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  االفتراضي الواقع بنموذج المدعمة( 5E's ) الخماسية التعلم دورة استخدام فاعلية

 : مقدمة
يعيش العالـ المعاصر ثورة جديدة مف نوع خاص، فاقت في إمكاناتيا وآثارىا 

قدـ حضارؼ خالؿ وجوده عمى األرض، ىذه الثورة ىي الثورة كل ما حققو اإلنساف مف ت
المعرفية أو ثورة المعمومات. ومف المعمـو أف كمية المعارؼ الجديدة التي يتـ توليدىا أو 
إنتاجيا ونشرىا في المنظمات العربية ىي مف الضخامة بحيث تفوؽ قدرة العامميف فييا 

ابعة جزء يسير منيا، وعميو فإف أغمب عمى السيطرة عمييا، أو متابعتيا، أو حتى مت
تاحتيا، أو  المنظمات العربية تمتمؾ المعرفة، لكنيا تواجو صعوبات جمة في تنظيميا وا 
أنيا لـ تستخدميا أو أنيا استخدمتيا بأسموب غير مالئـ، أو أف العامميف فييا ال 

ألنيـ ال  يستطيعوف اكتشافيا والوصوؿ إلييا واإلفادة منيا، ألنيـ غير مؤىميف أو
يعرفوف الوسائل المالئمة لذلؾ، لذا كاف البد مف إيجاد الوسائل أو التقنيات الحديثة 
التي تساعدىـ في الوصوؿ إلى المعارؼ المطموبة واإلفادة منيا في عمميـ بغرض حل 
المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة، ومف أىـ ىذه التقنيات خرائط تمثيل المعرفة 

 .وتوصيفيا
ر التعمػػػيـ ىػػػو السػػػبيل الوحيػػػد لمقابمػػػة تحػػػديات القػػػرف الحػػػادؼ والعشػػػر ف، و ويعتبػػػ

يجب أف نعترؼ أف التغيرات التي حدثت في المؤسسة التعميمية في القرف األخير مسألة 
ال نسػػتطيأ أف نتجنبيػػا ، ومػػأ ذلػػػؾ فػػإف التغييػػر يصػػبل مسػػػألة أساسػػية لتخػػر   إنسػػػاف 

، فكػاف ال بػد أف تواجػو القرف الحادؼ والعشر فيعيش في القرف الحادؼ والعشر ف بعقمية 
 (      35: 42). المواد المختمفة وال سيما الجغرافيا مجموعة التحديات والمتغيرات

 الواقع بنموذج المدعمة ( 5E's ) الخماسية التعلم دورة استخدام فاعلية

 السلة كرة مهارات بعض أداء مستوي علي االفتراضي

 النمر المجيد عبد دمحم منير دمحم/ د.م 

  بنين الرياضية التربية كلية       
 حلوان جامعة 

http://search.mandumah.com/Record/865628
http://search.mandumah.com/Record/865628


 

 م2021 يونيو –( 1) العدد –( 065) مجلد 44

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكتروني البريد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكتروني الموقع

اف اليػػدؼ الجػػوىرؼ مػػف الػػتعمـ ىػػو احػػداث تكيفػػات تػػتالئـ مػػأ الضػػغو  المعرفيػػة 
ىػػو احػػداث التوافػػت و التكيػػ   الممارسػػة عمػػي خبػػرة الطالػػب د و اف ىػػدؼ الػػتعمـ البنػػائي

 ( 326: 39مأ الضغو  المعرفية لديو )
وتز ػػػد الثػػػورة العممّيػػػة إلػػػى الحضػػػارة اإلنسػػػانّية حصػػػيمة ضػػػخمة مػػػف المعرفػػػة فػػػي 
مجػػاالت مختمفػػة، وتتزايػػد ىػػذه الحصػػيمة كمػػام وكيفػػام، األمػػر الػػذؼ فػػرض عمػػى المعنيػػيف 

ات جديػدة لمتعمػيـ والػتعّمـ تػؤدؼ بالدراسات في مجػاؿ المغػة خاّصػة البحػث عػف اسػتراتيجي
 (  392: 6إلى العائد مف التعميـ)

اف عممية التدر س تحتاج إلى عوامػل كثيػرة حتػى تحقػت أىػدفيا، وال تقتصػر تمػؾ 
العوامػػل عمػػى وجػػود المعمػػـ والمػػتعمـ والمػػادة العمميػػة التػػي ىػػي محػػور ىػػذه العمميػػة ، بػػل 

تعممػػػوف المعرفػػػة ، ومحاولػػػة اكتشػػػاؼ البػػػد مػػػف االىتمػػػاـ بالكيفيػػػة التػػػي يكتسػػػب بيػػػا الم
مكانػػػاتيـ العقميػػػة والسػػػموكية والوجدانيػػػة وتنميتيػػػا ، وال يكػػػوف ذلػػػؾ إال بمواكبػػػة  طػػػاقتيـ وا 
التطػػور العممػػي الػػذؼ يشػػيده العػػالـ ، والسػػتفادة مػػف ىػػذا الكػػـ اليائػػل مػػف المعمومػػات ، 

تراتيجيات، والخبرات، وخاصة في مجاؿ التدر س، حيث ظيرت طرائت ، واساليب ، واسػ
ووسػػائل ،وتقنيػػات ، تجعػػل مػػف عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ فنػػّا ال يخػػوض فيػػو إال مػػف اتقنػػو 

 وعرؼ كي  يتعامل معو،والتدر س عممية معقدة توثر فييا عوامل ومتغيرات كثيرة.
(42 :77) 

كمػػػػػا أصػػػػػبحت تنميػػػػػة الميػػػػػارات والمعػػػػػارؼ والمعمومػػػػػات فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث 
وممحة لتخر   جيػل جديػد قػادر عمػي التعامػل مػأ متغيػرات  واالحتفاظ بيا ضرورة قصوة

العصػػر ومواجيػػة مشػػكالتو وحميػػػا، حيػػث جػػاءت الحاجػػة إلػػػى اسػػتخداـ طػػرؽ وأسػػػاليب 
حديثػػة فػػي التػػدر س تعمػػل عمػػى تنميػػة الميػػارات لػػدػ الطالػػب مػػف خػػالؿ بنػػاء المعػػارؼ 

النظر ػػػة   العمميػػػة مػػػف مفػػػاىيـ وتعميمػػػات، و تطمػػػب ذلػػػؾ مجموعػػػة مػػػف المبػػػادغ كمبػػػادغ
 (349: 54( )6: 44البنائية المنطمقة مف أفكار "بياجية" في النمو المعرفي )

وتعػػػػػػد إسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػتعمـ البنػػػػػػائي التػػػػػػي يقػػػػػػـو الطالػػػػػػب مػػػػػػف خالليػػػػػػا بعمميػػػػػػة 
اإلستقصػػاء، والتػػي تػػؤدؼ بػػدورىا إلػػى الػػتعمـ، ومػػف ىػػذه اإلسػػتراتيجيات إسػػتراتيجية دورة 

ئمػػة لتػػدعيـ الػػتعمـ النشػػط الػػذؼ يقػػوـ بػػو المػػتعمـ فيكتشػػ  الػػتعمـ، التػػي تػػوفر البيئػػة المال
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و نقػػػب، وتسػػػاعد فػػػي سػػػرعة دمػػػ  المعرفػػػة السػػػابقة بػػػالخبرات الجديػػػدة المقدمػػػة لممػػػتعمـ، 
وتعطػػي المػػتعمـ الفرصػػة لكػػي يكتشػػ  المفػػاىيـ بنفسػػو، كمػػا أنيػػا تيػػتـ بػػالتوازف بػػيف دور 

 (;39: 5المعمـ والمتعمـ )
ة ُمدعمػػة وُمكممػػة لمػػا جػػاءت بػػو النظر ػػة المعرفيػػة، إذ ولقػػد جػػاءت الفمسػػفة البنائيػػ

اىتمػػت بتغييػػر دور كػػل مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ، فمػػـ يعػػد دور المعمػػـ مجػػرد ناقػػل لممعرفػػة، 
والمتعمـ مجرد متمِت ليا، بل قدمت الكثير مف النماذج التعميمية التي تجعػل مػف الطالػب 

 وبانيػا ليػا، والمعمػـ موجػو، وُمسػيِّل مركػز العمميػة المعرفيػة باعتبػاره باحثػا عػف المعرفػة
(Facilitator)(.54:79، وداعـ ليا  ) 

(أف ىػذا الكػـ اليائػل والمتنػامي مػف م(2009ضياء الددنن   الزدز     وقد أوضل )
المعرفػػة يحتػػػاج إلػػػى تنظػػػيـ سػػػر أ لمػػػف ير ػػػد أف يسػػػتخدمو، وىػػػذا التنظػػػيـ السػػػر أ لتػػػدفت 

ا ىػو محػؾ التقػدـ، والعقػل البشػرػ ىػو محػور المعمومات، والتعرؼ عمى طرؽ استخدامي
 (77: 37) .تمؾ الثورة ألنو يمثل طاقة متجددة ال تنضب

فقد ظير الواقأ االفتراضي فعميام بل و استخداـ كثيرام حتى قبل اف يطمت عميو اسـ 
مف االسماء التي نعرفيا عنو اليوـ، لقد كاف اوؿ ظيور ليذا المفيـو في أوائل الستينيات 

تعمـ فييا الطياروف كي    Flight Simulatorsرف العشر ف في شكل محاكياتمف الق
يقودوف في الثمانينيات مف القرف العشر ف عندما بدأت القوات المسمحة والطيراف 
االميركي وبعض المؤسسات العممية األوروبية ووكالة ناسا لمفضاء في خمت انظمة 

 (:: 46اد. )جديدة لحاسب تفاعمي مولد لمصور ثالثية االبع
اف التعمػػيـ االفتراضػػي ىػػو ثػػورة حديثػػة فػػي أسػػاليب وتقنيػػات التعمػػيـ التػػي تسػػخر 
أحػػدث مػػا تتوصػػل إليػػو التقنيػػة مػػف أجيػػزة وبػػرام  فػػي عمميػػات الػػتعمـ، فيػػو يقػػـو بمػػزج 
نشاء محيط مشابو بالواقأ الػذؼ نعيشػو، يتمثػل ذلػؾ فػي إظيػار األشػياء  الواقأ بالخياؿ وا 

وكأنيا في عالميا الحقيقي مف حيث تجسيدىا وحركتيا واإلحساس بيا الثابتة والمتحركة 
فينػػػػػػػػاؾ المػػػػػػػػدف االفتراضػػػػػػػػية والطػػػػػػػػرؽ االفتراضػػػػػػػػية والػػػػػػػػرحالت االفتراضػػػػػػػػية والصػػػػػػػػ  

 (;53: :4).االفتراضي
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وتقػػػػػدـ البيئػػػػػة االفتراضػػػػػية صػػػػػورة حيػػػػػة لصشػػػػػكاؿ والمنػػػػػاظر ممزوجػػػػػة بالصػػػػػوت 
يذ بل ويغمره في ىػذا الجػو ليتعامػل والحركة، فيي تستطيأ خمت جو تعميمي يجذب التمم

مػػأ األشػػياء الموجػػودة فييػػا بطر قػػة طبيعيػػة، وتمكنػػو مػػف المشػػاركة فػػي تفػػاعالت حسػػية 
متنوعػػة مرئيػػة ومسػػموعة إضػػافة لمتفػػاعالت الحركيػػة، فإمكانيػػة عػػرض األشػػياء بأبعادىػػا 

ىػػا مػػأ الػػثالث تسػػاعد التمميػػذ عمػػى التعػػرؼ عمػػى العالقػػة التػػي تػػربط ىػػذه األشػػياء وأجزاؤ 
 (37: 55) .بعضيا البعض إضافة لعممية تفاعميا

كمػػا اف البيئػػة االفتراضػػية تػػػزود التالميػػذ بإشػػارات صػػػوتية أو عمػػى شػػكل رسػػػـو 
متحركة تسيل عميو االنخرا  في ىذه البيئة، وبذلؾ يحصل عمى فرصة تعميمية عظيمة 

جػراءات تسػاعده فػي تعمػـ وتنميػة  تعزز وتصقل قدراتو االستكشافية وتبني لديػو مفػاىيـ وا 
 (346: 57) .الميارات

و تميػػػػػز التعمػػػػػيـ االفتراضػػػػػي بمرونػػػػػة أوقاتػػػػػو وجداولػػػػػو والحصػػػػػوؿ عمػػػػػى أحػػػػػدث 
التعديالت المدخمة عمى المناى  واختزاؿ المسافات وتدني التكالي  باإلضافة إلػى تػوافر 
مبػػػػدأ الػػػػتعمـ المسػػػػتمر، وتنػػػػوع وسػػػػائمو التعميميػػػػة مثػػػػل النصػػػػوص، الصػػػػوت، والصػػػػورة، 

فيػػػديو، ومجموعػػػات الدراسػػػة والنقػػػاش فيػػػو يتػػػيل الحضػػػور والتفاعػػػل مػػػأ محاضػػػرات وال
 (545-543: 55وندوات تقاـ في دوؿ أخرػ مأ تقنيات االنترنت ومؤتمرات الفيديو.)

