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  المقدمة ومشكلة البحث : -
يزداء يوم  بعد  دائرة    يومًا  العالم  ويصبح  المجاالت  جميع  في  ويدخل  التكنولوجي  التقدم 

صغيرة وقد أصبح استخدام التكنولوجيا في المجال التعليمي واقعًا ملموسًا لما تتميز به من إمكانيات  
ومتنوعة متعددة  العملية    ومصادر  علي  القائمون  جعل  ما  وهذا   ، التعليمية  العملية  وتسهل  تفيد 

 في إبتكار طرق وأساليب جديدة لمواكبة هذا التقدم .  التعلمية يفكرون 

ديور    )    Durويشير"  العملية 2014"  في  قويًا  دورًا  يلعب  اإلنفوجرافيك  أن  إلي   :  ) م 
تشجيع   يمكنه  كما  مبسط  بشكل  الفهم  المعقدة وصعبة  المفاهيم  يشرح  أن  يستطيع  التعليمية حيث 

 ( 351:21تصميم اإلنفوجرافيك الخاص بهم . )إبداع الطالب وذلك من خالل حثهم علي إنشاء و 

م( : أن التعلم أكثر فعالية بتوظيف اإلنفوجرافيك حيث يمكن  2014ويؤكد محمد شلتوت ) 
خالل   من  التعليمية  المواقف  في  فعال  بشكل  وتوظيفه  الدراسية  المناهج  في  اإلنفوجرافيك  دمج 

التعلم الذي يتناسب مع قدراته وتقدم    تصميمه في صورة تجذب تركيز وإنتباه المتعلم وتشجيعه علي
له المقرر الدراسي بأسلوب جديد وشيق يوضح له العالقة بين العناصر ، لذا البد من البحث عن  
الدراسية حتي   المقررات  التعليمية ودمجها في  العملية  التقنية في خدمة  لتطبيق هذه  طريقة جديدة 

 تي تواجهها التربية في عالمنا المعاصر . نستطيع مواجهة الكثير من المشكالت والتحديات ال

(11 :28   ) 

وزحم   المتزايدة  للمعرفة  البصرية  األساليب  استخدام  ضرورة  إلي  الحاجة  ظهرت  حيث 
والتحديث  المعلومات  بيئة  ومنهجية  تنظيم  إلي  الملحة  والحاجة  الحاضر  العصر  في  المعلومات 

فيك علي التحصيل المعرفي ومستوي رافعالية برنامج تعليمي مدعم باإلنفوج" 

                         األداء المهاري في بعض مسابقات الميدان والمضمار 

 " لتالميذ المرحلة اإلعدادية 

 د/ صافيناز مصطفي حسين م.  

  الرياضية         کلية التربية مدرس دكتور ب  
 جامعة بور سعيد
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والتعلم ، وُيعد اإلنف التعليم  والبيانات والمعرفة المستمر في أساليب  المعلومات  لتمثيل  أداة  وجرافيك 
 (  355ــــــ  337: 25بصريًا . )

ــية ) ــة الرياضــــ ــم التربيــــ ــل معلــــ ــير دليــــ ــدان 1997/1998ويشــــ ــابقات الميــــ ــي أن مســــ م( ، إلــــ
م،الجــري  400م،  200م،  100والمضــمار تشــمل مجموعــة مــن المســابقات الفرديــة مثــل : العــدو 

م،.... والوثــب العــالي، الوثــب الطويــل، الوثــب الثالثــي، رمــي الــرمح ، دفــع الجلــة ، 1500م،  800
  (32ــــ  17) : تتضمن سباقات التتابع الذي ُتعد من السباقات الجماعية . قذف القرص كما أنها 

م( ، أن مسابقات الميدان والمضمار تمتاز عن غيرها من  2018ويوضح إبراهيم محمد )
من   العديد  فيها  ويشترك   ، والزمن  المتر  قياس  يحكمها  منظمة  رياضة  بأنها  الرياضية  األنشطة 
المراحل السنية باإلضافة إلي مشاركة الجنسين علي حد السواء ويرجع تسميتها بهذا االسم إلي أنها 

ب الميدان  تقام  بمسابقات  سميت  ولذلك  المضمار  في  اآلخر  والبعض  الميدان  في  مسابقاتها  عض 
                                                                               ( 14: 1والمضمار .)

مع   الشخصية  المقابلة  ومن خالل  الرياضية،  التربية  مجال  في  الباحثة  عمل  ومن خالل 
ي ومعلمات التربية الرياضية في بعض المدارس اإلعدادية  بمحافظة بورسعيد وأيضًا  بعض معلم

طرق   أن  للباحثة  اتضح  البحث،  قيد  بالمسابقات  الخاصة  المهارية  االختبارات  نتيجة  خالل  من 
وأساليب التدريس المستخدمة حاليًا في المراحل التعليمية المختلفة وخاصة المراحل اإلعدادية تعتمد  

يقوم  علي   ثم  للمهارة  نموذج  وإعطاء  بالشرح  المعلم  يقوم  حيث  والتلقين،  اللفـظي  الشرح  أسلوب 
الزيادة   علي  عالوة   ، المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  يراعي  ال  األسلوب  وهذا  األخطاء،  بتصحيح 
البحث   هذا  مثل  إجراء  محاولة  إلي  الباحثة  دفع  هذا  كل   ، الدراسية  الحصة  في  للتالميذ  العددية 
ومن   المجتمع،  في  الحادث  التكنولوجي  التطور  ومالحقة  الحديثة  التكنولوجية  األساليب  باستخدام 
علم   الرياضية وعلي حد  التربية  في مجال  والبحوث  السابقة  الدراسات  الباحثة علي  إطالع  خالل 

اإلنفوجرافيك"  "استخدام  تناولت  دراسات  تجد  لم  محمد   الباحثة  دراسة  سوي  الرياضي  المجال   في 
( وكانت عينة الدراستين علي طالب  17م()2019( ، ودراسة هبه محمد )  10م()2016حسين )

 وطالبات مرحلة التعليم الجامعي .
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 هدف البحث : -
 يـهـدف هــذا البحث إلي : 

علي التحصيل المعرفي ومستوي األداء    فعالية برنامج تعليمي مدعم باإلنفوجرافيكالتعرف علي "
 المهاري في بعض مسابقات الميدان والمضمار لتالميذ المرحلة اإلعدادية". 

 فروض البحث : -
فـي التحصـيل توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين الايـاس القبلـي والبعـدي للمجموعـة الضـابطة  -1

ادي فــي بعــض مســابقات الميــدان المعرفــي ومســتوي األداء المهــاري  لتالميــذ الصــف األول اإلعــد 
 والمضمار بمحافظة بورسعيد لصالح الاياس البعدي . 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الاياس القبلـي والبعـدي للمجموعـة التجريبيـة فـي التحصـيل   -2
المعرفــي ومســتوي األداء المهــاري لتالميــذ الصــف األول اإلعــدادي فــي بعــض مســابقات الميــدان 

 ة بورسعيد لصالح الاياس البعدي. والمضمار بمحافظ
ــابطة   -3 ــين البعــــديين لكــــل مــــن المجمــــوعتين الضــ ــائية بــــين الاياســ توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــ

والتجريبيــة فــي التحصــيل المعرفــي ومســتوي األداء المهــاري لتالميــذ الصــف األول اإلعــدادي فــي 
 ريبية .بعض مسابقات الميدان والمضمار بمحافظة بورسعيد لصالح المجموعة التج

نسبة الكسـب البسـيطة ( للمجمـوعتين الضـابطة  –قيم المؤشرات الحسابية ) مقدار حجم التأثير   -4
والتجريبيــة فــي التحصــيل المعرفــي ومســتوي األداء المهــاري لــبعض مســابقات الميــدان والمضــمار 

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية . 
 
 مصطلحات البحث : -
 ـــ البرنامج التعليمي:*   1
عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم في الفصل وذلك بمساعدة التالميذ      

يعمل والذي  تعليمها  المراد  والمبادئ  المفاهيم   خالل من الدرس في التالميذ  إشراك على لتحديد 
 (  5:8) الحركية المراد تعلمها. المهارة في الصعبة  األجزاء دافعيتهم وتوضيح وزيادة حواسهم استثارة
 ـــ اإلنفوجرافيك :   2

م( : أنه فن تحويل البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة إلي صور 2016يعرفه محمد شلتوت )
 (  35: 12ورسوم يمكن فهمها وإستيعابها بوضوح وتشويق . )
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 الدراسات السابقة: - 
 العربية :الدراسات   -أ 
م( : بعنــوان " فعالية تستخــدام تانية اإلنفوجرافيــك على 2016دراســة  محمــد حســين ) -1

في لمسابقة الوثـــب تلطويـــل "، وتكونـــت عينـــة رتعلـــم األداء تلمهاوا تتلتحصيل تلمع
( طالب من طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية للبنـين بـالهرم 70البحث من )

أهــم النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي الاياســات جامعــة حلــوان ، وكانــت 
البعدية علي أبعاد االختبار المعرفـي لمسـابقة الوثـب الطويـل للمجمـوعتين  )التجريبيـة 

 (10والضابطة( لصالح المجموعة التجريبية .)

م( : بعنـــــوان " أنمـــــاف اإلنفوجرافيـــــك التعليمـــــي "الثابـــــت / 2016دراســــة أمـــــل أحمـــــد ) -2
تفاعلي " وأثره في التحصيل وكفاءة تعلم الرياضيات لدي تالميذ المرحلة المتحرك / ال

ــبه التجريبــــي ،  ــتخدام المــــنهج شــ ــيطة "، تــــم اســ ــة الذهنيــــة البســ اإلبتدائيــــة ذوي اإلعاقــ
مجموعات قـوام كـل منهمـا  4( تلميذًا وتم تقسيمهم إلي 60وتكونت عينة البحث من )

ــل مـــ15) ــز كـ ــائج تميـ ــم النتـ ــذ ، وكانـــت أهـ ــرك ( تلميـ ــنمط المتحـ ــاعلي والـ ــنمط التفـ ن الـ
لإلنفوجرافيــك علــي الــنمط الثابــت ، حيــث العــرع الجزئــي للمعلومــات التــي تقــدم فــي 
النمطين التفاعلي والمتحرك تتيح فرصـة أمـام التلميـذ لفهـم المسـألة خطـوة خطـوة وهـي 

 (4تتكامل أمام عينيه .)

عليـــــة اســـــتخدام م( : بعنـــــوان" فا2019دراســـــة صـــــبري عبـــــد العـــــال ودعـــــاء شـــــعبان ) -3
اإلنفوجرافيك في تدريس الدراسـات اإلجتماعيـة فـي تنميـة التحصـيل وحـب االسـتطالع 
لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية"،تم استخدام المنهج التجريبي،وتكونت عينة البحـث مـن 
ــات  ــر الزيـ ــ دارة كفـ ــري بـ ــد فكـ ــهيد أحمـ ــة الشـ ــدائي بمدرسـ ــادس اإلبتـ ــذ الصـــف السـ تالميـ

غربية، وكانت أهـم النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين التعليمية بمحافظة ال
متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة ودرجـــات المجموعـــة الضـــابطة فـــي اإلختبـــار 

 (8التحصيلي وماياس حب اإلستطالع لصالح المجموعة التجريبية .)

