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اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
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قرار لجنة المناقشة والحكم

-ج-

اﻟﺷﻛــر واﻟﺗﻘدﻳــر
ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﻳم
اﻟﺣﻣــد ﷲ رب اﻟﻌــﺎﻟﻣﻳن ،أﺣﻣــدك اﻟﻠﻬــم ﻻ إﻟــﻪ إﻻ أﻧــت ﺳــﺑﺣﺎﻧك ﺟــﻝ ﻋــﻼك ،ﺧﻠﻘــت ﻓﺄﺣﺳــﻧت ﺧﻠــق
اﻹﻧﺳــﺎن ،ﻻ إﻟــﻪ إﻻ أﻧــت ﺳــﺑﺣﺎﻧك اﻟﻘﺎﺋــﻝ ﺑﺳــم اﷲ اﻟــرﺣﻣن اﻟــرﺣﻳم ]ﺧﻠــق اﻹﻧﺳــﺎن ﻋﻠﻣــﻪ اﻟﺑﻳــﺎن[ ﺻــدق اﷲ
اﻟﻌظــﻳم .وأﺻــﻠﻰ وأﺳــﻠم ﻋﻠــﻰ ﺳــﻳد اﻟﺧﻠــق أﺟﻣﻌــﻳن ﺳــﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣــد ﻋﻠﻳــﻪ اﻟﺻــﻼة وأﻓﺿــﻝ اﻟﺳــﻼم اﻟﻣﻌﻠــم اﻷوﻝ
واﻟﻬﺎدى اﻟﺑﺷﻳر اﻟذى أرﺳﻠﻪ اﷲ رﺣﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻣﻳن.
ﻳﺳــﺟد اﻟﺑﺎﺣــث ﺷــﻛ اًر ﷲ ﻋــز وﺟــﻝ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻟﻬﻣــﻪ ﻣــن ﺻــﺑر وﻣﺛــﺎﺑرة ﻹﺗﻣــﺎم ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﺣﺗــﻰ ﺧــرج
إﻟــﻰ ﺣﻳــز اﻟوﺟــود  ،وﻓــﻰ اﻟﺣــدﻳث اﻟﻘدﺳــﻰ ﻳﻘــوﻝ اﻟﻣــوﻟﻰ ﻋــز وﺟــﻝ }ﻋﺑــدى ..ﻟــن ﺗﺷــﻛرﻧﻰ ﻣــﺎ ﻟــم ﺗﺷــﻛر ﻣــن
ﻗدﻣت ﻟك اﻟﺧﻳر ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻪ { ﺻدق رﺳوﻝ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻳﻪ وﺳﻠم ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻋن رب اﻟﻌزة.
ﺣﻘﺎ أﻧﻪ ﻟﻳﺳﻌدﻧﻰ أن أﺗﻘدم ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﺣب واﻟﺗﻘدﻳر إﻟﻰ ﻫﻳﺋﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث اﻷﺳﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور/
ﺣﺎﻣـد ﻣﺣﻣـود اﻟﻘﻧـواﺗﻰ اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟﻣﺗﻔـرغ ﺑﻘﺳـم اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ وطـرق ﺗـدرﻳس اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑﻧـﻳن
اﻷﺳـﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور /ﻣﺣﻣـد
ﺑﺎﻟزﻗﺎزﻳق وﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗـﺎزﻳق ﻟﺷـﺋون اﻟﺗﻌﻠـﻳم واﻟطـﻼب ﺳـﺎﺑﻘﺎ،
أﺣﻣــد رﻣــزى اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم ﻧظرﻳــﺎت وﺗطﺑﻳﻘــﺎت ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان واﻟﻣﺿــﻣﺎر ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ واﻷﺳــﺗﺎذ اﻟــدﻛﺗور/
ﺟﻣــﺎﻝ إﻣــﺎم اﻟﺳــﻳد اﻷﺳــﺗﺎذ اﻟﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم ﻧظرﻳــﺎت وﺗطﺑﻳﻘــﺎت ﻣﺳــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳــدان واﻟﻣﺿــﻣﺎر ﺑﺎﻟﻛﻠﻳــﺔ واﻟــذﻳن ﺷ ـرﻓت
ﺑﺈﺷراﻓﻬم وﻧﻬﻠت ﻣن ﻣﻌﻳﻧﻬم ﻻ ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻓﺣﺳب ٕواﻧﻣﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﻋظﻳﻣﺎ ،وﻓﻛ ار ﻧﺎﺿﺟﺎ ،ﻓﻘـد ﻛـﺎﻧوا ﺧﻳـر ﻣﺛـﺎﻝ ﻟﺗواﺿـﻊ
ﻋﻠﻲ ﻳوﻣﺎ ﺑﺗوﺟﻳﻬﺎﺗﻬم وآراﺋﻬم اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻛـﺎن ﻟوﻗـوﻓﻬم ﺑﺟـﺎﻧﻰ داﺋﻣـﺎ
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﺄﻋطوا ﻟﻲ اﻟﻛﺛﻳر وﻟم ﻳﺑﺧﻠوا ّ
وﺗذﻟﻳﻝ ﻛﻝ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻰ ﻣرت ﺑﻲ اﻟﻔﺿﻝ اﻟﻛﺑﻳـر ﻓـﻰ إﺧـراج ﻫـذا اﻟﺑﺣـث ﻓـﻰ ﺻـورﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻳـﺔ ،وأﻧﻧـﻰ ﻣﻬﻣـﺎ أوﺗﻳـت
ﻣن ﻓﺻﺎﺣﺔ وﺑﻳﺎن ﻓﻠن أﺳﺗطﻳﻊ أن أوﻓﻰ ﻟﻬم ﺣﻘﻬم ،ﻓﺟزاﻫم اﷲ ﻋزوﺟﻝ ﻋن اﻟﺑﺎﺣـث ﺧﻳـر اﻟﺟـزاء ،وﺟﻌـﻝ ﻫـذا ﻓـﻰ
ﻣﻳزان ﺣﺳﻧﺎﺗﻬم.
ﻛﻣﺎ ﻳطﻳب ﻟﻲ أن أﺗﻘـدم ﺑﺧـﺎﻟص اﻟﺷـﻛر واﻟﺗﻘـدﻳر ﻟﻸﺳـﺎﺗذة اﻷﺟـﻼء أﻋﺿـﺎء ﻟﺟﻧـﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻷﺳـﺗﺎذ
اﻟدﻛﺗور /أﺣﻣد ﻣﺎﻫر أﻧور أﺳـﺗﺎذ أﻟﻌـﺎب اﻟﻘـوى ﺑﻘﺳـم اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ وطـرق اﻟﺗـدرﻳس ووﻛﻳـﻝ ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن ﺑﺎﻟﻬرم ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺣﻠـوان ﻟﺷـﺋون اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻳـﺎ واﻟﺑﺣـوث ﺳـﺎﺑﻘﺎ ،واﻷﺳـﺗﺎذ اﻟـدﻛﺗور /ﻣﺣﻣـود ﻋﺑـد اﻟﺳـﻼم
ﻓ ــرج اﻷﺳ ــﺗﺎذ اﻟﻣﺳ ــﺎﻋد ﺑﻘﺳ ــم ﻧظرﻳ ــﺎت وﺗطﺑﻳﻘ ــﺎت ﻣﺳ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳ ــدان واﻟﻣﺿ ــﻣﺎر ﺑﺎﻟﻛﻠﻳ ــﺔ وذﻟ ــك ﻟﺗواﺿ ــﻌﻬﺎ
وﺗﻔﺿﻠﻬﻣﺎ ﺑﻘﺑوﻝ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﺟزاﻫﻣﺎ اﷲ ﻋن اﻟﺑﺎﺣث ﺧﻳر اﻟﺟزاء.
ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻘدم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻹﻋزاز واﻟﻌرﻓﺎن ﺑﺎﻟﺟﻣﻳﻝ إﻟﻰ ﻛﻝ ﻣن ﺳﺎﻫم وﻗدم اﻟﻌون ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﺟﻬـد
اﻟﻌﻠﻣ ــﻰ ،وﻻ ﻳﻔ ــوﺗﻧﻰ أن أﺗوﺟ ــﻪ ﺑﺎﻟﺷ ــﻛر إﻟ ــﻰ أﻓـ ـراد ﻋﻳﻧ ــﺔ اﻟﺑﺣ ــث ﻟﻣ ــﺎ ﺑ ــذﻟوﻩ ﻣ ــن ﺟﻬ ــد وﺗﻌ ــﺎوﻧﻬم طـ ـواﻝ ﻓﺗـ ـرة
إﺟراءات ﻫذا اﻟﺑﺣث.
وأﺧﻳ ار أﺧص ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﻳر أﻫﻠﻰ وأﺳرﺗﻰ وأﺧص ﺑﺎﻟذﻛر واﻟدى اﻟﺣﺑﻳب وواﻟدﺗﻰ اﻟﺣﻧـون وأﺧـوﺗﻰ
اﻷﻋزاء ﻋﻠﻰ وﻗوﻓﻬم ﺑﺟﺎﻧﺑﻰ وﻣﺳﺎﻧدﺗﻰ داﺋﻣﺎ ،ﻛﻣﺎ أﻫدى ﻫذا اﻟﺑﺣث إﻟﻰ زوﺟﺗـﻰ اﻟﺣﺑﻳﺑـﺔ واﺑﻧﺗـﻰ ﻧـدى وﻫﺑـﺔ
ﻟــﺗﺣﻣﻠﻬم ﻣﺗﺎﻋ ـب وﻣﺷــﺎق رﺣﻠــﺔ إﺗﻣــﺎم ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﺣﺗــﻰ ﺧــرج إﻟــﻰ ﺣﻳــز اﻟوﺟــود ﻓﺗﻌﺟــز اﻟﻛﻠﻣــﺎت واﻟﺳــطور
ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺣﻘﻬم ﻓﺟزاﻫم اﷲ ﻋﻧﻰ ﺧﻳر اﻟﺟزاء ،واﷲ أﺳﺄﻝ أن ﻳﻠﻬﻣﻧﻰ ﺣﺳن اﻟﺑﻳﺎن.
اﻟﺑﺎﺣث
واﷲ وﻟﻰ اﻟﺗوﻓق.
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ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ اﻟﻣﺣﺗـــــــــــوﻳﺎت
ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻟﻣـوﺿ ـ ـ ـ ـوع

رﻗم
اﻟﺻﻔﺣﺔ

آﻳﺔ ﻗرآﻧﻳﺔ ……………………………….……………….

ب

ﻗرار ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺣﻛم ………………………………….

ج

ﺷﻛر وﺗﻘدﻳر ……………………………………………….

د

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت …………………………………………..

ﻫـ

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟداوﻝ ……………………………………………..

ح

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺎت …………………………………………….

ك

ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺷﻛﺎﻝ …………………………………………….

ﻝ

 ٠ / ١اﻟﻣﻘدﻣ ــﺔ ………………………………….………….

٢

 ١ / ١ﺗﻘ ــدﻳم……………………………….........………….

٢

 ٢ / ١ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وأﻫﻣﻳﺗﻪ >>…………………………………….

٤

 ٣ / ١أﻫداف اﻟﺑﺣث……………………………….....………….

٦

 ٤ / ١ﻓروض اﻟﺑﺣث……………………………….............….

٧

 ٥ / ١ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺑﺣث………………………………………….

٧

 ٠ / ٢اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ……………………….….

١٠

 ١ / ٢اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳﺔ ………………………………………….

١٠

 ١/١/٢اﻟﺗﻌﻠـم…………………………………………………….

١٠

 ٢/١/٢أﺳس اﻟﺗﻌﻠم……………….……………………………….

١٠

 ٣/١/٢اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ………………………………….………….

١١

 ٤/١/٢ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺣرﻛﻰ……………………………………….

١٢

 ٥/١/٢اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻰ………………………………...………….

١٣

 ٦/١/٢ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم…………………………………………….

١٥

ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ اﻟﻣﺣﺗـــــــــــوﻳﺎت
ﺗﺎﺑﻊ -ﻫـ-

-ه-

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻟﻣـوﺿ ـ ـ ـ ـوع

رﻗم
اﻟﺻﻔﺣﺔ

 ١/٦/١/٢ﻣﻔﻬوم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم …………………………………….

١٥

 ٢/٦/١/٢ﺗﻌرﻳف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم…………………………………….

١٥

 ٣/٦/١/٢أﻫﻣﻳﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻝ اﻟرﻳﺎﺿﻰ…………….

١٦

 ٧/١/٢اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ ﻓﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ…………………….

١٧

 ٨/١/٢ﻣﻣﻳ ـ ـزات اﺳـ ــﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳـ ــب اﻟﻶﻟـ ــﻰ ﻓـ ــﻰ ﺗﻌﻠـ ــﻳم ﻣﻧﻬـ ــﺎج اﻟﺗرﺑﻳـ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿـ ــﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻣدارس …………………………………………………
 ٩/١/٢اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻰ واﻟﺗﻌﻠﻳم……………………………………….

١٨
١٩

 ١٠/١/٢اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ واﻟرﻗﻣﻳﺔ…………………………….

٢٠

 ١/١٠/١/٢ﻣﻔﻬوم اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟرﻗﻣﻳﺔ……………………………….

٢٠

 ٢/١٠/١/٢اﻟﻧﺻوص اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ…………………………………………….

٢١

 ٣/١٠/١/٢اﻟﻔرق ﺑﻳن اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ واﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة اﻟرﻗﻣﻳﺔ………………

٢١

 ١١/١/٢ﻣﻔﻬوم اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ……………………………………

٢٢

 ١٢/١/٢أﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع ﺑرﻣﺟﻳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺗـ ـ ـ ـ ـ ــﺄﻟﻳف ﺗطﺑﻳﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟوﺳـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ.
…………………………

٢٤

 ١/١٢/١/٢ﺑرﻣﺟﻳﺔ اﻟﺗﺄﻟﻳف أوﺛر وﻳر ……………………………………

٢٤

 ١٣/١/٢اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﻳم ٕواﻧﺗﺎج ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺟﻳد…………
 ١٤/١/٢ﻣراﺣﻝ ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ………………………………

٢٤
٢٥

 ١٥/١/٢اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ…………………………………….……….

٣٤

 ١/١٥/١/٢ﻣﻔﻬوم اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ……………………………….………..

٣٤

 ٢/١٥/١/٢اﻷﻫداف اﻟﺗرﺑوﻳﺔ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ……………………………….

٣٤

 ٣/١٥/١/٢اﻟﻣراﺣﻝ اﻟﻔﻧﻳﺔ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ …………………………………

٣٤

 ٢ / ٢اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ…… …………………………………….

٣٨

 ١/٢/٢اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ…………………………………….

٣٩

 ٢/٢/٢اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ……………………………………

٤٣

 ٣/٢اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ……………………………….

٤٦

 ١/٣/٢أوﺟﻪ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ …………………………...

٤٧

ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺣﺗـــوﻳﺎت

-و-

ﻣﺳﻠﺳﻝ

اﻟﻣـوﺿ ـ ـ ـ ـوع

رﻗم
اﻟﺻﻔﺣﺔ

 ٠ / ٣إﺟراءات اﻟﺑﺣث…………………………………….…….

٤٩

 ١ / ٣ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث…….…………………………………….….

٤٩

 ٢ / ٣ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث…………………………………….……….

٤٩

 ٣ / ٣ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث……………………………………………….

٤٩

 ٤ / ٣أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت…………………………………….….

٥١

 ٥ / ٣إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ.……………….

٥٤

 ٦ / ٣اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ……………………………………..

٥٧

 ١/٦/٣اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻷوﻟﻰ…………………………………

٥٧

 ٢/٦/٣اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ…………………………………

٥٨

 ٣/٦/٣اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ…………………………………

٥٨

 ٧ / ٣اﻟدرارﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ…………………………………………

٥٨

 ١/٧/٣اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ………………………………………………

٥٨

 ٢/٧/٣ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﺟرﺑﺔ………………………………………………

٥٨

 ٨ / ٣اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻰ………………………………………….

٦٠

 ٠ / ٤ﻋرض وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ……………………………………...

٦٢

 ١ / ٤ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ……… …………………………………….

٦٢

 ١/١/٤ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻷوﻝ………………………………….

٦٢

 ٢/١/٤ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻰ………………………………….

٦٤

 ٣/١/٤ﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث…………………………………

٦٥

 ٢ / ٤ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ………… …………………………………….

٦٧

 ١/٢/٤ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻷوﻝ……………………………………

٦٧

 ٢/٢/٤ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻰ……………………………………

٦٩

 ٣/٢/٤ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻟث……………………………………

٧٠

ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣﺣﺗـــوﻳﺎت

-ز-

اﻟﻣـوﺿ ـ ـ ـ ـوع

ﻣﺳﻠﺳﻝ

رﻗم
اﻟﺻﻔﺣﺔ

 ٠ / ٥اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت………………………………….

٧٣

 ١ / ٥اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎت……… …………………………………….

٧٣

 ٢ / ٥اﻟﺗوﺻﻳـﺎت………………………………………………

٧٣

 ٠/ ٦ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ………………………………………………

٧٦

 ١ / ٦اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﻳﺔ……………………………………………

٧٦

 ٢ / ٦اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ……………………………………………

٨١

اﻟﻣرﻓﻘﺎت
ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻣﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ
ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ

-ح-

رﻗم
اﻟﺟدوﻝ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

١١

١٢

١٣
١٤

١٥

١٦

ﻗﺎﺋﻣـــــﺔ اﻟﺟداوﻝ
ﻋﻧـ ـ ـوان اﻟﺟـ ـ ــدوﻝ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ………… …………………………….
ﺗوﺻﻳف ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث……………………………………
ﺗﺟﺎﻧس ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث………………………………………
ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ…………………………
ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث……………………………
ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث……………………………
اﻟﺗوزﻳﻊ اﻟزﻣﻧﻰ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ……………
اﻟﺗوزﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻟزﻣﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻠﺑرﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ…………………………………………………
ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺗﺑــﺎﻳن ﺑــﻳن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﺣــث اﻟﺛﻼﺛــﺔ )ﻗﺑﻠــﻰ-ﺗﺗﺑﻌــﻰ-ﺑﻌــدى(
ﻟﻣﺳـ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧـ ــﻰ ﻟﻠوﺛـ ــب اﻟﺛﻼﺛـ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ ،اﻟﻣﺟﻣوﻋـ ــﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ………………………………………………….
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ )ﻗﺑﻠـﻰ-ﺗﺗﺑﻌـﻰ-
ﺑﻌـ ـ ــدى( ﻟﻣﺳـ ـ ــﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧـ ـ ــﻰ ﻟﻠوﺛـ ـ ــب اﻟﺛﻼﺛـ ـ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ـ ــﺔ،
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ ……………………………………….
ﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺗﺑــﺎﻳن ﺑــﻳن ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎﺳــﺎت اﻟﺑﺣــث اﻟﺛﻼﺛــﺔ )ﻗﺑﻠــﻰ-ﺗﺗﺑﻌــﻰ-ﺑﻌــدى( ﻓــﻰ
ﻣﺳ ــﺗوى اﻹﻧﺟ ــﺎز اﻟرﻗﻣ ــﻰ ﻟﻠوﺛ ــب اﻟﺛﻼﺛ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ  ،اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ…………………………………………………
دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺗوﺳطﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺛﻼﺛﺔ )ﻗﺑﻠـﻰ-ﺗﺗﺑﻌـﻰ-
ﺑﻌــدى( ﻓــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻹﻧﺟــﺎز اﻟرﻗﻣــﻰ ﻟﻠوﺛــب اﻟﺛﻼﺛــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ،
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ…………………………….
دﻻﻟــﺔ اﻟﻔــروق ﺑــﻳن اﻟﻘﻳــﺎس اﻟﺑﻌــدى ﻟﻠﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ واﻟﺿــﺎﺑطﺔ ﻓــﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ واﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ…………….
ﻧﺳب اﻟﺗﺣﺳن ﺑـﻳن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻘﻳﺎﺳـﺎت اﻟﺛﻼﺛـﺔ )ﻗﺑﻠـﻰ-ﺗﺗﺑﻌـﻰ-ﺑﻌـدى( ﻟﻣﺳـﺗوى
اﻷداء اﻟﻔﻧ ـ ــﻰ واﻟﻣﺳ ـ ــﺗوى اﻟرﻗﻣ ـ ــﻰ ﻟﻠوﺛ ـ ــب اﻟﺛﻼﺛ ـ ــﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ـ ــﺔ
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑط………………………………………
اﻟﻔ ـ ــرق ﻓ ـ ــﻰ ﻧﺳ ـ ــب اﻟﺗﺣﺳ ـ ــن ﻟﻠﻘﻳ ـ ــﺎس )اﻟﻘﺑﻠ ـ ــﻰ-اﻟﺑﻌ ـ ــدى( ﺑ ـ ــﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋ ـ ــﺔ
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 ٠ / ١المقدمـــة :
 ١ / ١تقــــديم :
يش ھد الع الم اآلن ث ورة ھائل ة ف ى التكنولوجي ا والتق دم العلم ى الواس ع ،وتع د تكنولوجي ا التعل يم أح د أھ م
التطبيقات الحديث ة المس تخدمة لتط وير التعل يم ف ى مجاالت ه ومراحل ه المختلف ة وتھ دف تكنولوجي ا التعل يم إل ى إع داد
المعلم الكفء وتدريبه على استخدام اآلالت واألجھزة الحديثة استخداما ص حيحا باإلض افة إل ى تزوي ده بالمعلوم ات
الشاملة لجميع جوانب ا لعملية التعليمية من أھداف ومحتوى وطرق تقويم واستراتيجيات ت دريس ووس ائل تعليمي ة،
كما تتيح للمتعلم أفضل أساليب طرق الحصول على المعرفة فتكنولوجيا التعليم تعتمد على التفكي ر واإلب داع وتس ير
فى مراحل منظمة يعيشھا كل متعلم أثناء سعيه إلى الحصول على المعرفة واكتساب خبرات جدي دة ترف ع م ن ش أنه
وتنمى ذاته.
ويذكر كل من " محمد سعد زغلول وآخرون " )٢٠٠١م( أن التربية الرياضية تعمل على تحقيق غايتھا
عن طريق األھداف المعرفية والحركية واالنفعالية مستخدمة فى ذلك تكنولوجيا التعليم التى تحتاج إلى معل م ن اجح
ي تقن الم ادة العلمي ة وأس اليب الت دريس الحديث ة وأن يك ون ملم ا ً باالس تخدامات االبتكاري ة للوس ائط وكيفي ة بن اء
المواقف التعليمية وتصميمھا بطريقة تتمشى م ع حاج ات المتعلم ين وخصائص ھم العقلي ة والنفس ية والحركي ة:٤٢).
(١٠٤ ، ١٠٣
وھذا ما يؤكده ك ل م ن " محم د س عد زغل ول  ،يوس ف محم د كام ل " )١٩٩٥م( أن مھم ة المعل م الي وم
غير قاصرة على الشرح واإللقاء واتباع الطرق التقليدية فى تعلم المبتدئين بل أص بحت مس ئوليته األول ى ھ ى رس م
مخطط الستراتيجية تعلم المھارات للوصول بھا إلى أعلى المستويات الرياضية  ،ويعتمد فيھا على استخدام أساليب
حديثة فى التعلم لتحقيق األھداف المحددة(٦ :٤١) .
ويشير "محمد سعد زغلول وآخرون " )٢٠٠١م( إلى أن أسلوب الوسائط المتعددة اليوم يعتبر واحداً من
صور تكنولوجيا التعليم الحديث ة ف ى مج ال تعل يم مھ ارات األنش طة الرياض ية  ،حي ث يع د منظوم ة تعليمي ة تتفاع ل
تفاعالً وظيفيا من خالل برنامج تعليمى لتحقيق أھداف محددة  ،وتقوم ھذه الوسائل على تنظ يم متت ابع محك م يس مح
لكل متعلم أن يسير فى البرنامج التعليمى وف ق خصائص ه الممي زة  ،وأن يك ون نش يطا وإيجابي ا ط ول فت رة م رورة
به(١٠٤ :٤٢).
كم ا اتف ق ك ل م ن " م اھر إس ماعيل ص برى" )١٩٩٩م( و "زين ب محم د أم ين" )١٩٩٥م( عل ى أن
الوسائط المتعددة تختلف عن الوسائل التعليمية من حيث أن عملية التعليم من خ الل الوس ائل التعليمي ة تعتم د بص فة

-٣أساسية على المعلم أو المتعلم وعرض المھارة التى يراد تدريسھا ،ويقصر استخدامھا ھنا كمج رد وس يلة للتوض يح
والتدريس وليس كوسيلة للتعلم وبالتالى يكون موقف المتعلم منھا موقف ا س لبيا مھمت ه اس تقبال المعلوم ات الت ى تق دم
له ،كما أن االستخدام المعتاد لھا أنھا تعالج موضوعا واحداً فق ط ،أم ا الوس ائط المتع ددة فتض من أن تك ون الوس ائط
متكاملة مع خطة الدرس وجزء ال يتجزأ منه وأن تستخدم للتعلم وليس للتدريس فقط وعلى ھذا فإن الوسائط ليست
عملية إضافية للتعليم بل ھي المدخل التعليمى نفسه(٢٧ :٢٤) (٣٥ :٣٩) .
ويؤك د " مص طفى حس ن عب د ال رحمن" )١٩٩١م( أن تكنولوجي ا الوس ائل التعليمي ة الحديث ة س اعدت
الطالب فى تكوين مفاھيم جدي دة وجعلت ه ق ادراً عل ى التعبي ر ب الرموز اللفظي ة ع ن اس تيعابه للم ادة التعليمي ة ،وأنھ ا
تزود الطالب بمواد تساعده على زيادة خبراته ،كما تقدم المعلومات بطريق ة س ھلة ومفھوم ة ،وتجع ل المعل م يتغل ب
على الصعوبات الطبيعية لعرض الم ادة التعليمي ة مث ل تص وير الحرك ات المرئي ة الت ى تھ تم بس رعة كبي رة وإع ادة
عرضھا ببطئ وغير ذلك من الصعوبات(١٩-١٦ :٤٨).

ويتف ق ذل ك م ع م ا أك ده " ب ارت ھ ورن  ،س وزان وب روش Brush , Part Horn
١٩٩٥) " Suzanneم( على استخدام تكنولوجي ا الكمبي وتر ف ى التعل يم ق د يف تح آفاق ا جدي دة أم ام ك ل م ن
المعل م والطال ب وب ذلك يتح ول دور المعل م م ن ناق ل للمعلوم ات إل ى ال دور اإلرش ادى ف ى الحق ل التعليم ى كم ا أن
الطالب سوف يكونوا قادرين على استخالص المعلومات والمعارف وفھمھا بصورة أفضل(٢٥ :٧٣).
وتذكر كل من "باربارا سيليز وريتا ريتشى" )١٩٩٨م( أن ه نتيج ة البحث العلم ى والنظريات والقيم ووجھ ات
النظر الفلسفية والتطور التكنولوجى فى ھذا المجال مما أدى إلى االنتقال ب التعليم من حرك ة التعل يم البص رى والس معى إلى
مجال أكثر تعقيداً يجرى تطبيقه فى محيط واسع من بيئات التربية والتعليم وھو مجال تكنولوجيا التعليم(١٤٧ :١٧).
ويض يف "الغري ب زاھ ر إس ماعيل" ٢٠٠١م( أن ال تعلم باس تخدام تطبيق ات الوس ائل فائق ة الت داخل
 Hypermediaتؤدى إلى تحسين جودة الحوار التفاعلى لدى المتعلم ،وجذب اھتمامه لدراسة المعلومات وتحقق
المشاركة الفعالة م ن خ الل حيوي ة ودق ة الع رض مم ا يس اعد عل ى التركي ز ف ى تسلس ل المعلوم ات وداللتھ ا  ،ھ ذا
باإلضافة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للتعلم(١٦٨ :١١).
وت ذكر " زين ب محم د أم ين " )٢٠٠٠م( أن ب رامج الوس ائل فائق ة الت داخل تس تخدم إلنت اج أش كال م ن
البرامج التعليمية وتزود المتعلم بمرونة لتنظيم وإدارة المعلومات المتضمنة فى الوس ائل المتع ددة الرقمي ة بالطريق ة
التى تقابل احتياجاته الخاصة  ،فھى تتضمن أنماطا مختلفة لمعلومات وبيئات الكترونية عالية التكامل تسمح للم تعلم
أن ي تعلم بفاعلي ة وكف اءة م ن خ الل االرتباط ات االلكتروني ة الت ى تس تخدم بص ورة تبادلي ة منظم ة داخ ل الموق ف
التعليمى  ،وتتضمن الوسائط فائقة التداخل الرسوم البياني ة  ،الرس وم المتحرك ة ،الص وت  ،الموس يقى  ،الخ رائط ،

-٤ج داول البيان ات  ،الص ور الرس وم الثنائي ة والثالثي ة األبع اد  ،مق اطع الفي ديو باإلض افة إل ى ال نص لتق ديم الخب رات
التربوية للمتعلم عن طريق تناول ھذه البيانات والتفاعل معھا من خالل التحكم فى السرعة والتصفح والتتابع وكمية
المعلومات التى يحتاج إليھا المتعلم عن طريق الكمبيوتر بھدف االستفادة القصوى ومس اعدته عل ى إنج از األھ داف
المتوقعة من التعلم(١٨٧ :٢٥).

 ٢ / ١مشكلة البحث وأھميته :
ب الرغم م ن االھتم ام المس تمر ال ذى تش ھده المؤسس ات التربوي ة والتعليمي ة ف ى مص ر إلدخ ال تكنولوجي ا
التعليم فى العملية التعليمية حيث بدأت معظم المواد الدراسية تعتمد على تكنولوجيا التعليم فى التدريس  ،إال أنه م ن
المالحظ بأن مادة التربية الرياضية فى الم دارس حت ى اآلن تعتم د ف ى تدريس ھا عل ى األس لوب التقلي دى ف ى التعل يم
حيث ال تزال استخدام تكنولوجيا التعليم فى تدريس مادة التربية الرياضية فى المدارس محدودة للغاية.
وھذا ما يؤكده كل من " عثمان مصطفى عثمان " )٢٠٠٣م(  ،حامد محمود القنواتى " )٢٠٠١م( أن
دروس التربية الرياضية تحتاج إلى تطبيق األساليب التكنولوجية الحديثة حتى يمكن أن تحق ق أھداف ه بطريق ة مثل ى
 ،حيث أن إدخال التكنولوجيا الحديثة فى مجال التعلم من الممكن أن تعطين ا الفرص ة لل تخلص م ن الط رق التقليدي ة
ف ى الت دريس  ،حي ث أص بحت معظ م 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 اس تخدام التقني ات التعليمي ة الحديث ة الت ى تجع ل
المتعلمين أكثر فاعلية داخل العملية التعليمية مما يؤدى للوصول إلى األھداف المنشودة(٣٩ :٢٠) ، (٦ :٣٠).
وقد أظھرت نتائج العديد من الدراسات فى مجال تدريس التربية الرياضية م دى فاعلي ة اس تخدام الحاس ب
اآللى فى تعلم المھارات الحركية ومن ھذا المنطل ق يس تخلص الباح ث أن جھ از الكمبي وتر أح د أھ م وأب رز وس ائل
التكنولوجيا الحديثة ،واستناداً إلى القدرات التى يتميز بھا ھذا الجھاز عن غيره فإنه يمكن االستفادة من ه ف ى تط وير
جوانب العملية التعليمية ،وكذلك يمكن االستفادة منه فى درس التربية الرياضية  ،وحيث أن مسابقات ألع اب الق وى
تعتبر ھى األساس والمدخل لجميع الرياضات لما تحتوي ه م ن أن واع مختلف ة م ن المنافس ة تص لح لمش اركة مختل ف
األعم ار وك ال الجنس ين ف ى ممارس تھا  ،ولق د ح دث تق دم م ذھل ف ى مس تويات اإلنج از الرقم ى لمس ابقات المي دان
والمضمار بصفة عامة ومسابقة الوثب الثالثى بصفة خاص ة ،حت ى وص ل إل ى ح د اإلعج از البش رى ،ولك ى نح دد
ألنفسنا موقعا متميزاً على خريطة ألعاب القوى العالمية يجب علين ا مس ايرة التط ور التكنول وجى حت ى يت وافر ل دينا
نظ ام تعليم ى متق دم يحق ق متطلب ات العص ر الح الى وذل ك م ن خ الل اس تخدام ب رامج الحاس ب اآلل ى القائم ة عل ى
الوسائط المتعددة والتى تساعد المتعلم على تطوير قدراته الفكرية واإلبداعية.

