
  خفض قلق االختبارالتحصيل المعرفي و  على جزالتعلم المتما تأثير استخدام

 في الكرة الطائرة   و تعلم بعض المهارات األساسية

 . خالد رمضان محمد شاهين د 

    :  المقدمة ومشكلة البحث
تأثرت بشكل واضح    التعليم  استراتيجيات  ، و   مقاييس تقدم األمم   مأصبح التطور التكنولوجي من أه    

تعلم على  علم والم  وايجابي بهذا التطور، وتكنولوجيا التعليم أصبحت األن النافذة التي يطل منها الم  
تكنولوجية    تقنيات ولتحسين العملية التعليمية البد من اإلستعانة باستخدام  عالم المعرفة والمعلومات ،  

تعلم لتنويع  تعلم وإتاحة الفرصة أمام الم  علم والم  الم    تفعيل دور المشاركة بينلوالتي تعمل بدورها  متعددة  
 وتزويده بالمعارف والمعلومات وتساعده على االحتفاظ بهذه المعلومات ألطول فترة ممكنة .خبراته 

للوسائل       مستمر  بشكل  والتحديثات  النظم  أحدث  بإدخال  التعليمية  المؤسسات  معظم  وأهتمت 
وأساليب التعليم المختلفة التي تعتمد على التكنولوجيا حتى تضمن الحصول على أكبر فاعلية واستفادة  

 ممكنه لتطوير العملية التعليمية . 
رات السريعة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي  أصبح يتميز بالتغي والعصر الذي نعيش فيه األن      

وتقنية المعلومات ، لذا كان الزامًا على المؤسسات التعليمية والتربوية مواكبة هذه التغيرات والبحث 
ونقص   المتعلمين  أعداد  وزيادة  المعلومات  كثرة  لتجابه  متنوعة  تدريسية  وأساليب  استراتيجيات  عن 

 المعلمين . 
ا    للتقدم  للتعلم ، فوسائل استراتيجيات و لتكنولوجي والعلمي ظهرت  ونتيجة  طرق وأساليب جديدة 

الحياة التي نعيشها األن ومن هذه المجاالت المجال   التقنية األن أصبحت تدخل في جميع مجاالت 
التعليمية الحديثة والمناسبة لعصرنا والتي من الممكن    التقنيات التعليمي ، حيث ظهرت الكثير من  

الموقف    اإلستفادة وإثراء  التعليمية  العملية  وتحسين  المعلومات  توصيل  في  عليها  واالعتماد  منها 
 . التعليمي ومنها ظهور التعلم المتمازج 

ومع زيادة اإلقبال وانتشار تقنيات التعلم اإللكتروني واستخدامه في الموقف التعليمي الذي يضم       
من خالل تجارب األبحاث العملية والعلمية عن   ختلفةعليم المتمؤسسات ال توصلت  ،الم علم والم تعلم 

إيجابية ألهمية استخدام التعلم األلكتروني في العملية التعليمية ، وبعد فترة   طرق الباحثين إلى نتائج
يعاني من بعض   التعلم اإللكتروني  إلى أن  الدراسات والبحوث  العديد من  من االستخدام توصلت 

 ان الزامًا على المهتمين بالعملية التعليمية البحث  ونتيجة لذلك ك ،جوانب القصور
تعليمي نظام  التعلم    عن  ومزايا  اإللكتروني  التعلم  مزايا  بين  تجمع  جديدة  تعليمية  طريقة  أو  جديد 
يعتبر مزيج من االثنين و من الممكن أحداث  حيث  ،  ج  ز ما سمي بالتعلم المتماالتقليدي ، فظهر  

 العملية التعليمية . تطور وطفره في تحسين 



أو المزيج   التعلم المدمجوهناك العديد من المسميات التي تطلق على التعلم المتمازج ومنها :        
، وهو أحد أنماط التعلم التي يندمج فيها التعليم  التعلم الخليط  أو  لف  ؤ التعلم الممزوج ، التعلم الم  أو

إطار واحد ، حيث توظف أدوات التعلم اإللكتروني سواء  اإللكتروني مع التعلم الصفي التقليدي في  
المعتمدة على البرمجيات التعليمية أو على شبكة اإلنترنت في الدروس داخل معامل الحاسب اآللي  

وجهًا لوجه معظم األحيان    أو األماكن التي يلتقي فيها الم علم مع الطالب ويصبحوا  أو الفصول الذكية
. (8 :168 ) 

م المتمازج ي عد نموذج  أو شكل من أشكال تطور التعلم اإللكتروني ، وأصبح من أكثر  والتعل       
المهتمين بالعملية  أشكال التكنولوجية الحديثة وأوسعها انتشارًا وذلك في أواخر التسعينات ، وكثير من  

يث يشتمل على  بين التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني ، ح  تدمجوصفوه بعملية التعلم التي   التعليمية
 .أساليب وتقنيات كثيرة وحديثة 

وما حدث فيها نجد أن في  المعتمدة على األساليب التكنولوجية  عملية التعلم    تطوروإذا تتبعنا        
  الثمانينات كان أعتماد كثير من األفراد المهتمين بالعملية التعليمية على األقراص المدمجة للتعليم ، 

والم تعلم ، ثم    الم علمولكن استخدام هذه األقراص تفتقر لمميزات كثيرة أهمها التفاعل اإليجابي بين  
وهنا قل الدور اإليجابي واألساسي الذي يلعبه    ات االنترنت كالتعلم اإللكتروني من خالل شبظهر  

تتفادي عيوب وسلبيات  الم علم في الموقف التعليمي ، ثم جاءت محاوالت كثيرة لتطوير عملية التعلم ل
الطرق السابقة والتي من أهمها التفاعل االجتماعي اإلنساني بين أطراف العملية التعليمية )الم علم  
والم تعلم( ، فجاء التعلم المتمازج ليحل محل هذه الطرق ويحقق التفاعل الذي نريد تحقيقه واألساس  

تعلم االستفادة من إيجابيات التعلم التقليدي الم  الم علم و  ح الفرصة أمام  ي في عملية التعلم بحيث يت
        هذه الطرق .والتعلم اإللكتروني ومعالج لسلبيات 

ما بين أشكال التعلم المباشر على األنترنت وغير المباشر  والتعلم المتمازج استراتيجية تجمع         
نترنت ، في حين إن التعلم  ، وعادة ما يعني التعلم اإللكتروني المباشر على األنترنت استخدام اإل

مثال هذا النوع من المزج  برنامج تعليمي  و  غير المباشر هو الذي يحدث في إطار الصفوف التقليدية  
الم   توجيه  يوفر  حين  في   ، األنترنت  على  مباشرة  بحثية  ومصادر  دراسية  مواد  وجلسات يوفر  علم 

  (   67: 7التدريب الصفية وسيطة أساسية للتعلم .)  



للتعليم    ويعد      كبيرًا  رافدًا  ويعتبر   ، التقليدية  التربوية  التعلم  ألساليب  مكماًل  المتمازج  التعلم 
،  الجامعي الذي يعتمد على المحاضرة ، وهو في حقيقته شكل من أشكال تطور التعلم اإللكتروني  

وجيا للمتعلمين مجموعة  ويرى بعض التربويين أنه يعد بدياًل عن التعلم اإللكتروني ، حيث تقدم التكنول
 (  6:  15) من البدائل تجعلهم أكثر أهتمامًا بالتعلم .  

أقل تكلفة    أصبحإنه  للتعلم اإللكتروني ، بل    المنطقي  و  أن التعلم المتمازج هو البديل العلمي      
علم  الم    بين دور   مزج  أوخلط  :    به الحديث تطورًا ، ويقصد    أكثر أنواع التعلممن    أعلى عائدًا وو  

في   مع    الصفوفالتقليدي   ، التعلم    علم  الم    دورالتقليدية  التعلم  في  بين  يجمع  فهو   ، اإللكتروني 
 (  4:  9التقليدي والتعلم اإللكتروني .) 

تطبيق         المتمازج  التعلم  و أن  تكنولوجية  لتقنيات  برؤية مستحدثات  قديمة  تعليمية  استراتيجيات 
تتضمن    ، ويتميز بكونه استخدام مزيج من طريقتين للتعلم ، أحدهما  المحاضرات   ات في قاع  حديثة

تهتم بالتعلم في    أساليب التعلم التكنولوجية التي تتم من خالل اإلنترنت والتقنيات الرقمية ، واألخرى 
  مدرب   و  إلى موجه  المحاضرات داخل قاعة    الم علمالقاعات الدراسية التقليدية ، وفيه يتحول دور  

 (   99:  3) .للطالب  
الحديثة لطرق التعلم وهو  تقنيات الوالتعلم المتمازج ظهر نتيجة التطور الهائل الذي حدث في   

عبارة عن طريقة مبتكرة تثري العملية التعليمية وتحل مشاكل عديدة ، وأصبحت المؤسسات التعليمية  
مستوى األداء ، وهو منظومة تعلم وتعمل على تحسين  علم والم  تعتمد عليها حيث أنها تلبي حاجات الم  

 من دمج التعلم التقليدي بالتعلم اإللكتروني .
أصبح  و    ،   مثل المجاالت األخرى التي تأثرت بالتطور التكنولوجي  مثلهوالمجال الرياضي     

الحركي حتى نحسن من  التكنولوجية    بالتقنيات واالستراتيجيات من الضروري االستعانة   التعلم  في 
والمجال الرياضي يشمل عدة رياضات منها رياضة مستوى األداء ونرفع من مستوى قدرات الطالب ،  

  ، الطائرة  الطائرة  الكرة  لها    الكرة  التي  الرياضات  التربية  لدرسها  ت  يتممقررات  من  كليات  طالب 
رة الطائرة بطئ تقدم مستوى الطالب من  الرياضية ، الحظ الباحث خالل تدريسه للطالب لمقرر الك

 وبالتالي يؤثر ذلك على الناحية العملية والنظرية ، والحظ زيادة قلق الطالب قبل الدخول لالختبار  
ذلك إلى طريقة التدريس التي تستخدم مع الطالب وهي   كل  وقد أرجع الباحث   التعليمي ،  اهممستو 

( حيث رأى الباحث االستعانة بطريقة أخرى بجانب    الطريقة التقليدية ) الشرح وأداء نموذج عملي
وخفض قلق االختبار لديهم ،  تحسين مستوى الطالب من جميع الجوانب  لمحاولة  الطريقة التقليدية  



