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 فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك على تعلم بعض مهارات كرة اليد لطالبات كلية التربية الرياضية
 م.د/ فاطَة أبؾ القاسؼ عَر
 مدرس بقيؼ الَُاهج وطرق المدريس

 جامعة الَُيا -كمية المربية الرياضية 
 السقدمة ومذكلة البحث :

 هههراا والَمظم هههاا المهههع ت هههر  عمهههع تًهههاد الويهههاص فهههع عٌهههر الَعمؾماتيهههغ  ن هههرا مهههؽ الَم        
األفراد المعامل مع مم  راا هذا العٌر المقُيهة والَعرييهة المهع تمٍهاعك بًهتل ميهمَر وفهع فمهرص 
زمُيههههة ةٌهههه رص لههههذلػ وؾاجههههغ القههههاعَؾن عمههههع العَميههههة المعميَيههههة ضههههرورص المعامههههل مههههع  غههههؼ وفُههههؾن 

َعرفهة بن  يهاؼ مهؽ مٌهادرها تكُؾلؾجية ممههددص سهايا لمَُيهة ةهدراا ط باهؼ فهع الوٌهؾل عمهع ال
 الَىمم ة وتنه ماؼ لممعامل مع تمػ الَم  راا .

( إلههع ت ههاوؽ ميههمؾياا ت ك ههر الَمعمَهه ؽ بهه ؽ مر مههة تعميَيههة  2009" ) " دمحم عطيةةةويًهه ر      
وأخههرو و ههذلػ تعههدد ةههدراتاؼ وال ههروق ال ردتههة ب ههُاؼ وتعههدد مههداخل الَعمههؼ لممههدريس ومههؽ هُهها فههان 

ل وه  عهؽ السهمؾا والظريقهة المها تمُاسه  مهع  هل مهؽ الَهمعمؼ وطليعهة الَر مهة الَعمؼ مظاله  با
 (. 35:  26والَؾضؾع ) 

ومههع الم  ههر العمَهها والمكُؾلههؾجا اليههريع وعاههؾر  غريههاا واسههمراتيهياا تدرييههية وتعميَيههغ       
َهها جدوهدص أأبهه ن مهؽ الٍههرورو تويه ؽ وتظههؾير أدال  هل مههؽ الَعمهؼ والَههمعمؼ فها الَؾةههك المعمي

بَهها وملهها ممظم ههاا الم  ههراا والمهدوههداا المربؾيههة سههؾال  ا هه  وسههاعل أو أدواا أو تقُيههاا تعميَيههة 
 (. 7: 31أو اسمراتيهياا تدرييية ) 

مُؾعة فهع مواولهة إلضه ال  هتل مهرد جدوهد لمهَيهع وعهر        وةد عار فؽ اإل  ؾجراييػ بمٌَيَاتغ اَل
عمؾماا أو  قل الليا اا فع بؾرص جذابة  يَاا اإل  ؾجراييهػ هامهة جهدا أل اها اَل إلع القهارد     ه  أن تٌَه

عقدص )   عمؾماا اَل  ( . 25:  25تعَل عمع ت  ر طريقة األفراد فع الم ك ر تهاه الليا اا واَل
( أن اإل  ؾجراييهػ مٌهدر تعمهؼ جههذاا 2017"  قه  عهؽ "تؾمهاس إومههؾن " ) عسةاد بةةبا ويهذ ر " 

ألفكههههار إلههههع  ههههتل بٌههههرق أكنههههر عَميههههة وواةايههههة فههههع  قههههل وسههههال ال اههههؼ أل ههههغ توههههؾل الَ هههها يؼ وا
الَعمؾماا والليا اا والَ ا يؼ العمَية الَعقهدص بؾضهؾو وسهاؾلة بظريقهة مقُعهة تهَهع به ؽ عُابهر 

 ( .85:  6الٌؾر والرسؾم والَىظظاا فاؾ تعَل عمع تيا ل ال اؼ والمعل ر عؽ األفكار )
راييههػ ومعهه  دورا ةؾيهها فههع العَميههة المعميَيههة ( إلههع أن اإل  ؾج2014" )   Dur ديةةورو تًهه ر " 

  هه  تيههمظيع أن تًههرو الَ هها يؼ الَعقههدص وبهها ة ال اههؼ بًههتل م يههإ  َهها تَتُههغ تًهههيع إبههداع الظهه ا 
 ( .351:  35وذلػ مؽ خ ل  ناؼ عمع إ ًال وتٌَيؼ اإل  ؾجراييػ الىاص باؼ ) 

لل اإل يههان مههدخ ا واإل  ؾجراييههػ تعملههر مههؽ العُابههر ال ٌههرية ال عالههة   هه  تيههمق
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المهذوق( وههع  –الًهؼ  –المَس  –اليَع  –الَعمؾماا عؽ طريق الوؾاس الىَس )ال ٌر 
مههدخ ا الَعرفههة لههدق اإل يههان إل أ ههغ تيههمقلل الَعمؾمههاا بًههتل أفٍههل مههؽ خهه ل  اسههة 

% مؽ عقل اإل يان مؾجغ بٌريا     تقؾم العقل 50ال ٌر عؽ الوؾاس األربع األخرق و
ر أسرع مؽ الُص بل تقؾم العقل بَعالهة الٌؾر جَيعها فهع  ن وا هد ولكُهغ بَعالهة الٌؾ 

تعالج الهُص بًهتل خظهع وينخهذ وةمها أطهؾل فهع الوٌهؾل عمهع الَعمؾمهاا مهؽ الهُص عهؽ 
الٌؾر ههذا باإلضهافة إلهع أن األ هتال ال ٌهرية ماَهة لمَن هل الَعرفهة أ لهيس فقهإ  هندواا 

 ( .125: 32المعمؼ )إر ادتة وتربؾية لكؽ  يَاا تربإ الم ك ر و 
وترق ال ا نة أن اإل  ؾجراييػ تيعع إلع دمج المقُياا الودونة باإلضافة إلع الُؾا ع ال ُية 
واإلبداعية فهع تقهدتؼ الَعمؾمهاا والَعهارك بًهتل مرعهع جدوهد ومهؾجز وممهرابإ ومًهؾق ومن هر فهع 

 بؾرص بؾر ورسؾماا ثابمة وممور ة ومقاطع ف دوؾ .
( أن اإل  ؾجراييههػ هههؾ توؾيههل  َيههة مع ُههة مههؽ الليا ههاا والَعمؾمههاا 2016" ) دمحم شةةو ىويههذ ر "

الٌُية الَعقدص إلع مزيج مؽ الٌؾر والرسؾماا والٌُؾص مَا تيَن لمقهارد إسهميعاا ال كهرص األساسهية 
 ( .35:  25لمَؾضؾع بٌؾرص أسال وأسرع ) 

الَعمؾمههاا واليههاؾلة  وةههد عاههر فههؽ اإل  ؾجراييههػ النابهه  بَهها ومَ ههز بههغ مههؽ دور ماههؼ فههع ت يههيإ
فع ةرالص الكَياا الااعمة مؽ الليا اا الَعمؾماتية وتَت ُاا ومعرفماها والَقهدرص عمهع توم هل ههذه الليا هاا 
ؽ تهزعهة الَومهؾق والَعمؾمهاا الَظمهؾا معالهماهها  بنسهمؾا واضهن ودة هق. فاإل  ؾجراييهػ النابه  ومٍَه

أو رسهؾماا أو أسهاؼ أو  ٌهؾص ثابمههة  إ  ؾجراييتيها لىظهؾاا به  رص جهدا ةههد تكهؾن عمهع  هتل بههؾر
 Information    توغع بمنو د م ا ر مؽ خ ل أ د الَ ادد األساسية لُغرية معالهة الَعمؾماا 

processing theory   وهؾ م اؾم المكُ زChunking  وع ةمغ بيعة ذاكهرص األمهد القٌه ر والمكُ هز
ع متهها ز والَتُههز هههؾ أق و ههدص ذاا  هههؾ عَميههة تقيههيؼ الَعمؾمههاا إلههع و ههداا أو أجههزال بهه  رص تيهَه

معُههع ةههد تكههؾن أرةامهها أو  مَههاا أو بههؾر أو رسههؾماا أو   ههر ذلههػ وذاكههرص األمههد القٌهه ر موههدودص 
:  27اليعة ولكؽ تَتؽ زيادص سعة هذه الذاكرص وتيا ل عَمية المذ ر إذا تهؼ تكُ هز الَعمؾمهاا       ) 

206 – 208. ) 
لنابههههه  تعمَهههههد عمهههههع الٌهههههؾر النابمهههههة والرسهههههؾماا النابمهههههة وتهههههرق ال ا نهههههة أن اإل  ؾجراييهههههػ ا

 والٌُؾص الَظلؾعة عمع الًا ة ويَتؽ إضافة بعض مقاطع ال  دوؾ .
وتعملههر  ههرص ال ههد أ ههد ال ًههظة الرياضههية المههع لةهه  إسمويهها ا وطف ههال  ههدودوؽ مههؽ األط ههال 

متان الٌدارص فهع  والً اا مؽ الهُي ؽ أ     إسمظاع  فع عدد ةم ل مؽ اليُ ؽ أن تق ز إلع
كن ر مؽ دول العالؼ أ هذا باإلضافة إلع إ مًارها  ًُاط رياضع وترويوع فع معغؼ دول العهالؼ 

. 
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وتعملر  رص ال د مُااجا تربؾيا ممكام  تتي  الَمعمَ ؽ  ن را مؽ الَمظم اا المربؾية اله هدص 
ة لمكههؾيؽ الًىٌههية أ   هه  ورجههع ذلههػ إلههع مهها تمٍههَُغ مههؽ متؾ ههاا هامههغ لاهها أبعادههها الٍههروري

الَمكاممة لمَمعمَ ؽ أ فاع زاخرص باليَاا الوَ دص المع لاها إ عتهاس م ا هر عمهع المكهؾيؽ المربهؾق 
 (.18:  20لمَمعمَ ؽ ) 

ولقد  اد العالؼ فع اآلو ة األخ رص تقدما ممَؾسها فهع لا هة  هرص ال هد فؾبهؾل ال هرق الٌَهرية 
ة سهههؾال بالُيههه ة لَُمى هههاا الًههه اا أو الرجهههال إلهههع مراكهههز مرمؾةهههة عمهههع خريظهههة  هههرص ال هههد العالَيههه

ت ر  عمع الَمىٌٌ ؽ وخلرال  رص ال د تظهؾير ال كهر العمَهع لمهؾا ه  والَؾضهؾعاا المظلي يهة 
( 5: 21الَىمم ة الَرت ظة بترص ال د  مع تَتؽ الَوافغة عمع هذا الَيمؾق إن لؼ تتؽ تظؾيره ) 

. 
لا هههة رياضهههية وذلهههػ لمَُيهههة األدال الور هههع ويعهههد اإلعهههداد الَاهههارق القاعهههدص األساسهههية ألق 

والَاارق الَظمؾا سؾال  ان ههؾميا أو دفاعيا أ وتعد الَااراا األساسية العَهؾد ال قهرق بالُيه ة 
لمعَمية المعميَية والمدريليهة  َها أ اها تمَ هز بهالمرابإ ول تَتهؽ ال ٌهل به ؽ الهزيكيهاا الَتؾ هغ لاهاأ 

