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 المقدمة :
أصبح التقدم العممى مؤشرًا لمدى رقى وتقدم المجتمع واقترابة من مستويات المجتمعات فائقة التقدم ،      

حيث يعد الحراك العممى والمجتمعى يعتمد أساسا عمى مدى تقدم وتطور المنظومة التعميمية وجودة 
تمع من المجتمعات ، وىى مؤسساتيا بكافة مداخميا ومحاورىا ، والتى ىى منبع العمم والثقافة ألى مج

الوسيمة الوحيدة القادرة عمى تحطيم وتجاوز النمطية السائدة فى المجتمع ، وعمى أساس امكانية النظام 
التربوى نحو أعادة تشكيل المجتمع عمى ىيئة نمط الحياة المعاصرة ونواتجة الممموسة نحو المحافظة 

 ( ٕٗ٘:  ٔٔعمى المستوى الحضارى ليذا المجتمع . ) 
يتسم العصر الحالي الذي نعيشو األن بالثورة العممية والتكنولوجيا ، حيث تتوالي تراكم االكتشافات      

والنظريات العممية ، وتطبيقاتيا التكنولوجية بصورة لم تشيدىا البشرية من قبل ، ألننا نعيش األن عصر 
ياة ، لعل من ابرزىا  اإلعتماد عمي المعموماتية الذي يحمل في طياتو تغيرات عديدة في جميع نواحي الح

العقل البشري أكثر من ذى قبل ، وعمي اإللكترونيات الدقيقة والتدفق السريع في المعمومات من خالل 
تكنولوجيا الكمبيوتر واإلتصاالت التي تكاد أن تمغي بعد الزمان بعد أن الغيت بعد المكان ، ىذا باإلضافة 

 ( ٜٔ:  ٖٔقضاء عمي التنوع الثقافي . ) إلي عولمة اإلقتصاد ، ومجاالت ال

( أن ظيور عصر التكنولوجيا  ٕٚٓٓوفى ىذا الصدد يذكر " طارق عبد الرؤوف عامر " )      
والمجتماعات المعموماتية اإللكترونية والتكنولوجية بشكل متسارع ، والتطور اليائل فى شبكة المعمومات 

تى تقدميا جعمت النظم التعميمية فى مواجية الكثير من التحديات الدولية ) اإلنترنت ( ، وزيادة الخدمات ال
ستراتيجيات متطورة ، حتى تممك االجيال القادمة  الضخمة التى تستمزم التصدى ليا بفكر تربوى جديد وا 

 ( ٘ٔ:  ٜميارات التعامل مع المتغيرات التكنولوجية ) 

ولقد أصبح التقدم العممى ألى مجتمع المعيار الرئيسى لمدى رقى وتطور ىذا المجتمع واقترابو من      
مستويات المجتمعات فائقة التقدم ولما كان الحراك العممى والمجتمعى يعتمد أساسًا عمى مدى تطور 

لفكر والثقافة ، ألى مجتمع المنظومة التعميمية ، وجودة مؤسساتو بكافة مدخالتيا والتى ىى منبع العمم وا



وىى الوسيمة األساسية القادرة عمى تحطيم وتجاوز نمط التخمف السائد فى المجتمع وعمى أساس إمكانية 
النظام التربوى نحو إعادة تشكيل المجتمع عمى ىيئة نمط الحياة المعاصرة ونواتجو الممموسة نحو 

ألخذ فى االعتبار دور المعمم فى تحقيق تمك المحافظة عمى المستوى الحضارى ليذا المجتمع ، مع ا
 (٘ٔ:  ٓٔالمنجزات والمكتسبات . )

يعد التعمم وسيمة إلعداد األبناء وتحقيق أمال المجتمع وتطمعاتو فى أبنائو حتى يتسنى ليم القيام          
معتمدين عمى عقوليم وذلك يتم بتنمية قدراتيم العقمية بدعم التفكير  ، بأدوارىم المختمفة فى كافة المجاالت

وتنمية قدراتيم اإلبداعية لتحقيق التجديد واإلبتكار ، ومن خالل التربية نغرس فى  ، ال عمى عقول غيرىم
نفوس األبناء القيم التى يرتضييا المجتمع كالتعاون والحب واإلخاء والوحده وغيرىا من القيم اإلجتماعية 

 (  ٖ:  ٙٔذات النفع لمفرد والمجتمع . ) 

ونرى أن العصر الذى نعيشو يتسم األن بالثورة العممية والتكنولوجية ، كما أننا نعيش عصر      
المعموماتيو الذى يحمل فى طياتو تغيرات عديده فى جميع نواحى الحياه أبرزىا قمة اإلعتماد عمى العقل 

والتدفق السريع فى المعمومات من خالل تكنولوجيا ، قبل عمى اإلليكترونيات الدقيقو  ذىالبشري أكثر من 
الكمبيوتر واإلتصاالت التى تكاد تمغى بعد الزمان بعد أن لغت بعد المكان ، وتعتبر مؤسسات التربية فى 
أى مجتمع ىى األولى بالتطوير لمواكبة العصر واإلستجابة لمتحوالت التى تشمل مجاالت الحياه 

 (  ٜٔ:  ٕٔالمختمفو .  ) 
والتعميم اإللكترونى ىو التعميم الذى ييدف إلى إيجاد بيئة تفاعمية غنية بالتطبيقات المعتمدة عمى      

تقنيات الحاسب األلى والشبكة العالمية لممعمومات ، وتمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعمم فى 
فى أن األول يشبو التعمم  ى مكان ، حيث يختمف التعمم اإلليكترونى عن التعمم اإلفتراضيأى وقت ومن أ

وقد يتم داخل ، خطواتو مع إستخدامو لموسائل والوسائط اإلليكترونية  ) الشرح والعرض ( فى التقميدى
 ( ٖ:  ٖالفصل الدراسي فيو تعميم حقيقى وليس تعميم إفتراضيٌا . ) 

يتميز بسيولة تحديث  " أن التعميم اإللكترونى ٕٛٓٓويرى " سالمو عبد العظيم وأشواق عبد الجميل      
وتعديل المعمومات المقدمة ، ويزيد من إمكانية التواصل لتبادل ااَلراء والخبرات ووجيات النظر بين 
الطالب ومعممييم ، وبين الطالب وبعضيم البعض ، كذلك يتغمب عمى مشكمة األعداد المتزايدة مع 

ة خالل عممية التعميم ، وتنوع مصادر ضيق قاعات الدراسة ، ويمد الطالب بالتغذية الراجعة المستمر 
التعمم المختمفة والتعمم فى أى وقت وفى أى مكان وفقا لقدراتو ، واعتماده عمى الوسائط المتعددة فى 