وهي التعلم المتمازج كأحد االستراتيجيات التكنولوجية    جديدةمما دفع الباحث أن يستخدم استراتيجية  
دة منها في تعلم المهارات األساسية ورفع المستوى المعرفي وخفض الحديثة التي من الممكن االستفا

مستوى قلق االختبار لدى الطالب ، وعلى حد علم الباحث لم يطرق أحد الباحثين إلى استخدام التعلم  
وتحسين المستوى المعرفي وخفض قلق االختبار في الكرة    المهارات األساسية  بعض   المتمازج في تعلم

على    جز التعلم المتما  تأثير استخدامى الباحث القيام بهذا البحث بهدف التعرف على  الطائرة ، لذا رأ
 . في الكرة الطائرة  التحصيل المعرفي و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية

 هدف البحث : 
التعرف    إلى  البحث  استخدام  على  يهدف  المتما  تأثير  و    جز التعلم  المعرفي  التحصيل  على 

 .في الكرة الطائرة  خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية
 فروض البحث: 

قياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات ال  -  1
و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات   التحصيل المعرفيالبعدي للمجموعة الضابطة في  

 ) عينة قيد البحث ( لصالح القياس البعدي. في الكرة الطائرة األساسية
قياس توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات ال  -  2

و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات   التحصيل المعرفيالبعدي للمجموعة التجريبية في  
 ) عينة قيد البحث ( لصالح القياس البعدي. ةفي الكرة الطائر  األساسية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة    -  3
في الكرة    و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية  التحصيل المعرفي  والتجربيبة في

 التجريبية . )عينة قيد البحث ( لصالح المجموعة  الطائرة
 مصطلحات البحث :

 التعليم اإللكتروني : 

تعليمي    هو      للحاسب جديد  أسلوب  الحديثة  التقنيات  استخدام  على  والشبكة    اآللي  يعتمد 
العالمية للمعلومات ووسائطها المتعددة مثل األقراص المدمجة والبرمجيات التعليمية والبريد اإللكتروني  

 (  23:  24) وغيرها من التقنيات الحديثة . وساحات الحوار والنقاش
 : التعلم المتمازج



من التعلم التقليدي والتعلم   كالً  وإيجابيات مميزات و بين  مزيج أو دمج عبارة عنهو       
الطالب ويلتقى معهم الم علم وجهًا لوجه ويوفر  منه يستفيد واحد في نموذج متكامل  اإللكتروني

 بحث إجرائي() عائد تعليمي .حقيق أكبر  الوقت والجهد وي
 جراءات البحث: إ

   : البحث منهجأواًل : 
 – واستتتتتتتتتتتعان بالتصتتتتتتتتتتميم التجريبي ذو القياس )القبلي    التجريبي  المنهج الباحث   استتتتتتتتتتتخدم   

  .البحث  هذا لطبيعة ين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة ، وذلك لمناسبتهتالبعدي( لمجموع

  مجتمع وعينة البحث:ثانيًا : 
طالب المستوى الرابع بكلية التربية قسم التربية البدنية بجامعة جازان    وهمتم اختيار مجتمع البحث       

( طالبًا ، وقام  34م ( ويبلغ عددهم ) 2020م / 2019بالمملكة العربية السعودية للعام األكاديمي ) 
من إجمالي مجتمع    تقريباً   %(76( طالبًا بنسبة قدرهتتتتا )  26عينة عشوائية بلغ قوامها )    الباحث باختيار

 ( طالبًا.  13بلغ قوام كل مجموعة )  نالبحث وتم تقسيمهم إلي مجموعتين متساويتي 
األولى ويطبق عليها  المجموعة  التجريبية  المجموعة  المتمازج طريقة  :  المعرفي    في  التعلم  التحصيل 

 .ت األساسية في الكرة الطائرة تعلم بعض المهارا  وخفض قلق االختبار و
في التحصيل المعرفي وخفض   التقليدية  الطريقة: المجموعة الضابطة ويطبق عليها    والمجموعة الثانية

 . تعلم بعض المهارات األساسية في الكرة الطائرة قلق االختبار و  
خارج العينة األساسية كعينة استطالعية    من  عينة من نفس مجتمع البحث ولكن  باختياروقام الباحث     

لعدم انتظامه في    طالب واحد ( طالب ، وتم استبعاد    7الستخدامها في المعامالت العلمية بلغ قوامها )  
 .الحضور 

( طالبًا وذلك في جميع    33مجتمع البحث والبالغ عددهم )  ألفراد  وقام الباحث بإيجاد التجانس      
 ( .  3،  2،  1ول ) جد الالمتغيرات قيد البحث وذلك يوضحه 

 
 
 

 (  1جدول ) 
 التوصيف االحصائى ألفراد مجتمع البحث فى متغيرات 

 التحصيل المعرفى (   –قلق االختبار   –الطول  –الوزن  –السن ) 
 33ن = 



معامل   ع ± الوسيط س / القياس وحدة  المتغيرات
 االلتواء 

 0.148 0.87 20.00 20.45 سنة  السن 
 0.046 4.54 68.00 68.69 الكيلو جرام  الوزن 
 0.733 2.62 170.00 170.52 السنتيميتر  الطول

قلق  
 االختبار 

 0.809 4.19 86.00 85.73 الدرجة  الجانب النفسى واالنفعالى 
 0.227 - 2.06 37.00 36.48 الدرجة  الجانب االجتماعى
 0.226 4.37 45.00 46.48 الدرجة  الجانب الجسمى 
 0.728 - 2.45 30.00 29.94 الدرجة  الجانب العقلى 
 0.104 - 8.46 197.00 196.73 الدرجة  المجموع الكلى 

 0.400 2.28 18.00 18.48 الدرجة  التحصيل المعرفى 
المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل ( إلى    1تشير نتائج جدول )  

، كما يتضح    الوزن ، الطول ، قلق االختبار ، التحصيل المعرفى ( السن ،  )  لتواء لمتغيرات  األ
اإللتواء   ت راوح معامالتمتغيرات حيث ت تلك الفى  إعتدالية توزيع أفراد مجتمع البحث  من الجدول  

 ( .  3بين )  ±  
 (  2جدول ) 

 البدنية قيد البحث  التوصيف االحصائى ألفراد مجتمع البحث فى متغيرات
 33ن = 

 البدنية  المتغيرات
وحدة  االختبارات قيد البحث 

معامل   ع ± الوسيط س / القياس
 االلتواء 

 0.301 - 0.64 10.02 10.12 الثانية  الجري المكوكي مختلف اإلبعاد الرشاقة 
 0.131 1.48 11.58 11.82 السنتيميتر الوقوفثنى الجذع أماما من  المرونة 

 0.010 0.59 7.18 7.13 المتر ( ك  1.5رمي كرة طبية ) قدرة الذراعين 
 0.177 - 2.16 27.34 26.84 السنتيميتر الوثب العمودي من الثبات قدرة الرجلين 

 0.421 - 1.07 12.00 11.82 الدرجة التصويب على الدوائر المتدخلة  الدقة 
 0.580 - 1.15 11.00 10.55 الدرجة رمي واستقبال الكرات  التوافق 

 0.636 - 5.74 65.00 63.06 الكيلو جرام قوة القبضة قوة الذراعين 



( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى والوسيط ومعامل   2تشير نتائج جدول )  
إعتدالية توزيع أفراد مجتمع البحث ، كما يتضح من الجدول  البدنية قيد البحث    لمتغيرات للتواء  األ

 ( .  3اإللتواء بين )  ±  ت راوح معامالتمتغيرات حيث ت تلك الفى 
 (  3جدول ) 

 المهارية قيد البحث  التوصيف االحصائى ألفراد مجتمع البحث فى متغيرات
 33ن = 

وحدة  المهارية  قيد البحث المتغيرات
معامل   ع ± الوسيط س / القياس

 االلتواء 
 1.778 - 2.57 21.00 20.63 الدرجة مهارة اإلرسال من أعلى المواجه ) تنس ( 

 0.522 1.96 11.00 11.41 الدرجة اإلعداد األمامي مهارة 
 1.111 1.81 58.00 56.48 الدرجة ةالساحق  ةمهارة الضرب

المعيارى والوسيط ومعامل ( إلى المتوسط الحسابى واإلنحراف    3تشير نتائج جدول )  
إعتدالية توزيع أفراد مجتمع البحث  ، كما يتضح من الجدول  المهارية قيد البحث    لمتغيرات للتواء  األ

 ( .  3اإللتواء بين )  ±  ت راوح معامالتمتغيرات حيث ت تلك الفى 
الضابطةوقد        ، التجريبية   ( البحث  مجموعتي  بين  التكافؤ  بإيجاد  الباحث  ج  قام  في  ميع  ( 

التحصيل المعرفي   ،  قلق االختبار،    (  الوزن   –الطول    –السن  متغيرات النمو )المتغيرات قيد البحث  
 ( توضح ذلك. 6،  5،  4 ) لجداو االختبارات البدنية واالختبارات المهارية و  ، 

 (  4جدول ) 
 داللة الفروق بين متوسطى قياسات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

 التحصيل المعرفى (   – قلق االختبار  –الطول  –الوزن  –السن ) 
 13=  2= ن  1ن                                                                          

 وحـدة القياس  المتغيرات
الفرق بين   المجموعة الضابطة  التجريبية المجموعة 

 المتوسطين 
 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

 0.353 0.16 0.87 20.62 0.97 20.46 سنة  السن 
 1.04 1.62 3.90 70.31 4.89 68.69 الكيلو جرام  الوزن 
 0.313 0.16 2.24 170.23 2.63 170.07 السنتيميتر  الطول

قلق  
 االختبار 

 0.577 1.00 4.44 86.23 4.55 87.23 الدرجة  واالنفعالى الجانب النفسى 
 0.444 0.38 1.60 36.69 2.36 36.31 الدرجة  الجانب االجتماعى
 1.529 2.15 3.99 45.85 3.92 48.00 الدرجة  الجانب الجسمى 



 1.228 1.15 1.75 30.61 2.69 29.46 الدرجة  الجانب العقلى 
 1.410 5.47 5.61 195.23 7.41 200.00 الدرجة  المجموع الكلى 

 0.077 0.08 2.50 18.38 2.18 18.46 الدرجة  التحصيل المعرفى  
 2.06=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