ــد ) -4 ــه محمـــ ــة هبـــ ــت 2019دراســـ ــة الثابـــ ــك بنمطيـــ ــتخدام اإلنفوجرافيـــ ــة اســـ م( : " فاعليـــ
متحـــرك علـــي التحصـــيل المعرفـــي والمهـــاري للشـــقلبة األماميـــة باليـــدين علـــي طاولـــة وال

ــن ) ــث مـ ــت عينـــة البحـ ــنهج التجريبـــي ، وتكونـ ــتخدام المـ ــز"،تم اسـ ــم 60القفـ ( طالبـــة تـ
( طالبـة مـن طالبـات الفرقـة الثالثـة 20تقسيمهم إلـي ثـالث مجموعـات قـوام كـل مـنهم )

انـت أهـم النتـائج تفوقـت طالبـات المجموعـة بكلية التربية الرياضية بجامعـة المنيـا ، وك
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التجريبيــــة األولــــي التـــــي اســــتخدمت اإلنفوجرافيـــــك الثابــــت علـــــي طالبــــات المجموعـــــة 
الضــابطة فــي التحصــيل المعرفــي وتعلــم مهــارة الشــقلبة األماميــة باليــدين علــي طاولــة 
ــك  ــتخدمت اإلنفوجرافيــ ــة التــــي إســ ــة الثانيــ ــة التجريبيــ ــات المجموعــ القفــــز، وتفــــوق طالبــ

 (17لمتحرك علي طالبات المجموعة التجريبية األولي والضابطة .)ا

 
 الدراسات األجنبية : -ب 

هـدفت إلـي التعـرف علـي تـأثير :  مGeorge K. Conlley (2008)دراسة جورج كـونلي   -1
الجرافيك علي التحصيل األكاديمي لتاريخ الواليـات المتحـدة لطـالب المـدارس الثانويـة الـذين 

، تــم اســتخدام المــنهج التجريبــي ، يتلقــون تعليمــًا ممزوجــًا ببيئــة الــتعلم القــائم علــي الحاســوب 
وكانـت أهـم النتـائج أن ( طالبًا من طالب المدارس الثانويـة ، 60وتكونت عينة البحث من )

طالب المدارس الثانوية الذين تلقوا تعليمات في تاريخ الواليات المتحدة علي الحاسوب بيئـة 
التعلم المختلط باستخدام الجرافيك كان له أثر إيجابي علـيهم وظهـر ذلـك بشـكل ملحـو  فـي 

 ( 22اختبار نهاية السنة الدراسية . )
: هــدفت  (Nicholas Diakopoulos et al,2011) نيكــوالس ديــاكوبولوس ونخــرون  -2

الدراسة إلـي معرفـة أثـر التفاعـل بـين األلعـاب واإلنفوجرافيـك مـن خـالل تصـميم وتقيـيم ثالثـة 
نماذج مختلفة من اإلنفوجرافيك التفاعلي القـائم علـي محفـزات األلعـاب ، وكانـت أهـم النتـائج 

ي قدرتها علي إثـارة اإلهتمـام ، أن اإلنفوجرافيك التفاعلي القائم علي محفزات األلعاب يكن ف
كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة البحــث عــن طــرق ضــمن تفاعــل المســتخدم مــع التصــميمات 
بشــكل أقــوي ، وكــذلك تضــمين اإلنفوجرافيــك ضــمن بيئــات تعليميــة أكثــر عمــرًا مثــل البيئــات 

 (20اإلفتراضية وتقنيات الواقع المعزز .)
( : هدفت الدراسة إلي استخدام اإلنفوجرافيك كأداة لتسهيل التعلم، Noh.2015دراسة نوها ) -3

( مــتعلم مــن كليــة اآلداب 99وتــم اســتخدام المــنهج التجريبــي ، وتكونــت عينــة البحــث مــن )
ــا " ــارا للتكنولوجيـ ــة مـ ــميم بجامعـ ــم  University Technology MARAوالتصـ "، وتـ

صـــت الدارســــــة بتعزيــــــز اإلنفوجرافيـــــك اســـتخدام اإلســـتبيان كـــأداة لجمـــع بيانـــات الدراســـة، وأو 
ـــكالت المتعلمـــــين  ـــب علـــــى مشــ ـــاد عليهـــــا للتغلــ ـــي يمكـــــن االعتمــ ـــاره مـــــن األدوات التــ باعتبــ
ـــتخدامه كــأداة  تســاعد علــى  ـــيند واسـ ـــن المتعلمـ ـــددة مـ ـــربط بأنمــاف محـ ـــي تـ ـــك التـ وخاصـــة تلـ

 ( 24مفهوم.)تحول البيانات المعقدة إلى عرع مرئي 
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 إجــراءات البحــث:  -

 منهج البحث: -أ
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وذلك بالتصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطة  

 واألخرى تجريبية باستخدام الاياس القبلي والبعدي لمناسبته لطبيعة البحث. 
 

 مجاالت البحث: -ب
ضية المدرسة التجريبية الريا المجال المكاني :.     تالميذ الصف األول اإلعدادي  المجال البشري :

فـي الفتـرة الزمنيـة مـن األحـد الموافـق  المجـال الممنـي :اإلعدادية الثانوية بنين بمحافظة بورسعيد .  
 م.  17/12/2020م إلي الخميس الموافق 18/10/2020
 
 عينة البحث: -ج 

تــم اختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة العشــوائية مــن تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي ، 
( مـــن تالميـــذ الصـــف األول اإلعـــدادي بالمدرســـة التجريبيـــة %100تلميـــذ بنســـبة )( 70وبلـــد عـــددهم)

 وتم توزيعهم كاآلتي : .  الرياضية اإلعدادية الثانوية بنين
ــــــ العينة األساسية قوامها ) ( 20( تلميذ للمجموعة ضابطة ، و)20( تلميذ، تم تقسيمهم إلي)40أ 
 تلميذ مجموعة تجريبية .     
 ( تلميذ . 10( تلميذ .                جـ ـــــ التالميذ المستبعدين ) 20ب ـــــ العينة االستطالعية )

 
 ( توصيف العينة 1جدول )
  العينة  

 النسبة  العدد  نوعها  البرنامج 
 ال يوجد  % 28.5 20 عينة البحث االستطالعية  

 عينة البحث 
 األساسية 

 المتبع )األوامر(  % 28.5 20 المجموعة الضابطة 
 اإلنفوجرافيك التعليمي  % 28.5 20 المجموعة التجريبية 

 % 14.5 10 المستبعدون 
 %  100 70 مجتمع البحث الكلي  
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 تجانس وتكافؤ العينة:  -د 
 تجانس مجموعتي البحث في معدالت النمو:  -

 ( 2جدول )
 معامل االلتواء للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 

 في متغيرات السن والطول والوزن والذكاء

 ( 0.51الخطأ المعيارى لمعامل االلتواء = )

( أن قيم معامل االلتواء للمجموعة الضابطة في متغيرات السن والطول والوزن والذكاء 2يتضح من الجدول)
القيم قد انحصرت ( وتلك  1.13( إلى )0.71-( وللمجموعة التجريبية من )1.08( إلى)0.12-قد تراوحت من)

(، مما يدل على تجانس المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في تلك  0.51( بخطأ معياري بلغ )3ما بين)±
 المتغيرات. 

 

 تجانس مجموعتي البحث في االختبارات البدنية:  -
 ( 3جدول )

 معامل االلتواء للمجموعة الضابطة والمجموعة  
 التجريبية في االختبارات البدنية قيد البحث 

 ( 0.51الخطأ المعياري لمعامل االلتواء = )

( الجدول  من  قد  3يتضح  البحث  قيد  البدنية  االختبارات  في  الضابطة  للمجموعة  االلتواء  معامل  قيم  أن   )
القيم قد انحصرت  ( وتلك  2.72( إلى)0.56-( وللمجموعة التجريبية من )0.87( إلى )0.39-تراوحت من )
(، مما يدل على تجانس المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في تلك  0.51( بخطأ معياري بلغ )3ما بين)±
 االختبارات. 

 م
 اإلحصاء 

 المتغيرات 
 وحدة 
 القياس 

 المجموعة التجريبية الضابطة  المجموعة

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  

 االلتواء 
 الوسيط  ع  ± -س

 معامل  

 االلتواء 

 0.18 12.06 0.02 12.06 0.21 12.05 0.03 12.05  سنة/يوم السن  1

 0.50 147.00 3.97 149.00 1.08 147.00 3.73 147.95 سم   الطول  2

 0.71- 45.00 1.70 44.40 0.12- 45.00 3.12 45.55 كجم  الوزن  3

 1.13 39.00 2.91 39.05 0.14 38.50 3.99 38.45 درجة   الذكاء  4

 م
 اإلحصاء 

 االختبارات 

 وحدة 
 القياس 

 المجموعة التجريبية الضابطة  المجموعة

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  

 االلتواء 
 الوسيط  ع  ± -س

 معامل  

 االلتواء 

 1.53 1.15 0.28 1.22 0.87 1.15 0.13 1.16 سم وثب عريض من الثبات  1

 2.72 1.00 1.02 1.28 0.36- 1.00 0.41 0.80 عدد  الشد ألعلي علي العقلة  2

 0.05 0.00 3.12 1.05- 0.39- 1.50- 2.15 2.00- درجة  ثني الجذع من الوقوف   3

 0.56- 8.42 1.20 8.32 0.77 7.72 1.40 8.04 ث الدوائر المرقمة     4

 0.68 9.96 0.85 9.65 0.79 9.98 0.69 9.78 ث م  45.70عدو  5
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 تجانس مجموعتي البحث في االختبارات المهارية:  -
 ( 4جدول )

 معامل االلتواء للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
 في االختبارات المهارية قيد البحث 

 ( 0.51الخطأ المعياري لمعامل االلتواء = )

( أن قيم معامل اإللتواء للمجموعـة الضـابطة فـي اإلختبـارات المهاريـة قيـد البحـث 4يتضح من الجدول )
( وتلك القيم قد انحصـرت 0.82( إلى )0.07( وللمجموعة التجريبية من)  0.89( إلى )0.18-قد تراوحت من )

والمجموعـة التجريبيـة فـي (، ممـا يـدل علـى تجـانس المجموعـة الضـابطة 0.51( بخطأ معياري بلغ )3ما بين )±
 تلك اإلختبارات.