 – ٖٔ:  ٙعرض المادة التعميمية وتقميل األعباء اإلدارية عمى المعمم وتعدد طرق تقويم الطالب . ) 
ٖٕ  ) 
من مصطمح المكتبة اإللكترونية ، حيث يعتبر العنصر الرئيسيي لممكتبية  وقد ظير الكتاب اإللكتروني    

اإللكترونييية ، وألن الكتييب بصييفة عاميية ميميية جييدا ألفييراد المجتمييع باعتبارىييا الوسيييط الوحيييد الييذي يمكيين 



منتجيييوا المعرفييية مييين توصييييميا إليييى اليييذين يحتاجونييييا ، ومييين الثيييورة المتزاييييدة فيييي مجيييال المعموميييات التيييي 
عصيرنا تقيف الكممية المطبوعية حيائرة أميام وسيائل اإلتصيال الحديثية ، فالكممية المسيموعة والمرئيية  يشيدىا

بانخفيييياض تكمفتيييييا وبقييييدرتيا عمييييى اإلنتشييييار عبيييير الزمييييان والمكييييان أدت إلييييى ظيييييور مييييا يسييييمى بالنشيييير 
لتعييرض عمييى الشاشيية المرئييية وميين ىنييا كانييت  ااإللكترونييي ،  وىييو عبييارة عيين توسيييع المعمومييات إلكترونييي

 فكرة الكتب اإللكترونية .
" إلى أن لمكتب اإللكترونية فوائد كبيرة ، حيث يستطيع الطالب من  ٕٙٔٓوقد ذكر " جو وتينسون      

خالليا الوصول إلييا فى أى وقت وأى مكان ، كما تعتبر الكتب اإللكترونية الحل األمثل لبعض 
م التقميدى ، حيث تعمل الكتب اإللكترونية عمى توفير فرصة جيدة لمطالب لمتفاعل مع مشكالت التعمي

 ( ٔٛٔ:  ٜٔ (المحتوى التعميمى . 
كما يعمل الكتاب اإللكترونى عمى تقديم معارف جديدة لممتعمم وذلك بدورة يساعدة عمى التعمم الذاتى      

ييا ، وغالبا ما تقوم ىذة الكتب عمى أساسا ، وذلك من خالل عرض الفكرة وشرحيا وطرح االمثمة عم
التفاعل مع المتعمم ، والسماح لة بالتقدم فى البرنامج حسب اجاباتة مع تقديم تغذية راجعة لو ، كما يعمل 
الكتاب اإللكترونى عمى تقديم مزيد من االمثمة والتطبيقات والتمارين لتدريب المتعمم بطريقة مشوقة عمى 

، مما يعزز من الميارات المعرفية لدى الطالب ، وبالتالى فأن الكتب اإللكترونية ميارات سبق وتعمميا 
 ( ٚٔ:  ٘ٔتوفر عمى المعمم الوقت الكثير وخاصة أن مجال الحاسب اآللى واسع وكبير . ) 

ويرى الباحث أن الكتاب اإللكترونى من العناصر اليامى لكل من المعمم والمتعمم عمى حد سواء      
اصر اليامة والمفيدة فى العممية التعميمة والتى تساعد بشكل كبير عمى تحسين عممية التعميم ومن العن

 والتعمم ورفع مستوى وقدرات الطالب الميارية والمعرفية فى العممية التعميمية . 

 مشكمة البحث :
حتمت       العممية التعميمية مكانًا تشيد الفترة الحالية محاوالت جادة لتطوير التعميم فى جميع مراحمة ، وا 

بارزًا ضمن أولويات ىذا التطور بإعتبارىا عممية شاممة تتناول جميع جوانب شخصية المتعمم بالتغيير 
عن طريق إيجاد مواقف تعميمية متعددة يتعرض فييا المتعمم لخبرات متنوعة تتفاعل فييا جوانب األداء 

 بشكل متكامل . واإلدراك والوجدان معاً 
را ألن التنافس بين جميع الدول أصبح مرتكزا بشكل أساسى عمى القدرات ، واإلمكانات العممية ونظ     

والتكنولوجية لما يشيده العالم األن من ثورة ىائمة فى تكنولوجيا التعميم والمعمومات والتقدم العممى الواسع 
عممية اليائمة ، وخاصة أن التعميم فى ، كان لزاما عمى القائمين عمى العممية التعميمية مواكبة تمك الثورة ال

الوطن العربى فى الوقت الراىن يواجو مشكالت كثيرة ومعقدة لعدم المالئمة بين األنظمة التعميمية ، 
والمطالب التربوية لخصائص ىذا العصر ، وافتقاده لمفكر االبتكارى والطموح العممى فى شتى المجاالت 

لسريع لمتكنولوجيا بوجو عام وتكنولوجيا التربية والتعميم بوجو خاص ، لذا فقد وجب عمينا فى ظل التطور ا



أن نعمل عمى رفع كفاءة وفاعمية العممية التعميمية والتربوية ، واالرتقاء بيا فى إطار التعميم العممى القائم 
ية المتزايدة عمى اإلبداع واالبتكار، وذلك من خالل الوسائل العممية المتطورة ، والمعارف والخبرات اإلنسان

، ومن أجل تحقيق ذلك البد وأن يصبح لتكنولوجيا التعميم طابعا مميزا لمعممية التعميمية بحيث تتحول 
 (  ٖٕٛ:  ٛالنظرة لمتعميم من الحفظ والتمقين إلى الممارسة والتجربة الحياتية . ) 

صناعة برمجيات  ومن خالل مالحظة الباحث لمطفرة اليائمة التى شيدىا القرن العشرون فى     
الكمبيوتر ، واتساع قاعدة المستخدمين ليذه األجيزة ، والبرامج وتنوع التطبيقات المتاحة لكافة 
المستخدمين عمى اختالف ثقافاتيم فقد زادت الفجوة بين صناعة برمجيات الكمبيوتر ، ومجاالت التدريس 

ليا إيجابياتيا فى االرتقاء بمستوى األداء المختمفة ، وألن استخدام الطرق العممية فى التدريس والتدريب 
فان األىتمام بمسايرة ىذا التقدم فى برامج الكمبيوتر ، وتطويعيا بما يتناسب مع برامج التدريس ، 
والتدريب فى المجال الرياضى سيكون لو األثر األكبر فى سد تمك الفجوة ، ومن ىنا كانت الحاجة 

س ، ومنيا تصميم البرامج التعميمية اإللكترونية فى عمميات التدريس الستخدام البرامج المتطورة فى التدري
 المختمفة .

