ال حديث ة ومتط ورة بص ورة عالي ة
الكف اءة أمك ن م ن خاللھ ا تخ زين أن واع متباين ة م ن البيان ات بص ورة موح دة  ،وھ ي الص يغة
الرقمي ة الت ي ي تم م ن خاللھ ا حف ظ البيان ات عل ى جھ از الكمبي وتر وبس عات تخزيني ة فائق ة ،
وتط ورت تبع ا ل ذلك الب رامج الت ي يمك ن م ن خاللھ ا ع رض وإس ترجاع كاف ة أن واع البيان ات
المقروءة والمسموعة والمرئية من خالل نظام واح د وھ و النظ ام الرقم ي للكمبي وتر  ،وق د أدى
ھ ذا التط ور لألجھ زة والب رامج مع ا إل ي ظھ ور مص طلح الوس ائط المتع ددة الرقمي ة
 Digital Multimediaوالذي يختلف في المفھوم عن الوسائط المتعددة التقليدي ة مث ل الرادي و
والتليفزي ون والفي ديو وغيرھ ا  ،ويعن ي كاف ة أش كال المعلوم ات الت ي تعتم د ف ي تق ديمھا عل ى
األنظمة األساسية للكمبيوتر .
ويذكر الغريب زاھر اسماعيل ) ٢٠٠١م ( أن اإلستخدام الفعلي للكمبي وتر ف ي التعل يم ب دأ
في الخمسينيات الميالدية بالواليات المتحدة األمريكية لتدريب المعلمين على إس تخدام الكمبي وتر
في المدارس  ،ثم جاء إس تخدام الكمبي وتر ف ي الجامع ات األمريكي ة وتجھي ز المعام ل وذل ك ف ي
الستينيات الميالدي ة وت والى بع د ذل ك إدخ ال الكمبي وتر ف ي التعل يم ف ي ش تى دول الع الم تباع ا ،
حتى أدخل الكمبيوتر ف ي برن امج التعل يم المص ري ألول م رة ع ام ١٩٨٦م م ن خ الل مش روع
كيمبالند(٩: ١١) .
ويتف ق ك ل م ن ي ـس عب د ال رحمن قن ديل )١٩٩٩م (  ،وبارب ارا س يليز و ريت ا ريتش ي
)١٩٩٨م( على أن مج ال تكنولوج ا التعل يم ب دأ ف ي الظھ ور كمج ال للدراس ة ع ام ١٩٧٧م وق د
صاحبت فترة إنتشار ھذا المصطلح في مجال الساحة التعليمية إزدياد المواد واألجھزة التعليمي ة
الحديث ة مم ا أدى إل ي إرتب اط مص طلح تكنولوجي ا التعل يم بتل ك األجھ زة  ،وم ع تط ور األجھ زة
المس تخدمة ف ي مج ال اإلع الم واإلتص ال م ن رادي و وتليفزي ون وفي ديو ظھ ر مفھ وم الوس ائط
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المتعددة ويعني منظومة تعليمية تتكون من مجموع ة م ن الوس ائط الت ي تتكام ل م ع بعض ھا ف ي
برنامج تعليمي لتحقيق أھداف تربوية وتعليمية(٢٢: ١٥) ، (٥ : ٦٢) .
ويصنف يس عبد الرحمن قنديل )١٩٩٩م( مكونات تكنولوجيا التعليم إلي :
 المواد التعليمية ) البسيطة – المعقدة – المبرمجة ( اآلالت التعليمية ) اليدوية – الميكانيكية  -اإللكترونية ( اإلنسـان ) المعلم – الطالب – فني صيانة األجھزة التعليمية (وتعتبرالمادة التعليمية المبرمجة ھي كل محتوى علمي يصاغ وفق خصائص معين ة ويعتم د ف ي
تقديمة على اآلالت التعليمية اإللكترونية مثل الكمبيوتر(١٠٩: ٦٢) .

الوسائط المتعددة التقليدية والرقمية:
تش ير النش رة الدولي ة للوس ائط التعليمي ة
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١٩٩٨) Instructional Mediaم( إلي أنه لم يكن للوسائط المتع ددة أي إرتب اط بالحاس بات
اآللية  ،ففي الماضي كانت الوسائط المتع ددة تعن ي خليط ا م ن وس ائط مث ل )ش رائط الكاس يت ،
الشرائح  ،السينما  ،وأشياء ثالثية األبعاد والفيديو( والت ي ي تم العم ل بھ ا مف ردة أو ف ي منظوم ة
أجھزة متكاملة وتسمى بالوسائط المتعددة غي ر الرقمي ة )التقليدي ة(  ،أم ا الوس ائط المتع ددة الت ي
تقدم من خالل الكمبيوتر يشار إليھ ا )بالوس ائط المتع ددة الرقمي ة( وتع رف بأنھ ا وس ائط متع ددة
رقمية خليطة )الصوت  ،الصورالفوتوغرافية  ،النص  ،الرسم  ،الفيديو( في بنية خطية(٦٨).

مفھوم الوسائط المتعددة الرقمية ):(Digital Multimedia
ي ذكر نبي ل ج اد عزم ي )٢٠٠١م ( نق ال ع ن ١٩٩٢ ) E.L.Vockelم ( أن مفھ وم
توظي ف الكمبي وتر ف ي التعل يم يتمث ل ف ي تكام ل جھ از الكمبي وتر م ع وس ائط الكتروني ة أخ رى
لتقديم المعلوم ات مث ل مش غالت أق راص اللي زر  ، CD Driversبطاق ات الص وت Sound
 ، Cardبطاق ات الفي ديو  ، Video Cardكم ا ي ذكر نق ال ع ن ١٩٩١) D.Johonsonم ( ،
١٩٩٤)T.Voughanم( ١٩٩٤ ) T.J.Semdinghoff ،م( أن مفھ وم توظي ف الكمبي وتر
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في التعليم يتمثل في تكامل مجموعة عناصر مثل النص  ، Texstالص ور  ، Imagesالص وت
 ، Soundالف يلم  ، Filmالرس وم المتحرك ة  ، Animationوالت ي يمك ن بواس طتھا تق ديم
المحت وى العلم ي  ،ولق د ك ان لتط وير البرمجي ات الحديث ة وخاص ة م ع تركي ز الب احثين عل ى
الناحي ة التفاعلي ة ف ي البرن امج وق درة الطال ب عل ى التفاع ل م ع الم ادة التعليمي ة ك ان ل ه األث ر
األكب ر ف ي التح ول م ن مفھ وم ع روض الوس ائط المتع دة Presentations

إل ى تطبيق ات

الوسائط الفائقة والتي تھتم بالناحية التفاعلية في تصميم البرنامج التعليمي( ١٢-١٠ : ٥٥ ) .

النصوص الفائقة ) :( Hypertext
يؤك د الغري ب زاھ ر اس ماعيل )٢٠٠١م( أن أنظم ة النص وص الفائق ة Hypertext
تستخدم في تصميم بيئات تعليمية لتصفح النصوص المكتوبة والتنقل بين معلوماتھ ا وعناص رھا
 ،ولھا شكل واحد ھو النص المكتوب الذي يحتوى على وصالت الت رابط  Hyperlinksوالت ي
تعمل على الربط غير الخط ي ب ين أج زاء ال نص الف ائق مم ا يس اعد عل ى التنق ل العش وائي ب ين
أجزاء النص وھذا أحد عناصر ومميزات الوسائل الفائقة(٢٠٦: ١١) .

الفرق بين الھيبرميديا والوساط المتعددة الرقمية:
يتفق كل من يس عبد الرحمن قنديل)١٩٩٩م(  ،الغريب زاھر اسماعيل )٢٠٠١م( عل ى
أن برمجي ات الھيبرمي ديا تتش ابه م ع برمجي ات الوس ائط المتع ددة الرقمي ة ف ي إمكاني ة إحت واء
البرمجية في كال النظامين على كافة أنواع الوسائط الرقمي ة المرئي ة والمس موعة  ،وبرمجي ات
الھيبرمي ديا تتمت ع بمي زات تعليمي ة خاص ة الس يما فيم ا يتعل ق بالق درات المعرفي ة العلي ا وذل ك
لكونھا تجھز وفق تقنية أكثر تعقيدا تحقق لھا تلك الميزات الت ي التت وفر ف ي برمجي ات الوس ائط
المتعددة الرقمي ة ويمك ن توس يع نط اق التكام ل ب ين الوس ائط المتع ددة الرقمي ة م ن خ الل ش بكة
معقدة وليس من خالل عالقات خطية  ،وبذلك تعتبر برمجيات الھيبرميديا ھي برمجية من ن وع
الوسائط المتعددة الرقمي ة إال أنھ ا تحت وى برنامج ا لتنظ يم تخ زين كمي ات ھائل ة م ن المعلوم ات
المكتوبة والمصورة والمسموعة والمرئية والمتحركة وإستعادتھا بطريق ة غي ر خطي ة ومتفرع ة
مم ا يس مح بإع ادة تنظ يم الم ادة التعليمي ة الخاص ة بمفھ وم مع ين وعرض ھا بعش رات أو مئ ات
الطرق المتنوعة وب ذلك أص بحت الوس ائط المتع ددة الرقمي ة ج زءا م ن الھيبرمي ديا  ،ول ذك ف إن
المادة التعليمية في برمجيات الھيبرميديا ال تحتوى تتابعا من نقطة إلي أخرى وليس لھ ا نھاي ات
أو بدايات معينة( ٢٠٥ :١١ ) ، ( ١٦٥: ٦٢) .
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الھيبرميديا ) :( Hypermedia
ظھرت الھيبرميديا نتيجة التقدم فى تكنولوجيا اإلتصال والكمبيوتر ،فھى أح د المس تحدثات
التكنولوجية التى تعمل على التوسع فى المعرفة وتوفير طرق متنوعة إلس تخدام ھ ذه المعرف ة ،
كما أنھا تت يح ف رص كبي رة لتق ديم م داخل جدي دة تعليمي ة متع ددة ف ى ش كل ب رامج تعليمي ة غي ر
خطية.
وتذكر وفيقة مصطفى سالم )٢٠٠١م( أن الھيبرمي ديا عب ارة ع ن بن اء أو ھيك ل ت دريجى
للمعلوم ات حي ث تق دم المعلوم ة بواس طة الص ور والرس وم الثابت ة والمتحرك ة واألش كال
التوض يحية واألف الم ولقط ات الفي ديو المتحرك ة والثابت ة  ،والم ؤثرات الص وتية  ،وأش كال
الخط وط وأبناطھ ا  ،وأش كال ظھ ور النص وص  ،واألل وان المختلف ة  ،وب ذلك ف إن مفھ وم
الھيبرميديا يرتبط بمبدأين ھامين ھما )التكامل والتفاعل(  ،أى أنه يتم التكامل بين مجموع ة م ن
الوسائط التعليمية المستخدمة فى تقديم البرنامج التعليمى(٢٥١: ٦٠) .
ويذكر الغريب زاھر اسماعيل )٢٠٠١م( أن مصطلح الھيبرميديا يستخدم ليعبر عن تق ديم
المعلوم ات ع ن طري ق الت رابط ب ين ك ل م ن ال نص والرس م والص ورة والفي ديو والم ؤثرات
الصوتية وعرضھا ليتحكم فيھا الطالب ويختار من بينھا العناصر الت ي يتفاع ل معھ ا وھ ي تق دم
المعلومات في بيئة برمجية تعليمية تساعد على الربط بين عناصرالتعلم ف ي ش كل غي ر خط ي ،
مما يساعد المتعلم على تصفح المعلومات والتنقل ب ين عناص رھا وال تحكم ف ي عرض ھا للتفاع ل
معھا بما يحقق أھدافه التعليمية ويلبي إحتياجاته( ٢٠٧ : ١١) .
وتش ير النش رة الدولي ة للوس ائط التعليمي ة
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١٩٩٨) Instructional Mediaم( إلي الھيبرميديا بأنھا أي نظام كمبيوتر يسمح بالدخول
المتص ل والغي ر خط ي للمعلوم ات المقدم ة بأش كال متع ددة وق د ي دمج نظ ام متع دد لتس ليم
المعلومات بطريقة ديناميكية(٦٨) .
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وت ذكر زين ب محم د أم ين )٢٠٠٠م ( أن ب رامج الھيبرمي ديا تس تخدم إلنت اج أش كال م ن
الب رامج التعليمي ة  ،وت زود الم تعلم بمرون ة لتنظ يم وإدارة المعلوم ات المتض منة ف ي الوس ائل
المتعددة الرقمية بالطريقة التي تقابل إحتياجاته الخاصة  ،فھي تتضمن أنماطا مختلفة لمعلوم ات
وبيئات إليكترونية عالية التكامل تس مح للم تعلم أن ي تعلم بفاعلي ة وكف اءة م ن خ الل اإلرتباط ات
اإللكترونية التي تستخدم بصورة تبادلية منظمة داخ ل الموق ف التعليم ي  ،وتتض من الھيبرمي ديا
الرس وم البياني ة  ،الرس وم المتحرك ة  ،الص وت  ،الموس يقى  ،الخ رائط  ،ج داول البيان ات ،
الصور  ،الرسوم الثنائية والثالثية األبعاد  ،مقاطع الفيديو باإلض افة إل ي ال نص لتق ديم الخب رات
التربوية للم تعلم ع ن طري ق تن اول ھ ذه البيان ات والتفاع ل معھ ا م ن خ الل ال تحكم ف ي الس رعة
والتصفح والتتابع وكم المعلومات التي يحتاج إليھا المتعلم ع ن طري ق الكمبي وتر بغي ة االس تفادة
القصوى ومساعدته على إنجاز األھداف المتوقعة من التعلم(١٨٧ :٢١) .
ويذكر مايكل ١٩٩٩) Michelleم( أن الھيبرمي ديا تعن ي مجموع ة ب رامج تتض من نق اط
من المعلومات تتصل بروابط اليكترونية  ،والنقطة قد تكون فقرة من نص أو ص ورة أو ص وت
أو فيديو أو أي نوع من المعلومات ،أما الرابطة تعني العالقة بين نقطتين(٣ : ٧٠) .
كم ا ي ذكر وي نج ش ونج ٢٠٠٠) Wing Cheungم( أن إس تخدام التكنولوجي ا الحديث ة
)الھيبرميديا(  ،تھدف إلى إعداد بيئة تعليمية تتحقق من خالل عملية التعلم بكفائة وفاعلية.
)(١٣ :٧٦
ويعرف محمد عطي ة خم يس )٢٠٠٠م( الھيبرمي ديا عل ى أنھ ا تجمي ع لم واد تش تمل عل ى
ملفات النصوص والصوت والصور والرسوم الثابتة والمتحرك ة  ،وتص نيفھا وتنظيمھ ا وال ربط
بينھا بطريقة تفريعية ومتداخلة تمكن المستخدم من اإلنتقال والتجوال بحرية بين المعلوم ات م ن
خ الل مس ارات ال خطي ة  ،وبإس تخدام إس تراتيجيات بح ث معين ة للتوص ل إل ى المعلوم ات أو
المشاھد المطلوبة بسرعة كبيرة(٣٧٠: ٤٨ ) .

مفاھيم خاصة بعناصرالھيبرميديا:
عند تصميم بيئة للتعليم والتعلم فى ضوء خصائص الھيبرميديا يجب مراع اة ع دة عناص ر
ھى )النص  ،الصوت  ،الصور  ،الرسوم المتحركة  ،لقطات الفيديو(.

النص :Text
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يتكون من كلمات تھدف إلى نقل الرسالة للمتعلم  ،ويجب أن تخت ار بعناي ة  ،ف النص الجي د
ھو أساس نجاح البرنامج التعليم ى  ،كم ا يمك ن إس تخدام بع ض األل وان إلب راز كلم ة مح ددة أو
توضيح جزء معين من النص.

الصوت :Sound
يعتبر الصوت من أھم عناصر الھيبرميديا  ،فھو يشد إنتباه المتعلم  ،ويحفز على الحف ظ ،
ويعزز الصورة  ،ويحقق التفاعل واإلنفعال مع البرنامج  .ويحتاج ذلك إلى:
 كارت صوت. وحدة إدخال للصوت مثل الميكروفون. برنامج تنقيح الصوت.الرسوم المتحركة :Animation
يمكن أن تكون الرسوم المتحرك ة رس ما بالي د أو ص ورة لرس م  ،أو ص ورة فوتوغرافي ة ،
أو ص ورة مطبوع ة وي تم تحريكھ ا  ،وممك ن أن تك ون الرس وم المتحرك ة بس يطة مث ل تحري ك
النص فى الدخول إلى الشاشة أو الخروج منھا.

الفيديو :Video
تس تخدم لقط ات الفي ديو ف ى البرن امج التعليم ى بھ دف إعط اء إيح اء بالحرك ة  ،والحيوي ة ،
والمصداقية فى توصيل المعلومات بصورة أفضل مع زيادة الدافعية لدى المتعلم(٢٥٦: ٦) .
ويرى رفعت عبد اللطيف )٢٠٠٣م( أن شريط الفيديو المص ور يس اعد الم درب الرياض ى
على معرفة طبيعة ومتطلبات األداء المھارى والخططى(٢٧: ١٩) .

مميزات الھيبرميديا وقيمتھا التعليمية:
تتمي ز أنظم ة الھيبرمي ديا بممي زات عدي دة حي ث أنھ ا تختل ف ف ى أس اليب ع رض وتن اول
المعلومات عن الكتب المطبوعة وغيرھا من البرامج التعليمية والتقنيات الخطية.

تنظيم المعلومات:
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يتم تنظيم المعلومات فى برامج الھيبرميديا التعليمية بطريقة غي ر خطي ة أى تفريعي ة  ،ف ال
يوجد تتابع محدد لإلنتقال من إطار إلى أخ ر  ،وتنظ يم المعلوم ات بھ ذا األس لوب يس مح للم تعلم
باإلبح ار إلكتس اب المعلوم ات بالطريق ة الت ى تناس به وت تالئم م ع قدرات ه وإھتمامات ه  ،كم ا أنھ ا
تساعد المتعلم على التعلم باإلكتشاف إذا ماقورنت بأساليب التعلم المتبعة.

اإلرتباطات:
فى برامج الھيبرمي ديا التعليمي ة ي تم ت رابط المعلوم ات الدقيق ة  ،وتحدي د العالق ات الداخلي ة
بين المعلومات بطريقة تساعد على اإلنس ياب والت دفق المس تمر للمعلوم ات  ،أى تتمي ز ب التفرع
تبعا إلستجابة المتعلم  ،مم ا يجع ل الھيبرمي ديا وس يلة مناس بة ف ى جع ل الم تعلم ق ادرا عل ى بن اء
المعرفة األساسية الخاصة به.

كم المعلومات:
تقدم أنظمة الھيبرميديا أنواعا مختلفة من المعلومات المتعددة فھى تمثل بيئة تعليمية تشتمل
على معلومات مقروءة  ،ومسموعة  ،ومرئية  ،ويتم تنظيمھا بطرق مختلفة بحيث ت وفر س ھوله
اإلنتقال من معلومة إلى أخرى.

مراعاة الفروق الفردية:
تعتمد أنظم ة الھيبرمي ديا عل ى الم داخل الحس ية للم تعلم )البص رية  ،الس معية  ،اللمس ية( ،
وت وفر التفاع ل بين ه وب ين مجموع ة الوس ائط التعليمي ة المتنوع ة  ،ومث ل ھ ذه األس اليب ت زود
المتعلم بمستويات متعددة ومختلفة من التوجية  ،والتى تعمل وتساعد ف ى تنمي ة الجوان ب العقلي ة
للمتعلمين  ،وتسمح له بالتحكم فى مسار وتت ابع المعلوم ات الت ى يحتاحھ ا أى أنھ ا تراع ى ذاتي ة
كل متعلم بإعطائ ه الحري ة ف ى اإلبح ار والتج ول خ الل البرن امج كم ا تعم ل عل ى ت وفير ف رص
التعلم الذاتى(٢٧٢-٢٧٠: ٦٠) .
بينما يتفق كل من محم د رض ا البغ دادى )١٩٩٨م( ومحم د عطي ة خم يس )٢٠٠٠م( أن
الھيبرميديا تتميز بالعديد من المزايا واإلمكانات والتى يمكن تلخيصھا فى:

السعة:
حيث يمكن أن تشتمل على كم كبير من المعلومات.

- ٢٦ -

السرعة:
طبيعة الھيبرميديا كنظام شبكى يضم مجموعة من المحطات المترابطة تسھل الوصول
إلى محطات المعلومات بأشكالھا المختلفة وإسترجاعھا بسرعة كبيرة من أى موقع بالبرنامج.

التفاعلية:
حيث توفر بيئة تعلم نشطة يتحكم فيھا المتعلم وتتمركز حولة  ،وتقوم على أساس اإلتصال
ف ى إتج اھين ب ين الم تعلم والبرن امج وتش جع الم تعلم عل ى المش اركة والتفاع ل اإليج ابى م ع
المعلوم ات المقدم ة  ،حي ث ت وفر ل ه فرص ة إتخ اذ الق رار وحري ة التج وال داخ ل المعلوم ات
وإختيار مايناسبة من قائمة اإلختيارات.

التنوع:
حيث توفر بيئة تعلم متنوعة تش تمل عل ى ع روض لوس ائل متع ددة ومتباين ة يج د فيھ ا ك ل
متعلم ما يريده ويختار ما يناسب حاجاته.

التعلم الفردى:
حيث تصمم على أس اس حاج ات الم تعلم  ،وتس مح ل ه بالس ير ف ى ال تعلم والتنق ل بالطريق ة
التى تناسبه للوصول إلى مستوى التمكن المطلوب(٢٣٦: ٤٨) ، (٣٧١: ٤٤) .
وتشير نھى فتحى صالح )٢٠٠٣م( على أن الھيبرميديا إستراتيجية تعليمية تقوم على
إحداث إرتباطات ال خطية بين مجموعة من المعلومات والمعارف والمفاھيم تقدم من خالل
برمجيات الكمبيوتر وتتضمن محطات معلوماتية يربط بينھا وصالت وروابط تتيح للمتعلم
اإلبحار فى عمق المعلومة وكذا حرية التنقل بين البناء المعرفى  ،كما تشمل على فيض ھائل
من تكنولوجيا الوسائل المتعددة المستخدمة لعرض الرسالة التعليمية على نحو يتصف بالشمول
والعمق والثراء(٤٠ :٥٦ ) .
وي رى كم ال عب د الحمي د زيت ون )٢٠٠٢م( أن الھيبرمي ديا عب ارة ع ن برن امج لتنظ يم
وتخزين المعلومات بطريقة غير متتابعة  ،كما تعتبر أسلوبا لتقديم تعلما فرديا ف ى أط ر متنوع ة

 - ٢٧يساعد على زيادة الدافعية ل دى الم تعلم م ن خ الل التغذي ة الراجع ة الفوري ة وزي ادة قدرت ة عل ى
التحكم فى عملية التعلم(٢٤٥ :٣٥) .
بينم ا ت رى س الى محم د عب د اللطي ف )٢٠٠٥م( أنھ ا إح دى إس تراتيجيات ال تعلم المف رد
المبنى فى شكل إطارات معلوماتية منظمة بصورة غير خطية تتيح للم تعلم التنق ل ب ين محط ات
معلوماتي ة تحت وى عل ى ف يض ھائ ل م ن تكنولوجي ا الوس ائط المتع ددة  ،وتعتم د عل ى س رعته
الذاتية ليحصل على المعلومات أو المشاھد التى يريدھا(٤٨ :٢٣) .
ويذكر كال من أحمد فتحى الصواف )٢٠٠٠م(  ،ھاشم محمد إبراھيم )٢٠٠٠م( أن
الھيبرميديا تشير إلى وجود إرتباطات بين الوسائط المتعددة المستخدمة عبر الكمبيوتر  ،وتعمل
برامج الھيبرميديا على إبتكار تلك اإلرتباطات بين الوسائط التعليمية المتعددة السمعية
والبصرية فى برنامج تعليمى بإستخدام الكمبيوتر وفقا لخصائص الھيبرميديا وتمد المتعلم
بتعليمات محددة وواضحة تساعده عند اإلنتقال خالل البرنامج والتحكم فى تناول المعلومات
المخزنة فى وسائط اإلتصال التعليمية كل على حسب سرعتة الذاتية وحسب قدرتة على
اإلستيعاب(٢٥١ :٥٧) ، (٤٨ :٦) .
ويضيف الغريب زاھر إسماعيل ) ٢٠٠١م ( أن التعلم بإستخدام الھيبرميديا يؤدي إلي
تحسين جودة الحوار التفاعلي لدى المتعلم  ،وجذب إھتمامه لدراسة المعلومات وتحقيق
المشاركة الفعالة من خالل حيوية ودقة العرض مما يساعد على التركيز في تسلسل المعلومات
وداللتھا  ،ھذا باإلضافة إلي توفير بيئة تعليمية محفزة للتعلم (١٨٦ :١١) .
وتش ير وفيق ة مص طفى س الم )٢٠٠١م( إل ى أن ه لك ى ي تم إع داد أنظم ة الھيبرمي ديا فأنھ ا
تحتاج إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة والتى تساعد على تنظيم البيان ات وإنت اج ب رامج تعليمي ة
فعالة يشترك فيھ ا أكث ر م ن ش خص أى فري ق عم ل  ،ويتطل ب ذل ك إدارة المعلوم ات  ،وت وافر
بعض البرامج التطبيقية للتأليف والتى تس اعد ف ى تش غيل الكمبي وتر وتس ھيل عملي ة إس تخدامه ،
كما أنھا تتطلب بعض األدوات واألجھزة التعليمية(٢٦٣: ٦٠) .
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مشكالت الھيبرميديا:
ب الرغم م ن إمكاني ات الھيبرمي ديا ومزاياھ ا المتع ددة إال انھ ا مازال ت تع انى م ن بع ض
المشكالت التى تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لھا وأھم ھذه المشكالت ھى:
 عجز اإلمكانيات المادية والمعملية المتاحة عن المساھمة فى إستخدامھا. إمكانية حدوث عدم تكيف المتعلم مع نظام الھيبرميديا  ،فبنية النظام قد تقلل إستيعابةخاصة المتعلمين ذوى القدرات اإلستيعابية الضعيفة.
 عدم توافر الخبرة والدراية الكافية لدى المعلم ين وك ذلك وج ود بع ض الرھب ة والخ وفوالظن أن إستحدام الھيبرميديا مقصور على المتخصصين فقط مما قد يحد من إس تخدام
الھيبرميديا وإنتشارھا.
 تعريف الروابط الموجودة بين المعلومات الدقيقة يمثل مشكلة وعلى المبرمج أن يع رفبوضوح كل رابطة بين كل محطة أو عقدة.
 الت دفق الكبي ر للمعلوم ات الموج ودة ف ى قاع دة البيان ات للھيبرمي ديا ق د ي ؤدى إل ىصعوبات فى التحصيل المعرفى.
 بعض نظم الھيبرميديا تسعى لتقديم معلومات كثيرة على حساب التفصيالت الدقيقة .)(٦٨ :٢٣

القيم التربوية للھيبرميديا:
 تسھم أنظمة الھيبرميديا فى تحقيق العديد من أھداف التعلم  ،ومن ثم يمكن أن تساھمفى تكوين ھذه القيم التربوية.
 إكتساب المعارف والمفاھيم التى يتطلب إستيعابھا قدره على التفكير المجرد مما تحويهمن توازن بين ما يقدمه البرنامج وما يكتشفه المتعلم بنفسه.
 تنميه بعض المھارات لدى المتعلم وتحسين إتجاھاته نحو إستخدام الكبميوتر فى التعليم. توجيه المتعلم وحفزه نحو التعلم الفردى ليكون له دوره الفعال واإليجابى النشط. تساعد المتعلم على فھم الھيكل البنائى ألنواع المعارف. -تساعد المتعلم على الخوض فى تصميم المقررات التعليمية(٢٦٦-٢٦٣ :٤٤) .

دور المعلم عند إستخدام تكنولوجيا الھيبرميديا فى التعلم:

 - ٢٩يشير ھارنفين وسوفرى ١٩٩٣) Harnafin & Soveryeم( إلى أن المعلم يجب أن
يعتاد على أدوار مختلفة عند إستخدام تكنولوجيا الھيبرميديا فى الفصول التعليمية حيث يتحول
دور المعلم إلى مدير أو منظم  ،ملقن ومبسط  ،مدرب ومرشد  ،ومقيم للبرامج(٢٦ :٦٦) .
المدير أو المنظم
يلخص تشونج ١٩٩٥) Cheungم( دور المعلم كمدير أو منظم فى إخضاع البيئة
التعليمية من خالل إختيار وتنظيم أجھزة وبرامج الكمبيوتر Hardware & Software
وعندما يقوم المعلم بھذا الدور الجديد فإنه يحتاج إلى تعلم وإستخدام أساليب جديدة إلدارة
الفصـل التعليمى  ،وإرساء قواعد اإلنضباط وتھيئة المناخ التعليمى المناسب لتجنب مشاكل
إدارة العملية التعليمية(١٩٠ :٦٣) .

الملقن والمبسط:
ويتلخص دور المعلم كملقن ومبسط فى عرض وتقديم تكنولوجيا الھيبرميديا للطالب وشرح
قدرات وفـوائد إستخدام برامج الھيبرميديا فى العملية التعليمية  ،باإلضافـة إلى تشجيع وتحفيز
الطالب على إستخدام تكنولوجيا الھيبرميديا فى بيئاتھم التعليمية.

المدرب والمرشد
يتلخص دور المعلم كمدرب ومرشد فى أنه يوضح للطالب كيفية إستخدام تكنولوجيا
الھيبرميديا ومتى يمكن إستخدامھا وما ھى اإلجراءات وإستراتيجيات ومھارات إستخدام
تكنولوجيا الھيبرميديا أثناء عملياتھم التعليمية(٩ -٧ : ٧٦) .

مستويات توظيف الھيبرميديا فى العملية التعليمية:
ھناك ثالث مستويات إلستخدام الھيبرميديا فى المج ال الترب وى عل ى أس اس م دى التفاع ل
بين البرنامج والمتعلم وھذه المستويات ھى:

المستوى األول :برمجيات ھيبرميديا للقراءة فقط
فى ھذا المستوى ال يكون لدى المتعلم تحك م ف ى البرن امج وھ ذا يص لح للمتعلم ين ال ذين ال
يستطيعون تقرير ما يريدون أو ما يجب عليھم عمله  ،فھؤالء المتعلمين ال تنمى ل ديھم مھ ارات
التفكير الناقد ويستخدمھا المعلم لشرح أو توضيح مواضيع التعلم باألمثلة.

المستوى الثانى :برمجيات ھيبرميديا تشاركية
فى ھذا المستوى يكون المتعلم أكثر مشاركة فى عملية التعلم وھو أقرب ما يكون بالمكتب ة
فيوجد العديد من مصادر المعلومات المتاحه والتى يكون للمتعلم الحرية فى إختيار ما يريد.
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المستوى الثالث :برمجيات ھيبرميديا إستكشافية
ف ى ھ ذا المس توى يك ون ل دى المتعلم ين إمكاني ة إستكش اف وتك وين تعل يمھم بم ا ل ديھم م ن
إمكاني ة الوص ول ألى م ن المعلوم ات  ،وھ ذا المس توى أكث ر فائ دة م ع المتعلم ين ال ذين ل ديھم
مع ارف س ابقة ع ن مفھ وم مع يم يح اولون اإلس تزادة حول ة لم ا يتيح ه لھ م م ن تحك م أعل ى م ن
تعلمھم(٦٥ :٢٣) .

أنواع برامج الكمبيوتر التعليمية:
يوضح الغريب زاھر إسماعيل )٢٠٠١م( أنواع برامج الكمبيوتر التعليمية فيما يلى:
 التدريب والممارسة للمھارات التعليمية المختلفة. حل المشكالت. تطوير مھارات الكتابة. المحاكاة للمفاھيم العلمية. التدريب المھنى. اإلتصال التعليمى للمدرسين والطالب فى األماكن البعيدة. التعليم التعاونى. -إدارة أنشطة الفصل وحفظ السجالت التعليمية (٦٦ :١١) .

أنواع برمجيات تأليف تطبيقات الھيبرميديا:
يذكر الغريب زاھر إسماعيل )٢٠٠١م( أن تدريس لغات البرمجة مثل لغات )بيسك
وكوبل وباسكال( وغيرھا لم يعد لھا جدوى في برمجة المواد التعليمية بنفس الدرجة السابقة
ويرجع ذلك إلي أنه تم نشر العديد من برامج التأليف والعرض المعده من قبل شركات إنتاج
أنظمة تشغيل الكمبيوتر التي يمكن إستخدامھا بسھوله وسرعة لتصميم وعرض برامج
الكمبيوتر التعليمية والتي من بينھا برامج :
)  Power point ( Micro soft corporation
)  Authorware (Macro media
)  Kid pix ( Broder Bund Soft ware
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)  Claris Works ( File maker,inc
)  Hyper studio ( Roger Wagner Publishing
)  Digital Chisel ( Pierian Spring Soft ware
) ( ٦٧ ، ٦٦ : ١١
ومن خالل عرض ما سبق حول مفھوم الھيبرميديا ومن خالل المراجع المتخصصة
يمكن استخالص اآلتي :
 أجمعت معظم الدراسات والمراجع على أن الھيبرميديا نظام مستقل وليس مرادفا لغيره مماسبق من تطبيقات بل أن معظم التطبيقات التي سبقته في الظھور تعد جزءا منه.
 تؤسس على فلسفه سھولة تناول أجزاء كبيرة من المعلومات بھدف إستفاده الطالب . تقدم أنظمة الھيبرميديا البرامج التعليمية وفقا إلحتياجات المتعلمين مع القدرة على إعادةتشكيل المعلومات وفقا لحاجة المتعلمين .
 تسمح للمتعلم بتناول أجزاء من المعلومات أو جميع المعلومات مع القدرة على التحكم فيعرض المعلومات والتفاعل معھا .
 أنھا إرتباطات غير خطيه ومتفرعه وغير متتابعه ويمكن إسترجاعھا بطرق متعدده عنطريق األنظمة األساسية للكمبيوتر .
 أنھا إرتباط بين أشكال المعلومات المخزنة على وسائل متنوعة مثل المستنداتوالمطبوعات والفيديو والصور والرسوم المتحركة والصوت والموسيقى والنصوص.

مراحل تصميم البرنامج التعليمى:
يوضح إبراھيم عبد الوكي ل الف ار )٢٠٠٠م( أن دورة إنت اج البرمجي ات التعليمي ة ت تم وفق ا
لخمس مراحل ھى :

 -١مرحلة التصميم :Design
وھى المرحلة التى يضع المصمم فيھا تصورا شامال لمشروع البرمجية أو الخطوات
العريضة لما ينبغى أن تحتوية البرمجية من أھداف ومادة علمية وأنشطة وتدريبات
وتتضمن مايلى:
 -تحديد األھداف العامة والخاصة للمقرر المستھدف  ،ومصادر إشتقاقھا.
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 تحديد اإلختبارات التى ينبغى أن تشمل المقرر بالكامل والتى تطبق على المتعلم ين قب لدراستھم للمقرر ،بھدف تحديد مستوياتھم وتسكينھم فى الجزء المالئم.
 تحديد تصور عن كيفية جمع البيانات الخاصة بأداء الطالب وتسجيلھا وكيفي ة ت وجيھھمطبقا لتلك البيانات.

 -٢مرحلة التجھيز واإلعداد :Preparation
ھ ى المرحل ة الت ى ي تم فيھ ا تجھي ز متطلب ات التص ميم م ن م واد علمي ة وأنش طة
وصور وأص وات ولقط ات في ديو وك ذا الب رامج الخاص ة بع رض األص وات والص ور
ولقطات الفيديو وتنقيحھا وإعادة إنتاجھا ووضعھا فى الشكل المناس ب لمتطلب ات إنت اج
البرمجية وفقا لما يلى:
 صياغة األھداف التعليمية لموضوع البرمجية بوض وح بطريق ة إجرائي ة م ع التأك د م نتسلسلھا الصحيح وترتيبھا بشكل منطقى يتناسب وطبيعة المادة المستھدفة.
 تحليل محتوى موضوع البرمجية وتنظيمة وإعادة صياغتة فى تتابع منطقى سيكولوجى ،وتحديد المفاھيم والحقائق الرئيسية  ،وتحليل المھارات المتضمنة.
 تحليل خصائص الم تعلم م ن حي ث المس توى العلم ى والمھ ارات النوعي ة الالزم ة للب دءفى تعلمه.
 تحدي د الوس ائط التعليمي ة الت ى ينبغ ى أن تتض منھا البرمجي ة والمتمثل ة ف ى األش كالالتوضيحية والحركة  ،والفيديو  ،واأللوان  ،والخطوط.
 تحدي د ط رق وإس تراتيجيات التعل يم الت ى ينبغ ى أن تتض منھا البرمجي ة م ع مراع اةمالئمتھا لألھداف ولمستوى المتعلمين وإستخدامھا بصورة فعالة.
 تحديد ووصف طرق وإستراتيجيات إستثارة دافعية المتعلم ين لل تعلم  ،بم ا يض من ع دمنفور المتعلمين منھا  ،ومناسبتھا لحاجاتھم وأعمارھم الزمنية.
 تحديد أنواع األسئلة التى تتضمنھا البرمجية لحث المتعلمين على المش اركة بفاعلي ة م عالتأكد من الصياغة السليمة لألسئلة ومراعاة األھداف.
 -تحديد وسائل التقويم المالئمة لموضوع البرمجية .