ه توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطى قياسات مجموعتى ( أن  4يتضح من جدول )  
التحصيل     –قلق االختبار    –الطول    –الوزن    –) السن  في متغيرات    البحث التجريبية والضابطة  

 . تكافؤ المجموعتين فى تلك المتغيرات مما يدل على  (المعرفى 

 (  5جدول ) 

 داللة الفروق بين متوسطى قياسات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 

 فى المتغيرات البدنية قيد البحث

 13=   2= ن  1ن

وحـدة  البدنية قيد البحث  المتغيرات
 القياس

المجموعة  
 التجريبية 

المجموعة  
الفرق بين   الضابطة

 المتوسطين 
 قيمة 
 " ت "

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س
 635. 0.10 0.47 9.77 0.31 9.87 الثانية  مختلف اإلبعادالجري المكوكي 

 0.257 0.12 1.20 12.87 1.22 12.75 السنتيميتر ثنى الجذع أماما من الوقوف
 0.339 0.14 0.80 7.79 1.16 7.65 المتر ( ك  1.5رمي كرة طبية )

 1.917 1.62 2.38 28.94 2.75 27.32 السنتيميتر الوثب العمودي من الثبات
 0.466 0.24 1.03 12.31 1.60 12.07 الدرجة التصويب على الدوائر المتدخلة 

 0.00 0.00 1.46 10.84 1.46 10.84 الدرجة رمي واستقبال الكرات 
 1.145 2.15 5.60 66.30 4.31 64.15 الكيلو جرام قوة القبضة

 2.06=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 
ه توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطى قياسات مجموعتى ( أن  5يتضح من جدول )  
تكافؤ المجموعتين فى  مما يدل على  البدنية قيد البحث ،  في متغيرات    البحث التجريبية والضابطة  

 .  تلك المتغيرات 

 (  6جدول ) 
 داللة الفروق بين متوسطى قياسات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة 



 فى المتغيرات المهارية قيد البحث
 13=   2= ن  1ن

وحـدة  المهارية قيد البحث المتغيرات
 القياس

المجموعة  
 التجريبية 

المجموعة  
 الضابطة

الفرق  
بين 

المتوسط 
 ين

 قيمة 
 " ت "

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

 0.167 0.08 2.45 21.00 1.60 20.92 الدرجة اإلرسال من أعلى المواجه ) تنس ( مهارة 
 0.521 0.38 1.87 11.23 2.10 11.61 الدرجة اإلعداد األمامي مهارة 

 0.725 2.23 5.96 59.53 6.90 57.30 الدرجة ةالساحق  ةمهارة الضرب
 2.06=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

ه توجد فروق غير دالة إحصائيًا بين متوسطى قياسات مجموعتى ( أن  6يتضح من جدول )  
تكافؤ المجموعتين  مما يدل على  المهارية قيد البحث ،  في متغيرات    البحث التجريبية والضابطة  

 . فى تلك المتغيرات 

   -وسائل وأدوات جمع البيانات :ثالثًا :  
 -التالية:واألدوات الوسائل إلى  المتعلقة بهذا البحث لجمع البيانات والمعلومات إستند الباحث 

 -: المرجعيةوالدراسات   المراجع -1
 (1البحث )  بموضوع هذا  العلمية المتخصصة  المراجعالسابقة و الدراسات    بعض   تم االطالع على    

 وذلك (28()27()26()25)(21() 20()19()18()17()16()15()14()11)(10()6()4()2)
   الستفادة منها في تعضيد نتائج البحث الحالي .ل

 -األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: -2
 مانيزيا . جهاز ريستاميتر لقياس الطول بالسنتيمتر .

 سم . 30سم ×  30( قطع خشب   10عدد )  ميزان طبي لقياس الوزن بالكيلو جرام . 
 ( صندوق يوضع فيه الكرات . 3عدد )  ساعة إيقاف رقمية لقياس الزمن.

 شبكة أنترنت  موديم 
 هاتف محمول  13 ( كرة طائرة . 30عدد ) 

 ( أقالم طباشير . 4عدد )  ملعب كرة طائرة مجهز . 
 حواجز أقماع

 كرات طيبة وزن كيلو ونصف مقاعد سويدي 
 -المقابلة الشخصية : -3

إجراء عدة مقابالت شخصية مع مجموعة من السادة الخبراء في مجال رياضة الكرة الطائرة  تم  
(، وذلك الستطالع آرائهم ،  1( خبراء، مرفق )3( خبراء، ومجال طرق التدريس وعددهم ) 3وعددهم )



س مستوى  ومدى مناسبة االختبارات المهارية لقيا  ا واختباراتهصفات البدنية الخاصة بالكرة الطائرة  لحول ا
 .  وتحديد الشكل التنظيمي والتوزيع الزمني التعليمي المقترح برنامجالحول و األداء المهاري 

 ( 10،  6،  4مرفق )  -االستمارات : - 4
استطالع أراء الخبراء حول الصفات البدنية الخاصة بلعبة الكرة الطائرة واالختبارات التي تقيسها  

 .   وتحديد الشكل التنظيمي والتوزيع الزمنيواالختبارات المهارية والبرنامج التعليمي المقترح 
  -االختبارات المستخدمة في البحث : - 5
   -: التحصيلي المعرفيختبار اال  -أ 

 مرفق   (10()م 2018)  بأعداده  الباحث قام    الذي  التحصيلي المعرفي  ختباراالقام الباحث بتطبيق     
 .تم تقنين االختبار من قبل على نفس العينة ومن نفس المجتمع و  . (2)

: حيث قام الباحث من قبل بإيجاد الصدق المنطقى الختبار التحصيل  بالنسبة لصدق االختبار
بعرض االختبار على مجموعة من السادة الخبراء فى مجال طرق تدريس الكرة  المعرفى ، وذلك  

الطائرة وذلك إلبداء رأيهم حول مناسبة هذا االختبار على قياس التحصيل المعرفى لمقرر الكرة  
الطائرة لطلبة المستوى الرابع بكلية التربية البدنية جامعة جازان ، وقد أجمع السادة الخبراء بنسبة  

 على مناسبة هذا االختبار فيما يقيس . %(  100)

االختبار:  لثبات  ثبات    بالنسبة  إيجاد معامالت  الثبات   الختبار تم  تراوح معامل  قبل حيث  من 
(  0.957ات لمجموع البحث )ب( في حين بلغ معامل الث 0.947،    0.783لمحاور المقياس ما بين ) 

 .   وهذه المعامالت تتمتع بنسبة مقبولة من الثبات 
 (3مرفق )  -: قلق االختبار مقياس   - ب

( 52ويتضمن المقياس عدد )(    22م ( )2008نائل إبراهيم أبو عزب )    المقياس  قام بإعداد 
(   21: 1نفعالي ويشتمل على العبارات من ) ( أبعاد هم الجانب النفسي واإل 4عبارة موزعة على عدد )

العبارات من )   ( ، والجانب الجسمي ويشتمل على    32:    22، والجانب االجتماعي ويشتمل على 
( ، ويتم اإلستجابة    52:    45( ، والجانب العقلي ويشتمل على العبارات من )    44:    33العبارات من )  

( درجات  4( درجات ، بدرجة كبيرة )5درجة كبيرة جدًا )على عبارات المقياس في ضؤ ميزان خماسي ) ب
( درجات ، بدرجة قليلة )درجتان( ،  بدرجة قليلة جدًا )درجة واحدة( وتبلغ الدرجة 3، بدرجة متوسطة ) 
  ( درجة ، وكلما أرتفعت الدرجة أرتفع مستوى قلق االختبار .    260القصوى للمقياس ) 

 (  5) مرفقاضة الكرة الطائرة:  االختبارات البدنية الخاصة بري -ج
تم اإلطالع على بعض الدراسات السابقة والمراجع العلمية المتخصصة التي تناولت المتغيرات  

تقيسها التي  واالختبارات  الطائرة  الكرة  برياضة  الخاصة  ()  20() 19()18ت()16() 14()6() 4)البدنية 
الخبراء   رأيلوفق  االختبارات    تم اختياروقد    ( خبراء3تم عرضها على )  وتم تجميعها ثم  (28)(27()26)

 - االختبارات البدنية التالية: على
 لقياس " الرشاقة " اختبار الجري المكوكي مختلف اإلبعاد  -
 لقياس " المرونة " من الوقوف اختيار ثنى الجذع أماماً  -



 لقياس " قدرة الذراعين " ك ( 1,5) كرة طبية  دفعاختبار  -
 لقياس " قدرة رجلين "  العمودي من الثبات اختبار الوثب  -
 لقياس " الدقة "  اختبار التصويب على الدوائر المتدخلة -
 لقياس " التوافق "  اختبار رمي واستقبال الكرات  -
 اختبار قوة القبضة لقياس " القوة العضلية للذراعين "   -

 ( 7) مرفق: المهاريةاختبارات  -د
  مجال رياضة الكرة الطائرة   فيالمراجع العلمية المتخصصة  باالطالع على العديد من  قام الباحث  

االختبارات  (  28) (27() 26()20()19()18ت()16()14()6()4) األداء    التيلتحديد    المهاري تقيس 
( للوقوف 1)مرفق  ( خبراء في مجال رياضة الكرة الطائرة 3تم عرضها على ) ثم    للمهارات قيد البحث،

  اختارعلى مدى مناسبتها لقياس مستوى األداء المهاري ألفراد عينة البحث في المهارات قيد البحث، وقد  
تم االستعانة    و  التي تتناسب مع قياس المهارات األساسية قيد البحث   االختبارات   مجموعةالسادة الخبراء  

 بها. 
  -: االستطالعيةالدراسة رابعًا :  

إلى    م2019/  9  /15  الموافق    األحد تم إجراء الدراسة االستطالعية خالل الفترة من يوم  
من نفس    ( طالب 7بلغ قوامها)على عينة الدراسة االستطالعية  م  9/2019/ 24الموافق  الثالثاءيوم  

 : وكان الهدف منها و لكن من خارج عينة البحث األساسية ولها نفس خصائصها مجتمع البحث 
 المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث. إلجراء -
 التحقق من مدى صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث. -
 األساسية.التحقق من مدى مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة  -
ختالي من    هلتتأكتد من أنتواالتعرف على متدى تفهم الطالب لوحتدات البرنتامج التعليمي المقترح   -

 .األخطاء
 التعرف على األخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء االختبارات لتالفيها في الدراسة األساسية.  -