ـ( أف األساس السيكولوجى ;422) "ضياء الدنن الزز "و"أمنن الخولى"و يضي  
تقديـ خبرات حسية إدراكية لممتعمـد ذلؾ لموسائل التكنولوجية السمعية البصر ة يقـو عمى 

ألف المداخل الحسية ىى األساس فى إستيعاب ما يحيط بنا و مف ثـ فيمود فالعيف 
البشر ة السميمة تدرؾ األشعة واأللواف و درجاتيا و شدة إضائتياد كما أف األذف البشر ة 

بيف عشرة أالؼ  السميمة تستطيأ التمييز بيف األصوات المختمفةد حتى قيل أنيا تميز
صوت مختم  ، كما تمكننا الحاسة الحركية مف التمييز بيف األوزاف واألثقاؿ لمختم  
األشياء التى نحمميا فضال عف إدراكنا لوضعية أجسامنا فى الفراغد ومف خالؿ جمد 
اإلنساف نستطيأ أف نميز بيف الدرجات المختمفة لصلـ والبروده والسخونة والضغط وىذه 
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مجمميا تشكل األساس اإلدراكى الحسى لموسائل التعميمية عمى إعتبار أنيا مداخل فى 
 (;7: 37تقدـ تعميما بعيدا عف المفظية و التجر د والرمز.)

 :البحث مشكمة
تعػػػػد البنائيػػػػة إحػػػػدػ نظر ػػػػات المعرفػػػػة الحديثػػػػةد التػػػػي يشػػػػتت منيػػػػا طرائػػػػت تعمػػػػـ 

النظر ػػػػة ببنػػػػاء المعرفػػػػو د متعػػػػددةد وتقػػػػوـ عمييػػػػا نمػػػػاذج تدر سػػػػية متنوعػػػػةد وتيػػػػتـ ىػػػػذه 
وخطػػوات أكتسػػابيا د النيػػا تركػػز عمػػى دور المػػتعمـ فػػي بنػػاء المعرفػػو وتشػػكيميا د و ػػرػ 
"ز تػوف" أف البنائيػػة تقػػود إلػػى معتقػدات جديػػدة حػػوؿ التميػػز واالبػداع فػػي الػػتعمـ والتعمػػيـ د 

يف بػدال مػف والتجديد في أدوار المعمميف والمتعمميفد ففي البنائيػة يكػوف المتعممػوف نشػيط
كػػونيـ سػػمبييفد والمعممػػوف ميسػػر ف أو مسػػانديف لمػػتعمـ بػػدال مػػف كػػونيـ نػػاقميف لممعرفػػة 
العمميةدوبيػػػذا يؤكػػػد الػػػتعمـ البنػػػائي والػػػتعمـ النشػػػط عمػػػى الثيػػػاؽ الػػػذؼ يحػػػدث فيػػػو الػػػتعمـ  
ويشػػػػجأ اسػػػػتقاللية الػػػػتعمـد و ركػػػػز عمػػػػى التفكيػػػػر والفيػػػػـ واالسػػػػتدالؿد وتطبيػػػػت المعرفػػػػو 

 (:4: 8وتوظيفيا )
و تشػػكل الواقعيػػػة االفتراضػػية فػػػى ميػػػداف الػػتعمـ بيئػػػة تعمػػيـ اصػػػطناعية وتكنولوجيػػػة 
تحػػاكى مػػا يتػػوافر فػػى بيئػػة الػػتعمـ التقميديػػة وتتجػػاوز مػػا يصػػعب تحقيقػػو فييػػا عػػف طر ػػت 
التخيػػػػل المرئػػػػػى وذلػػػػػؾ باالسػػػػتخداـ المكثػػػػػ  والمتنػػػػػوع لتطبيقػػػػات تكنولوجيػػػػػا المعمومػػػػػات 

ب المحاكػاة والمػؤثرات الحركيػة والمرئيػة والسػمعية والمركبػة واالتصاالت خاصة فػى جوانػ
واإليياميػػة بمػػا يسػػاعد فػػى تمثيػػل الواقػػأ الفعمػػى وتمثمػػو وز ػػادة جاذبيتػػو التعميميػػة وز ػػادة 

 (:42:  4التفاعل معو. ) 
كمػا تعتبػر ر اضػػة كػرة السػػمة مػف الر اضػات االساسػػية داخػل المػػدارس حيػث انيػػا 

عتيػػػػا وقوتيػػػػا  ، كمػػػػا أف اكتسػػػػاب مياراتيػػػػا  يعػػػػد مػػػػف أىػػػػـ مػػػػف الر اضػػػػات المتميػػػػزة بمت
األىداؼ التى تسعى برام  التعميـ الر اضي إلى تحقيقيػا لمػا ليػا مػف فوائػد نفسػحركية و 

 اكساب العبييا عناصر لياقة بدنية ميمو .
فقد الحع الباحث مف خالؿ اشرافة عمى طالب التدر ب الميداني عدـ قدرة التالميذ 

بالميارات الحركية االساسية في وحدات المقرر عمى تالميذ المرحمة عمى اإللماـ 
االعدادية ونتيجة لوجود أوجو قصور فى تعميـ ميارات كرة السمة باستخداـ الطرؽ 
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التقميدية المعتاده التي تفتقر الى عامل التشو تد وإلف كرة السمة تحتل ركنا أساسيا فى 
بل مف الضرورؼ ايجاد طرؽ واساليب جديدة في برنام  التربية الر اضية المدرسية، فأص

 عممية تعميـ ميارات كرة السمة لتالميذ المرحمة االعدادية .
كذلؾ عدـ االلماـ بالمفاىيـ المتشعبة وكذلؾ عدـ القدرة عمى الربط بيف األجزاء 
المختمفة لموحدات التعميمية والعالقة بينيما، وعدـ وجود تصور عاـ لمموضوعات 

ف الكميات إلى الجزئيات وخاصة في الجانب الميارؼ والمعرفي كما الحظا وتسمسميا م
 الباحث قمة إقباؿ التالميذ نحو دراسة بعض وحدات مقرر التربية الر اضية.

بناء عمى ما تقدـ سعى الباحث الى اجراء ىذا البحث كمحاولة عممية مقننة 
المدعمة بنموذج  ( 5E's )لمتعرؼ عمى تاثير استخداـ نموذج دورة التعمـ الخماسية 

المرحمة  الواقأ االفتراضي عمي مستوؼ أداء بعض ميارات كرة السمة لدػ تالميذ
كساب التالميذ بعض المفاىيـ مف خالؿ الخطة الموضوعة طبقام لممني   االعدادية وا 

وزارة التربية والتعميـ  ، دليل  -المطور لمتربية الر اضية ضمف مشروع تحسيف التعميـ 
 ( 47:48( )4232المدرب، 

 ىدف البحث : 
 ( 5E's )ماسية ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى تاثير استخداـ دورة التعمـ الخ

المدعمة بنموذج الواقأ االفتراضي عمي مستوؼ أداء بعض ميارات كرة السمة لدػ 
 تالميذ المرحمة االعدادية.

 فروض البحث:
فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف القيػػػػػاس القبمػػػػػي والبعػػػػػدؼ لممجموعػػػػػة  توجػػػػػد .1

الضػػابطة فػػي مسػػتوػ األداء الميػػارؼ لمميػػارات " قيػػد البحػػث" ، لصػػالل القيػػاس 
 .البعدؼ

فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية بػػػػػيف القيػػػػػاس القبمػػػػػي والبعػػػػػدؼ لممجموعػػػػػة توجػػػػػد  .2
فػػي مسػػتوػ األداء الميػػارؼ لمميػػارات " قيػػد البحػػث" ، لصػػالل القيػػاس  التجر بيػػة
 .البعدؼ

http://search.mandumah.com/Record/865628
http://search.mandumah.com/Record/865628
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فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف القياسػػات البعديػػة لممجمػػوعتيف التجر بيػػة توجػػد  .3
والضػػػػػػابطة فػػػػػػي مسػػػػػػتوػ األداء الميػػػػػػارؼ لمميػػػػػػارات" قيػػػػػػد البحػػػػػػث" ، لصػػػػػػالل 

 .المجموعة التجر بية
 مصطمحات البحث :

 المني  محتوػ  مواد تصميـ في استخدامو يمكف تدر سي نموذج ىيدورة التزمم :
 عمى ويعتمد والطالب المعمـ بيف التفاعل عمى و ؤكد ، التعميـ واستراتيجيات

 لدػ والشكمي الحسي االستدالؿ انما  لتنمية الكشفية االنشطة
 (5:47).الطالب

 بناء عمى يذتالمال يساعد تدر سي نموذج عف عبارة ىيدورة التزمم الخماسية :
 – االستكشاؼ – التييئة)  وىي مراحل عدة وفت العممية ومعارفيـ مفاىيميـ
 (:;: 49( . )  التقويـ – التوسأ – والتفسير الشرح
ىو المصطمل الذؼ ينطبت عمى بيئات المحاكػاة :"Virtual Realty" الواقع االفتراضي

كػذلؾ فػي عػوالـ بالحاسوب حيث يمكف محاكاة األماكف في العػالـ الحقيقػي، و 
وىميػػة. تعػػرض عمػػى شاشػػة الكمبيػػوتر أو مػػف خػػالؿ عػػرض مجسػػـ خػػاص. 

(46  :46) 
تعػػرؼ تكنولوجيػػا الواقػػأ االفتراضػػي بأنيػػا بيئػػة تركيبيػػة  :تكنولوجيددا الواقددع االفتراضددي

كمبيوتر ة تفاعمية متعددة االستخداـ، تحػاكي واقػأ مػادؼ مػا تسػمل لممسػتخدـ 
ا تمامما فييا  يولده الكمبيوتر مف بيئة افتراضية ثالثية األبعاد، أف يكوف منغمسم

 (72: 33كما تسمل لو بالمشاركة في النشاطات مشاركة فعالة )
ىو أحد مصطمحات  تزريف اجرائي(:   Virtual Realityنموذج الواقع اإلفتراضي

تكنولوجيا المعمومات و يعبر عف عالـ مصطنأ بواسطة الحاسب االلي يكوف 
جعل المتعامل معو يندم  تمامام كأنو مغموس في بيئة الواقأ شبيو بالواقأ و 

 ذاتو كميام او جزئيام.
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 اجراءات البحث
 : البحث منيج

 ذو التجر بػػػػي شػػػػبة المػػػػني  الباحػػػػث اسػػػػتخدـ وفروضػػػػو البحػػػػث ألىػػػػداؼ تحقيقػػػػا
 القبمية القياسات باتباع تجر بية ػ واألخر  ضابطة أحداىما لمجموعتيف التجر بي التصميـ
 .البحث لطبيعة لمالئمتة نظرا البعدية
 : البحث مجتمع

 المشػير بمدرسػة االعػدادؼ األوؿ الص  تالميذ جميأ عمى البحث مجتمأ أشتمل
 بالسجالت والمقيدوف  تمميذ( 92) عددىـ البالغ التعميمية، اليـر إلدارة والتابعة االعدادية

 .ـ4242/;423 الدراسي لمعاـ
 :البحث عننة

 بمدرسػة االعػدادؼ األوؿ الصػ  تالميػذ  مػف العشػوائية بالطر قة العينة اختيار تـ
 الدراسػػػي لمعػػػاـ بالسػػجالت والمقيػػػدوف  ة،التعميميػػػ اليػػـر إلدارة والتابعػػػة اإلعداديػػػة المشػػير
 عمػػػػى بالتسػػػػاوؼ  مػػػػوزعيف اساسػػػػية كعينػػػػة تمميػػػػذ( 87) قواميػػػػا ،والبػػػػالغ ـ4242/;423

 مجموعػة لكػل تمميػذ( 47) تصنيفي  بواقأ ضابطة واألخرػ  تجر بية احدىما مجموعتيف
 بعػػػض لضػػػبط  اسػػػتطالعية تقنػػػيف كعينػػػة تمميػػػذ( 37) قواميػػػا عينػػػو اختيػػػار تػػػـ كمػػػا ،