 ( . 56:  28يمظيع الييظرص عمع الكرص وعمع  ر اتغ) وأن الَمعمؼ ال  ر معد مااريا ل ت
وةههد ا ههارا بعههض الدراسههاا الهها فاعميههة اإل  ؾجراييههػ فهها العَميههة المعميَيههة  دراسههة "أمهها ع 

( والما اسمادف  المعهرك عمها "اثهر اسهمىدام  َظها اإل  ؾجراييهػ 2( )2015" ) أحسد وعسرو دمحم
ا الم ك ههر ال ٌههرق لههدق أط ههال المؾ ههد وطتهاهههاتاؼ النابهه  والَموههرر علههر الؾيهه  فههع تَُيههة ماههارا

( والمهع إسهمادف  المعهرك عمهع "الَرتكهزاا األساسهية 10( )2015" ) ودراسة "حدةي  دمحم وؾه"  
 Patchara " باتذارا فانذةيف لم ع ل إسمىدام اإل  ؾجراييػ فع عَم مع المعميؼ والمعمؼ " ودراسة 

vanichvasin( "2013( )39والمههع إسههمادف ) المعههرك عمهها" اثههر اسههمىدام اإل  ؾجراييههػ فههع  
و خهههرون  نيكةةةودس دوةةةاسوبولوسميهههمؾاو ؽ هَههها  هههنداص إتٌهههال بٌهههرية و هههنداص تعمهههيؼ "  ودراسهههة " 

Nicohlas Diakopoulosetal et al ( "2011( )38 والما إسمادف  المعرك عما " أثهر )
 ثة  َاذج مىمم ة مهؽ اإل  ؾجراييهػ الم اعل ب ؽ األلعاا واإل  ؾجراييػ مؽ خ ل تٌَيؼ وتق يؼ ث

 الم اعمع القاعؼ عمع مو زاا األلعاا عمع عَمية المعمؼ " 
ومؽ خ ل عَهل ال ا نهة فها تهدريس مهادص "  هرص ال هد " ل غه  وجهؾد بعهض القٌهؾر فها ميهمؾو 
أدال الظال ههههاا لَاههههاراا  ههههرص ال ههههد   هههه  ا اهههها تَنههههل بههههعؾبة بالُيهههه ة لمظال ههههاا وتوققههههؽ ف اهههها معههههدلا 

ُى ٍة فا األدال أ وأن الظريقهة المقم دتهة )الًهرو وأدال الَُهؾذج( هها الَيهمىدمة فها تعمهؼ ماهاراا  هرص م
ال هد ههذا باإلضهافة إلهع زيهادص أعهداد الظال هاا داخهل الَواضهرص وعهدم مراعهاص ال هروق ال ردتهة به ؽ الظال ههاا 

اا وال اهؼ ومههؽ هُهها  ههان األمهر  الههذو تظمهه  ال وهه  عهؽ مههدخل تههدريس بظريقههة جدوهدص  مههع وههمؼ السههميع
ن بعههر  ماههاراا  ههرص ال ههد بًههتل بٌههرق تُههمغؼ  ييههغ  إسههمىدام " تقُيههة اإل  ؾجراييههػ النابهه  "والمهها تيهَه
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الَادص المعميَية واألفكار والَعمؾماا بٌؾرص أكنر واةايهة وعَميهة تمهين لمظال هاا فربهة الم اعهل مهع الَهادص 
 المعميَية.العمَية وتعَل عما إدماجاؽ ب اعمية فا العَمية 

ومهههؽ خههه ل اطههه ع ال ا نهههة عمهههع الدراسهههاا اليهههابقة وال وهههؾي فههها مههههال المربيهههة الرياضهههية 
وعما  د عمؼ ال ا نة لؼ تهد دراسة تُاول  "فاعمية إسهمىدام اإل  ؾجراييهػ " فهع الَههال الرياضهع 

راييههػ ( والمههع إسههمادف  المعههرك عمههع أثههر "تقُيههة اإل  ؾج23( )2016" ) دمحم سةةالمسههؾق دراسههة " 
( 2019" ) هبةة سةعدعمع تعمؼ األدال الَاارق والموٌ ل الَعرفع فع الؾث  الظؾيل " ودراسة " 

( والمع إسمادف  المعهرك عمهع أثهر " فاعميهة إسهمىدام اإل  ؾجراييهػ بَُظيهغ النابه  والَموهرر 30)
 عمع الموٌ ل الَعرفع والَاارو لمًقم ة األمامية بال دوؽ عما طاولة الق ز. 

لظليعة مااراا  رص ال د     ا اا مااراا مر  هة مهؽ بداتهة اسهم م الكهرص مهؽ المَريهر و غرا 
خمامية( فها -رعييية-ليقؾم الَؤدق بم  ذ الَااراا الَىمم ة والما تمكؾن مؽ ث ي مرا ل )تَادتة

كههل ماههارص وهههذا مهها تهعههل فاههؼ الَاههارص بًههتل بههوين امههر معقههد  يههليا وت عهها لكنههرص عههدد الظال ههاا 
الَواضهههرص ةهههد وهههؤدق الهههع ضهههعك ميهههمؾق الهههمعمؼ داخهههل الَواضهههرص وبالمهههالا فهههان اسهههمىدام داخهههل 

اسهههمراتهية ال  هرواييهههػ مهههؽ األمهههؾر الاامهههة فههها المعمهههيؼ وذلهههػ لعمَهههاد ال هههتال والٌهههؾرص بًهههتل 
بٌرق ةد تؤدق الع تويؽ عَمية المعميؼ وههذا مها دفهع ال ا نهة الها مواولهة المعهرك عمها" فاعميهة 

 ؾجراييػ عمع تعمؼ بعض مااراا  هرص ال هد لظال هاا  ميهة المربيهة الرياضهية " وههذا مها إسمىدام اإل 
 تٍيف ب ة الوداثة عما هذا ال و  الوالا.

 أهسية البحث : 
 تكس  أهسية البحث فيسا يلي :

 تنتا  اسمهابة لَياورص تظؾر التهاهاا الودونة فا تعمؼ مااراا  رص ال د. .1
 م تقُية اإل  ؾجراييػ فع تعمؼ مااراا  رص ال د .ةد وؾضن  يفية ت ع ل اسمىدا .2
 ةد تياهؼ هذا ال و  فا زيادص فاعمية ودافاية الظال اا  وؾ اكمياا مااراا  رص ال د . .3

 هدف البحث:
وادك ههذا ال وه  إلهع المعهرك عمهع فاعميهة إسهمىدام اإل  ؾجراييهػ النابه  عمها تعمهؼ ماهاراا  .1

المٌؾي  مؽ الن هاا( لظال هاا ال رةهة األولهع بتميهة  –يإ المُظ –كرص ال د )المَريرص الكرباجية 
 المربية الرياضية جامعة الَُيا.

 فروض البحث:
تؾجههد فههروق ذاا دللههغ إ ٌههاعية بهه ؽ ممؾسههظا درجههاا ال ياسهه ؽ القلمهها وال عههدو لمَهَؾعههة  .2

 المهريلية فا تعمؼ بعض مااراا  رص ال د ة د ال و  ولٌالن ال ياس ال عدو.
دللههة إ ٌههاعية بهه ؽ ممؾسههظا درجههاا ال ياسهه ؽ القلمهها وال عههدو لمَهَؾعههة  تؾجههد فههروق ذاا .3
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 الٍابظة فا تعمؼ بعض مااراا  رص ال د ة د ال و  ولٌالن ال ياس ال عدو
تؾجههههد فههههروق ذاا دللههههغ إ ٌههههاعية بهههه ؽ ممؾسههههظا درجههههاا ال ياسهههه ؽ ال عههههدو ؽ لمَهَههههؾعم ؽ  .4

 ال و  ولٌالن الَهَؾعة المهريلية  المهريلية والٍابظة فع تعمؼ بعض مااراا  رص ال د ة د
 الكلسات الدالة :

: هؾ تقُية تعمَد عمع الم ة ال ٌرية فاهؾ فهؽ توؾيهل الليا هاا والَعمؾمهاا  اإلنفوجرافيك التعليسى
والَ ا يؼ الَعقدص إلع بؾر ورسؾماا تَتؽ فاَاا وطسميعاباا بؾضؾو وتًؾيق مؽ خ ل عرضاا 

 ف إجراعع ( .بظريقة جذابة وسامة وواضوة ) تعري
يؼ ثابهه  لمقههدتؼ الَومههؾق المعميَههع ومكههؾن مههؽ مهَؾعههة مههؽ  اإلنفوجرافيةةك البا ةة  : هههؾ ع ههارص عههؽ تٌهَه

الٌؾر والرسؾماا واألساؼ والٌُؾص الرعييهية وال رعيهة والهروابإ واأل هتال المهع وهمؼ إسمعراضهاا جَيعها 
الكم  اا  َا تَتؽ  ًهره بيهاؾلة فع  تل وا د ثاب  ويَتؽ مًار مغ وطسمىدامغ فع العرو  المقدتَية و 

 ( .27:   25عمع الَؾاةع المعميَية عمع   تة الؾي  وهؾ األسال  يليا فع تٌَيَغ ) 
 خطة وإجراءات البحث:

 -تو يقا ألهداك ال و  واخم ارا ل روضغ إت ع  ال ا نة الىظؾاا المالية:
 مشهج البحث:

اج المهريلهههها  غههههرا لَ ع       يؼ إسههههمىدم  ال ا نههههة الَهههُه َمههههغ لظليعههههة هههههذا ال وهههه  ب سههههمىدام المٌهههَه
 المهريلا لَهَؾعم ؽ إ داهَا تهريلية واألخرق ضابظغ ب ت اع ال ياساا القلمية وال عدتة لكم اَا .