 وقد أسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن :
 )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث. المعامالت العلمية تم إجراء -
 صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث.تم  -
 مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة األساسية. -
 عمل بعض التعديالت على بعض الوحدات التعليمية . -

 
 -المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث::    خامساً 
 -:االختبارات البدنية والمهارية  الباحث  أسباب اختيار      

 رأي الخبراء . – 1  
  حيتتث تم تطبيق هتتذه االختبتتارات مقبولتتة ،  تمتع هتتذه االختبتتارات قيتتد البحتتث بمعتتامالت علميتتة    -  2  

وتمتعت هذه االختبارات بمعامالت   (10م()2018من قبل الباحث في دراستة ستابقة )  البدنيةو  المهارية 
، حيتث تم تقنين هتذه االختبتارات على  الحتالي البحتث لتذا رأي البتاحتث استتتتتتتتتتتتتتتختدامهتا في  ،  علميتة مقبولتة 



معة طالب المستوى الرابع بكلية التربية قسم التربية البدنية جا)نفس المرحلة السنية وعلى نفس المجتمع  
 . جازان(

يجاد المعامالت  بإ قام الباحث وبناء على ما ستبق  لم يستتخدم من قبل  :لمقياس قلق االختباروبالنسـبة  
  . حيث لم يطبق من قبل على العينة قيد البحث  العملية لمقياس قلق االختبار

 : لمقياس قلق االختبار المعامالت العلمية 
الباحث بحساب صدق مقياس قلق االختبار عن طريق  قام    صدق مقياس قلق االختبار :  -1

عد التى تمثله ، ودرجة كل  حساب صدق االتساق الداخلى بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى للب  
عد والمجموع الكلى للمقياس ، وذلك على عينة الدراسة  عبارة والمجموع الكلى للمقياس ودرجة كل ب  

ة من طالب المستوى الرابع بكلية التربية البدنية جامعة  ( طلب   7االستطالعية والبالغ عددهم )  
 جازان من نفس مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية ولها نفس خصائصها .

 (  7 جدول )

   صدق االتساق الداخلى بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى للُبعد التى تمثله

 فى مقياس قلق االختبار 

 7ن = 

الجانب النفسى  
 الجانب العقلى  الجانب الجسمى  الجانب االجتماعى واالنفعالى

رقم  
 العبارة 

" ر  قيمة 
" 

رقم  
 العبارة 

" ر  قيمة 
" 

رقم  
 العبارة 

" ر  قيمة 
" 

رقم  
 العبارة 

" ر  قيمة 
" 

1 0.847 22 0.846 33 0.849 45 0.912 
2 0.835 23 0.881 34 0.909 46 0.951 
3 0.833 24 0.912 35 0.871 47 0.766 
4 0.821 25 0.879 36 0.834 48 0.843 
5 0.911 26 0.863 37 0.828 49 0.850 
6 0.945 27 0.916 38 0.900 50 0.790 
7 0.798 28 0.920 39 0.887 51 0.797 
8 0.847 29 0.879 40 0.869 52 0.847 
9 0.815 30 0.767 41 0.784   

10 0.799 31 0.900 42 0.814   



11 0.786 32 0.811 43 0.845   
12 0.825   44 0.903   
13 0.810       
14 0.874       
15 0.901       
16 0.800       
17 0.789       
18 0.774       
19 0.759       
20 0.768       
21 0.775       

 0.755( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
( وجود ارتباط دال إحصائى بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى   7يتضح من جدول )  
 ، مما يدل على صدق تمثيل العبارة للب عد.مقياس قلق االختبارللب عد التى تمثله  العبارة فى  

 (  8 جدول )

 لمقياس قلق االختبار صدق االتساق الداخلى بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى 

 7ن = 

رقم  
 العبارة 

قيمة " ر  
" 

رقم  
 العبارة 

قيمة " ر  
" 

رقم  
 العبارة 

قيمة " ر  
" 

رقم  
 العبارة 

قيمة " ر  
" 

1 0.811 16 0.847 31 0.775 46 0.876 
2 0.903 17 0.835 32 0.840 47 0.825 
3 0.770 18 0.863 33 0.808 48 0.867 
4 0.781 19 0.881 34 0.836 49 0.883 
5 0.841 20 0.874 35 0.766 50 0.794 
6 0.875 21 0.790 36 0.832 51 0.811 
7 0.756 22 0.799 37 0.770 52 0.834 
8 0.796 23 0.809 38 0.806   
9 0.810 24 0.820 39 0.810   



10 0.854 25 0.811 40 0.902   
11 0.835 26 0.909 41 0.836   
12 0.846 27 0.945 42 0.846   
13 0.789 28 0.873 43 0.797   
14 0.770 29 0.793 44 0.784   
15 0.819 30 0.901 45 0.881   

 0.755( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )

( وجود ارتباط دال إحصائى بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى   8يتضح من جدول )  
 . للمقياس ، مما يدل على صدق تمثيل العبارة لمقياس قلق االختبار

 (  9 جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة كل ُبعد والمجموع الكلي  
 لمقياس قلق االختبار 

 7ن =                                                    
 قيمة معامل االرتباط  أبعاد قلق االختبار 

 0.875 الجانب النفسى واالنفعالى 
 0.810 الجانب االجتماعى
 0.886 الجانب الجسمى 
 0.897 الجانب العقلى 

   0.755( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )
والمجموع الكلى   عد ب  ( وجود ارتباط دال إحصائى بين درجة كل    9يتضح من جدول )  

 . للمقياس  البعد ، مما يدل على صدق تمثيل لمقياس قلق االختبار

مقياس قلق االختبار عن  قام الباحث بحساب ثبات      ثبات مقياس قلق االختبار :  -2
(   7لبالغ عددها )طريق إيجاد معامل ألفا كرونباخ وذلك على عينة الدراسة االستطالعية ا

طلبة من طالب المستوى الرابع بكلية التربية البدنية جامعة جازان من نفس مجتمع البحث 
 ومن خارج عينة البحث األساسية ولها نفس خصائصها .

 (  10 جدول )

   لمقياس قلق االختبارمعامل الفا كرونباخ 



 قيمة معامل ألفا كرونباخ  األبعاد
 0.809 واالنفعالى الجانب النفسى 

 0.814 الجانب االجتماعى
 0.798 الجانب الجسمى 
 0.924 الجانب العقلى 

 0.881 المجموع الكلى للمقياس
   0.755( =  0.05قيمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )

( أن قيم معامالت ألفا وفق تعديل كرونباخ دالة إحصائيًا ، مما   10  يتضح من الجدول )
 .المقياس قيم عالية ، وهذا يشير إلى ثبات مقياس قلق االختبار ب يدل على تمتع 

 (  11مرفق ) : المتمازجالتعلم  طريقة: خطوات تنفيذ البرنامج التعليمي باستخدام   خامساً 
على  العديد من المراجع العلمية والدراسات السابقة التي تناولت إعداد البرامج    قام الباحث باإلطالع

المتمازجباستخدام   التعلم  إلعداد   طريقة  التالية  والخطوات  األسس  الباحث  استخلص  ذلك  خالل  ومن 
 :  البرنامج

البرنامج:  -  1 أهدف  إلى    تحديد  البرنامج  األساسية في  تعليميهدف  المهارات  الطائرة    بعض   ، الكرة 
باإلضافة إلى تنمية الجانب المعرفي و محاولة خفض قلق االختبار لدى عينة البحث من خالل استخدام  

 طريقة التعلم المتماذج . 
البرنامج قبل أن يتم تطبيقه على    تصميمراعى الباحث األسس التالية عند    أسس وضع البرنامج:   -  2

 وهي: عينة البحث 
 أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافه.  -
 مراعاة مبدأ التدرج من السهل إلى الصعب في التعلم. -
 )أفراد العينة(. للطالب أن يتميز البرنامج بالمرونة وتوفير البدائل في عرض المادة العلمية  -
 )أفراد العينة(. الطالب مراعاة الفروق الفردية بين  -
 . الطالب أن يتناسب البرنامج مع مستوي  -
 عد عن الملل.مراعاة أن يحقق البرنامج الشعور بالتشويق والسرور لدى الطالب للب   -
 بما يسمح باستثارة دافعيتهم لتحقيق العائد التعليمي. الطلبةأن تتحدي محتويات البرنامج قدرات  -
 نامج.مراعاة توفير المكان واإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البر  -

تصميم التعليم    عد نماذجت    :  طريقة التعلم المتمازجنموذج التصميم التعليمي المستخدم في تطبيق    –  3
المنتج   تصميم  مراحل  من  مرحلة  كل  في  الصحيحة  القرارات  المصمم ألتخاذ  يرشد  الذي  الضوء  بمثابة 
التعليمي وتطويره واستخدامه وتقويمه ، وبالنسبة للبرنامج يعتبر مزج بين الطريقيتين )التعلم التقليدي والتعلم 



مع  يمي مرتبط بتصميم البرامج التعليمية األلكترونية فكان البد من استخدام نموذج تصميم تعل (اإللكتروني
 . الخاصة بالطريقة التقليدية إضافة بعض االحتياجات 

التعليمي  و      التصميم  نماذج  استخدمت  التي  الدراسات  و  المراجع  بعض  على  باإلطالع  الباحث  قام 
دراسة   نموذج  ومنها  األلكترونية  التعليمية  البرامج  بتصميم  حلبيتتتة   شيماءالمرتبطة  الغني  عبد   محمود 

( وجميعهم استخدم نموذج عبد اللطيف الجزار للتصميم  23م ( ) 2016)    عزمي جاد  نبيلو (  12)م(2013)
)التعليمي،   التعليم  لتصميم  العام  النموذج  الباحث  اختار  النماذج  Addie modelوقد  من  النه  وذلك   )

نظامي لعملية تصميم التعليم حيث أنه يزود المصمم بإطار  البسيطة في التطبيق ، باألضافة أنه أسلوب  
 إجرائي يضمن أن تكون المنتجات التعليمية ذات فاعلية وكفاءة في تحقيق األهداف .

 - ويتكون هذا النموذج من األتي :
 أواًل: مرحلة التحليل :

 وتشتمل هذه المرحلة على األتي :    
باإلضافة    ،الكرة الطائرة    بعض المهارات األساسية في  تعليميهدف البرنامج إلى  :    تحليل أهداف البرنامج -

إلى تنمية الجانب المعرفي و محاولة خفض قلق االختبار لدى عينة البحث من خالل استخدام طريقة 
 التعلم المتماذج . 