 

 تجانس مجموعتي البحث في التحصيل المعرفي :  -
 ( 5جدول )

 معامل اإللتواء للمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
 في إختبار التحصيل المعرفي قيد البحث 

 

 ( 0.51الخطأ المعياري لمعامل االلتواء = )

للمجموعة الضابطة في إختبار التحصيل المعرفي قيد البحث   ( أن قيمة معامل اإللتواء5يتضح من الجدول )
( بلغت  )0.58-قد  التجريبية  وللمجموعة  بين  0.37(،  ما  انحصرت  قد  القيم  وتلك  بلغ   (3)±(  معياري  بخطأ 

 (، مما يدل على تجانس المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في هذا اإلختبار.0.51)

  

 م
 اإلحصاء 

 االختبارات 
 وحدة 
 القياس 

 المجموعة التجريبية الضابطة  المجموعة

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  
 االلتواء 

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  
 االلتواء 

 0.64 6.02 0.85 6.23 0.89 6.19 0.67 6.33 ث م من البدءالطائر  30 1

 0.07 2.18 0.14 2.19 0.68 2.03 0.17 2.12 سم وثب طويل من الجري  2

 0.82 5.00 0.49 5.15   0.18- 5.00 0.92 5.30 متر رمي كرة ناعمة  3

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 
 وحدة 
 القياس 

 التجريبيةالمجموعة  الضابطة  المجموعة

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  
 االلتواء 

 الوسيط  ع  ± -س
 معامل  
 االلتواء 

 0.37 55.00 3.91 55.05 0.58- 54.00 3.16 53.75 درجة  المعرفي  التحصيل 1
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 البحث في معدالت النمو:هـ ـ تكافؤ مجموعتي 
 ( 6جدول )

 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 في متغيرات السن والطول والوزن والذكاء

 

 
 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)

( أن قـــيم إختبـــار )ت( المحســـوبة بـــين المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة فـــي 6يتضـــح مـــن الجـــدول )
( وهي أصغر من قيمـة )ت( الجدوليـة 1.45( إلى )0.54متغيرات السن والطول والوزن والذكاء قد تراوحت من )

 تلك المتغيرات . ( مما يدل على تكافؤ المجموعتين في0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18البالغة )

  تكافؤ مجموعتي البحث في اإلختبارات البدنية: -
 ( 7جدول )

 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة  
 والتجريبية في االختبارات البدنية قيد البحث 

 

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)

( عند مستوى  2.18)ت( وهي أصغر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )( أن قيم إختبار7يتضح من الجدول )
 ( مما يدل على تكافؤ المجموعتين في تلك اإلختبارات. 0.05داللة إحصائية )

 م
 اإلحصاء

 المتغيرات

 الفرق بين   المجموعة التجريبية الضابطة المجموعة
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

 0.85 0.01 0.02 12.06 0.03 12.05 السن 1

 0.86 1.05 3.97 149.00 3.73 147.95 الطول  2

 1.45 1.15 1.70 44.40 3.12 45.55 الوزن  3

 0.54 0.60 2.91 39.05 3.99 38.45 الذكاء  4

 م
 اإلحصاء 

 االختبارات 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
 الفرق بين  
 المتوسطين 

 قيمة )ت( 
 ع  ± -س ع  ± -س المحسوبة 

 0.93 0.06 0.28 1.22 0.13 1.16 وثب عريض من الثبات  1

 1.93 0.48 1.02 1.28 0.41 0.80 الشد ألعلي علي العقلة  2

 1.12 0.95 3.12 1.05- 2.15 2.00- ثني الجذع من الوقوف   3

 0.68 0.28 1.20 8.32 1.40 8.04  الدوائر المرقمة   4

 0.53 0.13 0.85 9.65 0.69 9.78 م  45.70عدو   5
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  تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية: -
 ( 8جدول )

 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة 
 اإلختبارات المهارية قيد البحث والتجريبية في  

 

 
 

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)

  ( أن قيم إختبار )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اإلختبارات 8يتضح من الجدول )
( عند مستوى 2.05( وهي أصغر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )1.46( إلى)0.44المهارية قد تراوحت من )

 ( مما يدل على تكافؤ المجموعتين في تلك اإلختبارات. 0.05داللة إحصائية )

 

 تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل المعرفي: -
 ( 9جدول )

 المجموعتين الضابطة والتجريبيةقيمة )ت( المحسوبة بين 
 في  اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث  

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18المحسوبة =)قيمة )ت( 

الجدول ) المجموعتين الضابطة والتجريبية في إختبار 9يتضح من  المحسوبة بين  ( أن قيمة إختبار )ت( 
( بلغت  قد  المعرفي  )1.16التحصيل  البالغة  الجدولية  قيمة)ت(  من  أصغر  وهي  داللة 2.05(  مستوى  (عند 

 تكافؤ المجموعتين في هذا اإلختبار. ( مما يدل على 0.05إحصائية )
 

  

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 الفرق بين   المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

1 
البدء   30 من  م 

 الطائر 
6.33 0.67 6.23 0.85 0.11 0.44 

2 
من  طويل  وثب 

 الجري 
2.12 0.17 2.19 0.14 0.07 1.46 

 0.64 0.15 0.49 5.15 0.92 5.30 رمي كرة ناعمة  3

 م
 اإلحصاء

 االختبار 

 الفرق بين   المجموعة التجريبية الضابطة المجموعة
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

 1.16 1.30 3.91 55.05 3.16 53.75 المعرفي  التحصيل 1
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 أدوات البحث )وسائل جمع البيانات(: -
تم جمع البيانات الخاصـة بالبحـث عـن طريـق تحديـد األدوات والوسـائل التـي تاـيس وتسـاعد  

 في قياس العوامل التابعة والمستقلة في موضوع البحث كما يلي:
 القياسات الخاصة بمعدالت النمو: -أ
 الوزن باستخدام الميزان الطبي. -3الطول باستخدام شريط قياس.        -2   السن .   -1
 اختبار الذكاء المصور: -ب

 ( وذلك لعدة أساب أهمها:2(مرفق)2م()1988تم اختيار اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح ) 
األعمـار مـن سـن النامنـة إلـي  يعتبر من اإلختبارات الخاصة بتصـني  وتقـدير القـدرة العقليـة لـدى األفـراد فـي  -1

 السابعة عشر.
 ( سنة.12.05مناسبته لعينة البحث حيث أن متوسط أعمار عينة البحث ) -2
 يعتبر من اإلختبارات غير اللفظية وال يعتمد على إجادة اللغة العربية الفصحى. -3
 يمكن تطبيقه على عدد كبير في نفس الوقت. -4
 المستخدمة في البحث:األجهمة واألدوات  -ج
ــــــ صافرة.                                                  3ــــــ شريط قياس لاياس الطول .          2ــــــ ساعة إيقاف .                  1
 زات(.ـــــ أقماع رياضية ) كون 6ــــــ أطواق.                7جرام .      250ــــــ كرات طبية زنة  4
 ــــــ زجاجات .  8كجم .          1/2ــــــ ميزان طبي عادي لاياس الوزن ألقرب  5 
 ــــــ كاميرا تصوير .   ــــــ استمارة جمع البيانات . 10ــــــ أجهزة كمبيوتر ثابتة ومحمولة .  9
 استطالع رأي الخبراء: -د

لرياضية في الفترة الزمنية من يوم  الباحثة باستطالع رأي الخبراء في مجال التربية ا  ت قام
م  وذلك بهدف تحديد اآلتي  2020/  3/  5م  إلي يوم الخميس الموافق  2020/  9/2األحد الموافق  

: 
الرئيسي)   1 للجزء  الزمني  التوزيع  تحديد  التعليمي    40ــــــ  النشاف  من  لكل   ) الواحدة  للمهارة  دقيقة 

 دقيقة(.   90والتطبيقي)
 التفاعل مع البرمجية التعليمية .  ــــــ تحديد مكان جزء 3

 ـــــ تحديد االختبارات البدنية والمهارية لتالميذ الصف األول اإلعدادي .  3
( خبراء بقسم مناهج وطرق تدريس  10الخاصة بآراء الخبراء علي )  ـــــــــ وقد تم عرع اإلستمارات 

التربية الرياضية   التدريب الرياضي تخصص ألعاب قوي من بعض كليات  التربية الرياضية وقسم 
مرفق) العربية  مصر  تحديد  1بجمهورية  حول  نرائهم  لمجموع  المئوية  النسب  إليجاد  وذلك   ،)

 (. 10جدول رقم)االختبارات البدنية كما هو موضح بال
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 ( 10جدول )

 النسب المئوية لمجموع نراء الخبراء حول تحديد اإلختبارات البدنية الخاصة  
 بوحدة مسابقات الميدان والمضمار لتالميذ الصف األول اإلعدادي
 (  10) ن =                                                                                  

مكونات  م
عداد  اال

 البدني

 
 االختبارات

مجموع  
اراء  
 الخبراء

النسب 
 المئوية

 
 الترتيب 

 

1  
 السرعة

 األول % 80 8 متر ( من البدء العالي . 45.70أ ـ اختبار العدو ) 

 الثاني  % 20 2 ثانية . 15ب ـ اختبار الجري في المكان 

ــ  جـ ـ اختبار سرعة حركة الرجل في االتجاه االفقي .  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

2  
القوة  
 العضلية

 الثاني  % 20 2 أ ـ التعلق مع ثني الذراعين . 

ــ  ب ـ قياس قوة القبضة باستخدام جهاز المانوميتر .  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

 األول   % 80 8 جـ ـ الشد ألعلي علي العقلة .  

3  
القدرة  
 العضلية

ــ  أ ـ اختبار الوثب العمودي لسارجنت . ــ  ـــــ  ـــــــ   ـــــ

 األول   % 100 10 ب ـ اختبار الوثب العريض من الثبات . 

ــ  جـ ـ رمي كرة ناعمة القصي مسافة .  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

التحمل  4
الدوري  
 التنفسي

 األول   % 60 6 ق   12أ ـ اختبار الجري لمدة 

 الثاني  % 20 2 متر  600ب ـ اختبار جري ومشي 

الثاني  % 20 2 ياردة  600جـ ـ اختبار جري ومشي 
 مكرر

التحمل  5
 العضلي

أ ـ اختبار ثني الذراعين من االنبطاح المائل المعدل 
 للبنات. 

 الثاني  % 30 3

 الثالث   % 20 2 ب ـ اختبار االنبطاح المائل من الوقوف . 

مد   وضع  من   ( الرقود  من  الجلوس  اختبار  ـ  جـ 
 ثانية  20الرجلين( 

 األول   % 50 5

 األول %90 9 أ ـ اختبار ثني الجذع من الوقوف .  المرونة 6

 الثاني  % 10 1 ب ـ اختبار اطالة مد الجذع .

ــ  ج ـ اختبار ثني الجذع خلفا من الوقوف .  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ــــ

 األول % 80 8 أ ـ اختبار الدوائر المرقمة .  التوافق  7

 الثاني  % 20 2 ب ـ اختبار رمي واستقبال الكرات .