زىريو ومن خالل خبرات األ المعاىدبأحد  تربية رياضية سبق ومن خالب عمل الباحث كمدرس ومما     
عتمد عمى الطريقة ت تفى المدارس مازال اليدالحظ أن تعميم وتدريب ميارات كرة ، مدرس كالباحث 
من المدرس ، ويتبع ذلك عرض النموذج من  شرح الميارة لفظياً عمى المتبعة ( والتي تعتمد  التقميدية )

، لذا قد اتضحت مشكمة  تعمممن الم الةالمميزين وفقا لقدراتو دون مشاركة فع طالبالمدرس أو أحد ال
والمعرفى عمى  عمى مستوى التحصيل الميارىكتاب إلكترونى التعرف عمى تأثير  من خاللالبحث 

من المراحل اليامة حيث من خالليا تمك المرحمة  كما تعد طالب المعاىد األزىرية بمحافظة سوىاج ،
فمن خالل عمل الباحث كمدرس يمكن تخريخ عدد كبير من الممارسين لألنشطة الرياضية المختمفة ، 

، وكان ىذا ىو الدافع الذي أدي الباحث إلى إجراء ىذه الدراسة  لمتربية الرياضية داخل المعاىد األزىرية
زىرية عمى مستوى التحصيل الميارى والمعرفى عمى طالب المعاىد األكتاب إلكترونى لمتعرف تأثير 

ىتمام الباحث بالممارسة العممية لمنشاط أ، وذلك في إطار  عدادىاإل األولوخاصة طالب الصف 
إليجابي الذي يعود عمى التالميذ من جراء ىذه الممارسة ويتمني الباحث أن الرياضي لدراستو باألثر ا

 تكون ىذه الدراسة بمثابة دفع لمتقدم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في ىذا المجال.
 أىمية البحث :

 األىمية العامة لمبحث :
الصف األول جعل تعمم الميارات المختمفة لكرة اليد تعمما ذات معنى لتالميذ كتاب إلكتروني يتصميم  -ٔ

 .اإلعدادي األزىري



عمى مستوى كتاب إلكتروني كما تعد ىذه الدراسة محاولة عممية موجية نحو معرفة تأثير استخدام  -ٕ
لتحسين فاعمية تعمم ميارات كرة اليد ، حيث تيتم ىذه الدراسة الحالية  لبعض نواتج التعممالتحصيل 

األسموب التقميدي ) أسموب الشرح  -مقارنة بالطريقة المتبعة الكتاب اإللكترونيبتحديد أثر استخدام 
التابع لمركز المراغة بمحافظة  األزىرياإلعدادي بمعيد مجمع بدر  ول( لتالميذ الصف األ والعرض
 ومدى احتفاظيم بيذه المعارف والمعمومات. سوىاج ،

والتعرف عمى أثرىا النتقال أثر التعمم في  الكتاب اإللكترونيستراتيجية تدريسية تعتمد عمى إتبنى  -ٖ
تعمم ميارات كرة اليد المقررة عمى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمعيد مجمع بدر االزىرى التابع لمركز 

 ومدى احتفاظيم بيذه المعارف والمعمومات.المراغة بمحافظة سوىاج ، 
 األىمية العممية لمبحث :

القاء الضوء عمى المقرر اإللكترونى من منظور الرؤية المعاصرة لبرامج ومؤسسات التعميم ما قبل  -ٔ
الجامعى إلعداد الكفاءات التى تواكب التغيرات السريعة والمتالحقة فى تكنولوجيا التعميم والتعميم 

 نى .اإللكترو 
الدور اليام الذى يقوم بو المقرر اإللكترونى فى التخمص العديد من المشكالت التى تواجو العممية  -ٕ

التعميمية ، والتخمص من عيوب الطريقة التقميدية فى تعميم العديد من الميارات الحركية المختمفة عن 
 طريق المقرر اإللكترونى.

 األىمية التطبيقية لمبحث :
الكتاب اإللكتروني كإستراتيجية مقترحة لمتغمب عمى انخفاض مستوى التحصيل المعرفى توظيف  -ٔ

 لطالب الصف األول اإلعدادى األزىرى .
تنفيذ مبدأ التعمم الذاتى من خالل استخدام الكتاب اإللكترونى ومشاىدة األنشطة المختمفة عبر  -ٕ

 اإلنترنت وغيرىا .
 ىدف البحث :

فى التعرف عمى فاعمية كتاب إلكترونى فى كرة اليد لطالب الصف األولى  ييدف البحث الحالى     
 اإلعدادى عمى تحسن مستوى التحصيل الميارى والمعرفى وذلك من خالل :

 إعداد كتاب إلكترونى فى كرة اليد لمصف األول اإلعدادى األزىرى . -ٔ
توى األداء الميارى لبعض ميارت التعرف عمى تأثير الكتاب اإللكترونى فى كرة اليد عمى تحسن مس -ٕ

 كرة اليد .
 التعرف عمى تأثير الكتاب اإللكترونى فى كرة اليد عمى تحسن مستوى التحصيل المعرفى فى كرة اليد  -ٖ

 فروض البحث :



توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات القياس القبمي ، والبعدي لممجموعة الضابطة فى  -ٔ
 والمعرفى لصالح القياس ألبعدي . مستوى التحصيل الميارى

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات القياس القبمي، والبعدي لممجموعة التجريبية فى مستوى  -ٕ
 التحصيل الميارى والمعرفى لصالح القياس ألبعدي .

التجريبية ، توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات القياس البعدى بين كال من المجموعة  -ٖ
 والضابطة فى مستوى التحصيل الميارى والمعرفى لصالح المجموعة التجريبية .

 مصطمحات البحث : 
نشاط إنسانى مقصود يتضمن عناصر وأبعاد محددة وطرائق وأساليب ونماذج ومداخل  التدريس : -1

التعميمية  وميارات ومواقف يتم من خالليا إعطاء المعمومات وطرح األسئمة وتقويم النتائج
 ( ٖٔ:  ٔ) المقصودة .

عممية تقديم محتوى تعميميى إلكترونى عبر الوسائط المتعددة عمى الكمبيوتر  التعميم اإللكترونى : -2
وشبكاتة إلى المتعمم بشكل يتيح لة إمكانية التفاعل النشط مع ىذا المحتوى ومع المعمم ومع أقرانة سواء 

وبالسرعة كان ذلك بصورة متزامنة أو غير متزامنة ، وكذلك إمكانية أتمام ىذا التعميم فى الوقت والمكان 
 ( ٖٚ:  ٛٔالتى تناسبة . ) 

ى مكان بإستخدام تقنيات أى وقت و أمنظومة تعميمية لتقديم البرامج التعميمية لممتعممين فى أو ىى      
المعمومات واإلتصاالت التفاعمية لتوفير بيئة تعميمية متعددة المصادر ومتزامنة وغير متزامنة باإلعتماد 

 ( ٖٔ:  ٕ)  والتفاعمى .عمى التعميم الذاتى 
ىو برنامج يعتمد عمى النصوص ، باإلضافة إلى مجموعة والمثيرات والصورة  الكتاب اإللكتروني: -3

والمرسومة والمتحركة ، ويقدم ىذا الكتاب عن طريق الحاسب اآللي وشبكاتو واألقراص المدمجة من 
 ( ٜٖٔ:  ٚٔخالل جياز الحاسوب أو الياتف المحمول. ) 

 

 

 

 

 

 

 



 



 الدراسات المرجعية : 

 الدراسات المرجعية العربية :

 

 أىم النتائج العينة المنيج ىدف البحث عنوان البحث السنة اسم الباحث م
محمد حسن محمد  1

 حسن
 (14 ) 

فاعمية مقرر إلكترونى لرفع االثقال  2115
عمى نواتج التعمم المستيدفة لطالب 

 الرياضية .كمية التربية 

التعرف عمى فاعمية المقرر 
اإللكترونى عمى نواتج التعمم 
المعرفية والميارية والوجدانية 

 لمقرر رفع االثقال .