 .االساسية البحث عينة وخارج البحث مجتمأ مف" البحث قيد"  المختارة غيراتالمت
 شروط اختيار عننة البحث: 

 راعى الباحث عدة شروط عند اختياره لزننة البحث وىى :     
( 3 البػػػػالغ عػػػػددىـ   اسػػػػتبعاد التالميػػػػذ الػػػػذيف لػػػػـ ينتظمػػػػوا بالبرنػػػػام  التعميمػػػػي -1

 تالميذ.  
د التالميػػذ المشػػاركوف الػػذيف تغيبػػوا عػػف أداء االختبػػارات أعػػذار طبيػػة ، اسػػتبعا -2

 تمميذ.( 2 البالغ عددىـ 
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 التوصنف االحصائي لمجتمع وعننة البحث:
 

 (1جدول  
 توصنف مجتمدددددددع وعننددددددددة البحث الكمنددددددة

 البيانات
الزننة 
 الكمية

 عننة البحث األساسية
المجموعة  ستبزدننالم الزننة األستطالعية

 الضابطة
المجموعة 
 التجريبية

 5 15 25 25 70 الزدددددددددددددددددددددد
 %7.143  %21.429 %35.714 %35.714 %100 النسبدددددددددددددددة

 
 أسبا  اختيار عننة البحث: 

 -تزمد الباحث اختيار مدرسة  المشنر االعدادية  بإدارة الجنزة التزميمية ليذا : 
 توافر اإلمكانيات واألدوات الالزمة لتطبيت البحث. -
 موافقػػػػػة إدارة المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وتعاونيا مػػػػػػأ الباحث. -

تحقت الباحث مف اعتدالية توز أ أ/ اعتدالية توزيع أفراد عننة البحث "تجانس الزننة" :
  والمتغنرات د  السن,الطول,الوزن  الذكاء(مو أفراد عينة البحث مف حيث معدالت الن

قيد البحث، نظرام ألىمية ىذه المتغيرات وتأثيرىا عمي عمميتي البدنية  والميارية( 
 (.2كما نتضح من جدول  التعميـ والتعمـ، 
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 ( 2جدول   
 (65ن =            توصنف عننة البحث الضابطة فى القياسات قند البحث

غيرات قيد البحث قد أف معامالت االلتواء لمجتمأ البحث في المت ( 2نتضح من جدول   
مما يدؿ عمى أف مجتمأ البحث اعتدالي طبيعي في جميأ قياسات (  3  ± انحصرت ما بيف
واختبار ) الذكاء ( والمتغيرات ) البدنية،   - الوزن ( –الطول  –  السن معدالت النمو 

 .والميار ة( " قيد البحث"
 تكافؤ مجموعتي البحث: /أ

ة البحث مسحوبة مف مجتمأ متجانس وتقأ تحت بعد أف تأكد الباحث مف أف عين
تمميذام، ( 25 المنحني االعتدالي، تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف أحداىما تجر بية، بواقأ 

بيف   التكافؤ(تمميذام، وتحقت الباحث مف التكافؤ مف خالؿ إيجاد( 25 واألخرػ ضابطة، بواقأ 
 (.3جدول  ا نتضح من " كم T "مجموعتي البحث ، وذلؾ باستخداـ اختبار 

 
 

وحددددددددددة  المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
 ع م القنددداس

مزامالالل
 تواء

مددو
 الن

الت
زددد

م
 

 0.699 0.477 13.338 سنة السن
 0.431- 0.713 146.262 سػـػ الطول
 0.178 1.487 47.231 كجـ الوزن 

 0.184 1.424 37.138 درجة القدرة الزقمية  الذكاء(

نية
لبد
ت ا

غنرا
لمت

ا
 

 القددددددددرة
 0.032 0.504 4.492 المتر كجـ بالػػػػػيديف. 4اختبار رمي كرة طبية زنة 

 1.266 7.500 106.862 سػػػػػػـػ اختبػػػػار الوثب الطو ل مف الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.
 0.286 0.499 5.431 ثانيػة دء العالػػػػػػػػػػي.ـ( مف الب52اختبار عػػػػػػدو ) السرعة
 0.143 0.594 1.738 سػػػػػػـػ اختبار ثني الجػػػػػػذع أماما أسفل مف الوقػػػػػػػػػوؼ. المدرونة
 0.012- 0.954 24.523 الثانيػة اختبار الجرؼ الزجزاجى )بارو ( الرشاقدة

 0.181 0.753 7.892 درجة اختبار رمي واستقباؿ الكرات مف الحائط. التوافق 

ت 
غنرا

لمت
ا

رية
ميا

ال
 

 0.143 0.594 4.738 عدد اختبار سرعة ودقة التمر ر
 0.159 0.765 1.908 عدد اختبار سرعة التصو ب

 0.910 0.810 12.000 ث اختبار المحاورة حوؿ مجموعة مف العوائت
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 (3جدول  
التجريبية ( في القياسات  -( داللة الفروق بنن مجموعتي البحث   الضابطة  1جدول   

 (72ف = )                    القبمية لممتغنرات قند البحث

 2.021=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوي داللة 
أف قيمة ت جاءت غير دالة إحصائيا بيف (  3نتضح من جدول   
  السن عمي جميأ قياسات معدالت النمو التجر بية  –مجموعتي البحث الضابطة 

وحددددددددددةال دددددددددددددددددددددددددددددددراتالمتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 قنددداس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 ع م ع م (Tقيم 

ت 
دال
مزددد

ددددو
مدددد
الن

 

 0000 0.476 13.320 0.476 13.320 سنة السن

 001.4 0.737 146.280 0.723 146.240 سػـػ الطول

 000.5 1.508 47.240 1.472 47.200 كجـ الوزن 

 004.0 1.443 37.000 1.500 37.200 درجة القدرة الزقمية  الذكاء( 

نية
لبد
ت ا

بارا
الخت

ا
 

 القددددددددرة

اختبددار رمددي كددرة طبيددة 
 00200 0.510 4.520 0.510 4.480 المتر كجم بالدددددندنن. 2زنة 

اختبددددددار الو دد  الطويدد  
 .من ال بددددددددددددددددددددددددددددددات

 سػػػػػػـػ
107.240 7.699 107.280 7.776 0001. 

م( 20اختبدددار عددددددددددو   السرعة
 من البدء الزالددددددددددي.

 002.1 0.507 5.440 0.500 5.400 ثانيػة

 المدرونة
اختبددددار  نددددي الجددددددددددذع 
أمامدددددددددا أسدددددددددف  مدددددددددن 

 الوقدددددددددوف.
 00234 0.597 1.760 0.614 1.720 سػػػػػػـػ

 ةالرشاقد
اختبار الجري الزجزاجدى 

  بارو (.
 00140 0.963 24.520 0.963 24.480 الثانيػة

 التوافق
اختبدددار رمدددي واسدددتقبال 

 الكرات من الحائط.
 0000 0.759 7.920 0.759 7.920 درجة

ت 
بارا

الخت
ا

ريو
ميا

ال
 

 00234 0.597 4.760 0.614 4.720 عدد اختبار سرعة ودقة التمرير.

 001.4 0.781 1.880 0.759 1.920 عدد عة التصوي .اختبار سددددددددر 

اختبار المحاورة حول مجموعة مدن 
 الزوائق.

 00101 0.841 11.960 0.816 12.000 ث
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واختبار ) الذكاء ( والمتغيرات ) البدنية، والميار ة( في   - الوزن ( –الطول  –
 .القياسات القبمية  مما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في ىذه القياسات

 -أدوات البحث ووسائ  جمع البيانات:
ائل المناسػػبة لطبيعػػة البحػػث قػػاـ الباحػػث بجمػػأ البيانػػات الالزمػػة باسػػتخداـ الوسػػ

 التجر بية وىى كاآلتي :
 المقابالت الشخصية: -أ

قػػػاـ الباحػػػث بػػػػإجراء بعػػػض المقػػػػابالت الشخصػػػية مػػػأ مػػػػدير المدرسػػػة ومدرسػػػػي 
المرحمة اإلعدادية وأولياء األمور وذلؾ إلبداء موافقتيـ عمى إجراء البحث والتعرؼ عمى 

 الختبارات الخاصة بالبحث.مدػ تعاونيـ مأ الباحث وخاصة عند تطبيت ا
 الو ائق والسجالت واألجيزة  وذلك كالتالي: -ب

 األجيددددددددددزة واألدوات: -1
 . )شر ط قياس مرف ) بالسنتيمتر- ديجيتاؿ.  DV كاميرا فيديو-
جيػػػػػػػػػػاز الرسػػػػػػػػػػتاميتر لقيػػػػػػػػػػاس الطػػػػػػػػػػوؿ -

 .))بالسنتيمتر
ميػػػػزاف طبػػػػػي لقيػػػػػاس الػػػػػوزف )بػػػػػالكيمو -

 .)جراـ
 أقماع بالستيؾ.-  .لحساب الزمفساعة إيقاؼ  -
  .جياز الديناموميتر –كرات طبية  -

 استمارات استطالع أراء الخبراء: -2
-5-4استمارة تسجيل المتغيرات االنثروبومتر ة والمتغيرات قيد البحث. مرفت ) -1

6-7) 
حوؿ العناصر البدنية والخاصة بالميارات  استمارة استطالع أراء السادة الخبراء -2

 (8مرفت )األساسية في كرة السمة لمتالميذ عينة البحث.
حوؿ انسب االختبارات البدنية لمميارات  استمارة استطالع أراء السادة الخبراء -3

 (9مرفت ) األساسية في كرة السمة لمتالميذ عينة البحث .
حوؿ الميارات األساسية في كرة السمة  استمارة استطالع أراء السادة الخبراء -4

 (:مرفت ) الميذ عينة البحث .لت
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حوؿ انسب االختبارات الميار ة لمميارات  استمارة استطالع أراء السادة الخبراء -5
 (;مرفت ) األساسية في كرة السمة لمتالميذ عينة البحث .

حوؿ البرنام  التعميمي المقترح خالؿ فترة                 استطالع أراء السادة الخبراءاستمارة  -6
 (32. مرفت )داد اإلع

 االختبارات والمقانيس المستخدمة: -1
قاـ الباحث بدراسة مسحية لمعديد مف المراجأ والدراسات والبحوث العممية  

السابقة والتي ليا عالقة بموضوع البحث لمتعرؼ عمى المتغيرات البدنية والميار ة 
تمؾ المتغيرات وذلؾ باإلضافة إلى التعرؼ عمى القياسات واالختبارات المناسبة لقياس 

تمييدا لتصميـ استمارة استبياف لعرضيا عمى الخبراء لتحديد أىـ المتغيرات المرتبطة 
بموضوع البحث ، وما يمكف أف يقيسيا مف اختبارات حيث تـ التوصل إلى عدد مف 
المتغيرات البدنية والميار ة المرتبطة ببعض ميارات كرة السمة " قيد البحث" لتالميذ 

وؿ االعدادية ، وقاـ الباحث بعرض ىذه المتغيرات مف خالؿ استمارة الص  األ
استطالع رأؼ السادة الخبراء وذلؾ لتحديد أىـ المتغيرات البدنية والميار ة لبعض 

 ميارات كرة السمة  "قيد البحث".
 الدراسات االستطالعية :

يػػػذ مػػػف ( تمم37عمػػػى عينػػػة قواميػػػا )االسػػػتطالعية قػػػاـ الباحػػػث بػػػإجراء الدراسػػػة  
اال ندددنن مجتمػػأ البحػػث، ومػػف خػػارج عينػػة البحػػث االساسػػػية خػػالؿ فػػي الفتػػرة مػػف يػػـو 

بػػإجراء دراسػػات  م30/9/2019اال نددنن الموافددق الػػى يػػـو م2019/  9/ 23الموافددق 
الثبػػػات ( لالختبػػػارات "قيػػػد  –اسػػػتطالعية بيػػػدؼ حسػػػاب المعػػػامالت العمميػػػة ) الصػػػدؽ 

 البحث". 
 كاء(.اختبار القدرات الزقمية الذ

 أستخدـ الباحث اختبار الذكاء المصور مف إعداد " أحمد ذكي صالل" 

 (5المزامالت الزممية لمقدرات الزقمية الذكاء(: مرفق  
قاـ الباحث بحسػاب المعامالت العممية الختبػار الذكاء خالؿ في الفترة مف يـو 

 -عمى النحو التالي: الى يـو 
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 -أوال: صدق االختبار :
"باستخداـ " قند البحث مف صدؽ اختبار القدرات العقمية )الذكاء(تحقت الباحث 

، وذألؾ عف طر ت تطبيت االختبارات "قيد البحث" عمى  التمانز(الصدؽ التجر بي
تالميذ، أحداىما تمثل عينة البحث ( 15  مجموعتيف متساو تيف في العدد قواـ كل منيـ

رػ ذات مستوػ مرتفأ في تمؾ ، والمجموعة األخ مجموعة غنر ممنزة(االستطالعية 
والتي تمثمت في تالميذ الص  الثالث بالمرحمة  المجموعة الممنزة(المتغيرات 

 -"ماناالعدادية،وتـ حساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف، وذلؾ عف طر ت اختبار 
 (.4وتني"   كما نتضح من جدول  

 ( 4جدول  
     غنر الممنزة ( فاالختبارات القدرات  -منزة داللةالفروق بنن المجموعتنن   الم

 (15= 2=ن1ن         وتني" -الزقمية قند البحث بطريقة " مان 

 المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
وحدددددة 
 المجموعات القياس

متوسط 
 الرت 

مجموع 
 U Z الرت 

احتمالية 
الخطاء 

 (P 

 درجة ذكاءال -القدرات الزقمية
 344050 220.0 الممندددددددددددددددددزة

00500 406.. 00000 
 120050 003. غنددددر الممنزة

 1.96= 0.05( الجدولية عند مستوى مزنوية  zقمية   
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف المجموعتيف المميزة وغير  (4نتضح من جدول  
 المميزة في القدرات العقمية.