 -٣مرحلة كتابة السيناريو :Scenario
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وھى المرحلة التى يتم فيھا ترجم ة الخط وط العريض ة الت ى وض عت ف ى مرحل ة التص ميم
إلى إجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق مع الوضع ف ى اإلعتب ار م ا
تم إعداده وتجھيزه فى مرحلة اإلعداد من متطلب ات  ،وھن اك بع ض القواع د العام ه الت ى ينبغ ى
مراعاتھا عند كتابة سيناريو البرمجية:
 التخلص من أسر المادة المطبوعة فالبرمجية ليست ترجمة مباشرة لمضمون الكتاب. يخصص لكل فقرة موضوعا أو فكرة واحدة. التركيز على النقاط الرئيسية والصعبة. عدم ملئ الشاشة بالنصوص واألشكال مع ترك ھوامش وفواصل كافية. إب راز اإلج راءات المھم ة م ن النص وص واألش كال بإس تخدام األل وان وتغيي ر أبن اطالحروف.
 تحاش ى الجم ل الطويل ة والمعق دة والمص طلحات المھج ورة واإلختص ارات المخل ةبالمعنى والمرادفات بقدر اإلمكان.
 مراعاة مستوى المتعلم من حيث مستوى الكتابة وحصيلة مفرداته اللغوية. مراع اة تسلس ل الع رض ومنطقيت ه م ن خ الل التمھي د والتركي ز عل ى الج وھر  ،وت ركالتفاصيل التى تشتت الطالب  ،واإلنتقال من البسيط إلى المعقد.
 تجنب اإلنتقال السريع من شاشة إلى أخرى أثناء الع رض إلعط اء فرص ة كافي ة لم تعلمللقراءة والتفكير واإلستجابة.

 -٤مرحلة التنفيذ :Executing
وھى المرحلة التى يتم فيھا تنفيذ السيناريو فى صوره برمجية  ،ھذا وينبغى على
المنفذ القيام بالمھام التالية قبل البدء فى التنفيذ:
 التدريب على إمكانات الكمبيوتر والتدريب على تشغيلة. التدريب على إستخدام الكمبي وتر ف ى س ماع العدي د م ن الم ؤثرات الص وتية  ،ومش اھدةالعدي د م ن الص ور الثابت ة والمتحرك ة  ،والرس وم المتحرك ة  ،والرس وم التوض يحية ،
ولقطات الفيديو  ،وكذلك التدريب عل ى ال تحكم فيھ ا ونس خھا ودمجھ ا بھ دف إختي ار م ا
يلزم إلنتاج البرمجية المستھدفة.

 -٥مرحلة التجريب والتطوير :Development

- ٣٤ -

وھى المرحل ة الت ى ي تم فيھ ا تجري ب البرمجي ة بھ دف التع رف عل ى م دى فاعليتھ ا وك ذلك
للتحسين والتطوير(١١٠-٣٥ :٢) .

- ٣٥ -

توضح زينب محمد أمين )٢٠٠٠م( الخطوات العامة لتص ميم برن امج كمبي وتر تعليم ي م ن
خالل المخطط التالي :
١

تقييم الحاجات

٢

التخطيط القبلي

٣

تصميم الدرس

٤

التأليف

-١األھداف العامة
-٢األغراض التعليمية
-٣تنظيم المحتوى
-٤المتطلبات القبلية
-٥تقويم الخطة
-١خرائط التدفق
-٢المحتوى
-٣التفاعلية
-٤أنماط االستجابة
-٥التفرع في تناول المحتوى
-٦التدرج في عرض المحتوى
-١اختيار برنامج التأليف
-٢التوجھات التعليمية
-٣التوجھات العالجية
-٤تغذية الرجع الدافعة
-٥تقييم المحتوى التعليمي
-٦الوسائل المستخدمة

التجريب االستطالعي
٥
التنقيــح

الموثوقية للبرنامج
٦

 -١تصميم الشاشات
-٢النص والتھجي والقواعد اللغوية
-٣الرسوم البيانية ،الصوت  ،الفيديو
-٤مناسبة األشكال
-٥طرق التنفيذ
-٦مالحظات المتعلمين
-١تحصيل المتعلمين
-٢النفقــات
-٣التعميــم

التنقيــح

٧

انتاج البرنامج في صورة مرئية

شكل رقم ) ( ١

) (١٥١ – ١٤٩ : ٢١

 - ٣٦وتحدد زينب محمد أمين )٢٠٠٠م( المعايير التالية لتصميم وإنتاج البرامج الكمبيوترية
الجيدة:
 -١الھدف :Object
يجب أن يكون الھدف من البرنامج أو عملية البرمجة واضح ومحدد ويقدم للمتعلم فى
بداية عرض البرنامج.
 -٢مستوى المتعلـم :Learn Level
البد أن يتناسب المحتوى التعليمى للبرنامج المتعلم من ناحية العمر ،الخبرة  ،والخلفية
الثقافية والمستوى التحصيلى واألكاديمى  ،والمرحلة التعليمية  ،مع إمكانية إستخدام البرنامج
بشكل مستقل أو بدون مساعدة.
 -٣السلوك المدخلـى :Enter Behavior
يجب تحديد السلوك المدخلى للمتعلم والتأكيد على تعلم المھارات السابقة Perquisite
 Skillsالتى تمكنه من اإلنتقال إلى تعلم المفاھيم الجديدة.
 -٤التفاعـل :Interaction
يتمثل فى إيجابية المتعلم وتفاعله مع محتويات البرنامج وتغيير إتجاھاته نحـو الكمبيوتـر
أو الموضوعات المتعلمة واإلستجابة عليھا وفھمھا وتقييمھا وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة
المناسبة.
 -٥جذب إنتباه المتعلـم Learn Attractive
يجب أن يتضمن البرنامج العديد من مصادر التعلم مثل :الرسوم والصور ،والصوت
والرسوم المتحركة  ،ومقاطع من الفيديو ،والجداول اإللكترونية والتى تساعد على زيادة دافعية
المتعلم للتعلم عن طريق تحسين العرض التدريسى.

 -٦المساعـدة :Help

 - ٣٧وھى أمر ضرورى فى إعداد برامج الكمبيوتر وتتم عن طريق توافر بعض اإلرشادات
والتوجيھات التى توضح كيفية العمل بالبرنامج  ،وكيفية معالجة الخيارات الموجودة  ،أو
بتوفير المساعدة للمتعلم حسب إستجابته ومتطلباته بشكل ال يجعل المتعلم إعتماديا.
 -٧األمثلة :Examples
يفضل أن يتضمن البرنامج ألمثلة متنوعة من حيث الكـم بما يساعـد علـى تيسير تعليم
المحتوى  ،وأن تكون متدرجة فى مستوى الصعوبة والتعقيد بحيث تتحدى قدرات المتعلم
ليبتكر ويبدع.
 -٨التدريبات :Exercises
يجب أن تقدم التدريبات بشكل ال يشعر المتعلم بالرتابة والملل من البرنامج من خالل
مراعاة تنوعھا وكفايتھا بالنسبة له.
 -٩تحكم المتعلم :Learning Control
يفضل أن تتاح للمتعلم فرصة كبيرة للتحكم فى عرض محتويات البرنامج واإلبحار خالله
 ،أو التحكم فى وقت اإلستجابة ووقت عرض المادة التعليمية  ،أو إختيار المساعدة ونوعيتھا ،
أو فى إختيار التدريبات ومستوى صعوبتھا  ،أو التوقف فى عرض البرنامج والخروج منه فى
أى وقت يشاء.
 -١٠التقويم :Evaluation
البد أن يتضمن البرنامج تقويم ذاتى يتبعه تغذيه راجعة عن طريق عرض بيان يوضح
للمتعلم أدائه ومعدل تعلمه.
 -١١التشخيص والعالج :Diagnosis And Premeditation
يتطلب ذلك تضمن البرنامج لبعض األنشطة العالجية واإلثرائية.
 -١٢التغذية الراجعة :Feed Back

 - ٣٨يجب توافر تغذية راجعة متنوعة وفقا ألنماطھا أو مستوياتھا بإعتبارھا عامل رئيسى فى
برنامج الكمبيوتر والتى من شأنھا تنبيه المتعلم ومعرفته لنتائج ما يقوم بأدائه من مھام تعليمية ،
ھل ھو أداء صائب أم ناقص أم خاطئ  ،وتعزيز األداءات الصحيحة مما يساعد على تدعيم
وتثبيت المعانى واإلرتباطات المرغوبة واإلبقاء عليھا فى التراكيب العقلية – المعرفية
والسلوكيـة – للمتعلم  ،كما تساعد على تيسير التعلم وزيادة ثقته بنتائجه التعليمية  ،وتدفعه
لتركيز جھوده فى أداء المھام التعليمية الالحقة  ،وتصحيح األخطاء أو األفكار الخاطئة وتھذيب
إساءات الفھـم لدية.
 -١٣طرق اإلبحار :Navigating
تعدد نقاط البدء فى عرض المحتوى تبعا إلحتياجات المتعلم يساعده على القدرة على
التعلم  Learn Abilityوالقدرة على اإلستخدام  Usabilityللبرنامج  ،والتفاعل معه
 ، Interactivityوالقفز إلى مايريد تعلمه أوال  ،وتتمثل أدوات اإلبحار فى الرموز التصويرية
 ، Iconsواألزرار  ، Buttonsوالتلميحات اللونية  Color Cuesوالمناطق النشطة Live
 ، Areaوالتلميحات النصية  ، Contextual Cuesوالرسوم  Mnemonicsوغيرھا من
األدوات التى تساعد المتعلم على التخطيط للتعلم.
 -١٤البنية والتتابع :Unit & Sequence
وتتمثل فى طرق تنظيم المحتوى والتى تحدد طرق الترابط بين المفردات أو الوحدات
والمعلومات المختلفة ما بين الخطية الملزمة  ،والھرمية  ،والشبكية  ،والھرمية الشبكية ،
والعشوائية والتى تتيح للمتعلم حرية التجول فى البرنامج مع مراعاة خلو المحتوى من األخطاء
الھجائية والنحوية والمطبعية واألنماط الخاصة بالساللة أواللون أوالجنس.
 -١٥نوع التصميم :sign Type
ھل صمم البرنامج لإلستخدام الفردى أم الجماعى؟

 -١٦تصميم الشاشة :Screen Design

 - ٣٩يج ب تحدي د ك م المعلوم ات الت ى ي تم تق ديمھا ف ى الشاش ة الواح دة  ،وك ذلك ع دد األل وان
والرسوم التى تزيد من فعالي ة ال تعلم وتمث ل أس اليب ج ذب اإلنتب اه وزي ادة الدافعي ة لدي ة  ،أيض ا
حج م الكلم ة المكتوب ة والمس افة ب ين الس طور ،وإس تخدام األح رف الداكن ة والخلفي ة الفاتح ـة
والعكس  ،وطرق اإلنتقال من شاشة ألخرى مع مراعاة التأثيرات البصرية المناسبة.
 -١٧متطلبات العرض :Display Requirements
يتمثـل فى تحديـد متطلبـات البرنامـج من سـعة ذاكرة الكمبيوتـر ونوعـه وطـرق
التحميـل(١٥٨ – ١٥٣ :٢١) .
ويشير إبراھيم عبد الوكيل الفار )١٩٩١م( إلى المعايير التالية لبرنامج الكمبيوتر التعليمى
الجيد:

 -١معايير خصائص المحتوى:
 أن تتبنى البرمجية نظريات تربوية صحيحة فى عرضھا للمحتوى. دقة المحتوى وسالمته العلمية. أن تستخدم البرمجية أنشطة تعليمية مقبولة. تناسب مقدار التعلم مع مايستغرقة المتعلمون من وقت. وضوح التسلسل والتتابع المنطقى للدروس. يراعى تحقيق األھداف المذكورة. اإلستخدام المالئم لألصوات واأللوان. اإلستخدام المالئم للرسوم والنماذج المتحركة. الت رابط ب ين أس لوب التمثي ل وحرك ة الرس وم والنم اذج بأھ داف المحت وىومضمونه.

 -٢معايير خصائص إستخدام الطالب:
 التتطلب معرفة مسبقة للطالب بالكمبيوتر. التتطلب من الطالب الرجوع لدليل التشغيل. توفر للطالب تغذية راجعة لإلستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء. -تتيح للطالب أن يتحكم فى معدل عرض المعلومات.

 - ٤٠ تتيح للطالب أن يتحكم فى تسلسل محتويات الدرس. تتيح للطالب أن يتحكم فى إختيار الدروس. تتيح للطالب أن يختار العودة لمراجعة أجزاء معينة من درس معين. س ھولة ق راءة النص وص المعروض ة عل ى الشاش ة بإس تخدام ح روف ذات أحج اممناسبة.
 -التقليل من اإلعتماد على المعلم.

 -٣معايير خصائص تشغيل البرمجية:
 سھولة الدخول إلى البرمجية والخروج منھا. ترابط عرض دروس البرمجية على الشاشة مع المضمون. التنسيق على الشاشة واضح وجميل . تتيح إختيار أجزاء محددة من محتوى البرمجية. نصوص البرمجية سليمة اللغة واضحة المعنى. تستخدم البرمجية إمكانيات الكمبيوتربشكل جيد(٣٢٩ – ٣٢٦ :١) .ويذكر ج  .ديدمان ١٩٩٧) G. Deadmanم( أن الھيبرميديا ھى وصف لقاعدة
بيانات الحاسب فى الوسائط المتعددة  ،وفيھا تترابط المعلومات من خالل عالقات مترابطة
تسمح بإمكانية تخزين النص والصوت وصور الفيديو(١٦ : ٦٥) .
ويتفق محمد سعد زغلول وأخرون )٢٠٠١م( على أن الھيبرميديا عبارة عن برنامج
لتنظيم وتخزين المعلومات بطريقة متتابعة  ،وفى نفس الوقت أحد أساليب التعلم الفردى المبنى
فى شكل إطارات مختلفة تساھم فى زيادة دافعية المتعلم على التعلم اإليجابى من خالل تغذية
راجعة تساھم فى التعزيز المباشر وترتكز على سرعة المتعلم الذاتية بما يتمشى مع قدراتة
الخاصة(١٣١ :٤٧) .
ونظرا ألھمية الھيبرميديا فى تعلم مھارات األنشطة الرياضية بصفة عامة فقد إستخدم
الباحثون ھذا األسلوب فى كثير من الدراسات والبحوث ومنھا دراسة كل من أسامة أحمد عبد
العزيز)٢٠٠١م( ) ، (٩محمد حسن رخا )٢٠٠٣م( ) ، (٤٢حازم مصطفى عبد

 - ٤١القادر)٢٠٠٥م( ) ، (١٧سالى محمد عبد اللطيف )٢٠٠٥م( ) ، (٢٣مايــسة محمد عفيفى)
٢٠٠٦م( ) ، (٣٧غادة محمد يوسف )٢٠٠٦م( ) ، (٣٠وقد أظھرت نتائجھم أن إستخدام
أسلوب الھيبرميديا يعمل على تعلم بعض مھارات األنشطة الرياضية  ،كما أكدت على أھمية
الھيبرميديا فى اإلرتقاء بجوانب العملية التعليمية وانھا ساعدت المعلم على تحقيق أھداف
دروسة.

الالئحة الداخلية للمدارس الرياضية التجريبية:
 تنشأ مدارس رياضية تجريبية إعدادية وثانوية متكاملة )بنين وبنات(. تق وم م ديريات التربي ة والتعل يم بالمحافظ ات بتوفي ق أوض اع الم دارس الرياض يةالموجودة حاليا بحيث تتفق مع أحكام ھذا القرار.

أھداف المدرسة:
 -١إكتشاف القدرات والمواھب والعمل على صقلھا وتدريبھا على أيدى مدرسين ومدربين
متخصصين ذوى كفائة عالية.
 -٢اإلرتفاع بمستوى األداء الحركى للتلميذ من خالل أنشطة رياضية موجھ ه تحق ق النم و
الكامل المتزن )معرفيا ومھاريا ووجدانيا(.
 -٣اإلرتقاء بمھاراتة فى األنشطة المختارة وفقا لميوله وإستعداداته.
 -٤الممارسة بصورة تؤھلة لقطاع البطولة لتكوين جيل من األبطال الرياضيين.

نظام التعليم:
 -١يك ون نظ ام التعل يم وف ق أحك ام ق انون التعل يم رق م  ١٧٩لس نه ١٩٨١م وتعديالت ة
باإلضافة إلى منھج للتربية الرياضية.
 -٢تكون الدراسة بھذه الم دارس عل ى النح و المعم ول ب ه ف ى الم دارس الرس مية م ن ذات
المرحلة )إعدادى -ثانوى( بما ال يتعارض مع ما يرد فى الالئحة.
 -٣تك ون المدرس ة ذات فت رة دراس ية واح دة  ،منف ذة لنظ ام الي وم الكام ل  ،وأال تك ون
الدراسة مختلطة.
 -٤تك ون المدرس ة م زودة بالمالع ب والمنئش أت الرياض ية المناس بة  ،ومجھ زة ب األدوات
الرياضية الخاصة باألنشطة المختارة.
 -٥يتوفر بالمدرسة دورات مياة كاملة ملحقة بھا وحدات خلع المالبس.

- ٤٢ -

 -٦ي تم ت وفير الم دربين الترب ويين ذوى الكفائ ة العالي ة  ،والمتخصص ين ف ى الت دريب
الرياضى من التربية والتعليم ثم من الھيئات األخرى  ،ويشترط الحص ول عل ى ش ھادة
التدريب من الجھات المختصة  ،وأن يك ون مس تمرا ف ى الت دريب لم دة س نتين س ابقتين
على األقل.
 -٧يتم توفير الرعاية الطبية المستمرة بالمدرسة.

خطة الدراسة:
 -١يطب ق ف ى ھ ذه الم دارس نظ ام التعل يم ف ى الم دارس العام ة م ن حي ث المن اھج ونظ م
التقويم.
 -٢تسير الدراسة طبقا للخطة الدراسية المطبقة بالمدارس اإلعدادية كما يلى:
 الحصص األسبوعية للتربية الرياضية طبقا لما ھو مخصص للمادة لك ل ص فدراسى.
 ثم انى حص ص لك ل مجموع ة )س لة – ط ائرة – ي د  -ألع اب ق وى  -ھ وكى(ينفذ خاللھا المنھاج التدريبى الخاص.
 -تعامل كل حصتين للصف الدراسى الواحد بمثابة فترة تدريبية واحدة.

المنھاج:
 -١تق وم اللج ان المتخصص ة بوض ع من اھج خاص ة لم ادة التربي ة الرياض ية )نظ رى
وعملى(.
 -٢تقسم المناھج إلى مجموعتين:
 المنھج الخاص بالتربية الرياضية بمدارس التعليم العام. الم نھج الخ اص بك ل رياض ة مدرج ة بالخط ة بحي ث يش مل عل ى ج زء نظ رىوبرامج تدريبية مقننة.
 تنفي ذ المن اھج ف ى المالع ب والمنش أت داخ ل المدرس ة أو خارجھ ا عن دالضرورة.

اإلمتحانات:
 -١تعد المدرسة اإلعدادية الرياضية التالمي ذ لحص ول عل ى ش ھادة إتم ام الدراس ة لمرحل ة
التعليم األساسى.

- ٤٣ -

 -٢تطبيق أحك ام الق انون التعليم ى رق م  ١٣٩لس نة ١٩٨١م وتعديالت ة ف ى ش أن إمتحان ات
النقل واإلمتحانات العامة.
 -٣تكون مادة التربية الرياضية مادة أساسية )نجاح ورسوب((٧-١: ٥٩) .

المھارات األساسية فى كرة اليد:
وھ ى ال ركن األساس ى والفع ال ف ى تحقي ق فن ون اللعب ة والف وز ألى فري ق  ،وتتمي ز بأنھ ا
مترابطة ال يمكن الفصل بين الجزئيات المكونة لھا  ،كذلك تحتوى على العدي د م ن اإلس تجابات
الحركية المتنوعة لمتغيرات غير متوقعة ف ى البيئ ة الخارجي ة الغي ر متوقع ة م ن المن افس  ،ألن
الالعب داخل الملعب يقوم باألداء فى ظروف تصعب من التنبؤ بمتطلبات محددة ألداءة  ،حيث
أن خطط اللعب فى كرة اليد تتمي ز بتع دد وتن وع المتطلب ات المھاري ة المطلوب ة لتنفي ذھا  ،وھ ذه
المتطلبات المھارية دائم ا م ا تك ون مركب ة ف ى جم ل حركي ة تت ألف م ن حي ث التك وين ف ى ع دة
أداءات وحيدة مثل )اإلستالم أو التمري ر أو التص ويب(  ،أو ع دة أداءات متك ررة مث ل )الج رى
بالكرة(  ،أو عدة أداءات تشمل األثنين معا مثل )اإلستالم ثم الجرى ثم التمرير(  ،ويتطل ب ھ ذا
تسلسل األداءات الحركية ودمج وإنصھار المرحلة النھائية فى المرحلة اإلعدادي ة ل ألداء٦١) .
(٢٠:
وتنقسم مھارات كرة اليد إلى:
المھارات الھجومية  -المھارات الدفاعية  -مھارات حارس المرمى.

المھارات الھجومية:
إن إتق ان الع ب ك رة الي د للمھ ارات الھجومي ة الفردي ة  ،يھيئ ة كمھ اجم ف ردى م ن تحقي ق
الخطط الھجومية الفردية أو بالتعاون مع الزمالء  ،فمھما بل غ المس توى الخطط ى والنفس ى وم ا
إلى ذلك من متطلبات األداء األمثل للواجبات الھجومي ة ل ن تتحق ق النت ائج المرج وة م الم ي رتبط
ذلك باإلتقان التام لألداء األمثل للمھارات الھجومية(٩: ٣٨) .

وتشمل المھارات الھجومية على:

إستقبال الكرة:
 -لقف الكرة ) باليدين – بيد واحدة (.

- ٤٤ -

 إيقاف الكرة. -التقاط الكرة ) المدحرجة من األمام -المدحرجة من الجانب (.

التمرير:
 التمريرة الكرباجية )من اإلرتكاز – من الجرى (. التمريرة البندولية )لألمام – للخلف – للجانب (. -التمريرة الصدرية )باليدين _ بيد واحدة (.

التصويب:
 التصويبة الكرباجية ) من األرتكاز – من الجرى (. التصويب بالوثب )ألعلى – لألمام (. التصويب بالسقوط )لألمام – للجانب (. التصويب بالطيران. -التصويب الخلفى(١٢٥-٧٠: ٥٣) .

الخداع:
 قب ل التص ويب )بالتص ويب ث م التص ويب – ب التمرير ث م التص ويب – بالجس م ث مالتصويب(.
 قبل التمرير)بالتصويب ثم التمرير– بالتمرير ثم التمرير– بالجسم ثم التصويب (. قبل التنطيط )بالتصويب ثم التنطيط _ بالتمرير ثم التنطيط – بالجسم ث م التنط يط(.)(٢٦-٢٥: ٦١

المھارات الدفاعية:
وھى أحد قطبى المھارات األساسية التى تتكون منھا اللعبة والتى من خالل إجادتھ ا يمك ن
ألى فريق أن ينھى أى مباراة لصالحة  ،ورغ م أن المھ ارات الدفاعي ة ل م تلق ى اإلھتم ام الك افى
خالل التدريب إال أنھا تلقى اإلھتمام من خالل التنوع فى إنج اح مھ ارات الالع ب وتنفي ذ ط رق
اللعب  ،وبقدر إتقان الالعب ألداء ھذه المھارات بقدر إرتفاع مستواه الفنى.
وتشمل المھارات الدفاعية على:
 وضع اإلستعداد الدفاعى. -المراقبة.

- ٤٥ -

 قطع وتشتيت الكرة. المقابلة. حائط الصد. التغطية. التخلص من الحجز. التسليم والتسلم. -جمع الكرات المرتدة(٦٨ :٥٢) .

مھارات حارس المرمى:
يعتب ر ح ارس المرم ى م ن أھ م مراك ز اللع ب ف ى ك رة الي د  ،فھ و مرك ز حس اس وھ ام
بالنسبة للفريق حيث يعتبر حارس المرمى المدافع اإلخير ف ى الفري ق وھ و ال ذى يح دد المص ير
النھائى لھجمة المنافس  ،كما ھو المھاجم األول الذى يبدأ باللعب(٨٠ :٥٢) .
وتشمل مھارات حارس المرمى على :
 وقفة اإلستعداد الدفاعية. التحركات داخل المرمى وداخل المنطقة. الدفاع ضد التصويبات العالية والسفلى. الدفاع ضد تصويبات الجناحين. قطع الكرة إفساد الھجوم الخاطف. جمع الكرات المرتدة(٣٣: ٤١) .ويرى الباحث أنه يجب أن تنال التربية الرياضية المدرسية نصيبھا من التقدم التكنولوجى
وخصوصا فى تعلم مھارات كرة اليد فينتقل التدريس من طرق تعتمد على سلبية المتعلم
والمعلم إلى أساليب حديثة متطورة تنتقل فيھا العملية التعليمية من المعلم إلى المتعلم  ،ويكون
دور المعلم ھو التوجية واإلرشاد  ،كما أنھا تسھل من عملية التعليم وتقلل من زمن التعلم
للتالميذ مما يؤدى إلى زيادة الكفاءة فى التعلم لدى التالميذ.

ثانيا :الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسات والبح وث الس ابقة ذات أھمي ة بالغ ة لم ا تتض منة م ن حق ائق ومعلوم ات ،
وم ا توص لت إلي ه م ن نت ائج يعتب ر بمثاب ة ال ذخيرة العلمي ة الت ى يس تخدمھا الباح ث  ،والرؤي ة

- ٤٦ -

العلمية الصحيحة فى إتباع الخط وات الموض وعية لإلج راءات المختلف ة ف ى بحث ة  ،وف ى إيج اد
الحلول المناسبة للصعوبات الت ى تعت رض طريق ة  ،كم ا أنھ ا تني ر الطري ق أم ام الباح ث  ،ذل ك
ألنھا تلعب الدور الھام فى ترتيب األفكار البحثية التى يجب أن تراعى فى منھجية ھ ذه الدراس ة
البحثية الماثلة  ،باإلضافة إلى اإلسترشاد بالطرق المختلفة للمعالجات اإلحصائية.
ولما كان الباحث يتعرض بالدراس ة لت أثير إس تخدام الھيبرمي ديا عل ى تعل م بع ض مھ ارات
ك رة الي د لتالمي ذ الم دارس اإلعدادي ة الرياض ية  ،فق د إھ تم الباح ث بالدراس ات والبح وث ذات
العالقة بالدراس ة الحالي ة وذل ك ب اإلطالع عل ى العدي د م ن األبح اث والمراج ع العلمي ة  ،وك ذلك
اإلستعانة بشبكة اإلنترنت لإلستفادة من الدراسات التى أجريت فى المجاالت الرياضية األخ رى
عامة ولعبة كرة اليد خاصة.
ونظرا إلختالف توقيت إجراء ھذه الدراسات واألبح اث ل ذا فس وف يق وم الباح ث بعرض ھا
من خالل الترتيب التصاعدى بدءا من تاريخ نشر كل دراسة على حدة من األقدم إلى األحدث ،
كما سيصنفھا الباحث إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية.
وفيما يلى عرض لھذه الدراسات.

- ٤٧ -

أوال :الدراسات العربية
جدول رقم )(١
م

إسم الباحث

١

منى محمد محمود
)(٥٤

عنوان البحث
فاعلية

برامج

الكمبيوتر

نوع
البحث

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

دكتوراة

التجريبي

 ٩٦طالبة

المتوسط الحسابى

أھم النتائج
-

أن أسلوب الجمع بين الصور

متعددة الوسائل القائمة على

اإلنحراف

الثابتة والرسوم المتحركة في

الرسوم والصور المتحركة في

المعيارى

برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل

تعليم المھارات الحركية.

الوسيط

أعطى أفضل نتائج عند تعلم

معامل اإللتواء

المھارة الحركية مع مراعاة البدء

)٢٠٠٠م(

إختبار )ت(

بعرض

معامل اإلرتباط

استخدام

الصور
الرسوم

المتحركة
في

ثم

تجزئة

المھارة.
٢

أسامة أحمد عبد

أثر برنامج تعليمي باستخدام

ماجستير

التجريبي

 ٢٠طالب

المتوسط الحسابى

-

إستخدام برمجية الكمبيوتر كان

العزيز

الھيبرميديا على تعلم مسابقة

اإلنحراف

أكثر تأثيرا على تعلم مسابقة

)(٩

الوثب العالي لدى المبتدئين .

المعيارى

الوثب العالي والتحصيل المعرفي

)٢٠٠١م(

الوسيط

من البرنامج المتبع بالمدرسة

معامل اإللتواء

) الشرح والنموذج ( .

إختبار )ت(
معامل اإلرتباط

-

فاعلية البرمجية التعليمية على
آراء وانطباعات العينة.

 - ٤٨تابع جدول رقم )(١
م

إسم الباحث

عنوان الرسالة

نوع
البحث

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

٣

حسام الدين نبيه

تأثير إستخدام بعض وسائل

ماجستير

التجريبى

 ٩٠طالب

المتوسط الحسابى

أھم النتائج
-

جميع األساليب المستخدمة فى

عبد الفتاح

تكنولوجيا التعليم فى تعلم

اإلنحراف

البحث لتعليم المھارات األساسية

)(١٨

بعض المھارات األساسية لكرة

المعيارى

للعبه كرة اليد لھا تأثير إيجابى

اليد.

الوسيط

على

معامل اإللتواء

المھارى.

)٢٠٠٢م(

إرتفاع

مستوى

األداء

إختبار )ت(
معامل اإلرتباط
٤

زينب دردير عالم

التع رف عل ى ت أثير إس تخدام

إنتاج

)(٢٠

الھيبرمي ديا عل ى تعل م بع ض

علمى

التجريبى

 ٢٠طفل

المتوسط الحسابى

-

البرنامج

المستخدم

له

تأثير

اإلنحراف

إيجابى فى تعلم المھارات قيد

مھارات كرة اليد لدى أطف ال م ا

المعيارى

الدراسة )الرمى – اإلستقبال –

قبل المدرسة.

الوسيط

التنطيط(

معامل اإللتواء
إختبار )ت(
معامل اإلرتباط

 - ٤٩تابع جدول رقم )(١
عنوان الرسالة

م

إسم الباحث

٥

محسن محمد أبو

برنامج

النور ،محمد ذكى

أسلوب الھيبرميديا وأثره على

)(٣٩

تعلم بعض مھارات المصارعة
لدى

تعليمى

طالب

كلية

نوع
البحث

المنھج

العينة

بإستخدام

إنتاج

التجريبي

٤٠طالب

علمى

التربية

٦

 ،مصطفى عبد

أسلوب

الھيبرميديا على تعلم مھاراتى

علمى

القادر
)(٤٩

المعيارى

قيد البحث من الطريقة التقليدية.

معامل اإلرتباط

إنتاج

التصويب

اإلنحراف

أكثر فاعلية على تعلم المھارات

إختبار )ت(
)٢٠٠٢م(

محمد على محمود

-

البرنامج بأسلوب الھيبرميديا كان

الوسيط

الرياضية.

تأثير

المعامالت
العلمية
المتوسط الحسابى

أھم النتائج

إستخدام
وضرب

الكرة

التجريبى

 ٤٠العب

المتوسط الحسابى

-

البرنامج بأسلوب الھيبرميديا كان

اإلنحراف

أكثر فاعلية على تعلم مھاراتى

المعيارى

التصويب وضرب الكرة بالرأس

بالرأس لدى المبتدئين فى كرة

الوسيط

لدى

القدم.

معامل اإللتواء

التقليدية.

)٢٠٠٢م(

إختبار )ت(
معامل اإلرتباط

المبتدئين

من

الطريقة

 - ٥٠تابع جدول رقم )(١
م

إسم الباحث

عنوان الرسالة

نوع
البحث

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

٧

جوزيف ناجى أديب

تأثير برنامج تعليمى باستخدام

دكتوراة

التجريبي

 ٨٢طالب

المتوسط الحسابى

)(١٦

أھم النتائج
-

يؤثر أسلوب الوسائط الفائقة

أسلوب الوسائط الفائقة على

اإلنحراف

تأثيرا إيجابيا على تعلم مھارات

تعلم بعض المھارات األساسية

المعيارى

تنس الطاولة قيد البحث وعلى

لتنس الطاولة للمبتدئين .

الوسيط

مستوى التحصيل المعرفى لطالب

إختبار )ت(

المجموعة التجريبية.

)٢٠٠٣م(

معامل اإلرتباط

٨

فاطمه محمد محمد

أثر برنامج تعليمى باستخدام

دكتوراة

التجريبى

 ٦٠تلميذة

المتوسط الحسابى

-

أن الھيبرميديا ساھمت بطريقه

فليفل

أسلوب الھيبرميديا على تعلم

اإلنحراف

إيجابيه فى تحسين األداء المھارى

)(٣٢

لدى

المعيارى

والمعرفى

وإنطباعات

تلميذات الحلقه الثانيه من

الوسيط

التلميذات.

التعليم األساسى.

معامل اإللتواء

مھارات

كرة

السله

)٢٠٠٣م(

إختبار )ت(
معامل اإلرتباط

وأراء

 - ٥١تابع جدول رقم )(١
م

إسم الباحث

٩

محمد حسن حسن

عنوان الرسالة
وضع

برنامج

بإستخدام

نوع
البحث

المنھج

العينة

ماجستير

التجريبى

 ٢٠طالب

المعامالت العلمية
المتوسط الحسابى

أھم النتائج
-

برمجية الكمبيوتر التعليمية بتقنية

رخا

الھيبرميديا لتعلم سباحة الزحف

اإلنحراف المعيارى

الھيبرميديا

)(٤٢

على البطن للمبتدئين.

معامل اإللتواء

إيجابية فى تحسين مستوى األداء

إختبار )ت(

المھارى لسباحة الزحف على

)٢٠٠٣م(

معامل اإلرتباط

البطن

ساھمت

ألفراد

بطريقة

المجموعة

التجريبية.
-

برمجية الكمبيوترالتعليمية كانت
أكثر تأثيرا على مستوى األداء
المھارى لسباحة الزحف على
البطن من الطريقة المعتادة.

١٠

محمد سعد زغلول ،

تصميم

برمجية

إنتاج

محمد على محمود ،

كمبيوتر تعليمية معدة بتقنية

علمى

وإنتاجية

التجريبي

 ٦٦طالب

المتوسط الحسابى

-

داللة

الفروق

بين

القياسين

اإلنحراف المعيارى

البعديين للمجموعتين التجريبية

ھانى سعيد عبد

الھيبرميديا وأثرھا على جوانب

إختبار )ت(

والضابطة فى التحصيل المعرفى ،

المنعم

التعلم لمھارات ضربات الكرة

معامل اإلرتباط

ومستوى األداء والتعلم للمھارات

)(٤٦

بالرأس لطلبة كلية التربية

قيد البحث لصالح المجموعة

الرياضية بطنطا.

التجريبيه.

)٢٠٠٣م(

 - ٥٢تابع جدول رقم )(١
م
١١

إسم الباحث
إجالل علي حسن

عنوان الرسالة
الوسائط

إستخدام

نوع
البحث

الفائقة

إنتاج

كوسيلة

علمى

المنھج
التجريبي

العينة
 ٢٨طالبة

المعامالت
العلمية
المتوسط الحسابى

-

التعلم باستخدام الوسائط الفائقة

اإلنحراف

أدى إلى تحسين الصفات البدنية
الخاصة بالضربة الساحقة في
الكرة الطائرة.

جبر

Hypermedia

)(٤

لتعليم مھارة الضربة الساحقة

المعيارى

في الكرة الطائرة.

معامل اإللتواء
إختبار )ت(

)٢٠٠٤م(

أھم النتائج

-

معامل اإلرتباط

التعلم باستخدام الوسائط الفائقة
أدى إلى تحسين مھارة الضربة
الساحقة في الكرة الطائرة.

١٢

أحمد محمد عبد

أثر برنامج تعليمى بإستخدام

إنتاج

على

علمى

الھيبرميديا

التجريبى

 ١٠طالب

المتوسط الحسابى

-

تفوق المجموعة التجريبية التى

اإلنحراف

أستخدمت برمجية الكمبيوتر فى
مستوى األداء المھارى لبعض

القادر

أسلوب

)(٧

مستوى أداء بعض المھارات

المعيارى

األساسية فى رياضة الكاراتية

معامل اإللتواء

المھارات

للمبتدئين.

إختبار )ت(

المجموعة الضابطة.

)٢٠٠٤م(

معامل اإلرتباط

-

األساسية

على

برمجية الكمبيوتر كانت أكثر
تأثيرا على مستوى اداء بعض
المھارات األساسية فى رياضة
كرة اليد عن األسلوب التقليدى.

 - ٥٣م

إسم الباحث

عنوان الرسالة

نوع
البحث

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

١٣

عثمان مصطفى

أثر برنامج تعليمى بإستخدام

إنتاج

التجريبى

 ٤٠طالب

المتوسط الحسابى

عثمان وھشام

أسلوب الھيبرميديا على تعلم

علمى

أھم النتائج
-

برمجية الحاسب األلى التعليمية

اإلنحراف

المعدة بتقنية الھيبرميديا ساھمت

محمد عبد الحليم

بعض

المھارات

بدرس

المعيارى

بطريقة ايجابية فى تعلم المھارات

)(٢٦

التربية

الرياضية

لتالميذ

معامل اإللتواء

قيد البحث لتالميذ المجموعة

إختبار )ت(

التجريبية.

المرحلة اإلعدادية.
)٢٠٠٤م(

معامل اإلرتباط

-

اإلنحراف

-

نسبة التحسن المئوية فى تعلم
المھارات قسد البحث للمجموعة
التجريبية أعلى من المجموعة
الضابطة.

١٤

أحمد عبد الفتاح

برناج

فاعلية

تعليمى

دكتوراة

التجريبى

 ٩٠طالب

أسھم البرنامج التعليمى بإستخدام

المعيارى

الوسائط الفائقى التداخل إيجابيا

التحصيل

معامل اإلرتباط

فى التحصيل المعرفى للمھارات

المعرفى ومستوى اإلنجاز

معامل اإللتواء

قيد البحث فى التذكر والفھم

مسابقات

معامل التمييز

للمعلومات والتحليل بدرجة أكبر

حسين

بإستخدام

)(٥

التداخل
الرقمى

الوسائل
على
لبعض

فائقة

الميدان والمضمار.
)٢٠٠٥م(

من الشرح النظرى.
-

أسھم البرنامج فى اإلنجاز الرقمى
للمسابقات وكذلك تقليل األخطاء.