المنيج التجريبى ذو 
التصميم التجريبى 
لمجموعتين أحداىما 
تجريبية واالخرى 

 ضابطة .

بمغ حجم العينة 
(  36المستخدمة ) 

طالبا من طالب 
 شعبة التدريس بكمية
التربية الرياضية 
 جامعة المنصورة .

فاعمية المقرر اإللكترونى عمى 
تحسن نواتج التعمم المعرفية 
والوجدانية ، عدم وجود تأثير 
إيجابى لممقرر اإللكترونى 

 عمى النواتج الميارية .

 حسين صالح جوىر  2
 (4 ) 

 قائم إلكتروني مقرر تصميم فعالية 2115
 بالمعمومات االحتفاظ ستراتيجياتإ عمى

 لطالبات التعمم أثر وبقاء في التحصيل
 التربية بكمية البدنية التربية قسم

 في دولة الكويت . األساسية

 ستراتيجياتإ تفعيل أثر عرفةم
 تصميم عند بالمعمومات االحتفاظ

 عمي المقررات اإللكتروني
 التعمم أثر الدراسي وابقاء التحصيل

 ( 1العاب المضرب )  مقرر في
التربية البدنية بكمية التربية لطمبة 

 األساسية بدولة الكويت .

 التجريبي شبو المنيج
التجريبى  بتصميم

 يبيةر التج ممجموعتينل
 والضابطة

بمغ حجم العينة 
(  33المستخدمة ) 

طالبا من الطالب 
المسجمين لمقرر 
العاب المضرب 
مقسمة إلى 

 مجموعتين .

وجود فروق دالة احصائية 
طالبات  بين متوسطى درجات

المجموعة التجريبية وطالبات 
المجموع الضابطة فى االختبار 
التحصيمى لصالح المجموعة 

 التجريبية .



 

 أىم النتائج العينة المنيج ىدف البحث عنوان البحث السنة اسم الباحث م
 عبدالرحمه شاهيناز 3

 عثمان
 (7 ) 

 إلكتروني لمقرر مقترح تصور فاعمية 2116
 التحصيل عمى التعميم تقنيات في

 . المقرر نحو تجاهواإل  الدراسي

 مقرر يةمفاع ىمع التعرف إلى
 التعميم تقنيات في إلكتروني

 بعفيف التربية يةمبك تصالواإل 
 طالبلم الدارسي التحصيل ىمع

 . المقرر نحو واالتجاه

المنيج التجريبى ذو 
التصميم التجريبى 
لمجموعتين أحداىما 
تجريبية واالخرى 

 ضابطة .

بمغ حجم العينة 
 طالباً (  51المستخدمة ) 

 المستوى طالب من
 لمقرر ينمالمسج السابع
 تصالواإل  يممالتع تقنيات
 الثاني رسياالد بالفصل

 . الجامعي عاممل

 داللة ذات فروق وجود
 البعدي القياس في إحصائية

 المجموعتين من كل بين
 في والضابطة التجريبية
 لصالح الدارسي التحصيل
 .التجريبية المجموعة

 حسين صالح عبد المة  4
 (5 ) 

 عمى مقترح إلكتروني مقرر فاعمية 2116
 الطاولة في كرة االرسال ميارة تعمم

 بدولة المتوسطة المرحمة لتالميذ
 الكويت .

التعرف عمى فاعمية مقرر 
إلكترونى مقترح عمى تعمم 
ميارة االرسال فى كرة الطالولة 

المتوسطة لتالميذات المرحمة 
 بدولة الكويت .

المنيج التجريبى ذو 
التصميم التجريبى 
لمجموعتين أحداىما 
تجريبية واالخرى 

 ضابطة .

بمغ حجم العينة 
( من  61المستخدمة ) 

تالميذ المرحمة المتوسطة 
بمنطقة االحمدى بدولة 

 الكويت .

البرنامج التعميمى المقترح 
اإللكترونى فى تنس الطالولة 

ساىم بطريقة  عمى اإلنترنت
إيجابية فى تعميم ميارات تنس 
الطاولة قيد البحث الفراد 

 المجموعة التجريبية .

 

 



 ثانيا : الدراسات المرجعية االجنبية :

 أىم النتائج العينة المنيج ىدف البحث عنوان البحث السنة اسم الباحث م
 ىوانج ولي ووانج 5

(Hwang , Lai, & 
Wang ) 

 (21 ) 

تعزيز أثر الكتاب اإللكترونى التفاعمى فى  2115
الكفاءة الذاتية لمطالب في تعمم الرياضيات 

 . ستراتيجية الفصول المقموبةإودعم 

التعرف عمى أثر الكتاب 
اإللكترونى التفاعمى فى 
تعزيز الكفاءة الذاتية لمطالب 
في تعمم الرياضيات ودعم 

  ستراتيجية الفصول المقموبةإ

ذو المنيج التجريبى 
التصميم التجريبى 
لمجموعتين أحداىما 
تجريبية واالخرى 

 ضابطة .

بمغ حجم العينة 
(  41المستخدمة ) 

طالبا من طالب 
المرحمة المتوسطة 
بالصين مقسمة إلى 

 مجموعتين .

ساىم الكتاب اإللكتروني 
التفاعمي في تحميل سموك 

، وذلك من  الطالب المعرفي
 بأنظمة إدارة التعمم خالل ربطو

وزيادة فى دافعية الطالب نحو 
 التعمم بشكل أفضل .

 زىان كنيدي وتشيسون 6
-(Zhang

Kennedy& 
Chiasson,)  

 (21 ) 

يجابيا لمكتب اإللكترونية التفاعمية اإل األثار 2116
 . عمى توجيات الطالب

التعرف عمى األثار اإليجابية 
الستخدام الكتب اإللكترونية 
التفاعمية فى توجية الطالب 

 خالل المرحل الدراسية .

المنيج الوصفى من 
عداد  خالل تصميم وا 

لقياس إستبيان 
والتعرف عمى دور 
الكتب اإللكترونية 

 لممتعمميمن .

بمغ حجم العينة 
( 151المستخدمة )

طالبا من طالب 
المراحل المتوسطة 

 بالمدارس .