-٥وم ن ھ ذا المنطل ق وم ن خ الل عم ل الباح ث بمھن ة الت دريس  ،فق د الح ظ أن مھ ارة الوث ب الثالث ى م ن
المھ ارات المعق دة حي ث أن مراحلھ ا الفني ة المتمثل ة ف ى االقت راب والحجل ة والخط وة ث م الوثب ة ف الھبوط ف ى حف رة
الوثب ،والمتعلم ال يستطيع أن يدرك ما يحدث فى ھذه المراحل ،وذلك من خالل النموذج المقدم من المعلم ،كما أن
ھذا النموذج ال ذى يعتم د عل ى إمكان ات المعل م ف ى األداء ق د يك ون أق ل م ن المس توى المطل وب تقديم ه للم تعلم مم ا
يؤدى إل ى اكتس اب الم تعلم تص ورا خاطئ ا للمھ ارة الم راد تعلمھ ا باإلض افة إل ى ع دم مراع اة الف روق الفردي ة ب ين
المتعلمين.
ومن خالل خبرة الباحث فى التدريس  ،وجد أن طرق التدريس التقليدية غير كافي ة الس تيعاب وفھ م الط الب
حصص التربي ة الرياض ية فك ان ض روريا االس تفادة م ن اإلمكان ات الموج ودة داخ ل الم دارس  ،والت ى وفرتھ ا الدول ة
لخدمة العملية التعليمية ،فالمدارس مجھزة بمعامل الوسائط المتعددة التى يجب االستفادة منھ ا لتط وير العملي ة التعليمي ة
لمواكب ة التق دم العلم ى والتكنول وجى وخاص ة ف ى عملي ة التعل يم والت دريب  ،ل ذا ف إن ھ ذا البح ث محاول ة للتط وير
والتحديث وتطبيق م ا ھ و جدي د م ن وس ائط تعليمي ة متع ددة تخ دم العملي ة التعليمي ة  ،م ن خ الل تجري ب تقني ة تعليمي ة
حديثة من التقنيات التكنولوجي ة المتقدم ة والت ى ق د يمك ن م ن خاللھ ا تق ديم محت وى وح دة تدريس ية للمتعلم ين بأس لوب
جديد للتعلم ،مما يساعد على تفريد عملية التعلم وتقديمھا بصورة جيدة من أجل الوصول للتعلم األمث ل وتحقي ق أھ داف
من اھج التربي ة الرياض ية بص ورة أفض ل  ،وف ى ض وء االتجاھ ات الحديث ة للت دريس وف ى ض وء اس تخدام تطبيق ات
الكمبيوتر فى العملية التعليمية أقدم الباحث على محاولة االستفادة من استخدام الوسائل الفائق ة وتوظيفھ ا بم ا ي تالئم م ع
تدريس المسابقات التى يتضمنھا منھاج التربية الرياضية للمرحلة الثانوي ة بص فة عام ة ومس ابقة الوث ب الثالث ى بص فة
خاصة.
وتتضح األھمية التطبيقية للبحث فى أنھا محاولة لتحسين التعلم الحرك ى ،وذل ك م ن خ الل ت وفير برن امج
تعليم ى ي تم إع داده وف ق خص ائص الوس ائل فائق ة الت داخل والتع رف عل ى فاعلي ة البرن امج التعليم ى المقت رح عل ى
مس توى األداء والتحص يل المعرف ى واإلنج از الرقم ى لمس ابقة الوث ب الثالث ى م ن خ الل اختب ار فاعلي ة البرن امج
المقترح على طالب المرحلة الثانوية.

 ٣ / ١أھـداف البحث :
يھدف البحث إلى التعرف على فاعلية برنامج تعليمى مقترح للوسائل الفائقة على مستوى األداء واإلنجاز الرقمى
فى مسابقة الوثب الثالثى لطالب المرحلة الثانوية ،وذلك من خالل تصميم برمجية تعليمية معدة وفقا لخصائص الوسائل الفائقة
لمسابقة الوثب الثالثى وذلك من خالل :
 ١/٣/١التعرف على تأثير البرنامج التعليمى المقترح بالوسائل الفائقة على مستوى األدا ء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى لدى
عينة البحث.
 ٢/٣/١التعرف على تأثير البرنامج التعليمى بالوسائل الفائقة على اإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة البحث.

-٦ ١/٣/١التعرف على معدل التغير للبرنامج التعليمى المقترح للوسائل الفائقة على مستوى األداءالفنى واإلنجاز الرقمى لمسابقة
الوثب الثالثى لدى عينة البحث.

 ٤ / ١فروض البحث :
من خالل القراءات النظرية ومن خالل اس تعراض الدراس ات الس ابقة أمك ن ص ياغة ف روض البح ث كم ا
يلى:
 ١/٤/١توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبية
والضابطة فى مستوى األداء لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية.
 ٢/٤/١توجد فروق دالة إحصائيا عند مس توى معنوي ة  ٠.٠٥ب ين القياس ين القبل ى والبع دى للمجم وعتين التجريبي ة
والضابطة فى مستوى اإلنجاز الرقمى لصالح القياس البعدى للمجموعة التجربية.
 ٣/٤/١توج د ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ب ين مع دل التغي ر للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ف ى
مستوى األداء واإلنجاز الرقمى لصالح المجموعة التجريبية.

 ٥ / ١مصطلحات البحث :
 ١/٥/١الفاعليـــة :
" مقدار تأثير الشىء " )(٤٧٧ : ١٢

 ٢/٥/١تكنولوجيا التعليم :
ھى النظرية والتطبيق فى تصميم العمليات والمصادر وتطويرھا واستخدامھا وإدارتھا وتقويمھا م ن أج ل
التعلم(٤١ :١٧).

 ٣/٥/١التعلم:
ھو عملية متعلقة بالمتعلم نفسه وما اكتسب من خبرات  ،معارف  ،مھارات  ،قيم  ،اتجاھات وميول وھى
ذات عالقة وطيدة بعملية التعليم ،حيث أنھا نتيجة ومحصلة لھا(٢٤ :٥٢).

 ٤/٥/١الوسائل الفائقة :

-٧بيئة برمجية تعليمية تساعد على الربط بين عناصر المعلومات فى شكل غير خط ى  ،مم ا يس اعد الم تعلم
عل ى تص فحھا والتنق ل ب ين عناص رھا وال تحكم ف ى عرض ھا للتفاع ل معھ ا  ،بم ا يحق ق أھداف ه التعليمي ة ويلب ى
احتياجاته(٢٠٧ :١١) .

 ٥/٥/١برمجية التأليف :
تطبيق تم إعداده عن طريق إحدى شركات إنتاج تطبيق ات الكمبي وتر يس تخدم ف ى إنت اج الب رامج التعليمي ة
ونشر المعلومات وفقا لخصائص معينة يضعھا مصمم البرنامج(٤٣ :٣٧).

 ٦/٥/١السيناريو :
ھو تصور أولى مقترح للشكل العام للبرمجية التعليمي ة وتحت اج كتاب ة الس يناريو لمھ ارات خاص ة لوض ع
تسلسل األحداث التعليمية فى البرنامج.

* تعريف إجرائى

*

 ٠ / ٢القراءات النظرية والدراسات السابقة
 ١ / ٢القراءات النظرية
 ٢ / ٢الدراسات السابقة
 ٣ / ٢التعليق على الدراسات السابقة

-١٠-

 ٠ / ٢القراءات النظرية والدراسات السابقة
 ١ / ٢القــراءات النظريـــة :
 ١/١/٢التعلــم : Learning
يشير " إمام مختار حميدة وآخرون " )٢٠٠٠م( أن التعلم تغير ثابت نس بيا ف ى الس لوك أو الخب رة ي نجم
عن النشاط الذاتى للمتعلم نتيجة للنضج الطبيعى أو ظروف عارضة(٤٣ :١٤).
وتعرف ه " وفيق ة مص طفى س الم " )٢٠٠١م( أن ه تغي ر أداء الم تعلم أو تع ديل س لوكه نتيج ة لم روره
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 :٥٢).
كم ا يعرف ه " محم ود مھ دى س الم " )٢٠٠٢م( بأن ه نش اط إنس انى  ،يس تدل علي ه م ن آث اره ونتائج ه
باعتباره تغيراً فى السلوك ناتجا عن تفاعل الفرد فى موقف مع ين وظ روف خاص ة  ،وھ ذا التغي ر يعتب ر ش به دائ م
فى األداء للفرد ويحدث تحت تأثير الخبرة  ،أو الممارسة  ،أو التمرين(٧٤ :٤٧) .

 ٢/١/٢أسس التعلم :
ت ذكر " وفيق ه مص طفى س الم " )٢٠٠١م( أن ه يج ب عل ى المعل م مراع اة بع ض األس س عن د اختي ار
وسائط االتصال التعليمية التى يمكن استخدامھا عند تعليم جوانب التعلم وتتمثل فى :
 الفروق الفردية بين المتعلمين  :فيجب اختيار وسائط االتصال التعليمي ة الت ى يس تطيع م ن خاللھ ا مراع اة
الفروق الفردية بين المتعلمين.
 مشاركة المتعلم  :يجب أن يشارك المتعلم فى البحث عنت المعلومات م ن مص ادرھا ،وأن يع رف م ا ھ و
الشىء المطلوب منه  ،وأھميته فى علمية تعلمه.
 اإلدراك  :اإلدراك أس اس ال تعلم  ،وھ و العملي ة الت ى يع ى الم تعلم ع ن طريقھ ا الع الم ال ذى يح يط ب ه ،
ويفسره حسب خبراته السابقة مستخدما فى ذلك الحواس الخمس(٢٨ :٥٢).

 ٣/١/٢التعلم الحركى :
يشير " علي مصطفى طه " )١٩٩٩م( إلى أن التعلم الحركى يعتبر أحد أھ داف العملي ة التعليمي ة العام ة
التى تميز حياة اإلنسان  ،حيث ال يخلو النشاط اإلنسانى بمختلف أنواعه م ن ال تعلم كم ا تمث ل عملي ة التعل يم وال تعلم
إحدى األسس الھامة فى حي اة اإلنس ان ،ويتف ق العدي د م ن المتخصص ين ف ى مج االت عل م ال نفس التعليم ى وال تعلم

-١١الحركى على أن عملية التعلم عبارة عن دخول الجديد فى حياة اإلنسان وسلوكه ،أو حدوث تغير أو تع ديل ف ى ھ ذا
السلوك الذى ينتج عن قيام الكائن الحى بنشاط يؤدى إلى حدوث استجابة معين ة تظھ ر ف ى ش كل التغيي ر أو التع ديل
الجديد فى السلوك(٩ :٣٥).
بينما يرى " إبراھيم عب د رب ه خليف ة " )١٩٩٩م( أن ال تعلم الحرك ى ھ و ذل ك التغيي ر ال ذى يط رأ عل ى
سلوك المتعلم خالل أي نشاط رياضى يدرس ن نتيجة لعمليات نفسيــة يقـــوم بھا المتعلم وتظھر نتائجھا ف ى ش كل
أداء حركى أو مھارى جديد ،فالتعلم ھـــو مجموعة من الخطوات تجعل المتعلم يقترب م ن األداء الص حيح للمھ ارة
الرياضية(١٨٩ :٤).
بينم ا يعرف ه " ريتش ارد ش ميدت 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 :٧٤).
كما يعرفه "محمد حسن عالوى" )١٩٩٧م( بأنه عملية تحسين التواف ق الحرك ى  ،ويھ دف إل ى اكتس اب
المھارات الحركية والقدرات البدنية والسلوك المناسب للمواقف المختلفة(١٧١ :٤٠).
ويتفق ك ل م ن "س عيد خلي ل الش اھد " )١٩٩٥م(  " ،عل ي مص طفى ط ه" )١٩٩٩م(  ،عل ى أن ال تعلم
الحركى ظاھرة ال يمكن مالحظتھا بصورة مباشرة  ،غي ر أن ه يمك ن االس تدالل علي ه فق ط م ن س لوك الف رد وأدائ ه
والحكم عليه من خالل مالحظة موضوعية لألداء ا لتى عن طريقھا نستنتج التغيرات التى طرأت كنتيجة للممارسة
 ،فاألثر الـذى تحدثه الممارسة على األداء قد يؤدى إلى تقدمه أو تقھقره أو تغيره أو ثباته(٢٣ :٣٥) (٥١ :٢٧).

 ٤/١/٢مراحل التعلم الحركى : Motor Learning Stages
تشير " عفاف عب د الك ريم حس ن" )١٩٩٠م( أن مراح ل ال تعلم الحرك ى تم ر ك ل حرك ة بمراح ل ثالث ة
حت ى يكتس ب الف رد الق درة الكافي ة إلتقانھ ا وق د وض عت أس س وظيفي ة وبيوميكانيكي ة وتربوي ة يمك ن إيج از ھ ذه
المراحل فى :

 ١/٤/١/٢مرحلة اكتساب التوافق األولى لألداء الحركى :
تبدأ بإدراك الرياضى للمھمة الحركية وتنتھى حينما يتمكن م ن تأدي ة الحرك ة الجدي دة بش كل مرض ى م ن
حي ث مكوناتھ ا الجوھري ة بش رط أن تك ون ظ روف التنفي ذ مالئم ة للتركي ز تمام ا عل ى تأدي ة الحرك ة ،وذل ك حت ى
يكتسب الرياضى فى نھاية ھذه ا لمرحلة التوافق األولى للمھارة.
وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:

-١٢-

انعدام االقتصاد فى المجھود المبذول بظھور حركات عشوائية.

-

القوة المبذولة أكبر من الالزم وفى غير مكانھا.

-

تشنج جسم الرياضى تارة وتوانيه تارة أخرى خالل تأدية الحركة.

-

انعدام انسيابية الحركة وظھور القطع لسريان الحركة.

-

عدم وجود توافق وترابط بين مكونات الحركة.

-

ضعف النتيجة المنجزة.

 ٢/٤/١/٢مرحلة اكتساب التوافق ا لجيد لألداء الحركى :
تھدف ھذه المرحلة من التعلم الحركى إلى تطوير الشكل البدائى للحركة والت ى س بق اكتس ابھا ،وال تخلص
من الزوائد بھا  ،والبعد عن وجود القواطع أثناء سريانھا وتجنب التصلب العضلى  ،وبذلك يستطيع الفرد الوص ول
إلى التوافق الجيد للحركة ويتحقق ذلك بالتمرين والتكرار.
وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:
-

استعمال القوة المناسبة فى التوقيت الصحيح.

-

انسيابية وتسلسل وانسجام الحركة وعدم قطع األداء.

-

ثبات وترابط ودقة التنفيذ وعدم تصلب الجسم أثناء التنفيذ.

-

جودة النتيجة المنجزة بشرط أن تكون ظروف التنفيذ مالئمة أو اعتيادية.
وتتشابه فى نھاية مرحلة التعلم الحركى الثانية مواصفات الحركة المنف ذة م ع مواص فات الص ورة المثالي ة

للتكنيك الرياضى إلى حد كبير.

 ٣/٤/١/٢مرحلة إتقان وتثبيت األداء الحركى :
وتصحيح المھارة الحركية فى ھذه المرحلة أكثر دق ة ورس وخا واس تقرارا وذل ك بتط وير التواف ق ا لجي د،
ويرجع اكتس اب التواف ق الحرك ى الجي د إل ى إتق ان األداء الحرك ى بص ورة ثابت ة وناجح ة حت ى إذا كان ت الظ روف
صعبة ومتغيرة وغير اعتيادية بحيث يتم تحقيق الھدف من عملية التعلم الحركى.
وتتصف نوعية األداء فى ھذه المرحلة بما يلى:
-

االقتصاد فى المجھود المبذول حتى إذا كانت ظروف التنفيذ صعبة.

-١٣-

السھولة وانسيابية الحركة.

-

دقة التوقيت واإليقاع الحركى.

-

ثبات مستوى اإلنجاز ودقة التنفيذ.

-

األداء بالسرعة المناسبة.

-

التحكم والقوة المثلى لألداء.
وتتطابق الحركة المنفذة مع مواصفات الصورة المثالية للتكني ك م ع إطف اء الط ابع الشخص ى عليھ ا:٢٣).

(٢١ ،٢٠

 ٥/١/٢المجال ا لمعرفى :
يعد المجال المعرفى من المجاالت الھامة فى التربية الرياض ية حي ث ي ذكر "أم ين الخ ولى ومحم ود عن ان"
) (١٩٩٩نقال عن  willgoosأن من صميم مسئولية مدرس التربية الرياضية أن يھتم بالطرق والوس ائل الت ى تكف ل
المشاركة المثمرة فى األنشطة البدنية من خالل معارف مالئمة وتفھ م واس ع لألنش طة ،وأن األم ر يتطل ب إع داد م واد
المحاضرات واستخدام الوسائل التعليمية واختبارات المعرفة والفھم لألنشطة المختلفة(١٣:١١) .

وت رى "عف اف عب د الك ريم حس ن " )١٩٩٠م ( أن مص طلح معرف ى ) ( Cagnitiveيش ير إل ى
األھداف التى تصف المعلومات  ،أو مستويات المقدرة عند معالجة ھذه المعلومات.
أن األغراض واألھداف المعرفية ھى التى تعنى بما يقوم به العقل من نش اط وھ ى تتض من نت ائج لم ا لھ ا
صلة بمعلومات الطالب عن الموضوع  ،ونواتج مرتبطة بحل المشكلة ،واالبتك ار  ،أو نق ل المعلوم ات م ن موق ف
إلى أخر( ٣٠٤: ٣٣) .
ويذكر "نيل ١٩٩٢) Nealم ( أن المجال المعرف ى وثي ق الص لة بالمج ال الحرك ى للم تعلم  ،وأن تنمي ة
المھ ارات المعرفي ة ال يق ل أھمي ة ع ن تنمي ة المھ ارات الحركي ة ،وتس مى المرحل ة األول ى لل تعلم الحرك ى بمرحل ة
)اكتساب المعرفة((٨٨ :٧١) .
ويشير كل م ن ع دنان دروي ش ،وآخ رون )١٩٩٤م( إل ى أن التربي ة الرياض ية يمكنھ ا أن تس ھم ف ى تنمي ة
المعرفة والفھم والتحليل والتركيب من خالل الجوانب المعرفية المتضمنة فى المناشط البدني ة والرياض ية  ،كت اريخ
المسابقة أو اللعب ة وس يرة أبطالھ ا وأرقامھ ا المس جلة ق ديما وح ديثا وقواع د اللع ب الخ اص بھ ا وأس اليب الممارس ة

-١٤والتدريب باإلضافة إلى طرق اللعب والخط ط وإدارة المباري ات وغي ر ذل ك م ن جوان ب لھ ا طبيع ة معرفي ة ال تق ل
أھمية عن الجوانب الحركية والبدنية فى النشاط ولقد ولى العصر الذى كانت الرياضة تعتمد في ه عل ى الق وة البدني ة
فقط باإلضافة إل ى أن تعل م المھ ارة الحركي ة يعتم د ف ى مراحلھ ا األولي ة عل ى الجوان ب المعرفي ة واإلدراكي ة وھ ذه
األبعاد المعرفية لألنشطة الرياضية تشكل لدى الف رد حص يلة غني ة لم ا يمك ن أن نطل ق علي ه الثقاف ة الرياض ية كم ا
تنمى لدى الفرد المھارات الذھنية التى يمكن أن تفيده فى حياته اليومية وتساعده على التفكي ر واتخ اذ الق رار:٣١ ).
.( ٢٣ ، ٢٢
ويضيف كال من "محمد صبحى حسانين  ،حمدى عبد الم نعم أحم د" )١٩٩٧م( أن التعل يم الن اجح يعتم د
على الكشف والتجريب  ،كما أن الممارس ة واإلتق ان ال يتأتي ان فق ط ب تعلم المھ ارات والخط ط  ،وإنم ا يل زم تزوي د
الممارس بالمعلومات والمع ارف المتعلق ة بالنش اط المم ارس س واء المباش ر أو غي ر المباش ر ،أى أن األم ر يتطل ب
ب ذل جھ د ص ادق ف ى تزوي د الف رد المم ارس بن واحى معرفي ة أساس ية ومب ادئ علمي ة يرج ع إليھ ا ف ى ممارس ته
للمھ ارات الحركي ة وذل ك لتحقي ق االس تمتاع وال تفھم الكام ل لطبيع ة النش اط الرياض ى المم ارس وأھداف ه :٤٥ ).
.(١٦١
وتتف ق ك ال م ن " عف اف عب د الك ريم " )١٩٩٠م( " ،إيل ين ودي ع ف رج " ) ١٩٨٢م( " ،ليل ى الس يد
فرح ات " )٢٠٠١م ( عل ى ان ه ينبغ ى أن تھ دف ب رامج التربي ة الرياض ية واأللع اب إل ى إع داد الف رد ف ى المج ال
المعرفى بأقسامه أو مستوياته المتعددة والتى تشمل اإلدراك والفھم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وتب دأ ھ ذه
األھداف بأيسرھا وأبسطھا وتنتھى بأصعبھا وأعقدھا ففى المجال المعرفى نب دأ بالمعرف ة ث م الفھ م يتض من المعرف ة
والتطبيق يتضمن كال من المعرفة والفھم والتحليل يتضمن المعرفة والفھم والتطبيق وھك ذا(٣٩ :١٦)(٩٥ :٣٣) .
) .(٤٢ ،٤١ : ٣٦

 ٦/١/٢تكنولوجيا التعليم :
تلع ب تكنولوجي ا التعل يم دورا كبي را ف ى االرتق اء بمس توى األداء وھ ى ال تعن ى مج رد اس تخدام اآلالت
واألجھزة الحديثة ولكنھا تعنى طريقة فى التفكير لوضع منظومة تعليمية أى اتباع منھج وأسلوب يسير فى خطوات
منظمة مع استخدام كل اإلمكانات التى تقدمھا التكنولوجيا لتحقيق األھداف المحددة.( ١٢ :١٩) .

 ١/٦/١/٢مفھوم تكنولوجيا التعليم:
تخ تص تكنولوجي ا التعل يم ب الموقف التعليم ى ويش ترك فيھ ا جمي ع الم ربين المھتم ين بأس اليب الت دريس
والتعليم وھى تركز على تحديد المعوقات المتعلقة بالموقف التعليمى وتعتمد على إيجاد الحلول لھا وتنفيذھا والعمل

-١٥على تقويمھا باس تمرار فتكنولوجي ا التعل يم ھ ى ص مام العملي ة التعليمي ة وعنص ر م ن عناص ر النظ ام الش امل ال ذى
يعمل على تحقيق األھداف المراد تحقيقھا وتقدم خبرات حية ومؤثرة تؤدى إلى زيادة بقاء اثر ما يتعلمه المتعلم مما
ينعكس على التعلم من خالل جعله حيا ومحسوسا فيتيح للمتعلم مجاال واسعا للمالحظة والتفكي ر والفھ م واالكتش اف
واالبتكار وترسيخ المعلومات .(١٨-١٦ :٤٦).

 ٢/٦/١/٢تعريف تكنولوجيا التعليم:
عرفھا " الغريب زاھر وإقبال بھبھانى " ) ١٩٩٩م( نقال ع ن ش ادويك بأنھ ا " تطبي ق المعرف ة باس تخدام
التكنولوجيا بھدف اإلرتقاء بمستوى التعليم" )(٣٢ :١١
كم ا عرفھ ا " ج وجن ١٩٩٧) GogginN.Lم( بأنھ ا تتض من ك ل م ن المص ادر اإلنس انية وغي ر
اإلنس انية وتس تخدم أس لوب تص ميم ال نظم ف ى العملي ة التعليمي ة متض منة تقويم ا لمكوناتھ ا وال ربط ب ين مص ادرھا
المختلفة .(٥٥ :٦٢ ).
ويش ير " الغري ب زاھ ر " )١٩٩٩م( نق ال ع ن تش ارلزھوبان  Charles hobabnال ذى ي رى أنھ ا
تنظيم متكامل يضم اإلنسان واألجھزة واألداء واألفكار وأساليب العمل واإلدارة بحيث تعمل داخل إطار واحد لرفع
كفاءة العملية التعليمية وتطويرھا(١٧ :١١).

 ٣/٦/١/٢أھمية استخدام تكنولوجيا التعليم فى المجال الرياضى:
أشار كال من " عبد الحميد شرف" )٢٠٠٠م( " ومحمد سعد زغلول" وآخرون )٢٠٠١م( أن ھناك
مجموعة من المميزات لتكنولوجيا التعليم عند استخدامھا فى المجال الرياضى تتلخص فى التالى:
 فاعلية التدريس عن طريق تقديم األداء المثالى للمھارة. التأثير فى االتجاھات السلوكية والمفاھيم العلمية واالجتماعية للمتعلم. يساعد فى التدريس إلعداد كبيرة من المتعلمين. مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين واالھتمام بالتعليم الفردى. تحقيق مبدأ السرعة فى عملية التعليم وتوفير الوقت. تعدد مصادر التعلم. -التنوع والتسھيل فى عملية التعليم والتعلم.

-١٦ تحسين كفاءة وإعداد وتدريب معلم التربية الرياضية. رفع كفاءة العملية التعليمية نحو ايجاد بيئة تعليمية مناسبة. المساعدة فى دقة التنفيذ والبعد عن النمطية فى التعليم . -بناء وتطور التصور الحركى وكذلك التحليل الحركى.(٢٥ ،٢٤ : ٤٢ ) ( ٣٤ ،٢٨ : ٢٩ ) .

-١٧-

 ٧ /١/٢استخدام الحاسب اآللي فى التربية الرياضية:
يشير " عبد الحميد شرف" )٢٠٠٠م( إلى إن ھناك العديد من المجاالت التعليمي ة والتدريبي ة ف ى التربي ة
الرياضية يتم استخدام الحاسب اآللي فيھا ويتضح ذلك فى النقاط التالية:

 ١/٧/١/٢التحليل:
تحلي ل الحرك ات والمھ ارات الت ى يحتويھ ا المنھ اج أو خط ة الت دريب وتحدي د النق اط الفني ة لك ل مھ ارة
وطريقة التدريب والتعليم المناسب لھ ا ومعرف ة العض الت والق وانين الميكانيكي ة الت ى تس اعد ف ى عملي ة األداء لك ل
مھارة.

 ٢/٧/١/٢حفظ البيانات:
يمك ن للم درب أو المعل م حف ظ البيان ات المتعلق ة بالالع ب أو الطال ب مث ل ) الط ول – الس ن – ال وزن –
المستوى المھارى – مستوى اللياقة البدنية........الخ(.
كما يمكن حفظ البيانات المتعلقة بالمھارات التى يحتويھا المنھاج أو الخطة التدريبية ومواعي د الت دريب أو
التدريس وكذلك حفظ البيانات التى تتعلق بمحتوى الدرس الواحد أو الوحدة التدريبية الواحدة.

 ٣/٧/١/٢التحضير واإلخراج:
بيانات تتعلق بتحضير الدرس وإخراجه أو الوحدة التدريبية للمدرب ومحتوياتھا.

 ٤/٧/١/٢التسجيل:
تسجيل كل ما يتعلق باألدوات واألجھزة والوسائط والمالعب وم دى حالتھ ا الفني ة وص الحيتھا لالس تخدام
ونسب االستكمال.

 ٥/٧/١/٢التصحيح:
تصحيح أخطاء الالعبين كل على حدة.

 ٦/٧/١/٢التسھيل:
تسھيل عمليات التعليم والتعلم للمھارات الحركية واختصار وقت العملية التعليمية.

-١٨ ٧/٧/١/٢المساھمة:
المساھمة الفعالة فى إجراء البحوث العلمي ة والبح ث العلم ى خاص ة األبح اث الت ى تتعل ق بمج االت عل وم
الحركة الميكانيكية الحيوية.(١١٩ – ١١٨ :٢٩ ) .

 ٨/١/٢ممي زات اس تخدام الحاس ب اآلل ي ف ى تعل يم منھ اج التربي ة
الرياضية بالمدارس:
 التخلص من القيود التعليمية.
 تقديم تعليم ذو جودة مرتفعة.
 يسمح للمتخصصين فى مجال تدريس التربية الرياضية فرصة فحص استراتيجيات التدريس.
 اختصار الوقت والجھد وتقديم المعلومات بشكل متكرر.
 يحفظ البيانات الخاصة بمستوى المتعلمين فى النواحى البدنية والمھارية.
 الدقة فى أداء الكثير من المعلومات.
 يسمح للمتعلم بأن يتفاعل وفقا لمعدل تعلمه الخاص مع قدراته.
 يساعد فى توفير بيئة تعليمية فعالة.
 يقدم التغذية الراجعة لكل متعلم على حدة.
 يقدم أسلوب جديد فى تدريس التربية الرياضية.
 يسمح بتفاعل وإيجابية لدى المتعلم.(٩٩– ٩٨ :٣٨ ).

-١٩-

 ٩ /١/٢الحاسب االلى والتعليم :
يذكر " الغريب زاھر إٍسماعيل" )٢٠٠١م( أن االستخدام الفعلى للكمبيوتر فى التعليم بدأ ف ى الخمس ينات
الميالدية بالواليات المتح دة األمريكي ة لت دريب المعلم ين عل ى اس تخدام الكمبي وتر ف ى الم دارس  ،ث م ج اء اس تخدام
الكمبيوتر فى الجامعات األمريكية وتجھيز المعامل وذلك فى الستينات الميالدي ة وت والى بع د ذل ك إدخ ال الكمبي وتر
فى التعليم ف ى ش تى دول الع الم بع د ذل ك تباع ا حت ى ادخ ل الكمبي وتر ف ى برن امج التعل يم المص رى ألول م رة ع ام
١٩٨٦م من خالل مشروع كيمبالند.(١١:٩ ).
ويتفق كال من "يس عبد ال رحمن قن ديل" )١٩٩٩م( وبارباراس يليز وريت ا ريتش ى ) ١٩٩٨م( عل ى أن
مجال تكنولوجيا التعليم بدأ فى الظھور كمجال للدراسة عام  ١٩٩٧م وقد صاحبت فترة انتشار ھ ذا المص طلح ف ى
مجال الساحة التعليمية ازدياد المواد واألجھزة التعليمية الحديثة مما أدى إلى ارتباط مصطلح تكنولوجيا التعليم بتلك
األجھزة ومع تط ور األجھ زة المس تخدمة ف ى مج ال اإلع الم واالتص ال م ن رادي و وتليفزي ون وفي ديو ظھ ر مفھ وم
الوسائط المتعددة  Multimediaويعنى " منظومة تعليمية تتكون من مجموعة م ن الوس ائط الت ى تتكام ل م ع
بعضھا فى برنامج تعليمى لتحقيق أھداف تربوية وتعليمية ".(٢٢ :١٧) (٥ : ٥٣ ) .
ويضيف" يس عبد الرحمن قنديل" ) ١٩٩٩م( أن مكونات تكنولوجيا التعليم تشتمل:
 المواد التعليمية )البسيطة – المعقدة – المبرمجة(.
 اإلنسان )المعلم – الطالب – فنى صيانة األجھزة التعليمية (.
والم ادة التعليمي ة المبرمج ة ھ ى ك ل محت وى علم ى يص اغ وف ق خص ائص معين ة ويعتم د ف ى تقديم ه عل ى اآلالت
التعليمية اإللكترونية مثل الكمبيوتر .(١٠٩ :٥٣ ).