وسائل التواصل    : هم طالب لديهم مقدرة على استخدام التقنيات الحديثة منتحليل خصائص الُمتعلمين   -
، وهم طالب المستوى الرابع ويدرسون مقرر الكرة الطائرة، وهم     (WhatsApp)االتصال االجتماعي  

 .   بالمقرر الذي يدرسليس لديه خبرة  سابقة  
: قام الباحث بوضع تصور للمحتوى التعليمي بحيث يحقق هدف المقرر وذلك  تحليل المحتوى التعليمي  -

 من خالل الدراسات والبحوث والمجالت العلمية ، باإلضافة إلى اإلطالع على توصيف المقرر .  
 :  ( المتمازج) التعلم ) العملي والنظري (المحاضرة تعلم أثناء تحليل بيئة المُ  -

جميع األجهزة المحمولة الخاصة بالباحث والطالب تكون    :داخل المحاضرة العمليبالنسبة للتعلم    -أ  
( ومفتوح على الجروب الذي يوجد به الملفات WhatsAppمتصلة بشبكة االنترنت و الجميع لديه برنامج )

، وجميع  وهي) مقاطع فيديو ، صور توضيحية ، عروض تقديمية (    التي حملها الباحث على الجروب 
ملعب كرة طائرة مجهز، كرات طائرة    وشبكة إنترنت ،  من ) صالة مغطاه ، موديم ،  األدوات الالزمة للتعلم

، صندوق يتم وضع الهواتف المحمولة أثناء األداء   ، حواجز ، ومصدر تيار كهربائي لشحن المحمول
 .  ( والطالب بالزي الرياضيالعملي 



: جميع األجهزة المحمولة الخاصة بالباحث والطالب تكون النظري بالنسبة للتعلم داخل المحاضرة    -ب  
( ومفتوح على الجروب الذي يوجد به الملفات WhatsAppمتصلة بشبكة االنترنت والجميع لديه برنامج )

ها ملفات  التي حملها الباحث على الجروب وهي) صور توضيحية ألشارات التحكيم ، عروض تقديمية ب
الخطوات التعليمية واألخطاء تعريف ومفهوم المهارات األساسية و طريقة األداء و نصوص مكتوبة عن  

، ، وشبكة إنترنت  وجميع األدوات الالزمة للتعلم من ) موديم    القانونية والشائعة للمهارات قيد البحث (
 . مصدر تيار كهربائي لشحن المحمول ، سبورة بيضاء ، وأقالم سبورة (

 :  التصميم: مرحلة ثانيًا 
 -وتمر مرحلة التصميم بالخطوات التالية :

: أن تحديد عناصر المحتوي التعليمي يعتبر خطوة هامة في   تحديد عناصر المحتوى التعليمي – 1
 : ويوضح ذلك الجدول التالي إعداد البرنامج  تم تحديده وفق التدريس وتوصيف المقرر 

 (  11جدول ) 
   الوحدات التعليميةتسلسل           

 المهارات األساسية م
 الوحدات التعليمية 

 النظري  العملي
 2      2 األرسال من أعلى المواجه ) التنس ( مهارة  1
 2      2 مهارة اإلعداد األمامي  2
 4      4  ة الساحق ةالضربمهارة  3

 8 8 إجمالي الوحدات التعليمية 
 تحديد األنشطة التعليمية ومهام المشاركين في الموقف التعليمي:   – 2

) مقاطع فيديو للمهارات األساسية ، صور توضيحية ألشارات التحكيم ،  :األنشطة التعليمية •
عروض تقديمية بها ملفات نصوص مكتوبة عن تعريف ومفهوم المهارات األساسية و طريقة األداء  

 .  القانونية والشائعة للمهارات قيد البحث ( والخطوات التعليمية واألخطاء
مرفق   .تشتمل على جميع العناصر البدنية الخاصة بالمهارات األساسية قيد البحث  :بدنية  تمرينات •

(9.) 
يقوم بالشرح وأداء نموذج سليم للمهارة المتعلمة بعد مشاهدة الطالب لنموذج لألداء الفني :    الباحث •

للمهارة على الهاتف المحمول من خالل الجروب ، ويتابع الطالب أثناء تنفيذ المهارة ويقدم التغذية  
ي أجزاء الراجعة للطالب عن طريق المتابعة لألداء وتصحيح األخطاء ، ويستمر هذا حتى تعليم باق



في صورة مسابقات مشوقة بين الطالب    البينية   ، وعمل تقيم لألداء من خالل بعض االختبارات المهارة  
 . أثناء المحاضرات ) العملي والنظري (

، ثم مشاهدة نموذج لألداء من الهاتف المحمول  تقوم بمشاهدة نموذج لألداء الفني للمهارة    :الطالب   •
الباحث ثم التطبيق للمهارة ، ثم مشاهدة الخطوات التعليمية والتدريبات ثم التطبيق ويستمر    من  الفني

 هذا حتى تعليم باقي أجزاء المهارة . 
الباحث والطالب    بين   الذي يميز هذه الطريقة عن الطرق األخرى   التفاعلوفيه يتم    :الموقف التعليمي   •

  وأصالح األخطاء بصفة فردية أو جماعية ة الفورية  وتقديم التغذية الراجعمن خالل متابعة الباحث  
وهناك تفاعل أخر بين الطالب بعضهم البعض من خالل المسابقات التي يقوم بها الباحث    للطالب 

 . أثناء المحاضرات ) العملي والنظري ( لجميع الطالب 
 :نمط التعلم  – 3

وبين الطالب بعضهم وبعض وفيه يتم التفاعل  تعلم تشاركي بين الباحث والطالب تعلم ذاتي ، و     
 كعنصر أساسي.  

 : البرنامج التعليمي تحديد األداه المستخدمه في تطبيق – 4 
 - قام الباحث :  بما أن هذا تعليم مزيج بين طريقتين      

اإللكتروني   للجانب  الباحث    :  بالنسبة  على  قام  جروب  االجتماعي  بإنشاء  التواصل  موقع 
(WhatsApp  بعد أن سجل أرقام الهواتف )للطالب و يضم الباحث و الطالب وتم االستعانه    المحموله

 .به لعرض المحتوى التعليمي 
ظهر هنا في مقدرة الباحث في القيام بالشرح وأداء نموذج جيد وسليم  تو التقليدي :  بالنسبة للجانب  
ومتابعة الطالب أثناء تنفيذ المهارة وتقديم التغذية الراجعة للطالب من خالل تصحيح  للمهارة المتعلمة 

 األخطاء . 
 

 تصميم الوسائل التعليمية:  – 5  
، رسومات ، ملفات صوتية ،   توضيحيةمقاطع فيديو، صور  تم استخدام وسائل عديدة منها ) •

و تم   ( لكترونية ، مراجع علمية لتدريس مقرر الكرة الطائرة إمراجع إلكترونية ، مواقع تعليمية 
 توظيفها بما يتناسب ويحقق أهداف المقرر .  



يتم في هذه المرحلة ترجمة مخرجات عملية التصميم من مخططات وسيناريوهات    ثالثًا : مرحلة التطوير :
اد تعليمية حقيقية ، وقد راع الباحث أن يتم إنتاجها وإخراجها بشكل فني بحيث تثير دافعية الطالب إلى مو 

 للتعلم وتشتمل على األتي :
العلمي المحتوى  التعليمية ،   تحدد طريقة عرض  الفيديو  باختيار عدد من مقاطع  الباحث  قام    : حيث 

والصور التوضيحية للمهارات األساسية واإلشارات التحكيمية والعروض التقديمية والتي تم انتقاؤها من عدد 
في   العملي  التطبيقوتم وضعها على الجروب ليشاهدها الطالب قبل    من المواقع التعليمية المتخصصة

 . ةالنظريات المحاضر الشرح النظري في قبل  و العملية المحاضرات 
  البينية   ختبارات االوبعض  : ويتم ذلك من خالل إجراء اختبار قبلي واختبار بعدي ،    طريقة تقويم الطالب  

 تنافسية مليئة بالتشويق والمرح وذلك أثناء المحاضرات ) العملي والنظري ( .في صورة مسابقات 
، واشتملت هذه المرحلة   المتمازجالتعلم    طريقة المرحلة التي يتم فيها تطبيق    وهى   :  التنفيذ: مرحلة    رابعاً   

 على األتي : 
و    المتماذجالتعلم    طريقةقام الباحث باالجتماع مع طالب المجموعة التجريبية وشرح لهم كيفية تطبيق      

( سمى جروب WhatsApp، وتم إنشاء جروب للمجموعة عبر)  هاومميزات تطبيق  االهدف من استخدامه
 . سواء للجانب العملي أو النظري لوضع عليه األنشطة التعليمية وذلك  المتماذجالتعلم  طريقةطالب 

 كيفية التطبيق الفعلي للتجربة : 
البرنامج التقليدي قام بتدريس  و ،    (11مرفق )للمجموعة التجريبية  البرنامج المقترح  قام الباحث بتدريس  

االختالف فقط في الطريقة    واحد ولكن  محتوى التعليمي حيث أن ال،    (12مرفق ) لمجموعة الضابطة  ل
 المستخدمة .

الباحث بتوجيه طالب    بعد األحماء والجزء البدني ، يقومبعد أخذ الغياب و    :  في المحاضرات العملية -1
للمهارة المتعلمة من   لألداء الفني  النموذج والشرحلمشاهدة    لمسك الهواتف المحمولة  المجموعة التجريبية

التوضيحيةخالل   والرسومات  الفيديو  التقديمية    و  مقاطع  طريق العروض  عن  المحموله  الهواتف  على 
( النWhatsAppبرنامج  ومشاهدة  للباحث  الطالب  يتوجه  ثم  والشرح(  الفني  موذج  يؤديه   لألداء  الذي 

المتعلمة ، ويظهر دور الباحث في متابعة الطالب عند مشاهدة األنشطة  الباحث ثم يتم تطبيق المهارة  
لطالب عن لمتابعة    في  التعليمية على الهواتف المحمولة واالجابة عن أي تساؤل ، وأيضًا يظهر دوره

وتقديم التغذية الراجعة الفورية من خالل إصالح األخطاء والوصول   األداء الفعلي والتطبيق العملي للمهارة



لتثبيت األداء من خالل تطبيق الخطوات التعليمية ثم التدريبات ، ومن الممكن ألي طالب التوجه للهاتف 
 .مرة أخرى أو أي تدريب المحمول الخاص به لمشاهدته النموذج 

لمسك الهواتف    يقوم الباحث بتوجيه طالب المجموعة التجريبية بعد أخذ الغياب    النظرية :في المحاضرات    -2
ثم يقوم  (  WhatsAppعن طريق برنامج )المحتوى التعليمي النظري للمهارة المتعلمة  لمشاهدة    المحمولة

في ويظهر دور الباحث  الباحث بالشرح النظري للوحدة التعليمية واستخدام السبورة البيضاء أثناء الشرح  
متابعة الطالب عند مشاهدة األنشطة التعليمية على الهواتف المحمولة واالجابة عن أي تساؤل ، وأيضًا 

وعمل تقويم من خالل بعض  وتقديم التغذية الراجعة الفورية    في الرد على أي استفسار أو سؤاليظهر دوره  
 المسابقات بين الطالب عن طريق بعض األسئلة . 