ــ  .   8جـ ـ اختبار الجري في شكل  ــ  ـــــ ــ  ــــ  ـــــ

لإلختبارات  اختيارها  عند  الباحثة  الميدان    ارتضت  مسابقات  بوحدة  الخاصة  البدنية 
%(،   75والمضمار لتالميذ المرحلة اإلعدادية الحصول علي أعلي نسب موافقة بشرف أال تقل عن)

 ( 4ونتيجة لذلك وبناًء علي رأي السادة الخبراء تم استخدام االختبارات التالية : مرفق)
 (  292: 9% لقياس السرعة.) 80حصل علي نسبة  متر( من البدء العالي والذي 45.70)أ( اختبار العدو )

 ( 214: 9% لقياس القوة العضـلية.      ) 80)ب( اختبار الشد ألعلي علي العقلة والذي حصل علي نسبة 
                                                       (                             307: 13لقياس القدرة العضلية. ) %100)جـ( اختبار الوثب العريض من النبات والذي حصل علي نسبة  
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 (                                                                                              265:13% لاياس المرونة .)  90)د( اختبار ثني الجذع من الوقوف والذي حصل علي نسبة 
 (                                       328: 13% لاياس التوافق .      ) 80الذي حصل علي نسبة  )هـ( اختبار الدوائر المرقمة  و 

وقد استبعدت الباحثة االختبارات التي تايس الصفات البدنية التالية حيث لم يحصل أي منها        
 علي النسبة المئوية المطلوبة :

 تنفسي .                ـــــ التحمل العضلي . ــــــــ التحمل الدوري ال                  

 فأكثر وبالتالي لم يقع عليها االختيار.   %75ــــــ أما باقي االختبارات البدنية فلم تحصل علي نسبة 
 

 ( 11جدول )

 النسب المئوية آلراء الخبراء حول تحديد أهم االختبارات المهارية الخاصة  
 بوحدة مسابقات الميدان والمضمار لتالميذ الصف األول اإلعدادي

 

  م
 المتغيرات

 
 االختبارات

مجموع  
آراء  
 الخبراء

النسب 
 المئوية

 
 الترتيب  

   

 األول   % 80 8 الطائر متر من البدء  30أ ـ اختبار العدو  العدو  1

 الثاني  % 20 2 متر من البدء العالي  30ب ـ اختبار العدو 

متر من البدء  60جـ ـ اختبار العدو 
 المنخفض 

ــ  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

 األول % 90 9 أ ـ الوثب الطويل من الجري  الوثب 2

 الثاني  % 10 1 ب ـ الوثب العريض من الثبات 

ــ  جـ ـ الوثب العمودي  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

 األول % 90 9 أ ـ رمي كرة ناعمة ألقصي مسافة الرمي 3

ــ  كجم من أسفل لألمام   4ب ـ رمي جلة  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

 الثاني  % 10 1 كجم من أعلي الكتف 3جـ ـ رمي جلة 

والمضمار  الميدان  بوحدة مسابقات  الخاصة  المهارية  االختبارات  اختيار  الباحثة عند  ارتضت 
( عن  تقل  أال  بشرف  موافقة  نسب  أعلي  علي  الحصول  اإلعدادي  األول  الصف  ، %75لتالميذ   )

 ( 4مرفق)ونتيجة لذلك وبناًء علي رأي السادة الخبراء تم استخدام االختبارات التالية : 
 (25: 18%.          )  80م من البدء الطائر لقياس زمن العدو والذي حصل علي نسبة 30أ(اختبار )

              (                                                                             26: 18.)%90)ب(اختبار الوثب الطويــــل من الجــري لـــقـــياس المسافـــة األفـــقــية وحصـل علي نسبـة 
 %. 90جم( لقياس مسافة الرمي والذي حصل عــلي نسبة  250)جـ( اختبار رمــي كـــرة ناعــمـــة )

                                                                                        (13  :308                                                        )                                 
   وبالتالي لم يقع عليها اختيار. %10و %20ــــــ أما باقي االختبارات المهارية فقد حصلت علي نسبة 
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 ( 12جدول)

 النسب المئوية لمجموع نراء الخبراء حول تحديد 
 التوزيع الزمني للبرمجية ومكان عرع البرمجية 

 

الزمني  التوزيع   أجزاء الدرس  م
 للبرمجية 

مجموع اراء  
 الخبراء 

 الترتيب  النسب المئوية 

الجزء التعليمي للمهارة االولي   1
 ) ألعاب قوي ( 

 الثاني  %  20 2 ق   10:  5من 

ــ  ق 10:  7من  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

 األول  %  80 8 ق 10:  8من 

الجزء التطبيقي للمهارة     2
 األولي 

 األول  %   100 10 ق  15:    10من 

ــ  ق   13:    10من  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

ــ  ق   12:    10من  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  ـــــ

قبل الفترة المخصصة   3
للتدريس وقبل المقدمة  

 واألعمال اإلدارية 

 
ــ   ـــــ

 
9 

 

 
90  % 

 
 األول  

 داخل الجزء الرئيسي  4
) داخل النشاط التعليمي  

 للمهارة األولي ( 

 
ــ   ـــــ

 
1 

 
10  % 

 
 الثاني 

ارتضت الباحثة عند اختيارها حول تحديد التوزيع الزمني للبرمجية ومكان عرع البرمجية  
 (، ونتيجة لذلك تم تحديد اآلتي :  %75علي أعلي نسب موافقة بشرف أال تقل عن )

 . %80ق نسبة  10:  8)أ( التوزيع الزمني للبرمجية في الجزء التعليمي )ألعاب قوي( من 
 . %100ق نسبة    15:   10الزمني للبرمجية في الجزء التطبيقي )ألعاب قوي( من )ب( التوزيع 

بنسبة   اإلدارية  واألعمال  المقدمة  وقبل  للتدريس  المخصصة  الفترة  قبل  الدروس  في  البرمجية  مكان وضع  )جـ( 
90% . 

( نسبة  علي  حصلت  فقد  االختيارات  باقي  و)%20أما  عليها  10%(  يقع  لم  وبالتالي   ،  )
 ( 3ر.مرفق)االختيا
 بناء أدوات البحث :  -

 أ ــــ االختبار المعرفي الخاص بمسابقات الميدان والمضمار قيد البحث : 
بمسابقات    الخاص  المعرفي  االختبار  باستخدام  الباحثة  قامت  المعرفي  الجانب  لاياس 

 ( .5( مرفق )14م( )2012الميدان والمضماروالذي قام بوضعه وإعداده محمد فالح )
 :  ــ البرمجية التعليمية المقترحة )اإلنفوجرافيك(

وث التربوية التي تناولت قامت الباحث باالطالع علي العديد من المراجع والدراسات والبح 
(،  4م( )2016( ، دراسة أمل أحمد ) 10م()2016إعداد الإلنفوجرافيك مثل دراسة محمد حسين )

 (  17م()2019( ، دراسة هبه محمد )8م()2019دراسة صبري عبد العال ودعاء شعبان )
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هو المحور    رافيكبهدف التعرف علي الخطوات التعليمية الُمتبعة في إعداد البرمجية، ويعتبر اإلنفوج 
 األساسي والرئيسي الذي يدور حوله موضوع البحث الحالي، لذلك يتميز محتواها باآلتي: 

 * مناسب لمستوى التالميذ .                       * مرتبطًا بأهداف التعلم المراد تحايقها .  
 ميذ نحو التعلم .  * متسمًا بالبساطة والسهولة في التعليم .             * مثير لدوافع التال

وتم اختيار مسابقة العدو والوثب الطويل )بطريقة القرفصاء( ورمي الكرة الناعمة وذلك ألنهم  
 ( 4ضمن منهاج التربية الرياضية المقرر للصف األول اإلعدادي . مرفق)

 استخدمت الباحثة أسلوب التعلم الذاتي . أساليب التدريس : 
 األنشطة التعليمية ( : تحديد إستراتيجية التعليم ) 

يتضمن اإلنفوجرافيك الخاص بمحتوي مسابقات الميدان والمضمار قيد البحث ، نوع يقوم  
 به المعلم واآلخر يقوم به المتعلم لتحقيق أهداف اإلنفوجرافيك وهما :

 أنشطة يقوم بها المعلم : 
 التي تقوم عليها .   ــــــ يقوم بتوضيح كيفية العمل علي اإلنفوجرافيك قيد البحث والفكرة

 ـــــ مالحظة المتعلمين أثناء التعلم والايام بتوجيههم وتصحيح أخطائهم وقت ظهورها .
داخل  والمضمار  الميدان  مسابقات  محتوي  لمكونات  ممارستهم  أثناء  المتعلمين  مالحظة  ـــــ 

 اإلنفوجرافيك . 
 أنشطة يقوم بها المتعلم : 

 تتمثل أنشطة المتعلم في استخدامه لإلنفوجرافيك والتعامل معه وتطبيق مهاراته داخل الملعب . 
 ( 13جدول )

 أجزاء دروس مسابقات الميدان والمضمار قيد البحث 
 والزمن الخاص للمجموعتين الضابطة والتجريبية 

 

أجزاء 

 الدرس 

التفاعل مع  

 البرمجية

المقدمة  

واألعمال 

 اإلدارية 

 

 اإلحماء  

اإلعداد 

 البدني

  الجزء الرئيسي 

 الختام  

إجمالي 

زمن 

 الدرس 
الجزء  

 التعليمي

الجزء  

 التطبيقي 

ــ  ض الزمن  ق  90 ق 5 ق  20 ق  20 ق  20 ق   15 ق  10 ــ

ــ  ق  20 ق   15 ق  10 ق  10 ج  ق 5 ق  30 ــ

 البحث .( أجزاء دروس مسابقات الميدان والمضمار قيد 13يتضح من جدول )
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 الدراسات االستطالعية: -
 ـــ تنفيذ الدراسة اإلستطالعية األولى : 

اإلنفوجرافيك بتجريب  االستطالعية  الدراسة  وإجراء  بتنفيذ  الباحثة  الخاص   قامت  التعليمي 
( قوامها  عينة  علي  البحث  قيد  والمضمار  الميدان  مسابقات  مجتمع  10بمحتوي  نفس  من  تلميذ   )

الموافق   يوم األحد  العينة األساسية من  الموافق  2020/ 10/ 18البحث وخارج  الخميس  يوم  إلي  م 
 م  وذلك من أجل التعرف علي :  2020/  10/ 22

الميذ ومدي فهمهم واستيعابهم لها، واختبار صالحية  مدي مناسبة اإلنفوجرافيك لقدرات الت
األجهزة واألدوات ، وقد اتضح أن اإلنفوجرافيك يعمل بصورة جيدة علي األجهزة وسهل االستخدام  

 وال توجد مشاكل في التشغيل، وبذلك قامت الباحثة بتنفيذ الموقف التعليمي الفعلي الذي أعد له.