 - ٥٤تابع جدول رقم )(١
م

إسم الباحث

عنوان الرسالة

نوع
البحث

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

١٥

أحمد يوسف سعد
الدين
)(٨

تأثير استخدام الوسائل الفائقة

ماجستير

التجريبي

 ٢٨طفل

المتوسط الحسابى

١٦

حازم مصطفى عبد
القادر حالوة
)(١٧

أھم النتائج
-

تفوق المجموعة التجريبية التى

على تعليم سباحة الصدر

اإلنحراف المعيارى

إستخدمت تقنية الوسائل الفائقة

لألطفال المبتدئين.

إختبار )ت(

على المجموعة الضابة والتى

معامل اإلرتباط

)٢٠٠٥م(

إستخدمت

اللفظى

الشرح

والنموذج الحركى.

فاعلية

برنامج

تعليمى

دكتوراة

التجريبى

 ٢٠العب

المتوسط الحسابى

-

البرنامج التعليمى المعد بأسلوب

بإستخدام أسلوب الھيبرميديا

اإلنحراف المعيارى

الھيبرميديا كان أكثر إيجابية على

على تعلم بعض مھارات

معامل اإللتواء

تعلم مھارات المبارزة قيد البحث.

المبارزة لدى المبتدئين.

إختبار )ت(

)٢٠٠٥م(

-

معامل اإلرتباط

يؤثر األسلوب التقليدى تأثيرا
إيجابيا على تعلم مھارات المبارزة
قيد البحث.

-

البرنامج التعليمى المعد بأسلوب
الھيبرميديا

كان

أفضل

من

األسلوب التقليدى فى التحصيل
المعرفى.

 - ٥٥تابع جدول رقم )(١
م
١٧

عنوان الرسالة

إسم الباحث
سالى محمد محمد

فعالية

عبد اللطيف

مقترح

)(٢٣

برنامج

تعليمى

نوع البحث

المنھج

العينة

دكتوراة

التجريبى

 ٦٠طالبة

المعامالت
العلمية
المتوسط الحسابى

أھم النتائج
-

اإلنحراف المعيارى

بإستراتيجية

برمجية الكمبيوتر ساھمت بطريقة
إيجابية فى تحسين تعلم مھارات

الوسيط

الھوكى

بإستخدام الھيبرميديا على

معامل اإللتواء

التجريبية.

تعلم بعض مھارات الھوكى

إختبار )ت(

كيلر)تفؤيد

لطالبات

التعليم(

كلية

-

معامل اإلرتباط

التربية

ألفراد

المجموعة

كما ساھمت فى التحصيل المعرفى
لمھارات الھوكى ألفراد المجموعة
التجريبية.

الرياضية جامعة طنطا.
-

)٢٠٠٥م(

وساھمت بطريقة إيجابية على
أراء وإنطباعات أفراد المجموعة
التجريبية نحو التعلم .

١٨

مايسة محمد

فعالية إستخدام الھيبرميديا

عفيفى السيد

على تعلم سباحة الزحف

)(٣٧

على

الظھر

المبتدئات.
)٢٠٠٦م(

للطالبات

ماجستير

التجريبى

 ٣٠طالبة

المتوسط الحسابى
اإلنحراف المعيارى

-

تفوق المجموعة التجريبية التى
إستخدمت برمجية الكمبيوتر على
الضابطة

معامل اإللتواء

المجموعة

إختبار )ت(

إستخدمت

معامل اإلرتباط

)الشرح اللفظى وأداء النموذج

الطريقة

التى
التقليدية

العملى( مما يدل على فاعلية
البرمجية وتأثيرھا على تعلم
سباحة الزحف على الظھر.

 - ٥٦تابع جدول رقم )(١
م

عنوان الرسالة

إسم الباحث

 ١٩غادة محمد يوسف فاعلية برنامج بإستخدام
السيد

الھيبرميديا على مستوى

)(٣٠

المھارات

أداء

بعض

نوع البحث

المنھج

العينة

ماجستير

التجريبى

 ٢٨طالبة

)٢٠٠٦م(

 ٢٠غيداء عبد الشكور فاعلية

تعليمى

دكتوراة

التجريبي

 ٤٠طالب

-

البرنامج التعليمى المعد بأسلوب

اإلنحراف المعيارى

الھيبرميديا كان أكثر إيجابية على

الوسيط

تعلم مھارات البالية.

معامل اإللتواء

األساسية فى البالية.

برنامج

المعامالت
العلمية
المتوسط الحسابى

أھم النتائج

-

يؤثر األسلوب التقليدى تأثيرا

إختبار )ت(

إيجابيا على تعلم مھارات البالية

معامل اإلرتباط

قيد البحث.

المتوسط الحسابى

-

البرنامج

التعليمى

بإستخدام

محمد

بإستخدام الوسائط الفائقة

اإلنحراف المعيارى

الوسائط الفائقة ساھم بطريقة

)(٣١

على تعلم مھارة الشقلبة

الوسيط

إيجابية فى تعلم مھارة الشقلبة

األمامية على اليدين على

إختبار )ت(

األمامية على اليدين للمجموعة

جھاز الحركات األرضية.

معامل اإلرتباط

التجريبية.

)٢٠٠٦م(

- ٥٧ -

ثانيا :الدراسات األجنبية

جدول رقم )(٢

م

إسم الباحث

عنوان الرسالة

٢١

Skinsly M

فعالية

Brodie D

بالكمبيوتر

)(٧٣

الرياضية.

التعليم
في

نوع البحث

المرتبط إنتاج علمى

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

التجريبي

١٢طالب

المتوسط الحسابى

التربية

أھم النتائج
-

استخدام التعليم بمساعدة الكمبيوتر

اإلنحراف

كان أكثر فعالية من الطرق المتبعة

المعيارى

) الشرح النظري والنموذج (.

معامل اإللتواء

)١٩٩٠م(

معامل اإلرتباط

G. Deadman ٢٢
)(٦٥

لكتابة

تحليل
اإلنعكاسية

فى

الھيبرميديا .
)١٩٩٧م(

التلميذ إنتاج علمى
إطار

التجريبى

 ٢٤طالب

المتوسط الحسابى

-

وجود تطور فى قدرة الطالب على

اإلنحراف

التفكير واإلقناع عندما تم مساعدتھم

المعيارى

بإطار الھيبرميديا للكتابة اإلنعكاسية.

الوسيط
معامل اإلرتباط

 - ٥٨تابع جدول رقم )(٢
م
٢٣

عنوان الرسالة

إسم الباحث
Hillier
Wilkinson
)(٦٧

أثر

استخدام

نوع البحث

برنامج إنتاج علمى

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

التجريبى

 ٦٩فتاة

المتوسط الحسابى

كمبيوتر للكرة الطائرة على
مستوى

أداء

طالبات

المدرسة العليا.

أھم النتائج
-

اإلنحراف المعيارى

التعليمي كان أكثر تأثيرا على

إختبار )ت(

مستوى أداء طالبات المدرسة

معامل اإلرتباط

العليا للكرة الطائرة من استخدام

)١٩٩٧م(

T-Cockerton ٢٤
& R-Shimelle
)(٧٤

تقييم الھيبرميديا كوسيط إنتاج علمى
تعليمى.
)١٩٩٧م(

إستخدام

برنامج

الكمبيوتر

الطريقة التقليدية.

التجريبى

-

إستخدام

وثيقة

الھيبرميديا

مجموعة

المتوسط الحسابى

من

اإلنحراف المعيارى

كمصدر للمعلومات وضع التالميذ

التالميذ

الوسيط

فى صور إيجابية من حيث سھولة

الصغار

معامل اإلرتباط

اإلستخدام من أولئك التالميذ الذين
يستخدمون اإلصدار المبنى على
األساس النظرى

 - ٥٩تابع جدول رقم )(٢
م
٢٥

إسم الباحث

عنوان الرسالة

Wiksten D.L

مقارنة

Patterson . P

بالكمبيوتر

)(٧٥

فعالية

برنامج

نوع البحث

المنھج

العينة

إنتاج علمى

التجريبي

٦٤طالب

المعامالت
العلمية
المتوسط الحسابى

أھم النتائج
-

أن استخدام البرنامج التعليمي

اإلنحراف المعيارى

بالكمبيوتر كان ذو فعالية أعلى

التقليدية في تعليم التدريب

الوسيط

بالمقارنة بالطريقة التقليدية.

الرياضي .

معامل اإلرتباط

والمحاضرة

)١٩٩٨م(

٢٦

Eva

دراسة مقارنة للتعرف على

)(٦٤

أثر الھيبرميديا بالطريقة
والتشعبية

الخطية

على

التحصيل وتنمية مھارات
المبتدئين

من

المدرسة اإلبتدائية.
)٢٠٠٠م(

تالميذ

إنتاج علمى

التجريبى

٤٠تلميذ

المتوسط الحسابى

-

زيادة تحصيل كلتا المجموعتين.

اإلنحراف المعيارى

-

عدم وجود داللة إحصائية بين

إختبار )ت(

متوسطات

معامل اإلرتباط

المجموعتين..

درجات

تالميذ

 - ٦٠تابع جدول رقم )(٢
م
٢٧

إسم الباحث
Jonthan,Glazews
ki
)(٦٩

عنوان الرسالة

نوع
البحث

الھيبرميديا
والتأسيس إنتاج علمى
التعليمى فى المراحل
التعليم
األوليةمن
)الدراسات المتطورة(.

المنھج

العينة

المعامالت
العلمية

التجريبي

 ٢٠تلميذ

المتوسط الحسابى

٢٨

Padfield&Others
)(٧١

٢٩

)(٧٧

الھيبرميديا تكون إستراتيجية
مؤثرة تعليميا للموھوبين.

المعيارى
الوسيط
معامل اإلرتباط
التجريبي

 ٣٣طالبة

المتوسط الحسابى

-

الوسائل

المتعددة

لبرامج

مھارات برامج الكمبيوتر

اإلنحراف

الكمبيوتر يمكن أن تخلق بيئة

في التربية الرياضية.

المعيارى

أكثر فاعلية للتعليم بالنسبة

)٢٠٠٠م(

Zeiliger

-

اإلنحراف

)٢٠٠٠م(
إدراك الطالب الستخدام إنتاج علمى

أھم النتائج

فاعلية إستخدام خرائط إنتاج علمى

التجريبي

طالب

الرياضية

وعلى

معامل اإللتواء

للتربية

إختبار )ت(

المتعلمين والمعلمين أن يضعوا

معامل اإلرتباط

في االعتبار ھذا الھدف.

المتوسط الحسابى

-

فاعلية إستخدام خرائط المفاھيم

اإلنحراف

كأداة لإلبحار فى بيئة الوسائل

اإلبحار فى بيئة برمجيات

المعيارى

الفائقة.

الوسائل الفائقة فى التعليم

معامل اإللتواء

لدى طالب الجامعة.

إختبار )ت(

المفاھيم المتعددة على

)٢٠٠٢م(

الجامعة

معامل اإلرتباط

-

إستغرق الطالب زمنا أقل فى
التعلم من خاللھا.

- ٦١ -

- ٦١ -

ثالثا :التعليق على الدراسات السابقة
تلقى الدراسات السابقة الضوء على كثير من األساسيات التى تفيد البحث الحالى  ،كما
تبرز نـوع العالقة بين الدراسات وبعضھا البعض وعالقتھا بالدراسة موضوع البحث  ،كما
تنير الطريق أمام الباحث لمعرفـة ما يتصل بتحديد خطة البحث وطبيعة المنھج والعينة
واألدوات المستخدمة  ،وألھـم النتائـج ومقارنتھا بنتائج الدراسـة الحالية مما يسـاعد على
تفسيرھا وتوضيحھا .

 -١الھـدف
إختلف الھدف من الدراسات السابقة فھناك بعض الدراسات التى تھدف إلى تصميم
ومعرفة تأثير البرنامج التعليمى المعد بتقنية الھيبرميديا على تعلم بعض المھارات الحركية كما
فى دراسة زينب درديـر عالم )٢٠٠٢م( ) ، (٢٠فاطمة محمد فليفـل )٢٠٠٣م( )، (٣٢
محمـد حسن رخا )٢٠٠٣م( ) ، (٤٢أحمد محمد عبد القادر )٢٠٠٤م( ) ، (٧إجالل على
حسـن )٢٠٠٤م( ) ، (٤أحمد يوسف سعدالدين )٢٠٠٥م( ) ، (٨غادة محمد يوسف السيد
)٢٠٠٦م( ) ، (٣٠غيداء عبد الشكور محمد )٢٠٠٦م( ) ، (٣١مايسة محمد عفيفى
)٢٠٠٦م( ).(٣٧
وھناك بعض الدراسـات التى تھدف إلى تصميم وإنتاج برمجية كمبيوتـر تعليمية معدة
بتقنية الھيبرميديا ومعرفة تأثيـرھا على مستوى األداء المھـارى والتحصيل المعرفى للمبتدئيـن
كما فـى دراسـة أسامة أحمد عبدالعزيز )٢٠٠٠م( ) ، (٩محسن محمد أبوالنور )٢٠٠٢م(
) ، (٣٩جوزيـف ناجـي أديب )٢٠٠٣م( ) ، (١٦محمد على محمود  ،مصطفى عبد القادر
الجيالنى )٢٠٠٣م( ) ، (٤٩أحمد عبدالفتاح حسين )٢٠٠٥م( )، (٥

سالى محمـد

عبداللطيـف )٢٠٠٥م( ) ، (٢٣حازم مصطفى عبد القادر )٢٠٠٥م( ).(١٧
وھنـاك بعـض الدراسـات التـى تھـدف إلـى المقارنـة بيـن إسـتخدام الھـيبرميديا والوسائل
المتعددة وتنميـة مھارات إنتاج البرمجيـات وتصميـم المواقع التعليميـة علـى شـبكة اإلنترنـت ،
وكذلك التعرف علـى أكثـر الطـرق التـى تساعـد علـى الكتابة اإلنعكاسية وتدعم تعلـم الطالب
فى إطار الھيبرميديا كما فى دراسة ج.ديدمان ١٩٩٧) G.Deadmanم( )، (٦٥

ت .

 - ٦٢كركوتون وأرشميل T.Cockerton & R-Shimelle

)١٩٩٧م( )، (٧٤

زيلجر

٢٠٠٢) Zeiligerم( ). (٧٧
وھناك بعض الدراسات التى أجريت فى مجال كرة اليد وإستخدمت بعض وسائل
تكنولوجيا التعليم كما فى دراسة حسام الدين نبيه )٢٠٠٢م( ) ، (١٨زينب دردير عالم
)٢٠٠٢م( ) ، (٢٠عثمان مصطفى عثمان  ،ھشام محمد عبد الحليم )٢٠٠٤م( ).(٢٦
وھناك دراسات تناولت إستخدام برامج الكمبيوتر فى التعليم والتدريب مثل دراسة سكنسلى
برويد ١٩٩٠) Skinsly M Broideم( ) ، (٧٣ويكستين وباترسون Wiksten D.L
١٩٩٨) Pattersonم( ) ، (٧٥جونثان-جالذوسكى ٢٠٠٠) Jonthan-Glazewskiم(
) ، (٦٩بادفيلد ٢٠٠٠) Padfieldم( ).(٧١

 -٢المنھج
جميع الدراسات السابقة إستخدمت المنھج التجريبى لمالئمته لطبيعة دراستھم .

 -٣العينة
لقد تنوعت العينة فى الدراسات السابقة طبقا للھدف المراد تحقيقه فھناك بعض الدراسات
إشتملت العينة بھا على طلبة كلية التربية الرياضية كما فى دراسة جوزيف ناجى أديب
)٢٠٠٣م( ) ، (١٦محمد حسن رخا )٢٠٠٣م( ) ، (٤٢محمد سعد زغلول  ،محمد على
محمود  ،ھانى سعيد عبدالمنعم )٢٠٠٣م( ) ، (٤٦نھى فتحى صالح )٢٠٠٣م( )، (٥٦
إجالل على حسن )٢٠٠٤م( ) ، (٤أحمد عبدالفتاح حسين )٢٠٠٥م( ) ، (٥سالى محمد
عبداللطيف )٢٠٠٥م( ) ، (٢٣زيلجر ٢٠٠٢) Zeiligerم( ). (٧٧
وھناك بعض الدراسات إشتملت عينة الدراسة بھا على تالميذ المرحلة الثانوية واإلعدادية
واإلبتدائية كما فى دراسة ج .ديدمان ١٩٩٧) G.Deadmanم( ) ، (٦٥ھيلر ويلكنسون
١٩٩٧) Hiller Wilkinsonم( ) ، (٦٧إيفا ٢٠٠٠) Evaم( ) ، (٦٤أسامة أحمد
عبدالعزيز )٢٠٠٠م( ) ، (٩فاطمة محمد فليفل )٢٠٠٣م( ) ، (٣٢عثمان مصطفى عثمان
 ،ھشام محمد عبد الحليم )٢٠٠٤م( ). (٢٦

 -٤المعالجـات اإلحصائيـة

 - ٦٣إختلفت المعالجات اإلحصائية الخاصة بالدراسات السابقة بإختالف الھدف مـن كل
دراسة  ،إال أنھا إتفقت على إستخدام بعض المعالجات اإلحصائية األولية مثل )المتوسط
الحسابى  -اإلنحراف المعيارى( .

 -٥أھـم النتائـج
قد أسفرت نتائج الدراسات السابقة التى إستخدمت الھيبرميديا فى تدريس مختلف
األنشطة الرياضية  ،تفوق المجموعات التجريبية التى تم التدريس لھا بھذا األسلوب بالمقارنة
بالمجموعات الضابطة التى تم التدريس لھا بالطريقة التقليدية )المتبعة(  ،مما أحدث تأثيرا فعاال
فى اإلرتقاء بالعملية التعليمية  ،مواكبة فى ذلك التطور الحادث للوسائل التكنولوجية فى العصر
الحديث .

رابعا :أوجـه اإلستفـادة من الدراسـات السابقـة
ساھمت جميع الدراسات السابقة فى مساعدة الباحث فى األتى :
 أعطت الدراسات السابقة صورة صادقة عن أھمية الھيبرميديا فى مجال التربية بصفةعامة والتربية الرياضية بصفة خاصة  ،وكانت الدراسة الحالية نتاجا لدراسات سابقة
ومكملة لھا.
 تعتبر الدراسة الحالية إمتدادا للدراسات السابقة من حيث إعداد برنامج تعليمىبإستخدام أسلوب الھيبرميديا  ،ألن ھذه الدراسة تتفق مع متطلبات عصرنا الحالى من
حيث اإلتجاه إلى تفريد التعليم وإستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة للكسر من جمود
ورتابة الطريقة التقليدية.
 أظھرت الدراسات أھمية األخذ فى اإلعتبار خصائص نمو المبتدئين فى ھذه المرحلةالسنية وحاجاتھم عند بناء البرنامج التعليمى بما يتناسب مع إھتماماتھم وقدراتھم  ،وقد
أخذ الباحث فى إعتباره خصائص النمو للمبتدئين فى ھذه المرحلة عند إعداد البرمجية
الحالية موضوع الدراسة.
 تحديد اإلطار العام للدراسة الحالية وكذلك الخطوات المتبعة فى إجراءات البحث سواءالنواحى الفنية أو اإلدارية .
 -صياغة أھداف وفروض البحث .

 - ٦٤ إنتاج البرمجية المقترحة المعدة بتقنية الھيبرميديا المستخدمة فى البحث  -إختيارالمنھج المناسب لطبيعة إجراءات البحث .
 تحديد الطريقة المثلى إلختيار عينة البحث . تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث . تحديد أنسب المعالجات اإلحصائية التى تتفق مع أھداف وعينة البحث. اإلستفادة من الدراسات السابقة عن طريق عرض ومناقشة النتائج والوقوف على ماتوصلت إليه نتائج ھذه الدراسات لتفسير وتعضيد نتائج البحث.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 إﺟـﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ :أوﻻ :ﻣﻨﻬــﺞ اﻟﺒﺤﺚ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.
راﺑﻌــﺎ :اﻟﺪراﺳــﺔ اﻹﺳــﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
اﻷوﻟﻰ.
ﺧﺎﻣﺴــﺎ :اﻟﺪراﺳــﺔ اﻹﺳــﺘﻄﻼﻋﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ.

إﺟراءات اﻟﺑﺣث:
أوﻻ :ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث
إﺳــﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑــﻰ ﻧظ ـ ار ﻟﻣﻼﺋﻣﺗــﺔ ﻟطﺑﻳﻌــﺔ ﻫــذا اﻟﺑﺣــث  ،ﺑﺈﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺻــﻣﻳم
اﻟﺗﺟرﻳﺑ ـ ــﻰ ﻟﻣﺟﻣ ـ ــوﻋﺗﻳن إﺣ ـ ــداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ــﺔ واﻷﺧ ـ ــرى ﺿ ـ ــﺎﺑطﺔ ﺑﺈﺗﺑ ـ ــﺎع اﻟﻘﻳ ـ ــﺎس اﻟﻘﺑﻠ ـ ــﻰ واﻟﺑﻌ ـ ــدى

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن.

- ٦٦ -

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث
ﺗم إﺧﺗﻳـﺎر ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺣـث ﺑﺎﻟطرﻳﻘـﺔ اﻟﻌﻣدﻳـﺔ وﻫـم ﺗﺧﺻـص ﻛـرة ﻳـد ﻣـن ﺗﻼﻣﻳـذ اﻟﺻـف اﻷوﻝ
اﻹﻋدادى ﺑﺎﻟﻣدارس اﻹﻋدادﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧـﻳن ﺑﺎﻟﺷـرﻗﻳﺔ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟد ارﺳـﻰ ٢٠٠٦/٢٠٠٥م وﻋـددﻫم
 ٢٦ﺗﻠﻣﻳذ.

وﺗم إﺳﺗﺑﻌﺎد  ٦ﺗﻼﻣﻳذ ﻹﺟراء اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬم  ،وﺑذﻟك أﺻـﺑﺣت اﻟﻌﻳﻧـﺔ اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ

ﻟﻠﺑﺣث  ٢٠ﺗﻠﻣﻳذ  ،ﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻬم ﻋﺷواﺋﻳﺎ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣﺗﺳـﺎوﻳﺗﻳن إﺣـداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ وﻋـددﻫﺎ ١٠
ﺗﻼﻣﻳذ واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ وﻋددﻫﺎ  ١٠ﺗﻼﻣﻳذ.
ﺟدوﻝ )(٣
توصيف مجتمع وعينة البحث
العينة األساسية
مجتمع

عينة

البحث

البحث

٢٦

٢٠

التجريبية الضابطة

المجموعة

المجموعة الغير

المميزة

مميزة

)من خارج
مجتمع البحث(

١٠

١٠

٦

٦

- ٦٧ -

ﺗﺟﺎﻧس ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث:
ﺗم إﺟراء اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/٩/٢٤م ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟداوﻝ

اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

ﺟدوﻝ )(٤
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ واﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء ﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟطوﻝ واﻟوزن واﻟﻌﻣر واﻟذﻛﺎء
ن=٢٦
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻹﻧﺣراف

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟوﺳﻳط

اﻟﺗﻔﻠطﺢ

ﻣﻌﺎﻣﻝ
اﻹﻟﺗواء

اﻟطوﻝ

١٥٠.٣٨

١.٦٥

١٥٠.٠٠

٠.٧٣-

٠.٧٠

اﻟوزن

٤٧.٥٢

٢.٠٧

٤٧.٠٠

٠.٩٦-

٠.٧٥

اﻟﻌﻣر

١٢.٣٦

٠.٢٦

١٢.٤٠

٠.٩٤-

٠.٤٩-

اﻟذﻛﺎء

٢٩.٨١

٢.٠٨

٢٩.٠٠

١.٢٦-

١.١٧

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (٤أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء ﻳﺗراوح ﺑﻳن  ٣±وﻫذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻧس أﻓراد
ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات اﻟطوﻝ واﻟوزن واﻟﻌﻣر واﻟذﻛﺎء  ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث

ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻹﻋﺗداﻟﻰ.

 - ٦٨ﺟدوﻝ )(٥
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ واﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء
ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ
ن=٢٦
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻹﻧﺣراف

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟوﺳﻳط

اﻟﺗﻔﻠطﺢ

ﻣﻌﺎﻣﻝ
اﻹﻟﺗواء

ﻋدو  ٣٠م

٥.٨٧

٠.٢٩

٦.٠٥

١.٩٨-

١.٨٦-

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

١٢٨.٥٢

٢.١٢

١٢٨.٧٥

١.٠٢-

٠.٣٣-

اﻟﺛﺑﺎت
اﻹﻧﺑطﺎح اﻟﻣﺎﺋﻝ ﻣن

١٢.٦٩

١.٤٩

١٣.٠٠

٠.٩٠-

٠.٦٢-

اﻟوﻗوف
اﻟﺟﻠوس ﻣن اﻟرﻗود

١٨.٠٠

١.٤١

١٨.٠٠

١.٢٣-

٠.٠٠

ﺛﻧﻰ اﻟﺟزع أﻣﺎﻣﺎ

٠.٤٦

١.٨٦

١.٠٠

١.٥٣-

٠.٨٧-

أﺳﻔﻝ ﻣن اﻟوﻗوف
ﺟرى  ٦٠٠م

٣.٤٦

٠.٢٦

٣.٤٤

١.٤٥

٠.١٨

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (٥أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء ﻳﺗراوح ﺑﻳن  ٣±وﻫذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻧس أﻓراد
ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ  ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أﻓراد ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ
اﻹﻋﺗداﻟﻰ.

 - ٦٩ﺟدوﻝ )(٦
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ واﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ
ن=٢٦
اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﺗﻣرﻳر واﻹﺳﺗﻼم

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻹﻧﺣراف

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

١٢.١٢

٠.٧٧

اﻟوﺳﻳط

اﻟﺗﻔﻠطﺢ

ﻣﻌﺎﻣﻝ
اﻹﻟﺗواء

١٢.٠٠

١.٢١-

٠.٤٥

ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻓﻰ٣٠ث
اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ

٢٥.٩٢

ﺑﺎﻟﻛرة ﻣﺳﺎﻓﺔ  ٣٠م
رﻣﻰ ﻛرة ﻳد ﻷﺑﻌد

١٥.١١

ﻣﺳﺎﻓﺔ

اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

١.٦٥

٠.٦٧
١.٥٩
٠.٤٩

٢٦.٠٠
١٥.٠٠
٢.٠٠

٠.٦٦١.١٠١.٩٠-

٠.٣٥٠.٢٠
٢.١٤-

ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة

١٢.٩٣

٠.٧١

١٣.٠٠

١.١١-

٠.٢٨-

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ

١٢.٤١

٠.٥٣

١٢.٢٣

١.٠٤-

١.٠٥

اﻟﻣرﻣﻰ
اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ

٣.٤٦

٠.٧١

٣.٥٠

٠.٠٧-

٠.١٦-

ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (٦أن ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء ﻳﺗراوح ﺑﻳن  ٣±وﻫذا ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎﻧس أﻓراد
ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث  ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أﻓراد
ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺗﻘﻊ ﺗﺣت اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻹﻋﺗداﻟﻰ.

- ٧٠ -

ﺗﻛﺎﻓؤ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث:
ﺗم إﺟراء اﻟﺗﻛﺎﻓؤ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻰ اﻟﺑﺣث وذﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ

ﺑﺎﻟﺟداوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺟدوﻝ )(٧

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات
اﻟطوﻝ واﻟوزن واﻟﻌﻣر واﻟذﻛﺎء ﻗﻳد اﻟﺑﺣث )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(
ن=١ن١٠=٢
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

ﻗﻳﻣﺔ"ت"

اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻟطوﻝ

١٥٠.٤٠

١.٥٨

١٥٠.٠٠

١.٨٣

٠.٥٢

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟوزن

٤٧.٤٠

١.٨١

٤٦.٩٠

٢.٢٥

٠.٥٥

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟﻌﻣر

١٢.٢٩

٠.٢٨

١٢.٣٩

٠.٢٥

٠.٨٥

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟذﻛﺎء

٣٠.٢٠

١.٩٣

٣٠.٠٠

٢.١٦

٠.٢٢

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠٥.ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ٢.١٠=١٨
يتضح من الجدول ) (٧عدم وجود فروق داله إحصائيا عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
المجموعتين التجريبية والضابطة للقياسات القبلية فى متغيرات الطول والوزن والعمر والذكاء
 ،مما يدل على تكافؤ المجموعتين فى ھذه المتغيرات قيد البحث.

 - ٧١ﺟدوﻝ )(٨
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(
ن=١ن١٠=٢
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

ﻗﻳﻣﺔ"ت"

اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

١٢٩.٠٠

٢.٤٢

١٢٨.٣٥

٢.٠٦

٠.٦٥

اﻟدﻻﻟﺔ

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟﺛﺑﺎت
اﻹﻧﺑطﺎح اﻟﻣﺎﺋﻝ ﻣن

١٢.٥٠

١.٥٨

١٢.٦٠

١.٥١

٠.١٤

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟوﻗوف
اﻟﺟﻠوس ﻣن اﻟرﻗود

١٨.١٠

١.٢٠

١٧.٩٠

١.٦٠

٠.٣٢

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﺛﻧﻰ اﻟﺟزع أﻣﺎﻣﺎ

٠.١٠

١.٧٩

٠.٢٠

١.٨٧

٠.١٢

ﻏﻳر داﻟﻪ

أﺳﻔﻝ ﻣن اﻟوﻗوف
ﺟرى ٦٠٠م

٣.٤٤

٠.٢٦

٣.٤٣

٠.٢٨

٠.٠٧

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠٥.ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.١٠=١٨
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (٨ﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﻪ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  ٠.٠٥ﺑﻳن

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث  ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ
ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

 - ٧٢ﺟدوﻝ )(٩
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث )اﻟﺗﻛﺎﻓؤ(
ن=١ن١٠=٢
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

ﻗﻳﻣﺔ"ت"

اﻟدﻻﻟﺔ

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎرى اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎرى
اﻟﺗﻣرﻳر واﻹﺳﺗﻼم

١٢.١٠

٠.٨٨

١٢.٢٠

٠.٧٩

٠.٢٧

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻓﻰ٣٠ث
اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ

٢٥.٩٨

٠.٧٣

٢٥.٨٨

٠.٧٥

٠.٣٠

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﺑﺎﻟﻛرة ﻣﺳﺎﻓﺔ ٣٠م
رﻣﻰ ﻛرة ﻳد ﻷﺑﻌد

١٤.٨٧

١.٤٩

١٥.٠٣

١.٦٣

٠.٢٢

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

١.٨٠

٠.٤٢

١.٧٠

٠.٤٨

٠.٤٩

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ

١٢.٨٦

٠.٧٦

١٣.٠٤

٠.٧٥

٠.٥٣

ﻏﻳر داﻟﻪ

اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة

١٢.٣٩

٠.٥٨

١٢.٥٩

٠.٤٦

٠.٨٥

ﻏﻳر داﻟﻪ

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ
اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ

٣.٤٠

٠.٧٠

٣.٣٠

٠.٦٧

٠.٣٣

ﻏﻳر داﻟﻪ

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠٥.ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.١٠=١٨
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (٩ﻋدم وﺟود ﻓروق داﻟﻪ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  ٠.٠٥ﺑﻳن
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد

اﻟﺑﺣث  ،ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﻳرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

- ٧٣ -

ثالثا :أدوات جمع البيانات
األدوات واألجھزة المستخدمة فى قياسات البحث:
 جھاز الرستاميتر بالميزان لقياس الطول الكلى والوزن. شريط قياس. مسطرة مدرجة لقياس المرونة. عدد  ١٠جھاز كمبيوتر. عدد  ١٠إسطوانة .CD كرات يد. ساعة إيقاف. صولجانات. كرات طبية. مقاعد سويدية. كاميرا فيديو. -كاميرا تصوير.

اإلستمارات والمقابالت الشخصية:
 قام الباحث باإلستعانة بمجموعة من الخبراء فى مجال المناھج وطرق التدريس وكرةاليد مرفق ).(١
 إستمارات لتسجيل القياسات الخاصة بالبحث مرفق ) (٢وھى كما يلى: oإستمارة تسجيل قياسات الطالب فى متغيرات )السن – الطول – الوزن –
مستوى الذكاء – التحصيل المعرفى(.
 oإستمارة تسجيل قياسات الطالب فى اإلختبارات البدنية.
 oإستمارة تسجيل قياسات الطالب فى مستوى األداء المھارى.
 إستمارة إستطالع رأى الخبراء أھم الصفات البدنية المرتبطة بمھارات كرة اليد قيدالبحث مرفق ).(٣
 إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول اإلختبارات التى تقيس عناصر اللياقة البدنيةالمرتبطة بمھارات كرة اليد قيد البحث مرفق ).(٤

 - ٧٤ إستمارة اإلختبارات الخاصة بتقييم األداء المھارى للمھارات قيد البحث مرفق ).(٥ إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول األھمية النسبية لمحاور اإلختبار المعرفى مرفق).(٦
 -إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول تصميم ومحاور البرمجية مرفق ).(٧

القياسات الجسمية  :مرفق )(٨
قام الباحث بقياس الطول الكلى للجسم وكذلك وزن الجسم .

اإلختبارات المستخدمة :
االختبارات البدنية  :مرفق )(٩
قام الباحث بعمل مسح مرجعى للتعرف على الصفات البدنية المساھمة فى تعلم مھارات
كرة اليد ثم قام بإستطالع رأى الخبراء فى تحديد اإلختبارات التى تقيس ھذه الصفات وھى:
 العدو  ٣٠م من البدء الطائر) .لقياس السرعة اإلنتقالية( الوثب العريض من الثبات) .لقياس القدرة( األنبطاح المائل من الوقوف فى دقيقة).لقياس تحمل القوة العضلية( ثنى الجزع أماما من الوقوف ) .لقياس المرونة( الجلوس من الرقود فى دقيقة ) .لقياس القوة العضلية( -جرى ٦٠٠م) .لقياس التحمل الدورى التنفسى(

اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ  :ﻣرﻓق )(١٠
قام الباحث بإستطالع رأى الخبراء حول اإلختبارات التى تقيس المستوى المھارى
للطالب فى المھارات قيد البحث وھى كالتالى:
 ﺗﻣرﻳر ٕواﺳﺗﻼم اﻟﻛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط. اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ ﺑﺎﻟﻛرة ﻣﺳﺎﻓﻰ ٣٠م. اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ. -رﻣﻰ ﻛرة ﻳد ﻷﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ.

 - ٧٥ ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ. -ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ.

إختبار الذكاء  :مرفق )(١١
إستخدم الباحث إختبار الذكاء المصور إعداد أحمد ذكى صالح وھو إختبار من النوع غير
اللفظى الجمعى فال يخضع ألى عامل لغوى أو مھارة فى اللغة وھـو جمعى ألنـه يمكن تطبيقه
على عدد مـن األفراد فى وقت واحد بواسطة فاحص واحد
وتقوم فكرته على التصنيف بين األشكال الخمسة التى يتكون منھا كل سؤال من أسئلة
اإلختبار وعددھا ) (٦٠سؤال حيث يعتمد على إدراك العالقة بين مجموعة من األشكال وإنتقاء
الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة ،ويھدف ھذا اإلختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة
لدى األفراد فى األعمار من سن الثامنة إلى السابعة عشر وما بعدھا.
ومن شروط اإلختبار ما يلى:
 يفضل أن يجرى فى الصباح الباكر. قراءة التعليمات وشرح الھدف من اإلختبار حتى يتم التأكد من فھم الطالب لطبيعةأسئلة اإلختبار.
 تعطى عشرة دقائق لإلجابة على األسئلة .الطريقة التى يستخرج بھا نسبة ذكاء الطالب أو درجته المئوية وھى:
-١

يصحح اإلختبار وفق المفتاح الخاص به  ،ويحسب الصواب بدرجة وال
يحسب الخطأ أو المتروك.

-٢

تجمع اإلجابات الصحيحة  ،ويحدد العمر الزمنى للفرد.

-٣

نبحث عن الدرجة الخام التى نالھا الطالب فى العمود المناسب لعمره الزمنى ونضع
حولھا دائرة.

-٤

نقرأ المئوى المقابل )أو نسبة الذكاء المقابلة(  ،وھكذا يحدد وضع الطالب بالنسبة لزمالئه
حيث يوجد على يمين الجدول بيان المعايير أرقام تدل على المئويات وعلى يسار الجدول
أرقام تدل على نسبة الذكاء المقابلة.

اإلختبار المعرفى :

 - ٧٦ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﺻﻣﻳم إﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻘﻳﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻟدى اﻟﺗﻼﻣﻳذ )ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث(
ﻓﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻌد ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻟﺗﻌﻠم
ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟﻳد  ،وﻗد ﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﻳم اﻹﺧﺗﺑﺎر.
 -١تحديد الھدف من اإلختبار:

تم تحديد الھدف العام لإلختبار تبعا ألھداف البحث وفروضة وھو قياس مستوى التحصيل
المعرفى لعينة البحث فى المعلومات المعرفية الخاصة بمحتوى البرنامج التعليمى.
 -٢تحديد محاور اإلختبار:
فى ضوء الھدف العام لإلختبار واألھداف السلوكية والمعلومات المعرفية المرتبطة ببعض
مھارات كرة اليد  ،فقد تم تحديد ثالث محاور رئيسية وھى:
 التطور التاريخى لكرة اليد. بعض بنود القانون. الجانب المھارى.وقد قام الباحث بإستطالع رأى الخبراء حول األھمية النسبية لكل محور من محاور
اإلختبار  ،والجدول التالى يوضح أراء الخبراء فى تحديد األھمية النسبية لكل محور من
محاور اإلختبار المعرفى.
جدول )(١٠
أراء الخبراء للنسبة المئوية لمحاور اإلختبار المعرفى
م

المحــــــــــاور

النسبة المئوية

١

التطور التاريخى

٪١٤

٢

بعض بنود القانون

٪٢١

٣

الجانب المھارى

٪٦٥

 -٣مصادر بناء اإلختبار المعرفى:
فى ضوء األھداف السلوكية ومحتوى البرنامج التعليمى المعد بأسلوب الھيبرميديا تم بناء
اإلختبار المعرفى فى المحاور الرئيسية الثالثة  ،وقد راعى الباحث فى ذلك مستويات
)المعرفة -الفھم – التطبيق( وفق تصنيف "بلوم" لألھداف فى المجال المعرفى  ،والجدول
التالى يوضح توزيع أسئلة اإلختبار المعرفى وفق المستويات المعرفية.