-٢٠-

 ١٠/ ١/٢الوسائط المتعددة التقليدية والرقمية:
تشير النشرة الدولية للوسائط التعليمية Intemational Journal of Instructional Media
 )١٩٩٨م( إلى أنه لم يكن للوسائط المتعددة أى ارتباط بالحاسبات اآللية ففى الماضى كانت الوسائط المتعددةتعنى خليط ا م ن وس ائط مث ل )ش رائط الكاس يت  ،الش رائح  ،الس ينما  ،وأش ياء ثالثي ة األبع اد والفي ديو ( والت ى ي تم
العمل بھا مفردة أو فى منظومة أجھزة متكاملة وتسمى بالوسائط المتعددة غير الرقمي ة )التقليدي ة ( وتع رف بأنھ ا "
وسائط متعددة رقمية خليطة )الصوت  ،الصورة الفوتوغرافية  ،النص  ،الرسم  ،الفي ديو ( ف ى بيئ ة خطي ة :٦٤) .
.(٥٣
وي ذكر ك ال م ن برنھ اردت ١٩٩٣) Bernhardtم (  Woolf ،وول ف )١٩٩٥م( أن الوس ائط
المتعددة الرقمي ھى وسائط خطية )يقودھا مؤلف البرن امج( وذل ك ألن الط الب خ الل العم ل م ع البرن امج مقي دون
بتسلسل المعلومات الموضوعية من قبل مص مم البرن امج س واء ب التحرك ص فحة لألم ام أو للخل ف) ،( ١٩ :٥٦ ).
.( ٣٧ :٧٨

 ١/١٠/١/٢مفھوم الوسائط المتعددة الرقمية) : ( Digital Multimedia
ي ذكر " نبي ل ج اد عزم ى ")٢٠٠١م( نق ال ع ن ١٩٩٢) E. L . Vockelم(أن مفھ وم توظي ف
الكمبيوتر فى التعليم يتمثل فى تكامل جھاز الكمبيوتر مع وسائط إلكتروني ة أخ رى لتق ديم المعلوم ات مث ل مش غالت

أقراص الليزر  ، Viedo Cardكما يذكر نقال عن ١٩٩٤) D. Jo honsonم ( T. V oughan ،
) ١٩٩٤م ( Hodges ،

١٩٩٣) M. Eم ( ١٩٩٤ ) T. J . Semdinghoff ،م( أن مفھ وم

توظي ف الكمبي وتر ف ى التعل يم يتمث ل ف ى تكام ل مجموع ة عناص ر مث ل ال نص  ، Texsالص ور ، Images
الص وت  ، Soundالف يلم  ، Filmالرس وم المتحرك ة  Animationوالت ى يمك ن بواس طتھا تق ديم المحت وى
العلمى ولقد كان لتطوير البرمجيات الحديثة وخاصة مع تركيز الباحثين على الناحية ا لتفاعلية فى البرن امج وق درة
الطالب عل ى التفاع ل م ع الم ادة التعليمي ة ك ان ل ه األث ر األكب ر ف ى التح ول م ن مفھ وم ع روض الوس ائط المتع ددة
 Presentationsإلى تطبيقات الوس ائط الفائق ة والت ى تھ تم بالناحي ة التفاعلي ة ف ى تص ميم البرن امج التعليم ى ).
.( ١٢-١٠: ٥٠

 ٢/١٠/١/٢النصوص الفائقة ) ( Hypertext

-٢١ويؤكد " الغريب زاھر إسماعيل وإقبال بھبھانى" )١٩٩٩م( أن أنظمة النصوص الفائقة Hypertext
تستخدم فى تصميم بيئات تعليمية لتصفح النصوص المكتوب ة والتنق ل ب ين معلوماتھ ا وعناص رھا تعتب ر ج زءا م ن
الوسائط الفائق ة ولھ ا ش كل واح د ھ و ال نص المكت وب ال ذى يحت وى عل ى وص الت الت رابط  Hypertextوالت ى
تعمل على الربط غير الخطى بين أجزاء النص الفائق مما يساعد على التنقل العشوائى بين أجزاء النص وھذا أحد
عناصر ومميزات الوسائل الفائقة.( ٢٠٦ : ١١ ).

 ٣/١٠/١/٢الفرق بين الوسائل الفائقة )  ( Hypermediaوالوسائط المتعددة
الرقمية:
يتفـــ ـق ك ل م ن" ي س عب د ال رحمن قن ديل " )١٩٩٩م(  " ،الغري ب زاھ ر إس ماعيل وإقب ال بھبھ انى" )
١٩٩٩م( عل ى أن برمجي ات الوس ائل الفائق ة تتش ابه م ع برمجي ات الوس ائط المتع ددة الرقمي ة ف ى إمكاني ة احت واء
البرمجي ة ف ى ك ال النظ امين عل ى كاف ة أن واع الوس ائط الرقمي ة المرئي ة والمس موعة وبرمجي ات الوس ائل الفائق ة تتمت ع
بميزات تعليمية خاصة ال سيما فيما يتعلق بالقدرات المعرفية العليا وذلك لكونھا تجھز وفق تقنية أكثر تعقيدا تحق ق لھ ا
تلك المميزات التى ال تتوفر فى برمجيات الوسائط المتعددة الرقمية ويمكن توسيع نطاق التكامل ب ين الوس ائط المتع ددة
الرقمية من خالل شبكة معقدة وليس من خالل عالقات خطية وبذلك تعتبر برمجيا ت الوسائل الفائقة ھ ى برمجي ة م ن
نوع الوسائط المتعددة الرقمية إال أنھا تحتوى برنامجا لتنظيم تخ زين كمي ات ھائل ة م ن المعلومات المكتوبة والمصورة
والمسموعة والمرئية والمتحركة واستعادتھا بطريقة غير خطية ومتفرعة مم ا يس مح بإعادة تنظ يم المادة التعليمية الخاصة
بمفھوم معين وعرضھا بعشرات أو مئ ات الطرق المتنوعة وبذلك أص بحت الوسائط المتعددة الرقمي ة ج زءا من الوسائط
الفائقة ولذلك فإن المادة التعليمية فى برمجي ات الوسائل الفائق ة ال تحتوى تتابع ا من نقط ة إلى أخ رى ول يس لھ ا نھاي ات أو
بدايات معينة . ( ٢٠٥ : ١١ ) ( ١٦٦ ، ١٦٥ : ٥٣ ).
ولق د أك د "س يلبر

 ١٩٩٥) Selberم أن مص طلحات )الوس ائل الفائق ة  ، Hypemediaال نص

الفائق  Hypertextالوسائط المتع ددة  ( Multimediaأص بحت مترادف ات وذل ك يعن ى أن الوس ائل الفائق ة
أصبحت النظام الشامل للكثير من األساليب التكنولوجية األخرى التى يمكن إنتاجھا من خالل الوسائل الفائقة ٧٥ ).
( ٩٨ :

 ٣/١٠/١/٢مفھوم الوسائل الفائقة )(Hypermedia
يتف ق ك ل م ن "ك وبى  ،بارب ارا Cory

&

١٩٨٩) Barbarم( " ،إ مادي د

 "،(١٩٩٠) Ali Emadedھيال  ،ويس ١٩٨٩) "Helal &weissم(.

-٢٢أن الوسائل فائقة التداخل عبارة عن نظام يسمح للمتعلم المبتدئ أو الذى لديه خبرة الكتشاف وادراك وفھم
المعلومات التى يحتاج إليھا بسرعة وأنھا عبارة عن ارتباطات للمواد النصية التى يمكن تخزينھا واستعادتھا من خالل
األنظمة األساسية للكمبيوتر وتتضمن النصوص الصور الرسوم الفيديو والخرائط الجداول وطرق متعددة للبحث والتقصى
مع القدرة الكاملة للتحكم فى المعلومات إلكترونيا .(٧٩ :٦٣ ) (١١٩:٥٤ )(١٤٦:٥٥).
كمــا يتفـــق كــل من "دان ١٩٨٩) Danم( "،لــين وفــرانسيس ١٩٨٩) Lynn & Francisم( أن
الوسائل فائقة التداخل عبارة عن إطار نظرى للبرامج التعليمية لعرضھا من خ الل الوس ائط المتع ددة بص ورة غي ر
خطية ومتفاعلة كما أنھا تزود الطال ب بمالحظ ات واض حة تس اعده عل ى االنتق ال م ن نقط ة ألخ رى خ الل البرن امج
حيث تشير الوسائط المتعددة المتفاعلة إلى أشكال الوسائط السمعية البصرية المتفاعلة داخل أنظمة الھيبرمي ديا )٣٩ :٥٨
( ).(١٠ : ٦٦
ويرى كل من "بال والمبرت ١٩٩٠) Lampert&Ballم( أن البيانات عندما ي تم ربطھ ا مع ا متض منة
الفيديو والصوت والصور والنصوص والرس وم يس مى ذل ك ھيبرمي ديا وھ ى ليس ت تكنولوجي ا مف ردة ولكنھ ا خل يط م ن
التكنولوجيات يمكن التحكم فيھا وأنھا أداة تسمح بتصميم المواد التعليمية بدرجة عالية من الكفاءة وفى أقل الحدود ) :٦٥
.(١٠

كم ا يتف ق ك ل م ن "ج ورج )George

١٩٨٩م(" ،المب رت وب ال

Lamprt & Ball

)١٩٩٠م( على أن الوسائل فائق ة الت داخل )الھيبرمي ديا ( أداة عالي ة الكف اءة تس تخدم لتص ميم الم واد التعليمي ة وھ ى
برامج متفرعة غير خطية تسمح للمتعلم بتناول أى أو كل المعلومات المخزنة وھى بيئة برمجية تمك ن الطال ب م ن
تناول المعلومات والتفاعل معھا.( ١٢– ٦٥ ) (٤٤ - ٤٣ :٦١ ).
وتذكر " ماجدة محمود محمد " )٢٠٠٠م( أن مصطلح الوسائط فائقة التداخل )ھيبرميديا( يستخدم
ليعبر عن تقديم المعلومات عن طريق الترابط بين كال من النص والرسم والصورة والفيديو والمؤثرات الصوتية
وعرضھا ليتحكم فيھا الطالب ويختار من بينھا العناصر التى يتفاعل معھا وھى تقدم المعلومات فى بيئة برمجية تعليمية
تساعد على الربط بين عناصر التعلم فى شكل غير خطى مما يساعد المتعلم على تصفح المعلومات والتنقل بين
عناصرھا والتحكم فى عرضھا للتفاعل معھا بما يحقق أھدافه التعليمية ويلبى احتياجاته( ١٠٧ :٣٨ ).
وقدم "تولھرست ١٩٩٥) Tolhurstم( مفھوم الوسائل فائق ة الت داخل ) ( Hypermediaبأنھ ا " أى
نظام كمبي وتر يس مح ب الربط التف اعلى وم ن ث م الفص ل غي ر الخط ى للمعلوم ات المقدم ة ف ى أش كال متع ددة منھ ا ال نص
والصور الثابتة والمتحركة واألفالم والصوت والموسيقى بأسلوب تفاعلى"( ١٩٧ :٧٦ ) .

-٢٣وتش ير النش رة الدولي ة للوس ائط التعليمي ة International journal of Insturctional Media
)١٩٩٨م( إلى الوسائل فائقة التداخل )  ( Hypermediaبأنھا نظام كمبي وتر يس مح بال دخول المتص ل والغي ر خط ى
للمعلومات المقدمة بأشكال متعددة وقد يدمج نظام متعدد لتسليم المعلومات بطريقة ديناميكية (٧٥ :٦٤ ).
وي ذكر "ميش يل

١٩٩٩) Michelleم( أن الوس ائل الفائق ة تعن ى مجموع ة ب رامج تتض من نق اط م ن

المعلومات تتصل بروابط إليكترونية )  ( Linksوالنقطة قد يكون فقرة م ن ن ص أو ص ورة أو ص وت أو في ديو أو أى
نوع من المعلومات أما الرابطة تعنى العالقة بين نقطتين.(١٣ : ٦٨).
ومن خالل التعريفات المختلفة واآلراء العديدة حول الوسائل فائقة التداخل يرى الباحث أن التعريف المقدم من
النشرة الدولية للوسائط التعليمية يعد التعريف األكثر وضوحا وذلك من حيث أنه ال يوجد تطبيق مح دد يمك ن م ن خالل ه
إنتاج برامج تعليمية مبنية على خصائص الوسائل الفائقة وإنما ھناك العديد من التطبيقات التى يمكن استخدامھا لذلك وقد
أشار التعريف لذلك بأنھا " أى نظام كمبيوتر " ،وقد جمع التعري ف ك ل الوس ائل المتنوع ة م ن نص وص وص ور وأف الم
وصوت من خالل " أشكال متعددة " كما أوضح التعريف الناحية المميزة للوسائل الفائقة وھى الناحية التفاعلية من خالل
" دمج نظام متعدد لتسليم المعلومات بطريقة ديناميكية " لذلك يعد ھذا التعريف ھو األكثر وضوحا لمفھوم الوسائل الفائقة
واألكثر شموال لمكوناتھا وتوضيحا ألھم خصائصھا.

 ١٢/١/٢أنواع برمجيات تأليف تطبيقات الوسائل الفائقة:
يذكر " حس ن حس ينى ج امع" )١٩٩٩م( أن ت دريس لغ ات البرمج ة مث ل لغ ات بيس ك وكوب ك وباس كال
وغيرھا لم يعد لھا جدوى فى برمجة المواد التعليمية بنفس الدرجة السابقة ويرجع ذل ك إل ى أن ه ت م نش ر العدي د م ن
ب رامج الت أليف والع رض المع دة م ن قب ل ش ركات إنت اج أنظم ة تش غيل الكمبي وتر الت ى يمك ن اس تخدامھا بس ھولة
وسرعة لتصميم وعرض برامج الكمبيوتر التعليمى والتى من بينھا برامج:
* بور بوينت

) Power point (Microsoft corporation

* أوثر واير

) Authorware (Macro media

* كيد بيكس

) Kid pix (Broder Bund Soft ware
) Claris Works (File marker inc

* كالرس وركس
* ھيبر استديو

) Hyper Studio (Boger Wagner Publishing

* ديجيتال كيزل

) Digital Chisel (pierian Spring Soft ware
)(٦٧ ،٦٦ :٢١

 ١/١٢/١/٢برمجية التأليف ألوثروير : Author ware

-٢٤تذكر " زينب محمد أمين " ) ٢٠٠١م( أن برمجية التأليف Authorware professional
أق وى أدوات الت أليف وأكثرھ ا مرون ة ف ى إنش اء تطبيق ات الوس ائط المتع ددة

تع د م ن

 Multimediaوالفائق ة

 Hypermediaوال نص الف ائق  Hypertextونش ر المعلوم ات التفاعلي ة عل ى اإلنترن ت وتط وير من اھج

التعل يم وتطبيق ات الت دريب اعتم ادا عل ى الوي ب  Webواألق راص المدمج ة  ، CDوتق دم برمجي ة الت أليف )
( AWPطريقة فعالة لبناء برامج تعليمية فائقة التقنية وعالية األوتوماتيكية (٧ :٢٦ ) .

 ١٣/١/٢المعايير العامة لتصميم وإنتاج برنامج كمبيوتر تعليمى جيد:
أشارت رابطة التربية الحديثة ) ١٩٨٧م (إلى عدة معايير تتعلق ببرامج الكمبيوتر التعليمى وتشمل ما
يلى-:
 ١/ ١٣/١/٢عرض المعلومات على الشاشة بطريقة جيدة.
 ٢/١٣/١/٢استھداف المعلومات التى يحتاج إليھا المتعلم.
 ٣/١٣/١/٢عدم إخفاق البرنامج فى حالة االختبارات الخاطئة من المتعلم نتيجة التصفح.
 ٤/١٣/١/٢وضوح النصوص المكتوبة من حيث الحجم والموضع ودرجة اللون.
 ٥/١٣/١/٢توفر مشاركة فعالة من المتعلم مع البرنامج.
 ٦/١٣/١/٢تعزيز فعال لالستجابات الصحيحة.
 ٧ /١٣/١/٢تحكم المتعلم فى معدل سرعة وعرض المعلومات على الشاشة.
 ٨/١٣/١/٢مناسبة الوقت المخصص للتعلم بالبرنامج مع كمية التعلم المتوقع حدوثه .
 ٩/١٣/١/٢تحكم المتعلم فى اختبار تتابع الدرس وأحداثه(٥٩٦ : ٢٢ ).

 ١٤/١/٢مراحل تصميم البرنامج التعليمى-:
يوضح " إبراھيم عبد الوكيل الفار" ) ٢٠٠٠م( أن دورة إنتاج البرمجيات التعليمية تتم وفقا لخمس
مراحل وھى ما يلى:

 ١/١٤/١/٢مرحلة التصميم Design
وھى المرحلة التى يضع المصمم فيھا تصورا شامال لمشروع البرمجية أو الخطوات العريضة لما ينبغى
أن تحتويه البرمجية من أھداف ومادة علمية وأنشطة وتدريبات وتتضمن ما يلى-:

-٢٥ تحديد األھداف العامة والخاصة للمقرر المستھدف ومصادر اشتقاقھا . تحديد االختبارات التى ينبغى أن تشمل المقرر بالكامل والتى تطبق على المتعلمين قبل دراستھم للمقرروذلك بھدف تحديد مستوياتھم وتسكينھم فى الجزء المالئم.
 تحديد تصور عن كيفية جمع البيانات الخاصة بأداء الطالب وتسجيلھا وكيفية توجيھيھم طبقا لتلكالبيانات.

 ٢/١٤/١/٢مرحلة التجھيز واإلعداد preparation
ھى المرحلة التى يتم فيھا تجھيز متطلبات التصميم من مواد علمية وأنشطة وصور وأصوات ولقطات
فيديو وكذا البرامج الخاصة بعرض األصوات والصور ولقطات الفيديو وتنقيحھا وإعادة إنتاجھا
ووضعھا فى الشكل المناسب لمتطلبات إنتاج البرمجة وفقا لما يلى:
صياغة األھداف التعليمية لموضوع البرمجية بوضوح بطريقة إجرائية مع التأكد من تسلسلھا الصحيح وترتيبھابشكل منطقى يتناسب وطبيعة المادة المستھدفة .
 تحليل محتوى موضوع البرمجية وتنظيمه وإعادة صياغته فى تتابع منطقى سيكولوجى وتحديد المفاھيمالرئيسية وكذلك تحليل المھارات المتضمنة.
 تحليل خصائص المتعلم من حيث المستوى العلمى والمھارات النوعية الالزمة للبدء فى تعلمه. تحديد الوسائط التعليمية التى ينبغى أن تتضمنھا البرمجية والمتمثلة فى األشكال التوضيحية والحركةالفيديو األلوان والخطوط.
 تحديد طرق واستراتيجيات التعليم التى ينبغى أن تتضمنھا البرمجية مع مراعاة مالءمتھا لألھدافولمستوى المتعلمين واستخدامھا بصورة فعالة.
 تحديد ووصف طرق واستراتيجيات استثارة دافعية المتعلمين للتعلم بما يتضمن عدم نفور المتعلمين منھاومناسبتھا لحاجاتھم وأعمارھم الزمنية.
 تحديد أنواع األسئلة التى تضمنھا البرمجية لحث المتعلمين على المشاركة بفاعلية مع التأكد من الصياغةالسليمة لألسئلة ومراعاة األھداف .
 -تحديد وسائل التقويم المالئمة لموضوع البرمجية.

-٢٦ ٣/١٤/١/٢مرحلة كتابة السيناريو Scenario
وھى المرحلة التى يتم فيھا ترجمة الخطوط العريضة التى وضعت فى مرحلة التصميم إلى إجراءات
تفصيلية وأحداث ومواقف تعليمية حقيقية على الورق مع الوضع فى االعتبار ما تم إعداده وتجھيزه فى مرحلة
اإلعداد من متطلبات وھناك بعض القواعد العامة التى ينبغى مراعاتھا عند كتابة سيناريو البرمجية :
 التخلص من أثر 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 . إبراز اإلجراءات المھمة من النصوص واألشكال باستخدام األلوان وتغيير أيناط الحروف. تحاشى الجمل الطويلة والمعقدة والمصطلحات المھجورة واالختصارات المخلة بالمعنى والمرادفات بقدراإلمكان.
 مراعاة مستوى المتعلم من حيث مستوى الكتابة وحصيلة مفرداتھا اللغوية . مراعاة تسلسل العرض ومنطقته من خالل التمھيد والتركيز على الجوھر واالنتقال من البسط إلى المعقدوترك التفاصيل التى تؤدى إلى تشتتت الطالب.
 تجنب االنتقال السريع من شاشة إلى أخرى إثناء العرض إلعطاء فرصة كافية للمتعلم حتى يستطيعالقراءة والتفكير واالستجابة.

 ٤/١٤/١/٢مرحلة التنفيذ Executing
وھى المرحلة التى يتم فيھا تنفيذ السيناريو فى صورة برمجية ھذا وينبغى على المنفذ القيام بالمھام التالية
قبل البدء فى التنفيذ:
 التدريب على إمكانات الحاسوب والتدريب على تشغيله. التدريب على استخدام الحاسوب فى سماع العديد من المؤثرات الصوتية ومشاھدة العديد من الصورالثابتة والمتحركة والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو وكذلك التدريب على التحكم فيھا ونسخھا ودمجھا
بھدف اختيار ما يلزم إلنتاج البرمجية المستھدفة.

-٢٧-

 ٥/١٤/١/٢مرحلة التجريب والتطوير Development
وھى المرحلة التى يتم فيھا تجريب البرمجية بھدف التعرف على مدى فاعليتھا وكذلك التحسين
والتطوير.(٣٨ – ٣٥ :٢ ).
وتحدد "زينب محمد أمين" )٢٠٠٠م( المعايير التالية لتصميم وإنتاج البرامج الكمبيوترية الجيدة:

 ١/٥/١٤/١/٢الھدف Object
يجب أن يكون الھدف من البرنامج أو عملية البرمجة واضح ومحدد ويقدم للمتعلم فى بداية عرض
البرنامج.

 ٢/٥/١٤/١/٢مستوى المتعلم Learn Level
ال بد أن يتناسب المحتوى التعليمى للبرنامج المتعلم من ناحية العمر ،الخبرة  ،الخلفية الثقافية والمستوى
التحصيلى واألكاديمى والمرحلة التعليمية مع إمكانية استخدام البرنامج بشكل مستقل أو بدون مساعدة.

 ٣/٥/١٤/١/٢السلوك المدخلى Enter Behavior
يجب تحديد السلوك المدخلى للمتعلم والتأكيد على تعلم المھارات السابقة  Previous Skillsالتى
تمكنه من االنتقال إلى تعلم المفاھيم الجديدة .

 ٤/٥/١٤/١/٢التفاعل Interaction
يتمثل فى إيجابية المتعلم وتفاعله مع محتويات البرنامج وتغيير اتجاھاته نحو الكمبيوتر أو الموضوعات
المتعلمة واالستجابة عليھا وفھمھا وتقييمھا وتقديم التعزيز والتغذية الراجعة المناسبة.

 ٥/٥/١٤/١/٢جذب انتباه المتعلم Learn Attractive
يجب أن يتضمن البرنامج العديد من مصادر التعلم مثل :الرسوم  ،والصور  ،الصوت ومقاطع من
الفيديو والجداول اإللكترونية والتى تساعد على زيادة دافعية المتعلم للتعلم عن طريق تحسين العرض التدريسى.

 ٦/٥/١٤/١/٢المساعدة Help

-٢٨ال بد من الضرورى عند إعداد برامج الكمبيوتر أن تتم عن طريق توافر بعض اإلرشادات والتوجيھات التى توضح
كيفية العمل بالبرنامج وكيفية معالجة الخيارات الموجودة أو بتوفير المساعدة للمتعلم حسب استجابته ومتطلباته بشكل ال يجعل
المتعلم اعتماديا.

 ٧/٥/١٤/١/٢األمثلة Examples
يفضل أن يتضمن البرنامج الكمبيوترى ألمثلة متنوعة من حيث الكم بما يساعد على تيسير تعليم
المحتوى وأن تكون متدرجة فى مستوى الصعوبة والتعقيدى بحيث تتحدى قدرات المتعلم ليبتكر ويبدع.

 ٨/٥/١٤/١/٢التدريبات Exercises
يجب أن تقدم التدريبات بشكل ال يشعر المتعلم بالرتابة والملل من البرنامج من خالل مراعاة تنوعھا
وكفايتھا بالنسبة له.

 ٩/٥/١٤/١/٢تحكم المتعلم Learning Control
يفضل أن تتاح للمتعلم فرصة كبيرة للتحكم فى عرض محتويات البرنامج واإليجاز خالله أو التحكم فى
وقت االستجابة ووقت عرض المادة التعليمية أو اختيار المساعدة ونوعيتھا أو فى اختيار التدريبات ومستوى
صعوبتھا أو التوقف فى عرض البرنامج والخروج منه فى أي وقت.

 ١٠/٥/١٤/١/٢التقويم Evaluation
ال بد أن يتضمن البرنامج تقويم ذاتى يتبعه تغذية راجعة عن طريق عرض بيان يوضح للمتعلم أدائه
ومعدل تعلمه.

 ١١/٥/١٤/١/٢التشخيص والعالج Diagnosis And Premeditation
يتطلب ذلك تضمن البرنامج لبعض األنشطة العالجية واإلثرائية .

-٢٩ ١٢/٥/١٤/١/٢التغذية الراجعة Feed Back
يجب توافر تغذية راجعة متنوعة وفقا ألنماطھا أو مستوياتھا باعتبارھا 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 االداءات الصحيحة مما يساعد على تدعيم وتثبيت المعانى واالرتباطات المرغوبة كما تساعد
على تيسير التعلم وزيادة المتعلم بنتائجه التعليمية وتدفعه لتركيز جھوده فى أداء المھام التعليمية الالحقة وتصحيح
األخطاء أو األذكار الخاطئة وتھذيب إساءات الفھم لديه.

 ١٣/٥/١٤/١/٢طرق اإلبحار Navigating
تعدد نقاط البدء فى عرض المحتوى تبعا الحتياجات المتعلم يساعده على القدرة على التعلم Learn
 Abilityوالقفز إلى ما يريد تعلمه أوال وتتمثل أدوات اإلبحار فى الرموز التصويرية  Iconsاألزرار Buttons
والتلميحات اللونية  Color Cuesوالمناطق النشطة  Area liveوالتلميحات النصية Contextual Cues
الرسوم  Mnemonicesوغيرھا من األدوات التى تساعد المتعلم على التخطيط للتعلم.

 ١٤/٥/١٤/١/٢البنية والتتابع Unit & Sequence
وھى عبارة عن طرق تنظيم المحتوى والتى تحدد طرق الترابط بين المفردات أو الوحدات والمعلومات
المختلفة ما بين الخطية الملزمة والھرمية والشبكية والعشوائية والتى تتيح للمتعلم حرية التجول فى البرنامج مع
مراعاة خلو المحتوى من األخطاء الھجائية والنحوية والمطبعية واألنماط الخاصة بالساللة أو اللون .

 ١٥/٥/١٤/١/٢نوع التصميم Sign Type
ھل صمم البرنامج لالستخدام الفردى أم الجماعى؟

 ١٦/٥/١٤/١/٢تصميم الشاشة Screen Design
يجب تحديدكم المعلومات التى يتم تقديمھا فى الشاشة الواحدة وكذلك عدد األلوان والرسوم التى تزيد من
فعالية التعلم وتمثل أٍساليب جذب االنتباه وزيادة الدافعية لديه وكذلك مراعاة حجم الكلمة المكتوبة والمسافة بين
السطور واستخدام األحرف الداكنة والخلفية الفاتحة والعكس وطرق االنتقال من شاشة ألخرى مع مراعاة
التأثيرات البصرية المناسبة .

 ١٧/٥/١٤/١/٢متطلبات العرض Display Requinements
يتمثل فى تحديد متطلبات البرنامج من سعة ذاكرة الكمبيوتر ونوعه وطرق التحميل( ١٥٨ - ١٥٣ :٢٥ ).

 ٦/١٤/١/٢المعايير الواجب توافرھا فى برنامج الكمبيوتر التعليمى الجيد:

-٣٠ويشير " إبراھيم عبد الوكيل الفار" ) ١٩٩٨م ( إلى أنه توجد عدة معايير يجب توافرھا فى برنامج
الكمبيوتر التعليمى الجيد.
 ١/٦/١٤/١/٢معايير 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 ما يستغرقه المتعلمون من وقت.
 وضوح التسلسل والتتابع المنطقى للدروس.
 يراعى تحقيق األھداف المذكورة.
 االستخدام المالئم لألصوات واأللوان.
 االستخدام المالئم للرسوم والنماذج المتحركة.
 الترابط بين أسلوب التمثيل وحركة الرسوم والنماذج بأھداف المحتوى ومضمونة.
 ٢/٦/١٤/١/٢معايير خصائص استخدام الطالب:
 ال تتطلب معرفة مسبقة للطالب بالحاسوب.
 توفر للطالب تغذية راجعة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء.
 تتيح للطالب أن يتحكم فى تسلسل محتويات الدروس .
 تتيح للطالب أن يتحكم فى اختيار الدروس.
 تتيح للطالب أن يختار العودة لمراجعة أجزاء معينة من درس معين.
 سھولة قراءة النصوص المعروضة على الشاشة باستخدام حروف ذات أحجام مناسبة .
 التقليل من االعتماد على المعلم.
 ٣/٦/١٤/١/٢معايير خصائص تشغيل البرمجية:
سھولة الدخول إلى البرمجية والخروج منھا.

-٣١ ترابط عرض درس البرمجية على الشاشة مع المضمون.
التنسيق على الشاشة واضح وجميل.
 تتيح اختيار أجزاء محددة من محتوى البرمجية.
 نصوص البرمجية إمكانيات الحاسوب وبشكل جيد (١٢٩ – ١٢٦ :١ ) .
ويذكر "ج  .ديدمان ١٩٩٧ ) G. Deadmanم( أن الوسائل الفائقة ) الھيبرميديا ( ھى وصف
لقاعدة بيانات الحاسب فى الوسائط المتعددة وفيھا تترابط المعلومات من خالل عالقات مترابطة تسمح بإمكانية
تخزين النص والصوت وصور الفيديو(١٦ :٦٠ ).
ويتفق كال من " محمد سعد زغلول" وأخرون )٢٠٠١م( على أن الوسائل الفائقة 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 اإليجابي من خالل تغذية راجعة تساھم فى التعزيز المباشر
وترتكز على سرعة المتعلم الذاتية بما يتمشى مع قدراته الخاصة( ١٣١ :٤٢ ).
ونظرا ألھمية الوسائل الفائقة فى تعلم مھارات األنشطة الرياضية بصفة عامة فقد استخدم الباحثون ھذا
األسلوب فى كثير من الدراسات والبحوث وقد أظھرت نتائج ھذه الدراسات والبحوث أن استخدام أسلوب الوسائل
الفائقة )الھيبرميديا( يعمل على تعلم بعض مھارات األنشطة الرياضية كما أكدت على أھمية الوسائل الفائقة فى
االرتقاء بجوانب العملية التعليمية وأنھا ساعدت المعلم على تحقيق أھداف دروسه.

-٣٢ ٧/١٤/١/٢الخطوات العامة لتصميم البرنامج الكمبيوترى التعليمى:
وتوضح "زينب محمد أمين" )٢٠٠٠م( الخطوات العامة لتصميم برنامج كمبيوتر تعليمى من خالل
المخطط التالى:

١

تقييم الحاجات

٢

التخطيط القبلى

٣

تصميم الدرس

٤

التأليف

-١األھداف العامة
-٢األغراض التعليمية
-٣تنظيم المحتوى
-٤المتطلبات القبلية
-٥تقويم الخطة
-١خرائط التدفق
-٢المحتوى
-٣التفاعلية
-٤أنماط االستجابة
-٥التفرع فى تناول المحتوى
-٦التدرج فى عرض المحتوى

التجريب ا الستطالعى

-١تصميم الشاشات
-٢النص والتھجى والقواعد اللغوية
-٣الرسوم البيانية ،الصوت ،الفيديو

٥
التنقيح
المثوقية للبرنامج

٦
التنقيــح

٧

-١اختيار برنامج التأليف
-٢التوجھات التعليمية
-٣التوجھات العالجية
-٤تغذية الرجع الدافعة
-٥تقييم المحتوى التعليمى
-٦الوسائل المستخدمة

-٤مناسبة األشكال
-٥طرق التنفيذ
-٦مالحظات المتعلمين
-١تحصيل المتعلمين
-٢النفقات
-٣التعميم

إنتاج البرنامج فى صورة مرئية

شكل ) (١الخطوات العامة لتصميم البرنامج التعليمى باستخدام الكمبيوتر) (١٥١ – ١٤٩ :٢٥

-٣٣-

 ١٥ / ١١٢الوثب الثالثى:
 ١/١٥/١/٢مفھوم الوثب الثالثى:
يعتبر الوثب الثالثى إحدى مسابقات الميدان فى ألعاب القوى يمارسھا الرجال والنساء بدون
تغيير فى مكان المسابقة وھى مھارة حركية تبدأ باالقتراب وتنتھى بالھبوط وتعتبر تحدى بين الالعب وذاته فى كل
محاولة لتحقيق إنجاز رقمى عالمى ويتفوق فيھا دائما من كانت حالته الذھنية والنفسية والفنية والبدنية أفضل من
اآلخرين ومعرفة الواثب بالمراحل الفنية للمسابقة وقدرته على تصور األداء الصحيح قبل الدخول مباشرة فى
المنافسة يساھم فى استدعاء اإلحساس باألداء األمثل وبالتالى تركيز االنتباه قبل األداء وبعد األداء الناجح يقوم
الالعب بالتصور العقلى بين المحاوالت لتأكيد الخبرة ومتابعة األبعاد الناجحة لألداء واستبعاد التفكير السلبى
واعطاء المزيد من الدعم فى الثقة بالنفس وزيادة الدافعية وبناء أنماط األداء اإليجابي وتحقيق األھداف(١٨ :٨).