 مجتسع وعيشة البحث :
تَنل مهمَع ال و  فها طال هاا ال رةهة األولهع بتميهة المربيهة الرياضهية بهامعهة الَُيها لمعهام        

( أربعَاعههغ طال ههة تههؼ إخميههار 400ال ٌههل الدراسهها األول وال ههاله ةؾامههغ ) 2020/2021الدراسهها 
% مؽ مهمَع  ال وه  وةهد تهؼ 15( سمؾن طال ة بُي ة مكؾية  60ع ُة عًؾاعية مُغ بمه ةؾاماا )

( ث ثههؾن طال ههة   الَهَؾعههة المهري ههة 30تقيههيؼ الع ُههة إلههع مهَههؾعم ؽ مميههاويم ؽ ةههؾام  ههل مُاهها )
ييههػ النابهه  واثههره فههع تعمههؼ ماههاراا  ههرص ال ههد ة ههد ال وهه  والَهَؾعههة الٍههابظة وتيههمىدم اإل  ؾجرا

 وتيمىدم الظريقة المقم دتة )الًرو وأدال الَُؾذج ( وأثرها عمع   س الَم  راا ة د ال و  .
 الع ُة : ألفراد المكرارق  المؾزيع إعمدالية

 معهدلا فهع ال وه  عمعلَهَهؾ  المكهرارق  المؾزيهع إعمداليهة مهدق مهؽ بالمنكد ال ا نة ةام 
المٌهؾي   -المُظهيإ  -الَاارية )المَريهرص الكرباجيهة  والخم اراا الؾزن( – الظؾل – الَُؾ )اليؽ

 . ذلػ ( وؾضن1وجدول ) ال و  مؽ الن اا ( ة د
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 (1جدول )
والَم  راا  الَمؾسإ الويابع والؾسيإ وال وراك الَايارق ومعامل اللمؾال لَعدلا الَُؾ

 (60لع ُة ال و   تل          )ن =  ة ة د ال و  الَااري
 المتغٌرات

وحدة 
 المٌاس

 الوسٌط المتوسط
االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

 معدالت النمو

 1.13 1.80 34.11 34.81 سنة السن

 .1.8- 83.. 361.11 61..36 سم الطول

 5..1 18.. 10.11 14.05 كجم الوزن

المتغٌرات 
 المهارٌة

 1.11- 3.34 31.11 .31.8 عدد ث 11التمرٌر واإلستالم فى  رٌرة الكرباجٌةالتم

 1.18- 3.13 34.11 35.00 الثانٌة تنطٌط الكرة فى خط متعرج التنطٌط

 1.31 1.11 3.11 1..3 عدد التصوٌب على هدف محدد التصوٌب من الثبات

والَم  هراا الَااريهة ة هد ال وه  ( أن فهيؼ معهام ا اللمهؾال لَعهدلا الَُهؾ 1ومٍن مؽ الههدول )
( مَا 3-أ 3( وجَيعاا تُوٌر ما ب ؽ)+0.78-:  0.10لع ُة ال و   تل ةد تراو   ما ب ؽ )

 تً ر إلع اعمدالية تؾزيع ع ُة ال و  فع تمػ الَم  راا .
 البحث: مجسوعتى تكافؤ

 لَم  هرااا ضهؾل فهع والٍهابظة المهريليهة الَهَهؾعم ؽ به ؽ المكهافؤ ب تههاد ال ا نهة ةامه 
 . ذلػ وؾضن (2والهدول ) ال و  ة د والَم  راا الَاارية معدلا الَُؾ : المالية

 (2جدول )
 فع والٍابظة المهريلية لمَهَؾعم ؽ القلم  ؽ ال ياس  ؽ درجاا ب ؽ ممؾسظاا ال روق  دللة

 (60ال و      ) ن =  ة د الَم  راا

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المجموعة 
 التجرٌبٌة

 ( 11= ) ن 

المجموعة 
 الضابطة

 ( 11) ن = 

الفرق بٌن 
المتوسطٌ

 ن

لٌمة )ت( 
 المحسوبة

معدالت 
 النمو

 1.66 1.14 1.80 34.14 1.80 34.85 سنة السن

 1.15 1..1 86.. 55..36 81.. 11..36 سم الطول

 1.81 5..1 18.. 10.31 10.. 14.41 كجم الوزن

المتغٌرات 
 المهارٌة

التمرٌرة 
 الكرباجٌة

 11التمرٌر واإلستالم فى 

 ث
 3..3 31.11 عدد

31.11 3.35 
1..1 1.56 

 التنطٌط
تنطٌط الكرة فى خط 

 متعرج
 3.11 35.01 الثانٌة

34.11 1.05 
1.14 1.1. 

التصٌوب من 
 الثبات

التصٌوب على هدف 
 محدد

 1.15 1..3 عدد
3.35 1.11 

1.15 1.85 

 1.671( = 0.05دللة )( وميمؾق 58فيَة )ا( الهدولية عُد درجة  رية )
 ( ما ومع :2ومٍن مؽ الهدول )

تؾجهههد فهههروق   هههر دالهههة إ ٌهههاعيار بههه ؽ ممؾسهههظاا درجهههاا ال ياسههه  ؽ القلم ههه ؽ لَهَهههؾعما ال وههه  
المهريليههة والٍههابظة فههع الَم  ههراا ة ههد ال وهه    هه  أن جَيههع فههيؼ )ا( الَويههؾبة أةههل مههؽ فيَههة 
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إلهههها تكههههافؤ مهَههههؾعما ال وهههه  فههههع تمههههػ  مَهههها تًهههه ر 0.05)ا( الهدوليههههة عُههههد ميههههمؾق الدللههههة 
 الَم  راا.

  -وسائل جسع البيانات:
 استعان  الباحبة لجسع البيانات بالوسائل التالية:

 اول: مهَؾعة الجازه والدواا 
 ثا يا: الخم اراا وتًَل:

 الخم ار الَاارية .          
 ثالنا: اإل  ؾجراييػ الناب      .  

 : اود :ادجهزة واددوات
مربههع مههؽ  -سههاعة اتقههاك   –جاههاز رييههماممر ل يههاس الظههؾل باليههُميَمراا  والههؾزن بههالك مؾ جههرام 

 –أ هرطة لبهقة ممؾ هة  –معَل  اس  الها  –اةَاع   - ؾر ود  –سؼ  60×60الىً  مقاس 
 كراا طلية .

 ثالبا : اإلختبارات السهارية  يد البحث :    
 –رية الىابة بَااراا  رص ال د ) المَريهرص الكرباجيهة ةام  ال ا نة باخميار اإلخم اراا الَاا

المٌههههؾي  مههههؽ الن ههههاا ( ة ههههد ال وهههه  بُههههالا عمهههها الَراجههههع العمَيههههة " خالههههد  َههههؾدص "  –المُظههههيإ 
 دمحم(   " 28()2006" )مةةةةةدح   اسةةةةةم( أ " 5( )2017)  ةةةةةرزان عبسةةةةةان "( أ " 11( )2020)

(   " والدراساا اليهابقة 20()2001" )ىسسال عبدالحسيد ، دمحم ببح(   " 21( )2001" )توفيق
( 2020" )غةةادة وحيةةى( أ " 13()2020" )سةةها الدةةيد( أ " 1()2020" )أحسةةد ماجةةدكدراسههة " 

( أ وتؼ العر  عما مهَؾعة مؽ الىلرال مؽ اعٍال ه كة المدريس بتمياا المربية الرياضية 17)
( خَيههة عًرسههُة مرفههق 15وممىٌٌهه ؽ فهها مهههال رياضههة  ههرص ال ههد ولههدواؼ خلههرص ل تقههل عههؽ )

( 9( وةههد ات قههؾا عمهها الخم ههاراا المهها ت ههيس  ههل ماههارص مههؽ تمههػ الَاههاراا   هه  تههؼ عههر  )12)
 ( ث ثة اخم اراا ها :3تيعة اخم ارا وبُال عما ما سلق تؼ تودود )

 ي ( ل ياس ماارص المَريرص الكرباجية .30اخم ار ) المَرير واإلسم م فع 
 خإ ممعرج ( ل ياس ماارص المُظيإ .اخم ار ) تُظيإ الكرص فع 

  إخم ار) المٌؾي  مؽ الن اا عمع هدك مودد( ل ياس ماارص المٌؾي .
 الَعام ا العمَية لإلخم اراا الَاارية ة د ال و : 

وههههؾم الن ثههههال الَؾافههههق ال ا نههههة بويههههاا الَعههههام ا العمَيههههة مههههؽ بههههدق وث ههههاا فههههع ال مههههرص مههههؽ   ةامهههه
 وذلػ عمع الُوؾ المالع : م22/10/2020الَؾافق  م  إلع وؾم الىَيس20/10/2020

 
 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجلة العلسية للتربية البدنية وعلوم الرياضة    

 

432 

 أ ة الردق :
تؼ  يهاا بهدق الخم هاراا الَااريهة ة هد ال وه  عهؽ طريهق بهدق الَقار هة الظرييهة وذلهػ 

( 40عمهع ع ُههة اسههمظ عية مَاثمهة لَهمَههع ال وهه  ومهؽ خههارج ع ُههة ال وه  األساسههية وعههددهؽ )
( 10ٌههاعدتار لمودوههد األربههاعع األعمههع وعههددهؽ )أربعههؾن طال ههة أ وتههؼ ترت هه  درجههاا الظال ههاا ت

( عًهههرص طال هههاا وتهههؼ  يهههاا دللهههة ال هههروق بههه ؽ 10عًهههرص طال هههاا واألربهههاعع األد هههع وعهههددهؽ )
 ( .2الرباع  ؽ فع الخم اراا الَاارية ة د ال و   َا هؾ مؾضن فع جدول )

(2جدول )  
 (20الَاارية ة د ال و    )ن = الخم اراا  دللة ال روق ب ؽ األرباعع األعمع واألد ع فع

 وحدة االختبارات
المٌا
 س

 األرباعى األعلى

 (31)ن = 
 األرباعى األدنى

 (31)ن = 
الفرق بٌن 
المتوسطٌ

 ن

لٌمة )ت( 
المحسوب

 ة
 ع م ع م

التمرٌرة 
 ث 11التمرٌر واإلستالم فى  الكرباجٌة

 3.11. 1.11 1.11 33.11 1.11 31.11 عدد

 38.56 51.. 6..1 1..30 1.11 36.11 الثانٌة ة فى خط متعرجتنطٌط الكر التنطٌط

التصوٌب 
 التصوٌب على هدف محدد من الثبات

 4.15 3.81 .1.1 1.61 1.11 11.. عدد

( وجههؾد فههروق ذاا دللههة إ ٌههاعية بهه ؽ مهَههؾعمع األربههاعع األعمههع واألربههاعا 2ومٍههن مههؽ الهههدول )
لٌههالن مهَؾعههة األربههاعع األعمههع   هه  أن فيَههة ا مَاليههة األد ههع فههع الخم ههاراا الَااريههة ة ههد ال وهه  و 

( مَههها تًههه ر إلهههع بهههدق الخم هههاراا وةهههدرتاا عمهههع المَ  هههز بههه ؽ 0.05الىظهههن دالهههة عُهههد ميهههمؾق دللهههة )
 الَهَؾعاا . 
 ب ة الببات :

لويههاا ث ههاا الخم ههاراا الَااريههة ة ههد ال وهه  اسههمىدم  ال ا نههة طريقههة تظل ههق الخم هههار 
( أربعهؾن طال هة مهؽ مهمَهع ال وه  ومهؽ خهارج الع ُهة 40لػ عمهع ع ُهة ةؾاماها )وطعادص تظليقغ وذ

( وؾضهن 3( ث ثة أتهام به ؽ المظليقه ؽ األول والنها ع أ والههدول )3األبمية وب ابل زمُع مدتغ )
 معام ا الرت اط ب ؽ المظليق ؽ .