 - ٧٧جدول )(١١
توزيع أسئلة اإلختبار المعرفى وفق المستويات المعرفية
عــدد األسئلة
المحــاور

المعرفة

الفھم

التطبيق

إجمالى األسئلة

التطور التاريخى

٥

-

-

٥

بعض بنود القانون

٨

-

-

٨

الجانب المھارى

٧

٦

١١

٢٤

المجموع

٢٠

٦

١١

٣٧

 -٤صياغة مفردات اإلختبار المعرفى:
قام الباحث باإلطالع على المراجع العلمية والدراسات التى تناولت بناء اإلختبارات
المعرفية فى المجال الرياضى والمراجع العلمية فى كرة اليد  ،حيث إختار الباحث طريقة
)الصواب والخطأ  ،اإلختيار من متعدد  ،اإلختيار من متعدد عن طريق الصور( وذلك لسرعة
اإلجابة عليھا وكذلك سھولة التصحيح .
)(٣٤)،(٤٥)،(٢٣)،(٤٠)،(٥٣)،(٤١)،(٦١)،(٣٦)،(٥
 -٥وضع تعليمات اإلختبار المعرفى:
وضع الباحث تعليمات لإلجابة على اإلختبار تتضمن طريقة اإلجابة على فقراته باإلضافة
إلى اإلشارة بالتأكيد على ضرورة اإلجابة على جميع أسئلة اإلختبار وقد روعى فى صياغة
التعليمات أن تكون بسيطة وواضحة للطلبة.

 -٦بناء اإلختبار المعرفى:
تكون اإلختبار فى صورتة األولية من ) (٣٧مفردة مرفق ) ، (١٢تم تصنيفھا فى ثالث
أجزاء  ،إحتوى الجزء األول على عدد ) (٢٤أسئلة من نوع الصواب والخطأ  ،والجزء الثانى
على عدد ) (٩أسئلة من نوع اإلختيار من متعدد  ،والجزء الثالث على عدد ) (٤أسئلة من نوع
اإلختيار من متعدد عن طريق الصور  ،وقد وزعت مفردات اإلختبار على كل محور من
المحاور الرئيسية وفقا لألھمية النسبية لكل محور  ،والجدول رقم ) (١٢يوضح توزيع مفردات

 - ٧٨اإلختبار فى صورتة األولية على المحاور األساسية وفقا لألھمية النسبية وطرق صياغة
العبارات.
جدول )(١٢
ﺗوزﻳﻊ ﻣﻔردات اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻓﻰ ﺻورﺗﺔ اﻷوﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎور
وﻓﻘﺎ ﻷﻫﻣﻳﺗﺔ اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ وطرﻳﻘﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻔردات

م

طرﻳﻘﺔ ﺻﻳﺎﻏﺔ اﻟﻣﻔردات
اﻷﻫﻣﻳﺔ

ﻋدد

اﻟﻣﺣـــــﺎور

اﻟﻧﺳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﻔردات

واﻟﺧطﺄ

١

اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﻳﺧﻰ

٪١٤

٥

٤

١

٢

ﻣواد اﻟﻘﺎﻧون

٪٢١

٨

٤

٣

١

٣

اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎرى

٪٦٥

٢٤

١٦

٥

٣

٪١٠٠

٣٧

٢٤

٩

٤

اﻟﻣﺟﻣـــــــــــوع

اﻟﺻواب

اﻹﺧﺗﻳﺎر

اﻹﺧﺗﻳﺎر

ﻣن

ﻣن ﻣﺗﻌدد

ﻣﺗﻌدد

ﺑﺎﻟﺻور
-

 -٧اإلختبار فى صورتة النھائية  :مرفق )(١٣
بعد عرض اإلختبار على السادة الخبراء تم إجراء التعديالت التى أشير إليھا ومنھا:
 حذف ثالثة أسئلة صعبة ومكررة  ،وبذلك أصبح عدد مفردات اإلختبار) (٣٤مفردة موزعةوفقا لألھمية النسبية لكل محور على النحو التالى :
) (٤مفردات للتطور التاريخى  (٧) ،مفردات لبنود القانون  (٢٣) ،مفردات للجانب المھارى.
جدول )(١٣
توزيع مفردات إختبار التحصيل المعرفى فى صورتة النھائية على المحاور األساسية
وفقا ألھميتھا النسبية وطرق صياغة المفردات وأرقامھا
صياغة

م

المحــاور

المفردات

صياغة
أرقام المفردات

صياغة

المفردات

أرقام

المفردات

الصواب

اإلختيار

المفردات

اإلختيار

والخطأ

من

من

أرقام

عدد

األھمية

المفردات المفردات النسبية

 - ٧٩متعدد

متعدد

بالصور
١

التطور

٣

١٩،١٨،١١

١

٢٤

-

-

٤

٪١٤

التاريخى
٢

بنود

٤

٢٢،١٦،١٣،٥

٢

٣٠،٢٥

١

٣٣

٧

٪٢١

القانون
٣

الجانب

١٥

المھارى

٤ ،٣ ،٢ ،١

٥

٢٦،٢٣

٩ ،٨ ،٧ ،٦

٢٨،٢٧

١٤ ،١٢ ،١٠

٢٩

٣

٣٢،٣١

٢٣

٪٦٥

٣٤

،١٧،٢٠ ،١٥
٢١
المجموع

٢٢

٨

٤

٣٤

 -٨تقدير الدرجات وطريقة التصحيح:
تم وضع درجة واحدة لكل إجابة صحيحة من مفردات اإلختبار  ،وصفرا لكل إجابة
خاطئة  ،لتصبح الدرجة النھائية لإلختبار) (٣٤درجة  ،وقد تم إعداد مفتاح تصحيح لتسھيل
عملية التصحيح.
-٩المعامالت العلمية لإلختبار:
إشتملت المعامالت العلمية لإلختبار المعرفى على :
صدق اإلختبار  ،ثبات اإلختبار.

أسس وضع البرنامج التعليمى المقترح من قبل الباحث بإس تخدام أس لوب
الھيبرميديا:
أ -الخطوات التمھيدية للبحث:
إجراءات إدارية:
 -١تحديد المواعيد الخاصة بإجراء الدراسة.
 -٢الحصول على الموافقة على تطبيق البحث فى المدرسة اإلعدادية الرياضية مرفق ).(١٤

٪١٠٠

 - ٨٠ -٣تجھيز غرفة الحاسب األلى القريبة من الملعب والتأكد من سالمة أجھزة الكمبيوتر بھا.
 -٤إختي ار المس اعدين حي ث ت م إختي ار ع دد ) (٤م دربين ك رة ي د  ،باإلض افة إل ى األخص ائى
المسئول عن غرفة الحاسب األلى مرفق ).(١٥
 -٥تم تعريفھم بجميع جوانب البحث من حيث متطلبات القياس وكيفية أداء اإلختبارات البدنية.
 -٦قام الباحث ب إجراء مس ح للدراس ات الس ابقة والمراج ع العلمي ة المتخصص ة لتحدي د المراح ل
الفنية  ،والتدريبات التعليمية للمھارات الھجومية قيد البحث.

رابعا :الدراسة اإلستطالعية األولى
قام الباحث بإجراء الدراسة اإلستطالعية األولى بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٨م وذلك بھدف حساب
المعامالت العلمية لإلختبارات المستخدمة فى البحث .

المعامالت العلمية:
أوﻻ  :اﻟﺻدق
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣﺳﺎب ﺻدق اﻟﺗﻣﺎﻳز وذﻟك ﻋن طرﻳق ﺗطﺑﻳق اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ٕواﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء
واﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ واﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣن اﻟطﻼب إﺣداﻫﻣﺎ ﻣﻣﻳزة واﻷﺧرى ﻏﻳر ﻣﻣﻳزة
ﻓﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻟرﻳﺎﺿﻰ  ،ﻋدد ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ  ٦ﺗﻼﻣﻳذ  ،واﻟﺟدوﻝ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻳوﺿﺢ ذﻟك.

ﺟدوﻝ )(١٤
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة واﻟﻣﻣﻳزة ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﺑدﻧﻳﺔ ٕواﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ )اﻟﺻدق(
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳزة
اﻟﻣﺗﻐﻳرات
ﻋدو ٣٠م

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻹﻧﺣراف

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻹﻧﺣراف

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

٥.٩٣

٠.٣١

٥.٠٧

٠.٢٥

ن=١ن٦=٢
ﻗﻳﻣﺔ"ت"
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ودﻻﻟﺗﻬﺎ
*٥.٢٥

 - ٨١اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

١٢٨.٠٠

١.٨٧

١٦٥.٤٢

٢٠.٨٣

*٤.٣٨

اﻟﺛﺑﺎت
اﻹﻧﺑطﺎح اﻟﻣﺎﺋﻝ ﻣن

١٣.١٧

١.٤٧

١٩.٥٠

٢.٣٥

*٥.٦٠

اﻟوﻗوف
اﻟﺟﻠوس ﻣن اﻟرﻗود

١٨.٠٠

١.٦٧

٢٥.٣٣

١.٣٧

*٨.٣٢

ﺛﻧﻰ اﻟﺟزع أﻣﺎﻣﺎ أﺳﻔﻝ

١.٥٠

١.٨٧

٥.١٧

١.١٧

*٤.٠٧

ﻣن اﻟوﻗوف
ﺟرى ٦٠٠م

٣.٥٣

٠.٢٥

٣.٠٢

٠.٢٧

*٣.٤٤

إﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء

٢٨٠٨٣

٢.٢٣

٣٧.١٧

٢.٩٩

*٥.٤٧

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠٥.ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.٢٣=١٠
ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة ﻓﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎرات
اﻟﺑدﻧﻳﺔ ٕواﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﺣﻳث أن ﻗﻳﻣﺔ )ت( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر
ﻣن ﻗﻳﻣﺔ )ت( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  ٠.٠٥ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺻدق اﻹﺧﺗﺑﺎرات وأن ﻫذﻩ
اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﻳس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﻪ.

ﺟدوﻝ )(١٥
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة واﻟﻣﻣﻳزة ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ )اﻟﺻدق(
ن=١ن٦=٢
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏﻳر اﻟﻣﻣﻳزة
اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻹﻧﺣراف
اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة
اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻹﻧﺣراف
اﻟﻣﻌﻳﺎرى

ﻗﻳﻣﺔ"ت"
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ودﻻﻟﺗﻬﺎ

 - ٨٢اﻟﺗﻣرﻳر واﻹﺳﺗﻼم ﻋﻠﻰ

٠.٦٣

١٢.٠٠

٢٢.٥٠

٢.٣٥

*١٠.٥٩

اﻟﺣﺎﺋط ﻓﻰ ٣٠ث
اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ ﺑﺎﻟﻛرة

٠.٤٩

٢٥.٨٨

١٩.٨٣

١.١٧

*١١.٦٩

ﻣﺳﺎﻓﺔ ٣٠م
رﻣﻰ ﻛرة ﻳد ﻷﺑﻌد

١.٨٤

١٥.٦٣

٢١.١٧

٢.٥٦

*٤.٢٩

ﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

٠.٥٥

١.٥٠

٤.٦٧

٠.٥٦

*١٠.٣٠

ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب

٠.٦٦

١٢.٨٨

٨.٨٣

٠.٧٥

*٩.٨٨

ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب

٠.٥١

١٢.١٦

٨.٦٧

٠.٥٢

*١١.٧٥

ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻣﻰ
اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ

٠.٧٥

٣.٨٣

٣٨.٨٣

٣.٨٢

*٢٢.٠٤

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠٥.ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.٢٣=١٠
ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻳﺎ ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻐﻳر ﻣﻣﻳزة ﻓﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎرات

اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻣﻳزة ﺣﻳث أن ﻗﻳﻣﺔ )ت( اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
أﻛﺑر ﻣن ﻗﻳﻣﺔ )ت( اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  ٠.٠٥ﻣﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺻدق اﻹﺧﺗﺑﺎرات وأن
ﻫذﻩ اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﺗﻘﻳس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻣن أﺟﻠﻪ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ  :اﻟﺛﺑﺎت

تم التأكد من ثبات اإلختبار عن طريق حساب معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون  ،حيث
قام الباحث بتطبيق اإلختبارات قيد البحث مرتين المرة األولى بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٨م
والمرة الثانية بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٥م أى تطبيق اإلختبار وإعاده تطبيقة بعد أسبوع من التطبيق
األول إليجاد ثبات اإلختبار.
ﺟدوﻝ )(١٦
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﺑدﻧﻳﺔ ٕواﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ )اﻟﺛﺑﺎت(

 - ٨٣ن =٦
اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻰ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

اﻟﻣﻌﻳﺎرى

ﻗﻳﻣﺔ"ت"

ﻣﻌﺎﻣﻝ

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻹرﺗﺑﺎط

ودﻻﻟﺗﻬﺎ

ﻋدو ٣٠م

٥.٩٣

٠.٣١

٥.٨٠

٠.٣٧

٠.٦٥

*٠.٩٣٢

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

١٢٨.٠٠

١.٨٧

١٢٩.٨٣

٣.٧٥

١.٠٧

*٠.٨٩٣

اﻟﺛﺑﺎت
اﻹﻧﺑطﺎح اﻟﻣﺎﺋﻝ ﻣن

١٣.١٧

١.٤٧

١٣.٥٠

١.٠٥

٠.٤٥

*٠.٩٢١

اﻟوﻗوف
اﻟﺟﻠوس ﻣن اﻟرﻗود

١٨.٠٠

١.٦٧

١٨.٥٠

١.٣٨

٠.٥٦

*٠.٨٨٢

ﺛﻧﻰ اﻟﺟزع أﻣﺎﻣﺎ

١.٥٠

١.٨٧

١.٨٣

١.١٧

٠.٣٧

*٠.٩٣٥

أﺳﻔﻝ ﻣن اﻟوﻗوف
ﺟرى ٦٠٠م

٣.٥٣

٠.٢٥

٣.٤٧

٠.١٢

٠.٥٥

*٠.٩٠٨

إﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء

٢٨.٨٣

٢.٢٣

٢٩.٦٧

٢.٧٣

٠.٥٨

*٠.٨٩٥

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠٥ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.٥٧=٥
ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠٥ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٠.٨١١=٤
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (١٦وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﻪ ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻻوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ٕواﺧﺗﺑﺎر اﻟذﻛﺎء ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ  ٠.٠٥ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻗﻳد
اﻟﺑﺣث.
ﺟدوﻝ )(١٧

دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق وﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ )اﻟﺛﺑﺎت(

ن= ٦
اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻰ

اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﺗوﺳط اﻹﻧﺣراف
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎرى اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ اﻟﻣﻌﻳﺎرى

اﻟﺗﻣرﻳر واﻹﺳﺗﻼم

١٢.٠٠

٠.٦٣

١٢.٥٠

٠.٤٨

ﻗﻳﻣﺔ"ت"

ﻣﻌﺎﻣﻝ

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

اﻹرﺗﺑﺎط

ودﻻﻟﺗﻬﺎ
١.١٧

*٠.٨٧٩

 - ٨٤ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻓﻰ
٣٠ث
اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ

٢٥.٨٨

٠.٤٩

٢٦.٥٥

١.٧٦

٠.٨٩

*٠.٩٣٥

ﺑﺎﻟﻛرة ﻣﺳﺎﻓﺔ ٣٠م
رﻣﻰ ﻛرة ﻳد ﻷﺑﻌد

١٥.٦٣

١.٨٤

١٦.١٣

٢.٠٣

٠.٤٥

*٠.٩٢١

ﻣﺳﺎﻓﺔ
اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

١.٥٠

٠.٥٥

١.٦٧

٠.٥٢

٠.٥٤

*٠.٩٠٠

ﻋﻠﻰ زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة

١٢.٨٨

٠.٦٦

١٣.٢٢

١.١٠

٠.٦٤

*٠.٩٤١

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ
ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة

١٢.١٦

٠.٥١

١٢.٤٩

٠.٩٠

٠.٧٩

*٠.٨٦٩

واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ
اﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ

٣.٨٣

٠.٧٥

٤.٠٠

٠.٨٩

٠.٣٥-

*٠.٩٨٧

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠٥ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ ٢.٥٧=٥
ﻗﻳﻣﺔ "ر" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى  ٠.٠٥ودرﺟﺔ ﺣرﻳﺔ٠.٨١١=٤
ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدوﻝ ) (١٧وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إرﺗﺑﺎطﻳﺔ داﻟﻪ ﺑﻳن اﻟﺗطﺑﻳﻘﻳن اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻓﻰ
اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻹﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﻳﺔ ٠.٠٥

ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.

ب -البرمجية المقترحة من قبل الباحث بإستخدام أسلوب الھيبرميديا:
تعتبر برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الھيبرميديا لتعلم بعض مھارات كرة اليد
ھى المحور الرئيسى الذى يدور حوله البحث الحالى وقد قام أحد المتخصصين فى تكنولوجيا
التعليم بإنتاج البرمجية المقترحة بإستخدام أحد البرامج التطبيقية الجاھزة وھو برنامج
 ، Author ware 7فعملية إعداد برمجيات تعليمية قائمة على إستخدام الكمبيوتر ليست عملية
سھلة بل ھى عملية غاية فى الصعوبة والتعقيد  ،وتتطلب وقتا وجھدا وماال وخبرة  ،كما أنھا
تمر بمراحل عديدة قبل أن تظھر بالصورة التى نراھا عليھا ،وتضمن إعداد البرمجية
الخطوات التالية:

- ٨٥ -

 -١القراءة واإلطالع:
قام الباحث باإلطالع على العديد من المراجع والدراسات والبحوث التربوية التى تناولت
إعداد برمجيات الكمبيوتر التعليمية.
 -٢تحديد األھداف العامة للبرمجية:
يعد تحديد األھداف ھى أول خطوة ألى برنامج تعليمى  ،والبد أن تتسم األھداف بالوضوح
والواقعية كما يجب أن تكون محددة حتى يسھل اختيار األنشطة التى تؤثر فى التعلم وتحقيق
األھداف.
وھذه األھداف يجب أن تصاغ فى صورة أغراض تربوية سلوكية يمكن قياسھا ألن ھذه
األھداف تعبر بصورة عامة عن التعلم الذى يتوقع أن يحققه المتعلم وقد حدد الباحث األھداف
التالية:
ھدف عام معرفى :إكساب الطالب المعلومات المعرفية من المفاھيم والمصطلحات والحقائق
المرتبطة بمھارات كرة اليد قيد البحث.
ھدف عام مھارى :إكسـاب الطالب المراحل الفنية لمھارات كرة اليد قيد البحث.
ھدف عام وجدانى :إكساب الطالب إتجاھات إيجابية نحو إستخدام الكمبيوتر والبرمجية المعدة
بإستخدام الھيبرميديا مھارات كرة اليد قيد البحث.

ترجمةاألھداف العامة للبرمجية وصياغتھا فى صورة سلوكية إجرائية:
بعد تحديد األھداف العامة للبرنامج تم صياغتھا فى صورة إجرائية على شكل سلوك نھائى
يمكن مالحظتة وقياسة ووصفھا وصفا إجرائيا يوضح شكل األداء المتوقع من الطالب المبتدئ
 ،وقد تم صياغة األھداف السلوكية لكل ھدف عام كالتالى:
أ -األھداف السلوكية المعرفية:
 أن يتفھم المراحل الفنية للمھارات قيد البحث. أن يعرف الخطوات التعليمية للمھارات قيد البحث. أن يشرح التلميذ المھارات قيد البحث بطريقة صحيحة. -أن يفھم ويطبق األداء الصحيح للمھارات قيد البحث.

 - ٨٦ أن يستطيع تحليل المھارات طبقا لشروط ومكونات األداء. أن يعرف بعض النقاط الخاصة بقانون كرة اليد. أن يعرف التطور التاريخى للعبة كرة اليد. أن يعرف التلميذ أھمية كل مھارة من مھارات كرة اليد قيد البحث. أن يستخدم التلميذ المعلومات والمعارف التى شاھدھا فى البرمجية فى الحد من الخطأعند أداء المھارات قيد البحث.
 أن يفرق التلميذ بين األداء الصحيح و األداء الخاطئ للمھارات قيد البحث.ب -االھداف السلوكية المھارية:
بعد إنتھاء التلميذ من دراستة للبرنامج يجي أن يكون قادرا على:
 أداء مھارة إستالم الكرة بالطريقة الصحيحة. أداء مھارة تنطيط الكرة بالطريقة الصحيحة. أداء مھارة التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز بصورة صحيحة. أداء مھارة التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز بصورة صحيحة. أداء التدريبات المخصصة لكل مھارة قيد البحث بمستوى اإلتقان المطلوب.ج -األھداف السلوكية الوجدانية:
 أن يقبل التلميذ على تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث بسعادة نتيجة إلستخدامةالبرمجية.
 أن يشارك التلميذ بإيجابية اثناء تعلم النھارات قيد البحث. أن يتجه التلميذ لإلعتماد على النفس وينمى السمات الشخصية الحميدة. أن يتقبل التلميذ توجيھات المعام اثناء أداء المھارات. أن يالحظ التلميذ زمالئة عند أداء المھارات ويكتشف األخطاء ويعدلھا لھم. -أن يقيم التلميذ أداءه بإستمرار تقييما صحيحا.

 -٣تحديد أغراض البرمجية:
 حدد الباحث أغراض برنامجه التعليمى فيما يلى: أن يتعلم التالميذ عينة البحث األداء المھارى للمھارات قيد البحث. أن يساعد التالميذ على تخيل األداء الصحيح للمھارات. أن يساعد التالميذ على أداء المھارة كما شاھدوھا. -أن يفھم التالميذ التسلسل الحركى لألداء المھارى.

 - ٨٧ أن يعلم التالميذ أن أداء كل جزء من أجزاء المھارة بمستوى جيد مرتبط بالمعلوماتالمختلفة عن األداء.
 أن يكتسب التالميذ معلومات ومعارف عـن مھارات كرة اليد قيد البحث من حيث)التاريخ – المفاھيم والمصطلحات والمراحل الفنية والتعليمية  -بعض المواحى
القانونية لكل جزء من أجزاء المھارة(.
 أن يعرف التلميذ كيفية التعامل مع المعارف والمعلومات بطريقة غير خطية. أن يتعود التلميذ على أن يتعلموا بمفردھم. أن يكتسب التلميذ الثقة واالعتماد على النفس. أن تنمى قوة ودقة المالحظة لدى الطالب أن تنمى القدرة على اإلدراك والفھم واالنتباه. -أن يكتسب التالميذ طريقة جديدة للتعلم.

 -٤تحديد خصائص ومستوى الطالب:
قام الباحث بدراسة الخصائص والسمات المميزة لعينة البحث من حيث )السن – مستوى
الذكاء – الصفات البدنية  -المستوى المھارى -المستوى المعرفى( وذلك إلعداد البرنامج
بصورة تناسبھم.
 -٥تحديد محتوى البرمجية:
تعتبر عملية إختيار المحتوى من أھم خطوات بناء البرمجية  ،وتتمثل ھذه األھمية فى
إختيار الحقائق والمفاھيم والمعلومات المعرفية المرتبطة بمھارات كرة اليد  ،وكذلك تحديد
مقاطع شرائط الفيديو ،والصور الثابتة والفوتوغرافية والرسوم المتحركة التوضيحية ،
والمقاطع الموسيقية وغيرھا من المواد واألدوات التعليمية التى وقع اإلختيار عليھا وتنظيمھا
على نحو تربوى معين وتحديد طريقة السير فيھا بما يسھم فى تحقيق أھداف البرمجية.
وقد إستعان الباحث عند تحديد المحتوى بالعديد من المراجع والبحوث والدراسات التى
إھتمت بإعداد البرمجية التعليمية الكمبيوترية باإلضافة إلى المراجع والبحوث والدراسات
األكاديمية فى لعبة كرة اليد حتى يمكن أن يكون المحتوى:
 مرتبط باألھداف التى تسعى البرمجية إلى تحقيقھا. صادقا وله داللته. -مالئما لخبرات المبتدئين وحاجاتھم وقدراتھم.

 - ٨٨ به صفة التتابع واإلستمرارية والتكامل. مراعيا للدقة العلمية. يتسم بالحداثة فى مجال تصميم برمجيات التعليم.وقـد إسـتعان الباحثـ بالمراجـع التاليـة إلعـداد محتـوى البرمجيـة
)(٥)،(٢٠)،(١٨)،(٥٢)،(٣٨)،(٤١)،(٦١
 -٦تحديد األنشطة التعليمية )إستراتيجية التدريس(:
تضمنت البرمجية نوعان من األنشطة التعليمية )وذلك للمجموعة التجريبية( نوع يقوم به
المعلم واألخر يقوم به المتعلم بغاية تحقيق أھداف البرمجية وھما:
أ -أنشطة يقوم بھا المعلم :
 قبل البدء فى تدريس البرمجية يقوم بتوضيح مكونات جھاز الكمبيـوتر وكيفيـةإستخدامه وإستخدام ملحقاته وكيفية العمل بالبرمجية والطريقة التى تعمل بھا والفكرة
التى تقوم عليھا.
 أثناء تدريس البرمجية يقوم بمالحظة المبتدئين أثناء التعلم والقيام بتوجيھھم نحو القيامباألنشطة التعليمية ومتابعة تقدمھم وتصحيح أخطائھم التنفيذية واإلجابة على التساؤالت
التى قد تثار أثناء إستخدامھم البرمجية.
 بعد اإلنتھاء من تدريس البرمجية يتم تكليف المبتدئين بالقيام باألداء المطلوب والذىيتمثل فى الخطوات التعليمية المتدرجة من البسيط إلى المركب ومن السھل إلى
الصعب وتحديد أخطاء المتعلمين وتوجيھھم نحو إصالح ھذه األخطاء بمساعدة
البرمجية.
ب -أنشطة يقوم بھا المتعلم:
 تتمثل أنشطة المتعلم فى إستخدامه للبرمجية وإجاباته عن أسئلة التقويم المتضمنه بھا ثمممارسته للمھارات عمليا داخل ميدان العمل التطبيقى.

 -٧مراحل إنتاج البرمجية:
أوال -مرحلة التصميم Design
تعتبر مرحلة التصميم من أھم مراحل إنتاج البرمجية حيث أنھا بمثابة خريطة لما سيتم
تنفيذه فى المراحل التالية ويتضمن التصميم الخطوات التالية:
األساس العلمى:

 - ٨٩يتمثل فى تحديد وإختيار المادة العلمية حول موضوع تعليم بعض مھارات كرة اليد والتى
تقدمھا البرمجية المعدة بتقنية الھيبرميديا لتزويد المتعلمين بالمعارف والخبرات والمھارات
المتعلقة بالمحتوى التعليمي.
األساس التربوى:
يتمثل فى تحديد األھداف العامة والسلوكية فى البرمجية كما يتضح أسلوب تقديم عرض
المحتوى العلمى للبرمجية والتدريبات والتغذية الراجعة وتنظيم المحتوى فى تسلسل منطقى
وتحديد العالقات الداخلية بين وحداته.
األساس التقنى:
يتمثل فى كتابة النص التعليمى للبرمجية وتحديد متطلبات اإلنتاج المادية والجوانب اللفظية
والجوانب غير اللفظية التى تضمنتھا البرمجية.
وفى ضوء النظريات الحديثة للتعليم والتعلم  ،قام الباحث بمراعاة بعض المعايير لمجموعة من
الكفاءات المتنوعة للبرمجية أثناء عملية التصميم على النحو التالى:
الكفاءة التعليمية للبرمجية:
 أن يكون الھدف من البرمجية واضحا ومصاغا صياغة سلوكية سليمة وباإلمكان قياسه. أن تتالئم أھداف البرمجية مع أھداف الموضوع محل الدراسة. أن يكون محتوى البرمجية دقيقا ومناسبا لسن ومستوى الطالب. أن تراعى البرمجية إستثارة دوافع التالميذ وزيادة دافعيته نحو التعلم. عرض المادة العلمية بشكل منطقى ومتسلسل. توافر التدريبات التى سيمارسھا الطالب. أتاحة الفرصة للتلميذ المبتدئ إلختيار ما يناسبه من تدريبات.الكفاءة الفنية للبرمجية:
 اإلستفادة من مساحة الشاشة بشكل جيد. عرض المعلومات على الشاشة بطريقة شيقة وجميلة ومتناسقة. مراعاة توزيع مواقع العناصر المختلفة بطريقة سليمة وصحيحة. مالئمة التأثيرات اللونية للعناصر المختلفة فى شاشة واحدة. تجزئة المادة العلمية على شكل فقرات متتالية. إمكانية تحكم التلميذ المبتدئ فى إختيار الجزء المراد تعلمه وتتابع أحداثه. -إمكانية تجول التلميذ المبتدئ داخل البرمجية .

 - ٩٠ عدم إتاحة الفرصة للمتعلم للتغيير فى محتوى البرمجية.تنظيم محتوى البرمجية:
فـى ضوء خصائـص الھيبرميـديا قام الباحث بتنظيـم محتـوى البرمجية فـى جزئين :
الجزء األول :المقدمة
وھو الجزء الذى يعرض على الشاشة وبدون تدخل الطالب أثناء العرض ويتضمن ھذا
الجزء التقديم  ،اإلعداد ،اإلشراف ،األھداف العامة ،بعض المالحظات الھامة للطالب المبتدئ ،
عرض قائمة اإلختيارات الرئيسية .

الجزء الثانى :المحتوى التعليمي
وھو الجزء الذى يعرض على الشاشة والتتابع الذى تحدده ويختاره الطالب أى أنه يتحكم
فى ھذا الجزء تحكما كامال من حيث اإلختيار للمھارة المراد تعلمھا والسرعة والتتابع
والخروج وقتما يشاء من البرمجية ويتم فى ھذا الجزء عرض:
 نبذه تاريخية عن كرة اليد المھارات األساسية فى كرة اليد. مھارات كرة اليد قيد البحث. تعريف كل مھارة وأھميتھا. الخطوات التعليمية لكل مھارة. الخطوات الفنية لكل مھارة. تدريبات على المھارة. تعليمات األداء الصحيح لكل مھارة. اختر نفسك. -بعض بنود القانون الخاصة بكرة اليد.

ثانيا:مرحلة اإلعداد والتجھيز Preparation
 -١كتابة السيناريو للبرنامج:
وتم خالل ھذه المرحلة تحديد الوسائل التي سوف تستخدم في إنتاج البرنامج من:
 -شكل االطارات الرئيسية والفرعية وألوانھا ووضوحھا وتأثيراتھا.

 - ٩١ أنواع النصوص المكتوبة وموضوعاتھا وموقعھا على االطار. الصور المستخدمة وحجمھا والموضوعات التي تدل عليھا. الرسوم التوضيحية وداللتھا وموضوعاتھا. أفالم الفيديو للمراحل الفنية والتدريبات التعليمية. تحديد المؤثرات المسـتخدمة واأللوان وتنسيقھا وموقع كل عنصر علـى اإلطار. تحديـد أسـلوب التصفح للموضوعات الرئيسـية وكيفية االنتقال إلـي الموضوعـاتالمتفرعة منھا.
 تحديد أسلوب تصفح الموضوعات الفرعية والوسائل المرتبطة بھا )صور ،أفالم ،صوت(.
 تحديد كيفية التحكم في الوسائل المدرجة على كل إطار. -٢إنتاج الوسائل:
تم إعداد كافة أنواع الوسائل من نصوص مكتوبة  ،صور فوتوغرافية  ،ملفات صوتية ،
رسوم وأفالم والتأكد من صالحيتھا لتقديم المعلومات المطلوبة وتسجيل جميع الملفات بالنوعية
المطلوبة الستخدامھا.

 -٣إختيار أداة التأليف:
تم إختيار أداة التأليف  (AWP) v 7.01وذلك لسھولة إستخدام ھذا التأليف في انتاج
البرامج التعليمية ،ھذا باإلضافة إلي المميزات التي تتوافر في ھذه النوعية من تطبيقات
البرمجة من السھولة في التصميم والمرونة في التعديل وغيرھا من الميزات التي ذكرت
بالمراجع المتخصصة .
 - ٤تجھيز الوسائل المساعدة للتأليف:
أ -إعداد النصوص المكتوبة:
تمت كتابة ومعالجة النصوص باستخدام برنامج .Microsoft Word 2003
ب -إعداد ملفات الصوت:
تم تسجيل ومعالجة الصوت باستخدام برنامج .Sony sound forge 7.0
جـ -إعداد الصور:
تم الحصول العديد من الصور من مواقع على شبكة المعلومات الدولية وتمت معالجة
الصور باستخدام برنامج . Adobe Photoshop 7.0 Me

 - ٩٢د -إعداد الفيديو:
تم تسجيل الفيديو المطلوب باستخدام كاميرا فيديو رقمية كما تم تجھيز الفيديو المطلوب
لألداء الحركي من تسجيالت خاصة ببطوالت عالمية تم االتفاق عليھا من قبل السادة الخبراء
وتم تسجيل األداء المطلوب على جھاز الكمبيوتر  ،وتمت المعالجة باستخدام برنامج Adobe
VirtualDubmpg 1.4. ،Premiere 6.0
)(٨٠)،(٧٨)،(٨١)،(٨٤)،(٨٣)،(٧٩)،(٨٧)،(٨٥
 -٥برمجة السيناريو التعليمي باستخدام الحزمة البرمجية :(AWP) v7.01
تمت ترجمة السيناريو المكتوب إلي برنامج تعليمي وفقا لخصائص الھيبرميديا وذلك بكل
محتوياته الموضوعة للمحاور والتفاعالت المطلوبة وطريقة التصفح والدخول والخروج
للحصول على المعلومات وذلك عن طريق اإلستعانة بالمراجع المتخصصة فى ذلك.
)(٨٦)،(٨١)،(١٤)،(٢٢)،(٥٥

 -٦تصميم الشاشةThe screen design :
حرص الباحث عند تصميم الشاشة على األتى:
 أال تكون شاشة البرنامج مذدحمة. أن تحتوى كل شاشة على نشاط واحد على األكثر. وضع مفاتيح إستخدام البرنامج فى مساحة مستقلة أسفل الشاشة وفى الجانباأليمن.
 عدم المغاالة فى إستخدام األلوان حتى ال تشتت إنتباه الطالب بعيدا عن المادةالعلمية.
 توزيع محتزيات شاشات البرنامج بحيث تشغل المساحة الكلية لشاشة الكمبيوتر. إستخدام أنواع الخطوط الواضحة وبأحجام وألوان واضحة ومناسبة. -إستخدام كلمات بلون مخالف للون النص وذلك لوصالت الھيبرميديا.

األشكال المختلفة لشاشات عرض البرمجية:
تختلف شاشات العرض وذلك حسب موضعھا فى البرمجية وحسب الھدف منھا:

شاشة إرشادية:
ويتم فيھا توجية اإلرشادات التلميذ بكيفية إستخدام البرنامج وكيفية السير فيه.
شاشة تمھيدية:

 - ٩٣ويتم فيھا توجية الموضوع للتلميذ وإكسابة معارف جديدة بما تتضمن من حقائق ومفاھيم.
شاشة توجية:
وفيھا تمھيد للتلميذ إلستقبال معلومات جديدة عن طريق توضيح الھدف من دراسة
الموضوع.
شاشة تنمية المعلومات:
وتھدف إلى إمداد التلميذ بمعلومات إضافية تعمل على إثراء بعض المفاھيم وتعميقھا.
شاشة إختبارية:
وتھدف إلى إختبار التلميذ فى المعلومات التى قدمت إليه وتقيس مدى تقدمة.

 -٦تقويم البرنامج:
بعد اإلنتھاء من إعداد البرنامج فى صورته األولية قام الباحث بعرضه على الخبراء فى
مجال المناھج وطرق التدريس وكرة اليد إلستطالع أرائھم حول:
 مدى مناسبة األھداف العامة للبرنامج. مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى للطالب. مدى صالحية البرنامج للتطبيق. المادة التعليمية والوسائط المستخدمة. -التصميم وشكل الشاشة واأللوان واألزرار.

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ اﻹﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٠٠٥/١٠/٨م وذﻟك ﺑﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺑﺎﺣث ﻣن

إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻰ ﺻورﺗﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ إﺳطواﻧﺔ  ، CDﺣﻳث ﻗﺎم ﺑﺗﺟرﻳب إﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ إﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ ﻋددﻫﺎ ) (٦طﻼب ﻣن ﺧﺎرج ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ  ،وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد
ﻣن ﺧﻠو اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن أى أﺧطﺎء ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑرﻣﺟﺔ  ،وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻘدرات اﻟطﻼب اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن وﻣدى ﻓﻬﻣﻬم ٕواﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻬم ﻟﻪ  ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ،
وﻛذﻟك إﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻛﺎن واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﺳﻬوﻟﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻝ ﻣن

ﺣﺟرة اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻼﻋب  .وﻗد أﺟرﻳت ﻋدة ﺗﻌدﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن واﻗﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ.

اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣرﻓق ):(١٦
دور المعلم في البرنامج:
أ -قبل بدء البرنامج:

 - ٩٤ع رض مكون ات جھ از الكمبي وتر عل ى المتعلم ين وتع ريفھم بالبرن امج والھ دف من ه
وعرض بعض االطارات الرئيس ية والفرعي ة للبرن امج وك ذلك تعري ف المتعلم ين بكيفي ة العم ل
م ن خ الل البرن امج ع ن طري ق توض يح أن واع التف اعالت المدرج ة بالبرن امج وك ذلك الوس ائل
المتاحة .
ب -أثناء استخدام الطالب للبرنامج خالل الوحدات التعليمية بالقاعة الدراسية:
ﻣﻼﺣظﺔ اﻟطﻼب أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﻠم وﺗوﺟﻳﻬﻬم وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﻘدم وﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء.
جـ -بعد انتھاء الجزء المعرفي داخل الوحدة التعليمية:
تكليف الطالب ب أداء النش اط المطل وب م نھم عملي ا ف ي الملع ب وت وجيھھم ومالحظ ة األداء
العملي وتوجيه كل طالب نحو األداء الصحيح من خالل البرنامج العملي بالملعب.