 ٢/١٥/١/٢األھداف التربوية للوثب الثالثى :
تھدف التربية الحديثة إلى تربية النشئ تربية متكاملة جسميا وعقليا وروحيا داخل إطار من قيم المجتمع
وتقاليده بھدف تھيئة وتنشئة الجيل الصاعد ومسابقات الميدان والمضمار من الرياضيات األساسية التى تكسب
الشباب اللياقة البدنية العامة والخاصة فى ھذا العصر الذى نعيش فيه فضال عن أنھا تخلق فى الفرد التكامل البدنى
والخلقى والنفسى فھى عروس األلعاب األولمبية  ،وحيث أن مسابقة الوثب الثالثى ھى إحدى مسابقات الميدان
التى تتطلب عزيمة وإصرار لتنفيذ األداء الفنى الخاص لھذه المھارة ،فھى تكسب ممارسيھا النواحى التربوية
والخلقية والنفسية المختلفة(١٨ :٨).

 ٣/١٥/١/٢المراحل الفنية للوثب الثالثى:
من خالل إطالع الباحث على المراجع العلمية المتخصصة والدراسات السابقة فى مجال ألعاب القوى )
 (٢٣ )، (١٠)، (٣٤ )، (٢٨ ) ، (١٨اتفقت على تقسيم األداء الفنى.
للوثب الثالثى إلى أربعة مراحل وھى-:

* المرحلة األولى )االقتراب(

The Approach

* المرحلة الثانية) الحجلة (

Hop

* المرحلة الثالثة) الخطوة(

STEP

-٣٤* المرحلة الرابعة ) الوثبة(

JUMP

 ١/٣/١٥/١/٢المرحلة األولى) االقتراب( The Approach
تعتبر مرحلة االقتراب من المراحل الھامة التى تؤثر فى المراحل التالية وتنقسم إلى مرحلتين ھما:
 البدء وأول مرحلة االقتراب. مرحلة االقتراب الثانية. ١/١/٣/١٥/١/٢البدء وأول مرحلة االقتراب:
يتحدد فيھا طريقة بداية الالعبين ويفضل البدء من الوقوف حيث يساعد على وصول قدم االرتقاء عند
اللوحة وذلك باستخدام عدد فردى من الخطوات وتعتبر ھذه المرحلة ھى مرحلة تزايد السرعة عن طريق الدفع
القوى للخلف بزيادة حركة مرجحة الرجل الحرة.
 ٢/١/٣/١٥/١/٢مرحلة االقتراب الثانية:
يتم فيھا تغيير الجرى المتدرج إلى الجرى مع زيادة تكرار الخطوات وانخفاض بسيط فى أطوال الخطوات
وبذلك يتغير ايقاع الجرى وتزايد السرعة ويجب ضبط وتقنين الخطوات فى جرى االقتراب والدقة فى قياس
المسافات ووضع العالمات الضابطة لالقتراب مع مراعاة الشروط والقواعد القانونية.
ونالحظ وجود تغيرات فى شكل الجسم خالل مرحلة االقتراب وذلك من النواحى التالية:

 -١وضع الجسم Posture

 -٢السرعة Speed

 -٣حركة الذراعين Arm Action

 ١/٢/١/٣/١٥/١/٢وضع الجسم:
يقوم المتسابق بأداء أربع خطوات مشى فى أول طريق االقتراب ثم يعقبھا ) (١٩خطوة جرى وفى بداية
الجرى يظھر ميل جسم المتسابق لألمام ويستقيم الجذع عندما يصل إلى لوحة االرتقاء استعدادا الداء االرتقاء
وكلما أسرع المتسابق فٮاستقامة الجسم كان ذلك افضل حيث أن التغيرات المتأخرة جدا فى شكل الجسم ينتج عنھا
أوضاع معوقة لحركة الجسم أثناء االرتقاء.
 ٢/٢/١/٣/١٥/١/٢السرعة:

-٣٥يالحظ أن السرعة قد نِشأت فى وقت مبكر وفى منتصف مسافة االقتراب وخالل السبع خطوات األخيرة
يقوم الالعب بأسرع خطواته وزيادة معدل تردد الخطوات بينما يحدث انخفاض فى السرعة فى الخطوتين
األخيرتين وينخفض الحوض بصورة طبيعية.
 ٣/٢/١/٣/١٥/١/٢-٣حركة الذراعين:
يحتفظ العب الوثب الثالثى بحركة تبادلية للذراعين كما يحدث فى خطوة الجرى العادى وذلك حتى لوحة
االرتقاء ثم بعد ذلك تكون حركة الذراعين إما تبادلية أو الذراعين معا كل حسب قدراته البدنية والجسمية والفنية .

 ٢/٣/١٥/١/٢المرحلة الثانية )الحجلة ( Hop
يجب أن تؤدى الحجلة بقوة ونشاط ويمكن تقسيم ھذه المرحلة إلى-:
 ١/٢/٣/١٥/١/٢االرتقاء:
تكون عملية االرتقاء سريعة وإلى األمام وتوضع فيھا القدم بكاملھا على اللوحة وتتراوح زاوية الطيران بين )١٥
درجة ١٨ -درجة( ويجب أال يھبط مركز ثقل الجسم إلى أٍسفل عن طريق االحتفاظ بانثناء خفيف فى مفاصل رجل االرتقاء
واثناء عملية االرتكاز وتساعد مرجحة الرجل الحرة والذراعين فى عملية الدفع وتقف مرجحة الرجل الحرة بوصول الفخذ
للمستوى األفقي وتكون الركبة فى زواية حادة مما يساعد على زيادة سرعة حركة الرجل وتعمل الذراعين بتوقيت مناسب
لحفظ االتزان مع بقاء الجذع عمودى.
 ٢/٢/٣/١٥/١/٢الطيران :
يتم تغيير وضع الرجلين أثناء الطيران وتصبح رجل االرتقاء منثنية من مفصل الركبة برواية حادة
وتتحرك إلى األمام وإلى أعلى استعدادا للھبوط .
جـ ٣/٢/٣/١٥/١/٢الھبوط:
تحرك رجل االرتقاء فى حركة خاطفة أماما وألسفل إلى الخلف وتقابل األرض بكاملھا أمام مسقط الخط
العمودى لمركز ثقل الجسم بحوالى )  ١.٥ -١قدم ( وتبدأ حركات المرجحة للرجل الحرة والذراعين لمساعدة
عملية االرتقاء للخطوة قبل الھبوط مباشرة.
 ٣/٣/١٥/١/٢المرحلة الثالثة )الخطوة (

:STEP

-٣٦يبدأ ارتقاء الخطوة من مرحلة ارتكاز قصيرة ويؤدى بقوة وسرعة مع وجود توافق بين حركات
المرجحة المساعدة والدفع وخالل الطيران يظھر التباعد الواسع بين الفخذين وتكون الرجلين منثنية من الركبة
وتمرجح الرجل الحرة ليصل فخذھا لوضع موازى لألرض ويضيع زواية قائمة مع الساق ويكون الجذع والرأس
عمودين على األرض وتعمل الذراعين فى توافق مع الرجلين لتحافظ على االتزان وتوضع قدم الرجل الحرة
بكاملھا على األرض قبل الخط العمودى لمركز الثقل وكلما زادت السرعة األفقية زادت مسافة وضع القدم على
األرض أمام مركز الثقل وبالتالى يمر الجسم بسرعة على سطح االرتكاز وكلما صغرت فترة القطع يكون الھبوط
أكثر فاعلية.

 ٤/٣/١٥/١/٢المرحلة الرابعة )الوثبة( JUMP
فى بداية ھذه المرحلة يتم الدفع الرأسى للحصول على أكبر ارتفاع ممكن وذلك بقيادة الذراعين
ومرجحة الرجل الحرة لألمام وألعلى مع التقليل من فقدان السرعة األفقية وذلك باالرتقاء السريع واثناء مرحلة
الطيران يستطيع الالعب أداء إحدى طرق الطيران مثل طريقة التعلق أو طريقة الشراع مع مراعاة دفع الالعب
للمقعدة لألمام إثناء الھبوط حتى يتفادى السقوط للخلف وفقدان مسافة كبيرة من مسافة الوثبة.

-٣٧-

 ٢/٢الدراسات السابقة:
تعتبر الدراسات والبحوث السابقة ذات أھمية بالغة لما تتضمنه من حقائق ومعلومات وما توصلت إليه
من نتائج تعتبر بمثابة الحصيلة العلمية التى يستخدمھا الباحث والرؤية العلمية الصحيحة فى اتباع الخطوات
الموضوعية لإلجراءات المختلفة فى بحثه وفى أيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التى تعترض طريقه كما أنھا
تنير الطريق أمام الباحث ذلك ألنھا تلعب الدور الھام فى ترتيب األفكار البحثية التى يجب أن تراعى فى منھجيه
ھذه الدراسة البحثية المماثلة باإلضافة إلى االسترشاد بالطرق المختلفة للمعالجات اإلحصائية .
ولما كان الباحث يتعرض بالدراسة لتأثير استخدام الوسائل الفائقة على تعلم مھارة الوثب الثالثى لتالميذ
المرحلة الثانوية فقد اھتم الباحث بالدراسات والبحوث ذات العالقة بالدراسة الحالية وذلك باإلطالع على العديد من
األبحاث والمراجع العلمية وكذلك االستعانة بشبكة اإلنترنت لالستفادة من الدراسات التى أجريت فى المجاالت
الرياضية األخرى بصفة عامة ومسابقات العاب القوى بصفة خاصة.
ونظرا الختالف توقيت إجراء ھذه الدارسات واألبحاث لذا فسوف يقوم الباحث بعرضھا من خالل
الترتيب التصاعدى من األقدم إلى األحدث كما يصنفھا الباحث إلي دراسات عربية ودراسات أجنبية.
وفيما يلى عرض لھذه الدراسات.

-٣٨-

ﺟدوﻝ )(١

اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

أوﻻً :اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ:
م
١

اسم الباحث

الھدف

عنوان الدراسة

العينة

) (١٩٩٩ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر اﻟﻣﺑــــــرﻣﺞ ﻋﻠــــــﻰ ﺗﻌﻠــــــم اﻟﻣﺑـــرﻣﺞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻌﻠـــم ﻣﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـــب اﻟﺛﺎﻟﺛـــــﺔ ﺑﻛﻠﻳـــــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـــــﺔ

اﻟﺗﺣﺻــــــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌﻠــــــــﻳم اﻟﻣﺑــــــــرﻣﺞ ﺷــــــــﻔﻰ

راﻧﻳﺎ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن

ﻣﺳـــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـــب اﻟﺛﻼﺛـــﻲ اﻟﺛﻼﺛــــﻰ ﻋﻠــــﻰ ﺟواﻧــــب اﻟــــﺗﻌﻠم ﻟــــدى اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ.

ﻟدى طـﻼب ﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ طﺎﻟﺑﺎت ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻳﺎ.

ﻣﻧﻰ ﻣﺣﻣود ﺟﺎد
) ٢٠٠٠م(

دﻛﺗوراﻩ )(٤٩

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

أﺛـــــر اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـــــﻳم اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﺛـــر اﺳـــﺗﺧدام اﻟﺗﻌﻠـــﻳم ) (٤٤طﺎﻟﺑﺔ ﻣـن اﻟﻔرﻗـﺔ

-ﻛﻣﺑﻳوﺗر  -اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗــــﺄﺛﻳر اﻹﻳﺟــــﺎﺑﻲ ﻷﺳــــﻠوب

)(٢٣

٢

المنھج

األدوات المستخدمة

أھم النتائج

-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

اﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ وﻣﺳــﺗوى

اﻷداء اﻟرﻗﻣـــــــــﻲ ﻟﻣﺳـــــــــﺎﺑﻘﺔ
اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ .

اﻟﻣﻧﻳﺎ .

ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﺑـراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر  -اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛﻝ )(٩٦طﺎﻟﺑﺔ ﻣـن طﺎﻟﺑـﺎت

-رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ

ﻣﺗﻌــددة اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻟﺗﻘدﻳم ﻋرض اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ اﻟﻔرﻗــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــن ﻛﻠﻳــﺔ

ﺻـــور ﻣﺗﺣرﻛـــﺔ  -واﻟﺻــور اﻟﻣﺗﺣرﻛــﺔ ﻣﻌــﺎ ﻋﻧــدإﻧﺗــﺎج ﺑ ـراﻣﺞ اﻟﺣﺎﺳــب اﻵﻟــﻲ
أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر.
ﻣﺗﻌــــددة اﻟوﺳــــﺎﺋﻝ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــــﺔ

ﻋﻠــــﻰ اﻟرﺳــــوم واﻟﺻــــور )رﺳوم ﻣﺗﺣرﻛﺔ ( )ﺻور ﻣﺗﺣرﻛﺔ(

ﻟﺗﻘـــدﻳم اﻟﻣﻬـــﺎرة اﻟﺣرﻛﻳـــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــراﻣﺞ
اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋﻝ.

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان .

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

اﻟﻣﺗﺣرﻛــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻌﻠــــــﻳم )واﻻﺛﻧﻳن ﻣﻌﺎ (
اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ .
-اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳـرﻋﺔ اﻟﻌـرض اﻟﻣﺛﻠـﻰ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧـﺎت

اﺧﺗﺑﺎر أﺳـﻠوب ﺟﻣـﻊ اﻟرﺳـوم

ﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ.

-٣٩-

تابع جدول )(١
م
٣

اسم الباحث
أﺳﺎﻣﺔ اﺣﻣد ﻋﺑد

عنوان الدراسة

العينة

الھدف

المنھج

اﺛــــــر ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــــــﻲ -ﺗﺻﻣﻳم واﻧﺗﺎج ﺑرﻣﺟﺔ ﻛﻣﺑﻳوﺗر اﺷــــﺗﻣﻠت اﻟﻌﻳﻧــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ

اﻟﻌزﻳز )٢٠٠١م(

ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــــــدﻳﺎ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

دﻛﺗوراﻩ )(٧

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ

اﻟظﻬرﻳﺔ

اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ .

ﻣﻌدة

اﻟﻌﺎﻟﻲ )(٢٠ﻋﺷـــــرون ﺗﻠﻣﻳـــــذاً

ﻛﻝ ﻣن )ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى

،ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ ،اﻵراء و

اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ (

اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻳﺎ .

اﻟﻣﻌرﻓﻲ

ﺑرﻣﺟﻳﺎت ﺗﻌﻠم -اﺳﺗﻣﺎرة اﺳﺗﺑﻳﺎن

ﻻراء

ﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ

اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌــــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــــﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــــدﻳﺎ
ﺳـــــﺎﻫﻣت ﺑطرﻳﻘـــــﺔ إﻳﺟﺎﺑﻳـــــﺔ

-اﺧﺗﺑﺎر

ﺗﺑﻘﻧﻳﺔ ﻣــــــن ﺗﻼﻣﻳــــــذ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ

-دراﺳﺔ اﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻣﺟﻳﺔ ﻋﻠﻰ

.

-أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ .

اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟﻣﺑﺗدﺋﻳن .

ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟوﺛب

األدوات المستخدمة

أھم النتائج

واﻧطﺑﺎﻋﺎت

اﻷﻓراد ﻧﺣو اﻷﺳﻠوب
اﻟﻣﺳﺗﺧدم .

وﺗﺣﺳــــــــﻳن ﻣﺳــــــــﺗوى اﻷداء

اﻟﻣﻬــﺎرى واﻟﺗﺣﺻــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــﻲ
ﻟﻣﺳـــــــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـــــــب اﻟﻌـــــــﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟطرﻳﻘـــــﺔ اﻟظﻬرﻳـــــﺔ ﻷﻓـــــراد

اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــــﺔ ﻛﻣــــﺎ

ﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﻳــق اﻟﺟﺎﻧــب

اﻟوﺟداﻧﻲ .

-٤٠٤

اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح

ﺣﺳﻳن )٢٠٠١م(

ﻓﺎﻋﻠﻳــــﺔ ﺑﻌــــض أﺳــــﺎﻟﻳب اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠوﺳﺎﺋط ) (١٠٠طﺎﻟــــب ﺑﺎﻟﻔرﻗــــﺔ
اﺳــﺗﺧدام اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻲ اﻟﻣﺗﻌددة ﺑواﺳطﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﺛﺎﻧﻳـــــﺔ ﺑﻛﻠﻳـــــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـــــﺔ
ﺗﻌﻠم ﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ ١١٠ﻣﺗـر /ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ  ١١٠ﻣﺗر  /ﺣواﺟز .

ﺣواﺟز .

اﻟرﻳﺎﺿـــــــــــﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ
اﻟﻣﻧﺻورة .

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲاﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر )(٦

-ﻛﻣﺑﻳوﺗر

ﻳــــــــؤﺛر اﺳــــــــﺗﺧدام ﺑــــــــراﻣﺞ
اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـددة ﻣـن ﺧـﻼﻝ

اﻟﻛﻣﺑﻳــــوﺗر داﺧــــﻝ اﻟوﺣــــدات
اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺳــــــﺗوى

اﻷداء اﻟﻣﻬـــــﺎرى واﻟﻣﺳـــــﺗوى
اﻟرﻗﻣــﻲ ﻟﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ  ١١٠ﻣﺗــر
 /ﺣواﺟز .

تابع جدول )(١
م

اسم الباحث

عنوان الدراسة

الھدف

العينة

المنھج

األدوات المستخدمة

أھم النتائج

-٤١٥

ﻣﺣﻣد ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ

ﺗــــﺄﺛﻳر ﺑرﻧــــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــــﻲ ﺗﺻﻣﻳم

ﺑرﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

-اﻟﻔﻳدﻳو

ﻣﻘﺗرح ) (٨٠ﺗﻠﻣﻳـــــــــــذة ﻣـــــــــــن

 ،ﺣﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳـﻠوب ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﺗﻠﻣﻳــــذات اﻟﺻــــف اﻷوﻝ

-اﻟﺻور اﻟﻔوﺗوﻏراﻓﻳﺔ

اﻟﻠطﻳف )٢٠٠٣م( اﻟوﺳــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــددة ﻋﻠــﻰ وﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺛـــﺎﻧوي ﺑﻣدرﺳـــﺔ ﻗﺎﺳـــم
إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻲ
)(٤٣

-اﻟﻛﺗﻳب اﻟﻣﺑرﻣﺞ

ﺟواﻧـــــب اﻟـــــﺗﻌﻠم ﻟﻣﻬـــــﺎرة وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬﺎرى واﻟرﻗﻣﻲ آﻣــــﻳن اﻟﺛﺎﻧوﻳــــﺔ ﻟﻠﺑﻧــــﺎت

أﺳﻠوب اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة .

اﻟﻣﺗﻌــددة ﺗـــﺄﺛﻳ ارً إﻳﺟﺎﺑﻳـــﺎً اﻓﺿـــﻝ
ﻣن أﺳﻠوب اﻟﺷرح واﻟﻌرض ﻓﻲ

ﻣﺳـــــــــﺗوى اﻷداء اﻟﻣﻬـــــــــﺎرى –

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ .

ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام أﺳـــــﻠوب اﻟوﺳـــــﺎﺋط

ﻛﻝ ﻣن ) اﻟﺗﺣﺻـﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓـﻲ –

اﻟوﺛــب اﻟطوﻳــﻝ ﻟﺗﻠﻣﻳــذات ﻟﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟطوﻳﻝ واﻵراء و ﺑطﻧطﺎ .
اﻻﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟوﺟداﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﻠﻣﻳذات ﻧﺣو

-ﻳــــــؤﺛر اﻟﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــــــﻲ

ﻣﺳـــﺗوى اﻷداء اﻟرﻗﻣـــﻲ ( ﻣﻣـــﺎ

ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ وﺗﺄﺛﻳرﻩ .

 أﺳــــﻠوب اﻟوﺳــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــــددةﻛــــﺎن ذو ﻓﺎﻋﻠﻳــــﺔ ﻋﺎﻟﻳــــﺔ ﻋﻠــــﻰ

أراء واﻧطﺑﺎﻋـــــﺎت أﻓـــــراد ﻋﻳﻧـــــﺔ
اﻟﺑﺣث ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﻳـق
اﻟﺟﺎﻧب اﻟوﺟداﻧﻲ .

تابع جدول )(١
م

اسم الباحث

عنوان الدراسة

الھدف

العينة

المنھج

األدوات المستخدمة

أھم النتائج

-٤٢٦

ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺻطﻔﻰ
ﻋﺛﻣﺎن  ،ﻫﺷﺎم

ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم
)٢٠٠٤م(

ﺑﺎﺳـــــــــــﺗﺧدام أﺳـــــــــــﻠوب ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎ ﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻠﻐـــﺎت ﺑﻣدﻳﻧـــﺔ
اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳــــدﻳﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻌﻠــــم وﻣﻌرﻓﺔ

أﺛرﻩ

ﻋﻠﻰ

ﺗﻌﻠم

ﺑﻌض اﻟﻣﻧﻳﺎ .

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ .

أﺳﻠوب

.

ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ

-اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻬﺎرﻳﺔ اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳدﻳﺎﻟﺔ ﺗﺄﺛﻳر إﻳﺟﺎﺑﻲ

ﺑﻌـــض اﻟﻣﻬـــﺎرات ﺑـــدرس اﻟﻣﻬﺎرات ﺑدرس اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﺗﻼﻣﻳذ ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋدادﻳﺔ .

-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

ﺑﺎﺳﺗﺧدام

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ .

إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻣﻲ )(٣٠

اﺛــــــر ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣــــــﻲ ﻳﻬدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) (٣٠ﺗﻠﻣﻳذاً ﻣن ﺗﻼﻣﻳـذ

 -ﻛﻣﺑﻳوﺗر

-

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

ﻗﻳد اﻟﺑﺣث ﺑدرس اﻟﺗرﺑﻳﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

–اﺳـــــﺗﺧدام أﺳـــــﻠوب اﻟـــــﺗﻌﻠم

ﺑﺄﺳـــــﻠوب اﻟﻬﻳﺑرﻣﻳـــــدﻳﺎ ﻛـــــﺎن
اﻓﺿﻝ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠوب

اﻟﺗﻘﻠﻳدي ) اﻟﺷرح  ،اﻟﻧﻣوذج

( ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻌﻠم .
٧

أﺳﺎﻣﺔ ﻓﺎروق

ﻓﺎﻋﻠﻳـــﺔ ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣـــﻲ ﻳﻬدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) (٩٠ﺗﻠﻣﻳذ وﺗﻠﻣﻳذة ﻣن

-اﺧﺗﺑﺎرات

)٢٠٠٧م (

ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻣﻬــﺎرة اﻟوﺛــب وﻣﻌرﻓﺔ آﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻣﻬﺎرة اﻟوﺛب اﻟراﺑـــﻊ ﺑﻣدرﺳـــﺔ اﻟوﺣـــدة

-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح – اﻟوﺛــــــب اﻟطوﻳــــــﻝ وﻣﺳــــــﺗوى

ﻣﺣﻣد ﻋﻣر

اﻟطوﻳﻝ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟطوﻳﻝ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .

اﻟﻣﻌرﻓــﻲ ﻟﺗﻼﻣﻳــذ اﻟﺻــف ﻟﺗﻼﻣﻳذ اﻟﺻف اﻟراﺑﻊ ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ

اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠـﻳم اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻷﺳﺎﺳﻲ .
اﻷﺳﺎﺳﻲ .

ﺛﺎﻧﻳﺎ :اﻟدراﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ :

تابع جدول )(١

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر )(٨

ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺗﻼﻣﻳذ وﺗﻠﻣﻳـذات اﻟﺻـف

اﻟﺑدﻧﻳﺔ

اﻟﻘدرة اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻛـﺎن

اﻛﺛــر ﺗــﺄﺛﻳ ار ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻠــم ﻣﻬــﺎرة

اﺧﺗﺑﺎرات

اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﺣﺻــــــﻳﻝ اﻟﻣﻌرﻓــــــﻲ ﻋــــــن

اﻟﺣرﻛﻳﺔ.

اﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ .

-٤٣م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

١

ﻣﻳﺗﺷﻳﻝ دﺑﻳﺑﻰ
Mitchell
Debby-l
)١٩٩٩م(
)(٦٩

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

اﻟﻬدف

اﺛــــــر ﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ اﻟوﺳــــــﺎﺋط اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋط

اﻟﻣﻧﻬﺞ

) (١٦ﻣدرس ﺗرﺑﻳﺔ

اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
-أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

اﻟﻣﺗﻌـــــــــــــــددة وﺑـــــــــــــــراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻌددة وﺑراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ ﺗطوﻳر رﻳﺎﺿﻳﺔ

-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

اﻟﻛﻣﺑﻳــــــوﺗر ﻓــــــﻲ ﺗطــــــوﻳر ﺧطط اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟدى ﻣدرﺳﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
-اﺳــــــﺗﺧدام ﻣﻌﻠﻣــــــﻲ اﻟﺗرﺑﻳــــــﺔ

اﻟرﻳﺎﺿــــــﻳﺔ ﻟﺑــــــراﻣﺞ اﻟوﺳــــــﺎﺋط
اﻟﻣﺗﻌـــــددة ﻟﻣﺳـــــﺎﻋدة اﻟطـــــﻼب

ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم اﻟﻧﺻــوص اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ

ﺧطط اﻟﺗﻌﻠﻳم ﻟدى ﻣدرﺳـﻲ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

واﻟﺻـــــور اﻟﻣﺗﺣرﻛـــــﺔ واﻟﺻـــــور
اﻟﻣرﺋﻳﺔ .

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

-ﺷرح ﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ

اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـم اﻟﻣﻬـﺎرات
.

 -ﺷرح ﻛﻳﻔﻳـﺔ ﺗﺻـﻣﻳم وﺗطـوﻳر

ﺑـــــــراﻣﺞ اﻟوﺳـــــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــــــددة
ووﺻف ﻣﻣﻳزاﺗﻬﺎ .

٢

ﺑﺎدﻓﻳﻠد وﺑﻧﻳﻧﺟﺗون أدراك اﻟطـــــﻼب ﻻﺳـــــﺗﺧدام ﺗﺳﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺷف ﻋن
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

اﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﻳﺔ

-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻳﻣﻛن أن ﺗﺧﻠق

اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻛﻠﻳﺔ .

)٢٠٠٠م(
)(٧٢

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ .

 ،وﻳﻠﻛﻧون
& Padfield
&Pennington
Wilkinson

ﻣﻬـــﺎرات ﺑـــراﻣﺞ اﻟﻛﻣﺑﻳـــوﺗر ﻣدى إدراك وﻣﻼﺣظﺔ اﻟطﻼب ﻟﺑراﻣﺞ

) (٣٠طﺎﻟﺑﺔ ﻣن

-أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

اﻟوﺳﺎﺋﻝ

اﻟﻣﺗﻌددة

ﻟﺑراﻣﺞ

ﺑﻳﺋﺔ اﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم

وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠﻣﻳن واﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن

أن ﻳﺄﺧذوا ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر
اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض .

تابع جدول )(١

-٤٤م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

٣

ﻣﺎﻛﺛن أر  ،اﻳﻔر

ﻫرت ﺑﻰ  ،ﺳﺗﺑﻝ
Ever hart - B
Stubble field - E

اﻟﻬدف

ﺗـــــﺄﺛﻳر ﺑرﻧـــــﺎﻣﺞ اﻟوﺳـــــﺎﺋط ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﻳر اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟﻠﺣﺎﺳـــب اﻵﻟـــﻲ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ

ﻋﻠــﻰ ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣدرﺳــﻲ ﻗﺑــﻝ ﺗدرﻳس اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎرات

)(٩٧ﻣدرس ﻣن ﻣدرﺳﻲ

اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
-أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ .

اﻟﺧدﻣــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠــــــــــــــﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻣدرﺳﻳن ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ

)٢٠٠٠م ( ) (٧٠اﻻﺑﺗداﺋﻳــــﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻌﻠــــق اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم ﻓﻲ

ٕواﻣﺳـــــــﺎﻛﻬﺎ ورﻛﻠﻬـــــــﺎ ﻋـــــــن
ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗــدرﻳس ﺑﺎﻟطرﻳﻘــﺔ

٤

ز ٕواﻛﺳــﻰ  ٠واى
Zhoux-Y
)٢٠٠٠م( )(٨٠

.

اﻟﺑﺣث ﻓـﻲ ﺗطﺑﻳـق ﺗﻘﻧﻳـﺎت اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺗدرﻳس ﻣﺎدة

اﻟوﺳـــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــــددة ﻓـــــﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻘﻧﻳﺎت

ﺗــدرﻳس اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر .

ﺟﻣﺎﻋــــﺔ اﻟوﺳــــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌــــددة
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻋﻧـــد رﻣـــﻰ اﻟﻛـــرة

ﺑﺎﻟﻣﻛوﻧــــــــــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــــــــــﺔ ﻣﻘرر طرق ﺗدرﻳس اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻣﻬﺎراﺗﻬم اﻟﺣرﻛﻳﺔ .

-ﺗﻔـــــــوق اﻟﻣدرﺳـــــــﻳن ﻓـــــــﻲ

ﻟﻠﺣﺎﺳــــب اﻵﻟــــﻲ ﻓــــﻲ ﺗﻌﻠــــم

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

ﻓﻳﻠد Makethan -R

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻌﻳﻧﺔ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ .

 -أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

)(٦٤طﺎﻟب ﻣن طﻼب

ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

 -ﺗطﺑﻳـــــق ﺗﻘﻧﻳــــــﺎت اﻟوﺳــــــﺎﺋط

اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻓـــﻲ ﺗـــدرﻳس اﻟﺗرﺑﻳـــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿـــــﻳﺔ اﺳـــــﺗطﺎﻋت إﻋـــــﺎدة
ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻣﻔﺎﻫﻳم وﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟـﺗﻌﻠم

.

ﺑﻐـــرض ﺟﻌـــﻝ اﻟطـــﻼب ﻳﻘﺑﻠـــون

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

ﻋـــدد ﻛﺑﻳـــر ﻣـــن اﻟﻣﻔـــﺎﻫﻳم ﻣـــن
ﺧﻼﻝ ﺣواﺳﻬم اﻟﺧﻣس .

 ﺗطوﻳر ﺗﻔﻛﻳـر اﻟطـﻼب ﺑﻛﺳـرﺣــــﺎﺟز اﻟﺻــــﻌوﺑﺎت ﻓــــﻲ ﺗﻌﻠــــﻳم

اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ وأﻳﺿﺎ ﺑﻐرض
ﺗﺣﺳــــﻳن ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻔﻬــــم ﻟﻛــــﻲ
ﻧﺻﻝ إﻟﻰ اﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب ﻣن
اﻟﺗﻌﻠﻳم .

تابع جدول )(١

-٤٥-

٥

وﻳﻠﻳﺎﻣز
Williams
)٢٠٠١م(
)(٧٧

ﺗـــﺄﺛﻳر اﻟوﺳـــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــددة اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة

) (١٧ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﻳن

وﺗﺣﻠﻳـﻝ اﻟﻣﻬـﺎرات اﻟﺣرﻛﻳـﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

ﻟدﻳﻬم اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗرﺑﻳﺔ

واداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗـدرﻳب واداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳب وﺗﺣﻠﻳﻝ

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

ﻣن ﺣدﻳﺛﻲ اﻟﺗﺧرج ﻣﻣن
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ واﻟﺗدرﻳب

أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗراﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

م

اﺳم اﻟﺑﺎﺣث

ﻋﻧوان اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻬدف

اﻟﻌﻳﻧﺔ

اﻟﻣﻧﻬﺞ

اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
-اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻘﺗرح

اﻟرﻳﺎﺿﻲ .
٦

) (١٠٠ﻣن ﺗﻼﻣﻳذ

)٢٠٠٢م(

اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر ﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻣﻬـﺎرات ﻓﻲ اﻟﺗدرﻳس اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﺑﻳوﺗر

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﻳﺔ )

)(٥٧

اﻷﺳﺎﺳــــــﻳﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗرﺑﻳــــــﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف

ﺑﻧﻳن وﺑﻧﺎت ( اﻟﻣﻘﻳدﻳن

ﺟﺎردﻧر  -دﻳﻔﻳد
– Gardaner
Daived
)  ٢٠٠٣م(

ﺗﻘﻳـــــﻳم اﺳـــــﺗﺧدام ﻓﺎﻋﻠﻳـــــﺔ اﺳﺗﻬدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ

اﻟﻔﻳدﻳو اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌﻠـم اﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻳدﻳو اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻓﻲ إﺛراء

ﺑﻌــض اﻷﻧﺷــطﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ﺧﺑرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻓــــــــﻲ اﻷﻓــــــــﻼم ﻣﺗﻌــــــــددة واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻰ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﺑﻌض
اﻟوﺳﺎﺋﻝ .