 -االختبارات :   انيا:  بات
تـ حساب معامل الثبات عف طر ت تطبيت االختبار وا عادة تطبيقو عمى تالميذ 

، بفارؽ زمني قدرة أسبوع وبنفس ( تممنذ15 عينة البحث االستطالعية، البالغ قواميا 
يجاد معامل االرتبا  بيف التطبيقيف، جدول كما نتضح من  ظروؼ التطبيت األوؿد وا 

 5) 
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 ( 5جدول   
 مزامالت االرتباط بنن التطبنق األول وال اني في القدرات الزقمية الذكاء ( 

 (37ف = )

 المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
 التطبنق ال اني التطبنق االول

 ر
 ع م ع م

 1..00 102.1 300333 10335 37.2667 الذكاء -القدرات الزقمية

 0.482( = 0.05 ر( الجدولية عند مستوى داللة   قيمة
أف معامل االرتبا  بيف القياس االوؿ والثانى  (5نتضح من الجدول رقم  

مما يشير الى اف االختبار المستخدـ ذات معامل ثبات    3:;.2لمذكاء  بمغ 
 عالي.

 (9مرفت )"قند البحث"االختبارات البدنية 
صر المرتبطةبميارات كرة السمة "قيد البحث" مف خالؿ ثـ تحديد أىـ العنا

اختيار مجموعة مف االختبارات التي تقيس القدرات البدنية المرتبطة بالميارات "قيد 
البحث"، وذلؾ مف خالؿ المراجأ والدراسات السابقة وقد طبقت ىذه االختبارات في 

 .الت عممية عاليةالعديد مف الدراسات واألبحاث المماثمة، وثبت أنيا ذو معام
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 ( 6جدول   
آراء الخبراء حول ترشيح االختبارات التي تقيس الزناصر البدنية الخاصة 

 المرحمة االعداديةبالميارات األساسية " قند البحث" لتالمنذ 

النسبة  آراء الخبراء االختبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارات القدرات البدنية
 غنر موافق موافق المئوية

 القددددددددددددددرة

كجػػػػـ  4اختبػػػػار رمػػػػي كػػػػرة طبيػػػػة زنػػػػة 
 بالػػػػػيديف.

4 1 .0% 

 %0. 1 4 اختبػػػػار الوثب الطو ل مف الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.

اختبػػػػػػػػار الوثػػػػػػػػب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودؼ مػػػػػػػػف 
 الثبات.

1 4 20% 

السدددددددددرعة 
 نتقاليةاال 

 %100 0 5 ـ مف البدء العالػػػػػػػػػػػػي. 42اختبار عدو 

( ثػواني مػف البػدء 7اختبار العدو لمػدة )
 العالػػي.

2 3 20% 

 المدددددددددددرونة

اختبػػػػار ثنػػػػي الجػػػػذع أمامػػػػا أسػػػػفل مػػػػف 
 وضأ الجموس طوالم.

2 4 40% 

اختبػػػار ثنػػػي الجػػػػػػػػػذع أمامػػػا أسػػػفل مػػػف 
 الوقػػػػػػػػػوؼ.

5 0 100% 

 الرشاقددددددددددة
 %0. 1 4 اختبار الجرؼ الزجزاجى )بارو (

اختبػػػػػار الجػػػػػرؼ المكوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مختمػػػػػ  
 المحاور.

2 3 20% 

 التوافدددددددددددددق

اختبػػػػػػار رمػػػػػػي واسػػػػػػتقباؿ الكػػػػػػرات مػػػػػػف 
الحػػػػػػائط. لقيػػػػػػاس التوافػػػػػػت بػػػػػػيف العػػػػػػيف 

 والذراع
5 0 100% 

 %20 3 2 اختبار الدوائر المرقمة

البدنية  العناصرإف النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد أىـ  (6نتضح من جدول  
 الخاصة بالميارات الحركية االساسية لتالميذ الص  األوؿ االعدادؼ ما بيف 
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أرتضى الباحث باالختبارات التي حصمت عمى وعميو فقد  %(100:  80 
 .فأكثر80%

 نية:المزامالت  الزممية لالختبارات البد
 -:لحسا  الصدق كالتالي نوعاناستخدم الباحث أواًل : صدق االختبارات : 

 :  المحتوى ( صدق المحكمنن  /أ
 تحقت الباحث مف صدؽ االختبارات المستخدمة عف طر ت : 

عرض استمارة استطالع رأؼ تحتوؼ عمى جميأ االختبارات السابقة قبل 
مدػ صدقيا في قياس ما وضعت مف أجمو استخداميا بيذا البحث عمى الخبراء لتحديد 

%( لالختبارات البدنية والخاصة بالميارات 2:أنيا مناسبة بنسبة ) اتفقواوقد (1مرفق  
 األساسية في كرة السمة " قيد البحث".

 صددددددددددق التمانز: /ب
باستخداـ الصدؽ "قند البحث"تحقت الباحث مف صدؽ االختبارات البدنية 

، وذلؾ عف طر ت تطبيت االختبارات "قيد البحث" عمى مجموعتيف ز( التمانالتجر بي 
، أحداىما تمثل عينة البحث ( تممنذ15 متساو تيف في العدد قواـ كل منيـ

، والمجموعة األخرػ ذات مستوػ مرتفأ في تمؾ  مجموعة غنر ممنزة(االستطالعية 
الث بالمرحمة والتي تمثمت في تالميذ الص  الث المجموعة الممنزة(المتغيرات 

 -"ماناالعدادية، وتـ حساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف، وذلؾ عف طر ت اختبار 
 (.7وتني"   كما نتضح من جدول  
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 ( 7جدول   
غنر الممنزة ( في االختبارات البدنية قند  -داللة الفروق بنن المجموعتنن   الممنزة 

 (37=)4ف=ف             وتني" -البحث بطريقة " مان 

 المتغندددددددددددددددددددرات
وحدددددة 
 المجموعات القياس

متوسط 
 الرت 

مجموع 
 U Z الرت 

احتمالية 
الخطاء 

 (P 

ية 
بدن
ت ال

بارا
الخت

ا
ث"
لبح

د ا
"قن

 

 القددددددددرة

اختبار رمي كرة طبيػة 
 كجـ بالػػػػػيديف. 4زنة 

 310.00 20.67 دددددددددزةالممندددددددد المتددددددددر
35.000 -3.605 .001b 

 155.00 10.33 غنددددرالممنزة

اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الوثػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
الطو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

 الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات.

 298.00 19.87 الممندددددددددددددددددزة سدددددددم

47.000 -2.731 .006b 
 167.00 11.13 غنددددر الممنزة

ـ( 42اختبػػػار عػػػػػػػػػدو ) السرعة
 مف البدء العالػػػػػػػػػػي.

  انندة
 164.00 10.93 الممندددددددددددددددددزة

44.000 -3.322 .004b 
 301.00 20.07 غنددددر الممنزة

 المدرونة
اختبػػػػار ثنػػػػي الجػػػػػػػػػػذع 
أمامػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػفل مػػػػػػػػػػف 

 الوقػػػػػػػػػوؼ.
 سدددددددم

 282.50 18.83 زةالممنددددددددددددددددد

62.500 -2.487 .037b 
 182.50 12.17 غنددددر الممنزة

اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  الرشاقدة
 الزجزاجى )بارو (

 ال انندة
 176.50 11.77 الممندددددددددددددددددزة

56.500 -2.453 .019b 
 288.50 19.23 غنددددر الممنزة

اختبػػار رمػػي واسػػتقباؿ  التوافدددق
 ت مف الحائط.الكرا

 درجة
 309.00 20.60 الممندددددددددددددددددزة

36.000 -3.460 .001b 
 156.00 10.40 غنددددر الممنزة

 8;.3= 2.27( الجدولية عند مستوػ معنوية  zقمية ) 
مما يدؿ  (0.05 دالة احصائيام عند مستوػ معنوية  ( 7نتضح من جدول   

ية بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائ
عمى جميأ االختبارات البدنية " قيد البحث"، والذؼ يشير إلي اف االختبارات عمى درجة 

 مقبولة مف الصدؽ.
   - انيًا: مزامددددددد  ال بات:

 ,Testتـ حساب معامل الثبات بطر قة تطبيت االختبارات وا عادة تطبيقو 
Retestالبحث االستطالعية المسحوبة مف داخل مجتمأ البحث وخارج  ، عمى عينة

،واعيد تطبيت االختبارات بفاصل زمني  ،( تممنذ15 العينة األساسية، والبالغ عددىا 
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أياـ وعمى نفس العينة، وتـ حساب معامل االرتبا  بيف التطبيقيف كداللة لمعامل ( 7 
 من جدول  كما نتضح،  بنرسون(يط الثبات واالستقرار باستخداـ قانوف االرتبا  البس

  8 .) 
 ( 8جدول   

عادة التطبنق في اختبارات االختبارات البدنية "    قيم مزامالت االرتباط بنن التطبنق وا 
 (37ف= )                               قند البحث"

 م
دددددة وح المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات

 القياس
قيمة  التطبنق ال اني التطبنق االول

 ع م ع م "ر"
1- 

 القددددددددرة

اختبار رمي كرة طبية زنة 
 كجم بالدددددندنن. 2

 00630 00023 40660 00516 40460 المتر

اختبددددار الو   الطوي  من 
 ال بددددددددددددددددددددددددددددددات.

 سدددددددم
1050533 0002. 1050660 0015. 00... 

م( من 20اختبار عدددددددو   السرعة -2
 البدء الزالددددددددددي.

 00.05 00516 50533 00516 504660 ال انندة

اختبار  ني الجددددددذع  المدرونة -3
 أماماأسف  من الوقدددددددددوف.

 00652 .0063 10.60 005.4 10033 سدددددددم

جزاجى إختبار الجري الز  الرشاقدة -4
  بارو (

 10000 5..00 240400 5..00 240400 ال انندة

اختبار رمي واستقبال  التوافدددق -5
 00.43 00004 00033 00005 00.00 درجة الكرات من الحائط.

 0.482( = 0.05قيمة  ر( الجدولية عند مستوى داللة  
عند المحسوبة أكبر مف قيمة "ر" الجدولية "ر" أف قيمة  (8نتضح من جدول 

بيف التطبيقييف األوؿ والثاني عمى جميأ المتغيرات البدنية ، ( 0.05 مستوػ معنوية 
عمى ال اني (  -  األول مما يدؿ عمى وجود عالقة ارتبا  دالة إحصائيا بيف التطبيت 

اختبارات البدنية " قيد البحث"، والذؼ يشير إلي ثبات تمؾ االختبارات عند إعادة 
 حث.تطبيقيا عمى عينة الب
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 (9االختبارات الميارية " قند البحث": مرفق  
بعد االطالع عمى منياج كرة السمة المقرر عمى تالميذالص  األوؿ اإلعدادؼ 

ـ وكذلؾ العديد مف المراجأ والدراسات والبحوث الخاصة 4242/ ;423لمعاـ الدراسي 
، ثـ قاـ الباحث بكرة السمة تـ تحديد االختبارات الميار ة لقياس الميارات قيد البحث

بعرضيا عمى الخبراء لتحديد أنسبيا لمتطبيت عمى عينة البحث، وتـ التوصل 
 .(9) لالختبارات التالية كما ىو بجدوؿ

 (9) جدول
 االختبارات الميارية لكرة السمة لمصف ال اني اإلعدادي 

 م
 االختبارات المناسبة الميارات الفنية

وحدة 
 القياس
 

 عدد الخبراء
 

 فاقنسبة االت
 

اختبددددددددار سددددددددرعة ودقددددددددة  التمػػػػػػػػر ر -3
 %0. 4 عدد التمرير.