 : التقويم: مرحلة  خامساً   
" وتشتمل على التالي    المتمازجالمستخدمة " التعلم    الطريقةالتي يتم فيها قياس مدى فاعلية  وهي المرحلة    
: 

: هو يتم إجراه في بداية الفصل التعليمي وقبل شرح أي جزء من المقرر ويتم ذلك    التقويم القبلي  –  1
و قياس    مستوى الطالب في الجانب العملي والنظري قياس    االهدف منه  ات ختبار بعض االعن طريق  

 .  مستوى قلق الطالب للقيام باالختبار 
ويتم هذا التقويم أثناء تطبيق وتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح ، ويتمثل في    التقويم البنائي :  –  2

 من االختبارت العملية والنظرية التي يقوم بها الباحث في شكل مسابقات بين الطالب .مجموعة 
ومن وتنفيذ البرنامج التعليمي المقترح ،    ويتم هذا التقويم بعد االنتهاء من تطبيق  التقويم البعدي :  –  3

و مستوى  التحصيلي المعرفي  المهاري والمستوى  خالله نتعرف على مدى التغير و التحسن في المستوى  
 . للطالب عند مقارنته باالختبار القبلي قلق االختبار  

  ضبط البرنامج التعليمي المقترح :سادسًا :  
على مجموعة من السادة الخبراء في مجال المناهج وطرق    البرنامج التعليمي  وذلك من خالل عرض 

الطائرة    رياضةالتدريس ومجال   )  الكرة  ،   (  1مرفق  األهداف   ( تطبيقه  للتأكد من مدى صالحية 
( ، وقام الباحث بإجراء بعض   المتمازجالتعلم  طريقة، تقويمه في ضوء  التعليمية  المحتوى ، األنشطة

ة الخبراء ، وبذلك أصبح البرنامج التعليمي في صورته النهائية وقابل للتطبيق  التعديالت وفقًا ألراء الساد 
 . 

 :  البرنامج: الخطة الزمنية لتطبيق سابعاً 



وفقًا لتوصيف  و بناًء على آراء السادة الخبراء في مجال رياضة الكرة الطائرة ومجال طرق التدريس،     
تم توزيع التجربة األساسية  ، حيث    الفترة الزمنية للبرنامج   تم تحديد مقرر الكرة الطائرة للمستوى الرابع  

وحدة وحدتين في األسبوع  ( وحدات تعليمية بواقع    16( أسابيع ، واشتملت التجربة على )    8على )  
( دقيقة وفقًا للخطة الدراسية   50)    هاوزمنوحدة تعليمية نظرية    ،( دقيقة  120عملية وزمنها ) تعليمية  
التمرير مهارة  و   ( وحدات تعليمية،4( في )  تنس  سيتم تعليم مهارة اإلرسال من أعلي المواجه )و ،  بالكلية  

ول اوالجد   ( وحدات تعليمية8، ومهارة الضربة الساحقة في )  تعليمية( وحدات  4)في    من أعلى بالذراعين
 .وضح ذلك ت  ةالتالي

 (  12جدول ) 
 الخطة الزمنية للبرنامج 

 التوزيع الزمني للبرنامج البيان  م

 ( أسابيع 8)  تطبيق البرنامج  عدد األسابيع 1

 عدد الوحدات التعليمية 2
 ( وحدة تعليمية  16) 

 ( وحدات نظرية 8) عملية ( وحدات  8)
 وحدتين عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 3

 زمن تطبيق الوحدة التعليمية 4

( دقيقة مقسمة على   120)  العملية التعليمية الوحدة 
(  60( دقيقة والضابطة ) 60التجربيبة ) المجموعتين

 دقيقة
( دقيقة مقسمة على   50)  النظرية التعليمية الوحدة 

(  25( دقيقة والضابطة ) 25التجربيبة ) المجموعتين
 دقيقة

 

 (  13جدول ) 
 العملية توزيع زمن الوحدة التعليمية 

 أجزاء المحتوى 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتوى   الزمن  المحتوى   الزمن 

 ق  12 الجزء التمهيدي 
 أخذ الغياب . 

 .  واإلعداد البدنياإلحماء 
 ق  12

 وأخذ الغياب .
 .  اإلحماء واإلعداد البدني

 ق  7 1 المشاهدة

مشاهدة الصور والفيديو والتدريبات 
الباحث يرد على الخاصة بالمهارة 

 .التساؤالت 
 الجانب اإللكتروني( )

 ق  45

 أواًل: النشاط التعليمي:
تقديم المهارة عن طريق الباحث وذلك  

المبسط للمهارة وأداء نموذج عملي  بالشرح 
 لها .



 ق  8 2 المشاهدة
 الباحث وهو يقدم الشرح والنموذجمشاهدة 

. 
 )الجانب التقليدي( 

 ثانيًا : النشاط التطبيقي : 
أداء الطالب المهارة مع تقديم التغذية  

 الراجعة وتصحيح األخطاء من الباحث. 

 التطبيق العملي 
 

 
 ق  30

 للمهارة من قبل الطالب .التطبيق العملي 
 والباحث يصحح األخطاء 

 ق  3 الجزء الختامي
إلي   الجسم  لرجوع  تهدئة  تمرينات 

 ق  3 حالته الطبيعة. 
إلي    الجسم  لرجوع  تهدئة  تمرينات 

 حالته الطبيعة. 
إجمالي زمن  

 ( دقيقة  60)  ( دقيقة  60)  الوحدة التعليمية 

 : النظرية ةيبالنسبة للوحدة التعليم
لشرح والتفاعل بين    ( دقائق وباقي المحاضرة 5تبدأ بمشاهدة الهاتف المحمول )  لمجموعة التجريبيةا

 لباحث .ا الطالب و
 الباحث كما يحدث في الطريقة التقليدية . الضابطة:لمجموعة ا

 -خطوات تطبيق البحث: : ثامناً 
 القياسات القبلية:  -أ

 الموافق  األحد من يوم  والضتتتتتتابطة    لمجموعتي البحث التجريبيةتم إجراء القياستتتتتتات القبلية  
 24/9/2019الموافق الثالثاءإلى يوم  م2019/ 9 /15

 تطبيق التجربة األساسية: -ب   
على    المتمتتازجالتعلم    طريقتتةبتتاستتتتتتتتتتتتتتتختتدام  المقترح  البرنتتامج التعليمي    قتتام البتتاحتتث بتطبيق

على   (   الشتتتترح اللفظي وتقديم نموذج عملي)  األستتتتلوب التقليديوتم تطبيق  المجموعة التجريبية،  
الموافق  الثالثاءإلى يوم    م 1/10/2019الموافق    الثالثاءالمجموعة الضتتتتتتتتتتتتتابطة في الفترة من يوم  

  م.19/11/2019
 القياسات البعدية: -ـج

، قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لمجموعتي البحث  البرنامج  بعد االنتهاء من تطبيق  
الموافق   الخميسإلى يوم    م 20/11/2019الموافق    األربعتتتتاءمن يوم    التجريبيتتتتة والضتتتتتتتتتتتتتتتتتتابطتتتتة

 م 21/11/2019
إجراء   اتمتت فيهتتحتت نفس الظروف التي   وقتد راعى البتاحتث أن يتم إجراء القيتاستتتتتتتتتتتتتتات البعتديتة 

 . القياسات القبلية



 المعالجات اإلحصائية::  تاسعا   
 في ضوء أهداف وفروض البحث، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية: 

اختبار  ، النسبة المئوية ،    معامل االلتواء،    الوسيط،    االنحراف المعياري ،    المتوسط الحسابي
(Z لحساب ) داللة الفروق  . 

 نتائج البحث : ومناقشة عرض 
 : نتائج الفرض األولومناقشة عرض أواًل : 

 (  14 جدول ) 

  يين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 

 فى قلق االختبار والتحصيل المعرفى 

 13=  ن

وحـدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين   القياس البعدى  القياس القبلى 
 المتوسطين 

 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

 5.39 10.61 4.46 75.62 4.44 86.23 الدرجة  الجانب النفسى واالنفعالى 
 6.57 3.54 1.36 40.23 1.60 36.69 الدرجة  الجانب االجتماعى
 3.88 2.85 1.31 43.00 3.99 45.85 الدرجة  الجانب الجسمى 
 7.92 7.31 2.09 23.30 1.75 30.61 الدرجة  الجانب العقلى 
 10.48 10.38 5.79 184.85 5.61 195.23 الدرجة  المجموع الكلى 

 22.65 27.46 3.64 45.84 2.50 18.38 الدرجة  التحصيل المعرفى 
 2.179=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

إحصائيًا بين متوسطى القياسيين القبلى  ه توجد فروق دالة  ( أن  14يتضح من جدول )  
ات قلق االختبار والتحصيل المعرفى ولصالح متوسط  في متغير   والبعدى لمجموعة البحث الضابطة 

 . القياس البعدى 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1شكل ) 
 متغيرات الفروق بين القياسيين القبلى والبعدى لمجموعة البحث الضابطة فى 

 أبعاد قلق االختبار والتحصيل المعرفى

 (  15 جدول ) 

  يين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 

 فى المتغيرات المهارية قيد البحث

 13=  ن

وحـدة  المهارية قيد البحث المتغيرات
 القياس

الفرق بين   القياس البعدى  القياس القبلى 
 المتوسطين 

 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

مهارة اإلرسال من أعلى المواجه ) تنس  
 ) 

 19.80 7.61 2.63 28.61 2.45 21.00 الدرجة

 8.97 3.46 1.97 14.69 1.87 11.23 الدرجة اإلعداد األمامي مهارة 
 4.11 11.54 6.93 71.07 5.96 59.53 الدرجة ةالساحق  ةمهارة الضرب

 2.179=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

                        



ه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسيين القبلى  ( أن  15يتضح من جدول )  
الضابطة   البحث  لمجموعة  القياس  متغيرات  الفي  والبعدى  متوسط  ولصالح  البحث  قيد  المهارية 

 البعدى .