سادسا :الدراسة األساسية
تم ت التجرب ة األساس ية ف ى الفت رة م ن ٢٠٠٥/١٠/١٥م وحت ى ٢٠٠٥/١٢/١م
لم دة ) (٦أس ابيع بواق ع ع دد ) (٤وح دات تعليمي ة أس بوعيا زم ن الوح دة ) (٩٠ق  ،حي ث ت م
توزيع البرنامج على الوحدات التعليمية مرفق ). (١٧
جدول )(١٨
التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية
زمن الوحدة  ٩٠ :ق
مكونات الوحدة

الزمن

أعمال إدارية

٣ق

مشاھدة البرنامج

٢٢ق

التعليمى

النشاط
إستقبال التالميذ والدخول للقاعة التعليمية.
التفاعل مع البرنامج التعليمي داخل القاعة تحت إشراف الباحث.

إحماء

٥ق

تمرينات التھيئة البدنية العامة.

إعداد بدنى

 ١٠ق

تمرينات اإلعداد البدنى الخاصة بكرة اليد.

التطبيق العملى

 ٤٥ق

للبرنامج

التطبيق العملى فى الملعب وأداء التدريبات.

 - ٩٥٥ق

الختام

تمرينات تھدئة.

جدول )(١٩
التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي للمجموعة الضابطة
زﻣن اﻟوﺣدة  ٩٠ :ق
أجزاء الوحدة

النشاط

الزمن

أعمال إدارية

٣ق

إستقبال التالميذ.

إحماء

٥ق

تمرينات التھيئة البدنية العامة.

إعداد بدنى

 ١٠ق

تمرينات اإلعداد البدنى الخاصة بكرة اليد.

التطبيق العملى

 ٦٧ق

التطبيق العملى فى الملعب وأداء التدريبات.

الختام

٥ق

تمرينات تھدئة.

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى:
أﺟرى اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﺑﻌد اﻹﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣن٢٠٠٥/١٢/٢م
إﻟﻰ ٢٠٠٥/١٢/٥م.

سابعا :المعامالت اإلحصائية
إستخدم الباحث المعامالت اإلحصائية التالية :
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ. اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى. -اﻟوﺳﻳط.

 -ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹﻟﺗواء.

 ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻹرﺗﺑﺎط ﻟﺑﻳرﺳون. إﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻳن وﻣﺗﺳﺎوﻳﺗﻳن ﻓﻰ اﻟﻌدد. إﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻗﻳﺎﺳﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﻳن ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ )ﻗﺑﻠﻰ وﺑﻌدى(. -إﺧﺗﺑﺎر ﻗﻳﺎس ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن.

 - ٩٦ وق د اس تخدم الباح ث الحزم ة اإلحص ائية ) SPSSإص دار رق م  (٩لحس اب المع امالتاإلحصائية المستخدمة بالبحث .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 -ﻋﺮض وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

عرض ومناقشة نتائج الفرض األول:
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توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى تعلم
بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة – إستالم الكرة – التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز –
التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( وفى مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.
جدول )(٢٠
داللة الفروق ونسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى المتغيرات
المھارية واإلختبار المعرفى قيد البحث للمجموعة التجريبية

المتغيرات
التمرير واإلستالم
على الحائط فى
٣٠ث
الجرى الزجزاجى
بالكرة مسافة ٣٠م

قيمة"ت"
القياس البعدى
القياس القبلى
المتوسط اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المحسوبة
الحسابى المعيارى الحسابى المعيارى
١٦.٣٧٠.٧٩
١٨.٢٠
٠.٨٨ ١٢.١٠

ن١٠ =١
نسبة
التحسن
٪
٥٠.٤١

٢٥.٩٨

٠.٧٣

٢١.٤٤

٠.٦٣

١٤.٩٣

١٧.٤٩

رمى كرة يد ألبعد
مسافة

١٤.٨٧

١.٤٩

١٧.٨٦

٠.٩٣

٥.٣٨-

٢٠.٠٨

التصويب من الثبات
على زوايا المرمى
تنطيط الكرة
والتصويب على
المرمى
تمرير الكرة
والتصويب على
المرمى
اإلختبار المعرفى

١.٧٠

٠.٤٩

٣.٦٠

٠.٥٢

٨.٥٠-

١١١.٧٦

١٢.٨٦

٠.٧٦

٩.٨٦

٠.٦٢

٩.٦٤

٢٣.٣٢

١٢.٣٩

٠.٥٨

٩.٥٨

٠.٤٨

١١.٨١

٢٢.٦٥

٣.٤٠

٠.٧٠

٣٥.٣٠

٢.٣١

٤١.٧٧-

٩٣٨.٢٤

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  ٠٥.ودرجة حرية ٢.٢٦=٩
يتضح من الجدول ) (٢٠وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ٠.٥بين القياس
القبلى والبعدى للمجموعة التجربية فى المتغيرات المھارية قيد البحث ومستوى التحصيل المعرفى
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لصالح القياس البعدى  ،كما كانت أعلى نسبة تحسن فى إختبار التصويب من الثبات على زوايا
المرمى وبلغت  ، ٪١١١.٧٦وكانت أقل نسبة تحسن فى إختبار الجرى الزجزاجى بالكرة مسافة
٣٠م وبلغت  ، ٪١٧.٤٩كما بلغت نسبة التحسن فى مستوى التحصيل المعرفى ٪٩٣٨.٢٤
كما توضح األشكال رقم ) (٧)،(٦)،(٥)،(٤)،(٣)،(٢الفروق بين القياسين القبلى والبعدى
للمجموعة التجريبية فى المتغيرات المھارية.
٣٠م
مسافة٣٠م
بالكرةمسافة
الزجزاجىبالكرة
الجرىالزجزاجى
الجرى

٣٠ث
الحائطفىفى٣٠ث
علىالحائط
واإلستالمعلى
التمريرواإلستالم
التمرير

٣٠
٣٠
٢٥
٢٥

١٨
١٨
١٥
١٥

٢٠
٢٠
١٥
١٥

١٢
١٢
٩٩

١٠
١٠
٥٥

٦٦
٣٣
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ٣ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﺷﻛﻝ)  ( ٢ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻣرﻳر واﻻﺳﺗﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ ﺑﺎﻟﻛرة
ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ٣٠م.
ﻓﻰ  ٣٠ﺛﺎﻧﻳﺔ.

مسافة
ألبعدمسافة
رمىكرةكرةيديدألبعد
رمى

١٨
١٨
١٦
١٦
١٤
١٤
١٢
١٢
١٠
١٠
٨٨
٦٦
٤٤
٢٢
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ٤ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر رﻣﻰ ﻛرة اﻟﻳد ﻷﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ.

المرمى
زواياالمرمى
علىزوايا
الثباتعلى
التصويبمنمنالثبات
التصويب

٤٤
٣.٥
٣.٥
٣٣
٢.٥
٢.٥
٢٢
١.٥
١.٥
١١
٠.٥
٠.٥
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ٥ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ
زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ.

المرمى
علىالمرمى
والتصويبعلى
الكرةوالتصويب
تنطيطالكرة
تنطيط

١٤
١٤
١٢
١٢
١٠
١٠

١٤
١٤
١٢
١٢
١٠
١٠
٨٨

٨٨
٦٦
٤٤
٢٢
٠٠

٦٦
٤٤
٢٢
القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس
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ﺷﻛﻝ)  ( ٧ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﺷﻛﻝ)  ( ٦ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ.
اﻟﻣرﻣﻰ.

ويرجع الباحث ھذه النتيجة إلي التعلم بإستخدام البرنامج التعليمي المقترح بإستخدام
الھيبرميديا وتنظيم المحتوى التعليمي للمھارات بصورة جيدة كان له األثر اإليجابي في فھم
المعلومات وتكوين تصورا حركيا صحيحا الذي يتطلب فھما جيدا لطبيعة األداء وحركة الجسم
خالل المراحل الفنية لألداء  ،كما ساعد على إمداد التلميذ بقدر كبير من التغذية الراجعة التى
ساھمت فى إصالح قدر كبيرمن اإلخطاء  ،كما أسھم البرنامج التعليمي بإستخدام الھيبرميديا إيجابيا
في تعلم مھارة تنطيط الكرة وإستالم الكرة والتمريرة الكرباجية من اإلرتكاز والتصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز  ،وقد أعطت تصورا صحيحا لدى التالميذ وخاصة أن التوافق في ترتيب األداء
الحركي يعد شرطا لصحة األداء باإلضافة إلى فھم وتصور صحيح لطبيعة األداء .

كما أسھم البرنامج فى زيادة مستوى التحصيل المعرفى للتالميذ  ،ويعزو الباحث ھذه النتيجة
إلى أن البرنامج التعليمى المعد بإستخدام الھيبرميديا يجعل المتعلم يتفاعل معه بإيجابية وبشكل
يثير دوافعة وفضولة للتعلم  ،وبالتالى فالمبتدئ ھنا له دور إيجابى فى الحصول على المعرفة دون
الشعور بالملل أو عدم الرغبة فى الحصول على المعلومة  ،كما أن قدرة التلميذ على إسترجاع
المعلومة فى أى وقت يشاء تعمل على تثبيتھا بشكل جيد وكذلك عرضھا بشكل به عامل جذب
وتشويق للمتعلم بما يجعل عملية التعلم ممتعه ومثمرة بعكس الطريقة التقليدية  ،ويوضح شكل )(٨
الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى اإلختبار المعرفى.
المعرفى
اإلختبارالمعرفى
اإلختبار

٣٦
٣٦
٣٢
٣٢
٢٨
٢٨
٢٤
٢٤
٢٠
٢٠
١٦
١٦
١٢
١٢
٨٨
٤٤
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس
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ﺷﻛﻝ)  ( ٨ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق وﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

ويتفق ذلك مع ما ذكره الغريب زاھر إسماعيل )٢٠٠١م( من أن إستخدام الھيبرميديا فى
التعليم يساعد المتعلم على الربط بين عناصر المعلومات ويمنحه مجاالت أكبر لفھم وتذكر ما ورد
بعناصر المعلومات(٢١٢: ١١) .
ويتفق أيضا مع ما ذكره محمد رضا البغدادى )١٩٩٨م( من أن وظائف الذاكرة البشرية
المتعلقة بالمعلومات اللفظية يمكن أن ترتبط معا فى شكل شبكة عمل  ،ويمكن القول أن الھيبرميديا
ھى إنعكاس لبعض وظائف الذاكرة البشرية  ،فھى أداه مناسبة لعرض المعرفة األساسية التى
تجعل المتعلم قادرا على بناء المعرفة لعمل إرتباطات ذات معنى بين ما يدور فى إدراكة من أفكار
 ،وھنا يستطيع المتعلم أن يفكر بطريقة غير خطية لتركيب وتكامل المعلومات والتى ال تتحقق من
خالل الطرق التقليدية المتبعة(٢٦٤: ٤٤) .

ويتفق ذلك مع ما ذكره عبدالحميد شرف )٢٠٠٠م( على أن الكمبيوتر يعمل على تزويد
المتعلمين بعمليات تغذية راجعة تفيد فى تحسين عمليات التعليم والتعلم مما يؤدى إلى األداء األمثل.
)(١٢٣ : ٢٥
وتشير منى محمد محمود )٢٠٠٠م( نقال عن كال من ديفيد ويبرى إلى أن برامج الكمبيوتر
متعددة الوسائط تعمل على تجويد عملية التعليم وتقديم عروض أكثر تفاعال وتنسيقا وتكامال بين
عناصرھا من صوت وصورة ورسوم متحركة  ،مما يزيد من تذكر المتعلم للمعلومة وتحدث
تطورا فى بيئة التعلم(٥٤) .

 - 102ويتفق ذلك مع نتائـج دراسـات كال من زيلجر ٢٠٠٢) Zeiligerم( ) ، (٧٧حسام الدين
نبيه )٢٠٠٢م( ) ، (١٨جوزيف ناجى أديب )٢٠٠٣م( ) ، (١٦فاطمة محمد فليفل )٢٠٠٣م(
) ، (٣٢محمد سعد زغلول  ،محمد على محمود  ،ھانى سعيد عبد المنعم )٢٠٠٣م( ) ، (٤٦أحمد
عبد الفتاح حسين )٢٠٠٥م( ) ، (٥سـالى محمـد عبدالطيف )٢٠٠٥م( ).(٢٣
كما يرجع الباحث ھذه الفروق ونسب التحسن فى القياسات البعدية للمجموعة التجريبية التى
إستخدمت البرمجية إلى إستخدام الكمبيوتر حيث أنه يعمل على إثارة إھتمام التالميذ وحماسھم
وتشويقھم وزيادة إيجابيتھم مما يؤدى إلى بقاء أثر ما يتعلمونه.
ويرى الباحث أن أسلوب الھيبرميديا بما يحتويه من معارف متعدده سواء كانت متعلقة
بالمھارات الحركية أو المعارف النظرية تم عرضھا داخل البرنامج بشكل يجذب إنتباه المبتدئ
ويثير دوافعة للتعلم  ،كما أنھا مصاغة بشكل جيد وبسيط.

وبذلك تحقق صحة الفرض األول والذى ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى
القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى تعلم المھارات مھارات )تنطيط الكرة – إستالم
الكرة -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( وفى مستوى التحصيل
المعرفى لصالح القياس البعدى.
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عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى:
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى تعلم
بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة – إستالم الكرة – التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز –
التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( وفى مستوى التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.
جدول )(٢١
داللة الفروق ونسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى المتغيرات
المھارية واإلختبار المعرفى قيد البحث للمجموعة الضابطة
ن١٠ =١

المتغيرات
التمرير واإلستالم على
الحائط فى ٣٠ث

قيمة"ت"
القياس البعدى
القياس القبلى
المتوسط اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المحسوبة
الحسابى المعيارى الحسابى المعيارى
٤.٠٩١.٥١
١٤.٤٠
٠.٧٩ ١٢.٢٠

نسبة
التحسن
٪
١٨.٠٣

الجرى الزجزاجى بالكرة
مسافة ٣٠م

٢٥.٨٨

٠.٧٥

٢٣.٠١

٠.٩٢

٧.٦٢

١١.١٠

رمى كرة يد ألبعد مسافة

١٥.٠٣

١.٦٣

١٦.٤٨

١.٢٩

٢.٢٢-

٩.٦٨

التصويب من الثبات
على زوايا المرمى

١.٦٠

٠.٥٢

٢.٦٠

٠.٧٠

٣.٦٤-

٦٢.٥٠

تنطيط الكرة والتصويب
على المرمى

١٣.٠٤

٠.٧٥

١١.٦٣

١.١٣

٣.٢٨

١٠.٧٩

تمرير الكرة والتصويب
على المرمى

١٢.٥٩

٠.٤٦

١١.٦٤

١.٣١

٢.١٥

٧.٥٣

اإلختبار المعرفى

٣.٣٠

٠.٦٧

٢٥.٧٠

١.٢٥

٤٩.٨١

٦٧٨.٧٩

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  ٠٥.ودرجة حرية ٢.٢٦=٩
يتضح من الجدول ) (٢١وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين القياس
القبلى والقياس البعدى للمجموعة الضابطة فى المتغيرات المھارية ومستوى التحصيل المعرفى قيد
البحث لصالح المجموعة القياس البعدى  ،وكانت أعلى نسبة تحسن فى إختبار التصويب من الثبات
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على زوايا المرمى وبلغ ٪٦٣.٥٠وكانت أقل نسبة تحسن فى إختبار تمرير الكرة والتصويب على
المرمى وبلغ  ، ٪٧,٥٣وبلغت نسبة التحسن فى مستوى التحصيل المعرفى .٪٦٧٨.٧٩
كما توضح األشكال رقم ) (١٥)،(١٤)،(١٣)،(١٢)،(١١)،(١٠)،(٩الفروق بين القياسين
القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة.
ثانية
الحائطفىفى٣٠٣٠ثانية
علىالحائط
واالستالمعلى
التمريرواالستالم
التمرير

١٦
١٦
١٤
١٤
١٢
١٢
١٠
١٠
٨٨
٦٦
٤٤
٢٢
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

١٦
١٦
١٤
١٤
١٢
١٢
١٠
١٠
٨٨
٦٦
٤٤
٢٢
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ٩ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى ﺷﻛﻝ)  ( ١٠ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻣرﻳر واﻻﺳﺗﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺋط ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺟرى اﻟزﺟزاﺟﻰ ﺑﺎﻟﻛرة
ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ  ٣٠م.
ﻓﻰ  ٣٠ﺛﺎﻧﻳﺔ.

١٨
١٨
١٥
١٥

٣٣
٢.٥
٢.٥

١٢
١٢
٩٩

٢٢
١.٥
١.٥

٦٦
٣٣

١١
٠.٥
٠.٥

٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ١١ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر رﻣﻰ ﻛرة اﻟﻳد ﻷﺑﻌد ﻣﺳﺎﻓﺔ.

٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ١٢ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻟﺗﺻوﻳب ﻣن اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ
زواﻳﺎ اﻟﻣرﻣﻰ.
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١٤
١٤
١٢
١٢

١٤
١٤
١٢
١٢

١٠
١٠
٨٨

١٠
١٠
٨٨

٦٦
٤٤
٢٢

٦٦
٤٤
٢٢

٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

٠٠

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ١٣ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻧطﻳط اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ.

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ١٤ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر ﺗﻣرﻳر اﻟﻛرة واﻟﺗﺻوﻳب ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ.

٣٠
٣٠
٢٤
٢٤
١٨
١٨
١٢
١٢
٦٦
٠٠

القبلى
القياسالقبلى
القياس

البعدى
القياسالبعدى
القياس

ﺷﻛﻝ)  ( ١٥ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳﻳن اﻟﻘﺑﻠﻰ واﻟﺑﻌدى
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳر اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

وھذا يتفق مع ما أشار إليه كال من وفيقة مصطفى سالم )٢٠٠١م( ) ، (٦٠محمود مھدى
سالم )٢٠٠٢م( ) ، (٥١فى أن تعديل سلوك المتعلم يكون مرتبط بالممارسة والتمرين حتى يحدث
التكيف فى المواقف الجديدة.

ويرجع الباحث ھذه النتيجة إلى أن الطريقة التقليدية ال يمكن إغفالھا والتى تعتمد على الشرح
اللفظى وأداء النموذج العملى للمھارات األساسية المطلوب تعلمھا  ،تم تقديم مجموعة من
التدريبات المتدرجة من السھل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب وممارسة تكرار أداء المھارة

 - 106من التالميذ وتصحيح األخطاء وتوجيھھم من قبل المعلم أثناء ذلك  ،مما يؤدى إلى التعلم بصورة
سليمة مطابقة لألداء الفنى للمھارة ومن ثم تؤثر تأثيرا إيجابيا فى كفاءة األداء المھارى.

كما يرجع الباحث ذلك التقدم الذى طرأ على المجموعة الضابطة إلى أن الطريقة المعتادة
تقوم على الشرح اللفظى وأداء النموذج وتصحيح األخطاء من قبل المتعلم  ،والممارسة والتكرار
من قبل المتعلم وھذا بال شك يوفر فرصة جيدة للتعلم  ،ويعزى الباحث ھذا التقدم الى إنتظام أفراد
المجموعة الضابطة.
كما يرجع الباحث ھذه النتيجة أيضا إلى أن البرنامج التعليمى المعد بأسلوب الھيبرميديا يعد
أحد أساليب التعلم الذى يوفر للمبتدئ تغذية راجعة تساعدة على تشخيص األخطاء ومعالجتھا من
خالل عمليات التقويم الكمى والكيفى  ،كما تيسر اإلحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة لمدة طويلة
وتنظم إسترجاع ھذه المعلومات.
وفى ھذا الصدد يؤكد كال من محمد سعد زغلول  ،مكارم أبو ھرجة  ،ھانى سعيد عبد المنعم
)٢٠٠١م(  ،أن إستخدام تكنولوجيا التعليم تؤدى إلى زيادة بقاء أثر ما يتعلمة التالميذ من معلومات
وترسيخھا فى أذھانھم مما ينعكس على عملية التعلم(٤٧) .
ويتفـق ذلك مع نتائـج دراسـات كال مـن ويكساتن دى باترسن

Wiksten d.l.

١٩٩٨) Patterson. Pم( ) ، (٧٥إيفا ٢٠٠٠) Evaم( ) ، (٦٤زينب دردير عـالم
)٢٠٠٢م( ) ، (٢٠محسن أبو النور  ،محمد ذكى ) ، (٣٩) (٢٠٠٢محمد حسن رخا )٢٠٠٣م(
) ، (٤٢أحمد محمد عبد القادر )٢٠٠٤م( ) ، (٧إجالل على حسـن )٢٠٠٤م( ) ، (٤أحمـد
يوسف سعدالدين )٢٠٠٥م( ) ، (٨أحمد عبدالفتاح حسين )٢٠٠٥م( ).(٥
كما يتفق أيضا مع ما أشار إليه كال من سعيد خليل الشاھد ) ، (٢٤) (١٩٩٥على مصطفى
طه )١٩٩٩م( ) ، (٢٩على حسنين حسب ﷲ )٢٠٠٠م( ) ، (٢٨على أنه يمكن الحكم على تعلم
الفرد وأدائة من خالل التغيرات التى تطرأ نتيجة الممارسة فاألثر الذى تحدثة الممارسة يؤدى إلى
حدوث التقدم.

 - 107كما يعزو الباحث ھذه الفروق ونسب التحسن للقياسين البعدى عن القبلى لتالميذ المجموعة
الضابطة إلى أن التعلم بشكل جماعى أثار دافعيتھم للتنافس بينھم إلبراز تفوق كل منھم على األخر
 ،مما جعلھم يؤدون المھارات بأفضل شكل ممكن.
وبذلك تحقق الفرض الثانى والذى ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى
القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى تعلم بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة –
إستالم الكرة -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( وفى مستوى
التحصيل المعرفى لصالح القياس البعدى.
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عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث:
توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة فى القياس البع دى ف ى
تعلم بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الك رة – إس تالم الك رة – التمري رة الكرباجي ة م ن اإلرتك از –
التص ويبة الكرباجي ة م ن اإلرتك از( وف ى مس توى التحص يل المعرف ى لص الح القي اس البع دى
للمجموعة التجريبية.
جدول )(٢٢

داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات
المھارية واإلختبار المعرفى قيد البحث بعد تطبيق البرنامج
المتغيرات
التمرير واإلستالم على
الحائط فى ٣٠ث
الجرى الزجزاجى بالكرة
مسافة ٣٠م
رمى كرة يد ألبعد مسافة
التصويب من الثبات على
زوايا المرمى
تنطيط الكرة والتصويب
على المرمى
تمرير الكرة والتصويب
على المرمى
اإلختبار المعرفى

ن=١ن١٠=٢
المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة قيمة"ت" الدالله
المتوسط اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المحسوبة
الحسابى المعيارى الحسابى المعيارى
داله
٧.٠٧
١.٥١
١٤.٤٠
٠.٧٩ ١٨.٢٠
٢١.٤٤

٠.٦٣

٢٣.٠١

٠.٩٢

٤.٤٥

داله

١٧.٨٦

٠.٩٣

١٦.٤٨

١.٢٩

٢.٧٥

داله

٣.٦٠

٠.٥٢

٢.٦٠

٠.٧٠

٣.٦٤

داله

٩.٨٦

٠.٦٢

١١.٦٣

١.١٣

٤.٣٥

داله

٩.٥٨

٠.٤٨

١١.٦٤

١.٣١

٤.٦٥

داله

٣٥.٣٠

٢.٣١

٢٥.٧٠

١.٢٥

١١.٥٥

داله

قيمة "ت" الجدولية عند مستوى  ٠.٠٥ودرجة حرية ٢.١٠=١٨
يتضح من الجدول ) (٢٢وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ٠.٥بين المجموعة
التجربية والضابطة فى المتغيرات المھارية قيد البحث ومستوى التحصيل المعرفى لصالح
المجموعة التجريبية.
كما يوضح الشكال رقم ) (١٦الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى المتغيرات
المھارية واإلختبار المعرفى.

- 109 -

٣٠
٣٠

التجربية
المجموعةالتجربية
المجموعة
الضابطة
المجموعةالضابطة
المجموعة

٢٥
٢٥
٢٠
٢٠
١٥
١٥
١٠
١٠
٥٥
٠٠

المعرفى
الكرة
الجرى
واإلستالم
اإلختبارالمعرفى
الكرة اإلختبار
تمريرالكرة
تمرير
تنطيطالكرة
التصويبمنمن تنطيط
ألبعد التصويب
كرةيديدألبعد
رمىكرة
رمى
الجرى
التمريرواإلستالم
التمرير
على
مسافة
والتصويبعلى
على والتصويب
والتصويبعلى
زوايا والتصويب
علىزوايا
الثباتعلى
الثبات
بالكرة مسافة
الزجزاجىبالكرة
حائطفىفى الزجزاجى
علىالالحائط
على
المرمى
المرمى
المرمى
٣٠م
٣٠ث
المرمى
المرمى
المرمى
مسافة٣٠م
مسافة
٣٠ث

ﺷﻛﻝ ) (١٦ﻳوﺿﺢ اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ
ﻓﻰ اﻟﻣﺗﻐﻳرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ واﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﻰ.

ويرجع الباحث ذلك إلى البرمجية التعليمية المعدة بتقنية الھيبرميديا والتى راعت مستوى
وقدرات وميول وحاجات المبتدئين والفروق الفردية بينھم  ،باإلضافة إلى تميز البرمجية بالمحتوى
التعليمى الجيد والمتكامل من حيث إستخدام الوسائط بشكل منطقى مما ساعد على إعداد المتعلم
إعدادا علميا وعقليا وعمليا وبالتالى خلق الكثير من القدرات العقلية كالنقد والتحليل والمقارنة.
كما يرجع أيضا تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة إلى أن المتغير التجريبى الذى
يتمثل فى البرمجية المعدة بتقنية الھيبرميديا أوجدت بيئة تعليمية جيدة من خالل إشراك جميع حواس
المبتدئ وإستثارة دوافعة نحو التعلم ومساعدته على التفكير العلمى المنظم وجعلته يسير فى العملية
التعليمية وفقا لرغبته وقدراته  ،مما دفع المبتدئ للشعور بذاته وقيمة دوره فى العملية التعليمية  ،مما
أدى إلى إستيعابة للحقائق والمعارف المرتبطة بمستوى األداء المھارى لكرة اليد.
كما يعزو الباحث ھذا التقدم للمجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى ان البرمجية
ساعدت على وضوح الواجبات الحركية لتالميذ المجموعة التجريبية بشكل كبير ودقيق وكذلك
وجود العديد من المؤثرات البصرية والموسيقية داخل البرنامج أسھم بشكل فعال فى زيادة دوافع
التالميذ للتعلم دون الشعور بالملل  ،باإلضافة إلى مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ أثناء التعلم
بحيث يتعلم التالميذ وفقا لسرعتھم الذاتية مما أدى إلى تحسن مستوى أداء المجموعة التجريبية عن
تالميذ المجموعة الضابطة والتى تعلمت بالطريقة التقليدية.
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ويتفق ذلك مع ما ذكره كل من محمد سعد زغلول  ،مكارم أبو ھرجه  ،ھانى عبد المنعم
)٢٠٠١م( من أن الھيبرميديا تساعد على أن يتعايش المتعلم بإيجابية مع الوسائط التعليمية
بصورة نظامية ومتكاملة عن طريق جھاز الكمبيوتر بشكل يساعدة على تحقيق األھداف التعليمية
المرجوة بكفائة وفعالية(١٢٩ :٤٧) .
كما يتفق مع ما تشير إليه زينب محمد أمين )٢٠٠٠م( إلى أن الھيبرميديا بما تتضمنه من
أنماط مختلفة للمعلومات وبيئات إلكترونية عالية التكامل فھى تمكن المتعلم أن يتعلم بفاعلية وكفائة
وتساعدة على إنجاز األھداف المتوقعة من التعلم وتمده بمداخل تعليمية جديدة.
)(١٨٧ :٢١
كما يعزو الباحث أيضا تقدم تالميذ المجموعة التجريبية على تالميذ المجموعة الضابطة فى
مستوى المھارات قيد البحث إلى أن البرنامج التعليمى الذى صمم به إمكانية عرض المھارة ببطئ
وھذا يعطى التالميذ التصور الحركى الصحيح للمھارة ويوضحھا لھم خاصة تلك التى تؤدى
بسرعة  ،كما يتيح للتالميذ فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل المتتابعة ألداء المھارة مـن خالل
الرؤية الواضحة والوقت الكافى أثناء عرض المھارة  ،كما يمكن التلميذ من السيطرة والمشاركة
اإليجابية والتفاعل مع مكونات البرنامج بينما التمكن الطريقة التقليدية )الشرح اللفظى وأداء
النموذج العملى( بعض التالميذ من متابعة الشرح ومن ثم صعوبة فھم المطلوب منھم  ،كما أن
ھناك من ال يستطيعون رؤية نموذج المھارة بشكل سليم وبالتالى التتضح لھم النواحى الفنية ألداء
المھاره بصورة سليمة  ،كما أن ھناك بعض المھارات اليستطيع التلميذ متابعة مراحل األداء
الحركى لھا مما قد يؤثر على تعلمه لھذه المھارة بصورة صحيحة.
كما يعزو الباحث أيضا تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى مستوى األداء
المھارى إلى أن إستخدام عناصر الوسائط المتعددة فى البرنامج الذى خضعت له المجموعة
التجريبية كان وراء تفوقھا على المجموعة الضابطة وذلك ألن برمجية الھيبرميديا تتضمن إستخدام
أكثر من وسيط فى التعلم من خالل الكمبيوتر مثل )النص المكتوب -النص التعليمى– الصور
الثابتة والمتحركة _ لقطات من األفالم التعليمية والمسلسلة بشكل تتابعى – الصوت و التسجيالت
الصوتية والموسيقى – الحركة وإدخال النصوص والصور بحركات مختلفة للشاشة( وتعدد
الوسائط فى ھذه البرمجية يساعد التالميذ على فھم وإستيعاب شكل المھارة ومسار الحركة بھا
ويوضح لھم المراحل المختلفة لھا والنقاط الفنية بھا مما يعمل على تثبيتھا ويجعل عملية التعلم
سھله وشيقه مما يكون له عظيم األثر على تعلم المھارة بصورة جيدة والوصول بھم إلى أفضل

 - 111مستوى ممكن  ،بينما تفتقر الطريقة التقليدية والتى خضعت لھا المجموعة الضابطة غلى كل ھذه
الوسائط حيث إعتمدت على أسلوبى الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى فقط .
ويؤكد ذلك كل من محمد سعد زغلول  ،لمياء فوزى محمد )٢٠٠٢م( أن الطريقة التقليدية
المتبعة )الشرح اللفظى( فى التعليم البد وأن تتغير للوفاء بأغراض التربية وأھدافھا الحديثـة
وبضرورة تجاوبھا مـع األوضاع ومراحل النمو الجسمى والحركى والنفسى وتلبية التزايـد الكمى
فـى أعداد المتعلمين .ومـن ثـم يرى الباحث ضرورة اإلستفادة من تكنولوجيا التعليم وإستخدامھا
فـى بيئات تعليمية ).(٤٥
ويتفق ذلك مع دراسة كل من أسامة أحمد عبد العزيز )٢٠٠١م( ) ، (٩جوزيف ناجى أديب
)٢٠٠٣م( ) ، (١٦فاطمة محمد فليفل )٢٠٠٣م( ) ، (٣٢حازم مصطفى عبد القادر)٢٠٠٥م(
) ، (١٧سالى محمد عبد اللطيف )٢٠٠٥م( ) ، (٢٣والتى تشير إلى أن الكمبيوتر يؤثر تأثيرا
إيجابيا بشكل أفضل من الطريقة التقليدية التى تعتمد على أسلوب التلقين فى مستوى التحصيل
المعرفى.
كما يتفـق ذلك مع نتائج دراسـات كل من ويكستـن دى ال باترسن Wiksten d.l.
١٩٩٨) Patterson .pم( ) ، (٧٥إيفـا ٢٠٠٠) Evaم( ) ، (٦٤زيلجـر
٢٠٠٢)Zeiligerم( ) ، (٧٧أحمـد عبـد الفتـاح )٢٠٠٥م( ) ، (٥أحمد يوسـف سعد الدين
)٢٠٠٥م( ) ، (٨سالى محمـد عبـد اللطيف )٢٠٠٥م( ) ، (٢٣مايسة محمد عفيفى )٢٠٠٦م(
).(٣٧
وبذلك تحقق الفرض الثالث والذى ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة فى القياس البعدى فى تعلم بعض مھارات كرة اليد )تنطيط الكرة -
إستالم الكرة  -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( وفى مستوى
التحصيل المعرفى لصالح المجموعة التجريبية.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 اﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

أوال  :اإلستخالصات
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فى حدود أھداف البحث وفروضة والبيانات المستخدمة إستخلص الباحث ما يلى:
 -١البرنامج التعليمى بإستخدام أسلوب الھيبرميديا كان له تأثير إيجابى فى تحسين مستوى
تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث )تنطيط الكرة  ،إستالم الكرة  ،التمريرة الكرباجية من
اإلرتكاز  ،التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( ألفراد المجموعة التجريبية.
 -٢الطريقة التقليدية ساھمت فى تحسين مستوى تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث ألفراد
المجموعة الضابطة.
 -٣برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بأسلوب الھيبرميديا كانت أكثر تأثيرا على مستوى تعلم
مھارات كرة اليد قيد البحث من الطريقة التقليدية المتبعة مما يدل على فاعلية البرمجية.
 -٤البرنامج المعد بإستخدام أسلوب الھيبرميديا أسھم فى زيادة التحصيل المعرفى للمھارات
قيد البحث أكثر من الطريقة التقليدية.
 -٥ساعدت برمجية الكمبيوتر المعدة بتقنية الھيبرميديا على مراعاة الفروق الفردية بين
التالميذ.

ثانيا :التوصيـات
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى:

- 114 -

 -١إستخدام برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الھيبرميديا فى تعلم مھارات كرة اليد
للمبتدئين وتالميذ المدارس الرياضية.
 -٢إنتاج العديد من برمجيات الكمبيوتر المعدة بتقنية الھيبرميديا فى باقى مھارات كرة اليد
وللمراحل السنية المختلفة
 -٣إنتاج العديد من البرمجيات فى األنشطة الرياضية المختلفة وتدريـب المدربين ومدرسى
التربية الرياضية على كيفية تصميم البرمجيات وكذلك طريقة إستخدامھا فى التعليم.
 -٤إجراء المزيـد من البحوث التجريبيـة بإستخدام التقنيـات التكنولوجية األخرى ومقارنتھا
بالھيبرميديـا وإختيار األسلوب المناسب منھا للوصول إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن فى
تعلم المھارات الحركية المختلفـة.
 -٥العمل على قيام خبراء متخصصين فى مجال التقنيات التكنولوجية بتصميم برمجيات
لتعلـم المھارات الرياضيـة فى مختلف األنشطـة الرياضيـة على غرار ما تقوم به وزارة
التربية والتعليم فى بعض المواد العلميـة األخـرى  ،مع ضـرورة وضـع معايير علمية
وتربويـة لتصميم ھـذه البرمجيـات.

- ١١٥ -

قائمـة المراجـع
أوال  :المراجـع العربيـة
-١

إبراھيم عبد الوكيل الفار  :تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادى
والعشرين  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ١٩٩٨ ،م.

-٢

ــــــــــــــ  :إعداد وإنتاج برمجيات الوسائط المتعددة التفاعلية  ،ط ،٢الدلتا
لتكنولوجيا الحاسبات  ،طنطا ٢٠٠٠ ،م.

-٣

إبراھيم عبد ربه خليفة  :النمو والدافعية فى توجية النشاط الحركى للطفل واألنشطة
الرياضية المدرسية  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ١٩٩٩ ،م.

-٤

إج الل عل ى حس ن جب ر :إس تخدام الوس ائط الفائق ة  Hypermediaكوس يلة لتعل يم
مھارة الضرب الساحق فى الكرة الطائرة  ،مجلة أسيوط لعل وم وفن ون التربي ة
الرياضية  ،العدد الثامن عشر  ،الجزء الثالث  ،مارس ٢٠٠٤م.

-٥

أحمد عبد الفتاح حسين :فاعلية برنامج تعليمى باس تخدام الوس ائل فائق ة الت داخل عل ى
التحص يل المعرف ى ومس توى اإلنج از الرقم ى ل بعض مس ابقات المي دان
والمض مار  ،رس الة دكت وراة  ،كلي ة التربي ة الرياض ية  ،جامع ة المنص ورة ،
٢٠٠٥م.

-٦

أحمد فتحى أحمد الصواف :أثر إس تخدام مھ ارات تش غيل األجھ زة التعليمي ة بإس تخدام
نظام التوجية الكمبي وترى عل ى مس توى األداء المھ ارى والتحص يل المعرف ى
للطالب المندفعين والمتروين بكليات التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة األزھر٢٠٠٠ ،م.

-٧

أحمد محمد عبد القادر :أثر برنامج تعليمى بإستخدام أسلوب الھيبرميديا عل ى مس توى
أداء بعض المھ ارات األساس ية ف ى رياض ة الكاراتي ة للمبت دئين ،مجل ة بح وث
التربي ة الرياض ية  ،المجل د  ،٣٧الع دد  ،٦٧كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين ،
جامعة الزقازيق  ،ديسمبر ٢٠٠٤م.

-٨

أحم د يوس ف س عد ال دين  :ت أثير إس تخدام الوس ائل الفائق ة عل ى تعل يم س باحة
الص در لألطف ال المبت دئين  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة
الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان ٢٠٠٥ ،م.

- ١١٦ -

-٩

أسامة أحمد عبد العزيز :أثر برن امج تعليم ى باس تخدام الھيبرمي ديا عل ى تعل م مس ابقة
الوث ب الع الى ل دى المبت دئين  ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة التربي ة
الرياضية للبنين  ،جامعة المنيا ٢٠٠١ ،م.

-١٠

أس امة كام ل رات ب  :النم و والدافعي ة ف ى توجي ة النش اط الحرك ى للطف ل واألنش طة
الرياضية المدرسية  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة١٩٩٩ ،م.