 (3جدول )                                          
 (40ب ؽ المظليق ؽ األول والنا ع فع الخم اراا الَاارية ة د ال و  )ن = معام ا الرت اط 

 االختبارات
 وحدة
 المٌاس

 التطبٌك الثانى التطبٌك األول
معامل 
 المتوسط االرتباط

االنحراف 
 المعٌارى

 المتوسط
االنحراف 
 المعٌارى

التمرٌرة 
 ث 11التمرٌر واإلستالم فى  الكرباجٌة 

 1.44 3.34 31.84 1..3 31.11 عدد

 1.46 1.00 34.13 3.11 35.01 الثانٌة تنطٌط الكرة فى خط متعرج التنطٌط 
التصوٌب 
 التصوٌب على هدف محدد من الثبات

 1.45 1.11 3.34 1.18 1..3 عدد
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 0.257( = 0.05( وميمؾق دللة )38فيَة )ر( الهدولية عُد درجة  رية )
 (  ما ومع :3ومٍن مؽ جدول )

 0.86عام ا الرت اط ب ؽ المظليقه ؽ األول والنها ا ل خم هاراا الَااريهة ة هد ال وه  مها به ؽ )ه تراو   م
( وهع معام ا ارت اط دالة إ ٌهاعيا   ه  أن فهيؼ )ر( الَويهؾبة أكلهر مهؽ فيَهة )ر( الهدوليهة 0.88أ 

 ( مَا تً ر إلع ث اا تمػ الخم اراا .0.05عُد ميمؾق دللة )
 نفوجرافيك :رابعا: خطوات ترسيم اإل 

ةامهه  ال ا نههة بههاإلط ع عمهها الَراجههع العمَيههة المهها تُاولهه   يفيههة تٌههَيؼ اإل  ؾجراييهههػ 
( و ههذلػ الدراسههاا اليههابقة وال وههؾي 25()2016" )دمحم شةةو ى( أ "6( )2017")تومةةاس أيةةدون "

 وليةةدأ  حدةة  فةةاروق ( أ "3( )2017" )أمةةل حدةةان( أ "30( )2019" )هبةة سةةعدالعمَيهة منههل "
( وأتٍا ةام  ال ا نة بهاإلط ع عمها الَراجهع العمَيهة الَمىٌٌهة فها  هرص 9( )2016" )الرياد
 فةةةةةةةةةةدو  ( أ "5( )2017" ) بةةةةةةةةةةارزان عبسةةةةةةةةةةان( أ " 11( )2020" )خالةةةةةةةةةةد حسةةةةةةةةةةودةال ههههههههههد "
( باهههدك وضهههع الَهههاده العمَيهههة الَمعمقهههة بمعمهههيؼ ماهههاراا  هههرص ال هههد ة هههد ال وههه  18()2016")خالةةةد

 لناب  مؽ خ ل خَس مرا ل هع :ب سمىدام تقُية اإل  ؾجراييػ ا
 السرحلة األولى : مرحلة التحليل وتذسل :

توم هههل وتودوهههد اإل مياجهههاا المعميَيهههة : وهههمؼ فهههع ههههذه الَر مهههة توم هههل اإل مياجهههاا المعميَيهههة  -1
لمظال اا ع ُة ال و  مؽ خ ل وبك الؾضع الهراهؽ ووبهك الؾضهع الَر هؾا الؾبهؾل إليهغ   

 خ ل ال رق ب ؽ الؾضع الراهؽ والؾضع الَر ؾا .                               وتودود اإل مياجاا تتؾن مؽ
يؼ إ  ؾجراييهػ تعميَهع  هاجن ولبهد مهؽ بهيا ة األههداك  -2 توم ل األهداك : وتعد مؽ أهؼ مرا ل تٌَه

 بظريقة سمؾ ية تَتؽ فياساا ويه  أن تكؾن لهؾا   المعمؼ الَعريية والؾجدا ية والَاارية  .
وم ل الَادص العمَية : أق توم هل الَومهؾق المعميَهع بًهتل تيهاعد تَن مهغ بٌهريا عهؽ طريهق ت - 3

 اإل  ؾجراييػ مؽ خ ل تودود الُؾا ا ال ُية لَااراا  رص ال د ة د ال و  .
 السرحلة البانية : مرحلة الترسيم :

ة األههداك ومؼ فهع ههذه الَر مهة تٌهَيؼ الَىظهإ الًهتمع لعُابهر اإل  ؾجراييهػ وتًهَل بهيا  -
تودوهد الىظهؾط الَيهمىدمة  –إعادص بيا ة الَومؾق المعميَهع لميها ل تَن مهغ بٌهريا  –اإلجراعية 
تٌههههَيؼ  –ال  ههههدوؾهاا المعميَيههههة  –الرسههههؾم الَمور ههههة  –تههههؾف ر الٌههههؾر والرسههههؾماا  –واأللههههؾان 

 عُابر الم اعل مع الَومؾق .
 السرحلة البالبة : مرحلة اإلنتاج :

 مة إ ماج الَُؾذج األولع بمظل ق الَىظإ الًهتمع وتهَيهع العُابهر ال ٌهرية ومؼ فع هذه الَر  -
وطسمىدام برامج تٌَيؼ اإل  ؾجراييػ وطجرال الَراجعة ال ُية عمع الَُؾذج األولع لممنكد مؽ تَن هل 
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 الَومؾق المعميَع بٌريا و ذلػ مراعاص تيميل الَعمؾماا وس مة الم ة .
 ويم :السرحلة الرابعة : مرحلة التق

ومؼ فع هذه الَر مة تقهؾيؼ اإل  ؾجراييهػ المعميَهع مهؽ خه ل عرضهغ عمهع مهَؾعهة مهؽ الىلهرال  -
 الَمىٌٌ ؽ إلةرار ب  ية المظل ق .
 السرحلة الخامدة : الشذر واإلستخدام :

َ دا ع والمظل ق فع مهال المعميؼ  ) - ر مة اإلسمىدام ال  ( .150-146:  25ومؼ فع هذه اَل
 تطالعية :الدراسة اإلس

م  17/10/2020ةامهه  ال ا نههة بهه جرال الدراسههة اإلسههمظ عية فهها ال مههرص مههؽ وههؾم اليههل   
( أربعههؾن طال ههة مههؽ 40م وذلههػ عمهها ع ُههغ بمههه ةؾاماهها )24/10/2020الهها وههؾم اليههل  الَؾافههق 

   س مهمَع ال و  ومؽ خارج الع ُة األبمية بادك المعرك عما :
 والَتان الَيمىدم لمُ  ذ المهربة .إخم ار ب  ية األجازه واألدواا 

 تها ز أجازه الكَل ؾتر واللرامج الىابة بالمً  ل والمنكد مؽ ب   ماا .
  ياا الَعام ا العمَية لإلخم اراا ة د ال و  .

عقهههد جميهههة مهههع طال هههاا الَهَؾعهههة المهريليهههة لمعري اههها باإل  ؾجراييهههػ النابههه  و يفيهههة المعامهههل مهههع 
 الواس  اآللا .

 القلما : ال ياس
ةامهه  ال ا نههة بهه جرال  ال يههاس القلمهها  لَهَههؾعما ال وهه  لمَم  ههراا ة ههد ال وهه   وذلههػ فهها وههؾم 

  .م25/10/2020األ د الَؾافق 
 التجربة ادساسية : 

ةام  ال ا نة بمٌَيؼ مااراا  رص ال د ة د ال و  ب سمىدام تقُية اإل  ؾجراييػ الناب  مرفق 
( وتهؼ 18الىلرال فع مهال تكُؾلؾجيا المعميؼ و رص ال هد مرفهق )( وعرضاا عما  مهَؾعة مؽ 12)

 تٌَيَاا مؽ خ ل بر امج الواس  اآللا الَىٌص لذلػ مؽ خ ل الىظؾاا اآلتية : 
 تؾف ر الٌؾر والرسؾماا المؾضيوية وال  دوؾهاا المعميَية الىابة بَااراا  رص ال د ة د ال و  . 

 ب  بٌؾرص جذابة ومراعاص المُاسق فع األلؾان .تؼ مراعاص تٌَيؼ اإل  ؾجراييػ النا
تومؾق اإل  ؾجراييهػ النابه  عمهع جهزع ؽ رعييه  ؽ : الههزل األول : الَتؾ هاا ال ٌهرية ممَنمهة فهع   )  

األلههههؾان ( الهههههزل النهههها ع : الَومههههؾق الُغههههرق تتههههؾن فههههع  ههههتل  –الرسههههؾماا المؾضههههيوية  –الٌههههؾر 
 ع ) الُؾا ع ال ُية لَااراا  رص ال د ( ٌؾص رعييية و ٌؾص فرعية وروابإ ممَن  ف

تههموتؼ الظال ههة فههع تمههابع عههر  الَومههؾق داخههل اإل  ؾجراييههػ مههؽ خهه ل زر " المههالع " أو " اليههابق " 
 والٍ إ عمع مؤ ر ال نرص الًُإ لموق ق عَمية اإلبوار .
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 تيمظيع الظال ة إضافة معمؾماا عؽ طريق ةاعَة الَ  غاا .
 سكمة الَؾجؾدص فع  ااتة اإل  ؾجراييػ الناب .تم اعل الظال ة مع األ 

ةامهه  ال ا نههة عقهه  ال ماههال مههؽ ال يههاس القلمهها بموَ ههل أجاههزص الواسهه  اآللههع بلرمهيههة اإل  ؾجراييههػ 
 الناب . 

ةامهههه  طال ههههاا الَهَؾعههههة المهريليههههة بًَههههاهدص اإل  ؾجراييههههػ النابهههه  فههههع معَههههل الواسهههه  اآللههههع  
) جاهههاز لكهههل طال هههة ( ثهههؼ العهههؾدص إلهههع ممعههه   هههرص ال هههد  دفيقهههة( عًهههرون 20لَهههدص )الَمهههؾفر بالكميهههة 

 واسمكَال الَواضرص بالًُاط المظليقا .
 اإلطار العام لمُ  ذ المهربة :

ةام  ال ا ة بالمدريس لظال اا الَهَؾعة المهريلية والما  ا ه  تيهمىدم اإل  ؾجراييهػ النابه  وهؾم 
( ماعههة وعًههرون 120لؾع زمهؽ الَواضههرص )اإلثُه ؽ مههؽ  ههل إسهلؾع بؾاةههع مواضههرص وا هدص فههع األسهه

( ثَا يهههة مواضههراا فههها ال مهههرص مههؽ وهههؾم اإلثُههه ؽ الَؾافهههق 8( ثَا يهههة اسههابيع بؾاةهههع )8دفيقههة لَهههدص )
 م  .15/12/2020م الا وؾم الن ثال الَؾافق 26/10/2020

 ةام  ال ا نة بالمدريس لظال اا الَهَؾعة الٍابظة وؾم الن ثال مؽ  ل اسلؾع  . 
يس جههزل اإل َههال واإلعههداد اللههد ا لَهَههؾعمع ال وهه  المهريليههة والٍههابظة بَومههؾو وا ههد تههؼ تههدر 

( 9وأسههمؾا تههدريس وا ههد وهههؾ األسههمؾا المقم ههدق الَم ههع )الًههرو وأدال الَُههؾذج( ويؾضههن مرفههق )
(  َهههههؾذج لؾ هههههدص تعميَيهههههة لمَهَؾعهههههة 10 َهههههؾذج لؾ هههههدص تعميَيهههههة لمَهَؾعهههههة المهريليهههههة ومرفهههههق )

 الٍابظة.
س الهزل المظليقا لمَهَؾعة الٍابظة بالسمؾا المقم دو الَم ع مؽ ةلل الكمية . وجدول تؼ تدري 
 ( وؾضن الًتل المُغيَا لمَواضرص .4)