اختبدددددددددددددددار سدددددددددددددددددددددددرعة  التصو ب -4
 %100 5 عدد التصوي .

اختبدددددار المحددددداورة حدددددول  المحاورة -5
 %100 5 ثانية مجموعة من الزوائق.

وقد قاـ الباحث بإيجاد المعامالت العممية ليذه االختبارات لمتأكد مف صالحيتيا 
 .جراء عمى عينة البحثلإل

 المزامالت  الزممية لالختبارات الميارية:
 -اواًل : صدق االختبارات : 
 -:لحساب الصدؽ كالتالي نوعافاستخدـ الباحث 

 :  المحتوى ( صدق المحكمنن  /ج
 تحقت الباحث مف صدؽ االختبارات المستخدمة عف طر ت : 

تبارات السابقة قبل عرض استمارة استطالع رأؼ تحتوؼ عمى جميأ االخ
استخداميا بيذا البحث عمى الخبراء لتحديد مدػ صدقيا في قياس ما وضعت 
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%( 2:) ارتضى الباحث باالختبارات التي حصمت عمىوقد (1مرفق  لقياسو
 لالختبارات الميار ة الخاصة بالميارات األساسية في كرة السمة "قيد البحث". 

 صددددددددددق التمانز: /د
"باستخداـ الصدؽ "قند البحث حث مف صدؽ االختبارات البدنية تحقت البا

، وذالؾ عف طر ت تطبيت االختبارات "قيد البحث" عمى مجموعتيف  التمانز(التجر بي 
تمميذ، أحداىما تمثل عينة البحث ( 15  متساو تيف في العدد قواـ كل منيـ

وػ مرتفأ في تمؾ ، والمجموعة األخرػ ذات مست مجموعة غنر ممنزة(االستطالعية 
والتي تمثمت في تالميذ الص  الثالث بالمرحمة  المجموعة الممنزة(المتغيرات 

 -"ماناالعدادية، وتـ حساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف، وذلؾ عف طر ت اختبار 
 (.10وتني"   كما نتضح من جدول  

 (  10جدول   
ة ( في االختبارات الميارية غنر الممنز  -داللة الفروق بنن المجموعتنن   الممنزة 

 (37=)4ف=ف              وتني" -قند البحث بطريقة " مان 
 م

 المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
وحدددددة 
 المجموعات القياس

متوسط 
 الرت 

مجموع 
 U Z الرت 

احتمالية 
الخطاء 

 (P 
 التمػػػػػػػػر ر -3

 التصو ب

اختبددددددددار سددددددددرعة 
 ودقة التمرير.

 

 عدد
 عدد

 325.00 21.67 الممندددددددددددددددددزة

20.000 -4.025 .000b 
 140.00 9.33 غنددددر الممنزة

اختبددددار سددددددددددددرعة  التصو ب -4
 التصوي .

 ثانية
 عدد

 337.00 22.47 الممندددددددددددددددددزة

8.000 -4.519 .000b 
 128.00 8.53 غنددددر الممنزة

 ورةالمحا -5

 التمػػػػػػػػر ر

اختبددددار المحدددداورة 
حول مجموعة من 

 الزوائق.

 136.50 9.10 الممندددددددددددددددددزة عدد

16.500 -4.157 .000b 
 غنددددر الممنزة

21.90 328.50 

 8;.3= 2.27( الجدولية عند مستوػ معنوية  zقمية ) 
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مما  (0.05  دالة احصائيام عند مستوػ معنوية ( 10نتضح من جدول   
يشير الي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير 
المميزة عمى االختبارات الميار ة "قيد البحث" "، والذؼ يشير إلي اف االختبارات عمى 

 عمى درجة مقبولة مف الصدؽ. 
   - انيًا: مزامددددددد  ال بات:

، Test,Retestاالختبارات وا عادة تطبيقو  تـ حساب معامل الثبات بطر قة تطبيت
عمى عينة البحث االستطالعية المسحوبة مف داخل مجتمأ البحث وخارج العينة 

أياـ ( 7 ،واعيد تطبيت االختبارات بفاصل زمني  تمميذ،( 15 األساسية، والبالغ عددىا 
الثبات  وعمى نفس العينة، وتـ حساب معامل االرتبا  بيف التطبيقيف كداللة لمعامل

 (. 11من جدول    كما نتضح،  بنرسون(واالستقرار باستخداـ قانوف االرتبا  البسيط 
 ( 11جدول   

عادة التطبنق في اختبارات االختبارات البدنية "  قيم مزامالت االرتباط بنن التطبنق وا 
 (37ف= )                            قند البحث"

 م
 وحدة القياس دددددددددددراتالمتغندددددددددددددددددددددددد

 التطبنق ال اني التطبنق االول
 (Tقيم 

 ع م ع م
 89:.6 6;2.7 6.955 عدد سددددددددددددددددرعة ودقددددددددددددددددددة التدددددمرير  .1

2.85;
2 2.874 

 :;:.2 2.926 4.288 :;2.9 55;.3 عدد سدددددددددددددددددددددددددددددددددرعة التصدددددددددددددددوي   .2
 الثانية المحاورة حول مجموعة من الزوائق  .3

34.28
8 

2.9;: 34.355 2.965 2.;68 

 0.482( = 0.05قيمة  ر( الجدولية عند مستوى داللة  
المحسوبة أكبر مف قيمة "ر" الجدولية عند "ر" أف قيمة  (11نتضح من جدول 

بيف التطبيت األوؿ والثاني عمى جميأ المتغيرات البدنية ، مما ( 0.05 مستوػ معنوية 
عمى ال اني (  -  األول الة إحصائيا بيف التطبيت يدؿ عمى وجود عالقة ارتبا  د

االختبارات الميار ة " قيد البحث"، والذؼ يشير إلي ثبات تمؾ االختبارات عند إعادة 
 تطبيقيا عمى عينة البحث.
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 : البرنامج التزميمي المقترح

      اليدف الزام لمبرنامج : /أ
دورة التعمـ الخماسية المدعمة ييدؼ البرنام  إلى التعرؼ عمى تأثير استراتيجية 

بنموذج الواقأ االفتراضي عمى مستوػ أداء بعض ميارات كرة السمة بدرس التربية 
 الر اضية لممرحمة اإلعدادية.

 أسس بناء البرنامج: /ب
 أف يتناسب المحتوؼ مأ ىدؼ البرنام  الذؼ وضعو مف أجمو. -
بسيط إلى مراعاة تدرج البرنام  مف السيل إلى الصعب ومف ال -

 المركب.
أف يقوـ البرنام  عمى اىتمامات التمميذ وحاجاتو وميوليـ في ىذه  -

 المرحمة.
مراعاة تقميل المثيرات المشتتة النتباه التالميذ واستثاره دوافأ التالميذ  -

 لمتعمـ.
يجابية. -  مراعاة الزمف المناسب لتنفيذ البرنام  حتى يكوف أكثر تأثيرا وا 
 لنمو الحركي ومتطمباتو، وعوامل االمف والسالمة.مراعاة خصائص ا -
 مراعاة إشباع حاجات التالميذ مف الحركة والنشا  والتفاعمية. -

 محتوي البرنامج: /ج
تـ تحديد الميارات الحركية المراد تعمميا والمقررة عمى تالميذ الص  

داـ األوؿ اإلعدادؼ، كما تـ وضأ برنام  البرنام  التعميمي المقترح باستخ
 .المدعمة بنموذج الواقأ االفتراضي استراتيجية دورة التعمـ الخماسية

 تنظيم محتوي البرنامج /د
استراتيجية دورة في ضوء خصائص البرنام  التعميمي المقترح باستخداـ 

 قاـ الباحث بتحديد محتوؼ البرنام  في جزئييف رئيسيف: التعمـ الخماسية
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 الجزء األول: المقدمة         
وىي الصفحات التي يتـ عرضيا بصورة متتالية وتتضمف التقديـ، 
األعداد، اإلشراؼ، األىداؼ العامة، تعميمات االستخداـ عمى أف تنتيي بعرض 
قائمة االختيارات الرئيسية وتعتبر النقطة الفاصمة بيف الجزء األوؿ والجزء 

 الثاني.
 الجزء ال اني: المحتوي التزميمي:

 تزميمي الميارات الحركية األساسية قند البحث وىي:ويتضمن المحتوي ال
 ميارة المحاورة( -ميارة التصو ب  -) ميارة التمر رة

 ويتكون المحتوي التزميمي لك  ميارة من اآلتي:
 تعر   ومقدمو عف الميارة. -
 طر قة أداء الميارة. -
 بعض النقا  التي يجب التركيز عمييا. -
 .تدر بات متدرجة عمى الميارة -
 أسئمة تقويميو. -

 عمى أف يقـو الباحث بتحديد الجزء التعميمي المراد تعممو حسب تسمسمو بالبرنام .
 تحدند األنشطة التزميمية: /ه

تضمف البرنام  نوعاف مف األنشطة التعميمية نوع يقـو بيا المعمـ واألخر 
 يقوـ بو التمميذ بغيو تحقيت أىدافو وىما:

 :أنشطة يقوم بيا المزمم (1
 قب  البدء في تدريس البرنامج:

يقوـ بالتأكيد عمى مدػ قدرة التالميذ عمى اداء بعض الميارات االساسية " قيد البحث" 
 والوقوؼ عمى الوضل الحالي لمتطمبات االداء.

  أ ناء تدريس البرنامج:
 استراتيجية دورةيتمثل في شرحة لمحتوؼ البرنام  التعميمي المقترح باستخداـ 
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واستغالؿ إمكانيو  المدعمة بنموذج الواقأ االفتراضي الخماسيةالتعمـ  
الستعراض ما بو مف لقطات فيديو وصور تعميمية وتوضيحيو ثالثية االبعاد مف خالؿ 
نظارات الواقأ االفتراضي باإلضافة إلى توجيو التالميذ نحو القياـ باألنشطة التعميمية 

ة واإلجابة عمى التساؤالت التي قد تظير ومتابعة تقديميـ وتصحيحيا أخطائيـ التعميمي
 أثناء التعميـ.

 بزد االنتياء من تدريس البرنامج:
تتحدد في تكمي  التالميذ بأداء النشا  المطموب منيـ والذؼ يتمثل في الخطوات  -

 التعميمية المتدرجة.
مكانياتو. -  ينتقل مف وحدة تعميمية ألخرػ وفقا لسرعتو الخاصة وقدراتو وا 
 الميارات قيد البحث تطبيقا. يمارس -

 اإلطار الزام لتنفنذ البرنامج : /و
قاـ الباحث بوضأ الوحدات التعميمية لبعض الميارات االساسية فى كرة         

السمة "قيد البحث "وذلؾ بالرجوع إلى المراجأ النظر ة والخبراء مصحوبة بأىداؼ 
حد أسبوعيام وفقام لمجدؿ ( وحدة تعميمية بواقأ درس وا34سموكية وقسمت إلى )

( دقيقة ، وبناء عمى 2;الدراسي والزمف المخصص لكل وحدة تعميمية ، وبزمف )
( أسابيأ وكاف الشكل النيائي لموحدة 8ذلؾ فقد استغرؽ تنفيذ الوحدات التعميمية )

 التعميمية عمى النحو التالي : 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 12جدول  
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 دة التزميميةالتوزيع الزمني ألجزاء الوح
 الزمن  المحتددددددوى  أجزاء الوحدة

 التحية واخذ الغياب.   ادارية اعمال
  .تجييز األدوات المستخدمة في األداء 
  .العاب صغيرة أو جمباز موانأ أو إحماء حر 

 
 ؽ7

 

/ التمهيدي الجزء
 النشاط ومشاهدة

 التعليمي
 بدنية تنمية المياقة البدنية بصفة عامة والمياقة ال

 المرتبطة بالميارة المراد تعميميا بصفة خاصة.  
  عف طر ت مشاىدة الميارة باستخداـ تكنولوجيا

الواقأ االفتراضي مف خالؿ نظارة البعد الثالث 
(3D) 

 

 ؽ52

يقـو المتعمميف بتطبيت ما شاىدوه في المعمل   الرئيسي الجزء
 تحت إشراؼ وتوجييات المعمـ.