-١١

الغريب زاھر إسماعيل :تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم  ،دار الكتاب  ،الق اھرة
٢٠٠١ ،م.

-١٢

إم ام مخت ار حمي دة  ،أحمدالنج دى  ،ص الح ال دين عرف ة  ،عل ى مح ى ال دين راش د ،
حسن حسن القرشى :مھارات التدريس  ،مكتبة زھراء  ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.

-١٣

أمين أنور الخولى ،جمال الدين الشافعى :مناھج التربية البدنية المعاصرة  ،دار الفكر
العربى  ،القاھرة  ،ط٢٠٠٠ ،١م.

-١٤

أورسون كيلوج  ، Author ware 7 :ترجمة خالد العامري وآخرون  ،دار الف اروق
للنشر والتوزيع  ،ط ، ١القاھرة ٢٠٠٠ ،م.

-١٥

بارب ارا س يلز -ريت اريتش :تكنولوجي ا التعل يم  ،التعري ف ومكون ات المج ال  ،جمعي ة
اإلتص االت التربوي ة والتكنولوجي ان  ،واش نطن  ، (AECT) ،ترجم ة ب در
الدين عبد ﷲ الصالح  ،مكتبة الملك فھد ١٩٩٨ ،م.

-١٦

جوزيف ناجى أدي ب :ت أثير برن امج تعليم ى باس تخدام أس لوب الوس ائط الفائق ة عل ى
تعلم بعض المھارات األساسية لتنس الطاول ة للمبت دئين  ،رس الة دكت وراه ،
كلية التربية الرياضية  ،جامعة المنوفية ٢٠٠٣ ،م.

-١٧

ح ازم مص طفى عب د الق ادر ح الوة :فاعلي ة برن امج تعليم ى بإس تخدام أس لوب
الھيبرميديا على تعلم بعض مھارات المبارزة لدى المبت دئين  ،الج زء األول
 ،مكتبة األكاديمية  ،القاھرة.

-١٨

حسام الدين نبيه عبد الفتاح :تأثير إس تخدام بع ض وس ائل تكنولوجي ا التعل يم ف ى تعل م
بعض المھارات األساس ية لك رة الي د ،رس الة ماجس تير غي ر منش ورة  ،كلي ة
التربية الرياضية بنين  ،جامعة حلوان ٢٠٠٢ ،م.

-١٩

رفع ت عب د اللطي ف :تحدي د بع ض المتغي رات الممي زة للمراح ل الس نية المختلف ة
للناش ئين ف ى ك رة الي د  ،رس الة دكت وراه  ،كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين ،
جامعة الزقازيق ٢٠٠٣ ،م.

- ١١٧ -

-٢٠

زينب دردير عالم :التعرف على تأثير إستخدام الھيبرميديا على تعل م بع ض مھ ارات
كرة اليد لدى أطفال ما قبل المدرسة  ،مجلة كلية التربي ة الرياض ية للبن ات ،
جامعة اإلسكندرية  ،العدد ٢٠٠٢ ، ٣٦م.

-٢١

زينب محم د أم ين :إش كاليات ح ول تكنولوجي ا التعل يم  ،دار الھ دى للنش ر والتوزي ع ،
المنيا ٢٠٠٠ ،م.

-٢٢

زين ب محم د أم ين  ،نبي ل ج اد عزم ي :نظ م ت أليف الوس ائط المتع ددة باس تخدام
 ، Authorware5دار الھدى للنشر والتوزيع  ،المنيا ٢٠٠١،م.

-٢٣

س الى محم د محم د عب د اللطي ف :فعالي ة برن امج تعليم ى مقت رح باس تراتيجية
كيلر)تفريد التعليم( باستخدام الھيبرميديا عل ى تعل م بع ض مھ ارات الھ وكى
لطالبات كلية التربية الرياض ي  ،رس الة دكت وراه  ،كلي ة التربي ة الرياض ية ،
جامعة طنطا ٢٠٠٥ ،م.

-٢٤

سعيد خليل الشاھد  :طرق تدريس التربية الرياضية  ،مكتبة الطلبة  ،شبرا  ،القاھرة ،
١٩٩٥م.

-٢٥

عب د الحمي د ش رف :تكنولوجي ا التعل يم ف ى التربي ة الرياض ية  ،مرك ز الكت اب للنش ر،
القاھرة ٢٠٠٠ ،م.

-٢٦

عثم ان مص طفى عثم ان  ،ھش ام محم د عب د الحل يم :أث ر برن امج تعليم ى بإس تخدام
أس لوب الھيبرمي ديا عل ى تعل م بع ض المھ ارات ب درس التربي ة الرياض ية
لتالميذ المرحلة اإلعدادية  ،مجلة الرياض ة عل وم وفن ون  ،المجل د العش رون
العدد األول  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان  ،يناير ٢٠٠٤م.

-٢٧

عصام عبد الخالق :التدريب الرياضى نظريات – تطبيقات  ،ط ،١١منشأة المعارف ،
اإلسكندرية ٢٠٠٣،م.

-٢٨

على حس نين حس ب ﷲ  :الك رة الط ائرة المعاص رة  ،مكتب ة ومطبع ة الغ د  ،الق اھرة ،
٢٠٠٠م.

-٢٩

على مصطفى ط ه  :نظ رة ال دوائر المغلق ة ف ى ال تعلم الحرك ى  ،دار الفك ر العرب ى ،
القاھرة ١٩٩٩ ،م.

-٣٠

غادة محمد يوسف السيد  :فاعلية برنامج تعليمى بإستخدام الھيبرميديا على مستوى
أداء بعض المھارات األساسية فى البالية  ،رسالة ماجستير  ،كلية التربية
الرياضية للبنات  ،جامعة الزقازيق ٢٠٠٦ ،م.

٣١

غيداء عبد الشكور محمد  :فاعلية برنامج تعليمى بإستخدام الوسائط الفائقة على

- ١١٨ -

تعلم مھارة الشقلبة األمامية على اليدين على جھاز الحركات األرضية ،
رسالة دكتوراه  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان ٢٠٠٦ ،م.
-٣٢

فاطمة محمد فليفل :أثر برنامج تعليمى باستخدام الھيبرميديا على تعلم مھارات
كرة السلة لدى تلميذات الحلقة الثانية من التعليم األساسى  ،رسالة
دكتوراه  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة المنيا ٢٠٠٣ ،م.

-٣٣

كاميليا محمود حجازى  ،س وزان عب د الفت اح م رزوق :الحاس ب األل ى للتعل يم الث انوى
العام  ،وزارة التربية والتعليم  ،قطاع الكتب٢٠٠١ ،م.

-٣٤

كمال عبد الحميد إسماعيل ،محمد صبحى حسانين :رباعية ك رة الي د الحديث ة  ،مرك ز
الكتاب للنشر ،القاھرة ٢٠٠٢ ،م.

-٣٥

كمال عبد الحميد زيتون :تكنولوجيا التعليم ف ى عص ر المعلوم ات واإلتص االت  ،ع الم
الكتب  ،القاھرة ٢٠٠٢ ،م.

-٣٦

ليلى السيد فرحات :القياس المعرفى الرياضى  ،مرك ز الكت اب للنش ر ،الق اھرة  ،ط،١
٢٠٠١م.

-٣٧

مايسة محمد عفيفى السيد :فاعلية إستخدام الھيبرميديا على تعل م س باحة الزح ف عل ى
الظھر للطالبات المبتدئات  ،رسالة ماجستير ،كلية التربي ة الرياض ية للبن ات ،
جامعة الزقازيق ٢٠٠٦ ،م.

-٣٨

مجدى صباح حسن عب د الق ادر :المھ ارات األساس ية الھجومي ة ذات الفاعلي ة لناش ئ
كرة اليد كمھاجم فردى وأثرھا على نتائج المباريات  ،رسالة ماجستير ،كلية
التربية الرياضية للبنين  ،جامعة الزقازيق ١٩٩٥ ،م.

-٣٩

محس ن محم د أب و الن ور ،محم د ذك ى :برن امج تعليم ى بإس تخدام أس لوب الھيبرمي ديا
وأثرة على تعلم بعض مھارات المصارعة لدى طالب كلي ة التربي ة الرياض ية
 ،مجل ة عل م ال نفس المعاص ر والعل وم اإلنس انية  ،المجل د الثال ث عش ر ،كلي ة
األداب  ،جامعة المنيا ٢٠٠٢ ،م.

-٤٠

محمد أحمد فتحى جزر :تأثير برنامج تعليمى بإس تخدام الحاس ب األل ى عل ى مس توى
التحص يل المعرف ى وأداء بع ض المھ ارات األساس ية ف ى الك رة الط ائرة ،
رسالة ماجستير ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة المنصورة ٢٠٠٤ ،م.

-٤١

محمد توفيق الوليلى :كرة اليد "تعليم -تدريب -تكتيك"  ،القاھرة ٢٠٠١ ،م.

-٤٢

محمد حسن حسن رخا :وض ع برن امج باس تخدام الھيبرميدي ـا لتعل ـم سباح ـة الزح ف

- ١١٩ -

على البطن للمبتدئين  ،رسالة ماجسـتير ،كلية التربية الرياضية ببورسـعيد ،
جامعـة قناة السويس ٢٠٠٣ ،م.
-٤٣

محمد حسن عالوى  :علم التدريب الرياضى  ،دار المعارف  ،القاھرة ١٩٩٧ ،م.

-٤٤

محمد رضا البغدادى :تكنولوجيا التعليم والتعلم  ،دار الفكرالعربى،القاھرة١٩٩٨ ،

-٤٥

محمد سعد زغلول  ،لمياء فوزى محروس :فاعلية برنامج تعليمى باستخدام الوسائط
المتع ددة عل ى جوان ب ال تعلم ف ى ك رة الس لة لتلمي ذات الحلق ة الثاني ة م ن
التعل يم األساس ى  ،المجل ة العلمي ة للتربي ة البدني ة  ،الع دد  ،٢٢كلي ة التربي ة
الرياضية للبنات  ،جامعة اإلسكندرية ٢٠٠٢ ،م.

-٤٦

محم د س عد زغل ول  ،محم د عل ى محم ود  ،ھ انى س عيد عب دالمنعم :تص ميم وإنتاجي ة
برمجية كمبيوتر تعلمية معدة بتقنية الھيبرميديا وأثرھ ا عل ى جوان ب ال تعلم
لمھارات ضربات الكرة بالرأس لطلبة كلية التربية الرياض ية بطنط ا  ،مجل ة
نظري ات وتطبيق ات  ،الع دد  ،٤٨كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين  ،جامع ة
اإلسـكندرية ٢٠٠٣ ،م.

-٤٧

محم د س عد زغل ول  ،مك ارم حلم ى أب و ھرج ة  ،ھ انى س عيد عب د الم نعم :تكنولوجي ا
التعليم وأساليبھا فى التربية الرياضية  ،مرك ز الكت اب للنش ر ،ط ،١الق اھرة
٢٠٠١ ،م.

-٤٨

محم د عطي ة خم يس :منظوم ة تكنولوجي ا التعل يم ف ى الم دارس والجامع ات الواق ع
والم أمول  ،مجل ة تكنولوجي ا التعل يم  ،سلس لة دراس ات وبح وث محكم ة ،
المؤتمر العلمى السابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعل يم  ،الج زء الث انى ،
المجلد العاشر ،القاھرة ٢٠٠٠ ،م.

-٤٩

محم د عل ى محم ود  ،مص طفى عب د الق ادر :ت أثير إس تخدام الھيبرمي ديا عل ى تعل م
مھارتى التصويب وضرب الكرة بالرأس لدى المبتدئين فى كرة القدم  ،مجل ة
جامعة المنوفية للتربية البدنية والرياض ة  ،كلي ة التربي ة الرياض ية بالس ادات ،
جامعة المنوفية ٢٠٠٢ ،م.

-٥٠

محم د محم ود الحيل ة :التكنولوجي ا التعليمي ة والمعلوماتي ة  ،دار الكت اب الج امعى ،
العين  ،اإلمارات العربية المتحدة ٢٠٠١ ،م.

-٥١

محم ود مھ دى س الم :تقني ات ووس ائل التعل يم  ،دار الفك ر العرب ى  ،ط ،١الق اھرة ،
٢٠٠٢م.

-٥٢

مدحت قاسم عبد الرازق  :كرة اليد )تدريب -إدارة -تعليم(  ،كلي ة التربي ة الرياض ية ،

- ١٢٠ -

جامعة المنصورة  ،الجزء األول ٢٠٠٦ ،م.
-٥٣

مني ر ج رجس إب راھيم  :ك رة الي د للجمي ع  ،الھ الل للطباع ة والتج ارة  ،الق اھرة ،
١٩٨٤م.

-٥٤

منى محم ود محم د :فاعلي ة ب رامج الكمبي وتر متع ددة الوس ائل القائم ة عل ى الرس وم
والص ور المتحرك ة ف ى تعل م المھ ارات الحركي ة  ،رس الة دكت وراه  ،كلي ة
التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان ٢٠٠٠ ،م.

-٥٥

نبيـل جاد عزمي :التصميم التعليمي للوسائط المتعددة  ،دار الھدى للنش ر والتوزي ع ،
المنيا ٢٠٠١ ،م.

-٥٦

نھ ى فتح ى أحم د ص الح :فعالي ة برن امج ترويح ى ثق افى باس تخدام الھيبرمي ديا عل ى
الثقاف ة الترويحي ة الخلوي ة  ،رس الة ماجس تير  ،كلي ة التربي ة الرياض ية ،
جامعة طنطا ٢٠٠٣ ،م

-٥٧

ھاش م محم د إب راھيم :أث ر تغي ر تسلس ل األمثل ة والتش بيھات ف ى ب رامج الكمبي وتر
متع ددة الوس ائط عل ى تحص يل المس تقبلين والمعتم دين إدراكي ا لمف اھيم
تكنولوجيا الوسائط المتعددة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربي ة ،
جامعة األزھر٢٠٠٠ ،م.

-٥٨

ھ انى أحم د عب د الع ال :ت أثير برن امج تعليم ى بإس تخدام الكمبي وتر عل ى مس توى أداء
بعض المھارات األساسية للمبت دئين ف ى ك رة الس لة  ،رس الة ماجس تير ،كلي ة
التربية الرياضية للبنين  ،جامعة الزقازيق ٢٠٠٣ ،م.

-٥٩

وزارة التربي ة والتعل يم :الالئح ة الداخلي ة للم دارس الرياض ية التجريبي ة  ،الق اھرة
١٩٨٨م.

-٦٠

وفيقة مصطفى سالم :تكنولوجيا التعليم والتعلم فى التربية الرياضية  ،الج زء األول ،
منشأة المعارف  ،اإلسكندرية ٢٠٠١ ،م.

-٦١

ياسر محمد حسن دبور :كرة اليد الحديثة  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرية ١٩٩٦ ،م

-٦٢

يس عبد الرحمن قنديل :الوس ائل التعليمي ة وتكنولوجي ا التعل يم  ،دار النش ر ال دولى ،
السعودية ١٩٩٩ ،م.
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مرفق رقم )(١

أسمـاء الســادة الخبــراء وفق للترتيب األبجدى

١/١٢٤

م

اﻹﺳـــــم

١

ﺟﻼﻝ ﻛﺎﻣﻝ ﺳﺎﻟم

٢

ﺟﻣﺎﻝ اﻟﺷﻧﺎوى

٣

طﺎرق ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﻳرى

٤

ﻣدﺣت ﻋﺑد اﻟرازق ﻗﺎﺳم

٥

ﻣﺣروس ﻣﺣﻣد ﻗﻧدﻳﻝ

٦

ﻳﺎﺳر ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم ﺳﺎﻟم

اﻟوظﻳﻔـــــﺔ
أﺳــﺗﺎذ ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق اﻟﺗــدرﻳس)ﻛـرة ﻳــد(
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
أﺳـ ــﺗﺎذ ورﺋـ ــﻳس ﻗﺳـ ــم اﻟﻣﻧـ ــﺎﻫﺞ وطـ ــرق اﻟﺗـ ــدرﻳس ﺑﻛﻠﻳ ـ ـﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﻳس.
ﻣــدرس ﺑﻘﺳــم اﻷﻟﻌــﺎب ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ
اﻟﻣﻧوﻓﻳﺔ.
أﺳــﺗﺎذ ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم اﻟﻣﻧــﺎﻫﺞ وطــرق اﻟﺗــدرﻳس)ﻛـرة ﻳــد(
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
أﺳ ــﺗﺎذ اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ وط ــرق اﻟﺗ ــدرﻳس ووﻛﻳ ــﻝ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
أﺳ ــﺗﺎذ اﻟﻣﻧ ــﺎﻫﺞ وط ــرق اﻟﺗ ــدرﻳس ووﻛﻳ ــﻝ ﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﺷﺋون اﻟﺑﻳﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق.

٢/١٢٥

ﻣرﻓق رﻗم )(٢

٢/١٢٦

أ -إﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟطﻼب )ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث( ﻓﻰ ﻣﺗﻐﻳرات )اﻟﺳن -اﻟطوﻝ -اﻟوزن-
ﻣﺳﺗوى اﻟذﻛﺎء -اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ(
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ...............................:
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

اﻟﻣﺗﻐﻳرات
اﻹﺳم

اﻟﺳن

اﻟطوﻝ

اﻟوزن

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

اﻟذﻛﺎء

اﻟﻣﻌرﻓﻰ

٢/١٢٧

ب -إﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟطﻼب)ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث( ﻓﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ...............................:

اﻹﺧﺗﺑﺎرات

م
اﻹﺳم

اﻹﻧﺑطﺎح اﻟﺟﻠوس

ﻋدو

اﻟوﺛب

٣٠م

اﻟﻌرﻳض

اﻟﻣﺎﺋﻝ

ﻣن

ﻣن

اﻟرﻗود

اﻟﺛﺑﺎت

اﻟوﻗوف

ﻓﻰ

أﺳﻔﻝ

ﻓﻰ

٣٠ث

ﻣن

دﻗﻳﻘﺔ

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

ﺛﻧﻰ

ﺟرى

ﻣن

اﻟﺟزع

٦٠٠م

أﻣﺎﻣﺎ

اﻟوﻗوف

٢/١٢٨

ج-إﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟطﻼب )ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث( ﻓﻰ اﻹﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ...............................:

م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

اﻹﺧﺗﺑﺎرات
اﻷﺳم

ﺗﻧطﻳط

ﺗﻣرﻳر

رمى التصويب
الجرى
التمرير
من
واالستالم الزجزاجى كرة يد
اﻟﻛرة
اﻟﻛرة
الثبات
ألبعد
بالكرة
على
على
الحائط مسافة٣٠م مسافة
واﻟﺗﺻوﻳب واﻟﺗﺻوﻳب
زوايا
فى٣٠ث
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
المرمى
اﻟﻣرﻣﻰ
اﻟﻣرﻣﻰ

٣/١٢٩

مرفق رقم )(٣

٣/١٣٠

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية بنين
قسم المناھج طرق التدريس

إستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد أھم الصفات البدنية المرتبطة
بمھارات كرة اليد المختارة قيد البحث

السيد األستاذ الدكتور........................……………………………………/

تحية طيبة وبعد،،

ﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺣث /ﻫﺎﻧﻲ أﺣﻣد ﺻـﺑري اﻟﺣﺳـﻳﻧﻰ ﺑـﺈﺟراء ﺑﺣـث ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ
درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻌﻧوان:

ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟﻳد ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣدارس
اﻹﻋدادﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.

وﻗــد أﺧﺗـﺎر اﻟﺑﺎﺣــث اﻟﻣﻬــﺎرات اﻷﺗﻳــﺔ)ﺗﻧطــﻳط اﻟﻛـرة -ﻣﺳــك ٕواﺳــﺗﻼم اﻟﻛـرة -اﻟﺗﻣرﻳـرة اﻟﻛرﺑﺎﺟﻳــﺔ ﻣــن
اﻟﺛﺑــﺎت -اﻟﺗﺻــوﻳﺑﺔ اﻟﻛرﺑﺎﺟﻳــﺔ ﻣــن اﻟﺛﺑــﺎت( ﻟــذا ﻳﻘــوم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺄﺧــذ رأى ﺳــﻳﺎدﺗﻛم ﻟﺗﺣدﻳــد أﻫــم اﻟﺻــﻔﺎت
اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺧﺗﺎرة.

وﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﺳوى ﺗﻘدﻳم اﻟﺷﻛر ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻛم اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ورأﻳﻛم اﻟذي ﺳﻳﺛري اﻟﺑﺣث وﻳﺳﻬم

ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺄﻣﻝ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻳﺎﺿﺔ.
وﻧﺷﻛر ﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺻﺎدق ﺗﻌﺎوﻧﻛم.

الباحث

٣/١٣١

أھم الصفات البدنية المرتبطة بمھارات كرة اليد قيد البحث
المھارات المختارة قيد البحث ھى:
م
١

٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

الصفات البدنية الخاصة بكرة اليد
السرعة اإلنتقالية

نعم

ال

القوة المميزة بالسرعة
المرونة
الرشاقة
التوازن
الجلد الدورى التنفسى
الدقة
التوافق
التحمل القوة العضلة
القوة العضلية

ماترونة سيادتكم من مالحظات اخرى:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٤/ ١٣٢

مرفق رقم )(٤

جامعة الزقازيق

٤/ ١٣٣

كلية التربية الرياضية للبنين
قسم المناھج وطرق التدريس

إستمـارة إستطـالع رأى الخبـراء لتحـديد اإلختبارات التى تقيس
عناصراللياقة البدنية الخاصة بكرة اليد
إعـداد
هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
إشراف
دكتور

رﺷﻴﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ

دكتور

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

دكتور

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳـم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

٢٠٠٧م – ١٤٢٨ﻫـ

السـيد األسـتاذ الدكتـور ............................... /
تحية طيبة  . . .وبعـد

٤/ ١٣٤

يق وم الباح ث  /ھ انى أحم د ص برى الحس ينى  ،ب إجراءات بح ث ض من
متطلبات الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية وعنوانه - :

تأثير إستخدام الھيبرميديا على تعلم بعض مھارات كرة اليد لتالميذ
المدارس اإلعداداية الرياضية
حي ث يھ دف ھ ذا البح ث إل ى تص ميم برمجي ة كمبي وتر بإس تخدام تقني ة
الھيبرميديا والتعرف على تأثير البرمجية على تعلم بعض مھارات كرة اليد .
ولم ا لس يادتكم م ن خب رة ف ى ھ ذا المج ال نرج و م ن س يادتكم تحدي د أھ م
اإلختبارات التى تقيس عناصر اللياقة البدنية الخاصة بكرة اليد.

ولسيادتكـم جزيل الشــكر ،،،

الباحـث

إختبارات عناصر اللياقة البدنية الخاصة بكرة اليد .
م

عناصر اللياقة
البدنية

اإلختبـــارات

اإلختبـار
المناسب

٤/ ١٣٥
 ١تحمل القوة العضلية

 إختبار التعلق من وضع ثنى الذراعين إختبار اإلنبطاح المائل من الوقوف . إختبار رفع الصدر عاليا والثبات إختبار رفع الرجلين عاليا . -إختبار ثنى الذراعين من اإلنبطاح المائل

 ٢القوة العضلية العظمى

 إختبار قوة عضالت الرجلين . إختبار ضغط البار الحديدى باليدين. إختبار قوة عضالت الظھر . إختبار قوة القبضة . إختبار الجلوس من الرقود من وضع ثنىالركبتين .
 إختبار الوثب العمودى لسارجنت . إختبار الوثب العريض من الثبات . إختبار دفع كرة طبية )  ١.٥كجم ( إختبار دفع الكرة الطبية )  ٣كجم ( . إختبار العدو )  ٤ث ( من البدء العالى إختبار الجرى فى المكان ) ١٠ث ( إختبار العدو ٣٠م من البدء الطائر. إختبار العدو )  ٦ث ( من البدء العالى إختبار ثنى الجذع من الوقوف . إختبار إطالة ) مد ( الجذع . إختبار مرونة مفصلى الكتفين ) أفقيا ( إختبار ثنى الجذع لألمام من وضعالجلوس الطويل .

 ٦التحمل الدورى التنفسى

 جرى ٦٠٠م. -جرى ٨٠٠م.

 ٣القوة المميزة بالسرعة

 ٤السرعة اإلنتقالية

 ٥المرونة

٥/ ١٣٦

مرفق رقم )(٥

إختبار التنطيط المستمر في اتجاه متعرج مسافة ٣٠متر

٥/ ١٣٧

غرض االختبار:

 -قياس مھارة التنطيط .

األدوات:

 -كرة يد  ،ساعة إيقاف  ،خمسة أقماع.

وصف األداء:

 توضع خمسة أقماع عمودية على األرض في خط مستقيم المسافة بين كل قمعين ٣متر. ويرسم خط البداية على بعد ٣م من القمع األول. يقوم المختبر بالوقوف خلف خط البداية وعند سماع إشارة البدء يقوم بتنطيط الكرة معالجري على شكل متعرج بيناألقماع ذھابا ً وإيابا ً.

حساب الدرجات:

 -يسجل زمن األداء من خط البداية حتى النھاية.

إختبار التصويب من الثبات على زوايا المرمى
غرض اإلختبار:
 -قياس دقة التصويب من الثبات.

األدوات:
 -كرات يد  ،أربع مربعات معلقة في أركان الھدف مقاس )٤٠×٤٠سم(.

وصف األداء:
 يقف المختبر في المنطقة المواجھة للمرمى خلف خط الـ٦م وعند إعطاءإشارة البدء يقوم بتصويب الكرات الواحدة تلي األخرى إلى داخل المربعات.

ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر:
 يتم تصويب كرتين إلى الزوايا العليا وكرتين إلى الزوايا السفلية. -يكون التصويب من الثبات.

حساب الدرجات:
 -تسجل عدد الرميات التي تمر فيھا الكرة من المربعات العليا والسفلى المثبتة في المرمى.

إختبار التمرير واإلستالم على الحائط فى ٣٠ث

٥/ ١٣٨

غرض اإلختبار:
 -قياس سرعة ودقة التمرير.

األدوات:
 -كرة يد  ،حائط مستوي  ،ساعة إيقاف  ،دائرة مرسومة على الحائط قطرھا ٦٠سم.

وصف األداء:
 يقف المختبر على بعد ٣م من الحائط. وعند سماع إشارة الب دء يق وم بتمري ر وإس تالم الك رة عل ى ال دائرة المرس ومةعلى الحائط بسرعة ألكثر عدد من المرات في الزمن المحدد  ٣٠ث.

تعليمات االختبار:
 ف ي حال ة س قوط الك رة عل ى األرض يق وم المختب ر بأخ ذ ك رة أخ رى ومع اودةالتمرير.
 التمرير من خلف خط البداية على بعد ٣م . -يكون التمرير داخل الدائرة المرسومة.

حساب الدرجات:
 -تحتسب الرميات الصحيحة في زمن ٣٠ث.

إختبار رمي كرة اليد ألبعد مسافة
غرض االختبار:
 -قياس قوة التمرير.

األدوات:
 -ثالث كرة يد  ،ملعب كرة يد  ،شريط قياس.

وصف األداء:

 يقف الالعب خلف خط المرمى ماسكا ً الكرة بيده. -عند إعطاء إشارة البدء يتقدم المختبر ويقوم بتمرير الكرة ألبعد مسافة ممكنة.

تعليمات اإلختبار:
 -لكل مختبر ثالث محاوالت.

حساب الدرجات:
 -تسجل أعلى مسافة حققھا الالعب في الثالث محاوالت.

إختبار تنطيط الكرة والتصويب على المرمى
غرض اإلختبار:
 -قياس مھارة التنطيط والتصويب على المرمى من الثبات.

األدوات:

٥/ ١٣٩
 -ملعب كرة يد  ،كرات يد .

وصف االداء:
 يقف المختبر عند خط ال ٦أمتار. عند إعطاء إشارة البدأ ينطلق المختبر ويقوم بتنطيط الكرة. عند الوصول إلى خط ال ٩أمتار فى المرمى المقابل يقوم المختبر بالتصويب على المرمىمن الثبات.

تعليمات اإلختبار:
 يكون التنتطيط فى خط مستقيم. التصويب يكون من الثبات. -يكون االداء بسرعة.

حساب الدرجات:
 -يحتسب الزمن الذى سجله كل مختبر.

إختبار تمرير الكرة والتصويب على المرمى
غرض اإلختبار:
 -قياس مھارة التمرير والتصويب على المرمى من الثبات.

األدوات:
 -ملعب كرة يد  ،كرات يد .

وصف االداء:
-

يقف المختبر عند خط ال ٦أمتار.
عند إعطاء إشارة البدأ ينطلق المختبر ويقوم بتنطيط الكرة حتى خط المنتصف.
يقوم المختبر بتمرير الكرة للزميل وإستالمھا منه عند خط ال ٩أمتار.
بعد إستالم الكرة يقوم المختبر بالتصويب على المرمى من الثبات.

تعليمات اإلختبار:
-

يكون التنتطيط فى خط مستقيم.
تمرير يكون للزميل.
التصويب يكون من الثبات.
يكون االداء بسرعة.

حساب الدرجات:
 -يحتسب الزمن الذى سجله كل مختبر.

٦/١٤٠

مرفق رقم )(٦

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين
ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس

٦/١٤١

إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول األھمية النسبية لكل محور من
محاور اإلختبار المعرفى
إعداد
هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
إشراف

دكتور

دكتور

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻜﻴـــــﻢ ﺑﻼﻃﺔ

رﺷﻴــــﺪ
ﻋﺎﻣــــــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
دكتور

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧــــــﻮر
ﻋﺒــــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳـم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
٢٠٠٧م –١٤٢٨ه

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية بنين
قسم المناھج و طرق التدريس

٦/١٤٢

السيد األستاذ الدكتور........................……………………………………/

تحية طيبة وبعد،،

ﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺣث /ﻫﺎﻧﻲ أﺣﻣد ﺻـﺑري اﻟﺣﺳـﻳﻧﻰ ﺑـﺈﺟراء ﺑﺣـث ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ
درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻌﻧوان:

ﺗﺄﺛﻳر إﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟﻳد ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣدارس
اﻹﻋدادﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.

ٕواﻳﻣﺎﻧـ ـﺎً ﺑﺎﻟ ــدور اﻟﻛﺑﻳ ــر اﻟ ــذي ﺗﻘوﻣ ــون ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻳﺎدﺗﻛم ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ واﻟرﻳﺎﺿ ــﺔ ،

وﻟﻺﺳـ ــﺗﻔﺎدة ﻣـ ــن ﺧﺑ ـ ـراﺗﻛم اﻟﻌﻠﻣﻳـ ــﺔ وآراﺋﻛـ ــم اﻟﺑﻧـ ــﺎءة  ،ﻳﻌـ ــرض اﻟﺑﺎﺣـ ــث إﺳـ ــﺗﻣﺎرة اﺳـ ــﺗطﻼع رأي

ﺳ ــﻳﺎدﺗﻛم ﺣ ــوﻝ اﻷﻫﻣﻳ ــﺔ اﻟﻧﺳ ــﺑﻳﺔ ﻟﻣﺣﺎوراﻹﺧﺗﺑ ــﺎر اﻟﻣﻌرﻓ ــﻰ اﻟ ــذى ﻳﺻ ــﻣﻣﻪ اﻟﺑﺎﺣ ــث  ،وﻻ ﻳﺳ ــﻊ

اﻟﺑﺎﺣ ــث ﺳ ــوى ﺗﻘ ــدﻳم اﻟﺷ ــﻛر ﻟﻣﺳ ــﺎﻫﻣﺗﻛم اﻹﻳﺟﺎﺑﻳ ــﺔ ورأﻳﻛ ــم اﻟ ــذي ﺳ ــﻳﺛري اﻟﺑﺣ ــث وﻳﺳ ــﻬم ﻓ ــﻲ
اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺄﻣﻝ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻳﺎﺿﺔ.
وﻧﺷﻛر ﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺻﺎدق ﺗﻌﺎوﻧﻛم.
الباحث

م

المحــــــــــاور

١

التطور التاريخى

٢

بعض بنود القانون

النسبة المئوية

٦/١٤٣
٣

الجانب المھارى

أراء أخرى ترونھا سيادتكم---------------------------------------------------------------- :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٧ /١٤٤

مرفق رقم )(٧

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين
ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس

إستمارة إستطالع رأى الخبراء حول تصميم البرمجية والمحاور
الرئيسية للبرنامج

٧ /١٤٥

إعداد
هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
إشراف

دكتور

رﺷﻴــــﺪ
ﻋﺎﻣــــــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ

دكتور

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻜﻴـــــﻢ ﺑﻼﻃﺔ

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
دكتور

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧــــــﻮر
ﻋﺒــــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳـم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
٢٠٠٧م –١٤٢٨ه

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية بنين
قسم المناھج وطرق التدريس

٧ /١٤٦

السيد األستاذ الدكتور........................……………………………………/

تحية طيبة وبعد ،

ﻳﻘوم اﻟﺑﺎﺣث /ﻫﺎﻧﻲ أﺣﻣد ﺻـﺑري اﻟﺣﺳـﻳﻧﻰ ﺑـﺈﺟراء ﺑﺣـث ﺿـﻣن ﻣﺗطﻠﺑـﺎت اﻟﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ
درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻌﻧوان:

ﺗﺄﺛﻳر اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض ﻣﻬﺎرات ﻛرة اﻟﻳد ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣدارس
اﻹﻋدادﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ.

ٕواﻳﻣﺎﻧـ ـﺎً ﺑﺎﻟ ــدور اﻟﻛﺑﻳ ــر اﻟ ــذي ﺗﻘوﻣ ــون ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻳﺎدﺗﻛم ﻓ ــﻲ ﻣﺟ ــﺎﻝ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟﺑدﻧﻳ ــﺔ واﻟرﻳﺎﺿ ــﺔ،

وﻟﻺﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻛم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ وآراﺋﻛـم اﻟﺑﻧـﺎءة ،ﻳﻌـرض اﻟﺑﺎﺣـث إﺳـﺗﻣﺎرة اﺳـﺗطﻼع رأي  ،ﻣرﻓﻘـﺎ
ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ  ،راﺟﻳﺎً ﻣن ﺳﻳﺎدﺗﻛم اﻹطﻼع ﻋﻠﻳﻬﺎ ٕواﺑداء اﻟرأى ﺣوﻟﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﺑﺎﺣث ﺳوى ﺗﻘدﻳم اﻟﺷﻛر ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻛم اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺔ ورأﻳﻛم اﻟذي ﺳﻳﺛري اﻟﺑﺣث وﻳﺳﻬم
ﻓﻲ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺄﻣﻝ أن ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻳﺎﺿﺔ.
وﻧﺷﻛر ﻟﺳﻳﺎدﺗﻛم ﺻﺎدق ﺗﻌﺎوﻧﻛم.
الباحث

 يھدف البرنامج الى تعلم بعض مھارات كرة اليد. يتكون البرنامج من عدد) (٦محاورلكل مھارة. يتم تشغيل البرنامج على إعدادات الشاشة ١٠٢٤×٧٦٨أوال :المادة التعليمية
المحاور التعليمية
عدد المحاور التعليمية

كاف

غير كاف

التعديل المقترح

٧ /١٤٧

طريقة االداء
الخطوات التعليمية
تعليمات األداء الصحيح
تدريبات على المھارة
إختبر معلوماتك
مشاھدة المھارة
)بطئ-عادى(
ثانيا :الوسائط المستخدمة
النــــــــــــوع

كاف

غير كاف

التعديل المقترح

الصور الفوتوغرافية
الصور المرسومة
مقاطع الفيديو التعليمية
مقاطع المباريات
التعليق الصوتى
ثالثا :تصميم البرنامج
التصميم

مناسب

غير
مناسب

التعديل المقترح

٧ /١٤٨

مقدمة البرنامج
شكل األزرار
تصفح الموضوعات
والمحاور
طريقة عرض الوسائط
الوان تصميم البرنامج
حجم و نوع الخط
المستخدم
لون الخط المستخدم

رابعا :مقترحات ترونھا سيادتكم:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مع خالص االحترام والتقدير،
الباحث

٨/١٤٩

مرفق رقم )(٨

٨/١٥٠

اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺟﺳﻣﻳﺔ
اﻟطوﻝ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﺳم:

إﺳم اﻟﺟﻬﺎز :اﻟرﺳﺗﺎﻣﻳﺗر:
وﺻف اﻟﺟﻬﺎز:
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗﺎﺋم ﻣﺛﺑت ﻋﻣودﻳﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋدة ﺧﺷﺑﻳﺔ واﻟﻘﺎﺋم طوﻟﻪ  ٢٥٠ﺳم  ،ﺑﺣﻳث

ﻳﻛون اﻟﺻﻔر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺧﺷﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳوﺟد ﺣﺎﻣﻝ ﻣﺛﺑت أﻓﻘﻳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺣﻳث
ﻳﻛون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻷﻋﻠﻰ وﻷﺳﻔﻝ.
طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﻳﺎس:

ﻳﻘــف اﻟﻣﺧﺗﺑــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻋــدة اﻟﺧﺷــﺑﻳﺔ ﻋﻣــودى اﻟﺟﺳــم  ،ﻳوﺿــﻊ اﻟﺣﺎﻣــﻝ اﻟﻣﺛﺑــت أﻓﻘﻳــﺎ ﻋﻠــﻰ رأس

اﻟﻣﺧﺗﺑر  ،وﻳﻘﺎس اﻟطوﻝ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻣوﺟود ﺑﻣﺣﺎزاة اﻟﺣﺎﻣﻝ.

وزن اﻟﺟﺳـم:
إﺳم اﻟﺟﻬﺎز :اﻟﻣﻳزان اﻟطﺑﻲ.
طرﻳﻘﺔ اﻟﻘﻳﺎس:
ﻳﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻳزان ﻗﺑﻝ اﺳﺗﺧداﻣﻪ وذﻟك ﻋن طرﻳق ﺗﺣﻣﻳﻠﻪ ﺑﺄﺛﻘﺎﻝ ﻣﺣدودة
اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق ﻣؤﺷراﺗﻪ  ،ﻳﻘف اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻣﻳزان ﺗﻣﺎﻣﺎً ﺑﻛﻠﺗﺎ ﻗدﻣﻳﻪ ،

ﻳﺟب أن ﻳﻛون اﻟوزن ﺻﺑﺎﺣﺎً وﻗﺑﻝ اﻹﻓطﺎر وأن ﻳﻛون اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻣرﺗدﻳﺎً ﻣﺎﻳوﻩ ﻓﻘط.