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

– اﻟﺧﺎﻣس.

-أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

)  (١٦ﻣدرس ﺗرﺑﻳﺔ
رﻳﺎﺿﻳﺔ .

أﺟﻬزة ﻓﻳدﻳواﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

)( ٥٩

اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ .

اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ .

ﺑﺎﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث – اﻟراﺑﻊ

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻲ

٧

ﻛﺎر  Karr , Mاﻟﺗﻌﻠــــــــﻳم اﻟﻘــــــــﺎﺋم ﻋﻠــــــــﻰ اﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻔﺎﻋﻠﻳﺔ

 -أﺟﻬزة ﻛﻣﺑﻳوﺗر

أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﺳـــﺗﺧدام اﻟوﺳـــﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌـــددة
أدى إﻟـــﻰ ﺗﺣﺳـــن ﻓـــﻲ اﻷداء
اﻟﻣﻬـــﺎرى وﺗﺣﺳـــن ﻓـــﻲ ﺗﻌﻠـــم
أداء اﻟﺣرﻛــــــــﺎت اﻟرﻳﺎﺿــــــــﻳﺔ
اﻟﻣرﻛﺑﺔ.
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻲ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام
اﻟﻛﻣﺑﻳــــوﺗر ﻛــــﺎن ذو ﻓﺎﻋﻠﻳــــﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻘﻠﻳـدي
ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت
ﺳـواء ﺑﻌــد ﻳــوم أو ﻳــوﻣﻳن أو
ﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﻳﻊ .

ﺗوﺻـــــﻠت اﻟدراﺳـــــﺔ إﻟـــــﻰ أن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﻳن ﻣن ﺧـﻼﻝ اﻟﻔﻳـدﻳو
اﻟﺗﻔــــﺎﻋﻠﻲ ﻗــــد ﺣﻘﻘــــﺎ ﻧﺗــــﺎﺋﺞ
أﻋﻠــــــﻰ ﻓــــــﻲ ﺗﻌﻠــــــم ﺑﻌــــــض
اﻷﻧﺷـــــطﺔ اﻟرﻳﺎﺿـــــﻳﺔ وذﻟـــــك
ﻷﻧﻬــــــــــﺎ ﺗﺛــــــــــرى ﺧﺑــــــــــراﺗﻬم
ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟﺑــــراﻣﺞ
ﻣﻣﺗﻌﺔ وﺷﻳﻘﺔ .

-٤٥-

 ٣/٢التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة التى تمكن الباحث من اإلطالع عليھا فى مجال استخدام
الوسائل المتعددة والوسائل فائقة التداخل فى مجال التحصيل المعرفى والتعلم الحركى ما يلى-:

 ١/٣/٢المنھج المستخدم :
استخدمت الدراسات السابقة المنھج التجريبى والوصفى.

 ٢/٣/٢العينة :
تنوعت العينات ما بين تالميذ بمرحلة التعليم األساسي وطالب وطالبات بمرحلة التعليم الجامعى أو
معلمين التربية الرياضية.

 ٣/٣/٢الھدف:
على الرغم من اختالف ھدف كل دراسة عن األخرى إال أن محور ھذه الدراسات ھو استخدام الوسائل
المتعددة والوسائل فائقة التداخل فى تعليم مھارات متنوعة فى العديد من الرياضيات باإلضافة إلى التوجه إلى
صقل وإعداد الطالب المعلم لعملية التدريس باستخدام ھذه الوسائل ومحاولة تطوير مھارات اإلدراك والفھم لدى
الطالب حيث أن ھناك دراسات توجھت إلى المقارنة بين درجة إيجابية بعض الوسائل التعليمية فيما بينھا بينما
توجھت دراسات أخرى إلى المقارنة بين درجة إيجابية بعض الوسائل التعليمية والطرق المتبعة فى التدريس
)طريقة الشرح اللفظى  ،النموذج العملى(.

 ٤ /٣/٢الوسائل التعليمية المستخدمة:
تنوعت الوسائل المستخدمة فى الدراسات السابقة على حسب الھدف من البحث وتركزت معظمھا حول )
الوسائل الفائقة – الوسائل المتعددة الرقمية – الوسائل المتعددة التقليدية فى منظومة – أو مفردة(.

 ٥/٣/٢المعالجات اإلحصائية:
اختلفت المعالجات اإلحصائية الخاصة بالدراسات السابقة باختالف الھدف من كل دراسة إال أنھا اتفقت
على استخدام بعض المعالجات اإلحصائية األولية مثل )المتوسط الحسابى – االنحراف المعيارى(.

 ٦/٣/٢النتائج :
أسفرت نتائج الدراسات السابقة عن نتائج إيجابية عند استخدام الوسائل التعليمية فى عملية التعلم الحركى وھى
افضل من الطرق المتبعة سابقا كما أن استخدام برامج المتعددة الرقمية والوسائل الفائقة كان له أثرا إيجابيا على متغيرات
الدراسة.

-٤٦-

 ٧ /٣/٢أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
ساھمت جميع الدراسات السابقة فى مساعدة الباحث فى األتى-:
أعطت الدراسات السابقة صورة صادقة عن أھمية الوسائل الفائقة فى مجال التربية بصفة عامة
والتربية الرياضية بصفة خاصة وكانت الدراسة الحالية نتاجا لدراسات سابقة ومكملة لھا.
تعتبر الدراسة الحالية امتدادا للدراسات السابقة من حيث إعداد برنامج تعليمى باستخدام الوسائل الفائقة
ألن ھذه الدراسة تتفق مع متطلبات عصرنا الحالى من حيث االتجاه إلى تفريد التعليم واستخدام األساليب
التكنولوجية الحديثة للكسر من جمود ورتابة الطرق التقليدية .
تحديد اإلطار العام للدراسة الحالية وكذلك الخطوات المتبعة فى إجراءات البحث سواء من النواحى
الفنية أو اإلدارية .
 المساعدة فى صياغة أھداف وفروض البحث.
أوضحت الدراسات أھمية األخذ فى االعتبار المرحلة السنية للمبتدئين وحاجاتھم عند بناء البرنامج
التعليمى بما يتناسب مع اھتماماتھم وقدراتھم وقد اخذ الباحث فى اعتباره خصائص النمو لعينة بحثه عند إعداد
البرمجية.
 المساعدة فى إنتاج البرمجية المقترحة المعدة بتقنية الوسائل الفائقة المستخدمة فى البحث.
 مساعدة الباحث فى اختيار المنھج المناسب لطبيعة إجراءات البحث.
 تحديد الطريقة المثلى الختيار عينة البحث.
 تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات المناسبة لطبيعة البحث.
 المساعدة فى تحديد أنسب المعالجات اإلحصائية التى تتفق مع أھداف وعينة البحث.
 االستفادة من الدراسات السابقة فى طريقة عرض ومناقشة النتائج والوقوف على ما توصلت إليه نتائج ھذه
الدراسات لتفسير وتعضيد نتائج البحث.

 ٠ / ٣إجــراءات البحث :
 ١ / ٣منھج البحث
 ٢ / ٣مجتمع البحث
 ٣ / ٣عينة البحث.
 ٤ / ٣وسائل وأدوات جمع البيانات
 ٥ / ٣إعداد البرنامج التعليمى
 ٦ / ٣الدراسات االستطالعية
 ٧ / ٣الدراسة األساسية
 ٨ / ٣المنھج اإلحصائى

-٤٩-

 ٠ / ٣إجــــــراءات البحــــث :
 ١ / ٣منھج البحث :
اس تخدم الباح ث الم نھج التجريب ى باس تخدام التص ميم التجريب ى لمجم وعتين إح داھما تجريبي ة واألخ رى
ضابطة  ،وبتطبيق القياسات القبلية والتتبعية والبعدية.

 ٢ / ٣مجتمع البحث :
يتمثل مجتمع البحث فى طالب الصف الثالث الثانوى بمدرسة محسن الثانوية المشتركة ببشال بإدارة ميت
غمر بمحافظة الدقھلية للعام الد\راسى ٢٠٠٧/٢٠٠٦م.

 ٣ / ٣عينة البحث :
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مجتمع البحث ،حيث تم ا ختيار إح دى فص ول الص ف الثال ث
الثانوى بالمدرسة وذلك لألسباب اآلتية :
أ – طبقا للمنھج الدراسى الذى تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعل يم ي تم ت دريس مھ ارة الوث ب الثالث ى للص ف
الثالث الثانوى فى الفصل الدراسى األول.
ب – تم تحديد حصص التربية الرياضية للتعليم الثانوى العام بواقع حصة واحدة أسبوعيا للصف األول والثانى الثانوى أم ا
الصف الثالث فيتم تدريس حصتين أسبوعيا.
وكان عدد طالب الفصل الذى تم اختياره ) (٣٢طالب تم تقسيمھم إلى مجموعتين متساويتين فى العدد على
النحو التالى (١٥) :طالب للمجموعة التجريبية  (١٥) ،طالب للمجموعة الضابطة وتم استبعاد عدد )(٢
طالب لعدم االنتظام فى الحضور.

 ١/٣/٣توصيف عينة البحث :
جدول )(٢
توصيف عينة البحث
التصنيف

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳﺔ

إﺟﻣـﺎﻟﻰ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
ﺗﺟرﻳب اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻼﻋب واﻷدوات
ﻋﻳﻧﺔ اﻟدراﺳﺎت
اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ
ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات
ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات
إﺟﻣﺎﻟﻰ ﻋدد اﻟﻌﻳﻧﺔ

١٨٠
١٥
١٥

% ١٠٠
% ١٥

٤٥

% ٢٠

٧٥

% ٣٥

-٥٠-

 ٢/٣/٣تجانس عينة البحث :
تم إجراء التجانس على عينة البحث بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٣م كما ھو موضح بالجدول رقم )(٣
جدول )(٣
تجانس عينة البحث
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
ـ
س

اﻻﻧﺣراف
اﻟﻣﻌﻳﺎرى
+ع

اﻟوﺳﻳط
ر

اﻻﻟﺗواء

اﻟﻌﻣــــر

ﺳﻧﺔ

١٥.٥١

٠.٢٤

١٥.٦

١.١٣-

اﻟطــــوﻝ

ﺳم

١٦٢.٢٦

٤.٩٦

١٦٢

٠.١٦-

اﻟـــوزن

ﻛﺟم

٦٠.٨٠

٤.١٢

٦١

٠.١٥-

ث

٧.٢٣

٠.٣٨

٧.٢٨

٠.٣٩-

ﺳم

١٧٠.٦٣

٦.٩٤

١٧٠

٠.٢٧

ﺳم

٤٢.٢٢

١.٦٢

٤٢

٠.٤١

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﻰ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ

درﺟﺔ

٣.٥٦

٠.٨٦

٣.٥

٠.٧٢

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ

ﻣﺗر

٨.٥١

٠.٧٤

٨.٦٠

٠.١٥

اﻟﺳرﻋﺔ

ﻋدو ٥٠م

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن

اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى ﻣن

ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى

اﻟﺛﺑﺎت

ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻷﻣﺎﻣﻰ

اﻟﺛﺑﺎت

يتضح من الجدول ) (٣أن قيم معامل االلت واء تراوح ت م ا ب ين  ٣ +وھ ذا ي دل عل ى تج انس أف راد عين ة
البحث فى متغي رات ض بط العين ة مم ا ي دل عل ى أن توزي ع عين ة البح ث ف ى متغي رات ض بط العين ة توزي ع معت دل
ومتجانس.

 ٣/٣/٣تكافؤ مجموعتى البحث :
تم إجراء التكافؤ لمجموعتى البحث باستخدام اختبار )ت(  T-testكما ھو موضح بالجدول رقم ).(٤

-٥١جدول )(٤
نتائج داللة الفروق من مجموعتى عينة البحث
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﻘﻳﺎس

سـ

+ع

سـ

+ع

ﻗﻳﻣﺔ

وﺣدة

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

)ت(

اﻟﻌﻣــــر

ﺳﻧﺔ

١٥.٥٢

٠.٢٥

١٥.٤٩

٠.٢٤

٠.٣٢

اﻟطــــوﻝ

ﺳم

١٦٢.٦

٦.٣٠

١٦١.٤

٣.٢٥

٠.٦٣

اﻟـــوزن

ﻛﺟم

٦٠.٢٠

٤.٢٣

٦١.٤٠

٤.٠٧

٠.٧٦

ث

٧.١٣

٠.٤٥

٧.٣٤

٠.٢٨

١.٥

اﻟﺳرﻋﺔ

ﻋدو ٥٠م

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ

اﻟوﺛب

ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﻓﻰ اﻟوﺛب

اﻟﻌرﻳض ﻣن

اﻷﻣﺎﻣﻰ

اﻟﺛﺑﺎت

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ

اﻟوﺛب

ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﻓﻰ اﻟوﺛب

اﻟﻌﻣودى ﻣن

ﺳم

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﺑﻳﺔ

١٧١.٦٠

٧.٢٣

١٦٨.٤٧

٦.٦١

١.٢٠

١.١٥

ﺳم

٤٢.٥٧

١.٧٨

٤١.٨٧

١.٤١

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﻰ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ

درﺟﺔ

٣.٦٦

٠.٧٤

٣.٤٦

٠.٨٢

٠.٦٨

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻠوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ

ﻣﺗر

٨.٦١

٠.٦٤

٨.٤٠

٠.٧٨

٠.٦٩

اﻟﻌﻣودى

اﻟﺛﺑﺎت

قيمة "ت" الجدولية عند ٢.٠٤٨ = ٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٤عدم وجود فروق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ب ين مجم وعتى عين ة البح ث
)التجريبي ة والض ابطة( ف ى متغي رات النم و والمتغي رات البدني ة والقياس ات القبلي ة قي د البح ث مم ا ي دل عل ى تك افؤ
المجموعتين.

 ٤ / ٣أدوات جمع البيانات :
أجرى الباحث مسح مرجعى للتعرف على المكونات البدنية المساھمة فى المستوى الرقمى لمسابقة الوث ب
الثالثى واالختبارات التى تقيس ھذه المكونات وتوصل إلى االختبارات التالية :

-٥٢-

 ١/٤/٣االختبارات المستخدمة :
 ١/١/٤/٣االختبارات البدنية :مرفق )(٢
) ١/١/١/٤/٣السرعة االنتقالية( العدو  ٥٠متر(٢٦٤ ،٢٦٣ :٤٤) .
) ٢/١/١/٤/٣القدرة العضلية للرجلين فى الوثب لألمام( الوثب العريض من الثبات(٢٨٢ :٤٤).
 ) ٣/١/١/٤/٣القدرة العضلية للرجلين فى الوثب العمودى( اختبار الوثب العمودى المعدل(٣٨٠ :٤٤) .

 ١/١/١/٤/٣صدق االختبارات:
تم حساب الصدق باستخدام صدق المقارنة الطرفية من خالل المقارن ة بين الربيع األعل ى والربيع األدن ى للتأكد
من صدق االختبارات قيد البحث كما ھو موضح بالجدول )(٥
جدول )(٥
نتائج حساب معامل صدق المقارنة الطرفية بين الربيع األعلى والربيع األدنى
لدى عينة البحث االستطالعية
ن = ٣٠

اﻟـرﺑﻳﻊ اﻷﻋﻠﻰ

اﻟرﺑﻳـﻊ اﻷدﻧﻰ

+ع

سـ

+ع

ﻗﻳﻣﺔ
ت

٧.٨٤

٠.٣١

*٦.٦٤

٤.١٢

*٤.٣٠

٠.٦٤

*٥.٣٨

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻻﺧﺗﺑﺎرات

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

سـ

اﻟﺳــرﻋﺔ

ﻋدو  ٥٠ﻣﺗر

ﺛﺎﻧﻳﺔ

٧.١١

٠.٢٥

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

ﺳم

١٧٠.٥٢

٣.٣٥

١٦٤.٢٠

ﺳم

٤٢.٢٥

٠.٥٨

٤٠.٩٦

ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻷﻣﺎﻣﻰ

اﻟﺛﺑﺎت

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن

اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى

ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى

ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

قيمة "ت" الجدولية عند ٢.١٧٩ = ٠.٠٥

دال*

يتضح من الجدول ) (٥وجود فروق دال ة إحص ائيا ب ين مجموع ة الربي ع األعل ى ومجوع ة الربي ع األدن ى
عن د مس توى معنوي ة  ٠.٠٥حي ث أن قيم ة )ت( المحس وبة أكب ر م ن قيم ة )ت( الجدولي ة مم ا ي دل عل ى ص دق
االختبارات قيد البحث.

 ٢/١/١/٤/٣ثبات االختبارات :

-٥٣قام الباحث بتطبيق االختبارات البدنية قيد البحث فى الدراسة االستطالعية الثالثة بت اريخ ٢٠٠٦/١٠/١٩
وإعادة التطبيق يوم  ٢٠٠٦/١٠/٢١على مجموعة من نف س مجتم ع البح ث وخ ارج عين ة البح ث األساس ية وبلغ ت
) ١٥طالب ا( ف ى التطبي ق األول و) (١٥طالب ا ف ى التطبي ق الث انى  ،ث م اس تخدم الباح ث معام ل االرتب اط البس يط
لبيرسون إليجاد االرتباط ب ين نت ائج القياس ين األول والث انى لبي ان ثب ات االختب ارات قي د البح ث ،كم ا ھ و موض ح
بالجدول ).(٦
جدول )(٦
نتائج حساب معامالت االرتباط لالختبارات البدنية قيد البحث
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻰ

اﻟﺗطﺑﻳق اﻷوﻝ

+ع

سـ

+ع

ﻗﻳﻣﺔ
ر

٧.٦٢

٠.٣٢

*٠.٨٣

٣.٩٦

*٠.٧٩

٠.٧٨

*٠.٨٦

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻻﺧﺗﺑﺎرات

وﺣدة
اﻟﻘﻳﺎس

سـ

اﻟﺳــرﻋﺔ

ﻋدو  ٥٠ﻣﺗر

ﺛﺎﻧﻳﺔ

٧.٤٥

٠.٢٤

اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن

اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن

ﺳم

١٦٤.٢٤

٤.٢٦

١٧٠.٩٤

ﺳم

٤٠.٩٦

٠.٩٤

٤١.٤٤

ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻷﻣﺎﻣﻰ
اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن
ﻓﻰ اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى

اﻟﺛﺑﺎت

اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى
ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

قيمة "ر" الجدولية عند ٠.٥٣٢ = ٠.٠٥

دال*

يتض ح م ن الج دول ) (٦وج ود عالق ة ارتباطي ة دال ة ب ين نت ائج التطبي ق األول ونت ائج التطبي ق الث انى ف ى
المتغيرات قيد البحث حيث أن قيمة )ر( المحسوبة أكبر من قيمة )ر( الجدولية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥مما ي دل عل ى
ثبات االختبارات قيد البحث.

 ٢/٤/٣األجھزة واألدوات المستخدمة فى البحث :
-

رستاميتر لقياس الطول  ،ميزان لقياس الوزن.

-

شريط قياس  ،ساعات إيقاف.

-

لوحة ارتقاء للوثب  ،حفرة الوثب.

-

 ١٥جھاز كمبيوتر  CD 15 +للبرنامج التعليمى  ،كاميرا فيديو.

 ٥ / ٣البرنامج التعليمى المقترح باستخدام الوسائل الفائقة :
 ١/٥/٣مراحل إعداد البرنامج فى الصورة األولية :

-٥٤ ١/١/٥/٣مرحلة التحليل :تحديد األھداف.
 ١/١/١/٥/٣مرحلة إدراك الطالب للمراحل الفني ة للمس ابقة قي د البح ث وفھ م واس تيعاب جزئي ات الحرك ات وكيفي ة
حدوثھا.
 ٢/١/١/٥/٣فھم وإتقان الخطوات التعليمي ة م ن تمرين ات تمھيدي ة وأساس ية تس اعد عل ى تعل م وإتق ان طريق ة األداء
لكل مسابقة.
 ٣/١/١/٥/٣قدرة الطالب على تصحيح أخطاء األداء والذى ينبع من الفھم الجيد لطبيع ة المس ار الحرك ى ألداء ك ل
مسابقة.
 ٤/١/١/٥/٣أداء الطالب بشكل ص حيح م ن الناحي ة القانوني ة م ن خ الل الش كل التنافس ى وذل ك يرج ع إل ى معرفت ه
التامة بالقواعد القانونية المنظمة للتنافس للمسابقة قيد البحث.

 ٢/١/٥/٣تنظيم محتوى البرنامج:
قام الباحث باالطالع على الدراسات والمراجع العلمية المتخصصة فى تعليم مسابقات الميدان والمضمار وذلك
الستخالص المحتوى العلمى المستھدف إعداده فى البرنامج التعليمى فى ضوء األھداف التعليمية التى تم صياغتھا:٣٤).
(٧٧ :٩)(١١ :١٨)(٢٤ :٤٨) (١٩ :١٠)(٢٥

 ٣/١/٥/٣كتابة السيناريو للبرنامج :
وتم خالل ھذه المرحلة تحديد الوسائل التى سوف تستخدم فى إنتاج البرنامج وھى ما يلى:
 شكل اإلطارات الرئيسية والفرعية وألوانھا ووضوحھا وتأثيراتھا.
 أنواع النصوص المكتوبة وموضوعاتھا وموقعھا على اإلطار.
 الصور المستخدمة وحجمھا والموضوعات التى تدل عليھا.
 الرسوم التوضيحية وداللتھا وموضوعاتھا.
 أفالم الفيديو للمراحل الفنية والخطوات التعليمية )تمرينات تمھيدية  ،أساسية(.
 تحديد أنواع المؤثرات المستخدمة ودرجة األلوان وتنسيقھا وموقع كل عنصر على اإلطار.
 تحديد أسلوب التصفح للموضوعات الرئيسية وكيفية االنتقال إلى الموضوعات المتفرقة منھا.

-٥٥ تحديد أسلـوب تصفـح الموضوعات الفرعية والوسائل المرتبطة بھا )صور  ،أفالم  ،صوت(.
 تحديد كيفية التحكم فى الوسائل المدرجة على كل إطار.

 ٤/١/٥/٣إنتاج الوسائل :
تم إعداد كافة أنواع الوس ائل م ن نص وص مكتوب ة  ،ص ور فوتوغرافي ة ،ملف ات ص وتية  ،رس وم وأف الم
والتأكد من صالحيتھا لتقديم المعلومات المطلوبة وتسجيل جميع الملفات بالنوعية المطلوبة الستخدامھا.

 ٥/١/٥/٣اختيار أداة التأليف :
اخت ار الباح ث أداة الت أليف ) Aothor Ware Profehnal (AWP), (V 7,01وھ ى الحزم ة
البرمجية المسئولة عن عملية البرمجة وذلك لخبرة الباحث فى إنتاج الب رامج التعليمي ة باس تخدام ھ ذا التطبي ق ،ھ ذا
باإلضافة إلى المميزات التى تتوافر فى ھذه النوعية من تطبيقات البرمجية من الس ھولة ف ى التص ميم والمرون ة ف ى
التعديل وغيرھا من المميزات التى ذكرت بالمراجع المتخصصة(٢٨ :٥) (١٧ :٢٦).

 ٦/١/٥/٣تجھيز الوسائل المساعدة للتأليف :
 ١/٦/١/٥/٣إعداد النصوص المكتوبة:
تمت كتابة ومعالجة النصوص باستخدام برنامج .Microsoft Word 2003
 ٢/٦/١/٥/٣إعداد ملفات الصوت:
تم تسجيل ومعالجة الصوت باستخدام برنامج .Sony sound forge 7.0
 ٣/٦/١/٥/٣إعداد الصور:
تم االستعانة بالعديد من الصور من مواقع على شبكة المعلومات الدولية وتم ت معالج ة الص ور باس تخدام
برنامج (٨٤)(٨١)(٨٥) .Adobe Photoshop 7.0 Me
 ٤/٦/١/٥/٣إعداد الفيديو :
تم تسجيل الفيديو المطلوب باستخدام كاميرا فيديو رقمية كم ا ت م تجھي ز الفي ديو المطل وب ل ألداء الحرك ى
من تسجيالت خاصة ببطوالت عالمية تم االتفاق عليھا من قبل السادة المشرفين وتم تس جيل األداء المطل وب عل ى

جھ از الكمبي وتر  ،وتم ت المعالج ة باس تخدام برن امج Virtual Dubmpg 1.4 Adobe Premiere
..6.0

-٥٦ ٧/١/٥/٣برمجية السيناريو التعليمى باستخدام الحزمة البرمجية )(AWP) (V 7.01
تمت ترجمة السيناريو المكتوب إلى برنامج تعليمى وفق ا لخص ائص الوس ائل الفائق ة وذل ك بك ل محتويات ه
الموض وعة للمح اور والمس ابقة والتف اعالت المطلوب ة وطريق ة التص فح وال دخول والخ روج للحص ول عل ى
المعلومات(٤٧ :٨٠)(٨٦)(٨٢)(٢١ :١٥).

 ٨/١/٥/٣تجريب البرنامج فى الصورة األولية :
تم تجريب البرنامج بقاعة كمبي وتر مجھ زة وذل ك ف ى الدراس ة االس تطالعية األول ى حي ث اخت ار الباح ث
) ١٥طالب( خارج عينة البحث األساسية ومن نفس مجتمع عين ة البح ث األساس ية ،ث م ق ام الباح ث بتق ديم البرن امج
لھم وتعريفھم بمحتوياته وكيفية استخدامه ،وقامت العينة االستطالعية بتصفح جميع إطارات البرنامج التعليمى وق د
أسفرت الدراسة االستطالعية عن بعض األخطاء اللغوية وبعض الصور الغير واضحة.

 ٩/١/٥/٣المراجعة والتعديل :
أسفرت الدراسة االستطالعية التى تم تجريب البرنامج عليھا عن اآلتى:
 ١/٩/١/٥/٣تصفح األخطاء اللغوية.
 ٢/٩/١/٥/٣تعديل بعض نقاط التفرع الخاطئة.
 ٣/٩/١/٥/٣استبدال بعض الصور الغير واضحة.
 ٤/٩/١/٥/٣تم عرض البرنامج التعليمى على الس ادة الخب راء الس تطالع رأيھ م ح ول تص ميم البرمجي ة والمح اور
الرئيسية للبرنامج .مرفق )(٦

 ٢/٥/٣الصور النھائية للبرنامج:

مرفق )(١

 ١/٢/٥/٣دور المعلم فى البرنامج:
 ١/١/٢/٥/٣قبل بدء البرنامج:
ع رض مكون ات جھ از الكمبي وتر عل ى المتعلم ين وتع ريفھم بالبرن امج والھ دف من ه وع رض بع ض
اإلط ارات 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
توضيح أنواع التفاعالت المدرجة بالبرنامج وكذلك الوسائل المتاحة.
 ٢/١/٢/٥/٣أثناء استخدام الطالب للبرنامج خالل الوحدات التعليمية بالقاعة الدراسية:
مالحظة الطالب أثناء التعلم وتوجيھھم نحو األنشطة التعليمية ومتابعة التقدم وتصحيح األخطاء.
 ٣/١/٢/٥/٣بعد انتھاء الجزء المعرفى داخل الوحدة التعليمية:

-٥٧تكليف الطالب بأداء النشاط ا لمطلوب منھم عمليا فى الملعب وتوجيھھم ومالحظة األداء العمل ى وتوجي ه
كل طالب نحو األداء الصحيح من خالل البرنامج العملى بالملعب.
 ٢/٢/٥/٣أنشطة يقوم بھا الطالب:
 ١/٢/٢/٥/٣استخدام البرنامج التعليمى بالقاعة الدراسية فى كل وحدة تعليمية.
 ٢/٢/٢/٥/٣أداء التمرينات التعليمية المطلوبة بالمعلب لكل وحدة تعليمية.

 ٦ / ٣الدراســات االستطالعيــــة :
 ١/٦/٣الدراسة االستطالعية األولى:
تم إجراء الدراسة االستطالعية األولى يوم األربعاء الموافق ٢٠٠٦/١٠/١١م وكان الھ دف م ن الدراس ة
تجريب استخدام البرنامج فى صورته األولية والتعرف على وضوح الم ادة التعليمي ة ومراجع ة كاف ة بن ود التص ميم
والتأكد من سالمة التشغيل وسھولته بالنسبة لعينة استطالعية عددھا ) (١٥طالب خارج عينة البحث األساسية ،وق د
أجريت عدة تعديالت من واقع الدراسة االستطالعية وبناءاً على آراء السادة المشرفين.

 ٢/٦/٣الدراسة االستطالعية الثانية :
تم إجراء الدراسة االستطالعية الثانية يوم األحد الموافق ٢٠٠٦/١٠/١٥م على عينة ع ددھا ) (١٥طال ب
خارج عينة البحث األساسية بھدف تجريب البرنامج المقترح ف ى ص ورته النھائي ة بع د إج راء التع ديالت المقترح ة
ف ى الدراس ة الس ابقة والتأك د م ن مناس بة المالع ب المس تخدمة ف ى التعل يم وص الحية األدوات واألجھ زة وس ھولة
االنتقال من حجرات الدراسة إلى المالعب.

 ٣/٦/٣الدراسة االستطالعية الثالثة :
ق ام الباح ث ب إجراء المع امالت العلمي ة لالختب ارات البدني ة المس تخدمة ف ى التج انس والتك افؤ م ن ص دق
وثب ات ي وم الخم يس المواف ق ٢٠٠٦/١٠/١٩م عل ى عين ة اس تطالعية قوامھ ا ) (١٥طال ب خ ارج عين ة البح ث
األساسية.

 ٧ / ٣الدراسة األساسية :
 ١/٧/٣القياس القبلى:
تم تدريس ) (٣وحدات تعليمية ف ى الفت رة م ن  ٢٠٠٦/١٠/٢٨وحت ى ٢٠٠٦/١٠/٣٠م وذل ك حت ى يتثن ى
قياس مستوى األداء والمستوى الرقمى القبلى.

-٥٨-

 ٢/٧/٣تنفيذ التجربة :
-

تمت التجربة األساسية يوم األربع اء المواف ق ٢٠٠٦/١١/١م حت ى ي وم الخم يس المواف ق ٢٠٠٦/١٢/٢٨
لمدة ) (٨أسابيع.

-

تمت التجربة األساس ية بواق ع ع دد ) ٢حص ة( اس بوعيا وك ان زم ن تطبي ق الوح دة التعليمي ة ) ٤٥دقيق ة(
وھ

و زم

ن الحص

ة الفعلـ

ـى كم

اھ

و موض

ح بالج

دولين

).(٨) ،(٧
-

تم إجراء قياس تتبعى يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢م.

-

تم إجراء القياس البعدى يوم الخميس الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٨م وكان الطال ب يق وم ب أداء ث الث مح اوالت
فى كل قياس ويتم اختيار أفضل محاولة وت م ع رض المح اوالت للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة عل ى
السادة الخبراء .مرفق )(٥

تم إعداد برمجية تعليمية باستخدام الوسائل الفائقة لمسابقة الوثب الثالثى لطالب المرحلة الثانوية.
مرفق ).(١
وفيما يلى عرض للتوزيع الزمنى لوحدة تعليمية للمجموعة التجريبية.
 ١/٢/٧/٣نموذج لتوزيع أجزاء وحدة تعليمية للمجموعة التجريبية:
جدول )(٧
التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى للمجموعة التجريبية
زمن الوحدة ) ٤٥ق (

أﺟـزاء اﻟوﺣدة

اﻟزﻣن

أﻋﻣﺎﻝ إدارﻳﺔ

٥ق

اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ

اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟطﻼب ٕواﻋداد اﻟﻣﻠﻌب واﻟدﺧوﻝ ﻟﻠﻘﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

٥ق

ﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.