 (4جدول )
 الًتل المُغيَا لمَواضرص

 أجزاء المحاضرة
المجموعة 

 التجرٌبٌة األولى
المجموعة 
 الضابطة

 ق1 ق1 االعمال االدارٌة

 - ق1. الكمبٌوترمشاهدة اإلنفوجرافٌن علً 

 ق1. ق1. االحماء واالعداد البدنً

 ق1. - الشرح اللفظً للمهارة واداء النموذج وعرض وسائل تعلٌمٌة

 ق61 ق61 التطبٌك العملً

 ق1 ق1 الختام

 ق3.1 ق3.1 الزمن الكلً للمحاضرة

هال الَُهاهج وةد تؼ عر  الًتل المُغيَا والمؾزيع الزمُا لمَواضرص عما اليادص الىلرال فا م 
وطههرق المههدريس  ههرص ال ههد فهها إسههمَارص إسههمظ ع رأو مرفههق )( فنفههادوا  بالَؾافقههة عمهها هههذا الًههتل 
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 المُغيَا .
 القياس البعدي :

ةامهه  ال ا نههة  بعههد اإل ماههال مههؽ الَههدص الَوههددص لمُ  ههذ المهربههة لمَهَههؾعم ؽ المهريليههة والٍههابظة  
م وةههد تَهه  16/12/2020وذلههػ وههؾم األربعههال الَؾافههق بهه جرال ال يههاس ال عههدو لمَم  ههراا ة ههد ال وهه  

 جَيع ال ياساا عما  وؾ ماتؼ اجرالص  فا ال ياس القلما .
 األسلوب اإلحرائي السدتخدم :

 لوياا  ماعج ال و  اسمىدم  ال ا نة السال   ال ٌاعية التية :
معامهل الرت هاط ه  " الَمؾسهإ الويهابا ه الؾسهيإ ه ال وهراك الَايهارو ه معامهل اللمهؾال ه 

معامههل اليههاؾلة ه معامههل الٌههعؾبة ه معامههل المَ  ههز ه الُيهه ة الَكؾيههة ه اخم ههار مههان ويمُههع 
وةهد ارتٍه  ال ا نهة ميهمؾق دللهة عُهد ميهمؾق  ال باروممرق  ه اخم هار ا ه  يه ة الم  هر الَكؾيهة 

 لوياا بعض الَعام ا اإل ٌاعية . Spss(  َا اسمىدم  بر امج 0.05)
 لشتائج ومشا ذتها :عرض ا

 اود عرض الشتائج :
 سؾك تقؾم ال ا نة بعر   ماعج ال و  وفقا  لممرت   المالا :

دللة ال روق  به ؽ ممؾسهظا درجهاا ال ياسه ؽ القلمها وال عهدو  لمَهَؾعهة المهريليهة فها تعمهؼ  .1
 مااراا  رص ال د ة د ال و  .

دللة ال روق ب ؽ ممؾسهظا درجهاا ال ياسه ؽ القلمها وال عهدو  لمَهَؾعهة الٍهابظة  فها تعمهؼ  .2
 مااراا  رص ال د ة د ال و  .

دللهة ال ههروق بهه ؽ ممؾسههظع درجههاا ال ياسهه ؽ ال عههدو ؽ لمَهَههؾعم ؽ المهريليههة والٍههابظة فهها  .3
 تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و  .

 (5جدول )
 المهريلية لمَهَؾعة وال عدق القلمع ال ياس ؽ درجاا ممؾسظع ب ؽ ال روق  دللة

 (30)ن = ال و               ة د الَم  راا الَاارية  فع

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

الفرق بٌن  المٌاس البعدى المٌاس المبلى
 المتوسطٌن

الخطأ 
 لٌمة ت المعٌارى

نسبة 
 ع م ع م التغٌر %

 غٌرات المهارٌةالمت

 64.65 11.15 1.11 0.31 3.31 81... 3..3 31.11 عدد ث 11التمرٌر واإلستالم فى  التمرٌرة الكرباجٌة

 66... 36.50 8..1 8.15 1.43 31.44 3.11 35.01 الثانٌة تنطٌط الكرة فى خط متعرج التنطٌط
التصٌوب من 

 التصوٌب على هدف محدد الثبات
 1.15 1..3 عدد

1.65 184. ..81 1.38 35.0. 305.11 

 1.699( = 0.05( وميمؾق دللة )29فيَة )ا( الهدولية عُد درجة  رية )
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 : ما ومع (5جدول )  ماعج مؽ ومٍن
 لمَهَؾعهة وال عهدق القلمهع ال ياسه ؽ درجهاا ممؾسهظع به ؽ إ ٌهاعية دللهة ذاا فهروق  وجهؾد

 ا مَاليهة جَيهع أن   ه  ال عهدق  يهاسال ولٌهالن ال وه  ة هد الَم  هراا الَااريهة   فهع المهريلية
  . 0.05الدللة  ميمؾق  مؽ أب ر الىظن

وتعههزو ال ا نههة هههذه الُميهههة الهها المههنث ر اإلتهههابا لإل  ؾجراييههػ النابهه    هه  تقههؾم بعههر         
الَومؾق  ام  مؽ خ ل بؾرص وا دص تعظع الظال هة تٌهؾر  هامل عهؽ الَؾضهؾع ومهؽ ثهؼ تُمقهل 

لٌؾرص بادك المعرك عمع الم اب ل الَمعددص ويم ق ذلػ مع  غرية الهًظم  الظال ة ب ؽ أجزال ا
 المع أكدا عمع أن اإلدرار فع الوياص تتؾن إجَاليا أول ثؼ ومدرج إلع الم اب ل .

كَههها تعهههزو ال ا نهههة ههههذا المويهههؽ فهههع ميهههمؾق األدال الَاهههارق لَاهههاراا  هههرص ال هههد ة هههد ال وههه  
رص اإل  ؾجراييههػ النابهه  عمههع عههر  الَومههؾق بظريقههة جزعيههة لظال ههاا الَهَؾعههة المهريليههة إلههع ةههد

والمر  ز عمع أهؼ الَعمؾماا والليا اا فع  هل جهزل فيهاعد ذلهػ الظال هاا عمهع الهمعمؼ ذو الَعُهع 
    تَُهع الظال هة معرفماها بُ يهاا مهؽ خه ل مها تقهؾم بهغ مهؽ أ ًهظة وأعَهال وتُغهيؼ لمَعمؾمهاا 

ل اهههؼ واإلسهههميعاا لمَرا هههل ال ُيهههة لهههادال أ وفهههع ههههذا الٌهههدد فهههع الهههذاكرص  وبالمهههالع ورت هههع معهههدل ا
تًهه ر"س سههعد و خههرون" إلههع أ ههغ تههه  إسههم  ل  افههة وسههاعل المقههدم العمَههع مههؽ أسههال   وتقُيههاا 
 مهههع تيهههال عمهههع الَهههمعمؼ توق هههق المقهههدم الَظمهههؾا فهههع تعمهههؼ الَاهههاراا الرياضهههية وط ههههاو العَميهههة 

 المعميَية .
ا المقههدم فهها ميههمؾق األدال الَاههارق لَاههاراا  ههرص ال ههد ة ههد ال وهه  الهها كَهها ترجههع ال ا نههة هههذ

اسمىدام األ تال والىظؾط والرمؾز والٌؾر ساهؼ فع  قل الَعرفة واألفكار الَعقدص وعرضهاا فهع 
 ههههتل بٌههههرق تيههههال إسههههميعابغ مههههؽ جا هههه  الظال ههههاا فههههع أةههههل زمههههؽ مَتههههؽ وفههههع هههههذا الٌهههههدد 

الناب  تهَع ب ؽ الٌؾر والكمَاا لزيادص فاهؼ القهارد أن اإل  ؾجراييػ  Niebaum"(2015)"وذ ر
لممههػ الَعمؾمههاا واإل م هها, باهها    َهها تَتُههغ  قههل أكلههر ةههدر مههؽ الَعمؾمههاا فههع الوههد األد ههع مههؽ 
الؾةهه  والَيهها ة المههع تًهه ماا تمههػ الَعمؾمههاا . ويَُهها القههدرص عمهها المههذ ر وطسههمرجاع الَعمؾمههاا 

 الَم  راا  . وطسمىدام أفٍل لمَخ وطتهاد ع ةة ب ؽ 
كَا ترجع ال ا نة هذه الُميهة أتٍها الها المهنث ر اإلتههابع لإل  ؾجراييهػ النابه    ه  ومَ هز 
بالرسؾماا الهذابة وال ُية بالَعمؾماا والمٌَيؼ الَلمكر واله د لَاهاراا  هرص ال هد ة هد ال وه  مَها 

بة باها فيهاعد ذلهػ بًهتل ساعد عمع جذا إ م اه الظال اا لمم ع الىظؾاا ال ُية والمدري اا الىا
 كل ر فع إسمرجاع تمػ الىظؾاا عُد فياماؽ بالمظل ق العَمع لمَااراا . 

كَا تعزو ال ا نة هذا المقهدم فهع ميهمؾق أدال طال هاا الَهَؾعهة المهريليهة إلهع أن اإل  ؾجراييهػ النابه  
ةههههدراتاا الىابههههة أتههههاو ال ربههههة لمظال ههههة لمكههههرار الهههههزل الَههههراد تعمَههههغ أكنههههر مههههؽ مههههرص بَهههها ومُاسهههه  مههههع 
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وط مياجاتاهها الَعرييههة هههذا باإلضههافة إلههع إ مؾاعههغ عمههع العدوههد مههؽ الٌههؾر والرسههؾم والٌُههؾص الَههؾجزص 
والَؤثراا الٌؾتية والَؾسي ية المع ساهَ  بًتل  ل هر فهع جهذا إ م هاه الظال هاا وطسهمنارص العدوهد مهؽ 

 الوؾاس مَا تٍ ع  ؾعا مؽ الم اعل خ ل عَمية المعمؼ . 
ق ال ا نة أن ساؾلة المُقل داخل اإل  ؾجراييهػ النابه  مهؽ خه ل مؤ هر ال هنرص الًُهإ كَا تر 

سههاهؼ بًههتل  ل ههر عمههع زيههادص دافايههة وت اعههل الظال ههاا مههع ماههاراا  ههرص ال ههد ة ههد ال وهه  وتوق ههق 
عَميههة اإلبوههار إلكميههاا معمؾمههاا أكنههر مَهها أثههر إتهابيهها عمههع ميههمؾق األدال الَاههارق لمظال ههاا 

( أ 2016" ) " دمحم سةةالم( ودراسههة 2019" ) هبةةة سةةعدمههع  مههاعج دراسههة  ههل مههؽ " ويم ههق ذلههػ 
(   ه  أ هارا أههؼ  مهاعج دراسهماؼ إلهع أن اإل  ؾجراييهػ النابه  2014" ) "سهام الجريةو  ودراسة 

لغ تهنث ر إتههابع عمهع إتقهان الَاهاراا ة هد دراسهماؼ . وبهذلػ تتهؾن ةهد توقهق ال هر  األول لم وه  
 ههغ "تؾجههد فههروق ذاا دللههة إ ٌههاعية بهه ؽ ممؾسههظع درجههاا ال ياسهه ؽ القلمههع والههذق وههُص عمههع أ