أن الكتاب اإللكتروني لو 
 جاذبية ومتعة بالنسبة لمطالب

كما كان لمكتاب اإللكتروني  ،
أثر إيجابي عند استخدامو في 

، وكان  الفصول المقموبة
بمثابة أداة معززة لتمك 

 . ستراتيجيةاإل

 

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89


 : خطة البحث أوال:
 منيج البحث : -1

تحقيقا ألىداف البحث وفروضة استخدم الباحث المنيج التجريبيى باستخدام التصميم      
التجريبيى لمجموعتين أحداىما تجريبية واالخرى ضابطة وبتطبيق القياسات القبمية والقياسات 

 البعدية وذلك لمالئمتو لطبيعة البحث .
 مجتمع البحث : -ٕ

يتمثل مجتمع البحث فى طالب الصف االول اإلعدادى بمعيد مجمع بدر األزىرى التابع      
( طالبًا والمقيدين خالل العام  ٛٙإلدارة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج والبالغ عددىم ) 

 م . ٕٕٔٓ/  ٕٕٓٓالدراسى 
 عينة البحث : -ٖ

تمع البحث من طالب الصف األول مجمع تم أختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من مج     
( طالبًا  ٓٗبدر األزىرى التابع إلدارة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج ، حيث بمغ عددىا ) 

( طالبًا ، والمجموعة األخرى ضابطة  ٕٓمقسمة إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددىا) 
برنامج التعميمى الكتاب ( طالبًا ، حيث طبق عمى المجموعة التجريبية ال ٕٓوعددىا ) 

اإللكترونى فى كرة اليد والمعدة من قبل الباحث ، وعمى المجموعة الضابطة طريقة الشرح 
( طابًا كعينة استطالعية من نفس مجتمع البحث وخارج  ٘ٔوالنموذج ، ىذا باالضافة إلى ) 

 عينة البحث األساسية .
 ( 3جـــدول ) 

 توصيف االحصائى لعينة البحث

نسبة عينة  البحثمجتمع 
البحث من 
 المجتمع

عينة البحث 
 الكمية

العينة 
 االستطالعية

 عينة البحث األساسية
المجموعة 
 التجريبية

 المجموعة الضابطة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
68 111% 55 81,88

% 
41 58,82

% 
15 22,16% 21 29,41% 21 29,41% 

% ( من مجتمع  ٛٛ,ٓٛ( أن عينة البحث الكمية كانت نسبتيا )  ٖيتضح من جدول )      
( طالب لعدم  ٘طالب بقاقون لالعادة و )  ٛ( طالبًا منيم  ٖٔالبحث ، وقد تم استبعاد ) 

( طالبًا كعينة  ٘ٔ% ( ، كم تم اختيار) ٕٔ,ٜٔالتزاميم أثناء اجراء القياسات ، وكانت نسبتيم ) 
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(  وذلك إلجراء المعامالت العممية لالختبارات الميارية % ٙٓ,ٕٕاستطالعية ونسبتيم ) 
 والمعرفية المستخدمة فى البحث.

 أسباب اختيار عينة البحث : -4
 تم اختيار عينة البحث بناء عمى األسباب ااَلتية :

 سيولة الحصول عمى عينة البحث .  -
 جميع أفراد العينة يخضعون لخطة دراسية واحدة . -
 من الطالب لتطبيق البرنامج عمييم . توافر عدد كافٍ  -
 سيولة التواجد والتجمع الدائم لعينة البحث خالل فترة تطبيق البحث . -
 جميع الطالب فى مرحمة سنية متقاربة . -
 إمكانية توافر االدوات واألجيزة الالزمة لتطبيق البحث بالمعيد . -
 تجانس عينة البحث : -5

جانس بين مجموعتى البحيث فيى بعيض المتغييرات التيى لييا عالقية وقد قام الباحث بإيجاد الت     
الييوزن ( ، والقييدرات البدنييية لعينيية  –الطييول  –بنتييائج البحييث وىييى بعييض معييدالت النمييو ) السيين 

 ( يوضح تجانس عينة البحث فى معدالت النمو والقدرات البدنية . ٘البحث المختارة وجدول ) 

 (  4) جدول
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة في معدالت النمو   

 41ن=                          

( المتوسط الحسابى والوسيط واإلنحراف المعيارى وأقيل وأكبير قيمية والميدى ٗيوضح جدول )     
 القدرات البدنية (   -وااللتواء والتفمطح لممتغيرات األساسية ) معدالت النمو

( ٖٚ,ٔ: ٙٛ,ٓتييرواح بييين ) لمعييدالت النمييو ن معامييل االلتييواء أ ( ٗ)  ويتضييح ميين جييدول     
ومعمامييييل االلتييييواء لمقييييدرات البدنييييية تراوحييييت مييييا بييييين ) ، ( ٚٙ,ٓ-: ٚ٘,ٓ-الييييتفمطح  )معامييييل و 

يقع االلتيواء واليتفمطح بيين ( و  ٕٛ,ٓ:  ٚ٘,ٓ( ومعمامل التمفطح تراوح ما بين )  ٛٛ,ٓ:  ٛٗ,ٓ
 مما يشير إلى أن إعتدالية العينة في المتغيرات األساسية . ٖ± 

وحدة  المتغير  م
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

اكبر  اقل قيمة المعيارى
 التفمطح االلتواء المدى قيمة

مو
 الن
الت

معد
 

 ٖٙ,ٓ- ٖٚ,ٔ ٓٓ,ٕ ٓٓ,ٖٔ ٓٓ,ٕٔ ٜٚ.ٓ ٓٓ,ٕٔ ٖٓ,ٕٔ سنة  السن
 ٚ٘,ٓ- ٖٜ,ٓ ٓٓ,ٜ ٓٓ,ٖٚٔ ٓٓ,ٖٗٔ ٖٙ,ٔ ٓٓ,ٖٖٔ ٘ٛ,ٖ٘ٔ سم  الطول
 ٚٙ,ٓ- ٙٛ,ٓ ٓٓ,ٜٔ ٜٙ,ٜٖ ٓٚ,ٖٙ ٖٛ,ٖ ٓٓ,ٖٚ ٖٛ,ٖٛ ث كجم الوزن
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 تجانس مجموعتى البحث وداللة الفروق في القياس القبمى: 
 (5)جدول 

                            األساسيةممتغيرات تجانس مجموعتي البحث وداللة الفروق بينيما في القياس القبمى ل
 41= 2ن+ 1ن

 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت، ف دال عند

المجموعيييية ميييين  )ع( لكييييل المعيييييارى )م( واإلنحييييراف ( المتوسييييط الحسييييابى٘يوضييييح جييييدول)     
ف( الفيييروق واختبيييار ليفيييين ) )ت( لدالليييةوكيييذلك نتيييائج اختبيييار الضيييابطة والمجموعييية التجريبيييية، 