ﻧﺷﺎط ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

 ١٠ق اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

ﺟزء ﻣﻌرﻓﻰ داﺧﻝ اﻟﻘﺎﻋﺔ

 ١٠ق

اﻟﻧﺷــــﺎط

ﻧﺷﺎط ﻣﻌرﻓﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﻰ داﺧـﻝ اﻟﻘﺎﻋـﺔ ﺗﺣـت إﺷـراف
اﻟﺑﺎﺣث

-٥٩ﺗﻣرﻳﻧــﺎت اﻹﺣﻣــﺎء اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳــﺗﻌﺎدة ﺣﺎﻟــﺔ اﻷداء اﻟﻌﻣﻠــﻰ

اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ

٢ق

ﻧﺷﺎط ﺗطﺑﻳﻘﻰ

 ١٠ق اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻊ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء

ﺗﻬدﺋــﺔ

٣ق

اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﺗﻣرﻳﻧﺎت اﺳﺗرﺧﺎء وﻣروﻧﺔ

تم تدريس البرنامج التعليمى التقليدى لمسابقة الوثب الثالث ى ض من منھ اج وزارة التربي ة والتعل يم .مرف ق
)(٧
وفيما يلى عرض للتوزيع الزمنى لوحدة تعليمية للمجموعة الضابطة.

-٦٠ ٢/٢/٧/٣نموذج لتوزيع أجزاء وحدة تعليمية للمجموعة الضابطة
جدول )(٨
التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى للمجموعة الضابطة
زمن الوحدة ) ٤٥ق(

أﺟـزاء اﻟوﺣدة

اﻟزﻣن

أﻋﻣﺎﻝ إدارﻳﺔ

٥ق

اﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟطﻼب وﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣﻼﺑس وﺗﺟﻬﻳز اﻷدوات واﻟﻣﻼﻋب

اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ

٥ق

ﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ

ﻧﺷﺎط ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ

 ١٠ق اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻊ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء

ﺟزء ﻣﻌرﻓﻰ

اﻟﻧﺷــــﺎط

 ١٠ق ﻧﺷﺎط ﻣﻌرﻓﻰ )ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء( ﺗﺣت إﺷراف اﻟﺑﺎﺣث

اﻟﺗﻬﻳﺋﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ

٢ق

ﻧﺷﺎط ﺗطﺑﻳﻘﻰ

 ١٠ق اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻊ ﺗﺻﺣﻳﺢ اﻷﺧطﺎء

ﺗﻬدﺋــﺔ

٣ق

ﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻹﺣﻣﺎء اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻﺳﺗﻌﺎدة ﺣﺎﻟﺔ اﻷداء اﻟﻌﻣﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

ﺗﻣرﻳﻧﺎت اﺳﺗرﺧﺎء وﻣروﻧﺔ

 ٨ / ٣المنھج اإلحصائى:
استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية:
-

المتوسط الحسابى س ـ.

-

االنحراف المعيارى ع .

-

معامل االلتواء ل .

-

الوسيـــــط س .

-

معامل االرتباط لبيرسون ر .

-

تحلي ل التب اين ) (L.S.Dب ين القياس ات الثالث ة )قبل ى – تتبع ى – بع دى( للمجموع ة الض ابطة وك ذلك
للمجموعة التجربية.

-

اختب ار )ت( لدالل ة الف روق للقياس ات الثالث ة )قبل ى – تتبع ى – بع دى( للمجموع ة الض ابطة وك ذلك
للمجموعة التجريبية.

-

استخدم الباحث الحزمة اإلحصائية ) SPSSإص دار رق م  (٩لحس اب المع امالت اإلحص ائية المس تخدمة
فى البحث.

 ٠ / ٤عرض ومناقشة النتائج
 ١ /٤عرض النتائج
 ٢ / ٤مناقشة النتائج

-٦٢-

 ٠ / ٤عرض ومناقشة النتائج :
 ١ / ٤عــرض النتائـــج :
 ١/١/٤عرض النتائج الخاصة بالھدف األول والذى ي ص عل ى) :التع رف عل ى ت أثير البرن امج التعليم ى
المقترح بالوسائل الفائقة على مستوى األداء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة البحث(
جدول )(٩
تحليل التباين بين نتائج قياسات البحث الثالثة )قبلى – تتبعى – بعدى( لمستوى األداء الفنى للوثب الثالثى
للمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﻳن

درﺟﺔ

ﻣﺟﻣوع

ﻣﺗوﺳط

اﻟﺣرﻳﺔ

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٢

٤١.٦

٢٠.٨

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٤٢

٦٤.٥

١.٥٤٤

ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٢

١٩.٨٦

٩.٩٣

داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٤٢

٧٣.٦٤

١.٧٥

اﻟﻣﺗﻐﻳـرات
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

ﻗﻳﻣﺔ )ف(

*١٣.٥١
*٥.٦٧

داﻝ *
يتض ح م ن ج دول ) (٩وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج قياس ات البح ث الثالث ة )قبل ى – تتبع ى –
بعدى( فى مستوى األداء الفنى للوثب الثالثى لكال المجموعتين التجريبية والضابطة  ،وبناء عل ى ذل ك س وف يق وم
الباحث بحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار اقل فرق معنوى )(L.S.D

-٦٣جدول )(١٠
داللة الفروق بين متوسطات نتائج قياسات البحث الثالثة )قبلى – تتبعى – بعدى(
لمستوى األداء ا لفنى للوثب الثالثى للمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

اﻟﻣﺗﻐﻳــرات
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

ﻗﺑــﻠﻰ

٣.٧٣

ﺗﺗﺑﻌـﻰ

٥.٤٣

ﺑﻌــدى

٧.١٦

ﻗﺑــﻠﻰ

٣.٥

ﺗﺗﺑﻌـﻰ

٤.٥٦

ﺑﻌــدى

٥.٤٣

اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت
ﻗﺑﻠﻰ

ﺗﺗﺑﻌﻰ
*١.٧

ﺑﻌدى

داﻝ ﻋﻧد
٠.٠٥

*٣.٤٣
*١.٧٣

٠.٩٨

٠.٧٧

يتضح من الج دول ) (١٠وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج القي اس البع دى ونت ائج ك ل م ن القياس ين
التتبعى والقبلى لصالح نتائج القياس البعدى  ،وبين نتائج القياس التتبع ى والقبل ى لص الح نت ائج القي اس التتبع ى ل دى
المجموعة التجريبية فى مستوى األداء الفنى فى المجموعة الضابطة  ،نالحظ وجود فروق دالة إحصائيا ب ين نت ائج
القياس البعدى ونتائج القياس القبلى لصالح نتائج القياس البعدى وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين نت ائج القي اس
التتبعى والقبلى لصالح القياس التتبعى  ،فى حين توجد ف روق غي ر دال ة إحص ائيا ب ين القي اس البع دى والتتبع ى ف ى
مستوى األداء الفنى للمجموعة الضابطة.

-٦٤ ٢/١/٤عرض النتائج الخاصة بالھدف الثانى والذى ينص على) :التعرف على ت أثير البرن امج التعليم ى
المقترح بالوسائل الفائقة على اإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة البحث(
جدول )(١١
تحليل التباين بين نتائج قياسات البحث الثالثة )قبلى – تتبعى – بعدى( فى مستوى اإلنجاز الرقمى للوثب الثالثى
للمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳـرات
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺿﺎﺑطﺔ

ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﻳن

درﺟﺔ
اﻟﺣرﻳﺔ

ﻣﺟﻣوع
اﻟﻣرﺑﻌﺎت

ﻣﺗوﺳط
اﻟﻣرﺑﻌﺎت

ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٢

٢٦.٤

١٣.٢

داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٤٢

٥٦.٧

داﺧﻝ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٤٢

٥٢.٢٤

ﺑﻳن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

٢

١٠.٠٨

ﻗﻳﻣﺔ )ف(
*٩.٧٨

١.٣٥

٥.٠٤

*٤.٠٦

١.٢٤

يتضح من ج دول ) (١١وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج قياس ات البح ث الثالث ة )قبل ى – تتبع ى –
بعدى( فى مستوى اإلنجاز الرقمى للوثب الثالثى لكال المجم وعتين التجريبي ة والض ابطة  ،وبن اء عل ى ذل ك س وف
يقوم الباحث بحساب داللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق معنوى ).(L.S.D
جدول )(١٢
داللة الفروق بين متوسطات نتائج قياسات البحث الثالثة )قبلى – تتبعى – بعدى(
فى مستوى اإلنجاز الرقمى للوثب الثالثى للمجموعة التجريبية  ،المجموعة الضابطة
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻐﻳــرات
ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ
ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت

اﻟﻣﺗوﺳط
اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ

ﻗﺑــﻠﻰ

٨.٦٧

ﺗﺗﺑﻌـﻰ

٩.٥٦

ﻗﺑــﻠﻰ

٨.٥٧

ﺑﻌــدى

ﺗﺗﺑﻌـﻰ
ﺑﻌــدى

١٠.٧٤
٨.٩٨

٩.٤٣

اﻟﻔروق ﺑﻳن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت

ﻗﺑﻠﻰ

ﺗﺗﺑﻌﻰ

ﺑﻌدى

*٢.٠٧ *٠.٨٩

*١.١٨

٠.٤١

*٠.٨٦
٠.٤٥

داﻝ ﻋﻧد
٠.٠٥

٠.٩٥

٠.٧٨

يتضح من الج دول ) (١٢وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج القي اس البع دى ونت ائج ك ل م ن القياس ين
التتبعى والقبلى لصالح نتائج القياس البعدى  ،وبين نتائج القياس التتبع ى والقبل ى لص الح نت ائج القي اس التتبع ى ل دى

-٦٥المجموعة التجريبية فى مستوى اإلنجاز الرقمى  ،أما ف ى المجموع ة الض ابطة نالح ظ وج ود ف روق دال ة إحص ائيا
ب ين نت ائج القي اس التتبع ى والقبل ى لص الح القي اس التتبع ى  ،ف ى ح ين توج د ف روق غي ر دال ة إحص ائيا ب ين القي اس
البعدى والتتبعى وكذلك بين نتائج القياس التتبعى والقبلى للمستوى الرقم ى ف ى المجموع ة الض ابطة لمس ابقة الوث ب
الثالثى.

 ٣/١/٤عرض النتائج الخاصة بالھدف الثالث )التعرف على معدل التغير للبرنامج التعليمى المقترح
بالوسائل الفائقة على مستوى األداء الفنى واإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة
البحث(
جدول )(١٣
داللة الفروق فى فى القياس البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة
مستوى األداء الفنى والمستوى الرقمى للوثب الثالثى
ن = ١ن١٥ = ٢

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

وﺣدة

اﻟﻘﻳﺎس

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ

ﻗﻳﻣﺔ
)ت(

س

+ع

س

+ع

ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

درﺟﺔ

٧.١٦

٠.٦٣

٥.٤٣

٠.٧١

*٦.٨١

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ

ﻣﺗر

١٠.٧٤

٠.٧٤

٩.٤٣

٠.٦٧

*٤.٩١

ﻗﻳﻣﺔ "ت" اﻟﺟدوﻟﻳﺔ ﻋﻧد ٢.٠٤٨ = ٠.٠٥

داﻝ *

يتضح من جدول ) (١٣وجود ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ب ين القي اس البع دى للمجم وعتين
)التجريبية والضابطة( فى المستوى الفنى والرقمى للوثب الثالثى لصالح المجموعة التجريبية.

-٦٦جدول )(١٤
نسب التحسن بين نتائج القياسات الثالثة )قبلى – تتبعى – بعدى( لمستوى األداء الفنى
والمستوى الرقمى للوثب الثالثى للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
ﻗﺑﻠﻰ

ﺗﺗﺑﻌﻰ

ﻧﺳب

ﺗﺗﺑﻌﻰ

ﺑﻌدى

ﻧﺳب

ﻗﺑﻠﻰ

ﺑﻌدى

ﻧﺳب

س

س

اﻟﺗﺣﺳن%

س

س

اﻟﺗﺣﺳن%

س

س

اﻟﺗﺣﺳن%

%٤٥.٥٨

٥.٤٣

٧.١٦

%٣١.٨٦

٣.٧٣

٦.٨٦

%٨١.٩٦

٤.٥٦

٥.٤٣

%١٩.٠٨

٣.٥

٤.٩٣

%٤٥.١٤

١٠.٧٤ ٩.٥٦

%١٢.٣٤

١٠.٧٤ ٨.٦٧

%٢٣.٨٨

٩.٤٣

%٥.٠١

٩.٤٣

%١٠.٠٤

اﻟﻣﺗﻐﻳرات

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

٥.٤٣ ٣.٧٣

اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

٣.٥

٤.٥٦

%٣٠.٢٩

اﻟﻣﺳﺗوى

اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

٩.٥٦ ٨.٦٧

%١٠.٢٧

اﻟرﻗﻣﻰ

اﻟﺿﺎﺑطﺔ

٨.٩٨ ٨.٥٧

%٤.٧٨

٨.٩٨

٨.٥٧

يتض ح م ن الج دول ) (١٤أن أعل ى نس بة تحس ن كان ت ف ى مس توى األداء الفن ى للوث ب الثالث ى بلغ ت
 %٨١.٩٦وكانت فى المجموعة التجريبية  ،وأق ل نس بة تحس ن بلغ ت  %١٠.٠٤وكان ت للمس توى الرقم ى للوث ب
الثالثى للمجموعة الضابطة.
جدول )(١٥
الفرق فى نسبة التحسن للقياس )القبلى – البعدى( بين المجموعة التجريبية
والضابطة للمستوى الفنى والرقمى للوثب الثالثى

اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎﺑطﺔ
اﻟﻔرق ﻓﻰ

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن )ﻗﺑﻠﻰ-ﺑﻌدى( ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن )ﻗﺑﻠﻰ-ﺑﻌدى( ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﺳن
اﻟﻣﺗﻐﻳــرات
ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧﻰ

% ٨١.٩٦

% ٤٥.١٤

% ٣٦.٨٢

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ

% ٢٣.٨٨

% ١٠.٠٤

% ١٣.٨٤

يتضح من الجدول ) (١٥أن الف رق ف ى نس بة التحس ن ف ى مس توى األداء الفن ى للوث ب الثالث ى للمجموع ة
التجريبية والضابطة بلغت  %٣٦.٨٢لصالح المجموع ة التجريبي ة ،وك ذلك الف رق ف ى نس بة التحس ن ف ى المس توى
الرقمى للوثب الثالثى بلغت  %١٣.٨٤لصالح المجموعة التجريبية.

-٦٧جدول )(١٦
معامل االرتباط بين مستوى األداء الفنى والمستوى الرقمى للوثب الثالثى
فى القياسين )القبلى – البعدى( للمجموعة التجريبية

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻧﻰ
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يتض ح م ن الج دول ) (١٦أن قيم ة )ر( المحس وبة أعل ى م ن قيم ة )ر( الجدولي ة  ،مم ا ي دل عل ى وج ود
ارتباط طردى )موج ب( ب ين مس توى األداء الفن ى والمس توى الرقم ى للوث ب الثالث ى للمجموع ة التجريبي ة  ،وك ان
االرتباط أعلى بين القياسين البعديين لمستوى األداء الفنى والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى.

 ٢ / ٤مناقشة النتائج :
 ١/٢/٤مناقشة الھدف األول والذى ينص على) :التعرف على تأثير البرنامج التعليمى المقترح بالوسائل
الفائقة على مستوى األداء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة البحث(
يتضح من الجدول ) (١٠ ، ٩وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج القياس البعدى ونتائج كل م ن القياس ين
التبعى والقبلى لصالح نتائج القياس البعدى ،وبين نت ائج القي اس التتبع ى والقبل ى لص الح نت ائج القي اس التتبع ى ل دى
المجموعة التجريبية فى مس توى األداء الفن ى أم ا ف ى المجموع ة الض ابطة نالح ظ وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين
نتائج القياس البعدى ونتائج القياس القبلى لصالح نتائج القياس البعدى وكذلك وج ود ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج
القي اس التتبع ى والقبل ى لص الح ا لقي اس التتبع ى  ،ف ى ح ين توج د ف روق غي ر دال ة إحص ائيا ب ين القي اس البع دى
والتتبعى فى مستوى األداء الفنى للمجموعة الض ابطة  ،ويرج ع الباح ث ذل ك إل ى البرمجي ة التعليمي ة المع دة بتقني ة
الوسائل الفائقة والتى راعت مستوى وقدرات وميول وحاجات المبتدئين والفروق الفردية بينھم باإلض افة إل ى تمي ز
البرمجية بالمحتوى التعليمى الجيد والمتكامل من حيث استخدام الوسائط بشكل منطقى مما ساعد على إعداد المتعلم
إعداداً علميا وعقليا وعمليا وبالتالى خلق الكثير من القدرات العقلية كالنقد والتحليل والمقارنة.

-٦٨كما يرج ع الباح ث تف وق المجموع ة التجريبي ة عل ى الض ابطة إل ى أن المتغي ر التجريب ى ال ذى يتمث ل ف ى
البرمجية المعدة بتقنية الوسائل الفائقة أوجدت بيئة تعليمية جي دة م ن خ الل اش راك جمي ع ح واس المبت دئ واس تثارة
دوافعه نحو التعلم ومساعدته على التفكير العلمى المنظم وجعلته يسير فى العملية التعليمية وفقا لرغبته وقدراته مما
دف ع المبت دئ للش عور بذات ه وقيم ة دوره ف ى العملي ة التعليمي ة مم ا أدى إل ى اس تيعابه للحق ائق والمع ارف المرتبط ة
بمستوى األداء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى.
كما يفسر الباحث ھذا التقدم للمجموعة التجريبية على المجموعة الض ابطة إل ى أن البرمجي ة س اعدت ف ى
وض وح الواجب ات الحركي ة ل دى المجموع ة التجريبي ة بش كل دقي ق ،وك ذلك وج ود العدي د م ن الم ؤثرات البص رية
والسمعية داخل البرنامج أسھم بشكل فعال فى زيادة دوافع الطالب للتعلم دون الشعور بالملل باإلضافة إل ى مراع اة
الفروق الفردية بين الطالب أثناء التعلم بحي ث ي تعلم الط الب وفق ا لس رعتھم الذاتي ة  ،مم ا أدى إل ى تحس ن مس توى
أداء طالب المجموعة التجريبية عن طالب المجموعة الضابطة والتى تعلمت بالطريقة التقليدية.
ويتف ق ذل ك م ع م ا ذك ره ك ل م ن " محم د س عد زغل ول  ،مك ارم أب و ھرج ة"  " ،ھ انى عب د الم نعم "
)٢٠٠١م( من أن الوس ائل الفائق ة تس اعد عل ى أن يتع ايش الم تعلم بإيجابي ة م ع الوس ائط التعليمي ة بص ورة نظامي ة
ومتكاملة عن طريق جھاز الكمبيوتر بش كل يس اعده عل ى تحقي ق األھ داف التعليمي ة المرج وة بكفائ ة وفعالي ة:٤٢).
(١٢٩
كما يتفق مع ما تشير إليه "زينب محمد أمين" )٢٠٠٠م( إلى أن الوسائل الفائق ة بم ا تتض منه م ن أنم اط
مختلفة للمعلومات وبيئات الكترونية عالية التكامل فھى تمكن المتعلم أن يتعلم بفاعلي ة وكفائ ة وتس اعده عل ى إنج از
األھداف المتوقعة من التعلم وتمده بمداخل تعليمية جديدة(١٨٧ :٢٥).
ويتف ق ذل ك م ع نت ائج دراس ات ك ل م ن " ١٩٩٥)" Tolhurstم()" ،(٧٦ج ورج إت ش إس Gorge
١٩٨٩) "Hsم() " ،(٦١زيلج
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)٢٠٠١م( " ،(٦) ،أس امة ف اروق عم ر " )٢٠٠٧م() " ، (٨أس امة أحم د عب د العزي ز " )٢٠٠١م(
) " ،(٧ھانى أحمد صبرى" )٢٠٠٧م().(٥١ولھذا يكون ق د تحق ق الھ دف األول للبح ث وأمك ن التأك د م ن ص حة
الف رض األول وال ذى ي نص عل ى) :توج د ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى معنوي ة  ٠.٠٥ب ين القياس ين القبل ى و
البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى األداء الفنى لصالح القياس البعدى للمجموعة التجربية(.

-٦٩ ٢/٢/٤مناقشة الھدف الثانى والذى ينص على) :التعرف على ت أثير البرن امج التعليم ى المقت رح بالوس ائل
الفائقة على مستوى اإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة البحث(
يتضح من الجدول ) (١٢ ،١١وجود فروق دالة إحصائيا بين نتائج القياس البعدى ونتائج كل من القياسين
التتبعى والقبلى لصالح نتائج القياس البعدى ،وبين نت ائج القي اس التتبع ى والقبل ى لص الح نت ائج القي اس التتبع ى ل دى
المجموعة التجريبية فى مستوى اإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى  ،أما فى المجموعة التجريبية نالحظ وج ود
ف روق دال ة إحص ائيا ب ين نت ائج القي اس التتبع ى والقبل ى لص الح القي اس التتبع ى ،ف ى ح ين توج د ف روق غي ر دال ة
إحص ائيا ب ين القي اس البع دى والتتبع ى وك ذلك ب ين نت ائج القي اس التتبع ى والقبل ى للمس توى الرقم ى ف ى المجموع ة
الضابطة.
ويرج ع الباح ث ھ ذه النتيج ة إل ى أن اس تخدام عناص ر الوس ائط المتع ددة ف ى البرن امج ال ذى خض عت ل ه
المجموع ة التجريبي ة ك ان وراء تفوقھ ا عل ى المجموع ة الض ابطة وذل ك ألن برمجي ة الھيبرمي ديا تتض من اس تخدام
أكث ر م ن وس يط ف ى ال تعلم م ن خ الل الحاس ب اآلل ى مث ل )ال نص المكت وب " ال نص التعليم ى " – الص ور الثابت ة
والمتحرك ة " لقط ات م ن األف الم التعليمي ة" والمسلس لة بش كل تت ابعى – الص وت – الحرك ة" إدخ ال النص وص
والصور بحركات مختلفة للشاش ة"  ،وتع دد الوس ائط ف ى ھ ذه البرمجي ة يس اعد الط الب عل ى فھ م واس تيعاب ش كل
المسابقة والمسار الحركى الصحيح للمسابقة ،مما يكون له أثر عظيم على تعلم وإتقان المسابقة والوصول إلى أعلى
مستوى رقمى ممكن ،وھذا يوضح تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة فى المستوى الرقمى وبذلك

يتحقق الھدف الثانى من أھداف البحث وأمكن التأكد م ن ص حة الف رض الث انى )توج د ف روق دال ة إحص ائيا عن د
مستوى معنوية  ٠.٠٥بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة فى مستوى اإلنج از
الرقمى لصالح ا لقياس البعدى للمجموعة التجريبية "
وتتفق ھذه النتيجة مع دراسة كل من " أسامة أحم د عب د العزي ز" ٢٠٠١م() " ،(٧راني ا محم د حس ن"
)١٩٩٩م() " ،(٢٣أس امة ف اروق عم ر" ) " ،(٨محم د س عد زغل ول  ،حن ان محم د عب د اللطي ف" ٢٠٠٣م(
) " ،(٤٣أحمد عبد الفتاح حسين " )٢٠٠١م() " ،(٦عثمان مصطفى عثمان " )٢٠٠٤م()(٣٠

 ٣/٢/٤مناقشة الھدف الثالث والذى ينص على) :التعرف على معدل التغير للبرنامج التعليمى المقترح
بالوسائل الفائقة على مستوى األداء الفنى واإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لدى عينة
البحث(

-٧٠يتض ح م ن الج دول ) (١٣وج ود ف روق دال ة إحص ائيا عن د مس توى  ٠.٠٥ب ين القي اس البع دى للمجم وعتين
)التجريبية والضابطة( فى مستوى األداء الفنى والمستوى الرقمى لمسابقة الوثب الثالثى لصالح المجموعة التجريبية ،أما
الجدول ) (١٤فيوضح أن أعلى نسبة تحسن كانت فى مستوى األداء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى حيث بلغت %٨١.٩٦
للمجموعة التجريبية ،وكانت اقل نسبة تحسن بلغت  %١٠.٠٤وكان ت للمس توى الرقم ى ف ى المجموع ة الض ابطة  ،أم ا
الجدول ) (١٥فيوضح الفرق فى نسبة التحسن للقياس )القبل ى – البع دى( ب ين المجموع ة التجريبي ة والض ابطة لمس توى
األداء ا لفنى والمس توى الرقم ى فالج دول ) (١٥يش ير إل ى أن الف رق ف ى نس بة التحس ن ف ى مس توى األداء الفن ى للوث ب
الثالثى للمجموعة التجريبية والضابطة بلغت  %٣٦.٨٢لصالح المجموعة التجريبية  ،وكذلك ا لفرق ف ى نس بة التحس ن
فى المستوى الرقمى للوثب الثالثى بلغت  %١٣.٨٤لصالح المجموعة التجربية.
أما الجدول ) (١٦يوضح أن قيمة )ر( المحسوبة أعلى من قيمة )ر( الجدولية مما يدل على وجود ارتب اط
طردى )موجب( بين مستوى األداء الفن ى والمس توى الرقم ى للوث ب الثالث ى للمجموع ة التجريبي ة ،وك ان االرتب اط
أعل ى ب ين القياس ين البع دى لمس توى األداء الفن ى والمس توى الرقم ى لمس ابقة الوث ب الثالث ى ويرج ع الباح ث ھ ذه
النتيجة إلى أن البرنامج التعليم ى المع د باس تخدام الوس ائل الفائق ة يجع ل الم تعلم يتفاع ل مع ه بإيجابي ة وبش كل يثي ر
دوافعه وفضوله للتعلم ،وبالتالى فالطالب ھنا له دور إيجابى فى الحصول على المعرفة دون الشعور بالملل أو ع دم
الرغبة فى الحصول على المعلومة ،كم ا أن ق درة الطال ب عل ى اس ترجاع المعلوم ة ف ى أي وق ت يش اء تعم ل عل ى
تثبيتھ ا بش كل جي د وك ذلك عرض ھا بش كل يتس م بالج ذب والتش ويق للم تعلم بم ا يجع ل عملي ة ال تعلم ممتع ة ومثم رة
بعكس الطريقة التقليدية.
كما يرجع الباحث ھذه النتيجة أيضا إلى أن البرنامج التعليمى المعد بأس لوب الوس ائل الفائق ة أح د أس اليب
التعلم الذى يوفر للطالب تغذية راجعة تساعده على معرفة األخطاء ومعالجتھا من خالل عمليات التقويم ،كما تيس ر
للطالب االحتفاظ بالمعلومات فى الذاكرة لمدة طويلة وتنظم استرجاع ھذه المعلومات أكثر من مرة.
وفى ھذا الصدد يؤكد كل من " محمد سعد زغل ول  ،مك ارم حلم ى أب و ھرج ة  " ،ھ انى س عيد عب د الم نعم"
)٢٠٠١م( أن استخدام تكنولوجيا التعليم تؤدى إلى زيادة بقاء أثر ما يتعلمه الطالب من معلومات وترسيخھا فى أذھ انھم
مما ينعكس على عملية التعلم(٤٢).
وھ ذا م ا تأك ده دراس ة ك ل م ن " المب رت وب ال دى "Lampert, M. & Ball Dl J

)١٩٩٠م() " ،(٦٥ك ار M.

٢٠٠٢) "Carrم( )" ،(٥٧زين ب محم د أم ين ونبي ل ج اد ع زت"

)٢٠٠١م()" ،(٢٦إبراھيم عبد الوكيل الفار" )٢٠٠٠م().(٢

-٧١ولھذا يكون قد تحقق الھدف الثالث للبحث وأمكن التأكد من صحة الفرض الثال ث ل ه وال ذى ي نص عل ى )
توجد فروق دالة إحص ائيا عن د مس توى معنوي ة  ٠.٠٥ب ين مع دل التغي ر للمجم وعتين التجريبي ة والض ابطة ف ى
مستوى األداء واإلنجاز الرقمى لصالح المجموعة التجريبية(.

 ٠ / ٥االستخالصات والتوصيات
 ١ /٥االستخالصـــات
 ٢ / ٥التوصيــــــات

-٧٣-

 ٠ / ٥االستخالصات والتوصيات
 ١ / ٥االستخالصات.
فى ضـوء أھداف وفروض البحث والبيانات المستخدمة والنتائج استخلص الباحث ما يلى:
 ١/١/٥أسھم البرن امج التعليم ى باس تخدام الوس ائل الفائق ة ف ى تحس ين مس توى األداء الفن ى لمس ابقة الوث ب الثالث ى
ألفراد المجموعة التجريبية.
 ٢/١/٥أس ھم البرن امج التعليم ى باس تخدام الوس ائل الفائق ة ف ى االرتق اء بالمس توى الرقم ى لمس ابقة الوث ب الثالث ى
ألفراد المجموعة التجريبية.
 ٣/١/٥البرمجي ة التعليمي ة المع دة بتقني ة الوس ائل الفائق ة كان ت لھ ا ت أثيراً كبي را ف ى تحس ين مس توى األداء الفن ى
والمس توى الرقم ى لمس ابقة الوث ب الثالث ى م ن خ الل الق درة عل ى توظي ف المعلوم ات والمع ارف الت ى
يتضمنھا البرنامج التعليمى والربط بينھا إلتقان األداء الحركى والتوافق بين مكونات األداء والذى يسھم فى
تحس ين األداء الفن ى والمس توى الرقم ى بدرج ة أكب ر م ن االعتم اد عل ى النم وذج العمل ى كم ا س اعد ال تعلم
باستخدام الوسائل الفائقة على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وتقليل األخطاء فى األداء.

 ٢ / ٥التوصيــــات :
فى ضوء نتائج واستخالصات البحث يوصى الباحث بما يلى:
 ١/٢/٥استخدام ا لبرنامج التعليمى المقترح لمسابقة الوثب الثالثى للتدريس بالمدارس.
 ٢/٢/٥االستفادة من خبرات المتخصصين فى الوسائط التعليمي ة بإقام ة الن دوات والمحاض رات والنش رات لمعلم ى
التربية الرياضية للتوعية بأھمية الوسائط التعليمية.
 ٣/٢/٥إقامة دورات تدريبية لمعلمى ا لتربية الرياضية يتعرف من خاللھا على كيفية التعامل مع الوسائط التعليمية
وكيفية استخدامھا فى تعلم المھارات الحركية.
 ٤/٢/٥إجراء دراسات مماثلة على تخصصات رياضية مختلفة وعلى مراحل سنية متنوعة فى التعلم للوصول إل ى
تحقيق أعلى مستوى ممكن فى تعليم األنشطة الرياضية المختلفة.

 ٠ / ٦قائمة المراجع
 ١ / ٦المراجع العربية
 ٢ / ٦المراجع األجنبية

-٧٦-

 ٠ / ٦قائمــة المراجــــع :
 ١ / ٦المراجع العربية
 -١إبراھيم عبد الوكيل الفار  :تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الح ادى والعش رين ،دار الفك ر العرب ى،
القاھرة١٩٩٨ ،م.
 -٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :إع داد وإنت اج برمجي ات الوس ائط المتع ددة التفاعلي ة ،طنط ا ،ال دلتا لتكنولوجي ا
الحاسبات٢٠٠٠ ،م.
 -٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ :اس تخدام الحاس وب ف ى ال تعلم ،األردن ،دار الفك ر للطباع ة والنش ر والتوزي ع،
٢٠٠٢م.
 -٤إبراھيم عبد ربه خليفة  :النمو والدافعية ف ى توجي ه النش اط الحرك ى للطف ل واألنش طة المدرس ية ،دار الفك ر
العربى ،القاھرة١٩٩٩ ،م.
 -٥أحمد حامد منصور :دراسات وأبحاث ف ى تكنولوجي ا التربي ة ،الج زء الث انى ،المنص ورة ،المكتب ة العص رية،
٢٠٠٠م.
 -٦أحم د عب د الفت اح حس ين :فاعلي ة بع ض أس اليب اس تخدام الكمبي وتر ف ى تعل م مس ابقة  ١١٠مت ر /ح واجز،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنيبن ،جامعة الزقازيق٢٠٠١ ،م.
 -٧أسامة أحمد عبد العزيز :أثر برنامج تعليمى باستخدام الھيبرميديا على تعلم مسابقة الوثب العالى للمبتدئين،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية للبنين ،جامعة المنيا٢٠٠١ ،م.
 -٨أس امة ف اروق محم د عم ر :أث ر برن امج تعليم ى باس تخدام الحاس ب اآلل ى عل ى تعل م مھ ارة الوث ب الطوي ل
واكتس اب الجان ب المعرف ى لتالمي ذ الص ف الراب ع م ن مرحل ة التعل يم األساس ى ،رس الة
ماجستير ،كلية التربية الرياضية للبنين ،بأبى قير ،جامعة اإلسكندرية٢٠٠٧ ،م.
 -٩االتحاد الدولى أللعاب القوى :مركز التنمية اإلقليمى بالقاھرة ،أس س ومب ادئ التعل يم والت دريب ف ى المي دان
والمض مار ،ترجم ة عثم ان رفع ت ومحم ود فتح ى ،تق ديم ومراجع ة س ليمان عل ي حج ر،
القاھرة ،يناير١٩٩١م.
 -١٠االتحاد الدولى أللعاب القوى :أجرى –أقفز – إرمى ،برنامج التنمية ،المستوى األول ،الدليل الرسمى لالتحاد
الدولى أللعاب القوى للھواه ١٩٩٨ ،م.
 -١١الغريب زاھر  ،إقبال بھبھانى :تكنولوجيا التعليم )نظرة مستقبلية( ،دار الكتاب الحديث ،الكويت١٩٩٩ ،م.