 وال عدق لمَهَؾعة المهريلية فع تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و  ولٌالن ال ياس ال عدق" .
 (6جدول )

 الَم  راا الَاارية  فع الٍابظة لمَهَؾعة وال عدق القلمع ال ياس ؽ درجاا ممؾسظع ب ؽ ال روق  دللة
 (30)ن = ال و               ة د

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

الفرق بٌن  المٌاس البعدى المٌاس المبلى
 المتوسطٌن

الخطأ 
 لٌمة ت المعٌارى

نسبة 
 ع م ع م التغٌر %

 المتغٌرات المهارٌة

 4.15. 1.38 .1.6 1.30 3.18 35.81 3.35 31.11 عدد ث 11التمرٌر واإلستالم فى  التمرٌرة الكرباجٌة

 4..33 8.86 1.16 11.. 1.03 36.11 1.05 34.11 الثانٌة تنطٌط الكرة فى خط متعرج التنطٌط
التصٌوب من 

 التصوٌب على هدف محدد الثبات
 عدد

3.35 1.11 ..31 1.51 1.46 1.35 8.06 4..46 

 1.699( = 0.05( وميمؾق دللة )29فيَة )ا( الهدولية عُد درجة  رية )
 ( ما وما :6ومٍن  مؽ جدول )

ال ياسهههه ؽ القلمهههها وال عههههدو لمَهَؾعههههة  درجههههاا وجههههؾد فههههروق ذاا دللههههة إ ٌههههاعية بهههه ؽ ممؾسههههظا
الٍابظة فا الَم  راا الَاارية ة د ال و  ولٌالن ال ياس ال عهدو    ه  أن جَيهع فهيؼ ا مَاليهة الىظهن 

 . 0.05اب ر مؽ ميمؾو الدللة 
ذه الُميهههة الهها أن الَعمَههة )ال ا نههة( فهها األسههمؾا المقم ههدو ةامهه  بعههر  وتعههزو ال ا نههة ههه

معمؾماا ج دص تىمص بالُؾا ا الَاارية و ذلػ فياماا بالًرو لظريقة األدال لَااراا  رص ال د ة د 
ال و  وذ رها لمُؾا ا ال ُية الَمعمقة باألدال وتكرارها لذلػ أدو الا  دوي تقدم ألفراد الَهَؾعة 

 ة فا ميمؾق األدال الَاارق .الٍابظ
كَهها تعههزو ال ا نههة هههذه الُميهههة الهها أن األسههمؾا المقم ههدو ) الًههرو وأدال الَُههؾذج ( ومظمهه  
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مههؽ الَعمههؼ الًههرو وأدال الَُههؾذج اله ههد لمَاههارص الَمعمَههة مَهها سههاعد الظال ههاا عمهها فاههؼ الميميههل 
و الم غهها لمَاههارص والمكههرار مههؽ الور هها لمَاههارص   هه  أن األسههمؾا المقم ههدو الههذو تعمَههد عمهها الًههر 

الَههههمعمؼ مههههع فيههههام الَعمههههؼ بمٌههههوين األخظههههال لمَمعمَهههه ؽ أثُههههال عَميههههة الههههمعمؼ  وطعظههههال المَريُههههاا 
الَُاس ة الما تياعد عمها فاهؼ الُهؾا ا ال ُيهة لمَاهارص وفيامهغ بمهدري  الَمعمَه ؽ عمها تمهػ الَاهارص 

 رفع مؽ ميمؾق أدال الَمعمَ ؽ .
المقههدم أتٍهها الهها إلمههزام طال ههاا الَهَؾعههة الٍههابظة فههع الوٍههؾر كَهها ترجههع ال ا نههة هههذا 

وعههههدم ال يههههاا واإلسههههمَرار فهههها الََارسههههة والههههمعمؼ أثههههر إتهابيهههها فهههها   ههههالص األدال الَاههههارو . هههههذا 
باإلضههافة إلهههع عهههر  الَعمَههة لمَعمؾمهههاا والَعهههارك الىابهههة بههاألدال وتكرارهههها سهههاعد الَمعمَههه ؽ 

الَمعمَههة لظال ههاا الَهَؾعههة الٍههابظة وفهها هههذا الٌههدد  عمهها تكههؾيؽ تٌههؾر  ر هها ج ههد لمَاههارص
( أن الَعمؾمهاا والَعهارك لاها أهَيهة  لهرو 1997" ) نرةر الةدي  رضةوانأ  حد  عالوي وذ ر "

فهها إكيههاا الَههمعمؼ المٌههؾراا ال زمههة لادال.ويم ههق ذلههػ مههع  مههاعج دراسههة  هه  مههؽ "  ههة سههعد" 
( والما أ ارا أهؼ  ماعج 2015) جهاد أحسد "( أ ودراسة " 2016) دمحم سالم"( ودراسة "2019)

دراسماؼ الا أن األسمؾا المقم دو ) الًرو وأدال الَُؾذج ( لغ تنث ر اتهابا فع تعمؼ الَااراا ة د 
 دراسماؼ .

وبذلك وكون  د تحقق الفرض البانى للبحث والذي يشص علي انه " توجد فروق ذات ددلة 
القبلي والبعدي للسجسوعة الزابطة في تعلم مهارات كرة إحرائية  ي  متوسطي درجات القياسي  

 اليد  يد البحث"  ولرالح القياس البعدي
 (7جدول )

الَم  راا  فع والٍابظة المهريلية لمَهَؾعم ؽ ال عدوؽ ال ياس ؽ درجاا ممؾسظع ب ؽ ال روق  دللة
 (60)ن =               ال و ة د الَاارية 

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المجموعة 
 التجرٌبٌة

 (11)ن = 

المجموعة 
 الضابطة

 (11)ن = 
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 لٌمة ت

الفروق 
فً 

نسب 
التغٌر
 ع م ع م %

 المتغٌرات المهارٌة

 التمرٌرة الكرباجٌة
التمرٌر واإلستالم فى 

 ث 11
 عدد

...81 3.31 35.81 3.18 1.11 34..1 81.31 

 التنطٌط
تنطٌط الكرة فى خط 

 متعرج
 الثانٌة

31.44 1.43 36.11 1.03 ..3. 0.18 33.14 

 التصٌوب من الثبات
التصوٌب على هدف 

 محدد
 عدد

1.65 1.84 ..31 1.51 3.11 0.63 338.88 

 1.671( = 0.05( وميمؾق دللة )58فيَة )ا( الهدولية عُد درجة  رية )
 : ومع ا( م7) لجدو  مؽ ومٍن
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 لمَهَهؾعم ؽ ال عهدوؽ ال ياسه ؽ درجهاا ممؾسهظع به ؽ إ ٌهاعية دللهة ذاا فهروق  وجهؾد
 أن   ه  المهريليهة الَهَؾعة لٌالن و ال و  ة د الَم  راا الَاارية  فع الٍابظة و المهريلية

  . 0.05الدللة  ميمؾق  مؽ أب ر الىظن ا مَالية جَيع
 هههاا الَهَؾعهههة المهريليهههة عمهههع طال هههاا الَهَؾعهههة  ( تقهههدم طال7ومٍهههن مهههؽ  مهههاعج جهههدول )

 الٍابظة فع ميمؾق تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و  .
وتعزو ال ا نة هذص الُميهة إلع إسمىدام اإل  ؾجراييػ الناب  الذق عَل عمهع تهؾف ر الؾةه   

ة  هيقة والهاد لمظال اا فع عَمية الهمعمؼ   ه  تهؼ عهر   افهة الم ابه ل الىابهة بالَاهارص بظريقه
وجذابهههة فيهههاهؼ ذلهههػ بًهههتل  ل هههر فهههع ت يهههيإ الَعمؾمهههاا وتيميهههماا باإلضهههافة إلهههع المُغهههيؼ اله هههد 
لعهههر  الَعمؾمهههاا فكهههل ذلهههػ سهههاعد عمهههع بقهههال أثهههر الهههمعمؼ وفاهههؼ الَعمؾمهههاا والَعهههارك الَرت ظهههة 

س "  قه  عهؽ" فرا يهي نبيةل جةاد "وفهع ههذا الٌهدد وهذ ر  بَااراا  رص ال د ة هد ال وه  بٌهؾرص أفٍهل.
أن األفهراد ةهادرون عمهع اإل م ها, بالَعمؾمهاا الَقدمهة لاهؼ بًهتل  (" 2015" ) دوايرو ودوفيد ماوةك

  مرعع فمرص أطؾل بتن ر مَؽ تقرؤو اا فع  تل ل غع .
كَهههها تعههههزو ال ا نههههة هههههذا المقههههدم إلههههع اسههههمىدام اإل  ؾجراييههههػ النابهههه  وةدرتههههغ عمههههع ضهههه إ  

أق تهَيهع الَعمؾمهاا الَمُهاثرص فهع  " chunkingزالَعمؾماا عؽ طريق مها تعهرك بَ اهؾم "المكُ ه
 تل مهَؾعاا بُال عمهع الىٌهاعص الًَهمر ة به ؽ تمهػ الَعمؾمهاا فمقهل الَيها ة المهع تًه ماا 
تمههػ الَعمؾمههاا فههع الههذاكرص مَهها تيههَن لمههذاكرص العاممههة بههنن تعَههل عمههع تمههػ الَعمؾمههاا وتعالهاهها 

د لممههػ الَعمؾمهاا عمهع الههذاكرص وبالمهالع تويهه ؽ بت هالص األمهر الههذق تقمهل مهؽ الوَههل الَعرفهع الزاعه
 عَمية ال اؼ واإلسميعاا لدق الظال اا .