 
 ؽ62

يقـو المتعمميف بتطبيت ما شاىدوه في المعمل   الختامي الجزء
 تحت إشراؼ وتوجييات المعمـ. 

 

 ؽ37

 ؽ 2;  ....................................................... المجموع
 تقويم محتوى البرنامج : /ز

مف أجل تقويـ فاعمية محتوػ البرنام  قاـ الباحث باستخداـ االختبارات 
ميار ة والخاصة ببعض ميارات كرة السمة والتي تقيس مستوػ التالميذ فى ال

 اداء بعض ميارات كرة السمة "قيد البحث".
 تجري  البرنامج التزميمي : /ح

بعد االنتياء مف مرحمة التصميـ وتحديد مكونات البرنام  التعميمي 
لبحػث ومف المقترح قاـ الباحث بتجر ب البرنام  عمى عينة مماثمة لمجتمأ ا

( تمميذ، وذلؾ خالؿ في الفترة 37خارج عينة البحث االساسية والبالغ قواميػػا )
اال ننن الموافق الى يـو م2019/  9/ 23اال ننن الموافق مف يوـ 
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، التأكد مف معايير المادة التعميمية )الميارات( التي سوؼ تقدـ م30/9/2019
يذ لمبرنام  المقترح ، وبناء عمى لمتالميذ عينة البحث لمعرفة مدػ فيـ التالم

نتائ  مرحمة التجر ب تـ إجراء التعديالت، وبذلؾ اصبل البرنام  مجيزام ومكتمالم 
لمتطبيت عمى العينة األصمية قيد البحث،   وعمى ىذا قاـ الباحث بالتنفيذ الفعمي 

 لمبرنام  التعميمي المقترح .
:البحثتجـــــــــــــــربةتنفيذ

 : القياس القبمي
قاـ الباحث بإجراء القياس القبمي لممجموعتيف التجر بية والضابطة في االختبارات 

نوم الفترة مف البدنية والميار ة  لبعض ميارات كرة السمة " قيد البحث" وذلؾ خالؿ 
عمى  م17/10/2019الخميس الموافق -الى يوـ 14/10/2019اال ننن الموافق 
 عينة البحث .

 : تنفنذ البرنامج التزميمي المقترح
استراتيجية دورة التعمـ الخماسية المدعمة بنموذج الواقأ قاـ الباحث بتطبيت 

السمة " قيد البحث"  )البرنام  التعميمي المقترح( لتعمـ بعض ميارات كرةاالفتراضي
 لتالميذ لممجموعة التجر بية ، بينما اتبعت المجموعة الضابطةالطر قة التقميدية

نوم العرض ( في التدر س وذلؾ عقب القياس القبمي وفي خالؿ الفترة مف  -) الشرح 
بواقأ وحدة 1/12/2019م الى نوم االحد الموافق 20/10/2019االحد الموافق 

( دقيقة لكل وحدة تعميمية ، بناء عمى ذلؾ استغرؽ تنفيذ 2;وبزمف ) تعميمية أسبوعيام، 
 أسابيأ .( 6 التجربة 

 : القياس البزدي
بعد انتياء الفترة المحددة لتنفيذ البرنام  التعميمي المقترح تـ إجراء القياس 
المحورؼ عمى مجموعتي البحث التجر بية والضابطة في االختبارات البدنية والميار ة  " 

يـو  م الي2/12/2019نوم اال ننن الموافق يد البحث" وذلؾ خالؿ الفترة مف ق
، وقد تـ القياس لالختبارات الميار ة عمى نحو ما تـ م5/12/2019الخميس الموافق 

 إجراؤه في القياس القبمي .
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 :اإلحصائيةالمعالجات

نات األساسية داخل ىذا البحث المعالجات اإلحصائية لمبياالباحث استخدـ 
 باستخداـ برنام  الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية :

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).) 
 Meanالمتوسط الحسابي -1
 Medianالوسيط . -2
 Standard Deviationاالنحراؼ المعيارؼ. -3
 Skewnessمعامل االلتواء. -4
 Correlation Coefficientبا .معامل االرت -5
 .  T testاختبار "ت"  -6
 Change Ratioمعامل التغيير ) التحسف (    -7

 عرض ومناقشة وتفسنر النتائج:
 أوال: عرض النتائج:

فى ضوء أىداؼ و وفروض البحث، وفى اطار المعالجة اإلحصائية سيتـ عرض نتائ  
 البحث بالترتيب التالى:

والذؼ ينص عمى وجود فروؽ ذات االولى من فروض البحث   عرض نتائج الفرضية .1
داللة إحصائية بيف متوسطات القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في 

 لصالل القياس البعدؼ ." قيد البحث" ، المتغيرات الميار ة 
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 (13جدول 
لمتغنرات داللة الفروق بنن القياسات القبمية والبزدية لممجموعة الضابطة في ا

 (47ف= )                    الميارية "قند البحث"
 م

وحدة  المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
 القياس

 القياس البزدي القياس القبمي
نس   (Tقيم 

 ع م ع م التغنر
 6.8; 7;6.4 0.500 5.400 0.614 4.720 عدد سدددددددددددددرعة ودقدددددة التدددددددددددددمرير  .1

سدددددددددددددددددددددددددددرعة   .2
 التصدددددددددددددددوي 

 8.98; 5;8.4 0.723 3.240 0.759 1.920 عدد

المحاورة حول مجموعة من   .3
 الزوائق

 94.:: 4;5.5 0.678 11.280 0.816 12.000 الثانية

 2.045=  2.27قيمة )ت( الجدولية عند مستوػ *
(بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ ) (13نتضح من جدول 

القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات الميار ة "قيد البحث" ، كما 
 ( ولصالل القياسات البعدية.8.98; -94.::) تراوحت نسب التغير ما بيف

والذؼ ينص عمى وجود عرض نتائج الفرضية  ال اني من فروض البحث  .2
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجر بية " في 

 لصالل القياس البعدية ." قيد البحث"، المتغيرات الميار ة 
 (14جدول 
البزدية لممجموعة التجريبية في المتغنرات  داللة الفروق بنن القياسات القبمية و

 (47ف= )                     الميارية "قند البحث"
 م

 المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
وحدة 
 القياس

 القياس البزدي القياس القبمي
 (Tقيم 

نس  
 ع م ع م التغنر

 5.94; ;74.; 2.764 8.4:2 2.836 2.420 عدد سدددددددددددددرعة ودقدددددة التدددددددددددددمرير  .1

 :7.8; 4;33.8 2;2.8 6.542 ;2.97 42;.3 عدد سدددددددددددددددددددددددددددرعة التصدددددددددددددددوي   .2

المحاورة حول مجموعة من   .3
 الزوائق

 74.;: 9.784 2.7:8 32.6:2 38:.2 34.22 الثانية
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 2.064=  2.27قيمة )ت( الجدولية عند مستوػ *
( بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ ) (14نتضح من جدول 

القياسات القبمية البعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات "قيد البحث"، كما تراوحت 
 ( ولصالل القياسات البعدية لممجموعة التجر بية.:7.8; -74.;:) نسب التغيرما بيف

عمى فروؽ عرض نتائج الفرضية  ال ال ة من فروض البحث والذي ننص  .3
ذات داللة إحصائية بيف القياسات البعدية لممجموعة الضابطة والتجر بية ؼ 

دية لممجموعة ، لصالل القياسات البع" قيد البحث"المتغيرات الميار ة 
 التجر بية.

 (15جدول 
داللة الفروق بنن القياسات البزدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في 

 (72ف= )                المتغنرات الميارية "قند البحث"
 م

 المتغندددددددددددددددددددددددددددددددددددرات
وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (T قيم

 ع م ع م
 ;8;.7 2.764 8.4:2 2.722 5.400 عدد سدددددددددددددرعة ودقو التمرير   .1
 7.622 2;2.8 6.542 2.946 5.462 عدد سدددددددددددددددددددددددددددرعة التصوي    .2
المحاورة حول مجموعة من   .3

 الزوائق
 6.685 2.7:8 32.6:2 :2.89 33.4:2 الثانية

 2.064=  2.27ة عند مستوػ قيمة )ت( الجدولي*
( بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ )  (15نتضح من جدول 

القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجر بية في المتغيرات الميار ة "قيد 
 البحث" ولصالل المجموعة التجر بية.
 ث: انيًا: مناقشة وتفسنر نتائج البح

(بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ ) (13نتضح من جدول 
القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات الميار ة "قيد البحث" ، كما 

 ( ولصالل القياسات البعدية.8.98; -94.::تراوحت نسب التغير ما بيف )
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ب الشػرح المفظػي وأداء النمػوذج و رػ الباحػث أف الطر قػة المتبعػة باسػتخداـ أسػمو 
العممػػػي التػػػي خضػػػعت لػػػو تالميػػػذ المجموعػػػة الضػػػابطة قػػػد يرجػػػأ إلػػػى تقػػػديـ المعػػػارؼ 
والمعمومات المرتبطة بالميارات قيد البحث حيػث سػاعد ذلػؾ عمػى تكػو ف تصػور حركػي 
واضل عف الميارة المطموب أدائيا وىذا يمثل األساس قبل الممارسة فالمعرفػة تػأتي قبػل 

( إلػى أف اكتسػاب المعػارؼ النظر ػة 38)م(2007عدايش زيتدون المدولى  رسة، ويشير المما
يسػاىـ فػػي ز ػادة فاعميػػة الػتعمـ وأف درجػػة أداء المػتعمـ لمميػػارة يتوقػ  عمػػى مقػدرة المعمػػـ 

 .عمى تقديـ الحصيمة المعرفية لممتعمـ بشكل جيد يعمل عمى تعمميا بسيولة وسرعة
ميػػدؼ )الشػػرح والنمػػوذج( لػػو تػػأثير إيجػػابي عمػػى وىػػذا يشػػير إلػػى أف األسػػموب التق

تعمػػـ الميػػارات الحركيػػة قيػػد الدراسػػة و رجػػأ ذلػػؾ إلػػى وجػػود المػػتعمـ وقيامػػو بالشػػرح وأداء 
النمػػوذج واتخػػاذ جميػػأ القػػرارات ومتابعػػة المتعممػػيف أثنػػاء األداء وا عطػػاء التغذيػػة الراجعػػة 

 عممية التعمـ. ليـ جميعا في وقت واحد مما كاف لو األثر اإليجابي في
سدددالم عبدددد الززيدددز الخوالدددده   وتتفػػػت نتػػػائ  ىػػػذه الدراسػػػة مػػػأ نتػػػائ  كػػػل مػػػف دراسػػػة 

 ,Bascoul, P (2008):(4: ،)Eren, c. & Omer(د ودراسػػة 34)م(2007 
G,200931))  Mardiny,  Walid;    Abu-Al-  Kishk, Mohammed 

A,2003 34)مة فػػي الدراسػػتيف أدت إلػػى تػػاثير إيجػػابي فػػي أف الطر قػػة المتبعػػة المسػػتخد
 في عمميتي التعميـ والتعمـ لدػ االفراد عينة البحث. 

( بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ ) (14نتضح من جدول 
القياسات القبمية البعدية لممجموعة الضابطة في المتغيرات "قيد البحث"، كما تراوحت 

( ولصالل القياسات البعدية لممجموعة :7.8; -74.;:يف )نسب التغير ما ب
 التجر بية.

و رجأ الباحث ىذا التقدـ الذؼ طرا عمي مجموعة البحث التجر بية نتيجة 
البرنام  التعميمي باستخداـ دورة التعمـ الخماسية المدعمة بنموذج الواقأ االفتراضي 

ميأ حواس طمبة المرحة حيث انيا خمقت بيئة تعميمية جيدة مف خالؿ اشتراؾ ج
 االعدادية وأثارة دوافعيـ التعميمية نحو اكتساب الميارات.