 الدراسة االستطالعية النانية: -ب

الثبات( لالختبار المعرفي    -وكانت هذه الدراسة بهدف إجراء المعامالت العلمية)الصدق       
قامت 5مرفق) وقد  الصدق    (،  قيمة  إليجاد  المعرفي  والتحصيل  العلمية  المعامالت  باجراء  الباحثة 

التوصل  م( حيث يري أنه يمكن  Jaccard( )1983بداللة تلك الايمة وفقًا لما أشار إليه جاكارد )
اليتا التربيعي  الجذر  إيجاد  طريق  عن  المحسوبة  )ت(  قيمة  بداللة  الصدق  2  لايمة 

   (√𝐄𝐓𝐀𝟐 )

 -حيث:

     𝑬𝑻𝑨𝟐 =  
𝑻

√𝑻𝟐+(𝑵𝟏+𝑵𝟐−𝟐)
              (23 :178،331) 

 ( 14جدول )
الختبار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل صدق التمايز بطريقة المقارنة الطرفية 

 التحصيل المعرفي قيد البحث 
 20= 2=ن 1ن

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18الجدولية = )قيمة )ت( 

( أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين مجموعتي حساب معامل صدق التمايم بطريقة 14يتضح من جدول )
(، وهي أكبر من قيمة  15.16المقارنة الطرفية لالختبار المعرفي قيد البحث ، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

البالغ الجدولية  ))ت(  )2.18ة  إحصائية  داللة  مستوى  عند  معامل  0.05(  قيمة  أن  الجدول  من  تبين  كما   ،)
 ( مما يدل علي ارتفاع معامل صدق االختبار . 0.96صدق التمايم بطريقة المقارنة الطرفية قد بلغت )

 

 م
 اإلحصاء

 االختبار 

 الربيع األعلي الربيع األدني
 الفرق بين 

 المتوسطين

 قيمة ت

 المحسوبة

 معامل 
 صدق التمايم  

2 (√𝐄𝐓𝐀𝟐) 
 ع ± -س ع ± -س

 0.96 15.16 22.00 5.14 60.70 11.07 38.70 التحصيل المعرفي  1
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 إيجاد معامل النبات لالختبار المعرفي )قيد البحث(: -2
تطبيقه في   وإعادة  االختبار  باستخدام طريقة تطبيق  االختبار  ثبات  بحساب  الباحثة  قامت 

م إلى يوم  2020/  10/ 25تقنين معامالت ثبات االختبار المعرفي في الفترة من يوم األحد الموافق  
م وذلك باستخدام معامل اإلرتباف بين نتائج التطبيقين على عينة  2020/  29/10الخميس الموافق  

( تلميذ من خارج العينة األساسية ولهم نفس مواصفاتها بفارق زمني مدته أسبوعًا  20د عددها ) بل
حيث أنه يمكن إيجاد معامل الثبات عن طريق تطبيق اإلختبار ثم إعادة تطبيقه بعد مضى أسبوع  

 (.17(،)16(،)15من التطبيق األول ويوضح ذلك جداول )
 

 ( 15جدول )

               ف المعياري في التطبيق األول والثاني           المتوسط الحسابي واالنحرا
 لحساب معامل الثبات لالختبار المعرفى قيد البحث 

 20ن =

 م
 اإلحصاء

 االختبار 

 التطبيق الثانى  التطبيق األول 
معامل  
 اإلرتباط 

-س -س ع ±   ع ± 

 0.98 13.02 53.95 15.66 47.50 التحصيل المعرفى  1

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )0.43الجدولية = )قيمة )ر( 

 والناني األول التطبيقين النبات بين معامل على الدالة اإلرتباط معامل قيمة ( أن15) جدول من يتضح
قيد المعرفى  التحصيل  ) قد البحث إلختبار  البالغة)0.98بلغ  )ر(الجدولية  قيمة  من  أكبر  وهي   (عند0.43( 

 هذا اإلختبار.  ثبات على (مما يدل0.05إحصائية) داللة مستوى 
 

 اإلجراءات التطبيقية للبحث:   -
 القياس القبلي:   -أ  

تم إجراء الاياسات القبلية علي عينة البحث األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  
 م . 2020/ 2/11، 1اإلختبارات البدنية والمهارية والمعرفية يومي األحد واإلثنين الموافق 

 الدراسة األساسية:   -ب 
مدار علي  البحث  تجربة  تطبيق  أسابيع 6)تم  الموا  (  األحد  يوم  من  الفترة  / 8/11فق  في 

لكل مجموعة علي    فترتين نشاف أسبوعياً م بواقع  18/12/2020م إلي يوم الخميس الموافق  2020
 ( تلميذ كما يلي:20( تلميذ وتم تقسيمهم إلي مجموعتين قوام كل منهما )40عينة قوامها)
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الر   1 التربية  لمنهاج  وفقًا  األوامر  أسلوب  باستخدام  )الضابطة(  األولي  المجموعة  بدليل  ـــــــ  ياضية 
 المعلم لتالميذ الصف األول اإلعدادي .

 ـــــــ المجموعة الثانية ) التجريبية ( باستخدام اإلنفوجرافيك التعليمي .   2
وقد قامت الباحثة بعمل تدوير للمجموعات الضابطة والتجريبية في كل أسبوع مـن أسـابيع تطبيـق   -

ث ال يوجد تمييز لمجموعة عن مجموعـة فـى البرنامج وكذلك فى توقيتات مختلفة من الحصص بحي
األيــام وال فــى التوقيــت ممــا يجعــل التجربــة متســاويه فــى الضــبط العلمــي لمتغيــر الــزمن وعــدم تحيــز 

 الباحثة لمجموعة عن األخرى .
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 القياس البعدي: -
والتجريبيــة فــي تــم إجــراء الاياســات البعديــة علــى عينــة البحــث األساســية للمجمــوعتين الضــابطة 
م  20/12/2020االختبــارات البدنيــة والمهاريــة والمعرفيــة فــي الفتــرة الزمنيــة مــن يــوم األحــد الموافــق 

 م .24/12/2020إلي يوم الخميس الموافق 
 األساليب اإلحصائية: -

بواسطة  اآللي  الحاسب  استخدام جهاز  تم   ، الفروع  واختبار  البحث  أهداف  من  للتحقق 
( وذلك باستخدام ما SPSS( )Statistic Program For Social Scienceالبرنامج اإلحصائي )

 يلي :
 أ ـــــ المتوسط الحسابي .                          ب ــــ االنحراف المعياري .

 جـ ــــ الوسيط .                                    د ــــ معامل االلتواء .
 ه ـــــ اختبار ) ت ( .                             و ــــ معامل االرتباف لسبيرمان . 

 2ز ـــــ معامل صدق التمايز      إيتا 

   2  –(  2+ ن 1+ ) ن 2=      ت  2حـ ـــــ إيتا 
 ن = عدد أفراد العينة  .    t – testحيث ت = 

 ( 280: 19) (6م()ملحق  1988)(. Cohen, J)مقدار حجم التأثير لكوهين   -ف
 ( 16جدول )

 توضيح قيم مقدار حجم التأثير
 0.20 صغير 

 0.50 متوسط 

 0.80 كبير 
 

 نسبة الكسب البسيطة :  -ي
هذه المعادلة تصلح لاياس فاعلية البرامج والمعالجات التجريبية في البحوث التربوية التجريبية  

 :التي تعتمد على اإلختبارات والمقاييس الموقوتة، وهذه المعادلة صياغتها الرياضية كما يلي
H − TGR = (M2 − M1)/NTh 

 : حيث 
H - TGR   .هي نسبة الكسب الموقوتة 

 M 1     هو متوسط الدرجات القبلية 
M2       .هو متوسط الدرجات البعدية 
N         .هو عدد أسئلة الماياس أو االختبار الموقوت 

Th      .هو الوقت المحدد لتطبيق الماياس أو االختبار مقدر بالساعة 
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   -وتكون مستويات الفاعلية كما يلى: 
 ( 17جدول )

 نسبة الكسب البسيطة 
 

 

 
 
 
 عرض ومناقشة النتائج: -
 عرض نتائج الفرض األول: -

 (18جدول )
                     قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدى للمجموعة            

 الضابطة في االختبارات البدنية قيد البحث 
 20= 2=ن 1ن

 (0.05مستوى داللة إحصائية )( عند 2.18قيمة )ت( الجدولية = )
( أن االختبار البدنية قيد البحث تتمتع بقيمة عالية لمعامل الصدق حيث تراوحت قيم 18يتضح من جدول )
( من  المحسوبة  )7.63)ت(  إلى   )11.79( البالغة  الجدولية  )ت(  قيمة  من  أكبر  القيم  وتلك  عند 2.18(،   )

( إحصائية  داللة  ال0.05مستوى  أن  ذلك  ويعنى  ذا (،  البعدي  القياس  ولصالح  حقيقية  القياسين  بين  فروق 
 المتوسط الحسابي األفضل في تلك االختبارات. 

 

  

 غير فعال  0.30أقل من  إلى 0.00 من 
 فاعلية مقبولة  . 0.70أقل من  إلى 0.30 من 
 فاعلية كبيرة  1.00 إلى . 0.70 من 

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 الفرق بين 
 المتوسطين 

 قيمة ت 
 ع  ± -س ع  ± -س المحسوبة 

 8.31 0.42 0.22 1.58 0.13 1.16 وثب عريض من الثبات  1

 7.63 0.70 0.51 1.50 0.41 0.80 الشد ألعلي علي العقلة   2

3 
 ثني الجذع      
 من الوقوف      

-  2.00 2.15 -0.60 1.82 -1.40 9.20 

 11.79 0.93 1.24 7.11 1.40 8.04  الدوائرالمرقمة  4

 7.96 0.49 0.60 9.28 0.69 9.78 م  45.70عدو   5
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 ( 19جدول )
                      قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدى للمجموعة          

 الضابطة في االختبارات المهارية قيد البحث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية = )

( الجدول  من  للمجموعة 19يتضح  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  بلغت  قد  المحسوبة  )ت(  قيمة  أن   )
اختبار في  البدء  30الضابطة  من  )4.96الطائر)م  الجري  من  الطويل  والوثب  ناعمة  7.68(  كرة  ورمي   )

(17.17 ( البالغة  الجدولية  قيمة)ت(  أكبر من  القيم  وتلك   ،  )2.18( إحصائية  داللة  (،  0.05(، عند مستوى 
تلك   في  األفضل  الحسابي  المتوسط  ذا  البعدي  القياس  ولصالح  حقيقية  القياسين  بين  الفروق  أن  ذلك  ويعنى 

 . االختبارات
 ( 20جدول )

               قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدي                          
 للمجموعة الضابطة في االختبار المعرفي قيد البحث 

 
)ت(  قيمة  

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18الجدولية =)

الجدول ) القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 20يتضح من  القياسين  المحسوبة بين  ( أن قيمة )ت( 
( بلغت  قد  المعرفي  االختبار  )14.93في  البالغة  الجدولية  )ت(  قيمة  من  أكبر  القيمة  وتلك  عند 2.18(،   ،)

( إحصائية  داللة  ولصالح  0.05مستوى  حقيقية  القياسين  بين  الفروق  أن  ذلك  ويعنى  ذا (،  البعدي  القياس 
 المتوسط الحسابي األفضل في هذا اإلختبار.