-٧٧ -١٢المعجم الوجيز :مجمع اللغة العربية ،تقديم إبراھيم م دكور ،الھيئ ة العام ة لش ئون المط ابع األميري ة ،الق اھرة،
١٩٩٢م.
 -١٣إمام مختار حميدة  ،أحمد النجدى  ،صالح الدين عرفة :مھارات التدريس ،مكتبة زھراء ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 -١٤أمين الخولى  ،محمود عنان :المعرفة الرياضية ،دار الفكر العربى ،القاھرة١٩٩٩،م.
 -١٥أورس ون كيل وج :Author Ware5◌ِ :ترجم ة خال د الع امرى وآخ رون ،دار الف اروق للنش ر والتوزي ع،
الطبعة األولى ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 -١٦إيلين وديع فرج :دراسة مقارنة للتدريس بأسلوب الشرح والعرض وأسلوب ح ل المش كالت ف ى تعل م مھ ارة
التمري ر م ن أعل ى ف ى الك رة الط ائرة ،الم ؤتمر العلم ى الثال ث ،ترش يد التربي ة البدني ة
والرياضة ،كلية التربية الرياضية بالھرم ،جامعة حلوان١٩٨٢ ،م.
 -١٧بارب ارا اس يلز – ريتاريتش ى :تكنولوجي ا التعل يم ،التعري ف ومكون ات المج ال ،جمعي ة ا التص االت التربي ة
والتكنولوجية ،واشنطن ،(AECT) ،ترجمة بدر الدين عبد ﷲ صالح  ،مكتب ة المل ك فھ د،
١٩٩٨م.
 -١٨بسطويسى أحمد :سباقات المضمار ومسابقات الميدان ،دار الفكر العربى ،القاھرة١٩٩٧،م.
 -١٩توفي ق مرع ى  ،محم د رش يد :تكنولوجي ا التعل يم ،ط ،٢وزارة التربي ة والتعل يم والش باب" ،س لطنة عم ان،
١٩٩٠م.
 -٢٠حام د محم ود القن واتى :م ذكرات غي ر منش ورة ،الدراس ات ا لعلي ا ،كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين  ،جامع ة
الزقازيق٢٠٠١ ،م.
 -٢١حسن حسينى جامع :تكنولوجيا التعليم والتعلم الفردى ،كلية التربية النوعية ،جامعة اإلسكندرية١٩٩٩ ،م.
 -٢٢رابطة التربية الحديثة :أبحاث مؤتمر " نحو مشروع حضارى عربى" ،الجزء الثانى ،القاھرة١٩٨٧ ،م.
 -٢٣رانيا محمد حسن :أثر استخدام التعليم المبرمج عل ى تعل م مس ابقة الوث ب الثالث ى ل دى طالب ات كلي ة التربي ة
الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنيا١٩٩٩ ،م.
 -٢٤زينب محمد أمين :أث ر اس تخدام الھيبرمي ديا عل ى التحص يل الدراس ى واالتجاھ ات ل دى ط الب كلي ة التربي ة،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية ،جامعة المنيا١٩٩٥ ،م.
 -٢٥ــــــــــــــــــــــــــــ :إشكاليات حول تكنولوجيا التعليم ،دار الھدى للنشر والتوزيع ،المنيا٢٠٠٠ ،م.

-٧٨ -٢٦زين ب محم د أم ين  ،نبي ل ج اد عزم ى :نظ م ت أليف الوس ائط المتع ددة باس تخدام  ، Authorpwaresدار
الھدى للنشر والتوزيع ،المنيا٢٠٠١ ،م.
 -٢٧سعيد خليل الشاھد :طرق تدريس التربية الرياضية ،مكتبة الطلبة ،شبرا ،القاھرة١٩٩٥،م.
 -٢٨سليمان علي حسن وآخرون :التحليل العلمى لمسابقات الميدان والمضمار ،دار المعارف١٩٩٠ ،م.
 -٢٩عبد الحميد شرف :تكنولوجيا التعليم فى التربية الرياضية ،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 -٣٠عثمان مصطفى عثمان  ،ھش ام محم د عب د الحل يم :اث ر برن امج تعليم ى باس تخدام أس لوب الھيبرمي ديا عل ى
تعلم بعض المھارات بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة اإلعدادية ،مجلة الرياض ة
علوم وفنون ،المجلد العشرون ،العدد األول ،كلية التربية الرياضية للبنات ،جامعة حلوان،
يناير٢٠٠٤ ،م.
 -٣١عدنان درويش  ،أمين الخولى  ،محمود عدنان :التربية الرياضية المدرسية دليل معلم الفصل وطالب التربي ة
العملية ،ط ،٣دار الفكر العربى ،القاھرة١٩٩٤ ،م.
 -٣٢عصام عبد الخالق :التدريب الرياضى نظريات-تطبيقات ،ط ،١١منشأة المعارف٢٠٠٣ ،م.
 -٣٣عفاف عبد الكريم حسن :التدريس لل تعلم ف ى التربي ة البدني ة والرياض ة – أس اليب – اس تراتيجيات وتق ويم،
منشأة المعارف ،اإلسكندرية١٩٩٠ ،م.
 -٣٤علي حسن القصعى :الوثب والقفز فى ألعاب القوى ،دار الفكر العربى١٩٩٤ ،م.
 -٣٥علي مصطفى طه :نظم الدوائر المغلقة فى التعلم الحركى ،دار الفكر العربى ،القاھرة١٩٩٩ ،م.
 -٣٦ليلى السيد فرحات :القياس المعرفى الرياضى ،مركز الكتاب للنشر  ،القاھرة٢٠٠١ ،م.
 -٣٧كمال عبد الحميد زيتون :تكنولوجيا التعل يم ف ى عص ر المعلوم ات واالتص االت ،الق اھرة ،ع الم الكت اب للنش ر
والتوزيع٢٠٠٤ ،م.
 -٣٨ماجدة محمود محمد :الحاسب اآللى ا لتعليم ى وتربي ة الطف ل ،اإلس كندرية ،المكت ب العلم ى للنش ر والتوزي ع،
٢٠٠٠م.
 -٣٩ماھر إسماعيل صبرى :من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم ،مكتبة الشقرى ،الرياض١٩٩٩ ،م.
 -٤٠محمد حسن عالوى :علم التدريب الرياضى ،دار المعارف ،القاھرة١٩٩٧ ،م.

-٧٩ -٤١محم د س عد زغل ول ،يوس ف محم د كام ل :أث ر اس تخدام الوس ائط المتع ددة عل ى تعل يم بع ض مھ ارات الك رة
الط ائرة لتالمي ذ الحلق ة الثاني ة م ن التعل يم األساس ى ،المجل د الس ابع ،الع دد األول ،كلي ة
التربية الرياضية للبنات ،جامعة حلوان ،القاھرة ،يناير ١٩٩٥ ،م.
 -٤٢محم د س عد زغل ول  ،مك ارم حلم ى أب و ھرج ة  ،ھ انى س عيد عب د الم نعم :تكنولوجي ا التعل يم وأس اليبھا ف ى
التربية ا لرياضية ،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة٢٠٠١ ،م.
 -٤٣محم د س عد زغل ول  ،حن ان محم د عب د اللطي ف  :ت أثير برن امج تعليم ى مقت رح باس تخدام أس لوب الوس ائط
المتعددة على جوانب التعلم لمھارة الوثب الطويل لتلميذات المرحلة ا لثانوية ،مجلة نظري ات
وتطبيقات ،العدد  ،٤٩كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير ،جامعة اإلسكندرية٢٠٠٣،م.
 -٤٤محمد صبحى حسانين :التقويم والقياس فى التربية الرياضية والبدنية ،دار الفكر العربى ،القاھرة١٩٧٩ ،م.
 -٤٥محم د ص بحى حس انين  ،حم دى عب د الم نعم أحم د :األس س العلمي ة للك رة الط ائرة وط رق القي اس ب دنى –
مھارى – معرفى – نفسى – تحليلى ،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة٢٠٠١ ،م.
 -٤٦محمد عطية خميس :تطور تكنولوجيا التعليم ،القاھرة ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع٢٠٠١ ،م.
 -٤٧محم

ود مھ

دى س

الم :تقنيـ

ـات ووس

ائل التعل

يم ،دار الفك

ر العرب

ى ،ط ،١الق

اھرة،

٢٠٠٢م.
 -٤٨مص طفى حس ن عب د ال رحمن :مفھ وم الوس ائل التعليمي ة والتكنولوجي ا ،ط ،١دار إحي اء الت راث اإلس المى،
١٩٩١م.
 -٤٩منى محمود جاد :فاعلية برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل القائمة على الرسوم والص ور المتحرك ة ف ى تعل م
المھارات الحركية ،رسالة دكت وراه غي ر منش ورة ،كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ات ،جامع ة
حلوان٢٠٠٠ ،م.
 -٥٠نبيل جاد عزمى  :التصميم التعليمى للوسائط المتعددة ،دار الھدى للنشر والتوزيع ،المنيا٢٠٠١ ،م.
 -٥١ھانى أحمد صبرى :تأثير استخدام الھيبرميديا على تعلم بعض مھارات كرة اليد لتالميذ المدارس ا إلعدادية
الرياضية ،رسالة دكتوراه ،كلية التربية الرياضية بنين ،جامعة الزقازيق٢٠٠٧ ،م.
 -٥٢وفيق ة مص طفى س الم :تكنولوجي ا التعل يم وال تعلم ف ى التربي ة الرياض ية ،الج زء األول ،منش أة المع ارف،
اإلسكندرية٢٠٠١ ،م.
 -٥٣يس عبد الرحمن قنديل :الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،دار النشر الدولى ،السعودية١٩٩٩ ،م.
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ت ابع إط ارات مقدم ة
البرن امج وتتك ون م ن
ال نص والموس يقى
وتتضمن :
محتوي ات البرن امج
التعليمي

اإلطار

٥/١
م

الوصف والمكونات

 ١٠أط ار خت ام مقدم ة
البرنامج

 ١١إطار أھداف البرن امج
التعليم ي يتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
ويتضمن

 ١٢إط ار أھ داف دراس ة
محور المراح ل الفني ة
ل ألداء ويتك ون م ن
نص وتعليق صوتي

اإلطار

٦/١
م

الوصف والمكونات

 ١٣إطار مح ور المراح ل
الفني ة – مرحل ة
االقتراب ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

 ١٤إط ار فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة االقت راب-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل
 ١٥إط ار فرع ي لمرحل ة
االقت راب يتك ون م ن
لقطة فيديو مع إمكانية
إع ادة الع رض
بالمش اھدة العادي ة
والعرض البطئ

اإلطار

٧/١
م

الوصف والمكونات

 ١٦إط ار فرع ي لمش اھدة
المھ ارة بالكام ل
يتكون من لقطة في ديو
م ع إمكاني ة إع ادة
الع رض بالمش اھدة
العادي ة والع رض
البطئ

 ١٧إطار مح ور المراح ل
الفني ة – مرحل ة
االقتراب ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

 ١٨الصفحة األول ى إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الحجل ة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

اإلطار

٨/١
م

الوصف والمكونات

 ١٩الص فحة الثاني ة إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الحجل ة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل
 ٢٠إط ار فرع ي لمرحل ة
الحجل ة يتك ون م ن
لقطة فيديو مع إمكانية
إع ادة الع رض
بالمش اھدة العادي ة
والعرض البطئ

 ٢١إط ار فرع ي لمش اھدة
المھ ارة بالكام ل
يتكون من لقطة في ديو
م ع إمكاني ة إع ادة
الع رض بالمش اھدة
العادي ة والع رض
البطئ

اإلطار

٩/١
م

الوصف والمكونات

 ٢٢إطار مح ور المراح ل
الفني ة – مرحل ة
الخط وة ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

 ٢٣الصفحة األول ى إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الخط وة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل
 ٢٤الص فحة الثاني ة إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الخط وة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

اإلطار

١٠/١
م

الوصف والمكونات

 ٢٥الص فحة الثالث ة إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الخط وة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل
 ٢٦إط ار فرع ي لمرحل ة
الحجل ة يتك ون م ن
لقطة فيديو مع إمكانية
إع ادة الع رض
بالمش اھدة العادي ة
والعرض البطئ

 ٢٧إط ار فرع ي لمش اھدة
المھ ارة بالكام ل
يتكون من لقطة في ديو
م ع إمكاني ة إع ادة
الع رض بالمش اھدة
العادي ة والع رض
البطئ

اإلطار

١١/١
م

الوصف والمكونات

 ٢٨إطار مح ور المراح ل
الفنية – مرحلة الوثب ة
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

 ٢٩الص فحة الثاني ة إط ار
فرع ي مح ور
المراح ل الفني ة –
مرحل ة الخط وة-
معلوم ات مفص لة
ل ألداء ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل
 ٣٠إط ار فرع ي لمرحل ة
الوثبة يتكون من لقطة
في ديو م ع إمكاني ة
إع ادة الع رض
بالمش اھدة العادي ة
والعرض البطئ

اإلطار

١٢/١
م

الوصف والمكونات

 ٣١إطار مح ور المراح ل
الفني ة – مرحل ة
الھب وط ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وص ورة مرس ومة
باإلض افة إل ى إمكاني ة
ع رض الفي ديو
الخ اص ب األداء
وإمكاني ة مش اھدة
المسابقة بالكامل

 ٣٢إط ار فرع ي لمرحل ة
الھب وط يتك ون م ن
لقطة فيديو مع إمكانية
إع ادة الع رض
بالمش اھدة العادي ة
والعرض البطئ

 ٣٣إط ار فرع ي لمش اھدة
المھ ارة بالكام ل
يتكون من لقطة في ديو
م ع إمكاني ة إع ادة
الع رض بالمش اھدة
العادي ة والع رض
البطئ

اإلطار

١٣/١
م

الوصف والمكونات

 ٣٤نم وذج إط ار تق ويمي
لمحور المراحل الفنية
لألداء يتكون من نص
ويتض من س ؤال وت تم
اس تجابة الم تعلم
بالض غط عل ى عالم ة
صح أو خطأ

 ٣٥إط ار يتض من تعزي ز
الس تجابة الم تعلم
للس ؤال المط روح
عليه

 ٣٦إط ار يتض من تغذي ة
راجع ة الس تجابة
الم تعلم للس ؤال
المطروح عليه

اإلطار

١٤/١
م

الوصف والمكونات

ور
ار مح
 ٣٧إط
الخط وات التعليمي ة –
رين األول
التم
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

ور
ار مح
 ٣٨إط
الخط وات التعليمي ة –
التم رين الث اني
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

ور
ار مح
 ٣٩إط
الخط وات التعليمي ة –
التم رين الثال ث
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

اإلطار

١٥/١
م

الوصف والمكونات

ور
ار مح
 ٤٠إط
الخط وات التعليمي ة –
التم رين الراب ع
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

ور
ار مح
 ٤١إط
الخط وات التعليمي ة –
التم رين الخ امس
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

ور
ار مح
 ٤٢إط
الخط وات التعليمي ة –
التم رين الس ادس
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
باإلضافة إل ى ع رض
الفيديو الخاص باألداء
وإمكاني ة ال تحكم ف ي
طريقة العرض

اإلطار

١٦/١
م

الوصف والمكونات

 ٤٣إط ار مح ور تص حيح
فحة
األداء – الص
األول ى  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٤٤إط ار مح ور تص حيح
فحة
األداء – الص
الثاني ة  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٤٥إط ار مح ور تص حيح
فحة
األداء – الص
الثالث ة  -ويتك ون م ن
نص وتعليق صوتي.

اإلطار

١٧/١
م

الوصف والمكونات

 ٤٦إط ار مح ور تص حيح
فحة
األداء – الص
الرابعة  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٤٧إط ار مح ور تص حيح
فحة
األداء – الص
الخامس ة  -ويتك ون
م ن ن ص وتعلي ق
صوتي وصورة .

 ٤٨إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة األول ى -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

اإلطار

١٨/١
م

الوصف والمكونات

 ٤٩إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة الثاني ة -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥٠إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة الثالث ة -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥١إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة الرابع ة -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

اإلطار

١٩/١
م

الوصف والمكونات

 ٥٢إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة الخامس ة -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥٣إط ار مح ور القواع د
القانوني ة المنظم ة –
الص فحة السادس ة -
ويتك ون م ن ن ص
وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥٤إط ار مح ور الملع ب
واألدوات – الص فحة
األول ى  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

اإلطار

٢٠/١
م

الوصف والمكونات

 ٥٥إط ار مح ور الملع ب
واألدوات – الص فحة
الثاني ة  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥٦إط ار مح ور الملع ب
واألدوات – الص فحة
الثالث ة  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

 ٥٧إط ار مح ور الملع ب
واألدوات – الص فحة
الرابعة  -ويتك ون م ن
ن ص وتعلي ق ص وتي
وصورة .

اإلطار

٢١/١
م

الوصف والمكونات

 ٥٨إط ار مح ور الملع ب
واألدوات – الص فحة
الخامس ة  -ويتك ون
م ن ن ص وتعلي ق
صوتي وصورة

 ٥٩إط ار مح ور التسلس ل
الحرك ي ل ألداء –
ويتك ون م ن ص ور
مسلس لة ل ألداء تعم ل
تلقائي ا م ع إمكاني ة
تحكم المتعلم في إعادة
العرض م ن أي نقط ة
في األداء .

 ٦٠إط ار مح ور مش اھدة
المس ابقة – ويتك ون
لقط ة في ديو ل ألداء
النم وذجي للمس ابقة
م ع إمكاني ة تحك م
الم تعلم ف ي إع ادة
العرض .

اإلطار

٢٢/١
م

الوصف والمكونات

 ٦١إط ار مح ور اختب ر
معلومات ك ويحت وي
المح ور عل ى )(٢٦
س ؤال للمعلوم ات
ال واردة بالبرن امج
ويتك ون م ن ن ص
واختيار صح أو خط أ
ويظھ ر عل ى اإلط ار
ع دد األس ئلة ورق م
الس ؤال وع دد
اإلجاب ات الص حيحة
والخاطئة
 ٦٢إط ار تعزي ز اس تجابة
الم تعلم ف ي حال ة
اإلجابة الصحيحة

 ٦٣إطار التغذي ة الراجع ة
الس تجابة الم تعلم ف ي
حالة اإلجابة الخاطئة

اإلطار

٢٣/١
م

الوصف والمكونات

اص
ار خ
 ٦٤إط
بمعلوم ات توثي ق
البرن امج التعليم ي
ويظھر بالض غط عل ى
عالم ة البرن امج
ويتكون من نص

 ٦٥إط ار النھاي ة ويظھ ر
في حال ة الخ روج م ن
البرن امج ويتك ون م ن
نص وموسيقى

اإلطار

مرفق رقم )(٢

) االختبارات البدنية (

٢/٢

مرفق )(٢
االختبارات البدنية
اختبار  ٥٠متر عدو من البدء الطائر:
* غرض االختبار:
قياس السرعة االنتقالية.
*األدوات :
ساعة إيقاف – ثالث خطوات متوازية مرسومة على األرض.
*وصف األداء:
-

يقف المختبر خلف الخ ط األول وعن د س ماع اإلش ارة ينطل ق للع دو بأقص ى س رعة إل ى أن يتخط ى الخ ط
الثالث.

*حساب الدرجات:
يحتسب الزمن ابتداء من الخط الثانى وحتى الخط الثالث.

٥٠متر

٣

١٠متر

٢

١

)(٢٦٤ ،٢٦٣ :٤٤

٣/٢
اختبار الوثب العريض من الثبات

Standing Broad Jump Test
*غرض االختبار:
قياس القدرة العضلية للرجلين.

*مستوى السن:
من  ٦سنوات وحتى المرحلة الجامعية.

*األدوات:
شريط قياس – بساط – استمارة تسجيل.

*وصف األداء:
-

يقف المختبر خلف خط البداية والقدمين متوازيتين وباتساع الحوض على أن يكون مشط الق دم خل ف خ ط
البداية.

-

يبدأ المختبر بثنى الركبتين مع مرجحة الذراعين خلف ا ومي ل الج زع أمام ا تمھي دا للوث ب الع ريض لألم ام
بالقدمين معا ألطول مسافة ممكنة.

*حساب الدرجات:
 يتم قياس المسافة بين خط البداية حتى آخر جزء من الجسم يلمس األرض -يعطى للمختبر ثالث محاوالت تحتسب نتيجة أفضلھما(٨٢ :٤٤).

٤/٢
اختبار الوثب العمودى من الثبات المعدل

Sergent Jump Test
*غرض االختبار:
قياس القدرة العضلية للرجلين فى الوثب ألعلى.

*األدوات:


حزام أباالكوف ويتكون من

-

حزام جلد يلف حول وسط الالعب.

-

خيط نايلون يمر منتصفه بشريط للقياس من أسفل وأحد طرفيه م ن أعل ى مثب ت ب الحزام والط رف اآلخ ر
حر الحركة ويمر بعروة مثبتة بالحزام.



شريط قياس.



قطعة معدنية بھا فتحة يمر بھا شريط القياس مثبتة فى األرض بواسطة مسامير.



عروة بالحزام يمر فيھا الخيط.



استمارة تسجيل.

*وصف األداء:
-

يقف المختبر داخل دائرة مرسومة على األرض قطرھا  ٥٠سم.

-

من وضع الوقوف يلف الحزام حول وسط ا لمختبر.

-

تكون القطعة المعدنية فى مركز الدائرة بين قدمي الالعب.

-

شريط القياس مشدود وتسجل القراءة عند بداية القطعة المعدنية.

-

يقوم الالعب بالوثب العمودى ألقصى ارتفاع وتسجيل القراءة الجديدة.

-

يتم حساب الفرق بين القراءتين وتسجيل نتيجة الالعب.

-

تلغى المحاولة إذا ھبط الالعب خارج الدائرة.

*حساب الدرجات:
الفرق بين القراءتين ھو درجة الالعب.

)(٣٨٠ :٤٤

مرفق رقم )(٣
بيان بأسماء السادة الخـــبراء

/٣
٢
مرفق )(٣
أسماء السادة الخبراء وفق الترتيب األبجدى

اﻹﺳ ــم

م

اﻟوظﻳﻔـ ــﺔ

١

أﺣﻣد ﻓﻛرى

٢

إﻳﻣﺎن ﺳﻌد زﻏﻠوﻝ

٣

إﻳﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻧﺻر

٤

إﻳﻧﺎس ﺳﺎﻟم اﻟطوﺧﻰ

٥

ﺣﺳن ﻋﻠﻲ زﻳد

٦

ﺟﻣﺎﻝ ﻣﺣﻣد ﻋﻼء اﻟدﻳن

٧

ﺳﻌد ﻣﺣﻣد ﻗطب

٨

ﺳﻣﻳر ﻋﺑﺎس

٩

ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﻠﻳم

١٠

أﺳ ـ ــﺗﺎذ ﺑﻘﺳ ـ ــم ﻣﺳ ـ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳ ـ ــدان واﻟﻣﺿ ـ ــﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ـ ــﺔ
ﻓﺎدﻳﺔ أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﻳز
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳــﺗﺎذ ﻣﺗﻔــرغ ﺑﻘﺳــم طــرق ﺗــدرﻳس أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوى ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ
ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻳد ﺧﻠﻳﻝ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة.
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺿﻬراوى أﺳـ ــﺗﺎذ ورﺋـ ــﻳس ﻗﺳـ ــم ﻧظرﻳـ ــﺎت وﺗطﺑﻳﻘـ ــﺎت ﻣﺳـ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـ ــدان
واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳ ــﺗﺎذ ﻣﺳ ــﺎﻋد ﺑﻘﺳ ــم ﻧظرﻳ ــﺎت وﺗطﺑﻳﻘ ــﺎت ﻣﺳ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳ ــدان
ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻓرج
واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳﺗﺎذ ﺑﻘﺳـم ﻧظرﻳـﺎت وﺗطﺑﻳﻘـﺎت ﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻳﺳﻰ
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

١١
١٢
١٣
١٤

أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم أﻟﻌـﺎب اﻟﻘـوى ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿـﻳﺔ ﺑـﺄﺑﻰ
ﻗﻳر-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻛﻧدرﻳﺔ
أﺳـ ـ ــﺗﺎذ ﺑﻘﺳـ ـ ــم ﻣﺳـ ـ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـ ـ ــدان واﻟﻣﺿـ ـ ــﺎر ﺑﻛﻠﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳـ ـ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳﺗﺎذ ورﺋﻳس ﻗﺳم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳـﺔ اﻟﺗرﺑﻳـﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق
أﺳــﺗﺎذ طــرق ﺗــدرﻳس أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوى ﺑﻛﻠﻳــﺔ اﻟﺗرﺑﻳــﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ -
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة
أﺳــﺗﺎذ ﻣﺳــﺎﻋد ﺑﻘﺳــم أﻟﻌــﺎب اﻟﻘــوى وﻗــﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣــﺎﻝ ﻋﻣﻳــد ﻛﻠﻳــﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻓرع دﻣﻳﺎط-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة
أﺳ ــﺗﺎذ ﻣﺗﻔ ــرغ ﺑﻘﺳ ــم أﺻ ــوﻝ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﺑﻛﻠﻳ ــﺔ اﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ
اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺄﺑﻲ ﻗﻳر-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
أﺳﺗﺎذ ﺗدرﻳب أﻟﻌﺎب اﻟﻘوى ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑـﺎﺑﻰ ﻗﻳـر-
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
أﺳﺗﺎذ ﺗـدرﻳب أﻟﻌـﺎب اﻟﻘـوى ﺑﻘﺳـم ﻣﺳـﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳـدان واﻟﻣﺿـﺎر
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺄﺑﻰ ﻗﻳر-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ
أﺳ ــﺗﺎذ ﺗ ــدرﻳب أﻟﻌ ــﺎب اﻟﻘ ــوى ﺑﻘﺳ ــم ﻣﺳ ــﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳ ــدان واﻟﻣﺿ ــﻣﺎر
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﺑﺄﺑﻰ ﻗﻳر-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ

مرفق رقم )(٤
استمارة تسجيل بيانات الطالب

٢/٤

مرفق )(٤
استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ
م

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اﻻﺳـــــم

اﻟﺳن

اﻟطوﻝ

اﻟوزن

ﻋدو
٥٠م

اﻟوﺛب
اﻟﻌرﻳض
ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

اﻟوﺛب
اﻟﻌﻣودى
ﻣن اﻟﺛﺑﺎت

اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب
اﻟﻌﺎﻟﻰ
اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ

اﻟﻘﻳﺎس
اﻟﺑﻌدى

مرفق رقم )(٥
استمارة تقييم مستوى األداء الفني

٢/٥
جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين
ﻗﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر

استمارة تقييم مستوى األداء الفنى لمسابقة
الوثب الثالثى لطالب المرحلة الثانوية
ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ

إﻋـﺪاد
محمود إبراھيم محمود شعيب

إﺷﺮاف
دكتـــــور
حـــامـــد محمــود القنــــواتى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻔرغ ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس ﺑﻛﻠﻳﺔ
اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن وﻧﺎﺋب رﺋﻳس ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟزﻗﺎزﻳق ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎ

دكتـــور
محمـــد أحمــــد رمـــزى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

دكتــــور
جمــــال إمـــــام الســـيد

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

١٤٢٨ھـ – ٢٠٠٧م

٣/٥
مرفق )(٥
استمارة تقييم مستوى األداء الفنى لمسابقة الوثب الثالثى لطالب المرحلة الثانوية
أوالً :المجموعة التجريبية

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

اﻻﺳــم

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟﺑردﻳﻧﻰ
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻓرﻳد
واﺋﻝ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌظﻳم
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﻬوارى
أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺳﻣﻳر
إﺳﻼم ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻓظ
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻳم زاﻳد
أﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺳﻳﻧﻰ
ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎد اﻟﻌﻧﺎﻧﻰ
ﻋﺑد اﷲ أﺣﻣد ﻋﺎدﻝ
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم
ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم اﻟوﻛﻳﻝ
ﻛرﻳم ﻣﺣﻣد ﻓوزى
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد ﻛرم
ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫﻳم اﻟﺷﺎﻓﻌﻰ

ثانيا :المجموعة الضابطة

م
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

اﻻﺳــم
أﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
أﺣﻣد ﻋﻠﻲ طﺎﻫر
ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﻓﺗﺣﻰ
ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻟﺳﻳد
إﺑراﻫﻳم اﻟﺳﻳد ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم
طﻠﻌت ﺣﻠﻣﻰ ﺣﻣﺎد
ﻫﺎﻧﻰ ﻣﺣﻣد ﻋﺎدﻝ
ﻣﺣﻣد طﺎرق اﻟﺳﻳد
ﻣﺣﻣود ﻋﻳد ﻣرﺳﻰ
ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﻳم
ﻣﺻطﻔﻰ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ اﻟﺳﻳد
ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺷﺣﺎﺗﻪ
ﻣﺣﻣود ﻧﺎدر زﻣزم
ﻣﺻطﻔﻰ إﺑراﻫﻳم اﻟوﻛﻳﻝ
ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻋطﻳﺔ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﻘﺑﻠﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ

اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى

مرفق رقم )(٦
استمارة استطالع رأى الخبراء حول
تصميم البرمجية والمحاور
الرئيسية للبرنامج

٢/٦

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين
قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان
والمضمار

استمارة استطالع رأى الخبراء حول تصميم البرمجية
والمحاور الرئيسية للبرنامج
ﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ

إﻋـﺪاد
محمود إبراھيم محمود شعيب

إﺷﺮاف
دكتـــــور
حـــامـــد محمــود القنــــواتى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻔرغ ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن وﻧﺎﺋب رﺋﻳس
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎ

دكتـــور
محمـــد أحمــــد رمـــزى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

دكتــــور
جمــــال إمـــــام الســـيد

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

١٤٢٨ھـ – ٢٠٠٧م

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين

٣/٦

قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان
والمضمار

السيد األستاذ الدكتور/

..................................................................
تحية طيبة وبعد،

يقوم الباحث /محمود إبراھيم محمود شعيب بإجراء بحث ضمن متطلب ات الحص ول عل ى درج ة دكت وراه
الفلسفة في التربية الرياضية بعنوان

" فاعلية برنامج تعليمي بالوسائل الفائقة في مستوى األداء واإلنجاز الرقمي
لمسابقة الوثب الثالثي لطالب المرحلة الثانوية "
وإيمان ا بال دور الكبي ر ال ذي تقوم ون ب ه س يادتكم ف ي مج ال التربي ة البدني ة والرياض ة،
ولالستفادة من خبراتكم العلمية وآرائكم البناءة يعرض الباحث اس تمارة اس تطالع رأى  ،مرفق ا بم ا
نسخه من البرمجية التعليمية  ،راجيا من سيادتكم االطالع عليھا وإبداء الرأي حولھا.
وال يسع الباحث سوى تقديم الشكر لمساھمتكم اإليجابية ورأيكم الذي سيثرى البحث ويسھم
فى الوصول إلى نتائج نأمل أن تعمل على النھوض برفع مستوى الرياضة.
ونشكر لسيادتكم صادق تعاونكم
الباحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة :يتم تشغيل البرنانمج على إعدادات الشاشة ١٠٢٤ × ٧٦٨

أوال :المادة التعليمية:

٤/٦
اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ

ﻛﺎف

ﻏﻳر ﻛﺎف

اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرح

ﻋدد اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
طرﻳﻘﺔ اﻷداء
اﻟﺧطوات اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻷداء اﻟﺻﺣﻳﺢ
ﺗدرﻳﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺎرة
اﺧﺗﺑر ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك
ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻣﻬﺎرة )ﺑطﻲء-ﻋﺎدى(
ثانيا :الوسائط المستخدمة

اﻟﻧــوع

ﻛﺎف

ﻏﻳر ﻛﺎف

اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرح

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

اﻟﺗﺻﻣﻳم

ﻣﻧﺎﺳب

ﻏﻳر ﻣﻧﺎﺳب

اﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣﻘﺗرح

ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺷﻛﻝ اﻷزرار
ﺗﺻﻔﺢ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻟﻣﺣﺎور
طرﻳﻘﺔ ﻋرض اﻟوﺳﺎﺋط
أﻟوان ﺗﺻﻣﻳم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺣﺟم وﻧوع اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﺧدم
ﻟون اﻟﺧط اﻟﻣﺳﺗﺧدم

رابعا :مقترحات ترونھا سيادتكم
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

مع خالص االحترام والتقدير

الباحث

مرفق رقم )(٧
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج و ازرة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم

٢/٧
ﻣرﻓق ) ( ٧
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزﻣن٤٥) :ق(

اﻷﺳﺑوع اﻷوﻝ واﻟﺛﺎﻧﻰ :
اﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ  :ﺗﻌﻠﻳم اﻟﺣﺟﻠﺔ وﺗدرﻳﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﻠﺔ
اﻟﻐرض اﻟﺑدﻧﻰ :ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
أجزاء الدرس
اإلحماء

المحتوى التعليمى
*نزول الطالب إلى أرض الملعب والوقوف قاطرتين:
*)وقوف( الجرى حول الملعب حسب إشارة المدرس.
*ألعاب صغيرة.