كَهها ترجهههع ال ا نههة ههههذا المويههؽ لظال هههاا الَهَؾعههة المهريليهههة فههع ميهههمؾق األدال الَاهههارق 
لَااراا  رص ال د ة د ال و  إلهع ةهدرص اإل  ؾجراييهػ النابه  عمهع عهر  الَومهؾق المعميَهع بظريقهة 

 هه  ومههين ال ربههة لمظال هههة لمؾبههؾل لمَعرفههة بُ يههاا مههؽ خههه ل مهها تقههؾم بههغ مههؽ أ ًهههظة جزعيههة  
وتعهزو ال ا نهة ههذه الُميههة وأعَال وتُغيؼ الَعمؾماا فهع الهذاكرص وبالمهالع ورت هع معهدل الموٌه ل 

الا إسمىدام اإل  ؾجراييػ الناب  وما ومٍَُغ مؽ عهر  لمَهادص العمَيهة بظريقهة واضهوة ومُغَهة 
لا سرعة إسميعاا الظال اا وفاؼ الَعمؾماا الَمٌمة بالَاهاراا ة هد ال وه   َها تعهزو أدو ذلػ ا

ال ا نهههة ههههذا المقهههدم ألفهههراد الَهَؾعهههة المهريليهههة الههها أن اإل  ؾجراييهههػ النابههه  عَهههل عمههها ت يهههيإ 
الَعمؾمههاا وفيههاعد ذلههػ الظال ههاا عمهها تههذ رها وتُغيَاهها ومعالهاتاهها بظريقههة سههامة األمههر الههذو 

رسيخ الَعمؾماا والَ ا يؼ فا ذهؽ الظال اا ل مرص زمُية طؾلية ويم ق ذلػ مع مها ذ هره أدو الا ت
( أن المٌَيؼ الهراييتع وَُا القدرص عمها المهذ ر وطسهمرجاع الَعمؾمهاا 2014" ) جعفر الررايرة"

 (. 12:8وطسمىدام أفٍل لمَخ وطتهاد ع ةاا ب ؽ الَم  راا والربإ ب ُاا )
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م طال هاا الَهَؾعهة المهريليهة عمهع طال هاا الَهَؾعهة الٍهابظة فهع كَها تعهزو ال ا نهة تقهد
  ه   إلسهمىدام اإل  ؾجراييهػ النابه المنث ر التهابا ميمؾق تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و  إلع 

أتاو ال ربة لمظال ة لمٌ ن أكنر اعمَادا عمع   ياا ييَها تقهؾم بهغ عُهد أدال الَاهاراا الور يهة و 
أكنههر دافايههة لمههمعمؼ و أكنههر  ربهها عمههع بههذل الَزيههد مههؽ الهاههد لمؾبههؾل إلههع هههذا جعههل الظال ههة 

هذا باإلضافة إلع عر  الَاارص بظريقة  يقة ومُغَة تياعدهؼ عمع تهذ ر أههؼ األدال األفٍل   
الُقهههاط ال ُيهههة المهههع تومؾياههها اإل  ؾجراييهههػ النابههه  وتودوهههد الاهههدك مُاههها فيهههاعد ذلهههػ عمهههع تويههه ؽ 

إلههههع إسههههمىدام الٌههههؾر فههههع ماههههاراا  ههههرص ال ههههد ة ههههد ال وهههه  هههههذا باإلضههههافة ميههههمؾق أدال الظال ههههاا 
والرسؾماا المؾضيوية والُص الَظلؾع عمع الًا ة الٌَا   لمٌؾر والرسؾماا باإلضافة إلع 
الىظؾط والروابإ واأللؾان الهذابة والمُي ق الَُغؼ فع عر  الَومؾق المعميَع عَل عمع جذا 

ق لهههدق الظال هههاا لمَمابعهههة والهههمعمؼ واإل م ههها, بهههغ وطسهههمرجاعغ عُهههد إ م هههاه الظال هههاا وزيهههادص المًهههؾي
و ذلػ ا مؾاعغ عما ف دوؾهاا تعميَية لَااراا  رص ال د ة د ال وه   هل ذلهػ المظل ق العَمع لمَااراا 

سههاعد الظال ههة عمهها تكههؾيؽ تٌههؾر ذهُهها  امههل لمَاههاراا ومعرفههة أهههؼ الُقههاط ال ُيههة لمَاههاراا وتكههؾيؽ 
 فراندةيس دوايةرارص  تل بًتل أفٍل ويم ق ذلهػ مهع مها ذ هره " ل هل جهاد"  قه  عهؽ " غرص  َؾلية لمَا

(   ه  أ هار الها أن المٌهؾراا الذهُيهة الَتميه ة عهؽ طريهق ال ٌهر سمٌه ن  2015" )ودوفيد ماوك
 َها تعهزو ال ا نهة ههذا المقهدم إلهع أن اإل  ؾجراييهػ النابه   أكنر مظابقة لابل وأكنر تَ  هزا ودةهة .

مراعههاص ال ههروق ال ردتههة بهه ؽ الظال ههاا وسههاهؼ فههع إثههارص الدافايههة لههدواؽ  وههؾ مزيههد مههؽ  عَههل عمههع
 . المعمؼ وأوجد  ؾعا مؽ الوَاس والَُافية الَظمؾبة أثُال المظل ق العَمع لمَاارا ة د ال و 

 هبةةوهذا مها لهؼ ومهؾفر لمَهَؾعهة الٍهابظة و وم هق ذلهػ مهع مها أ هارا إليهغ  مهاعج دراسهة " 
(   هه  أ ههارا 2016" )دمحم سةةالم(  ودراسههة "2016" )عبةةدالرفوف دمحم( ودراسههة "2019" )سةةعد

أهههؼ  مههاعج دراسههماؼ إلههع المههنث ر اإلتهههابع لإل  ؾجراييههػ النابهه  عمههع تعمههؼ الَاههاراا ة ههد دراسههماؼ . 
وبهههذلػ تتهههؾن ةهههد توقهههق ال هههر  النالههه  لم وههه  والهههذق وهههُص عمهههع أ هههغ "تؾجهههد فهههروق ذاا دللهههة 

درجهههاا ال ياسههه ؽ ال عهههدو ؽ لمَهَهههؾعم ؽ المهربيهههة والٍهههابظة فهههع تعمهههؼ  إ ٌهههاعية بههه ؽ ممؾسهههظع
 ولٌالن الَهَؾعة المهريلية.مااراا  رص ال د ة د ال و  " 
 ادستخالبات والتوبيات :

 اود :ادستخالبات :
 فا ضؾل  ماعج ال و  تيمىمص ال ا نة ماوما :

 عمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و .إسمىدام اإل  ؾجراييػ الناب  لغ تنث ر إتهابا عما ت .1
 الظريقغ المقم دتة لاا تنث ر إتهابا عما تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و . .2
تؾفقهههه  طال ههههاا الَهَؾعههههة المهريليههههة المهههها إسههههمىدم  اإل  ؾجراييههههػ النابهههه  عمهههها طال ههههاا  .3
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 الَهَؾعة الٍابظة فا تعمؼ مااراا  رص ال د ة د ال و .
 ثانيا :التوبيات :

 ضوء ما اسفرت عشة نتائج البحث توبي الباحبة بسايلي :في 
 إسمىدام اإل  ؾجراييػ الناب  فا تعميؼ مااراا  رص ال د لظال اا  مية المربية الرياضية . .1
 اإلهمَام باسمىدام اإل  ؾجراييػ الناب  فا تعمؼ مىممك ال ًظة الرياضية . .2
ة رياضههههية اخهههرو وعمهههها ع ُههههاا إجهههرال أبوههههاي مًهههاباغ ب سههههمىدام اإل  ؾجراييههههػ عمههها أ ًههههظ .3

 ومرا ل مىمم ة وعما مم  راا  أخرو .
 إسمىدام اإل  ؾجراييػ فع بُال الَومؾق المعميَع لَُاهج المربية الرياضية . .4

 السراجةةةةةةةةةةةةةع
 أوًد :السراجع العربية :

معههدص ب سههمىدام اسههمراتيهية  ههتل الل هه  الههداعرق أ َههد ماجههد  هههازق : تههنث ر برمهيههة تعميَيههة  .1
عمهههع الموٌههه ل الَعرفهههع وتعمهههؼ بعهههض ماهههاراا  هههرص ال هههد لم م هههذ الَر مهههة اإلعدادتهههة أ بوههه  

أ الَهمههة العمَيههة لممربيههة اللد يههة وعمههؾم الرياضههة أ  ميههة المربيههة الرياضههية  90مًُههؾر أ مههج 
 م.2020لملُ ؽ أ جامعة  مؾان أ 

َرو س درويش :  َظا تقدتؼ اإل  ؾجراييهػ )النابه  / الَموهرر( علهر أما ع أ َد الدخُع وع .2
الؾي  وأثرهَا فع تَُية مااراا الم ك ر ال ٌرق لدق أط ال المؾ هد وطتهاههاتاؼ  وهؾه   بوه  

  مهمههههة تكُؾلؾجيهههها المعميؼ الهَايههههة الٌَههههرية لمكُؾلؾجيهههها المعمههههيؼ  2  عههههدد 25مًُههههؾر مهمد 
 م .2015

  مهمههة  35اور تٌهَيؼ اإل  ؾجراييههػ المعميَهع   بوه  مًُهؾر   عهدد أمهل  يهان اليه د : معه .3
 م .2017دراساا فع المعميؼ الهامعع   جامعة ع ؽ  َس   

أمههههل  هههها ان أ َههههد : أ َههههاط اإل  ؾجراييههههػ المعميَههههع النابهههه  والَموههههرر والم ههههاعمع وأثههههره فههههع  .4
اإلعاةة الذهُية ال ييظة الموٌ ل و  الص تعمؼ الرياضياا لدق ت م ذ الَر مة اإلبمداعية ذوق 

  مهمة المربية لم وؾي المربؾية والُ يهية واإلجمَاعيهة    136  عدد  3  بو  مًُؾر   جزل 
 م .2016كمية المربية   جا عة األزهر   

بهههارزان عنَهههان ةهههادر : أسهههال   تهههدريس وتعمهههيؼ  هههرص ال هههد أ دار الؾفهههال لمًُهههر أ اإلسهههتُدرية أ  .5
 م. 2018

راييهػ دل مههػ إلههع الويهاص والكههؾن و هل  ههم   ترجَههة عَهاد فههؤاد بهه ا    تؾمهاس أومههؾن : إ  ؾج .6
 م.2017العليتان لمًُر   الريا    

جاههاد أ َهههد س : تههنث ر بر هههامج  تَريُههاا لهههإلدرار الوههس  ر هههع ب سههمىدام الؾسهههاعإ ال اعقهههة  .7
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معههة عمههع أدال بعههض ماههاراا المَريُههاا ال ُيههة اإلتقاعيههة لظال ههاا  ميههة المربيههة الرياضههية جا
 .2015الَُيا   رسالة ماجيم ر   ر مًُؾرص    مية المربية الرياضية   جامعة الَُيا   

جع ر س الٌراورص : المٌَيؼ الهراييتع فع المعميؼ   دار زمزم  ا رون ومؾزعهؾن   عَهان    .8
 م.2014

يَهع  يؽ فاروق  يؽ وول د عاطك الٌياد : فاعمية أ َاط مىمم ة لمقدتؼ اإل  ؾجراييػ المعم .9
فهههع الموٌههه ل الدراسهههع و  هههالص الهههمعمؼ لهههدق ت م هههذ الَر مهههة اإلبمداعيهههة ذوق بهههعؾباا تعمهههؼ 

  مهمة تكُؾلؾجيا المربية    مية المربية   جامعة القاهرص  25الرياضياا   بو  مًُؾر   عدد 
 م.2016  

ع  يهه ؽ س علدال اسههإ : الَرتكههزاا األساسههية لم ع ههل إسههمىدام اإل  ؾجراييههػ فههع عَم مهه .10
  مهمهههة المعمهههيؼ اإللكمرو هههع   جامعهههة الٌَُهههؾرص    15المعمهههيؼ والهههمعمؼ   بوههه  مًُهههؾر   عهههدد 

 م. 2015
خالههد  َههؾدص وأ ههرك  امههل : تعمههيؼ الَلمههدع ؽ وتههدري  الُا ههك ؽ  ههرص ال ههد أ مؤسيههة عههالؼ  .11

 م.2020الرياضة لمًُر أ اإلستُدرية أ 
 م.2008والًُر   ب روا    رمزق العربع : المٌَيؼ الهراييتع   دار وؾسك لمظ اعة .12
سهههاا اليههه د رأفههه  : تهههنث ر بر هههامج تعميَهههع ب سهههمىدام تقُيهههة ث ثيهههة األبعهههاد عمهههع ميهههمؾق  .13

الموٌ ل الَعرفع واألدال الَاارق فع  رص ال د لممَ ذاا الَر مة اإلعدادتهة أ بوه  مًُهؾر أ 
 مهمة عمؾم الرياضة أ  مية المربية الرياضية أ جامعة بُاا. 