 

 م2021 يونيو –( 1) العدد –( 065) مجلد 44

  :ijssa@pef.helwan.edu.eg        االلكتروني البريد  : ijssa.journals.ekb.eg االلكتروني الموقع

وكذلؾ يرجأ الباحث الفرؽ والتحسف في القيػاس ألبعػدؼ فػي مسػتوؼ األداء الميػارؼ 
لميػػارات كػػرة السػػمة قيػػد البحػػث إلػػي ز ػػادة فاعميػػة وايجابيػػة البرمجيػػة التعميميػػة المقترحػػة 

الفتراضػي عػف بػاقي الطػرؽ التقميديػةد حيػث تػـ تحديػد المحتػوؼ والمصممة بتقنيػة الواقػأ ا
التعميمػػي لميػػارات كػػرة السػػمة وصػػياغة ىػػذا المحتػػوؼ بشػػكل يتناسػػب مػػأ طبيعػػة المرحمػػة 
السػػػػنية لممتعممػػػػيف مػػػػأ مراعػػػػاة مراحػػػػل الػػػػتعمـ الحركػػػػي عنػػػػد تحديػػػػد الخطػػػػوات التعميميػػػػة 

التعميميػة المقترحػة المصػممة مػػأ المناسػبة لميػارات كػرة السػمة، والتػي تضػػمنتيا البرمجيػة 
تػػػرؾ الفرصػػػة لػػػتحكـ المتعممػػػيف فػػػي البرمجيػػػة التعميميػػػة المقترحػػػة بحيػػػث يمكػػػف لممػػػتعمـ 
اختيػػار الجػػزء الػػذؼ ير ػػد تعممػػو وتتػػابأ أحداثػػو، مػػأ تػػوفر اإلثػػارة والتشػػو ت وجػػذب انتبػػاه 

 المتعمميفد مأ بساطة شاشة العرض وعرض المعمومات بطر قة منسقة.
عائشدة النتائ  المتعمقة بدورة التعمـ الخماسية منسجمة مأ دراسة كل مف وقد جاءت 

(   بشددددرى ىبدددداد 8م(  2005حسددددام عبددددد الحددددي ابددددراىيم      (؛ 39)م ( 2005  الفدددداتح   
وجدددددي   عبددددد الوىددددا    (، 4) م(2008(   أحمددددد     روحددددى    5م(  2010الظفنددددري    

؛  ,4232Montelongo, et al؛ 4232؛ أحمػد، 4229عبد الحميد، (  25م(  2019 
. ولكػػػػف جػػػػاءت نتيجػػػػة ىػػػػذه الدراسػػػػػة مخالفػػػػة مػػػػأ نتػػػػائ  دراسػػػػة حميبػػػػػة 4233األزرؽ، 

(، فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي تحصػػيل طمبػػة عينػػة الدراسػػة 4224)
تعػػػزػ لنمػػػوذج التػػػدر س، فػػػي مسػػػتوػ التػػػذكر، ولكنيػػػا جػػػاءت متفقػػػة فػػػي مسػػػتو ي الفيػػػـ 

 .طبيتوالت
( بيف 2.27وجود فروؽ دالة إحصائيام عند مستوػ )  (15نتضح من جدول 

القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجر بية في المتغيرات الميار ة "قيد 
 البحث" ولصالل المجموعة التجر بية.

و رجأ الباحث ىذا الفرؽ والتحسف الواضل في مستوؼ األداء الميػارؼ لميػارات كػرة 
لسػػػمة قيػػػد البحػػػث فػػػي القيػػػاس ألبعػػػدؼ إلػػػي تػػػأثير اسػػػتخداـ البرمجيػػػة التعميميػػػة المقترحػػػة ا

والمصممة بتقنية الواقأ االفتراضي عمػي تعمػـ ميػارات كػرة السػمةد حيػث تميػزت البرمجيػة 
التعميمية المقترحة بتقسيـ ميارات كرة السمة إلي أجزاء صغيرة بتسمسػل منطقػيد وبطر قػة 

بطيا بالمعمومات بطر قة خطية في صػورة رسػـو وصػور وتسػجيالت منظمة ومتتابعةد ور 
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فيديود وأخػرؼ صػوتية ممػا يسػاعد المتعممػيف عمػي تركيػز االنتبػاه وتفيػـ كػل جػزء وتعممػو 
 بسيولة.

وفػػي ضػػوء مػػا سػػبت أف سػػبب تفػػوؽ دورة الػػتعمـ الخماسػػية المدعمػػة بنمػػوذج الواقػػأ 
مبػة، يعػزػ إلػى اإلجػراءات التدر سػية االفتراضي عمى الطر قة االعتيادية في تحصيل الط

لكل منيا، إذ أسيمت مرحمة التييئة فػي إثػارة االنتبػاه واالىتمػاـ بموضػوع الػدرس ومعرفػة 
المعمومػػػات البديمػػػة والخطػػػأ التػػػي يحمميػػػا الطمبػػػة، وىػػػي تمييػػػد لمرحمػػػة االستكشػػػاؼ التػػػي 

ارب، ثػـ مرحمػة أسيمت في ز ػادة دافعيػتيـ نحػو البحػث والتقصػي والقيػاـ باألنشػطة والتجػ
التفسػير حيػػث شػػجعت الطمبػة عمػػى إعطػػاء إجابػػات وحمػوؿ مناسػػبة وتفسػػيرات لممعمومػػات 
بكممػػػػاتيـ الخاصػػػػة ثػػػػـ مرحمػػػػة التطبيػػػػت ليػػػػذه المعمومػػػػات فػػػػي مواقػػػػ  أخػػػػرػ مشػػػػابية، 
باسػػػتخداـ مجموعػػػة مػػػف الميػػػارات مثػػػل طػػػرح أسػػػئمة واقتػػػراح الحمػػػوؿ، واتخػػػاذ القػػػرارات، 

لمالحظات، انتياء بالتقييـ والتي تكوف عممية مسػتمرة طيمػة وتصميـ التجارب، وتسجيل ا
وقت الدروس، مف خػالؿ المالحظػة المباشػرة لمطمبػة وطػرح األسػئمة مفتوحػة النيايػة التػي 

 .تحتاج إلى استخداـ القدرات العقمية العميا
كما يعزػ الباحث الفرؽ والتحسػف الواضػل فػي مسػتوؼ األداء الميػارؼ لميػارات كػرة 

د البحث في القياس البعدؼ لصسموب العممي الذؼ استخدـ في تصميـ  البرمجية السمة قي
التعميميػػة المقترحػػة باسػػتخداـ تقنيػػة الواقػػأ االفتراضػػيد حيػػث اشػػتممت البرمجيػػة التعميميػػة 
المقترحة عمي كـ كبير مف المعمومات والوسائط المتعددة المختمفة التي تػرتبط فيمػا بينيػا 

التي  information landscapesفرت مناظر كاممة لممعمومات بروابط منظمةد كما تو 
ساعدت المتعمميف عمي تكو ف رؤية كاممة عف المحتوؼ التعميمي بالجزء الرئيسي لموحدة 
التعميميػػةد كمػػا تػػـ تصػػميـ البرمجيػػة التعميميػػة المقترحػػة بنظػػاـ شػػبكي يضػػـ مجموعػػة مػػف 

حطػػات المعمومػػات بأشػػكاليا المحطػػات المترابطػػة يسػػيل الوصػػوؿ إلػػي أؼ محطػػة مػػف م
المختمفةد واسترجاعيا بسرعة كبيػرة مػف أؼ موقػأ بالبرنػام د ممػا يػدعـ و ز ػد مػف فاعميػة 

 استرجاع المعموماتد كما زادت فاعمية البرمجية التعميمية المقترحة والمصممة بتقنية 
 الوسػػػػائط الفائقػػػػةد والتػػػػي تميػػػػزت بتػػػػوفير بيئػػػػة تعميميػػػػة نشػػػػطة يػػػػتحكـ فييػػػػا المػػػػتعمـ
وتتمركز حولود وتشجأ المتعمـ عمي المشاركة والتفاعل االيجابي مأ المعمومات المقدمةد 
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حيث توفر لو فرصة اتخاذ القرار وحر ػة التجػواؿ داخػل المعمومػات وصػياغتياد والتحػاور 
مػػػػػأ البرنػػػػػام د كمػػػػػا تضػػػػػمنت البرمجيػػػػػة التعميميػػػػػة المقترحػػػػػة والمصػػػػػممة بتقنيػػػػػة الواقػػػػػأ 

ـ متنوعة تشتمل عمي عروض لوسائل متعددة ومتباينة يجد فييا االفتراضي عمي بيئة تعم
 كل متعمـ ما ير دهد و ختار ما يناسب حاجاتو. 

كما أف البرمجية التعميمية المقترحة راعت احتياجات المتعممػيفد وتسػمل ليػـ بالسػير 
سػب في التعمـ حسب قدرتيـ الذاتيةد واختيار ما يناسبيـ وا عػادة تنظػيـ المعمومػات بمػا ينا

حاجاتيـ لموصوؿ إلي مستوؼ الػتمكف المطمػوب كمػا تسػاعد البرمجيػة التعميميػة المقترحػة 
عمػػي عمػػل المتعممػػيف معػػام فػػي مجموعػػات صػػغيرةد يتشػػاوروف و تشػػاركوف و تعػػاونوف فػػي 
بنػاء المعمومػات مػف خػالؿ الممارسػةد ممػا يسػاىـ فػي ز ػادة الػتمكف وتنميػة التفكيػر الناقػد 

 اثر التعمـ. أالبتكارؼ و ز د بقاء 
ـ( 4224" عػػػاـ )سددوزان بددددران   سدددميمانو تفػػت ماسػػػبت مػػأ دراسػػػات كػػال مػػػف "

فدددددؤاد عبدددددد السدددددالم أحمدددددد (، 43ـ()4226عػػػػػاـ ) "  احمدددددد فتحدددددي جدددددزر"(، 35)
ـ( 4229"عػػاـ)حسددام الدددنن عبددد الززيددز و عطيددة   عيسددوي " ( 19 ـ(4228"عػػاـ)

 م(2004حسدددددددنن التدددددددودري     عدددددددوض(،45) م(2008نجددددددداح السدددددددزدي عرفدددددددات     "(،9)
(3:(،)30)"catalinaGracia M,2005،Appamarka,2009(27) ،Belkada, J; 

Okamoto, T ,2004 (4;) 
و ػػرؼ الباحػػث أف الػػتعمـ باسػػتخداـ أسػػموب التفاعػػل المباشػػر بػػيف المػػتعمـ والتقنيػػات 

ة فػػػي التكنولوجيػػػة الحديثػػػة ال يػػػؤدؼ إلػػػي االسػػػتغناء عػػػف دور المعمػػػـ ألنػػػو حجػػػر الزاويػػػ
نما يؤدؼ إلي تغير دوره مف المصدر الرئيسي لممعمومات والناقل ليػا  العممية التعميميةد وا 
إلػي موجػو ومشػرؼ ومرشػد وقبػل ذلػؾ مصػمـ لممواقػ  التعميميػة تماشػيام مػأ ىػذا العصػر 

 الذؼ يتميز بالتطور التكنولوجي.
 لوحدات المصممة حيث يعد استخداـ الوسائل المتعددة المختمفة بتقنية تكنولوجيةد وا

باسػػػتخداـ الوسػػػائط الفائقػػػة والبػػػرام  الكمبيوتر ػػػة تسػػػاعد عمػػػي ز ػػػادة فاعميػػػة العمميػػػة 
التعميميػػػة بصػػػفة عامػػػة وتحسػػػف مسػػػتوؼ تعمػػػـ الميػػػارات األساسػػػية لمر اضػػػيات المختمفػػػة 
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بصفة خاصةد واف تقنيػة تكنولوجيػا التعمػيـ بوسػائميا المختمفػة تسػاعد وتػوفر بيئػة تعميميػة 
 ز ادة فاعمية التعمـ وتحسيف مستوؼ األداء الميارؼ لمر اضيات المختمفة.   تسيـ في

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:
 مػػا الباحػػث اسػػتخمص إلييػػا، التوصػػل تػػـ التػػي والنتػػائ  البحػػث ىػػدؼ حػػدود فػػي

 :يمي
واقأ االفتراضي البرنام  المقترح باستخداـ دورة التعمـ الخماسية المدعـ بنموذج ال .1

ساىـ بشكل فعاؿ في تعمـ ميارات كرة السمة" قيد البحث" المقررة عمى تالميذ 
 الص  األوؿ االعدادؼ .