 

  

 م
 اإلحصاء

 االختبارات

 الفرق بين   القياس البعدى  القياس القبلى 
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

1 
البدء   30 من  م 

 الطائر 
6.33 0.67 5.83 0.55 0.50 4.96 

2 
من  طويل  وثب 

 الجري 
2.12 0.17 2.36 0.18 0.24 7.68 

 17.17 2.75 1.36 8.05 0.92 5.30 رمي كرة ناعمة  3

 م
 اإلحصاء

 االختبار 

 الفرق بين   القياس البعدى  القياس القبلى 
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

 14.93 20.45 5.91 74.20 3.16 53.75 المعرفى  التحصيل 1

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

152 
 م2021 يونيو –( 1العدد ) –( 061مجلد )

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

 مناقشة نتائج الفرض األول:   -
الجداول رقم)  البعدي 20،)(19(،)18يتضح من  الاياس  المجموعة الضابطة في  تقدم   ،)

به من   إلي ما قامت  التحسن  ذلك  الباحثة  المهاري وتعزي  المعرفي ومستوي األداء  التحصيل  في 
ممارسة  أن  إذ  بأول،  بأول  األخطاء  وتصحيح  الصحيحة  األداء  لطريقة  النموذج  وأداء  شرح 

داخل المدرسة والذي يعتمد علي الشرح اللفظي  المجموعة الضابطة للتعلم باستخدام األسلوب المتبع
من   والتكرار  الممارسة  إلي  باإلضافة  الباحثة  قبل  من  األخطاء  وتصحيح  الصحيح  النموذج  وأداء 

 جانب التالميذ مما يؤثر بدور إيجابي علي تعلم بعض مسابقات الميدان والمضمار. 
 

حمد)       وسعيد  الربيعي  محمود  و 2010ويذكر  وتايفين  أن Tayfun(2012 نخرون  م(،  م(، 
األسلوب المتبع والذي يعتمد علي الشرح اللفظي للمهارة المطلوب تعلمها وقيام المعلم بأداء نموذج  
بشكل  للتعلم  الفرص  يتيح  هذا  كل  التعلم  عملية  أثناء  للتالميذ  األخطاء  بتصحيح  واإلهتمام  لها 

   (238ـــــ  26:234() 55:15جيد.)
 

م(،إلي تقدم المجموعة الضابطة يرجع إلي األسلوب المتبع في  2016) ويشير محمد حسين  
التعليم )الشرح ــــــ العرع( من ِقبل المعلم إذ يحتوي هذا األسلوب على مجموعة من المهارات التي  

 ( 25: 10ساعدت وساهمت في تنمية األداء المهاري للمسابقة قيد البحث. )
 

( ، الحسيني  16م( )2013ة كل من هبه الحديدي )وتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراس
)5م()2015ندا) حسين  محمد  دراسة   ،)2016 ( حسين)10م(  صافيناز  والتي  7م()2018(،   ،)

أشارت جميعها إلي أن األسلوب المتبع )أسلوب األوامر( ساهم بطريقة إيجابية في تعلم المجموعة  
  الضابطة في األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي .

 وبذلك يتحقق الفرض األول للبحث كليًا والذي ينص علي أنه : 
" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الاياس القبلي والبعدي للمجموعة)الضابطة( في التحصيل 
والمضمار  الميدان  مسابقات  بعض  في  اإلعدادي  األول  الصف  لتالميذ  المهاري  واألداء  المعرفي 

 اياس البعدي " .بمحافظة بورسعيد وذلك لصالح ال
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 عرض نتائج الفرض الناني: -
 (21جدول )

 قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدى للمجموعة   
 التجريبية في االختبارات البدنية قيد البحث 

 20= 2=ن 1ن

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية = )            
التجريبية  21يتضح من الجدول) القبلي والبعدي للمجموعة  القياسين  (أن قيمة)ت(المحسوبة قد بلغت بين 

( 7.04الجذع من الوقوف )( وثني 3.53( والشد ألعلي علي العقلة )8.65في اختبار وثب عريض من النبات )
( المرقمة  البالغة )7.67م )45.70( وعدو11.34والدوائر  قيمة)ت(الجدولية  أكبر من  القيم  (، 2.18(  وتلك 

(، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدي ذا 0.05عند مستوى داللة إحصائية )
 المتوسط الحسابي األفضل في تلك االختبارات. 

 ( 22جدول )
 قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدى للمجموعة  

 التجريبية في االختبارات المهارية قيد البحث  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)                 

الجدول) من  قد  22يتضح  المحسوبة  )ت(  قيمة  أن  للمجموعة (  والبعدي   القبلي  القياسين  بين  بلغت 
اختبار   في  الطائر)30التجريبية  البدء  من  )11.99م  الجري  من  الطويل  والوثب  ناعمة  8.86(  كرة  ورمي   )

( ، 0.05(، عند مستوى داللة إحصائية)2.18( ، وتلك القيم أكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )11.43)
ال بين  الفروق  أن  ذلك  تلك  ويعنى  في  األفضل  الحسابي  المتوسط  ذا  البعدي  القياس  ولصالح  حقيقية  قياسين 

 االختبارات. 

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 الفرق بين 
 المتوسطين 

 قيمة ت 
 ع  ± -س ع  ± -س المحسوبة 

 8.65 0.54 0.30 1.76 0.28 1.22 وثب عريض من الثبات  1

 3.53 0.92  0.89 2.20 1.02 1.28 الشد ألعلي علي العقلة   2

 7.04 3.93- 1.96 2.88 3.12 1.05- ثني الجذع من الوقوف   3

 11.34 2.51 1.09 5.81 1.20 8.32  الدوائرالمرقمة  4

 7.67 1.18 0.67 8.47 0.85 9.65 م  45.70عدو   5

 م
 اإلحصاء 

 االختبارات 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 الفرق بين  
 المتوسطين 

 قيمة )ت( 
 المحسوبة 

 ع  ± -س ع  ± -س

 11.99 1.70 0.62 4.52 0.85 6.23 م من البدء الطائر  30 1

 8.86 0.77 0.38 2.96 0.14 2.19 وثب طويل من الجري 2

 11.43 4.90 1.82 10.05 0.49 5.15 رمي كرة ناعمة  3
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 ( 23جدول )
                 قيمة )ت( المحسوبة بين الاياسين القبلي والبعدي                        

 للمجموعة التجريبية في االختبار المعرفي  
 
 
 
 
 
 
 

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)

( أن قيمة )ت( المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة قد  23يتضح من الجدول )
( )18.66بلغت  البالغة  الجدولية  )ت(  قيمة  من  أكبر  القيمة  وتلك  إحصائية 2.18(،  داللة  مستوى  عند   ،)

الحسابي األفضل (، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدي ذا الم0.05) توسط 
 في هذا اإلختبار.

 مناقشة نتائج الفرض الناني: -

( تقدم المجموعة التجريبية في الاياس البعدي في  23(د)22(،)21يتضح من الجداول رقم )
التعليمي حيث  اإلنفوجرافيك  فاعلية  إلي  ذلك  الباحثة  وتعزي  المهارى  األداء  و  المعرفي  التحصيل 

لفظية )نص(، ومثيرات بصرية )صورة( ، باإلضافة إلي الفيديوهات )تعليق  استقبل التالميذ مثيرات  
صوتي + أداء( أدي ذلك إلي جذب انتباه وتركيز التالميذ وزيادة تفاعلهم مع اإلنفوجرافيك التعليمي 

 مما ساعد في الوصول السريع للمعلومة، ومن ثم طبع األداء في الذاكرة .  

( محمد  هبه  تري  اإلن 2019و  أن  المعلومات م(  تبسيط  في  كبير  بشكل  ساهم  فوجرافيك 
وتسلسلها باإلضافة إلي التنظيم الجيد لعرضها فكل ذلك ساعد علي بقاء أثر التعلم وفهم المعلومات 
والمعارف ألنه يجمع بين الصورة والرسوم ومقاطع الفيديو فكل ذلك يساهم في إثراء عمليتي التعليم  

 (  17:140،241وق الفردية . )والتعلم والتعلم ألنه يراعي الفر 

نتائج دراسة كل من  م( 2015أماني الدخني وعمرو درويش)  وتتفق نتائج هذا البحث مع 
دراسة حسن فاروق (، و4)م(2016(، ودراسة أمل أحمد)10م()2016)   دراسة محمد حسين  (،3)

الصياد) دراسة  6م()2016ووليد  محمد  (،  أن  (17م()2019) هبه  إلي  جميعها  أشارت  والتي   ،
اإلنفوجرافيك بما يحتويه من نصوص وصور وفيديوهات له أثر فعال في زيادة التحصيل المعرفي 
تحسن   إلي  يؤدي  وهذا  به  والايام  األمثل  باألداء  التالميذ  لمعرفة  نظرًا  المهارى  األداء  وتحسين 

 الكفاءة الحركية .

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 

 البعدي  القياس القياس القبلي 
 الفرق بين  
 المتوسطين 

 قيمة )ت( 
 المحسوبة 

 ع  ± -س ع  ± -س

 18.66 34.05 9.60 89.10 3.91 55.05 المعرفي  التحصيل 1
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 والذي ينص علي أنه : وبذلك يتحقق الفرض الناني للبحث كليًا 
في  )التجريبية(  للمجموعة  والبعدي  القبلي  الاياس  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد   "

واألداء   المعرفي  اإلعداديالتحصيل  األول  الصف  لتالميذ  الميدان    المهاري  مسابقات  بعض  في 
   وذلك لصالح الاياس البعدي ".بمحافظة بورسعيد والمضمار 

 

 الفرض النالث:عرض نتائج   -
 ( 24جدول )

 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 للاياس البعدي في االختبارات البدنية قيد البحث   

 20= 2=ن 1ن

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية ) 2.18قيمة )ت( الجدولية = )
( الجدول  من  للمجموعة 24يتضح  والبعدي  القبلي  القياسين  بين  بلغت  قد  المحسوبة  )ت(  قيمة  أن   )

( النبات  من  عريض  وثب  اختبار  في  )2.26التجريبية  العقلة  علي  ألعلي  والشد  من 3.04(  الجذع  وثني   )
(  وتلك القيم أكبر من قيمة)ت( الجدولية 4.01م )45.70( وعدو  3.52والدوائر المرقمة )(  5.81الوقوف )
(، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح  0.05(، عند مستوى داللة إحصائية )2.18البالغة )

 القياس البعدي ذا المتوسط الحسابي األفضل في تلك االختبارات.
 