اإلعداد البدنى

*)وقوف( العدو من ٣٠م –٤٠م ويكرر.
*)وقوف الوضع أماما( تباعد القدمين ألقصى مدى.
*)إنبطاح مائل( ثنى ومد الذراعين باستمرار.
*)قـوف( الجرى المكوكى لمسافة ١٠م.
*)وقوف( رمى كرة طبية ألبعد مسافة.

النشاط التعليمى
والتطبيقى
الختـام

*تعليم أداء الحجلة ووضع تدريبات خاصة للتعلم مع مراعاة أداء نموذج
لألداء وتصحيح أخطاء األداء لدى الطالب.
)وقوف( أداء المشى حول الملعب.
)وقوف( أداء مرجحات للتھدئة.
)وقوف( أداء التحية واالنصراف.

٣/٧
ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻓق ) ( ٧
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزﻣن٤٥) :ق(

اﻷﺳﺑوع اﻟﺛﺎﻟث واﻟراﺑﻊ :

اﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ  :ﺗﺛﺑﻳت أداء اﻟﺣﺟﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳم أداء اﻟﺧطوة ووﺿﻊ ﺗدرﻳﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ.
اﻟﻐرض اﻟﺑدﻧﻰ :ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
أجزاء الدرس
اإلحماء

المحتوى التعليمى
*نزول الطالب إلى أرض الملعب والوقوف قاطرتين:
*)وقوف( الجرى حول الملعب حسب إشارة المدرس.
*ألعاب صغيرة.

اإلعداد البدنى

*)وقوف( الجرى فى المكان )٣٠ث(
*)وقوف ثبات الوسط( تبادل ثنى الجذع للجانبين.
*)وقوف( الوثب العريض من الثبات.
*)وقوف( العدو من ٣٠م – ٤٠م مرة واحدة.

النشاط التعليمى

*تثبيت أداء الحجلة مع تعليم أداء الخطوة من االقتراب.

والتطبيقى

*تعليم أداء الحجلة والخطوة من الثبات ثم من الحركة.
*تدريبات خاصة بالجملة والخطوة مع أداء نموذج.
*تصحيح األخطاء فى أداء الطالب.

الختـام

)وقوف( أداء المشى حول الملعب.
)وقوف( أداء مرجحات للتھدئة.
)وقوف( أداء التحية واالنصراف.

٤/٧
ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻓق ) ( ٧
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزﻣن٤٥) :ق(

اﻷﺳﺑوع اﻟﺧﺎﻣس واﻟﺳﺎدس :

اﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ  :ﺗﺛﺑﻳت أداء اﻟﺣﺟﻠﺔ واﻟﺧطوة ﺛم ﺗﻌﻠﻳم أداء اﻟوﺛﺑﺔ ووﺿﻊ ﺗدرﻳﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻐرض اﻟﺑدﻧﻰ :ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ:
أجزاء الدرس
اإلحماء

المحتوى التعليمي
*نزول الطالب إلى أرض الملعب والوقوف قاطرتين:
*)وقوف( الجري حول الملعب حسب إشارة المدرس.
)وقوف( ألعاب صغيرة.

اإلعداد البدني

*)وقوف( العدو من ٣٠م –٤٠م ويكرر.
*)وقوف الوضع أماما( تباعد القدمين ألقصى مدى.
*)إنبطاح مائل( ثنى ومد الذراعين باستمرار.
*)قـوف( الجرى المكوكى لمسافة ١٠م.
*)وقوف( رمى كرة طبية ألبعد مسافة.

النشاط التعليمي
والتطبيقي

*تثبيت أداء الجملة والخطوة والتركيز على األداء الصحيح.
*تعليم أداء الوثبة وأداء نموذج.
*إعطاء تدريبات خاصة لتعليم الوثب.
*تصحيح األخطاء فى أداء الطالب.

الختـام

)وقوف( أداء المشى حول الملعب.
)وقوف( أداء مرجحات للتھدئة.
)وقوف( أداء التحية واالنصراف.

٥/٧
ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻓق ) ( ٧
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﻳدي ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻲ
ﺿﻣن ﻣﻧﻬﺎج وزارة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻟﺗﻌﻠﻳم
اﻟزﻣن٤٥) :ق(

اﻷﺳﺑوع اﻟﺳﺎﺑﻊ واﻟﺛﺎﻣن :

اﻟﻐرض اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ  :ﺗﺛﺑﻳت أداء اﻟﺣﺟﻠﺔ واﻟﺧطوة واﻟوﺛب وﺗﻌﻠﻳم اﻟﻬﺑوط وأداء ﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﻬﺎرة ﻛﻠﻬﺎ .
اﻟﻐرض اﻟﺑدﻧﻰ :ﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ.
المحتوى التعليمى

أجزاء الدرس
اإلحماء

*نزول الطالب إلى أرض الملعب والوقوف قاطرتين:
*)وقوف( الجرى حول الملعب حسب إشارة المدرس.
)وقوف( ألعاب صغيرة.

اإلعداد البدنى

*)وقوف( الجرى فى المكان )٢٠ث(.
*)وقوف ثبات الوسط( تبادل ثنى الجذع للجانبين.
*)وقوف( الوثب العريض من الثبات.
*)وقوف( العدو من ٣٠م – ٤٠م ويكرر.

النشاط التعليمي
والتطبيقي

*تثبيت أداء االقتراب ثم الحجلة ثم الخطوة ثم الوثبة.
*تعليم أداء المھارة كلھا مع التركيز على األداء الصحيح للمھارة.
*تصحيح األخطاء الخاصة باألداء.
*شرح النواحى القانونية الخاصة بالمھارة.

الختـام

)وقوف( أداء المشى حول الملعب.
)وقوف( أداء مرجحات للتھدئة.
)وقوف( أداء التحية واالنصراف.

ﻣﻠﺧص اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ

-١-

جامعة الزقازيق
كلية التربية الرياضية للبنين
قسم نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان
والمضمار

فاعليـة برنامـج تعليمى بالوسائـل الفائقـة فى
مستوى األداء واإلنجاز الرقمى لمسابقة الوثب
الثالثى لطالب المرحلة الثانوية

ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ
محمود إبراھيم محمود شعيب
ضمن متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية

إﺷﺮاف
دكتـــــور
حـــامـــد محمــود القنــــواتى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺗﻔرغ ﺑﻘﺳم اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ وطرق اﻟﺗدرﻳس
ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﻳن وﻧﺎﺋب رﺋﻳس
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق ﻟﺷﺋون اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟطﻼب ﺳﺎﺑﻘﺎ

دكتـــور
محمـــد أحمــــد رمـــزى

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن-ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

دكتــــور
جمــــال إمـــــام الســـيد

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﺑﻘﺳم ﻧظرﻳﺎت وﺗطﺑﻳﻘﺎت ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿﻣﺎر ﺑﻛﻠﻳﺔ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ
ﻟﻠﺑﻧﻳن – ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﻳق

١٤٢٨ھـ – ٢٠٠٧م

ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث وأﻫﻣﻳﺗﻪ:
ﺗﺗﺿﺢ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻰ أن ﺗﻌﻠم ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﻟﻣﻳدان واﻟﻣﺿـﻣﺎر ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـب
اﻟﺛﻼﺛﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻳـث ﻳﺗطﻠـب اﻟﺗوﺿـﻳﺢ اﻟـدﻗﻳق ﻟﺗﻛﻧﻳـك اﻷداء واﻟـرﺑط اﻟﺻـﺣﻳﺢ ﺑـﻳن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت

-٢اﻟﺗﻰ ﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟطﺎﻟب وﺗوﺟﻳﻬﻬﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳـذ اﻟواﺟـب اﻟﺣرﻛـﻰ ﺑﺄﻗـﻝ ﺟﻬـد وﻓـﻰ أﻗﺻـر وﻗـت ،وﻣـن ﻫـذا
اﻟﻣﻧطﻠــق وﻣــﻊ اﻻﺧــﺗﻼف اﻟواﺿــﺢ ﺑــﻳن طــرق أداء اﻟﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ أﺻــﺑﺢ ﻣــن اﻟﺿــرورى اﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ
اﻟﺣدﻳﺛــﺔ اﻟﺗــﻰ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺳــﻬم ﻓــﻰ ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻠــم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﻳم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﻌرﻓﻳــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻷداء
اﻟﻔﻧﻰ واﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﻳﺢ واﻟﺗﺻور اﻟـدﻗﻳق ﻟﻠﺗﺳﻠﺳـﻝ
اﻟﺣرﻛﻰ ﻟﻸداء وﻛﻳﻔﻳﺔ أداء اﻟﺗﻣرﻳﻧﺎت ﺑطرﻳﻘﺔ ﺻﺣﻳﺣﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺻورة أﻓﺿﻝ.
وﻣ ــن ﺧ ــﻼﻝ ﺧﺑـ ـرة اﻟﺑﺎﺣ ــث ﻓ ــﻰ اﻟﺗ ــدرﻳس  ،وﺟ ــد أن ط ــرق اﻟﺗ ــدرﻳس اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳ ــﺔ ﻏﻳ ــر ﻛﺎﻓﻳـ ــﺔ
ﻻﺳـﺗﻳﻌﺎب وﻓﻬــم اﻟطـﻼب ﻟﺣﺻــص اﻟﺗرﺑﻳـﺔ اﻟرﻳﺎﺿــﻳﺔ ،ﻓﻛــﺎن ﺿـرورﻳﺎ اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣـن اﻟﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻟﻣﺟﻬـزة
ﺑﺎﻟﺣﺎﺳــﺑﺎت اﻵﻟــﻰ ﺑﺎﻟﻣــدارس ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻟــذا ﻓــﺈن ﻫــذا اﻟﺑﺣــث ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠﺗطــوﻳر واﻟﺗﺣــدﻳث
وﺗطﺑﻳــق ﻣــﺎ ﻫــو ﺟدﻳــد ﻣــن وﺳــﺎﺋط ﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ﻣﺗﻌــددة ﺗﺧــدم اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ ،وذﻟــك ﻋــن ﺗﻔرﻳــد ﻋﻣﻠﻳــﺔ
اﻟــﺗﻌﻠم وﺗﻘــدﻳﻣﻬﺎ ﺑﺻ ــورة ﺟﻳــدة ﻣ ــن أﺟــﻝ اﻟوﺻ ــوﻝ ﻟﻠــﺗﻌﻠم اﻷﻣﺛ ــﻝ  ،وﻓــﻰ ﺿ ــوء اﻻﺗﺟﺎﻫــﺎت اﻟﺣ ــدﻳث
ﻟﻠﺗــدرﻳس وﻓــﻰ ﺿــوء اﺳــﺗﺧدام ﺗطﺑﻳﻘــﺎت اﻟﻛﻣﺑﻳــوﺗر ﻓــﻰ اﻟﻌﻣﻠﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ أﻗــدم اﻟﺑﺎﺣــث ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ
اﻻﺳــﺗﻔﺎدة ﻣــن اﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ وﺗوظﻳﻔﻬــﺎ وذﻟــك ﻟﻠﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻫــذﻩ ا ﻟوﺳــﺎﺋﻝ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻷداء واﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟطﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ.
أﻫداف اﻟﺑﺣث :
ﻳﻬدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻘﺗرح ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء
واﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟطﻼب اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺻﻣﻳم ﺑرﻣﺟﻳﺔ ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ
ﻣﻌدة وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ :
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷدا ء اﻟﻔﻧﻰ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛباﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻳر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟدىﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻝ اﻟﺗﻐﻳر ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻠوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداءاﻟﻔﻧﻰ واﻹﻧﺟﺎزاﻟرﻗﻣﻰ ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟدى ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث.
ﻓروض اﻟﺑﺣث :

-٣ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘراءات اﻟﻧظرﻳـﺔ وﻣـن ﺧـﻼﻝ اﺳـﺗﻌراض اﻟد ارﺳـﺎت اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أﻣﻛـن ﺻـﻳﺎﻏﺔ ﻓـروض
اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﺗوﺟـ ــد ﻓـ ــروق داﻟـ ــﺔ إﺣﺻـ ــﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧـ ــد ﻣﺳـ ــﺗوى ﻣﻌﻧوﻳـ ــﺔ  ٠.٠٥ﺑـ ــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳـ ــﻳن اﻟﻘﺑﻠـ ــﻰ واﻟﺑﻌـ ــدى
ﻟﻠﻣﺟﻣـ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳـ ــﺔ واﻟﺿـ ــﺎﺑطﺔ ﻓـ ــﻰ ﻣﺳـ ــﺗوى اﻷداء ﻟﺻـ ــﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳـ ــﺎس اﻟﺑﻌـ ــدى ﻟﻠﻣﺟوﻋـ ــﺔ
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ
 ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ إﺣﺻــﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى  ٠.٠٥ﺑــﻳن اﻟﻘﻳﺎﺳــﻳن اﻟﻘﺑﻠــﻰ واﻟﺑﻌــدى ﻟﻠﻣﺟﻣــوﻋﺗﻳن
اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
 ﺗوﺟ ــد ﻓ ــروق داﻟ ــﺔ إﺣﺻ ــﺎﺋﻳﺎ ﻋﻧ ــد ﻣﺳ ــﺗوى  ٠.٠٥ﺑ ــﻳن ﻣﻌ ــدﻝ اﻟﺗﻐﻳ ــر ﻟﻠﻣﺟﻣ ــوﻋﺗﻳن اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳ ــﺔ
واﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻓﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء واﻹﻧﺟﺎز اﻟرﻗﻣﻰ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث:
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻰ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﺻـﻣﻳم اﻟﺗﺟرﻳﺑـﻰ ﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﻳن إﺣـداﻫﻣﺎ ﺗﺟرﻳﺑﻳـﺔ
واﻷﺧرى ﺿﺎﺑطﺔ وﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﺑﻌدﻳﺔ واﻟﺗﺗﺑﻌﻳﺔ واﻟﻘﺑﻠﻳﺔ.
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث:
ﻳﺗﻣﺛــﻝ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ طــﻼب اﻟﺻــف اﻟﺛﺎﻟــث اﻟﺛــﺎﻧوى ﺑﻣدرﺳــﺔ ﻣﺣﺳــن اﻟﺛﺎﻧوﻳــﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ
ﺑﺑﺷﻼ ﺑﺈدارة ﻣﻳت ﻏﻣر ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟدﻗﻬﻠﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟدراﺳﻰ ٢٠٠٦م٢٠٠٧/م
ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث:
ﺗم اﺧﺗﻳﺎر ﻋﻳﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﻌﻣدﻳﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ،ﺣﻳـث ﺗـم اﺧﺗﻳـﺎر إﺣـدى ﻓﺻـوﻝ
اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺛﺎﻧوى وﻋددﻫم ) (٣٠طﺎﻟب وﺗم ﺗﻘﺳﻳﻣﻬم ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳــﺔ ) (١٥طﺎﻟــب طﺑــق ﻋﻠــﻳﻬم اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ اﻟﻣﻌــد ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝاﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻳد اﻟﺑﺣث.
 اﻟﻣﺟﻣوﻋ ــﺔ اﻟﺿ ــﺎﺑطﺔ ) (١٥طﺎﻟ ــب طﺑ ــق ﻋﻠ ــﻳﻬم ﻧﻔ ــس اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﻣﻬ ــﺎرى ﺑﺎﺳ ــﺗﺧدام أﺳ ــﻠوباﻟﺷرح اﻟﻧظرى واﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻠﻰ.
أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت:

-٤أﺟرى اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺳـﺢ ﻣرﺟﻌـﻰ ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺑدﻧﻳـﺔ اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟرﻗﻣـﻰ
ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ واﻻﺧﺗﺑﺎرات ا ﻟﺗﻰ ﺗﻘﻳس ﻫذﻩ اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﺗوﺻﻝ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :
اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺑدﻧﻳﺔ:
 )اﻟﺳرﻋﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻳﺔ( اﻟﻌدو ٥٠م. )اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن ﻓﻰ اﻟوﺛب ﻟﻸﻣﺎم( اﻟوﺛب اﻟﻌرﻳض ﻣن اﻟﺛﺑﺎت. )اﻟﻘدرة اﻟﻌﺿﻠﻳﺔ ﻟﻠرﺟﻠﻳن( اﺧﺗﺑﺎر اﻟوﺛب اﻟﻌﻣودى اﻟﻣﻌدﻝ.ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات:
ﻗــﺎم اﻟﺑﺎﺣــث ﺑﺗطﺑﻳــق اﻻﺧﺗﺑــﺎرات ﻗﻳــد اﻟﺑﺣــث ﻓــﻰ اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ
اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﺑﻠﻐــت ) ١٥طﺎﻟــب( ﻣــن ﻧﻔــس ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث وﺗــم ﺗطﺑﻳــق اﻻﺧﺗﺑــﺎرات
ﻟﺣﺳــﺎب اﻟﺻــدق ﺑﺎﺳــﺗﺧدام ﺻــدق اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟطرﻓﻳــﺔ ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﻳن اﻟرﺑﻳــﻊ اﻷﻋﻠــﻰ واﻟرﺑﻳــﻊ
اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻗﻳد ا ﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠطﻼب.
ﺛﺑﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎرات:
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗطﺑﻳق اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث ﻓـﻰ اﻟد ارﺳـﺔ اﻻﺳـﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ٕواﻋـﺎدة اﻟﺗطﺑﻳـق
ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟد ارﺳــﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ اﻟﺗــﻰ ﺑﻠﻐــت ) ١٥طﺎﻟــب( ﻣــن ﻧﻔــس ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن
ﺛﺑــﺎت ا ﻻﺧﺗﺑــﺎرات وذﻟــك ﺑﺣﺳــﺎب ﻣﻌﺎﻣــﻝ اﻻرﺗﺑــﺎط اﻟﺑﺳــﻳط ﻟﺑﻳرﺳــون ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺛﺑــﺎت اﻻﺧﺗﺑــﺎرات ﻗﻳــد
اﻟﺑﺣث.

اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ:
ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻣﻰ اﻟذى ﺳﺟﻠﻪ اﻟﻼﻋب ﻓﻰ اﻟﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻗﻳـد اﻟﺑﺣـث طﺑﻘـﺎ ﻟﻠﺷـروط اﻟﺗـﻰ
ﻳﺣددﻫﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ.
اﻷﺟﻬزة واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺑﺣث:
 -رﺳﺗﺎﻣﻳﺗر ﻟﻘﻳﺎس اﻷطواﻝ  ،ﺳﺎﻋﺔ إﻳﻘﺎف  ،ﺷرﻳط ﻗﻳﺎس.

-٥  ١٥ﺟﻬﺎز ﻛﻣﺑﻳوﺗر CD15 +ﻧﺳﺦ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ،ﻛﺎﻣﻳ ار ﻓﻳدﻳو. ﻟوﺣﺔ ارﺗﻘﺎء ﻟﻠوﺛب  ،أﻗﻣﺎع  ،ﻛرات طﺑﻳﺔ. ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﻣﺑﻳوﺗر ﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﻣﻌد وﻓق ﺧﺻﺎﺋص اﻟوﺳﺎﺋﻝ ﻓﺎﺋق اﻟﺗداﺧﻝ.اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗطﻼﻋﻳﺔ :
أﺟــرى اﻟﺑﺎﺣــث ﻋــدد ) (٣د ارﺳــﺎت اﺳــﺗطﻼﻋﻳﺔ ﺑﻬــدف اﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن ﺻــﻼﺣﻳﺔ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ
وﻣﻧﺎﺳ ــﺑﺔ اﻷﻣ ــﺎﻛن وﺻ ــﻼﺣﻳﺔ اﻷدوات واﻷﺟﻬـ ـزة واﻟﺗﺣﻘ ــق ﻣ ــن اﻟﺷ ــروط اﻟﻌﻠﻣﻳ ــﺔ ﻟﻼﺧﺗﺑ ــﺎرات واﻟﻌﻳﻧ ــﺔ
ٕواﺟ ارء اﻟﻘﻳﺎﺳﺎت اﻟﻘﺑﻠﻳﺔ.
اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ :
ﺗﻣـ ـ ـ ــت اﻟﺗﺟرﺑـ ـ ـ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ـ ـ ــﻳﺔ ﺑواﻗـ ـ ـ ــﻊ ﻋـ ـ ـ ــدد ) ٢ﺣﺻـ ـ ـ ــﺔ( أﺳـ ـ ـ ــﺑوﻋﻳﺎ وﻛـ ـ ـ ــﺎن زﻣـ ـ ـ ــن اﻟﺣﺻـ ـ ـ ــﺔ
) ٤٥دﻗﻳﻘﺔ( ﻟﻣدة ) (٨أﺳﺎﺑﻳﻊ.
اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ:
 ﺗم إﺟراء اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺗﺗﺑﻌﻰ ﻳوم اﻟﺳﺑت اﻟﻣواﻓق ٢٠٠٦/١٢/٢م.اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى:
 -ﺗم إﺟراء اﻟﻘﻳﺎس اﻟﺑﻌدى ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس اﻟﻣواﻓق ٢٠٠٦/١٢/٢٨م.

اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻰ:
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ. اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﻳﺎرى. -اﻟوﺳﻳط  ،ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻﻟﺗواء.

-٦ اﺧﺗﺑﺎر )ت( ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻔروق ﺑﻳن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻳن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﻳن وﻣﺗﺳﺎوﻳﺗﻳن ﻓﻰ اﻟﻌدد. ﻣﻌﺎﻣﻝ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺑﺳﻳط ﻟﺑﻳرﺳون. وﻗد اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﺣزﻣﺔ ا ﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ  SPSSﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔﺑﺎﻟﺑﺣث.
اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎت واﻟﺗوﺻﻳﺎت :
اﻻﺳﺗﺧﻼﺻﺎت :
ﻓﻰ ﺿـوء أﻫداف وﻓروض اﻟﺑﺣث واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗﺧﻠص اﻟﺑﺎﺣث ﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 أﺳﻬم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓـﻰ ﺗﺣﺳـﻳن ﻣﺳـﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻧـﻰ ﻟﻣﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـباﻟﺛﻼﺛﻰ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
 أﺳــﻬم اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﻰ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻓــﻰ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳــﺗوى اﻟرﻗﻣــﻰ ﻟﻣﺳــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛــباﻟﺛﻼﺛﻰ ﻷﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺟرﻳﺑﻳﺔ.
 -اﻟﺑرﻣﺟﻳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳــﺔ اﻟﻣﻌــدة ﺑﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟوﺳــﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘــﺔ ﻛﺎﻧــت ﻟﻬــﺎ ﺗــﺄﺛﻳ اًر ﻛﺑﻳـ ار ﻓــﻰ ﺗﺣﺳــﻳن ﻣﺳــﺗوى اﻷداء

اﻟﻔﻧـ ــﻰ واﻟﻣﺳـ ــﺗوى اﻟرﻗﻣـ ــﻰ ﻟﻣﺳـ ــﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛـ ــب اﻟﺛﻼﺛـ ــﻰ ﻣـ ــن ﺧـ ــﻼﻝ اﻟﻘـ ــدرة ﻋﻠـ ــﻰ ﺗوظﻳـ ــف اﻟﻣﻌﻠوﻣـ ــﺎت
واﻟﻣﻌ ــﺎرف اﻟﺗ ــﻰ ﻳﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑرﻧ ــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣ ــﻰ واﻟـ ـرﺑط ﺑﻳﻧﻬ ــﺎ ﻹﺗﻘ ــﺎن اﻷداء اﻟﺣرﻛ ــﻰ واﻟﺗواﻓ ــق ﺑ ــﻳن
ﻣﻛوﻧﺎت اﻷداء واﻟـذى ﻳﺳـﻬم ﻓـﻰ ﺗﺣﺳـﻳن اﻷداء اﻟﻔﻧـﻰ واﻟﻣﺳـﺗوى اﻟرﻗﻣـﻰ ﺑدرﺟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻻﻋﺗﻣـﺎد
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣ ارﻋـﺎة اﻟﻔـروق اﻟﻔردﻳـﺔ ﺑـﻳن

اﻟطﻼب وﺗﻘﻠﻳﻝ اﻷﺧطﺎء ﻓﻰ اﻷداء.

اﻟﺗوﺻﻳــــﺎت :
ﻓﻰ ﺿوء ﻧﺗﺎﺋﺞ واﺳﺗﺧﻼﺻﺎت اﻟﺑﺣث ﻳوﺻﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻰ:
 اﺳﺗﺧدام ا ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻰ اﻟﻣﻘﺗرح ﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟوﺛب اﻟﺛﻼﺛﻰ ﻟﻠﺗدرﻳس ﺑﺎﻟﻣدارس. اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑـرات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﻳن ﻓـﻰ اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳـﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻧـدوات واﻟﻣﺣﺎﺿـرات واﻟﻧﺷـراتﻟﻣﻌﻠﻣﻰ اﻟﺗرﺑﻳﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ ﻟﻠﺗوﻋﻳﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ.

-٧ إﻗﺎﻣ ــﺔ دورات ﺗدرﻳﺑﻳ ــﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣ ــﻰ ا ﻟﺗرﺑﻳ ــﺔ اﻟرﻳﺎﺿ ــﻳﺔ ﻳﺗﻌ ــرف ﻣ ــن ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ ﻛﻳﻔﻳ ــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣ ــﻝ ﻣ ــﻊاﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﻛﻳﻔﻳﺔ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرﻛﻳﺔ.
إﺟ ـراء د ارﺳــﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﺻﺻــﺎت رﻳﺎﺿــﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ وﻋﻠــﻰ ﻣ ارﺣــﻝ ﺳــﻧﻳﺔ ﻣﺗﻧوﻋــﺔ ﻓــﻰ اﻟــﺗﻌﻠمﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻣﻛن ﻓﻰ ﺗﻌﻠﻳم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻳﺎﺿﻳﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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The Research dilemma and its importance :
Research dilemma appears in the requirements of learning track
and field competitions which are the specific clarification for
performance

technique

and

correct

connection

between

the

information’s that students get and its directing for the implementation
of the motor duty by less effort in short time, and from this and with
the clear deference between the competitions methods performance
where it became necessary to use modern tolls witch can contribute in
helping educator

in presenting information’s of technique educator

on corrective under standing and specific vision for sequence motor
performance and how the exercises are performed by the correct way
to reach better education.
Through the ischolars work as a teacher of physical education it
was found that the traditional methods of teaching are insufficient to
the perfection of the basic skills of triple jumping. 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 school, which the state has made available for the
service of the educational process to keep pace with the academic and
technological advancement, especially that, modern educational policy
is oriented towards good planning and sound building and
thesustanied development , in addition to the use of modern
technology in the process of education and training.
The importance of this research appears as a trail for improving
the motor learning for trible jumping throw the provision of
educational program prepared due to the paints of Hypermedia and
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identifying the efficiently program the educational supposed program
for the level performance and the record achievements for triple
jumping competition for secondary students.

The Research Aims :
This research aims to identify the efficiently of educational
program by using the hypermedia methods on the level performance
and the record for triple Jumping for scendery students through
diesigning educational program prepared due to the acharacteristics fo
the hypermedia methods for triple jumping.

The research Supposed :
- There are deference’s between the sequences measuring for the
officially group in level performance for benefit of the
consequence measuring for the experimental group.
- There are deference’s between the previous and consequence
measuring for the officially and experimental group in the
achievement level competitions triple jumping for the benefit of
the consequence measuring for both groups.
- There are deference’s between the changing rat for both groups
in achievement level for competitions triple jumping for the
benefit of the consequence measuring for both groups for the
benefit for the changing rate of experimental group.

The research curriculum :
The research used the experimental curriculum with using the
experimental designing for 2 group and with applies the previous and
consequence measures.

The Research Community :
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The research community in the thirde grade secondary students
in Mohssine scendery school for boys and girls in Bishlla in Mitte
Gamre administration, Dakhalia Governorate , the year 2006-2007.

The research Samples:
The main research sample contained (30) students schosen by
the randowm way from the research community.
The Tools for Collecting Data:
The researcher made achech to identify the physical contents
which contributed in the competitions achievement level triple jump
and the tests with measures this contents and conveys the following
tests:

The Used Tests:
The physical Tests:
- (sprint) running 30M.
- Muscular power for feet in long jump.
- Muscular power for feet in vertical jump test.
The honesty of tests:
The researcher applied the tests under the research in the third
recondnaiss acne study and the study group which contained (15
students) from the same research community and the tests were
applied from measuring honesty with using the honesty of comparing
parties through comparing between the lower and the higher to be
assure from the honesty tests under research by differentiating levels
for students.
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The stability of tests:
The researcher applicated the tests under research in the third
reconnaissance and replicating in the reconnaiss ance study group (15
studets) from the same research society for checking the tests stability
of tests under research.
The achievement level tests :
The researcher accounted the achievment level which the player
recorded in the competition under research according the specific
rules of each competition.
The used tools and equipments in the research:
- Restameter for measiuring lengths, stopwatch, measure tape.
- 15 lap tops 115C.Ds as copies for the educational program, vido
camera.
- Jumping tables, funnels, medical balls.
- Educational computer set according hypermedia characteristic
methods.

The Reconnaissance studies :
The research made (3) reconnaissance studies aiming to make
sure from the proportion of the equipment and verifty from the
scientific terms for tests and the samples and previous measures.

The main experience :
In fact the main experience included (2 educational units)
weakly the lecturer period was (45 minutes) from (8) weeks.
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The consequence Measure:
The researcher has made the consequence measuring Thursday
in 28/12/2006.

Statistical Manipulations:
The scholar , after finshining the applied stage, has gathered the
score precisely and tabulated them and manipulated them statistically.
- Th “SPSS” program, edition no. 9. for the following statistical
manipulations.
- The arithmetic median.
- Sken ness coefficient age deviation.
- Correlation of improvement ratios.

The abstracts and recommendations:
The Recommendations :
From what said before, the researcher could extract the
following:
- The educational program contributed with using the hypermedia
methods to improve the level performance and the level
achievment of triple jumping for mental group.
- The educational program contiributed positively in the level
performance and the level achievment of the compeition for
triple jumping through the ability of employing information’s
and knowledge with the educational program includes and
connecting between them for performance deftness of motoar
performance and the adjustment between the performance
contents with contribute in improving the levels of achievment
by a higher degree of independence on the practical model
beside helping education with using hypermedia method of
minify mistakes.

-٦-

The recommendation :
The researcher recommended the following :
- Using the supposed educational program for teaching

the

content triple jumping for students in schools.
- Producing many educational computer software prepard by
employing the hypermedia technology on track and field for
schools students.
- Pro ducing many software on the various sporting activities and
training the coaches and teachers of physical education in how
to desing software and employing them in education.
- Urging the experts specialized in the field of technology to
design soft ware for teaching the various sporting skills in the
ministry of education in other academic subjects, in addition to
seeing academic and educational standards for the design of
software.
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