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2شكل ) 
 األداء المهارى   القياسيين القبلى والبعدى لمجموعة البحث الضابطة فى متغيراتالفروق بين 

أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين  (  2،   1وأشكال رقم )  (  15،  14يتضح من جدول )         
قلق االختبار والتحصيل  الضابطة فى متغير    الباحث   والبعدى لمجموعة  القبليالقياسيين    متوسطي
 ولصالح القياس البعدى .  تغيرات المهارية قيد البحث والمالمعرفى 

إلى           الفرق  الباحث سبب هذا  الذي  ويرجع  التتدريس    به    قامالدور  القائم بعملية  الباحث 
 قيد البحث   ات للمهار   جيد عملي  نموذج  ل  أداءتقديم  الشرح و في    ةالتقليدي  بالطريقة للمجموعة الضابطة  

الباحث   وقدرة  والتدرج بها في التعلم ،  مجموعة تدريبات تخصصية لتنمية المهارات الختيار  وكذلك    ،
األخطاء الفنية في  تصحيح  ب حيث يظهر ذلك في قيامهالفورية و  المستمرة  التغذية الراجعة    لتوفير
بصورة  وإلتزام الطالب في أداء المهارات حسب تعليمات الباحث  ،  السليم للطالب  والتوجيه    األداء

باإلضافة إلى ذلك من  ،    مع التركيز من االستفادة من تصحيح األداء الفني للمهارة  منتظمة ودقيقة 
خالل المناقشات والحوارات وإجابة الباحث على جميع التساؤالت الخاصة بالجانب المعرفي كل  

رار المحاوالت المهاري والمستوى المعرفي وتكاألداء  تحسين مستوى  في    اإليجابيكان له األثر  ذلك  
 اللذان   للطالب ثقة  الخبرة والأعطى    وتحسين مستواهم العملي والمعرفي  وإلتزام الطالب بالتعليمات 

 .على خفض القلق لديهم   مابدوره أدى
بكل   وامر الباحث الجيد ألفيذ  نتال  هو هذا الفرق  أنه من أحد أسباب ظهور  الباحث    ويرى 

في نفس التوقيت وإكتساب جماعي  اللتعلم  األوامر ، باإلضافة لدقة وحسم وإلتزام الطالب لهذه  



جيد للمهارة في جميع    أدى ذلك تحقيق مستوى الخبرة من المشاركة في التعلم والتنافس فيما بينهم ،  
 .  الجوانب 

  الطريقة   من أساسيات ( إلى  13م( )1994ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه عفاف عبد الكريم ) 
لهذه ستجابة  رد فعل الطالب في اال  علم و الم    ما يأمر بهعالقة مباشرة بين    تواجد   هو  ة التقليدي
علم ، وبذلك يتخذ الم    الطالب من  أداء    أو  حركة  سبق كلتعلم  األمر من الم    فتوجيه وإشارة،  األوامر

                                        (      90:   13جميع القرارات والبدء والتوقيت ووقت انتهاء الفترة المخصصة للتعلم والراحة. ) 
  ( 17) م(2010)   خلف هللا  جابر  محمد   منويتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتائج دراسات كاًل  

أن استخدام الطريقة التقليدية في التعلم أثر تأثيرًا إيجابيًا    (6)م(2019)  وباسم سائد عبد العظيم
 خفض و  المعرفي    المستوى وتحسين    قيد البحث   العملي للمهارات تحسين مستوى الطالب ألداء  في  

 .     لديهم  قلق االختبار مستوى 
على:   ينص  والذي  للبحث  األول  الفرض  صحة  يتحقق  داللة  وبذلك  ذات  فروق  توجد 

إحصائية بين متوسط درجات القياس القبلي ومتوسط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة 
  في الكرة الطائرة   و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية  التحصيل المعرفيفي  

   ) عينة قيد البحث ( لصالح القياس البعدي.
 :الثانينتائج الفرض ومناقشة عرض ثانيًا : 

 (  16 جدول ) 

   يين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 

 فى قلق االختبار والتحصيل المعرفى 

 13=  ن

وحـدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين   البعدى القياس  القياس القبلى 
 المتوسطين 

 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

 16.66 17.47 3.16 69.76 4.55 87.23 الدرجة  الجانب النفسى واالنفعالى 
 5.38 3.31 1.82 33.00 2.36 36.31 الدرجة  الجانب االجتماعى
 8.35 7.85 1.46 40.15 3.92 48.00 الدرجة  الجانب الجسمى 
 9.07 7.77 1.97 21.69 2.69 29.46 الدرجة  الجانب العقلى 

 الدرجة  المجموع الكلى 
200.0

0 
7.41 

173.6
9 

5.77 26.31 18.13 

 50.32 40.54 2.94 59.00 2.18 18.46 الدرجة  التحصيل المعرفى 
 2.179=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 



إحصائيًا بين متوسطى القياسيين القبلى  ه توجد فروق دالة  ( أن  16يتضح من جدول )  
ات قلق االختبار والتحصيل المعرفى ولصالح متوسط  في متغير   والبعدى لمجموعة البحث التجريبية

 . القياس البعدى 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3شكل ) 
 الفروق بين القياسيين القبلى والبعدى لمجموعة البحث التجريبية فى متغيرات 

 االختبار والتحصيل المعرفىأبعاد قلق 

 (  17 جدول ) 
   يين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 

 فى المتغيرات المهارية قيد البحث
 13=  ن

وحـدة  المهارية قيد البحث المتغيرات
 القياس

الفرق بين   القياس البعدى  القياس القبلى 
 المتوسطين 

 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

 29.70 11.46 2.36 32.38 1.60 20.92 الدرجة مهارة اإلرسال من أعلى المواجه ) تنس ( 
 15.16 12.31 1.80 23.92 2.10 11.61 الدرجة اإلعداد األمامي مهارة 

 9.15 25.31 8.48 82.61 6.90 57.30 الدرجة ةالساحق  ةمهارة الضرب
 2.179=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

ه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسيين القبلى  ( أن  17يتضح من جدول )  
التجريبية   البحث  لمجموعة  القياس  متغيرات  الفي  والبعدى  متوسط  ولصالح  البحث  قيد  المهارية 

 البعدى .
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4شكل ) 

 الفروق بين القياسيين القبلى والبعدى لمجموعة البحث التجريبية فى متغيرات 

 األداء المهارى 
أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين    (  4،    3وأشكال رقم )    (  17،    16يتضح من جدول )  و     

قلق االختبار والتحصيل  متغير  فيوالبعدى لمجموعة الباحث التجريبية  القبليالقياسيين  متوسطي
 قيد البحث ولصالح القياس البعدى . والمتغيرات المهارية المعرفى 

  طريقة التعلم المتمازج   باستخدامويرجع الباحث سبب هذه الفروق إلى البرنامج التعليمي المقترح       
لتفاعل بينهم وبين الم علم والطالب والمحتوى لتنمية االفرصة أمام الطالب  البرنامج    أتاححيث  ،  

توضح المراحل الفنية  التي مجموعة من الصور ومقاطع فيديو التعليمي الذي تم تعليمه من خالل 
لألداء بشكل ممتاز للمهارات قيد البحث ، باإلضافة لوجود مجموعة من التدريبات العملية المتدرجة  

الطالب  يؤدون المهارات بشكل جيد للوصول لألداء جعلت  ة من السهل للصعب والتي  في التنمي



وأدى هذا التفاعل إلى تعزيز الجانب اإلنساني والعالقات االجتماعية بين الطالب فيما    ،  السليم
والذي أدى بدورة لتحسين المستوى المهاري للطالب ، باإلضافة إلى   ، بينهم وبين الم علم والطالب 

واء البرنامج على صور ومقاطع فيديو وعروض تقديمية توضح الجانب المعرفي للمهارات )  أحت
 الخطوات التعليمية و واألداء الفني واألخطاء الشائعة واألخطاء القانونية وإشارات التحكيم ( ، هذا 

سة في  لطالب مساحة أكبر الستخدام أكثر من حال  أتاحالتنوع الذي تم تقديم المحتوى التعليمي به  
التي جعلت الطالب يتلقون المعلومات بصورة سهلة وبسيطة والتكرار في المشاهدة    عملية التعلم

من   والقلق  الخوف  وعدم  أنفسهم  في  الثقة  أكتسبهم  و  لديهم  والخبرة  التحصيل  مستوى  من  زاد 
 االختبار.  

الباحث           إلىويرجع  الفروق  هذه  التعليمي  سبب  التعلم ستخدم  ال  المقترح  البرنامج  لطريقة 
بناء التصور الحركي  الطالب    ساعد المتمازج ، حيث   في  أن يكتسبوا األداء السليم من خالل 

والصحيح  للمهارة الذي يشمل األبعاد األتية )السمعي والبصري والحسي والحركي( وبالتالي يؤدي 
وتحسين المستوى المعرفي   والوصول لمرحلة تثبيت المهارة  ذلك تحسن مستوى األداء الفني للمهارة

. 