  

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
 الفرق بين 
 المتوسطين 

 قيمة ت 
 ع  ± -س ع  ± -س المحسوبة 

 2.26 0.19 0.30 1.76 0.22 1.58 الثبات وثب عريض من  1

 3.04 0.70  0.89 2.20 0.51 1.50 الشد ألعلي علي العقلة   2

3 
 ثني الجذع      
 من الوقوف      

-0.60 1.82 2.88 1.96 -3.48 5.81 

 3.52 1.30 1.09 5.81 1.24 7.11  الدوائرالمرقمة  4

 4.01 0.81 0.67 8.47 0.60 9.28 م  45.70عدو   5
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 (25جدول )
 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية   

 للاياس البعدي في االختبارات المهارية قيد البحث   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)           

( الجدول  من  بين  25يتضح  بلغت  قد  المحسوبة  )ت(  قيمة  أن  للمجموعة  (  والبعدي   القبلي  القياسين 
اختبار   في  الطائر)30التجريبية  البدء  من  )7.06م  الجري  من  الطويل  والوثب  ناعمة  6.40(  كرة  ورمي   )

البالغة )3.94) الجدولية  )ت(  قيمة  من  أكبر  القيم  وتلك   ، إحصائية)2.18(  داللة  ،  0.05(، عند مستوى   )
حقيق القياسين  بين  الفروق  أن  ذلك  تلك  ويعنى  في  األفضل  الحسابي  المتوسط  ذا  البعدي  القياس  ولصالح  ية 

 االختبارات. 
 

 ( 26جدول )
 قيمة )ت( المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 للاياس البعدي في التحصيل المعرفي قيد البحث   

 
 
 
 
 
 
 

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية )2.18قيمة )ت( الجدولية =)               

الجدول) بلغ 26يتضح من  قد  المعرفي  التحصيل  البعدي إلختبار  القياس  في  الحسابي  المتوسط  أن   )
( الضابطة  )74.20للمجموعة  التجريبية  وللمجموعة   ، بتطبيق  89.10(  المحسوبة  )ت(  قيمة  وأن   ،  )

في البعدي  القياس  في  التجريبية  والمجموعة  الضابطة  المجموعة  بين  الفروق  لداللة  هذا    اختبار)ت(  درجة 
بلغت) قد  )5.91اإلختبار  البالغة  )ت(الجدولية  قيمة  من  أكبر  القيمة  وتلك   ، داللة 2.18(  مستوى  عند   ،)

(، ويعنى ذلك أن الفروق بين المجموعتين حقيقية ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية 0.05إحصائية)
 ذات المتوسط الحسابي األفضل في هذا اإلختبار.

 

  

 م
 اإلحصاء 

 االختبارات 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
 الفرق بين  
 المتوسطين 

 قيمة )ت( 
 المحسوبة 

 ع  ± -س ع  ± -س

 7.06 1.31 0.62 4.52 0.55 5.83 م من البدء الطائر  30 1

 6.40 0.60- 0.38 2.96 0.18 2.36 وثب طويل من الجري 2

 3.94 2.00- 1.82 10.05 1.36 8.05 رمي كرة ناعمة  3

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 
 الفرق بين  
 المتوسطين 

 قيمة )ت( 
 المحسوبة 

 ع  ± -س ع  ± -س

 5.91 14.90 9.60 89.10 5.91 74.20 التحصيل المعرفي  1
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 نتائج الفرض النالث:  مناقشة -
( رقم  الجداول  من  البعدي 26(،)25(،)24يتضح  الاياس  في  التجريبية  المجموعة  تقدم   )

علي المجموعة الضابطة وترجع الباحثة ذلك إلي تأثير فاعلية اإلنفوجرافيك التعليمي والذي يعتمد 
ا علي أحدث التقنية الحديثة باستخدام الحاسب اآللي وأداء النموذج العملي للمهارات المطلوب تعلمه
إلي   باإلضافة  بصرية)صورة(،  ومثيرات  )نص(،  لفظية  مثيرات  التالميذ  استقبل  حيث 
الفيديوهات)تعليق صوتي + أداء( أدي ذلك إلي تفاعلهم مع اإلنفوجرافيك التعليمي وتحسن مستوي  
وكفاءة األداء بالنسبة لتالميذ المجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة الضابطة ، وأيضًا استخدام  
اإلنفوجرافيك يعمل للتغلب علي بعض المشكالت التي ال يستطيع التدريس بأسلوب األوامر المتبع 
مع المجموعة الضابطة حلها مثل عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ وعدم كفاية وقت التطبيق  

المج في  التالميذ  أداء  في  تظهر  التي  األخطاء  تصحيح  في  بالتدريس  القائم  تدخل  موعة  لكثرة 
الضابطة حتي ال يثبت عندهم األداء الخاطئ وهذا سبب عدم معرفتهم المعلومات الكلية عما سوف 

   يقومون به من تطبيق للمهارات المتعلمة .
نتائج دراسة كل    م( 2015أماني الدخني وعمرو درويش)  منوتتفق نتائج هذا البحث مع 

دراسة حسن فاروق (، و4)م(2016(، ودراسة أمل أحمد)10م()2016)   دراسة محمد حسين  (،3)
الصياد) دراسة  6م()2016ووليد  محمد  (،  أن  (17م()2019) هبه  إلي  جميعها  أشارت  والتي   ،
المجموعة    اإلنفوجرافيك لصالح  والمهاري  المعرفي  التحصيل  علي  إيجابي  تأثير  له  كان  التعليمي 

التجريبية   المجموعة  الستخدام  نتيجة  وذلك  البحث  قيد  للمسابقات  التعلم  أثر  بقاء  في  التجريبية 
 لإلنفوجرافيك والذي يتميز بالتشويق وزيادة الدافعية للتعلم.

 والذي ينص علي أنه :  وبذلك يتحقق الفرض النالث للبحث كلياً 
ــابطة   ــديين لكــــل مــــن المجمــــوعتين الضــ ــين الاياســــين البعــ ــائيًا بــ ــة إحصــ " توجــــد فــــروق دالــ

ــدادي فــــي بعــــض فــــي والتجريبيــــة  ــذ الصــــف األول اإلعــ التحصــــيل المعرفــــي واألداء المهــــاري لتالميــ
 لصالح ) المجموعة التجريبية ( " .بمحافظة بورسعيد  مسابقات الميدان والمضمار
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 عرض نتائج الفرض الرابع :  -

 ( 27جدول )
 مقدار حجم التأثير للمجموعتين الضابطة والتجريبية 

 لالختبارات البدنية قيد البحث 
 20= 2=ن 1ن

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية ) 2.18قيمة )ت( الجدولية = )        
( الجدول  اختبار 27يتضح من  في  بلغ  قد  الضابطة والتجريبية  المجموعتين  بين  التأثير  أن مقدار حجم   )

( والدوائر  1.84( وثني الجذع من الوقوف ) 0.97( والشد ألعلي علي العقلة )0.68النبات )وثب عريض من  
 ( وكان لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األفضل . 1.27م )45.70( وعدو1.11المرقمة )

 
 ( 28جدول )

 مقدار وقيم حجم التأثير للمجموعة الضابطة والتجريبية  
 في االختبارات المهارية والتحصيل المعرفي

 (0.05( عند مستوى داللة إحصائية ) 2.18قيمة )ت( الجدولية = ) 

 اإلحصاء  م
 االختبار 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
 الفرق بين 
 المتوسطين

حجم 
 التأثير 

مقدار حجم  
 -س التأثير 

 ع ± البعدي
 -س

 ع ± البعدي

 0.50<  0.68 0.19 0.30 1.76 0.22 1.58 وثب عريض من النبات  1
 متوسط 

 0.80<  0.97 0.70  0.89 2.20 0.51 1.50 الشد ألعلي علي العقلة   2
 كبير 

 1.84 3.48 1.96 2.88 1.82 0.60- ثني الجذع من الوقوف   3
 >0.80 

 كبير 

 0.80<  1.11 1.30 1.09 5.81 1.24 7.11  الدوائرالمرقمة  4
 كبير 

 1.27 0.81 0.67 8.47 0.60 9.28 م  45.70عدو  5
 >0.80 

 كبير 

 اإلحصاء  م
 االختبارات 

 المجموعة الضابطة
 

الفرق بين  المجموعة التجريبية 
 المتوسطين

 مقدار حجم التأثير  حجم التأثير 
  

 ±ع البعدي س¯ ±ع البعدي س¯

 كبير  0.80<  2.24 1.31 0.62 4.52 0.55 5.83 م من البدءالطائر 30 1

 كبير  0.80<  2.02 0.60- 0.38 2.96 0.18 2.36 وثب طويل من الجري  2

 كبير  0.80<  1.24 2.00- 1.82 10.05 1.36 8.05 رمي كرة ناعمة 3

 كبير  0.80<  1.87 14.90 9.60 89.10 5.91 74.20 التحصيل المعرفي  4
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( الجدول  من  لالختبارات 28يتضح  والتجريبية  الضابطة  المجموعتين  بين  التأثير  حجم  مقدار  أن   )
( 2.02( والوثب الطويل من الجري )2.24م من البدء الطائر )30المهارية واالختبار المعرفي قد بلغ في اختبار

( وكان لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط  1.87( واختبار التحصيل المعرفي )1.24ورمي كرة ناعمة )
 الحسابي األفضل. 

 

 ( 29جدول )
                             نسبة الكسب في درجة االختبار المعرفي قيد البحث              

 وعتين الضابطة والتجريبية  لكل من المجم

( سؤال 109( أن نسبة الكسب البسيطة للتحصيل المعرفي البالغ عدد أسئلته )29يتضح من جدول )
( وهى تمنل مستوى 1.40يتم اإلجابة عليها في ساعة واحدة من أسلوب األوامر للمجموعة الضابطة قد بلغت)
( بلغت  حيث  التجريبية  للمجموعة  االنفوجرافيك  برنامج  في  أفضل  وهى  فعال  مستوى (  2.19غير  تمنل  وهى 

  فاعلية مقبولة.