لهريههؾق : فاعميههة بر ههامج تههدريلع مقمهرو فههع تَُيههة ماههاراا تٌههَيؼ الىههراعإ سهاام سههمَان ا .14
الذهُية اإللكمرو ية مؽ خ ل تقُية اإل  ؾجراييػ ومااراا النقافة ال ٌرية لدق الَعمَهاا ةلهل 

  مهمة دراساا عربية فهع المربيهة وعمهؼ الهُ س    45  عدد  4الىدمة   بو  مًُؾر   مهمد 
 م.2014  علدالر َؽ  الريا   جامعة األم رص  ؾرص بُ

  دار  رال لمًُهر   2(   ط48علد الر يؼ بى   : إخم ار الذ ال   ر الم غع ) الدتَ ُؾ  .15
 م. 1995الَُيا   

علههدالرؤوك س س : إسههمىدام اإل  ؾجراييههػ الم ههاعمع والنابهه  وأثههره فههع تَُيههة الموٌهه ل  .16
  مهمههة  28وههؾه   بوهه  مًُههؾر   عههدد الدراسههع لههدق طهه ا تكُؾلؾجيهها المعمههيؼ وطتهاهههاتاؼ  

 م.2016تكُؾلؾجياا المربية    مية المربية الُؾعية   جامعة جُؾا الؾادق   
 هههادص تو هههع علهههد اليههه م : إسهههمىدام خهههراعإ الَ ههها يؼ اإللكمرو يهههة وتنث رهههها عمهههع بعهههض  .17

ر أ مهمة مىرجاا المعمؼ فع  رص ال د لم م ذ الومقة النا ية فع المعميؼ األساسع أ بو  مًُؾ 
 م.2020عمؾم الرياضة أ  مية المربية الرياضية أ جامعة بُاا أ 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل
Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202يناير  (4الجزء ) 19العدد                  السجلة العلسية للتربية البدنية وعلوم الرياضة    

 

453 

فدوق خالد ر دق : المدري  الَاارق فهع  هرص ال هد أ دار أمههد لمًُهر أ عَهان أ األردن أ  .18
 م.2016

فرا ييس دواورو ودت  د ماتػ : النقافة ال ٌرية والمعمؼ ال ٌرق   ترجَة  ل ل جهاد عزمهع  .19
 م.2015  القاهرص    2  ط   متم ة ب روا لمًُر

كَههال علههد الوَ هههد و س بهه وا  يهها  ؽ : رباعيهههة  ههرص ال ههد الودونهههة )الَا يههة والبعهههاد  .20
 م. 2011واسس ال ياس والمقؾيؼ (أمر ز الكماا لمًُر أ القاهرص أ

تكميػ " أ مر هز الكمهاا لمًُهر أ القهاهرص  –تدري   –س تؾف ق الؾل مع :  رص ال د " تعميؼ  .21
 م.2001أ 

س  يؽ ع وق وس  ٌر الدوؽ رضؾان : اخم اراا الدال الور ا أدار ال كر العربها  .22
 م.1998لمًُر أالقاهرص أ

س سالؼ  ي ؽ : فاعمية إسمىدام تقُية اإل  ؾجراييػ عمع تعمؼ األدال الَاارق والموٌ ل  .23
يهة وعمهؾم الرياضهة   الَعرفع فع الؾثه  الظؾيهل   بوه  مًُهؾر   الَهمهة العمَيهة لممربيهة اللد 

 م. 2016كمية المربية الرياضية لملُ ؽ   جامعة  مؾان   
س سههعد ز مههؾل ومتههارم  مَههع أبههؾ هرجههة وههها ع سههع د علههد الَههُعؼ : تكُؾلؾجيهها المعمههيؼ  .24

 م.2001وأسال لاا فع المربية الرياضية أ مر ز الكماا لمًُر أ القاهرص أ 
ىظهههيإ إلهههع اإل ماج متم هههة الَمهههػ فاهههد الؾطُيهههة س  هههؾةع  هههممؾا : اإل  ؾجراييهههػ مهههؽ الم .25

 م.2016لمًُر الريا  
 م.2009 القاهرص 2س عظية خَيس: تكُؾلؾجيا المعميؼ والمعمؼ   دار اليواا لمًُر ط .26
س عظية خَيس : الُغرية وال و  المربؾق فع تكُؾلؾجيا المعميؼ   دار اليهواا لمًُهر    .27

 م  .2013القاهرص   
تعمهيؼ ( أ  ميهة المربيهة الرياضهية أ  –إدارص  –لرزاق :  رص ال د ) تهدري  مد   ةاسؼ علد ا .28

 م.2006جامعة الٌَُؾرص أ 
مع عٌهام علهد الكهريؼ : تهنث ر إسهمىدام خهراعإ الَ ها يؼ الرةَيهة عمهع الموٌه ل الَعرفهع  .29

وميههمؾق أدال بعههض ماههاراا  ههرص ال ههد بههدرس المربيههة الرياضههية لممَ ههذاا الَر مههة اإلعدادتههة أ 
 م.2020الة ماجيم ر أ   ر مًُؾرص أ  مية المربية الرياضية أ جامعة بُاا أ رس

  هههة سهههعد علهههد الوهههافس : فاعميهههة إسهههمىدام اإل  ؾجراييهههػ بَُظيهههغ النابههه  والَموهههرر عمهههع  .30
الموٌههه ل الَعرفهههع والَاهههارق لمًهههقم ة األماميهههة بال هههدوؽ عمهههع طاولهههة الق هههز أ بوههه  مًُهههؾر أ 

 م.2019ة أ  مية المربية الرياضية أ جامعة أس ؾط أ مهمة أس ؾط لعمؾم وفُؾن الرياض
وجيههة بههؽ ةاسههؼ القاسههؼ   و س بههؽ علههد خ الز لهها  : خههراعإ الَ اههؾم واسههمراتيهية لممعمههيؼ  .31
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والههههمعمؼ الََمكههههة العربيهههههة اليههههعؾدتة أوزارص المربيهههههة والمعمههههيؼ الدارص العامهههههة ل  ههههراك المربهههههؾو 
 م.2004أمًروع تظؾير اسمراتيهياا المدريس أ

-ثانيا : السراجع األجشبية :  

32- Brigas, J. & Goncalves , J Milheiro,S : Proceedings Book of the 

conference on enabling Teachers for Enterprneurship 

Education (ENTENP) : Infographics in the Education context 

, polytechnic of guard aportugal , 2013 .  

33- Dai, S: why should professionals Embrace Infographics? Faculty of 

the use Graduate school , univeristy of southern california , 

2014 . 

34-Diakopoulos,N&Kivran-Swain,F&Naama,M: Characterizing the 

design space of gam – Infographics , proceedings from the  

SIGH conference on human factors in computing system , 

journal of  visual   literacy-2011. 

35- Dur , B : Inter active infographics on the internet , on line Jourrnalof 

artand Design , volume 2 , Issue 4 , usa , 2014 .    

36- Farrel, S : visual literacy through Infographics in international society 

for technology in education (ISTE) annual conference pod 

cast, 2014 . 

37- Krafte , G : the transformation of Information visualization : 

anevolving from of inter active story telling , 2016 .                       

38- Niebaum,K & Cunningham –Sabo, L , & Carroll , J & Bellows , L : 

Infographics an innovative tool to capture consumers , 

attention – Journal of extension , 53 (6) , 2015 .                                                  

39- Vanichvasin, P : Enhancing theQuality of learning through the use on 

infographics as visual communication tool and and learning 

tool inproceedings : ICQA international conference on QA 

cultur : cooperation or competition , tung phayathai , 

Ratchathewi , Bankok , p.p 135- 142, 2013   .  
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 ملخص البحث
 لطالبات كلية التربية الرياضية فاعلية إستخدام اإلنفوجرافيك على تعلم بعض مهارات كرة اليد

 م.د/ فاطَة أبؾ القاسؼ عَر    
ا فاعميهههة إسهههمىدام اإل  ؾجراييهههػ عمههها تعمهههؼ بعهههض واهههدك ال وههه  إلهههع مواولهههة المعهههرك عمههه

المٌؾي  مؽ الن اا(أ إسمىدم  ال ا نة الَهُاج  –المُظيإ  –مااراا  رص ال د)المَريرص الكرباجية 
وذلههػ عمههع المهريلههع ب ت ههاع المٌههَيؼ المهريلههع لَهَههؾعم ؽ مهَؾعههة تهريليههة ومهَؾعههة ضههابظة 

 اا ال رةة األولع بتمية المربية الرياضية بهامعهة ( سمؾن طال ة مؽ طال60ع ُة عًؾاعية ةؾاماا )
م ال ٌل الدراسا األول وةد تؼ تقييؼ الع ُة إلهع مهَهؾعم ؽ 2021م/ 2020الَُيا لمعام الدراسا 

( ث ثههؾن طال ههة الَهَؾعههة المهريليههة وتيههمىدم اإل  ؾجراييههػ النابهه  30مميههاويم ؽ ةههؾام  ههل مُاهها )
د ة ههد ال وهه  واألخههرق ضههابظة وتيههمىدم الظريقههة المقم دتههة وأثههره عمههع تعمههؼ بعههض ماههاراا  ههرص ال هه

و ا ه  أههؼ أدواا جَهع الليا هاا  أ)الًرو وأدال الَُؾذج ( وأثرها عمع   س الَم  راا ة د ال و  
اإلخم اراا الَاارية لَااراا  رص ال د ة د ال وه  وبرمهيهة اإل  ؾجراييهػ النابه  و ا ه  أههؼ الُمهاعج 

لمهريليههههة والمههههع  ا هههه  تيههههمىدم اإل  ؾجراييههههػ النابهههه  عمههههع طال ههههاا ت ههههؾق طال ههههاا الَهَؾعههههة ا
 الَهَؾعة الٍابظة . 
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Abstract 

The effectiveness of using infographics to learn some handball skills 

For students of the College of Physical Education 

Dr /Fatma Abo Elqasem Omar 

The research aims to try to identify the effectiveness of using 

infographics on learning some handball skills (curvature pass - dribbling - 

correction from stability). The researcher used the experimental method 

by following the experimental design of two groups, an experimental 

group and a control group on a random sample of (60) sixty female 

students The first group at the Faculty of Physical Education at Minia 

University for the academic year 2020 AD / 2021 AD the first semester 

and the sample was divided into two equal groups of (30) thirty students 

of the experimental group and used constant infographics and its effect on 

learning some of the handball skills under study and the other was a 

control and used the traditional method Explanation and model 

performance) and their effect on the same variables under investigation. 

The most important data collection tools were the skill tests of 

handball skills under study and the static infographic software. The most 

important results were the superiority of the experimental group students, 

which used the static infographic, over the control group students 
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