 .( لكل منيما sigبين المجموعتين ومستوى الداللة ) لمتجانس

( ٖٓ,ٓ: ٘ٓ,ٓتراوحييييت بييييين )( لمتغيييييرات النممييييو ت  ) ن قيمييييةأ (٘) ويتضييييح ميييين جييييدول     
، كما تراوحت قيمة ) ت ( لمقيدرات البدنيية ميا بيين) ( ٓٓ,ٕ: ٔٚ,ٓبيّن)تراوح  sig بمستوى داللة

ليى إمميا يشيير  (٘ٓ.ٓ)كبير مين أوىو (  ٜٔ,ٓ:  ٖٙ,ٓ)  Sig( بمستوى داللة  ٕٛ,ٓ:  ٕٓ,ٓ
 . االساسيةعدم وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين في المتغيرات 

:  ٜٙ,ٓتراوحييييت بييييين ) يييييرات النمييييو ( لمتغف) قيمييييةن أأيضييييا  ( ٘)  ويتضييييح ميييين جييييدول     
، وقيمة ) ف ( لمقدرات البنية تراوحت ميا بيين ( ٚ٘,ٓ: ٜٔ,ٓ( بمستوى داللة تراوح بين ) ٛٚ,ٔ

مميا  (٘ٓ.ٓ)كبر من أوىو (  ٓٙ,ٓ:  ٕٔ,ٓ( وبمستوى داللة تراوح ما بين )  ٖٗ,ٔ:  ٛٛ,ٓ) 
 . األساسيةيشير لتجانس المجموعتين  في المتغيرات 

كييذلك قييام الباحييث بإيجيياد التوصيييف اإلحصييائى لعينيية البحييث واعتدالييية العينيية فييي االختبييار      
 المعرفى ومستوياتو وكذلك كما ىو موضح بالجدول التالى :

 
 
 
 

وحدة  المتغير  م
 القياس

 التجانس  داللة الفروق التجريبية   الضابطة  
 sig ف sig ت ع م ع م

مو
 الن
الت

معد
 

 ٚ٘,ٓ ٔٔ,ٔ ٓٓ,ٕ ٕٓ,ٓ ٖٙ,ٔ ٓٗ,ٕٔ ٚٔ,ٔ ٕٓ,ٕٔ سنة السن
 ٖٕ,ٓ ٛٚ,ٔ ٔٚ,ٓ ٖٓ,ٓ ٔ٘,ٕ ٓٚ,ٖ٘ٔ ٖٙ,ٖ ٓٓ,ٖٙٔ سم  الطول
 ٜٔ.ٓ ٜٙ,ٓ ٖٛ,ٓ ٘ٓ,ٓ ٔٔ,ٖ ٖ٘,ٖٛ ٜٙ,ٕ ٓٗ,ٖٛ ث كجم الوزن
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 ( 6)جدول 
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة في االختبار المعرفى ومستوياتو

 41=  2+ ن 1ن
    

( المتوسط الحسابى والوسيط واإلنحراف المعيارى وأقيل وأكبير قيمية والميدى ٙيوضح جدول )     

 وااللتواء والتفمطح لالختبار المعرفى.  

اليتفمطح  معاميل ( و ٔٗ,ٓ: ٖٚ,ٓن معاميل االلتيواء تيرواح بيين ) أ ( ٙ)  ويتضح مين جيدول     
مميييا يشيييير إليييى أن إعتداليييية العينييية فيييي  ٖ± يقيييع االلتيييواء واليييتفمطح بيييين و ( ٕٚ,ٔ -:ٖٙ,ٓ -)

 االختبار المعرفى ومستوياتو. 

كييذلك قييد عمييد الباحييث إلييى إيجيياد التجييانس بييين مجمييوعتى البحييث التجريبييية والضييابطة بييين      
 القياسين القبمى والبعد لممتغيرات المعرفية وكانت كاالتى :

 (7)جدول 
 تجانس مجموعتي البحث 

 وداللة الفروق بينيما في القياس القبمى لالختبار المعرفي ومستوياتو
 41= 2=ن1ن

 

وحدة  المتغير  م
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

اكبر  اقل قيمة المعيارى
 التفمطح االلتواء المدى قيمة

 ٖٙ,ٓ- ٖٚ,ٓ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٓٔ ٓٓ,ٙ ٚٔ,ٕ ٓٓ,ٛ ٖٖ,ٛ درجة الحفظ والتذكر  1
 ٕٚ,ٔ- ٔٗ,ٓ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٓٔ ٓٓ,ٙ ٜٓ,ٕ ٓٓ,ٛ ٕٛ,ٛ درجة الفيم واالستيعاب    2
 ٗٛ,ٓ- ٜٖ,ٓ ٓٓ,ٗ ٓٓ,ٜ ٓٓ,ٙ ٜٙ,ٔ ٓٓ,ٚ ٕٙ,ٚ درجة التطبيق  3
 ٗٚ.ٕ- ٚٔ,ٔ ٓٓ,ٗٔ ٓٓ,ٜٕ ٓٓ,ٛٔ ٕٕ,ٙ ٓٓ,ٖٕ ٖٔ,ٕٗ درجة االختبار المعرفى ككل  4

 المتغير  م
وحدة 
 القياس

 التجانس  داللة الفروق التجريبية   الضابطة  
 sig ف sig ت ع م ع م

 ٓٚ.ٓ ٕٛ,ٓ ٜٓ,ٔ ٔٙ,ٕ ٖٚ,ٔ ٖٓ,ٛ ٖٜ,ٓ ٖٙ,ٛ درجة الحفظ والتذكر  1
 ٜٓ.ٓ ٚٓ.ٓ ٛٙ,ٓ ٘ٗ,ٕ ٚٗ,ٔ ٙٓ,ٛ ٚٙ,ٔ ٓ٘.ٛ درجة الفيم واالستيعاب    2
 ٛٛ.ٓ ٖٛ.ٓ ٖٚ,ٓ ٚٔ,ٖ ٜٙ,ٔ ٜٙ.ٚ ٜٔ,ٔ ٘٘.ٚ درجة التطبيق  3
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 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت، ف دال عند

المجموعييية لكيييل مييين  )ع(  نحيييراف المعييييارىواإل )م(  ( المتوسيييط الحسيييابىٚيوضيييح جيييدول)     
لدالليية الفيييروق واختبيييار ليفيييين )ف(   ( ت)وكييذلك نتيييائج اختبيييار الضييابطة والمجموعييية التجريبيييية، 

 ( لكل منيما sigلمتجانس بين المجموعتين ومستوى الداللة )

: ٘ٗ.ٕتراوحييت بييين )لالختبييار المعرفييى ومسييتوياتو ن قيميية ت أ ( ٚ)  ويتضييح ميين جييدول     
لييى إممييا يشييير  (٘ٓ.ٓ)كبيير ميين أ( وىييو ٜٓ.ٔ: ٛٙ.ٓ(تييراوح بييين  sig ( بمسييتوى داللييةٚٔ.ٖ