مع  توي     ذلك  من  ما  فق  كاًل  إليه  حسنأشار  ومحمد  العميري  أن 1)م(2013)  أحمد  في   )
استخدام طريقة التعلم المتمازج لها دورًا هامًا جدًا في بناء التصور الحركي الصحيح للمهارة المراد 

حيث يؤدي ذلك إلى    والبصري والحركي والحسي(تعلمها والمتكامل لجميع األبعاد التالية )السمعي  
 .  تحسين المستوى المهاري 

  ( 17)م(2010)  محمد خلف هللا  منمع ما أشارت إليه نتائج دراسات كاًل    هذه النتيجةتفق  تو     
( وباسم 21)م(2015)  ( ومروة يوسف محمد الدهشوري 25)م(2011)والء عبد الفتاح أحمد  

العظيم المتمازج    (6)م(2019)  سائد عبد  التعلم  أن طريقة  إيجابيًا في    ت أثر في  تحسين  تأثيرًا 
خفض مستوى قلق و  المعرفي    المستوى وتحسين  قيد البحث    العملي للمهارات مستوى الطالب ألداء  

 لديهم .       االختبار
توجد فروق ذات داللة إحصائية للبحث والذي ينص على:  الثانيوبذلك يتحقق صحة الفرض 

في   التجريبية  للمجموعة  البعدي  القياس  درجات  ومتوسط  القبلي  القياس  درجات  متوسط  بين 
)عينة    ي الكرة الطائرةــف  و خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية  التحصيل المعرفي

 قيد البحث( لصالح القياس البعدي. 
 : الثالث نتائج الفرض ومناقشة عرض ثالثًا : 

 (  18جدول ) 
  يين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 

 فى قلق االختبار والتحصيل المعرفى 



 13=   2= ن  1ن 

وحـدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 المتوسطين 

 قيمة 
 ±ع ⁄س ±ع ⁄س " ت "

 7.24 5.86 4.46 75.62 3.16 69.76 الدرجة  الجانب النفسى واالنفعالى 
 11.52 7.23 1.36 40.23 1.82 33.00 الدرجة  الجانب االجتماعى
 3.47 2.85 1.31 43.00 1.46 40.15 الدرجة  الجانب الجسمى 
 2.78 1.61 2.09 23.30 1.97 21.69 الدرجة  الجانب العقلى 
 5.29 11.16 5.79 184.85 5.77 173.69 الدرجة  المجموع الكلى 

 14.10 13.16 3.64 45.84 2.94 59.00 الدرجة  التحصيل المعرفى 
 2.06=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

ه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسيين البعديين  ( أن   18 يتضح من جدول )
والضابطة   التجريبية  البحث  متغير لمجموعتى  ولصالح  في  المعرفى  والتحصيل  االختبار  قلق  ات 

 . متوسط القياس البعدى للمجموعة التجريبية 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 5شكل ) 

 الفروق بين القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى متغيرات 

 أبعاد قلق االختبار والتحصيل المعرفى 

 (  19جدول ) 

  يين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطةقياسالداللة الفروق بين متوسطى 
 فى المتغيرات المهارية قيد البحث

               



 13=   2= ن  1ن 

وحـدة  المهارية قيد البحث المتغيرات
 القياس

المجموعة  
 التجريبية 

المجموعة  
 الضابطة

الفرق  
بين 

المتوسط 
 ين

 قيمة 
 " ت "

 ±ع ⁄س ±ع ⁄س

مهارة اإلرسال من أعلى المواجه ) تنس  
 ) 

 4.36 3.77 2.63 28.61 2.36 32.38 الدرجة

 13.55 9.23 1.97 14.69 1.80 23.92 الدرجة اإلعداد األمامي مهارة 
 4.55 11.54 6.93 71.07 8.48 82.61 الدرجة ةالساحق  ةمهارة الضرب

 2.06=  (  0.05قيمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 
ه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى القياسيين البعديين  ( أن   19يتضح من جدول ) 

ات المهارية قيد البحث ولصالح متوسط القياس  متغير الفي  لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة  
 .البعدى للمجموعة التجريبية  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (  6شكل ) 

 الفروق بين القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى متغيرات 
 األداء المهارى 

 
أنه توجد فروق دالة إحصائيًا    (  6،    5وأشكال رقم )    (  19،    18ويتضح من جدول )  

قلق االختبار متغير  في  البحث التجريبية والضابطة    لمجموعتيالقياسيين البعديين    متوسطيبين  
 البعدى للمجموعة التجريبية . قيد البحث ولصالح القياس والمتغيرات المهارية والتحصيل المعرفى 



الفروق  هذه  سبب  الباحث  المجموعتين   ويرجع  المجموعة  ا  مدى  إلى   بين  طالب  ستفادة 
مميزات   من  طريقة التعلم المتمازج   باستخدامالبرنامج التعليمي المقترح    عليهاالتجريبية التي طبق  

الجمع بين أكثر من طريقة في التعلم وهذا ما يؤدي إلى نجاح الموقف التعليمي لدى الطالب ،  
وهى المشاركة لطالب في هذه الطريقة  أمام االمتاحة  تعلم  التفاعلية للبيئة  الوأيضًا االستفادة من  

علية التعلم وتحسين  اإليجابية بحيث يتعامل الطالب مع الباحث وجًا لوجه وهذا يعمل على زيادة فا
تعليمية أدي إلى إشباع حاجات الطالب في أكتساب الالمصادر    في  تنوعإلى المخرجاته ، باإلضافة  

األداء الفني والمعلومات والمعارف بطريقة مشوقة ومحفزة وبعيدة عن الملل ، وهذا بدوره يساعد  
  .والتحصيل المعرفي  الفني الطالب على أرتفاع مستوى األداء

تقديم التغذية الراجعة لألداء الصحيح من خالل تكرار المشاهدة واألداء الباحث أن    ويرى 
مما أكسبهم خبرات متنوعة  واألخطاء المعرفية  مع توجيه الباحث إليضاح وتصحيح األخطاء الفنية  

يمكن  تثبتها في الذاكرة طويلة المدى بحيث  وزاد من  من جميع الجوانب      قيد البحث   للتعلم المهارات 
وبصورة منتظمة ،    سرعةبو   استدعاء األداء الفني السليم أو المعلومة المراد استدعائها في أي وقت 

ويرى الباحث أن استخدام هذه الطريقة جعل من العملية التعليمية منظمومة تسير بفاعلية وإيجابية  
طالب من الوصول وتمكن ال،  الطريقة التقليدية لوحدهابحيث وفرت الجهد والوقت الذي يبذل في 

الفرصة للطالب لزيادة التطبيق العملي والتدريب والتكرار   يتيح وهذا  إلى المعلومات بصورة أسرع ،  
الذي أدى لتثبيت المعلومات والمهارات وأكسب الطالب عدم التردد والخوف من الفشل في الوصول 

قلق لديهم وأرتفاع المستوى  ة وأنعكس ذلك على أنخفاض مستوى اليلتحقيق الهدف من العملية التعليم
 المهارى الفني والمعرفي .

إليه       أشار  ما  مع  ذلك  من  ويتفق  العزب كاًل  محمد  الدين  وضياء  الخولي   أنور    أمين 
من توصيل   تمكننا   في العملية التعليمية  المتنوعة في أن استخدام تكنولوجيا التعلم  (  5)(م2008)

التعليمية    خبراتهعلى تثبيت    وتقوم بمساعدتهللم تعلم    وأفضلو    أسرعالمعارف بصورة  المعلومات و  
فاعلية العملية التعليمية وتجعلها أكثر تشويقًا وبالتالي تحقق  أهمية و  في نفس الوقت تزيد من    و

 .   المراد تحقيقهااألهداف التعليمية 

النتيجةتفق  تو        كاًل    هذه  دراسات  نتائج  إليه  أشارت  ما  هللا جابر  محمد    من مع    خلف 
( وعلي محمد علي الزعبي ، حسن علي  25)م(2011)والء عبد الفتاح أحمد  (17)م(2010)

( و السيد محمد  21)م(2015)  ( ومروة يوسف محمد الدهشوري 15)م(2012)   أحمد دومي
في أن طريقة التعلم المتمازج    (6)م(2019)  ( وباسم سائد عبد العظيم2)م(2018)  أبو النور

داء  ألتحسين مستوى الطالب لفي  بشكل أفضل وتفوقت على الطريقة التقليدية  تأثيرًا إيجابيًا    ت أثر 
 .لديهم  خفض مستوى قلق االختبار و وتحسين المستوى المعرفي قيد البحث  العملي للمهارات 



توجد فروق ذات داللة إحصائية وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث للبحث والذي ينص على:  
و    التحصيل المعرفيبين متوسطي درجات القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجربيبة في  

)عينة قيد البحث ( لصالح    في الكرة الطائرة خفض قلق االختبار و تعلم بعض المهارات األساسية
 وعة التجريبية . المجم
 
 
 

 :االستنتاجات

المعالجة  اإلحصائية    إلىوفى حدود عينه البحث وإستنادًا    وفروضهضوء أهداف البحث    في
 : توصل الباحث إلي

تحسين مستوى  في  تأثيرًا إيجابيًا  ( لها  عمليوأداء نموذج    اللفظيالطريقة التقليدية )الشرح    -  1    
ل البحث    للمهارات العملي  داء  ألالطالب  المعرفي  قيد  المستوى  قلق و  وتحسين  مستوى  خفض 

 . طالب المجموعة الضابطة  لدى االختبار

تحسين تأثيرًا إيجابيًا في  ت أثر التعلم اإللكتروني ( ) الطريقة التقليدية و طريقة التعلم المتمازج  -2
خفض مستوى  و  عرفي  وتحسين المستوى المقيد البحث    العملي للمهارات داء  ألمستوى الطالب ل

 طالب المجموعة التجريبية .لدى  قلق االختبار
التقليدية والتعلم    استخدمت   التيتفوق المجموعة التجريبية  -  3 طريقة التعلم المتمازج ) الطريقة 

) الضابطة    اإللكتروني  المجموعة  )الشرح    استخدمت   التيعلى  التقليدية  وأداء   اللفظيالطريقة 
مستوى الطالب لألداء العملي للمهارات قيد البحث وتحسين المستوى  في تحسين  (  عمليالنموذج  

 قلق االختبار لديهم .  المعرفي و خفض مستوى 

 التوصيات :

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإنه يمكن الوصول إلي بعض التوصيات اآلتية:

 في تعلم المهارات األساسية للكرة الطائرة . طريقة التعلم المتمازجاستخدام  -1

 لدي الطالب . التحصيلي المعرفيمستوى التحسين في  طريقة التعلم المتمازجاستخدام  -2

 في خفض قلق االختبار لدى الطالب . طريقة التعلم المتمازج االستفادة من -3

 .  يمالتكنولوجية المتاحة لدي الطالب في عملية التعل اإلمكانات االستفادة من  -4

   مقررات الكرة الطائرة .ابتكار وسائل وبرامج تعليمية جديدة لتعليم  -5



وكيفية االستفادة منها في    طريقة التعلم المتمازجإقامة دورات تدريبية لفهم واستخدام  ضرورة   -6
 .العملي والنظري  التعلم وتحسين مستوى األداء

 إقامة بحوث ودراسات مشابهة في رياضات أخرى .  -7
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