البرنام  المقترح باستخداـ دورة التعمـ الخماسية المدعـ بنموذج الواقأ   .2
سيف االفتراضي ساىـ بشكل فعاؿ في تعمـ ميارات كرة السمةذو فاعمية في تح

 أداء ميارات كرة السمة قيد البحث. 
تقنية الواقأ االفتراضي آدت إلي التفاعل االيجابي لممتعمميف تجاه البرمجية   .3

 المقترحة.
ساىـ البرنام  المقترح باستخداـ دورة التعمـ الخماسية المدعـ بنموذج الواقأ   .4

تاحة الفرصة االفتراضي في توفير الجيد والوقت لمباحث في شرح الميارات  وا 
الف يكوف دوره ايجابيام في تصحيل األخطاء وتوجيو المبتدئيف أثناء تطبيت 

 البرنام .
استخداـ نموذج الواقأ االفتراضي مف خالؿ التفاعل المباشر بيف المتعمـ ونظارة   .5

 يعمل عمي مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. .VRالواقأ االفتراضي 
 التوصيات:
 ا توصل اليو الباحث وفي ضوء مناقشة النتائ  يوصي الباحث ما يمي:في ضوء م

تدر ب معممي التربية الر اضية عمي كيفية استخداـ دورة التعمـ الخماسية المدعمػة  .1
بنمػػػوذج الواقػػػأ االفتراضػػػي وكيفيػػػة االسػػػتفادة منيػػػا فػػػي تعمػػػيـ الميػػػارات الحركيػػػة 

 ة خاصة. بصفة عامة وميارات كرة السمة بصف
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العمل عمي قياـ متخصصيف بتصميـ برمجيات لتعمػيـ ميػارات كػرة السمةباسػتخداـ  .2
دورة الػػتعمـ الخماسػػية المدعمػػة بنمػػوذج الواقػػأ االفتراضػػيمتحقيت مسػػتويات متقدمػػة 

 في األداء. 
اجػػراء دراسػػات مماثمػػة عمػػى انشػػطة ر اضػػية مختمفػػة وعمػػى مراحػػل سػػنية متنوعػػة  .3

ة التطػػور التطػػور الموجػػود بالػػػدوؿ المتقدمػػة ورفػػأ كفػػاءة العمميػػة التعميميػػػة لمواكبػػ
 والتدر بية . 

ضػػػرورة تػػػوفير البنيػػػة االساسػػػية واالجيػػػزة الالزمػػػة داخػػػل كميػػػات التربيػػػة الر اضػػػية  .4
 النتاج برام  الواقأ االفتراضي . 

راضػي، وتحديػد اجراء المز د مف الدراسات في معوقات اسػتخداـ بيئػات الواقػأ االفت .5
 معايير تطبيت بيئات الواقأ االفتراضي التعميمية في الدوؿ العربية . 

تصميـ البرام  التعميمية بشػكل يسػاىـ فػي تفعيػل دور المػتعمـ ليكػوف أكثػر ايجابيػام  .6
 في العممية التعميمية مف خالؿ تفاعمو مأ الوسائل التعميمية. 

بيػػػػػة المسػػػػتوػ التطبيقػػػػي بكميػػػػات التر  االسػػػػتفادة مػػػػف نتػػػػائ  البحػػػػث الحاليػػػػػة عمػػػػى .7
 الر اضية بالجامعات المختمفة
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تحصدددددن  طمبدددددة المرحمدددددة األساسدددددية لممفددددداىيم 
األخالقيددددة فددددي التربيددددة اإلسددددالمية واتجاىدددداتيم 

 427نحوىا في األردن   ص 
أحمددددددددددددددددددد     روحددددددددددددددددددى     .2

 م(2008 
نحو مبادرة عربية لمجامزدة االفتراضدية فدى ضدوء  :

النمددوذج الدددولى واالقميمددى"   مددؤتمر التزمدديم مددن 
الزربىددالواقع والمدد مول   الجمزيددة  بزددد فددى الددوطن

المصدددرية لمتربيدددة المقارنددددة واإلداريدددة التزميميددددة 
بالتزاون مع كمية التربية ببورسزند   بورسدزند   

 القاىرة.
 

"ا ددر اسددتخدام نمددوذج بددانبي البنددائي فددي تدددريس  : م(2006آمال   احمد        .3
الزمدددوم لتزددددن  التصدددورات البدنمدددة حدددول بزدددض 

م الزممية وتنمية عمميدات الزمدم األساسدية المفاىي
لدددددى تالمنددددذ الصددددف األول االعدددددادي"   بحددددث 
منشدددور   المدددؤتمر الزممدددي الزاشدددر   الجمزيدددة 
المصدرية لمتربيدة الزمميددة  جامزدة عدنن شددمس   

 القاىرة .
إستراتجية الدتزمم البندائي باسدتخدام جيداز نصدف  : م(2011أمنرة   أمنر     .4

وا  رىدا عمدى المسدتوى الميداري فدي  الكرة اليدوائي
الكرة الطائرة , بحث عممدي منشدور, مجمدة عمدوم 
وفنون الرياضية, كمية التربيدة الرياضدية, جامزدة 

 .أسنوط
عمددى  E’s   5" تدد  نر اسددتراتنجية دورة الددتزمم : م(2010بشرى ىباد الظفنري      .5
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التحصدددددن  الدراسدددددي والتفكندددددر االبدددددداعي لددددددى 
امس االبتددددائي فدددي مدددادة تممندددذات الصدددف الخددد

الزموم في دولة الكويت " رسالة ماجسدتنر , غندر 
 منشورة  جامزة الشرق االوسط   الكويت.

تدددددددددامر سدددددددددويمم الزيسدددددددددى        .6
 م(2012 

"فاعمية استخدام نموذج التزمم البنائي فدي تنميدة  :
ميارات التفكنر واالبداع والتواصد  الرياضدي لددى 

ط " رسددالة دكتددوراة تالمنددذ الصددف األول المتوسدد
غنددر منشددورة كميددة الزمددوم االجتماعيددة    جامزددة 
األمام   بن سزود اإلسالمية   المممكة الزربيدة 

 السزودية  .
 

حسددام الدددنن عبددد الززيددز  عطيددة   .7
 م(2007  عيسوى     

 

وضددع برنددامج لدعددداد الفنددي لصددانع المزدد  فددي  :
  القداىرة :  الكرة الطائرة باستخدام الحاس  اآللي

جامزددة حمددوان   كميددة التربيددة الرياضددية لمبنددنن   
 رسالة دكتوراة   غنر منشورة .

حسدددددام عبدددددد الحدددددي ابدددددراىيم       .8
 م(2005 

" فاعميدددة برندددامج تدريسدددي قدددائم عمدددى اسدددتخدام  :
وويتمددي  (5E’s)اسددتراتنجي دورة الددتزمم المزدلددة 

فددددي رفددددع مسددددتوى التحصددددن  الدراسددددي وتنميددددة 
لتفكندددر التددد ممي فدددي مدددادة الزمدددوم لددددى ميدددارات ا

تالمنذ الصف الرابع االساسدي "    بحدث منشدور 
  كمية التربية جامزة دمشق    .

حسددددددددن حسددددددددنن زيتددددددددون         .9
 م(2003 

اسدددتراتنجيات التددددريس , رؤيدددة مزاصدددرة لطدددرق  :
 التزميم والتزمم , عالم الكت  لمنشر , القاىره, ,      

, كمدال عبدد  حسن حسنن زيتون   .11
 م(2003الحمند زيتون     

التزمدديم والتدددريس مددن منظددور النظريددة البنائيددة ,  :
 عالم الكتا  لمنشر , القاىره .

تكنولوجيددددددا الواقددددددع االفتراضددددددي واسددددددتخداماتيا  : م(2011خالد محمود نوف       .11
 .التزميمية  عمان  دار المناىج

سدددددالم عبددددددد الززيدددددز الخوالددددددده     .12
 (م2007 

فاعمية إستراتنجنتي دورة الدتزمم المزدلدة وخريطدة  :
المفاىيم في تحصن  طمبدة الصدف األول ال دانوي 
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الزممدي فددي األحيدداء واكتسددابيم لميددارات عمميددات 
 .335الزمم   ص 

سدددددددددددوزان بددددددددددددران سدددددددددددميمان     .13
 م(2002 

فاعميددة اسددتخدام أسددالن  تكنولوجيددا التزمدديم عمددى  :
ة في الكرة الطائرة   تزمم بزض الميارات األساسي

المنوفيدددددة : جامزدددددة المنوفيدددددة   كميدددددة التربيدددددة 
الرياضددددية بالسددددادات   رسددددالة دكتددددوراة   غنددددر 

 منشورة .
صددددددددددالح الددددددددددددنن الكبيسدددددددددددي    .14

 م(2005 
المنظمددة الزربيدددة لمتنميدددة اإلداريدددةإدارة المزرفدددة.  :

 القاىرة.
ضدددددددددياء الددددددددددنن   الزدددددددددز      .15

 م(2009 
زمدديم و التدددري  الرياضددى دار الفكددر تكنولوجيددا الت :

 الزربى   القاىرة.
 

النظريددة البنائيددة واسددتراتنجيات تدددريس الزمددوم    : م(2007عايش زيتون المولى    .16
 دار الشروق   القاىرة 

" فاعميددة اسددتخدام الددتزمم البنددائي عمددى المفدداىيم  : م ( 2005عائشة   الفاتح     .17
ء لدددبزض اليجمدددات فدددي المزرفيدددة ومسدددتوى األدا

رياضدة المبدارزة " رسددالة دكتدوراه غندر منشددورة   
كميددة التربيددة الرياضددية لمبنددات   جامزددة حمددوان   

 .  القاىرة
عددددددددددوض حسددددددددددنن التددددددددددودري     .18

 م(2004 
فاعمية اسدتخدام دورة الدتزمم كنمدوذج مدن نمداذج  :

النظريدددة البنائيدددة لتددددريس حسدددا  الم م دددات فدددي 
راسددي لدددى تالمنددذ المرحمددة التحصددن  والتفددوق الد

 .9ص   ال انوية  
فددؤاد عبدددد السددالم أحمدددد شدددكري     .19

 م(2006 
: تصميم برنامج تقني باستخدام الجرافيك لتحمند   :

الميارات اليجومية والدفاعية فدي الكدرة الطدائرة   
االسددكندرية : جامزددة االسددكندرية   كميددة التربيددة 

غندر منشدورة الرياضية لمبنات   رسالة دكتوراة   
. 

اسددددتراتنجيات التزمدددديم وأسددددالن  الددددتزمم  مكتبددددة  :مجدددددددددددددي عزيددددددددددددز إبددددددددددددراىيم     .21
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 .األنجمو المصرية  القاىرة م(2004 
 

  أحمدددددددددددد فتحدددددددددددى جدددددددددددزر     .21
 م(2004 

: ت  نر برنامج تزميمدي باسدتخدام الحاسد  اآللدي  :
عمددددى مسددددتوى التحصددددن  المزرفددددي وأداء بزددددض 

الكددرة الطددائرة   دميدداط : الميددارات األساسددية فددي 
جامزدددددة المنصدددددورة   كميدددددة التربيدددددة الرياضدددددية 

 بدمياط  رسالة ماجستنر   غنر منشورة .
"فزاليددة اسددتراتنجية مقترحددة واسددتراتنجية الشددك   : م(2011ناىد   عبد الفتاح    .22

 v لتكددوين مفدداىيم كيميائيددة صددحيحة  وتنميددة )
لصدف بزض ميارات البحدث الزممدي لددى طدال  ا

األول ال انوي"  رسالة دكتوراه غنر منشدورة كميدة 
 التربية  جامزة حموان.

نجدددددددددداح السددددددددددزدي عرفددددددددددات      .23
 م(2008 

فزالية دورة التزمم الخماسية فدي تددريس االحيداء  :
عمى تنمية التخصن  وتولند المزمومات وتقنيميا 
واالتجاه نحدو مدادة االحيداء لددى تالمندذ المرحمدة 

ث منشدددور , مجمدددة كميدددة التربيدددة ال انويدددة , بحددد
 (.8بالفنوم , الزدد  

تزددددددددرف عمددددددددى الواقددددددددع االفتراضددددددددي  موقددددددددع  : م(2002نجوى خباز      .24
 www.maxforums.net المنابر

وجددددددددددي   عبدددددددددد الوىدددددددددا      .25
 م(2019 

ا ددر اسددتخدام اسددتراتنجية دورة الددتزمم الخماسددية  :
في منيج التربية البدنية عمدي مسدتوي التحصدن  
وتنميددة ميددارات التفكنددر الزممددي لتالمنددذ الصددف 
السددادس االبتدددائي. بحددث منشددور. مجمددة كميدددة 

 ة حموان.التربية الرياضية لمبننن. جامز
وزارة التربيددددددددددددددددة والتزمدددددددددددددددديم      .26

 م(2010 
المددددددادة التدريبيددددددة لممددددددنيج المطددددددور لريدددددداض  :

دلن  المددر . القداىرة: اإلدارة المركزيدة  -األطفال
 .لرياض األطفال والتزميم االساسي

 
 

http://www.maxforums.net/
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