 االختبار المعرفى ومستوياتوعدم وجود فروق دالة احصائيا بين المجموعتين في 

( بمسيتوى داللية ٖٛ.ٓ :ٚٓ.ٓ)تراوحيت بيين ( ف) قيميةن أأيضيا  ( ٚ)  ويتضح من جدول     
االختبيار  المجميوعتين فييمميا يشيير لتجيانس  (٘ٓ.ٓ)مين  أكبر( وىو ٜٓ.ٓ: ٓٚ.ٓ)تراوح بين 

 المعرفى ومستوياتو 

كذلك قد عمد الباحث إليى إيجياد التوصييف اإلحصيائى لعينية البحيث فيى المتغييرات المياريية      
 قيد البحث  وكذلك كما ىو موضح بالجدول التالى :

 ( 8)جدول 
  التوصيف اإلحصائى لعينة البحث واعتدالية العينة لممتغيرات الميارية 

 41ن=                        
 

 قل وأكبر قيمة  أنحراف المعيارى و ( المتوسط الحسابى والوسيط واإل ٛ يوضح جدول )

 ٚٙ.ٓ ٕٓ,ٔ ٖٗ.ٔ ٜ٘,ٕ ٜٜ.ٕ ٖٚ.ٕٕ ٜٔ.ٔ ٖٚ.ٕٔ درجة االختبار المعرفى ككل  4

وحدة  المتغير  م
 القياس

المتوسط 
االنحراف  الوسيط الحسابى

اكبر  اقل قيمة المعيارى
 التفمطح االلتواء المدى قيمة

 ٔٔ,ٓ- ٖٙ,ٓ ٓٓ,ٖ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٖٔ,ٔ ٓٓ,ٗ ٘ٙ,ٗ درجة مسك واستالم الكرة 1
 ٕٔ,ٓ- ٔٚ,ٓ ٓٓ,ٖ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٕٚ,ٔ ٓٓ,ٗ ٕٚ,ٗ درجة تنطيط الكرة  2
 ٚٔ,ٓ- ٜٙ,ٓ ٓٓ,ٗ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٜٙ,ٓ ٓٓ,ٗ ٜٙ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3
 ٜٕ,ٓ- ٚ٘,ٓ ٓٓ,ٗ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٙٛ,ٓ ٓٓ,ٖ ٜٚ,ٖ درجة التمريرة الصدرية  4
 ٗ٘.ٓ- ٗٛ,ٓ ٓٓ,ٗ ٓٓ,٘ ٓٓ٘,ٖ ٖٙ,ٔ ٓٓ,ٗ ٜٚ,ٗ درجة التصويب الكرباجى 5
 ٖٚ,ٓ- ٜٔ,ٓ ٓٓ,ٖ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٘ٔ,ٕ ٓٓ,ٖ ٜٜ,ٖ درجة الميارات الدفاعية 6
 ٔ٘,ٓ- ٔٛ,ٓ ٓٓ,ٖ ٓٓ,٘ ٓٓ,ٖ ٜٙ,ٔ ٓٓ,ٖ ٚٛ,ٖ درجة الخداع 7
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 .  المياريةوالمدى وااللتواء والتفمطح لممتغيرات 
-والييييتفمطح )( ٜٔ,ٓ: ٚ٘,ٓ)ن معامييييل االلتييييواء تييييرواح بييييين أ ( ٛ)  ويتضييييح ميييين جييييدول     
عتداليييية العينييية فيييي المتغييييرات إليييى إمميييا يشيييير  ٖ± ( يقيييع االلتيييواء واليييتفمطح بيييين ٖٚ,ٓ-:ٔٔ,ٓ

 . الميارية
 ( 9)جدول

                            تجانس مجموعتي البحث وداللة الفروق بينيما في القياس القبمى لممتغيرات الميارية
 41= 2=ن1ن

 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig دال عندت، ف 

المجموعييية مييين  )ع( لكيييل المعييييارى الحسيييابي )م( واإلنحيييراف( المتوسيييط ٜ) يوضيييح جيييدول     
ف( الفيييروق واختبيييار ليفيييين ) )ت( لدالليييةوكيييذلك نتيييائج اختبيييار الضيييابطة والمجموعييية التجريبيييية، 

 ( لكل منيما sigبين المجموعتين ومستوى الداللة ) لمتجانس

( ٗٔ.ٖ: ٔٔ,ٔ.ٓتراوحيييت بيييين )لممتغييييرات المياريييية ن قيمييية ت أ (ٜ) ويتضيييح مييين جيييدول     
ليى عيدم وجيود إمميا يشيير  (٘ٓ.ٓ)كبر من أ( وىو ٖٙ.ٔ: ٕٚ.ٓ(تراوح بين  sig بمستوى داللة
 المتغيرات الميارية.حصائيا بين المجموعتين في إفروق دالة 

( بمسيتوى داللية ٜٖ.ٔ :ٚٙ.ٓ)تراوحيت بيين ( ف) قيميةن أأيضيا  ( ٜ)  ويتضح من جدول     
المتغييرات  المجموعتين فييمما يشير لتجانس  (٘ٓ.ٓ)من  أكبر( وىو ٔٙ.ٓ: ٕٛ.ٓ)تراوح بين 
 الميارية.

 
 

وحدة  المتغير  م
 القياس

 التجانس  داللة الفروق التجريبية  الضابطة  
 sig ف sig ت ع م ع م

 ٚٗ.ٓ ٘ٛ.ٓ ٓٙ.ٔ ٔٔ,ٔ ٕٙ.ٔ ٛٙ,ٗ ٗٚ.ٔ ٕٙ,ٗ درجة مسك واستالم الكرة 1
 ٕ٘.ٓ ٚٙ.ٓ ٖٙ.ٔ ٚٓ,ٕ ٗٙ.ٔ ٕٚ,ٗ ٖٛ.ٔ ٕٚ,ٗ درجة تنطيط الكرة  2
 ٜٕ,ٓ ٚٚ,ٓ ٘ٙ,ٓ ٖٙ,ٕ ٖٛ,ٔ ٘ٚ,ٗ ٕٙ,ٕ ٖٙ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3
 ٔٙ,ٓ ٓٛ,ٓ ٜٗ,ٓ ٗٔ,ٖ ٜٖ,ٔ ٜٛ,ٖ ٓٙ,ٕ ٜٙ,ٖ درجة التمريرة الصدرية  4
 ٖٙ,ٓ ٗٔ,ٔ ٖٛ,ٓ ٜٔ,ٔ ٚٔ,ٕ ٚٚ,ٚ ٖٛ,ٔ ٔٛ,ٗ درجة التصويب الكرباجى 5
 ٕٛ.ٓ ٜٖ.ٔ ٕٚ.ٓ ٚ٘,ٕ ٓٚ.ٔ ٜٛ,ٖ ٘ٙ.ٔ ٓٓ,ٗ درجة الميارات الدفاعية 6
 ٜٗ,ٓ ٜٗ,ٓ ٙٔ,ٔ ٜٛ,ٕ ٔٗ,ٔ ٜٔ,ٖ ٖٙ,ٔ ٙٛ,ٖ درجة الخداع 7
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 (11)جدول 
 التوصيف اإلحصائى لمجتمع البحث فى متغيرات القدرات البدنية