٩/١٥١

مرفق رقم )(٩

٩/١٥٢

عدو ٣٠مترمن البدء الطائر
األدوات :
ساعة ايقاف – ثالث خطوط متوازية مرسومة على األرض

وصف األداء :
-

يقف المختبر خلف الخط األول وعند سماع اإلشارة ينطلق للعدو بأقصى سرعةإلي أن
يتخطى الخط الثالث .

حساب الدرجات :
-

يحتسب الزمن ابتداءا من الخط الثاني وحتى الخط الثالث .

 ١٠متر

 ٣٠متر

*

٣

٢

١

٩/١٥٣

إختبار ثني الجذع أماما أسفل من الوقوف
غـرض اإلختبـار :
 قياس مدى مرونة الجذع والفخذ فى حركات الثنى لألمام من وضع الوقوف .األدوات:
 مقياس مدرج من الخشب أو ) مسطرة ( طولھا حوالى ٢٠سم  ،مقسمة بخطوط إلى وحداتكل وحدة تساوى ١سم  ،ويفضل أن تكون حدود ھذا التدريج فى مدى ١٠سم .
 -مقعد أو كرسى أو منضدة مسطحة تتحمل وزن المختبر بدون حدوث أى إھتزاز

وصف األداء :
 يتخذ المختبر وضع الوقوف على حافةالمقعد أو المنضدة بحيث تكون القدمـان
مالمستيـن لجانبـى المقيـاس .
 يقوم المختبر بثنى الجـذع أماما أسـفلبحيث تصبح األصابع أمـام المقيـاس ،
ومـن ھذا الوضع يحاول المختبر ثنـى
الجذع ألقصى مدى ممكن بقوة وببطء ،
مـع مالحظة أن تكون أصابع اليديـن فـى مسـتوى واحـد وأن تتحرك ألسـفل
موازيـة للمقيـاس

تعليمــات اإلختبــار :
 يؤدى اإلختبار بدون تصلب فى عضالت الذراعين والجذع والرقبة . يـؤدى اإلختبـار مـن وضـع فـرد الركبتيـن . يكون ثنى الجذع ألسفل ببطء وبقوة ومحاولة تحقيق أقصى مدى ممكن مـن الثنى ألسفل. من األفضل إعط اء المختب ر مح اولتين أو ث الث كوس يلة لإلحم اء والت دريب عل ى اإلختب ارقبل القياس  ،مع مالحظة أن يتم ذلك قبل الصعود على المنضدة .
 -يجب على المختبر توجية نظرة إلى أسفل المقياس .

٩/١٥٤
 تبين أن ثنى الجذع ألسفل بقوة وسرعة يحقق نتائج أفضل  ،إال أن ھذا األسلوب فى األداءيقلل من ثبات وموضوعية الدرجات نظرا لصعوبة حساب الدرجة  ،ولھذا يشترط فى
حساب الدرجة أن يحتفظ المختبر بوضعه النھائى مدة تتراوح من  ٣ -٢ثانية .

حساب الدرجات:
 درجة المختبر ھى  :أقصى نقطة على المقياس يصل إليھا المختبر من وضع ثنى الجذعأماما أسفل .

اختبار الجلوس من الرقود ثنى الركبتين
Sit – Ups Test
غرض االختبار:
قياس تحمل قوة عضالت البطن .

٩/١٥٥

األدوات :
بساط – ساعة إيقاف

وصف األداء :
 من وضع الرقود ثن ى ال ركبتين و الكف ان متش ابكان خل ف الرقب ة أو تق اطع الي دين أم ام الص دريقوم المختبر بثنى الجزع أماما ً أسفل للمس الركبتين بالجبھة .
 -يجب عد التوقف أثناء االختبار أو فك اليدين أو تغيير وضع القدمين أثناء االختبار .

حساب الدرجات :
 -يتم حساب أكبر عدد من المرات خالل زمن قدره دقيقة واحدة .

إختبار الجرى ٦٠٠م
غرض اإلختبار:
قياس الجلد الدورى التنفسى

٩/١٥٦

األدوات:
ساعة إيقاف – مضمار العاب قوى .

وصف االداء:
 يتخذ المختبرين وضع اإلستعداد خلف خط البداية فى وضع البدأ العالى. عند إعطاء عند إعطاء شارة البدأ ينطلق المختبرين بأقصى سرعة ليقطعوا المسافة المطلوبةفى أقل زمن ممكن.

تعليمات اإلختبار:
 يؤدى اإلختبار كل أربعة مختبرين معا لضمان عامل المنافسة. يجب أن يجرى كل مختبر فى الحارة المخصصة له. -المختبر له الحق فٮالمشى إذا أراد ذلك ثم يكمل الجرى.

حساب الدرجات:
 -يسجل الزمن الذى حققه كل مختبر منذ إعطائة إشارة البدأ حتى خط النھاية.

إختبار اإلنبطاح المائل من الوقوف
غرض اإلختبار:
 -قياس الجلد العضلى العام.

٩/١٥٧

وصف األداء:
 من وضع الوقوف يقوم المختبر بثنى الركبتين كامال وع وضع الكفين على األرض بإتساعالصدر.
 يقوم المختبر بقفذ الرجلين خلفا للوصول إلى وضع اإلنبطاح المائل. يلى ذلك قذف الرجلين أماما للوصول إلى وضع القرفصاء ثم الوقوف. -يكرر ھذا العمل أكبر عدد ممكن من المرات.

تعليمات اإلختبار:
 يجب أن تكون الركبتين مفرودتين تماما والجسم مستقيم فى وضع الوقوف يجب أن يكون الجسم مفرودا فى وضع اإلنبطاح المائل. يجب أن تكون الركبتين منثنيتين تماما والكفان على األرض فى وضع القرفصاء. -يجب عدم التوقف أثناء األداء.

حساب الدرجات:
 -يسجل للمختبر عدد المحاوالت الصحيحة التى قام بھا.

إختبار الوثب العريض من الثبات
Standing Broad Jump Test

غرض اإلختبار:
قياس القدرة العضلية للرجلين

٩/١٥٨

مستوى السن :
من  ٦سنوات وحتى المرحلة الجامعية

األدوات :
شريط قياس – بساط -استمارة تسجيل

وصف االداء :
 يقف المختبر خلف خط البداية والقدمين متوازيتين و باتساع الحوض على أن يكون مشط الق دمخلف خط البداية .
 يبدأ المختبر بثنى الركبتين مع مرجحة الذراعين خلفا ً وميل الجذع اماما ً تمھيداً للوثب العريضلالمام بالقدمين معا ً ألطول مسافة ممكنه

حساب الدرجات :
يتم قياس المسافة بين خط البداية حتى اخر جزء من الجسم يلمس االرض
يعطى للمختبر ثالث محاوالت تحتسب نتيجة افضلھا .

١٠/١٥٩

مـرفق رقم )(١٠

جامعة الزقازيق

١٠/١٦٠

كلية التربية الرياضية للبنين
قسم طرق المناھج والتدريس

إستمـارة إستطـالع رأى الخبـراء لتحـديد اإلختبارات التى تقيس
المستوى المھارى لمھارات كرة اليد قيد البحث

دكتور

إﻋداد
هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
إﺷراف

رﺷﻴــــﺪ
ﻋﺎﻣــــــﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ

دكتور

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻜﻴـــــﻢ ﺑﻼﻃﺔ

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
دكتور

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧــــــﻮر
ﻋﺒــــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳـم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ
ﺑﻛﻠﻳﺔاﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
٢٠٠٧م –١٤٢٨ه

١٠/١٦١

السـيد األسـتاذ الدكتـور ............................... /
تحية طيبة  . . .وبعـد
يقوم الباحث  /ھانى أحمد صبرى الحسينى  ،ب إجراءات بح ث ض من متطلب ات
الحصول على درجة دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية وعنوانه - :

تأثير إستخدام الھيبرميديا على تعلم بعض مھارات كرة اليد لتالميذ
المدارس اإلعداداية الرياضية
حيث يھدف ھذا البحث إلى تصميم برمجية كمبيوتر بإس تخدام تقني ة الھيبرمي ديا
والتع رف عل ى ت أثير البرمجي ة عل ى تعل م بع ض مھ ارات ك رة الي د )تنط يط الك رة –
إستالم الكرة – التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز – التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(.
ولم ا لس يادتكم م ن خب رة ف ى ھ ذا المج ال نرج و م ن س يادتكم تحدي د أھ م
اإلختبارات التى المستوى المھارى للمھارات قيد البحث بكرة اليد.

ولسيادتكـم جزيل الشــكر ،،،

الباحـث

م
١

اإلختبارات
التمرير واإلستالم على الحائط فى ٣٠ث..

نعم

ال

١٠/١٦٢

 ٢التصويب على مربعات مرسومة على الحائط.
 ٣الجرى بالكرة مسافة ٤٠م.
 ٤رمى كرة يد ألبعد مسافة
 ٥التمرير واإلستالم مع الزميل.
 ٦التصويب من الثبات على زوايا المرمى.
 ٧تنطيط الكرة والتصويب على المرمى
 ٨التمرير واإلستالم من الجرى بطول الملعب
 ٩الجرى الزجزاجى بالكرة مسافة ٣٠م.
 ١٠تمرير الكرة والتصويب على المرمى.
 ١١التصويب من الثبات على زوايا المرمى.

اإلختبارات أو التعديالت المقترحة .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١١/١٦٣

مرفق رقم )(١١

١١/١٦٤

إختبــار الذكـاء المصـور
إعداد
دكتور  /أحمد ذكى صالح

اإلســـــم .............................................................. :
تاريخ الميـالد ............................................................. :
تاريـخ اليـوم :

الدرجة

...............................................................

المقابل

توقيع المصحح

١١/١٦٥

تعليمــات
يھ ـدف ھ ـذا اإلختب ـار إل ـى قي ـاس الق درة عل ـى إدراك التش ابه واإلخ تالف ب ين
الموضوعـات واألشـياء .
ويوجـد فـى ھـذا اإلختبـار مجموعـات مـن الصور  .ك ل مجموع ـة تتك ـون م ـن خم س
صور أو خمسة أشـكال  ،أربعة منھـا متفقـة أو متش ـابھة ف ـى ص ـفة واح ـدة أو أكث ـر  ،وش ـكل
واحـد فقـط ھـو المخلف عـن الباقيـن .
والمطلـوب منك فـى ھ ـذا اإلختب ـار أن تبح ـث ع ـن ھ ذا الش ـكل المختل ـف بي ـن أف ـراد
المجموعـة الواحـدة وتضـع عليـه عالمـة ). (x
واألن فلنتدرب على بعض األمثلة حتى نتأكد مـن فھمنا لھذا النوع مـن المشاكل :
إبحث عن الشكل المخالف فى كل مجموعة من المجموعات األتية وضع علية عالمة ). (x

ما ھـو الشـكل المخالف فـى المجموعـة رقـم ) (١؟
الحـظ أن كـل الصور تعبـر عـن "بنت" أو "سيدة" ما عـدا الصورة )جـ( فھى تعبر ع ن رج ـل
 ،ولذلك يجب أن نضع عليھا عالمة ). (x
أما فى المثال رقم ) (٢فإن الشكل المخالف ھو )أ(  ،لماذا ؟

١١/١٦٦
وفى المثال رقم ) (٣فإن الشكل المخالف ھو )ھـ(  ،لماذا ؟
واألن أجب عن األسئلة التالية بنفسك وحينما تنتھى منھا ضع القلم .

اإلجابة الصحيحة فى المثال رقم ) (٤ھى )د( لماذا ؟
اإلجابة الصحيحة فى المثال رقم ) (٥ھى )أ( لماذا ؟
اإلجابة الصحيحة فى المثال رقم ) (٦ھى )ب( لماذا ؟
واألن قد فھمت ھذا النوع م ن المش اكل  .الطل وب من ك األن أن تعم ل بس رعة ودق ة ال
ترتكب أخطاء  ،ال تضيع وقتا طويال فى س ؤال واح د  .س تعطى عش ر دق ائق فق ط لإلجاب ة ع ن
األسئلة فى الكراسة  ،وھى ستون سؤاال .
ليس مـن المفروض أن تحـل كل األسـئلة  .التضـيع وقتا طويال فـى سـؤال واحد .
حالما تعطى تعليمات باإلجابة إبدأ وأستمر فى اإلجاب ة ع ن أس ئلة األختب ار حت ى يطل ب
منك أن تضع القلم .
ال تقلـب ھـذه الصـفحة قبـل أن يـؤذن لك .
وال تسـأل أسـئلة كيال تضيـع وقتـا .

١١/١٦٧

١١/١٦٨

١١/١٦٩

١١/١٧٠

١١/١٧١

١١/١٧٢

١١/١٧٣

١١/١٧٤

١١/١٧٥

مفتـاح التصـحيح
السؤال

الصواب

السؤال

الصواب

السؤال

الصواب

السؤال

الصواب

١

د

١٦

ج

٣١

أ

٤٦

ب

٢

د

١٧

ج

٣٢

ھـ

٤٧

أ

٣

ھـ

١٨

أ

٣٣

ج

٤٨

د

٤

أ

١٩

ھـ

٣٤

ب

٤٩

ج

٥

د

٢٠

أ

٣٥

أ

٥٠

ج

٦

ا

٢١

ھـ

٣٦

د

٥١

ھـ

٧

ج

٢٢

ب

٣٧

ھـ

٥٢

د

٨

أ

٢٣

ب

٣٨

أ

٥٣

ھـ

٩

د

٢٤

د

٣٩

ب

٥٤

ج

١٠

أ

٢٥

ب

٤٠

ھـ

٥٥

ھـ

١١

ب

٢٦

د

٤١

ب

٥٦

أ

١٢

ب

٢٧

د

٤٢

ج

٥٧

ج

١٣

ھـ

٢٨

ھـ

٤٣

د

٥٨

ب

١٤

أ
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اإلختبار المعرفى فى كرة اليد فى صورتة األولية
)إعداد الباحث(
تعليمات عامة:
 يجب قراءة كل سؤال بدقة.
 كل سؤال له إجابة واحدة.
 تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة.

اإلســـــــــــــــــــم------------------------------------------:
المدرســـــــــــــة-------------------------------------------:
الفصــــــــــــــــل-------------------------------------------:
المحافظـــــــــــة--------------------------------------------:
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العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
 ضع عالمة صح أمام اإلختيار الذى يعبر عن رأيك.
يساعد التمرير على نقل الكرة إلى أفضل األماكن المناسبة للتصويب.
تؤدى التمريرة الكرباجية فى مستويات مختلفة من أعلى الرأس حتى مستوى الحوض.

لزيادة التحكم فى الكرة يمكن النظر للكرة مرة وللملعب مرة.
كرة اليد من أقدم األلعاب الجماعية التى تلعب بالكرة.
التمرير الكرباجى نوعين من اإلرتكاز ومن الجرى.
ملعب كرة اليد مستطيل أبعاده) (٣٠×٤٠متر.
إستالم الكرة يكون باألصابع.
التمرير والتصويب من المھارات الدفاعية فى كرة اليد.
يجب زيادة ميل الجزع لألمام بدرجة كبيرة أثناء التمرير لحفظ اإلتزان.
عند التقاط الكرة يتم وضع إحدى اليدين أسفل الكرة واألخرى فوقھا.
يعتبر التصويب الكرباجى من اإلرتكاز من أھم المھارات الدفاعية فى كرة اليد.

التصويب ھو تسديد الكرة نحو المرمى إلحراز ھدف.
محمد فضالى ھو أول من أدخل كرة اليد إلى مصر.
تعتبر مھارة إستالم الكرة من الجرى أقل المھارات إستخداما فى الھجوم الخاطف.

يقوم بتحكيم المبارة فى الملعب حكم واحد.
قدم اإلرتقاء لالعب األيمن أثناء التصويب ھى القدم اليسرى.
تتم عملية إمتصاص الكرة بسحب الذراعين خلفا.
وزن كرة اليد متساوى للسيدات والرجال.
عند إستالم الكرة تكون األصابع منتشرة فى شكل كرة.
النقوش الفرعونية أثبتت أن المصريين القدماء مارسوا اللعبة.
أول ظھور فعلى لكرة اليد فى صورتھا الحالية كان عام ١٩١٧م ببرلين.

يكون التنطيط أمام الجسم مباشرة.
تعتبر المقابلة من المھارات الھجومية فى كرة اليد.
خط الرمية الجزائية يبعد عن خط المرمى مسافة  ٨أمتار.
 تخير اإلجابة الصحيحة .
 ٢٥وضع األصابع أثناء اإلستالم يكون فى وضع:
أ -مشدود.
ب -متصلب.
ج -إرتخاء
 ٢٦عدد العبى كرة اليد فى الملعب عند نشأتھا كان:
أ ٩ -العبين.
ب ٧ -العبين.
ج ١١ -العب.

اإلختيار
صح خطأ
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 ٢٧أبعاد مرمى كرة اليد ھى:
أ ٣ -أمتار لإلرتفاع و  ٢متر للعرض.
ب ٢ -أمتار لإلرتفاع و  ٢متر للعرض.
ج ٢ -متر لإلرتفاع و  ٣أمتار للعرض.
٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

عند إستالم الكرة يكون األصبعين المتجاورين ھما:
أ -اإلبھام.
ب -السبابة.
ج -الوسطى.
الجزء الذى يقابل أعلى الكرة بعد إرتدادھا من األرض ھو:
أ -الكف مفتوح ومشدود.
ب -الكف مغلق.
ج -سالميات األصابع بإرتخاء.
تعتبر كرة اليد من أنواع األلعاب:
أ -الفردية.
ب -الجماعية.
ج -الثنائية.
إرتفاع الكرة عند التنطيط يكون:
أ -أعلى من مستوى الصدر.
ب -فى مستوى الصدر.
ج -فى مستوى الحوض.
عدد العبى كرة اليد فى المباراة:
أ ٧ -للملعب  ٥ ،بدالء.
ب ٧ -للملعب  ٧ ،بدالء.
ج ٦ -للملعب  ٥ ،بدالء.
محيط كرة اليد للسيدات يتراوح من :
أ ٥ -سم إلى  ٥٢سم.
ب ٥٢ -سم إلى  ٥٤سم.
ج ٥٤ -سم إلى  ٥٦سم.
 أنظر للصورة جيدا ثم تخير اإلجابة الصحيحة .
يؤدى الالعب فى ھذه الصورة:
أ -التصويب الكرباجى مع ثنى الجذع.
ب -التصويب الكرباجى مع اإلرتكاز.
ج -التصويب الكرباجى بالوثب
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 ٣٥يؤدى الالعب فى ھذه الصورة مھارة:

أ -تنطيط الكرة من الثبات.
ب -تنطيط الكرة من المشى.
ج -تنطيط الكرة من الجرى.
 ٣٦إختار اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس ويطابق الرسم.

خط منطقة المرمـى رقم ).(٣ - ٤ – ١
خط المنتصـــــــــف رقم ).(٥ – ٤ – ٢
خط المرمـــــــــــــى رقم ).(٥ – ١ – ٣
خط الرمية الجزائية رقم ).(٣ – ٦ – ٥
خط الجانـــــــــــــب رقم ).(٢ – ٤ – ١
 ٣٧رتب ھذه المھارة حسب تسلسل أدائھا المھارى:
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مفتاح إجابة اإلختبار المعرفى فى صورتة األولية
م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

اإلجابة
√
√
√
×
√
×
√
×
×
√
×
√
√
×
×
√

م
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢

اإلجابة
√
×
√
√
√
×
×
×
چ
چ
چ
أ
چ
ب
چ
أ

م
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦

٣٧

اإلجابة
چ
ب
چ
٣
٤
١
٥
٢
أ
د
ب
ھـ
چ
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اإلختبار المعرفى فى كرة اليد فى صورتة النھائية
)إعداد الباحث(
تعليمات عامة:
 يجب قراءة كل سؤال بدقة.
 كل سؤال له إجابة واحدة.
 تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة.

اإلســـــــــــــــــــم------------------------------------------:
المدرســـــــــــــة-------------------------------------------:
الفصــــــــــــــــل-------------------------------------------:
المحافظـــــــــــة--------------------------------------------:
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م

العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

اإلختيار
صح

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢

 ضع عالمة صح أمام اإلختيار الذى يعبر عن رأيك.
يساعد التمرير على نقل الكرة إلى أفضل األماكن المناسبة للتصويب.
تؤدى التمريرة الكرباجية فى مستويات مختلفة من أعلى الرأس حتى مستوى الحوض.

لزيادة التحكم فى الكرة يمكن النظر للكرة مرة وللملعب مرة.
التمرير الكرباجى نوعين من اإلرتكاز ومن الجرى.
ملعب كرة اليد مستطيل أبعاده) (٣٠×٤٠متر.
إستالم الكرة يكون باألصابع.
يجب زيادة ميل الجزع لألمام بدرجة كبيرة أثناء التمرير لحفظ اإلتزان.
عند التقاط الكرة يتم وضع إحدى اليدين أسفل الكرة واألخرى فوقھا.
يعتبر التصويب الكرباجى من اإلرتكاز من أھم المھارات الدفاعية فى كرة اليد.

التصويب ھو تسديد الكرة نحو المرمى إلحراز ھدف.
محمد فضالى ھو أول من أدخل كرة اليد إلى مصر.
تعتبر مھارة إستالم الكرة من الجرى أقل المھارات إستخداما فى الھجوم الخاطف.

يقوم بتحكيم المبارة فى الملعب حكم واحد.
قدم اإلرتقاء لالعب األيمن أثناء التصويب ھى القدم اليسرى.
تتم عملية إمتصاص الكرة بسحب الذراعين خلفا.
وزن كرة اليد متساوى للسيدات والرجال.
عند إستالم الكرة تكون األصابع منتشرة فى شكل كرة.
النقوش الفرعونية أثبتت أن المصريين القدماء مارسوا اللعبة.
أول ظھور فعلى لكرة اليد فى صورتھا الحالية كان عام ١٩١٧م ببرلين.

يكون التنطيط أمام الجسم مباشرة.
تعتبر المقابلة من المھارات الھجومية فى كرة اليد.
خط الرمية الجزائية يبعد عن خط المرمى مسافة  ٨أمتار.
 تخير اإلجابة الصحيحة .
 ٢٣وضع األصابع أثناء اإلستالم يكون فى وضع:
أ -مشدود.
ب -متصلب.
ج -إرتخاء
 ٢٤عدد العبى كرة اليد فى الملعب عند نشأتھا كان:
أ ٩ -العبين.
ب ٧ -العبين.
ج ١١ -العب.

خطأ
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 ٢٥أبعاد مرمى كرة اليد ھى:
أ ٣ -أمتار لإلرتفاع و  ٢متر للعرض.
ب ٢ -أمتار لإلرتفاع و  ٢متر للعرض.
ج ٢ -متر لإلرتفاع و  ٣أمتار للعرض.
٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

عند إستالم الكرة يكون األصبعين المتجاورين ھما:
أ -اإلبھام.
ب -السبابة.
ج -الوسطى.
الجزء الذى يقابل أعلى الكرة بعد إرتدادھا من األرض ھو:
أ -الكف مفتوح ومشدود.
ب -الكف مغلق.
ج -سالميات األصابع بإرتخاء.
تعتبر كرة اليد من أنواع األلعاب:
أ -الفردية.
ب -الجماعية.
ج -الثنائية.
إرتفاع الكرة عند التنطيط يكون:
أ -أعلى من مستوى الصدر.
ب -فى مستوى الصدر.
ج -فى مستوى الحوض.
عدد العبى كرة اليد فى المباراة:
أ ٧ -للملعب  ٥ ،بدالء.
ب ٧ -للملعب  ٧ ،بدالء.
ج ٦ -للملعب  ٥ ،بدالء.
 أنظر للصورة جيدا ثم تخير اإلجابة الصحيحة .
يؤدى الالعب فى ھذه الصورة:

أ -التصويب الكرباجى مع ثنى الجذع.
ب -التصويب الكرباجى مع اإلرتكاز.
ج -التصويب الكرباجى بالوثب
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 ٣٢يؤدى الالعب فى ھذه الصورة مھارة:

أ -تنطيط الكرة من الثبات.
ب -تنطيط الكرة من المشى.
ج -تنطيط الكرة من الجرى.
 ٣٣إختار اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس ويطابق الرسم.

خط منطقة المرمـى رقم ).(٣ - ٤ – ١
خط المنتصـــــــــف رقم ).(٥ – ٤ – ٢
خط المرمـــــــــــــى رقم ).(٥ – ١ – ٣
خط الرمية الجزائية رقم ).(٣ – ٦ – ٥
خط الجانـــــــــــــب رقم ).(٢ – ٤ – ١
 ٣٤رتب ھذه المھارة حسب تسلسل أدائھا المھارى:
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مفتاح إجابة اإلختبار المعرفى فى صورتة النھائية
م
١
٢
٣

اإلجابة
√
√
√

٤
٥
٦

√
×
√

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

×
√
×
√
√
×
×
√

م
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اإلجابة
√
×
√
√
√
×
×
×
چ
چ
چ
أ
چ
ب
چ
ب

م
٣١
٣٢

٣٣

٣٤

اإلجابة
ب
ب
٣
٤
١
٥
٢
أ
د
ب
ھـ
چ
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مرفق رقم )(١٤

١٥ /١٩٣

مرفق رقم )(١٥

١٥ /١٩٤

أسماء المساعدين وفقا ً للترتيب األبجدى
اﻹﺳــــم

م

اﻟوظﻳﻔﺔ

١

أﺣﻣد اﻟﺳﻳد ﺻﺑرى

ﻣدرب ﻛرة ﻳد

٢

اﻟﺳﻳد إﺑراﻫﻳم ﺑﻳوﻣﻰ

ﻣدرب ﻛرة ﻳد

٣

ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد أﻣﻳن

ﻣدرب ﻛرة ﻳد

٤

ﺣﺳﺎم أﺣﻣد اﻟزﻫوى

ﻣدرب ﻛرة ﻳد

٥

أﺣﻣد ﺷوﻗﻰ ﺗﻬﺎﻣﻰ

أﺧﺻﺎﺋﻰ ﻛﻣﺑﻳوﺗر
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مرفق رقم )(١٦
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م
١

الوصف
والمكونات
إطار يحتوى على
تعريف بالباحث
وبالبحث وبنسخة
التشغيل

٢

نبذة تاريخية عن
كرة اليد )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

٣

نبذة تاريخية عن
كرة اليد )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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م
٤

٥

٦

الوصف
والمكونات
نبذة تاريخية عن
كرة اليد )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

نبذة تاريخية عن
كرة اليد )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

نبذة تاريخية عن
كرة اليد )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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م
٧

الوصف
والمكونات
يحتوى
تعريف

إطار
على
البرنامج
ومحتواة )نص
 ،صوت (.

٨

ملعب كرة اليد
)نص  ،صورة
 ،صوت (

٩

مرمى كرة اليد
)نص  ،صورة
 ،صوت (

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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الوصف
م
والمكونات
 ١٠منطقة المرمى
)نص  ،صورة
 ،صوت (

الرمية
 ١١خط
الحرة )نص ،
،
صورة
صوت(

 ١٢الكرة )نص ،
،
صوت
صورة(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 200

الوصف
م
والمكونات
 ١٣الالعبين )نص
 ،صوت ،
صورة(

 ١٤الحكام )نص ،
،
صوت
صورة(

 ١٥المھارات
األساسية فى
كرة اليد )نص
 ،صوت(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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م الوصف
والمكونات
 ١٦المھارات
الھجومية فى
كرة اليد )نص
 ،صوت(

 ١٧المھارات
الدفاعية فى
كرة اليد )نص
 ،صوت(

 ١٨مھارات حارس
المرمى )نص ،
صوت(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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م
١٩

الوصف
والمكونات
مھارة
شرح
التنطيط )نص ،
صورة  ،صوت
فيديو(

٢٠

التنطيط
أنواع
)نص  ،صورة ،
صوت قيديو(

٢١

التنطيط
أنواع
)نص  ،صورة ،
صوت قيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 203
م
٢٢

الوصف
والمكونات
طريقة أداء مھارة
التنطيط )نص ،
صورة  ،صوت
فيديو(

٢٣

طريقة أداء مھارة
التنطيط )نص ،
صورة  ،صوت
قيديو(

٢٤

على
تدريبات
التنطيط
مھارة
)نص  ،صورة ،
صوت قيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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الوصف
م
والمكونات
 ٢٥تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
صوت
،
فيديو(

 ٢٦تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
صوت
،
فيديو(

 ٢٧تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
صوت
،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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الوصف
م
والمكونات
 ٢٨تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
صوت
،
فيديو(

 ٢٩تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
صوت
،
فيديو(

 ٣٠تدريبات على
مھارة التنطيط
)نص  ،صورة
 ،صوت ،
رسوم
متحركة،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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الوصف
م
والمكونات
إختبر
 ٣١أسئلة
معلوماتك

 ٣٢أسئلة
معلوماتك

إختبر

 ٣٣أسئلة
معلوماتك

إختبر

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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م الوصف
والمكونات
 ٣٤التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

 ٣٥التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

 ٣٦طريقة
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

اداء

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار
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الوصف
م
والمكونات
صورة
 ٣٧نص
قيديو
صوت
اداء
طريقة
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

 ٣٨تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(
على

 ٣٩تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 209
الوصف
م
والمكونات
على
 ٤٠تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

 ٤١تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

 ٤٢تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 210

الوصف
م
والمكونات
على
 ٤٣تدريبات
التمريرة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

 ٤٤أسئلة
معلوماتك

إختبر

 ٤٥أسئلة
معلوماتك

إختبر

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 211
الوصف
م
والمكونات
صورة
 ٤٦نص
قيديو
صوت
إختبر
أسئلة
معلوماتك

 ٤٧التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

 ٤٨التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 212

م

الوصف والمكونات

٤٩

التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

٥٠

التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

٥١

التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 213
م

الوصف والمكونات

٥٢

التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

٥٣

التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
فيديو(

٥٤
على
تدريبات
التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 214

الوصف
م
والمكونات
على
 ٥٥تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

 ٥٦تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
قيديو(
على

 ٥٧تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 215
الوصف
م
والمكونات
على
 ٥٨تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

 ٥٩تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

 ٦٠تدريبات
التصويبة
من
الكرباجية
اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(
على

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 216

م

الوصف والمكونات

٦١

على
تدريبات
التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

٦٢

على
تدريبات
التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

٦٣

على
تدريبات
التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 217
م

الوصف والمكونات

٦٤

على
تدريبات
التصويبة الكرباجية
من اإلرتكاز )نص ،
صورة  ،صوت ،
رسوم متحركة ،
فيديو(

٦٥

أسئلة
معلوماتك

إختبر

٦٦

أسئلة
معلوماتك

إختبر

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 218

الوصف
م
والمكونات
إختبر
 ٦٧أسئلة
معلوماتك

 ٦٨إطار يحتوى على
طريقة عمل ازرار
الشاشة

 ٦٩إطار يحتوى على
طريقة عمل ازرار
الشاشة

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

16/ 219
م الوصف
والمكونات
 ٧٠إطار يحتوى على
طريقة عمل ازرار
الشاشة

 ٧١إطار يحتوى على
طريقة عمل ازرار
الشاشة

 ٧٢إطار الختام

اإلطــــــــــــــــــــــــــــــار

17/220

مرفق رقم )(١٧

الوحدة التعليمية  :األولى

التاريخ /

17/221
الھدف المھارى  :إستالم الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة مسكوإستالم الكرة

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف فتحا.ثبات الوسط( لف الرأس على الجانبين بالتبادل.
)وقوف.تقاطع الزراعين عاليا( الضغط بالزراعين خلفا.
)وقوف.ثبات الوسط( تبادل ثنى الجزع على الجانبين.
)جلوس على أربع( قذف القدمين خلفا مع فتحھما.
)وقوف فتحا( تبادل ثنى الركبتين جانبا.
)إنبطاح مائل( ثنى الزراعين.

-

حمل الكرة والتنقل بھا مع ضربھا باليدين لترتفع أمام الجسم.
دفع الكرة للخف ثم اللف وإستالمھا والتكرار.
دفع الكرة للخف مسافة من  ٥-٣م ثم اللف والجرى بسرعة
للقفھا.
دفع الكرة على األرض ثم التحرك فى كل اإلتجاھات ثم العودة
إلستالمھا قبل أن تلمس األرض.
يستلم اللعب الكرة المدحرجة على األرض ويرميھا ألعلى ثم
يلف ويستلمھا قبل ان تلمس األرض.

-

الوحدة التعليمية  :الثانية

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

-

-

تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.
التاريخ /

17/222
الھدف المھارى  :إستالم الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة مسكوإستالم الكرة

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف( مرجحة الزراعين أماما عاليا خلفا بالتبادل.
)وقوف.الزراعين جانبا(عمل دوائر بالزراعين لألمام والخلف
بالتبادل.
)وقوف.تشبيك اليدين( دفع الزراعين عاليا.
)وقوف.الزراعان جانبا( لف الجذع على الجانبين بالتبادل.
)رقود( رفع الرجلين عاليا بالتبادل.
)رقود( ثنى الجذع للمس المشطين.

-

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

-

يحمل الالعب الكرة ثم يقوم برميھا لألمام من ٥-٤م ثم يجرى
للقفھا.
تبديل الكرة بين يد وأخرى بين الساقين.
دفع الكرة بين الساقين إلى الخلف ثم اللف ومسكھا.
تنطيط الكرة مرة واحده ثم إستالمھا ثانية.
الجرى ودحرجة الكرة على األرض ثم إستالمھا وتكرار العمل
بعد ثالث خطوات.
الجرى ورمى الكرة عاليا ثم الوثب إلستالمھا.

-

الختام

٥ق

-

تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الثالثة

التاريخ /

17/223
الھدف المھارى  :إستالم الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة مسكوإستالم الكرة

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

الوحدة التعليمية  :الرابعة

)وقوف.الزراعين جانبا( عمل دوائر بالزراعين لألمام والخلف
بالتبادل.
)وقوف.تقاطع الزراعين عاليا( الضغط بالزراعين خلفا.
)وقوف( العدو بإيقاعات مختلفة.
)وقوف( الجرى الزجزاجى بدون كرة.
)إنبطاح( رفع الجذع عاليا.
)جلوس طويل( مسك المشطين.
دحرجة الكرة على األرض ثم إستالمھا بعد الجرى بأقصى
سرعة .
الجرى أماما ورمى الكرة عاليا ثم ثنى الركبتني نصفا والوثب
إلستالم الكرة.
رمى الكرة ألعلى ثم الجلوس على أربع والوثب عاليا إلستالمھا.
رمى الكرة ألعلى ثم الوثب عاليا واللف فى الھواء وإستالمھا.
رمى الكرة ألعلى ثم الحجل يمينا والوثب عاليا إلستالمھا.

 تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.التاريخ /

17/224
الھدف المھارى  :إستالم الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة مسكوإستالم الكرة

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف .الزراعان جانبا( ضغط الزراعين خلفا.
)وقوف.ثبات الوسط( لمس المشطين.
)وقوف( رمى كرة طبية ألعلى ثم لقفھا.
)إنبطاح مائل.الرجلين على صندوق( ثنى ومد الذراعين.
)وقوف( الصعود والھبوط على مقعد سويدى بالقدم.
)جلوس على أربع( قذف القدمين خلفا مع فتحھما.

-

رمى الكرة ألعلى ثم الحجل يسارا والوثب عاليا إلستالمھا.
إستخدام الحائط فى دفع الكرة وإستالمھا.
رمى الكرة ألعلى وإستالمھا بيد واحدة ثم تكرار العمل مع أخذ
خطوتين جانبا.
رمى الكرة عاليا جانبا وإستالمھا باليد الواحدة.

-

الوحدة التعليمية  :الخامسة

 تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.التاريخ /

17/225
الھدف المھارى  :تنطيط الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة تنطيطالكرة.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

الوحدة التعليمية  :السادسة

-

)وقوف( الوثب فتحا مع رفع الذراعين جانبا ثم جانبا عاليا.
)وقوف .الزراعان عاليا(ثنى الجزع أماما أسفل والضغط.
)وقوف( الجرى خلف الزميل مع عمل حركات خداعية.
)وقوف( قذف القدمين خلفا مع فتحھما.
)وقوف( الصعود والھبوط على مقعد سويدى بالقدم.
)وقوف.الزراعان أمام( تبادل ثنى الركبتين كامال.

-

تنطيط الكرة من وضع ثنى الركبتين.
تنطيط الكرة من الجلوس الطويل.
تنطيط الكرة من وضع القرفصاء.
تنطيط الكرة من وضع الوقوف.
تنطيط الكرة من الوقوف مع توزيع النظر بين الكرة والملعب.
تنطيط الكرة من وضع اإلنبطاح المائل.

 تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.التاريخ /

17/226
الھدف المھارى  :تنطيط الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة تنطيطالكرة.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

الوحدة التعليمية  :السابعة

-

)وقوف.ثبات الوسط( لف الرأس على الجانبين بالتبادل.
)وقوف.مواجة تشبيك( دفع الزميل(:).
)وقوف( رمى كرة طبية ألعلى ولقفھا.
)وقوف( الجرى الجانبى لليمين واليسار على خط ال٦م.
)وقوف( الجرى لألمام والخلف بين خطى ال٦م وال٩م.
)وقوف مواجه( الوثب ألعلى للمس الزميل(:) .

-

تنطيط الكرة من المشى.
تنطيط الكرة من المشى والدوران والرجوع.
تنطيط الكرة بين عالمتين والرجوع.
التنطيط الزجزاجى بين األقماع ذھابا وعودة.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

التاريخ /

17/227
الھدف المھارى  :تنطيط الكرة
مكونات
الوحدة

الزمن

أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة تنطيطالكرة.