 مناقشة نتائج الفرض الرابع : -
في  الضابطة  المجموعة  تالميذ  علي  التجريبية  المجموعة  تالميذ  تقدم  الباحثة  وترجع 
اإلنفوجرافيك   باستخدام  التدريس  نتيجة  والمعرفية  المهارية  البحث  لمتغيرات  البعدية  الاياسات 

، الضابطة  دون  التجريبية  ألن    للمجموعة  للتالميذ  المعلومة  توصيل  سرعة  علي  ساعد  حيث 
التركيز  الوصول ألقصي درجات  المتعلم علي  التي تساعد  ُيعد من من أهم األدوات  اإلنفوجرافيك 

واالبتكار لإلبداع  إلي  المولدة  التجريبية  المجموعة  تالميذ  وتقدم  تفوق  سبب  الباحثة  ترجع  وأيضًا   ،
مهارات قيد البحث والذي يتميز بمحتوي تعليمي جيد وشبه متكامل  استخدامهم اإلنفوجرافيك لتعلم ال

الوسائط   هذه  الفيديو،النصوص( وتجميع  الصوت،  )الصورة،  استخدام عدة وسائط مثل  من خالل 
اإلنفوجرافيك   أن  إلي  باإلضافة  المعلومات،هذا  إثراء  إلي  يؤدي  مما  متكامل  بشكل  بعضها  مع 

 ل وحاجات التالميذ والفروق الفردية بينهم . التعليمي قد راع مستوي وقدرات وميو 

علي بقاء أثر التعلم عن طريق   .Pulak, I. &Tomaszewska, M, W.(2011)وأكد 
وسائل بصرية متعددة األنماف في خفض العبء المعرفي وإظهار نتائج ذات مستوي أعلي للتعلم، 

 م
 اإلحصاء 

 االختبار 
 عدد 

 األسئلة 
 زمن 

 االختبار 

 المجموعة الضابطة 

نسبة  
 الكسب 
 

 المجموعة التجريبية

نسبة  
 الكسب 
 

س/ 
درجات  
القياس  
 القبلي 

س/ 
درجات  
القياس  
 البعدي

س/ 
درجات  
القياس  
 القبلي 

س/ 
درجات  
القياس  
 البعدي

 2.19 89.10 55.05 1.40 74.20 53.75 1 109 التحصيل المعرفي  1
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وك الطالب  تحفيز  وزاد  التفاعلية  زادت  التعلم  أنماف  تعددت  العملية  فكلما  تيسير  علي  أثر  لها  ان 
 ( 25التعليمية من ناحية وخفض العبء المعرفي عن الطالب من ناحية أخري .)

دراسة كل   نتائج  البحث مع  هذا  نتائج    George K. Conlleyجورج كونلي    منوتتفق 

ونخرون (،22)م(2008) دياكوبولوس  (    20) (Nicholas Diakopoulos et al,2011)نيكوالس 
أحمد)10م()2016) محمد حسيندراسة   أمل  ودراسة  ووليد (، و4)م(2016(،  فاروق  دراسة حسن 
والتي أشارت جميعها إلي أن اإلنفوجرافيك    ( 17م()2019) هبه محمد  (، دراسة  6م() 2016الصياد)

التعليمي كان تأثير إيجابي علي التحصيل المعرفي والمهاري لصالح المجموعة التجريبية في بقاء 
ل التعلم  والذي  أثر  اإلنفوجرافيك  التجريبية  المجموعة  الستخدام  نتيجة  وذلك  البحث  قيد  لمسابقات 

 يتميز بالتشويق وزيادة الدافعية للتعلم. 

 وبذلك يتحقق الفرض الرابع للبحث كليًا والذي ينص علي أن :
التأثير   حجم  مقدار   ( الحسابية  المؤشرات  (    –قيم  البسيطة  الكسب  للمجموعتين  نسبة 

والمضمار  الميدان  مسابقات  لبعض  المهاري  واألداء  المعرفي  التحصيل  في  والتجريبية  الضابطة 
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية . 

 

 االستنتاجــات والتوصيـات:  -
  :االستنتاجـات - 

التحصيل المعرفي ومستوي  الطريقة المتبعة )الشرح والعرع التوضيحي( أدت إلي تحسن   -1
 األداء المهاري  في بعض مسابقات الميدان والمضمار . 

التعليمي حقق نتائج أفضل في الاياسات البعدية للمجموعة التجريبية    استخدام اإلنفوجرافيك -2
 عن المجموعة الضابطة في جميع متغيرات البحث .  

األداء  -3 مستوي  تحسين  في  وفعالة  إيجابية  بطريقة  ساهم  التعليمي  اإلنفوجرافيك  استخدام 
ري والوثب  العدو والجالحركي والتحصيل المعرفي في بعض مسابقات الميدان والمضمار )

   ( .الطويل ورمي الكرة الناعمة لتالميذ الصف األول اإلعدادي
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 التوصيات :   -
في ضوء ما أظهرته نتائج البحث ، واالستتنتاجات التى تم التوصل إليها ، توصي الباحثة  

 باآلتي :  
انب ضرورة االهتمام ب نتاج برنامج تعليمي مدعم باإلنفوجرافيك ألنه يعمل علي تنمية الجو  -1

المهارية والمعرفية في تدريس مسابقات الميدان والمضمار لتالميذ الصف األول اإلعدادي 
 من المرحلة الثانية من التعليم األساسي.

تطبيق اإلنفوجرافيك التعليمي في تدريس المواد المختلفة لدورها الفعال في تنظيم الجهد  -2
 وخفض العبء المعرفي الواقع علي المعلم والمتعلم. 

 يه نظر القائمين علي العملية التعليمية إلي ضرورة استخدام اإلنفوجرافيك التعليميتوج -3
بالمرحلة اإلعدادية لتطوير وتحسين أساليب التعليم باستخدام األساليب اإللكترونية الحديثة  

 تحت إشراف متخصصين في المجال الرياضي ومجال تكنولوجيا التعليم. 
 

 

 :  المــــراجــــــع

 المراجع العربية: -
م( : األسس النظرية والعملية لمسابقات الميدان والمضمار) تعليم  2018ــــــ إبراهيم إبراهيم محمد )  1

الملك  جامعة  ــ  التربية  كلية   ، الحديث  الكتاب  مركز   ، األول  الجزء  قانون(،  ــــ  تدريب  ــــ  تكنيك  ــــ 
 فيصل. 

، مكتبـــة النهضـــة المصريــــة،  13م ( : " علـم الـنفس التربـوي " ، ف1988صالح )    ـــــ أحمد زكي  2
 الـقــاهــــــــرة . 

3  ( درويش  محمد  الدخني،عمرو  أحمد  أماني  )الثابت/  2015ـــــ  اإلنفوجرافيك  تقديم  "نمطا   : م( 
حد وإتجاهاتهم نحوه،  المتحرك( عبر الويب وأثرهما في تنمية مهارات التكير البصري لدي أطفال التو 

 ، مجلة تكنولوجيا التعليم ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم .  2، عدد 25بحيث منشور، مجلد 
م( : أنماف اإلنفوجرافيك التعليمي "الثابت / المتحرك / التفاعلي " 2016أمل شعبان أحمد )ـــــ    4

المر  تالميذ  لدي  الرياضيات  تعلم  وكفاءة  التحصيل  في  الذهنية  وأثره  اإلعاقة  ذوي  اإلبتدائية  حلة 
 البسيطة" ، بحث منشور ، مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر . 
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5  ( الصياد  عاطف  وليد   ، حسن  فاروق  حسن  لتقديم  2016ـــــ  مختلفة  أنماف  فاعلية   : م( 
ذوي   اإلنفوجرافيك اإلبتدائية  المرحلة  تالميذ  لدي  التعلم  وكفاءة  الدراسي  التحصيل  في  التعليمي 

، مجلة تكنولوجيا التعليم ، كلية التربية ، جامعة    25صعوبات تعلم الرياضيات، بحث منشور، عدد 
 القاهرة .  

6  ( ندا  السيد  الحسيني  إلكتروني مقترح علي جو 2015ــــــ  تعليمي  برنامج  تأثير   " التعلم م( :  انب 
لمسابقات الميدان والمضمار لتالميذ المرحلة الثانية من التعليم األساسي " ، رسالة دكتوراه ، غير  

 منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين والبنات ، جامعة بورسعيد . 
م ( : " تأثير استخدام الكتاب اإللكتروني علي التحصيل  2018ــــــ صافيناز مصطفي حسين )    7
الميدان  ا مسابقات  بعض  في  اإلعدادي  األول  الصف  لتلميذات  المهاري  األداء  ودرجة  لمعرفي 

، جامعة   الرياضية  التربية  كلية   ، منشورة  غير  دكتوراه  رسالة   ،   " بورسعيد  بمحافظة  والمضمار 
 بورسعيد .  

فوجرافيك في  م( : فاعلية استخدام اإلن2019ـــــ صبري إبراهيم عبد العال ودعاء السيد شعبان )   8
تدريس الدراسات اإلجتماعية في تنمية التحصيل وحب االستطالع لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية،  

 بحث منشور ، مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر .  

 م ( : " الايــاس واالختبــار فــي التربيــة الرياضــية " ، مركــز الكتــاب 2003ــــــــ ليلــي الســيد فرحــات )  9
                                                                                                                       ة. للنشر، القاهر  

10  ( حسين  سالم  محمد  األداء 2016ــــــ  تعلم  على  اإلنفوجرافيك  تانية  تستخدام  فعالية   "  : م( 
بحث منشور ، المجلة العلمية للتربية البدنية    في لمسابقة الوثب تلطويل ،رتلمهاوا تتلتحصيل تلمع

 وعلوم الرياضة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة حلوان .

م ( : فن اإلنفوجرافيك بين التشويق والتحفيز علي التعلم ،  2014ـــــــ محمد شوقي شلتوت )    11
 أبريل ، متاحة علي :   13مجلة التعلم اإللكتروني ، ع  

http://emaq.mans.edu.eg/index.php?sessionId=33&oage=news&task=show

&id=422 

م ( : اإلنفوجرافيك من التخطيط إلي اإلنتاج ، مكتبة الملك  2016ــــــ محمد شوقي شلتوت )    12
 رياع . فهد الوطنية للنشر ، ال
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م (  :" الاياس والتقويم في التربية البدنية الرياضية " ،   2001ــــــ محمد صبحي حسانين )    13
 الجزء األول " ،  دار الفكر العربي ، القاهرة . 

م( :"تصميم وحدة ألعاب قوي منهجية باستخدام الحاسب اآللي 2012ــــــ محمد صالح فالح )   14
بمحافظة   الذكية  المدرسة  تالميذ  لدي  المعرفي  والتحصيل  المهاري  األداء  مستوي  علي  وأثرها 

 أسيوف"، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوف . 
التربية  2010ــــــ محمود داوود الربيعي  سعيد صالح )    15 م ( : اإلتجاهات الحديثة في تدريس 

 الرياضية، طبعة المنارة ، أربيل ، العراق .
16    ( الحديدي  عيد  هبه هللا  علي  2013ـــــــ  الهيبرميديا  باستخدام  تعليمي  برنامج  تأثير   "  :  ) م 

ري للمبتدئات في الوثب الطويل " ، رسالة ماجستير ، غير  التحصيل المعرفي ومستوي األداء المها
 منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين والبنات ، جامعة بورسعيد .

م( : " فاعلية استخدام اإلنفوجرافيك بنمطية الثابت والمتحرك علي  2019ـــــ هبه سعد محمد )  17
باليدين   للشقلبة األمامية  المعرفي والمهاري  " ، بحث منشور ، مجلة  التحصيل  القفز  علي طاولة 

 أسيوف لعلوم وفنون التربية الرياضية ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوف . 

التربوية )    18 القومي للبحوث  التربية والتعليم ، المركز  م ( :  دليل   1998م /  1997ـــــــ وزارة 
 كتب ، القاهرة  . معلم التربية الرياضية للصف األول اإلعدادي ، قطاع ال
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