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إحماء

إعداد بدنى ١٠ق

النشــــــــــــــــــــــاط

-

)وقوف.تشبيك الزراعين( دفع الزراعين عاليا.
)إنبطاح مائل.حمل الزميل من الرجلين( المشى لألمام(:) .
)وقوف( تبادل لمس كرتين على مسافة ١٠م على األرض.
)وقوف.مسك كرة طبية ( ثنى الجزع للمس المشطين(:) .
)وقوف( الجرى الجانبى على خط ال٦م وال٩م.
)وقوف( الجرى لألمام والخلف بين خطى ال٦م وال٩م.

 تبادل التنطيط من أوضاع القرفصاء واإلنبطاح والجلوس الطويلبإشارة من المعلم مع مراعاة توزيع النظر على الكرة والملعب.
 تنطيط الكرة داخل منطقى ال٦م على أن يتفادى الالعب خط سيرالزميل.
 تنطيط الكرة داخل ال٦م ومحاولة أخذ الكرة من الزميل.التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

الوحدة التعليمية  :الثامنة

 تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.التاريخ /

17/228
الھدف المھارى  :تنطيط الكرة
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

إحماء

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة تنطيطالكرة.

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى ١٠ق

-

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

الوحدة التعليمية  :التاسعة

)وقوف( دوران الزراعين لألمام بسرعة.
)وقوف.مسك كرة طبية( ثنى الركبتين والوثب ألعلى مع دفع
الكرة ألعلى.
)إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الجزع أماما أسفل مع فتح
القدمين.
)جلوس على أربع( قذف القدمين خلفا مع فتحھما.
)وقوف( الصعود والنزول بين خطى ال٦م وال٩م.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام والخلف بين خطى ال٦م
وال٩م.
تنطيط الكرة مع إستخدام الحواجز والمقاعد السويدية.
تنطيط الكرة من الجرى من خط المنتصف حتى خط النھاية
والعودة.
تنطيط الكرة من الجرى والوقوف خلف القطار المقابل.
تنطيط الكرة على خطوط الملعب

 تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.التاريخ /

17/229
الھدف المھارى  :التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

)وقوف( دوران الزراعين لألمام والخلف.
)إقعاء.مسك الكرة أمام الجسم(الوثب عاليا مع رفع الزراعين
عاليا.
)وقوف مواجه( الوثب عاليا للمس يد الزميل(:).
)رقود.رفع الرجلين الكرة بين القدمين( ثنى الركبتين كامال.
)وقوف(الوثب لألمام والخلف بين خطى ال٦م وال٩م.
)وقوف( تبادل لمس كرتين على مسافة ١٠م على األرض.

-

-

التمرير واإلستالم على الحائط من وضع الجلوس الطويل.
التمرير واإلستالم على الحائط من الوقوف.
التمرير واإلستالم على الحائط مع مراعاة وضع الذراع والقدمين.
التمرير واإلستالم مع الزميل المقابل.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :العاشرة

التاريخ /

17/230
الھدف المھارى  :التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

)وقوف.مسك الكرة( رفع الزراعين أماما عاليا.
)إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الزراعين.
)إنبطاح.تشبيك اليدين خلف الرأس( رفع الجزع والرجلين عاليا.
)إنبطاح مائل( قذف القدمين أمام ثم الوثب عاليا.
)وقوف.مسك حبل( الوثب فى المكان.
)وقوف( الجرى فى إتجاھات مختلفة داخل منطقة ال٦م.

 التمرير واإلستالم على الحائط للزميل. التمرير واإلستالم من الجرى مع الزميل والعودة. التمرير واإلستالم من العب فى الوسط إلى العبين أحدھما فىاألمام واألخر فى الخلف.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الحادية عشر

التاريخ /

17/231
الھدف المھارى التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة

الزمن

أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إحماء

إعداد بدنى ١٠ق

النشــــــــــــــــــــــاط

-

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

)وقوف.تقاطع الزراعين عاليا( الضغط بالزراعين خلفا.
)وقوف.تشبيك اليدين خلف الرقبة( رفع الجزع عاليا للجلوس
طوال.
)رقود( رفع الجذع مع تبادل رفع الرجلين.
)رقود.الزراعان عاليا.مسك الكرة( ثنى الجذع أماما أسفل مع فتح
الرجلين.
)وقوف( الجرى فى إتجاھات مختلفة داخل ال٦م.
)وقوف( العدو السريع إلى خط المنتصف والعودة.

 التمرير واإلستالم بين قاطرتين متقابلتين والتحرك بعد التمريرلنھاية القطار.
 التمرير واإلستالم بين الالعبين فى شكل مربع. التمرير واإلستالم بين الالعبين فى شكل مربع مع التمريرالقطرى.
التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الثانية عشر

التاريخ /

17/232
الھدف المھارى  :التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

)وقوف.مواجة تشبيك( دفع الزميل(:).
إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الذراعين.
)رقود.الكرة بين القدمين( رفع الرجلين .٤٥
)وقوف.ثبات الوسط( ثنى الركبتين كامال للوصول لوضع الجثو.
)وقوف( الجرى الجانبى حتى منتصف الملعب والعودة.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام بعرض الملعب.

 التمرير واإلستالم بين كل العب وزميلة المواجة. التمرير واإلستالم بين الالعبين وحارس المرمى. -التمرير واإلستالم على خط ال٩م مع تغيير األماكن.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الثالثة عشر

التاريخ /

17/233
الھدف المھارى  :التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
النشــــــــــــــــــــــاط

مكونات
الوحدة

الزمن

أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد
بدنى

١٠ق

-

)وقوف.الزراعان جانبا( دوران الزراعين لألمام بسرعة.
)جلوس طويل.مسك كرة طبية( دفع الكرة ألعلى.
)رقود.الكرة بين القدمينرفع الرجلين .٤٥
)وقوف( الجرى فى إتجاھات مختلفة داخل منطقة ال٦م.
)إنبطاح مائل( قذف القدمين أماما ثم الوثب عاليا.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام والخلف بين خطى ال٦م و
ال٩م.

 التمرير واإلستالم فى شكل مواجة وقطرى. -التمرير واإلستالم على خط ال٩م فى شكل ھجوم.

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الرابعة عشر

التاريخ /

17/234
الھدف المھارى  :التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التمريرةالكرباجية من اإلرتكاز

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.
)وقوف( رمى كرة طبية ألعلى ومسكھا.
)جلوس طويل فتحا.الزراعين جانبا( لف الجذع للمس القدم
المقابلة.
)وقوف.ثبات الوسطثنى الركبتين بالتبادل للوصول لوضع الجثو.
)وقوف.تشبيك اليدين خلف الرقبة( رفع الجذع عاليا للجلوس
الطويل.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام بعرض الملعب.
)وقوف( الجرى الجانبى على خطى ال٦م و ال٩م.

 تمرير الكرة بين الالعبين بين خطى ال٦م وال٩م. يقوم الالعب بتمرير الكرة مع ثالث العبين ثم الدوران وتنطيطالكرة والرجوع .

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الخامسة عشر

التاريخ /

17/235
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

)إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الذراعين.
)إقعاء.مسك الكرة أمام الجسم(الوثب عاليا مع رفع الزراعين
عاليا.
)وقوف فتحا( تبادل ثنى الركبتين جانبا.
)وقوف( الصعود والھبوط على مقعد سويدى بالقدم.
)وقوف( الجرى الجانبى لليمين لخط المنتصف والعودة.
)وقوف( الجرى خلف الزميل مع عمل حركات خداعية.

 تحركات القدمين وقدم اإلرتكاز. حركة الزراع والمتابعة. يقف الالعبين فى دائرة ثم يقوموا بالتقدم للمنتصف والتصويببدون كرة.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :السادسة عشر

التاريخ /

17/236
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

)وقوف( دوران الذراعين لألمام والخلف.
)إنبطاح مائل المشطين على الكرة( ثنى الذراعين.
)جلوس طويل.مسك كرة طبية( دفع الكرة ألعلى.
)رقود.رفع الرجلين.الكرة بين القدمين( ثنى الركبتين كامال.
)وقوف( الجرى فى إتجاھات مختلفة داخل منطقة ال٦م.
)وقوف( التقدم لألمام والخلف بين خطى ال٦م وال٩م.

-

التصويب باإلرتكاز على الحائط.
التصويب باإلرتكاز على المرمى.
التصويب من اإلرتكاز على المرمى من اإلقتراب.
التصويب من اإلرتكاز على المرمى من مسافة بعيدة وبقوة.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :السابعة عشر

التاريخ /

17/237
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى
إحماء

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

٥ق

إعداد بدنى ١٠ق

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف.تشبيك اليدين( دفع الذراعين عاليا.
)وقوف( رمى كرة طبية ألعلى ثم لقفھا.
)إنبطاح.مسك الكرة( تمرير الكرة للزميل المواجة(:).
)وقوف( الصعود والھبوط على مقعد سويدى بالقدم.
)وقوف( الجرى خلف الزميل مع عمل حركات خداعية.
)وقوف( الجرى الجانبى بين خطى ال٦م وال٩م.

 تمرير الكرة للزميل وإستالمھا ثم التصويب على المرمى. تمرير الكرة للزميل وإستالمھا ثم التصويب على المرمى ثمالوقوف خلف القطار المجاور.

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :الثامنة عشر

التاريخ /

17/238
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة

الزمن

أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

إعداد بدنى ١٠ق

النشــــــــــــــــــــــاط

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف.تقاطع الزراعين عاليا( الضغط بالزراعين خلفا.
)وقوف.ثبات الوسط( تبادل ثنى الجزع على الجانبين.
)وقوف مواجة( الوثب ألعلى للمس يد الزميل.
)وقوف.ثبات الوسط( ثنى الركبتين بالتبادل للوصول لوضع الجثو.
)وقوف( تنطيط الكرة من الجرى داخل منطقة ال٦م..
)وقوف( التمرير واإلستالم من الجرى بين خطى ال ٦و ال٩م.

 التصويب على المرمى من مركز الجناح ثم الجرى والوقوف فىالجناح األخر.

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :التاسعة عشر

التاريخ /

17/239
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

النشــــــــــــــــــــــاط

الزمن

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٥ق

الختام

٥ق

-

)وقوف( الوثب فتحا مع رفع الذراعين جانبا ثم جانبا عاليا.
)إنبطاح مائل.حمل الزميل( المشى لألمام.
)وقوف.الزراعين عاليا.مسك الكرة( ل ثنى الجزع أماما أسفل مع
فتح الرجلين.
)وقوف.مسك كرة طبية( ثنى الركبتين والوثب ألعلى مع دفع
الكرة ألعلى.
)وقوف( الجرى الجانبى على خطى ال٦م وال٩م.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام والخلف على خطى ال٦م
وال٩م.
تنطيط الكرة من الجرى بطول الملعب ثم التمرير للزميل الذى
يصوب على المرمى فى وجود مدافع.

تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

الوحدة التعليمية  :العشرون

التاريخ /

17/240
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة

الزمن

أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إحماء

إعداد بدنى ١٠ق

النشــــــــــــــــــــــاط

-

)وقوف فتحا.ثبات الوسط( لف الرأس على الجانبين بالتبادل.
)وقوف.تقاطع الزراعين عاليا( الضغط بالزراعين خلفا.
)وقوف.ثبات الوسط( تبادل ثنى الجزع على الجانبين.
)جلوس على أربع( قذف القدمين خلفا مع فتحھما.
)وقوف فتحا( تبادل ثنى الركبتين جانبا.
)إنبطاح مائل( ثنى الزراعين.

 ثالث مجموعات يقوم الالعب األول بتمرير الكرة للزميل الذىيمررھا لألخر الذى يقوم بالتصويب على المرمى.

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

17/241
الوحدة التعليمية  :الواحدة والعشرون
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

الزمن

التاريخ /
النشــــــــــــــــــــــاط

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)إنبطاح مائل.رفع قدم الزميل( المشى لألمام(:).
)وقوف مواجه.تشبيك( دفع الزميل(:).
)وقوف( تبادل لمس كرتين على مسافة ١٠م على األرض.
)وقوف( تنطيط الكرة داخل منطقة ال٦م.
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام بعرض الملعب.
)وقوف( الجرى لألمام والخلف بين خطى ال٦م و ال٩م.

 تمرير وإستالم الكرة على خط ال٩م والتصويب على المرمى. تنطيط الكرة من الجرى والدوران خلف العالمة ثم التصويب علىالمرمى.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

17/242
الوحدة التعليمية  :الثانية والعشرون
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

الزمن

التاريخ /
النشــــــــــــــــــــــاط

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)وقوف.الزراعان جانبا( عمل دوائر لألمام والخلف.
)إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الذراعين.
)رقود.الذراعين عاليا.مسك كرة( ثنى الجذع أماما أسفل مع فتح
الرجلين.
)إنبطاح.مسك الكرة.زميلين مواجھين(تمرير الكرة للزميل
المقابل(:).
)وقوف( الوثب لألمام بعرض الملعب والعودة.
)وقوف(تمرير الكرة مع الزميل بالجرى بين خطى ال٦م و ال٩م.

-

 مجموعتين فى مركز الجناح يقوم الالعب بتنطيط الكرة منالجرى والدوران خلف العالمة ثم التصويب على المرمى
والوقوف خلف المجموعة األخرى.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

17/243
الوحدة التعليمية  :الثالثة والعشرون
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

الزمن

التاريخ /
النشــــــــــــــــــــــاط

٣ق

 -إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

 -الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

-

)وقوف.مواجه تشبيك( دفع الزميل(:).
)إنبطاح مائل.رفع قدم الزميل( المشى لألمام(:).
)رقود.الذراعين عاليا.مسك كرة( ثنى الجذع أماما أسفل مع فتح
الرجلين.
)وقوف( تمريرووإستالم الكرة مع الزميل بالجرى بين خطى
ال٦م و ال٩م.
)إنبطاح مائل.مسك الكرة( تمرير الكرة للزميل المقابل(:).
)وقوف.ثبات الوسط( الوثب لألمام بعرض الملعب.

 ثالث مجموعات يقوم الالعب بالتصويب على المرمى والوقوفخلف المجموعة.
 تمرير الكرة بين ثالث العبين حيث يقوم الالعب األوسطبالتصويب على المرمى فى وجود مدافع.

٥ق
الختام

تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

17/244
الوحدة التعليمية  :الرابعة والعشرون
الھدف المھارى  :التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز
مكونات
الوحدة
أعمال
إدارية
مشاھدة
البرنامج
التعليمى

الزمن

التاريخ /
النشــــــــــــــــــــــاط

٣ق

-

٢٢ق

 التفاعل مع البرنامج التعليمى فى الجزء الخاص بمھارة التصويبةالكرباجية من اإلرتكاز.

إحماء

٥ق

إعداد بدنى

١٠ق

التطبيق
العملى
للبرنامج

٤٥ق

الختام

٥ق

إستقبال الطالب والدخول للقاعة التعليمية.

-

الجرى حول الملعب وعمل تمرينات تھيئة عامة للجسم.

-

)إنبطاح مائل.المشطين على الكرة( ثنى الزراعين..
)رقود( رفع الجذع مع تبادل رفع الرجلين.
)وقوف.ثبات الوسطالوثب لألمام والخلف على خطى ال٦م و
ال٩م.
)وقوف( تمرير وإستالم الكرة بطول الملعب من الجرى.
)وقوف( تمرير وإستالم الكرة على الحائط.
)وقوف( تنطيط الكرة داخل ال٦م.

-

 مجموعتين من الالعبين يقوم الالعب بتمرير الكرة إلى العبالمنتصف واإلستالم ثم التصويب على المرمى.
 من مركز الجناح يجرى الالعب بين العالمات ثم يمسك بالكرةويقوم بالتنطيط من الجرى ثم التصويب على المرمى.

 -تمرينات تھدئة -اإلصطفاف وأداء التحية -اإلنصراف.

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن

ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﺄﺛﻴﺮ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻴﺒﺮﻣﻴﺪﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ
ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎرات آﺮة اﻟﻴﺪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺪارس
اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺣث ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗوراة اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
مقدم من

هﺎﻧﻰ أﺣﻤﺪ ﺻﺒﺮى اﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
ﻣدرس ﺛﺎﻧوى ﺗرﺑﻳﺔ رﻳﺎﺿﻳﺔ
إشراف
دكتور

دكتور

رﺷــــﻴﺪ ﻋــــﺎﻣﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

ﻋﺒـﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒـﺪ
اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻼﻃﺔ

دكتور

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

هﺸﺎم ﻣﺤﻤﺪ أﻧـــﻮر
ﻋﺒــﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟرﻳﺎﺿﺎت
اﻟﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
 ١٤٢٨ھ – ٢٠٠٧م

-٢-

المقدمة ومشكلة البحث:
إن التطورات العلمية األكاديمية تسير بسرعة فائقة  ،حيث أصبح التنافس بين الدول
يرتكز أساسا على القدرات واإلمكانيات العلمية والتكنولوجية.
وتعتبر الھيبرميديا إحدى المستحدثات التكنولوجية التى ظھرت نتيجة التقدم فى تكنولوجيا
اإلتصال والكمبيوتر والتى تتميز بالعمل والتفاعل بين كم من وسائل اإلتصال الحديثة
والمطورة والتى تستخدم المداخل الحسية للمتعلم فى شكل منظومة متكاملة تتفاعل عناصرھا
فى برنامج تعليمى لتحقيق أھداف محددة.
وكرة اليد من األلعاب التى تتطلب التوضيح الدقيق للمراحل التعليمية والفنية لھا والربط
الصحيح بين المعلومات التى يحصل عليھا الطالب وتوجيھه لتنفيذ الواجب الحركى بأقل جھد
وفى أقصر وقت ممكن  ،ومن ھذا المنطلق ومع اإلختالف الواضح بين الطرق المستخدمة فى
تعليم مھارات كرة اليد أصبح ھناك ضرورة إلستخدام وسائل وتكنولوجيا حديثة يمكن أن تسھم
فى مساعدة المعلم على تقديم المعلومات المعرفية الخاصة باألداء الفنى والتدريبات التعليمية ،
ومساعدة الطالب على الفھم الصحيح والتصور الدقيق للتسلسل الحركى وكيفية أداء التدريبات
بطريقة صحيحة لتحقيق التعلم بصورة أفضل.
ومن خالل عمل الباحث كمدرس للتربية الرياضية  ،وجد أن طرق التدريس التقليدية غير
كافية إلتقان المھارات األساسية للعبة  ،والبد من مواكبة التقدم فى مجال التعليم بصفة عامة
والتربية الرياضية بصفة خاصة  ،وكذلك البد من اإلستفادة باإلمكانات الموجودة داخل
المدارس  ،والتى وفرتھا الدولة لخدمة العملية التعليمية  ،فالمدارس مجھزة بمعامل الوسائط
المتعددة التى يجب اإلستفادة منھا لتطوير العملية التعليمية لمواكبة التقدم العلمى والتكنولوجى
وخاصة فى عملية التعليم والتدريب  ،خاصة أن السياسة التعليمية الحديثة تتجه إلى التخطيط
الجيد والبناء السليم والتطوير المستمر ،وكذلك إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية التعليم
والتدريب.
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أھـداف البحـث:
يھدف البحث الى :
 محاولة تصميم برنامج تعليمي معد بأسلوب الھيبرميديا للتعرف على: تأثير إستخدام الھيبرميديا على تعلم بعض مھارات كرة اليد لتالميذ المدارساإلعدادية الرياضية .
 مستوى األداء المھارى لتعلم بعض المھارات المختارة )تنطيط الكرة  -استالمالكرة  -التمريرة الكرباجية من اإلرتكاز  -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(.
 -مستوى التحصيل المعرفى للمعلومات المرتبطة بمھارات كرة اليد قيد البحث.

فروض البحـث:
فى ضوء أھداف البحث يفترض الباحث مايلى:
 توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعةالتجريبية فى تعلم مھارات )تنطيط الكرة  -استالم الكرة  -التمريرة الكرباجية من
اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى مستوى التحصيل لصالح
القياس البعدى.
 توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعةالضابطة فى تعلم مھارات )تنطيط الكرة  -إستالم الكرة  -التمريرة الكرباجية من
اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى مستوى التحصيل المعرفى
لصالح القياس البعدى.
 توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فىالقياس البعدى فى تعلم مھارات )تنطيط الكرة  -إستالم الكرة -التمريرة الكرباجية
من اإلرتكاز -التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز(  ،وفى مستوى التحصيل المعرفى
لصالح المجموعة التجريبية.
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إجـراءات البحـث:
أوال :منھج البحـث:
إستخدم الباحث المنھج التجريبى نظرا لمالئمتة لطبيعة البحث  ،بإستخدام التصميم
التجريبى لمجموعتين إحداھما ضابطة واألخرى تجريبية بإتباع القياس القبلى والبعدى
للمجموعتين

ثانيا :مجتمع وعينة البحث :
تم إختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وھ م تخص ص ك رة ي د م ن تالمي ذ الص ف األول
اإلعدادى بالمدارس اإلعدادية الرياضية للبنين بالشرقية للعام الدراسى ٢٠٠٦/٢٠٠٥م وعددھم
 ٢٦تلميذ  ،وتم إستبعاد  ٦تالميذ إلجراء التجربة اإلس تطالعية عل يھم  ،وب ذلك أص بحت العين ة
األساسية للبحث  ٢٠تلمي ذ  ،ت م تقس يمھم عش وائيا إل ى مجم وعتين متس اويتين إح داھما تجريبي ة
وعددھا  ١٠تالميذ واألخرى ضابطة وعددھا  ١٠تالميذ.

ثالثا :أدوات البحـث:
إستعان الباحث لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالبحث بالوسائل التالية:
اإلستمارات والمقابالت الشخصية :
 oإستمارة إستطالع رأى الخبراء حول أھم اإلختبارات التى تقيس عناصر اللياقة البدنية
الخاصة بكرة اليد .
 oإستمارة إستطالع رأى الخبراء لتحديد اإلختبارات الخاصة بتقييم مستوى األداء
المھارى للمھارات قيد البحث .
 oإستمارات لتسجيل القياسات الخاصة بالبحث وھى كما يلى:
أ -إستمارة تسجيل قياسات الطالب فى متغيرات )السن – الطول – الوزن –
مستوى الذكاء – التحصيل المعرفى(.
ب -إستمارة تسجيل قياسات الطالب فى اإلختبارات البدنية.
چ -إستمارة تقييم مستوى األداء المھارى للطالب.
 oإستمارة إستطالع رأى الخبراء حول تصميم ومحاور البرمجية.
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القياسات الجسمية:
قام الباحث بقياس الطول الكلى للجسم وكذلك وزن الجسم .

اإلختبارات المستخدمة :
االختبارات البدنية :
قام الباحث بعمل مسح مرجعى للتعرف على الصفات البدنية المساھمة فى تعلم مھارات كرة
اليد ثم قام بإستطالع رأى الخبراء فى تحديد اإلختبارات التى تقيس ھذه الصفات وھى:
 oالعدو  ٣٠م من البدء الطائر.
 oالوثب العريض من الثبات.
 oاألنبطاح المائل من الوقوف فى دقيقة.
 oثنى الجزع أماما من الوقوف
 oالجلوس من الرقود فى دقيقة.
 oجرى ٦٠٠م.

اإلختبارات المھارية :
قام الباحث بإستطالع رأى الخبراء حول اإلختبارات التى تقيس المستوى المھارى للطالب فى
المھارات قيد البحث وھى كالتالى:
 oتمرير وإستالم الكرة على الحائط.
 oالجرى الزجزاجى بالكرة مسافى ٣٠م.
 oالتصويب من الثبات على زوايا المرمى.
 oرمى كرة يد ألبعد مسافة.
 oتنطيط الكرة والتصويب على المرمى.
 oتمرير الكرة والتصويب على المرمى.
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إختبار الذكاء :
إستخدم الباحث إختبار الذكاء المصور إعداد أحمد ذكى صالح وھو إختبار من النوع غير
اللفظى الجمعى فال يخضع ألى عامل لغوى أو مھارة فى اللغة وھـو جمعى ألنـه يمكن تطبيقه
على عدد مـن األفراد فى وقت واحد بواسطة فاحص واحد
وتقوم فكرته على التصنيف بين األشكال الخمسة التى يتكون منھا كل سؤال من أسئلة
اإلختبار وعددھا ) (٦٠سؤال حيث يعتمد على إدراك العالقة بين مجموعة من األشكال وإنتقاء
الشكل المختلف من بين وحدات المجموعة ،ويھدف ھذا اإلختبار إلى تقدير القدرة العقلية العامة
لدى األفراد فى األعمار من سن الثامنة إلى السابعة عشر وما بعدھا.
ومن شروط اإلختبار ما يلى:
 oيفضل أن يجرى فى الصباح الباكر.
 oقراءة التعليمات وشرح الھدف من اإلختبار حتى يتم التأكد من فھم الطالب لطبيعة
أسئلة اإلختبار.
 oتعطى عشرة دقائق لإلجابة على األسئلة .
 oالطريقة التى يستخرج بھا نسبة ذكاء الطالب أو درجته المئوية وھى:
 oيصحح اإلختبار وفق المفتاح الخاص به  ،ويحسب الصواب بدرجة وال
يحسب الخطأ أو المتروك.
 oتجمع اإلجابات الصحيحة  ،ويحدد العمر الزمنى للفرد.
 oنبحث عن الدرجة الخام التى نالھا الطالب فى العمود المناسب لعمره الزمنى ونضع
حولھا دائرة.
 oنقرأ المئوى المقابل )أو نسبة الذكاء المقابلة(  ،وھكذا يحدد وضع الطالب بالنسبة
لزمالئه حيث يوجد على يمين الجدول بيان المعايير أرقام تدل على المئويات وعلى
يسار الجدول أرقام تدل على نسبة الذكاء المقابلة.

اإلختبار المعرفى:
قام الباحث بتصميم إختبار معرفى فى كرة اليد لتالميذ المدارس اإلعدادية الرياضية التجريبية
ويتكون اإلختبار من  ٣٤سؤاال تتضمن الجانب التاريخى والجانب القانونى والجانب المھارى ،
حيث يتميز ھذا اإلختبار فى كونة متناسب مع المرحلة السنية تماما .
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المعالجات اإلحصائية:
قام الباحث بعد اإلنتھـاء من التطبيق بتجميـع النتائـج بدقة وجدولتـھا ومعالجتـھا إحصائيا:
 تم إستخدام برنامج ) (SPSSللمعالجات اإلحصائية التالية:المتوسـط الحسـابى.

الوسـيط.

معامـل اإللتـواء.

اإلنحراف المعيـارى .

معامل اإلرتبـاط "لبيرسـون" .

إختبار )ت(.

معادلـة نسـب التحسـن.

اإلستخالصات والتوصيـات:
أوال  :اإلستخالصات:
فى حدودأھداف البحث وفروضة والبيانات المستخدمة والنتائج إستخلص الباحث ما يلى:
 -١البرنامج التعليمى بإستخدام أسلوب الھيبرميديا كان له تأثير إيجابى فى تحسين مستوى
تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث )تنطيط الكرة  ،إستالم الكرة  ،التمريرة الكرباجية
من اإلرتكاز  ،التصويبة الكرباجية من اإلرتكاز( ألفراد المجموعة التجريبية.
 -٢الطريقة التقليدية ساھمت فى تحسين مستوى تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث ألفراد
المجموعة الضابطة.
 -٣برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بأسلوب الھيبرميديا كانت أكثر تأثيرا على مستوى
تعلم مھارات كرة اليد قيد البحث من الطريقة التقليدية المتبعة مما يدل على فاعلية
البرمجية.
 -٤البرنامج المعد بإستخدام أسلوب الھيبرميديا أسھم فى زيادة التحصيل المعرفى
للمھارات قيد البحث أكثر من الطريقة التقليدية.
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 -٥ساعدت برمجية الكمبيوتر المعدة بتقنية الھيبرميديا على مراعاة الفروق الفردية بين
التالميذ.

ثانيا :التوصيـات:
 -١إستخدام برمجية الكمبيوتر التعليمية المعدة بتقنية الھيبرميديا فى تعلم مھارات كرة اليد
للمبتدئين وتالميذ المدارس الرياضية.
 -٢إنتاج العديد من برمجيات الكمبيوتر المعدة بتقنية الھيبرميديا فى باقى مھارات كرة اليد
وللمراحل السنية المختلفة
 -٣إنتاج العديد من البرمجيات فى األنشطة الرياضية المختلفة وتدريـب المدربين
ومدرسى التربية الرياضية على كيفية تصميم البرمجيات وكذلك طريقة إستخدامھا فى
التعليم.
 -٤إجراء المزيـد من البحوث التجريبيـة بإستخدام التقنيـات التكنولوجية األخرى
ومقارنتھا بالھيبرميديـا وإختيار األسلوب المناسب منھا للوصول إلى تحقيق أعلى
مستوى ممكن فى تعلم المھارات الحركية المختلفـة.
 -٥العمل على قيام خبراء متخصصين فى مجال التقنيات التكنولوجية بتصميم برمجيات
لتعلـم المھارات الرياضيـة فى مختلف األنشطـة الرياضيـة على غرار ما تقوم به
وزارة التربية والتعليم فى بعض المواد العلميـة األخـرى  ،مع ضـرورة وضـع
معايير علمية وتربويـة لتصميم ھـذه البرمجيـات.
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summery
Introduction & Problem.
Scientific academic developments ran very speedily
since competition among nations rests mainly on the
scientific and technological capabilities
Hear media is one of the techno- Logical novelties that
appeared as aresult of the progress of the toichnology of
communication and computer, characterized by action and
reaction among a group of modern sophisticated means of
Communication that employ the modern appro achesto
learning in the form of an integrated syndrome, whoseelo
mints react in an educational program to chieve centadn
goals.
Handball is one of the games that require pre cise.
Illustration of its educational and technical stages, and the
proper association between the information that the student
obtains and directing him to perform the motor duty with the
least possible effort and in the shortest period of time. In this
respect, and in view of the apparent difference between the
methods that may contributor to helping the learner to present
semantic information related to the technical performance
and the educational exercises, and enabling the student with
the proper understanding and the precise immagintion of
motor succession and performing the execises properly to
achyieve betler education.
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Through the ischolars work as a teacher of of physical
education it was found that the traditional methods of
teaching are. Insufficient to the perfection of the basic skills
of Hand ball. It is necessary to keep pace with the progrerss
of education, in general, and physical education, in particular.
It is necessary, too, to make use of the tools found at
presenting schools, which the state has made available for the
service of the educational process to keep pace with the
academic and technological advancement, especially that,
modem educational policy is oriented towards good planning
and sound building, and the sustained development , in
addition to the use of modern technology in the process of
education and training.

Aim
The thesis aims at
- Designing an educational computer software on the basis
of the technology of Hear media, to identify.
1- The effect of employing Hear media in learning some
Hand ball skills on the part of the pupils of preparatory
sporting schools.
2- The level of skill perform- ance of learning some
selected handball skills (ball dripping the whip pass from
pivoting- receing the ball- the whip shoot from pivoting).
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Hypothesis:
In view of the goals of the thesis, the scholar
hypothesizes the following:
1- There are statistically significant differences between
the averages of pre and post measurement of the
experimental group in the learning of all handball
skillsd (drippling receiving the ball- whip pass from
pivoting – whip shooting from pivoting) and the
semantic achievement in favor of the experimental
group.
2- There are statistic cally significant difference between
the averages of pre and post measurent of the Control
group in some of the handball skills (dripping.
Receiving the ball- whip pass from pivoting – whip
shooting from pivoting) and the semantic achievement
in favor of the experimental group.
3- There are stat is tically significant differences between
the experimental and control groups in post
measurement of learning some handball skills
(dripplingreceiving the ball- whip pass from
pivoting- whip shooting from pivoting) and the
semantic achievement in favor of the experiment-tal
group.
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Procedures:
First: The methodology:
The scholar employed the experimental approach due
to its suitability to the nature of the thesis, using the
experimental design of two group; one is a Control group,
and the other is an experimental one, and applying the pre
and post measurement for the two groups. Second: population
and sample.
The population are the pupils of grade one at the
preparatory sporting schools. For boys in Sharkia in the
school year 2005/ 2006, numb erring 120 pupils.
The sample were deliprtly selected from the puplas of
the handball section at the schools. Their humber was 26
pupils six pupils were excluded for conducting the pilot
experiment, and there fore the basie sample has become 20
pupils. They were equally divide din to two groups.

Third: Tools.
In order to gather the data and information needed for
the thesis, he made use of the following tools:
- Sheets and personal.
- A interviews sent to experts in order to express their.
Views about the most important tests of assessing the
level of skill performance of the skills under
consideration.
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- A questionnaire sent to experts to decide on the tests of
evaluating the level of skill performance of the skills
under consideration.
- A sheet for recording the measurements of the students in
the variables ( Age – height- weight- in telling – ence
semantic achievement)
- A sheet for recording the measurements of pupils in the
physical tests.
- A shet for evaluating the level of skill performance of the
pupits .
- A questionnaire sent to experts to express their opinions
about the design and axes of the soft ware.
- A questionnaire sent to experts to express their opinions
about the relative importance of the axes of the tests.

Tests employed
Physical Tests:
The scholar conducted a referential survey to identify
the Physical qualities contributing to the learning of the
handball skills, then he tilled experts opinions on deciding on
the tests that measure these qualities, suchas.
- Running of 30m. From the flying Start.
- Wide Jump from the Standing position.
- Inclined prostration from standing.
- Torso bending forward from Standing.
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- Sitting down from standing for one minute.
- 600m. running.

Still tests.
The scholar tolled the opinions of experts about the
tests that measure the skill level of the pupils in the skills
under consideration, they are.
 Pass and recciving of the bal on the wall.
 Zigzag running with the ball for 30 mekers.
 Shooting from the stand at the corners of the goad
bar.
 Handball throwing for the farthest distance.
 Drippling the ball and shooling at the goal bar.
 Ball pass and shooting at the goal bar.

Intelligence Test.
The scholar employed the pictured intelligence test
prepared by Ahmed Zaki Saleh, which is a nonverbal group
test that does not submit to any Linguistic factor or skill. It is
agroup test because to can be applied to many subject by one
examiner. It is based by on the categorization among the five
forms that constitute each question in the test that number
(60) questions. It depends on perceiving the relation ship
beteen agroup of shapes and selecting the different shape
form among the units of the group. This test at assessing the
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mental abilities of the subjects in the age group eight to
seventeen years old on.
- The test stipulates the following it is beiter to perform the
test early in the morning.
- instructions should be read and the goal of the test
explsbained to make sure that the pupils understand the
question of the lest.
- Ten minutes should be allotled to answer the questions.
- Wrong answers and missed questions are counted.
- The test is market according to its key. One mark is
allotted to each correct answer and nothing is allotted to
the wrong answers, or the missing ones.
- Correct. Answers are added together and the time age of
the subject is identified.
- We look for. The raw mark the pupils obtained in the
Column appropriate to his age and encircle it.
- We read the opposite level ( or the opposite IQ). Thus,
the position of the pupils among his colleagues. Is
identifie, Since There is to the right side of the table a
statement of the standards – numbers showing the level,
and to the left of the table there number showing the
opposite IQ.
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The semantic test.
The scholar has organized a semantic test on handball
for the pupils of the experimental preparatory sporting
schools The test consists of thirty four questions, including
the his topical aspect and the legal aspect and the skill aspect,
this test is characterized by being suitable to the age stage,
and also assigned for the pupils of sporting prep.

Statistical Manipulations:
The Scholar, after fin shining the applied stage, has
gathered the score precisely and tabulated them and
manipulated them statistically.
- The "SPSS" program, edition no. 9. for the following
Statistical manipulations.
- The arithmetic median.
- Skew ness Coefficient- age deviation.
- Correlation of improvement ratios.

Conclusions and Recommend ations.
First: Conclusions:
Within the aims of the thesis and its hypotheses and the
data employed and the results, the scholar has concluded the
following.
1- The teaching program has, by emptying the technology
of Hear media to the imprudent of the level of learning
the handball skills under consideration (ball dripping.
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ball receiving – whip pass from pivoting- whip shooting
from pwoting) mental group.
2- The traditional method has contributed to the
improvement of the learing level of handball skills
under consid ration of the control group subjects.
3- The educational Computer soft war prepared by the
Hair media technology was more effective on the level
of learning the hand ball skills under consideration than
the traditional method, indicating the effectiveness of
the software.
4- The software prepared by employing Hear media has
contributed to the improvement of the semantic
achievement of the skills under consideration.
5- The computer software prepared by employing Hear
meadia technology helped with the observation of
individual differences among the students.

Second: Recommendations:
1- Employing the educational software prep ared by
employing the Hear media technology for learring
handball skills on the part of beginners and the pupils of
the sporting schools.
2- Producing many educational
Computer software
prepared by employing the Hair media technology on
the remaining skills for the various age stages.
3- Producing many software on the various sporting
activities and training the Coaches and teachers of
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physical education in how to design software and
employing them in education.
4- Conducting more experimental research by employing
other technologies and Comparing them with Hair
media, and selecting the most appropriate method to
achieve the highest possible level of learning the
various motor skills .
5- Urging the experts specialized in the field of technology
to design soft ware for teaching the various sporting
skills in the various sporting activities, following the
example of the ministry of Education in other academic
subjects, in addition to sehing academic and educational
Standards for the design of Such Software.
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General Conclusion :
The thesis aims at designing a computer software by
employing the Hear Media technology for teaching the
handball skills and setting a specialized program for the
software and identifying the effect of learning the stills.
The basic sample has been randomly selected their
numberis (20) pupil, They were divided and omly into two
groups, one the an experimental group and numbering (10)
pupils, is a control cone the schobar employed the
experimental approach The study lasted fsor six weeks at the
rate of (4) educational units perweek the time of performing
the unit (90) minutes thus the application of the software in
cludes (24) educational units the scholar applied the software
prepared by employing the Hair media technologies to the
experimental groups and the traditional method (The verba
explanation and per forming practical model) was applied to
the control group. The results show the effect we rless of the
software and its effect on learning the skills (dripping –
receiving the whip pass from pinoting and the shooting from
pwoting) by comparing it with the traditional method that
depended on the verbal the verbal explanation and the
performance of the practlal method. The results, too showed
the superiority of the experimental group over the control one
in achievement.
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