 
 م

 
 المتغيرات

 التجانس التكافو
 Tقيمة المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 Tقيمة

 الجدولية
 معامل اإللتواء

 التجريبية الضابطة ع-+ س   ع-+ س  
  ٗٚٔ,ٗ ٕٙ,ٓ ٜٙ,ٗ ٚٚ,ٓ ٘٘,ٗ السرعة االنتقالية ) ث ( 1

ٔ,ٚٚٛ 
ٓ,ٕٚ ٓ,ٚٚ 

 ٜٚ,ٓ ٓٛ,ٓ ٕٖٙ,ٗ ٜٓ,ٔ ٘ٗ,ٛ ٕٛ,ٓ ٚٔ,ٛ السرعة الحركية ) عدد ( 2
 ٙٛ,ٓ ٜٙ,ٓ ٜٔٗ,ٖ ٕٜ,ٓ ٙ٘,ٚ ٖٔ,ٔ,ٓ ٜٙ,ٚ القوة المميزة بالسرعة ) متر ( 3
 ٗٚ,ٓ ٙٚ,ٓ ٖٖٙ,ٙ ٚٔ,ٔ ٚٗ,ٓٔ ٖٗ,ٔ ٜٙ,ٓٔ الرشاقة ) عدد ( 4
 ٜٔ,ٓ ٖٛ,ٓ ٖٚٗ,ٙ ٖٙ,ٔ ٖٚ,ٔٔ ٙٛ,ٓ ٔٗ,ٔٔ المرونة ) سم ( 5
 ٛٚ,ٓ ٕٜ,ٓ ٗٔٚ,٘ ٖٕ,ٔ ٔٔ,ٕٛ ٜٛ,ٓ ٜٚ,ٕٚ التوافق ) ث ( 6
 ٛٙ,ٓ ٛٛ,ٓ ٘ٗٙ,ٗ ٜٛ,ٓ ٜٔ,ٛ ٗٔ,ٔ ٕٔ,ٛ الدقة ) درجة ( 7

لممجموعتين التجريبية والضابطة من  البحث  ( توصيف عينة ٓٔرقم )  يوضح الجدولو      
حيث المتوسط الحسابي واألنحراف المعياري لمتغيرات القدرات البدنية ،  كما يتضح أن معامل 

مما يدل عمى تجانس وتكافؤ واعتدالية توزيع ( ٖ ±األلتواء لدى المجموعتين تراواح مابين )
 . البحث فى المتغيرات البدنية قيد البحثعينتي 

 وسائل وأدوات جمع البيانات :  -8
قيييام الباحيييث بييياإلطالع عميييى المراجيييع والدراسيييات السيييابقة بغيييرض االسيييتفادة منييييا فيييى كيفيييية      

جيييراء االختبيييارات المياريييية والمعرفيييية  وىيييى  تصيييميم اسيييتمارة اسيييتطالع اليييرأى ، وكيييذلك تحدييييد وا 
 كاالتى :

 زة واألدوات المستخدمة فى البحث :األجي -أ

اعتمد الباحث فى جمع البيانيات والمعموميات الخاصية بالبحيث عميى عيدد مين األدوات والتيى      
 منيا :

 أجيزة حاسب َالى . -ٔ

 اقراص ممغنطة عمييا المجتوى التعميمى ) الكتاب اإللكترونى ( -ٕ

 جياز رستاميتر لقياس الطول القرب سنيمتر . -ٖ

 ان طبر لقياس الوزن القرب جرام .ميز  -ٗ
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 عدد من الكرات اليد تتناسب مع عينة البحث . -٘

 اقماع . -ٙ

 طباشير ومسطرة مدرجة . -ٚ

 ( كجم . ٘,ٔكرات طبية وزن الكرة )  -ٛ
 استمارة استطالع ا راء الخبراء : -ب

 حيث تم استخدام ىذة االستمارة لتحديد ااّلتى :     
 إستطالع اراء الخبراء فى اختبار التحصيل المعرفى ) إعداد الباحث ( مرفق )(  -ٔ
إستطالع رأى الخبراء فى صالحية ومناسبة استخدام الكتاب اإللكترونى المعد من قبل  -ٕ

عمييا  C.Dالباحث لميارات كرة اليد المختارة قيد البحث ، وذلك من خالل عرض اسطوانة 
 الكتاب اإللكترونى المعد من قبل الباحث وما يحتوية من ميارات كرة اليد المختارة  مرفق )( .

 ( 11جدول ) 
 استجابة الخبراء فى استطالع ّارائيم نحو البرنامج التعميمى

 ٚن= 
 
 م

 
 المحتوى

 النسبة المئوية لال راء را ى الخبير
 النسبة التكرار غير مناسب مناسب

 %ٓٓٔ ٚ - ٚ وضوح اليدف العام من الكتاب اإللكترونى . 1
 %ٓٓٔ ٚ - ٚ وضوح االىداف المعرفية والميارية والوجدانية لمكتاب  2
القائمة  –وضوح مقدمة وعرض الكتاب ) االفتتاحية  3

 الرئيسية (
ٙ ٔ ٙ ٛ٘,ٚٔ % 

وضوح وعرض مراحل االداء لجميع ميارات كرة اليد  4
 المختارة بوضوح .

ٙ ٔ ٙ ٛ٘,ٚٔ % 

وضوح الخطوات الفنية والتعميمة لكل ميارة من  5
 ميارات كرة اليد المختارة .

ٙ ٔ ٙ ٛ٘,ٚٔ % 

وضوح المادة التعميمية المقدمة لممتعمم من حيث  6
النص المكتوب والصورة ومقطع الفيديو لكل خطوة 

 تعميمية وفنية لمميارت المختارة .

ٚ - ٚ ٔٓٓ% 

 % ٔٚ,٘ٛ ٙ ٔ ٙمناسبة حجم الخطوط والوانيا واتساقيا مع البرنامج  7
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 المستخدم .
مناسبة طريقة العرض المستخدمة مع المتعممين من  8

 حيث سرعة العرض أو بطئة .
ٚ - ٚ ٔٓٓ% 

مناسبة عرض كل مرحمة من مراحل الكتاب أمام  9
سيولة  –المتعممين من حيث ) شكل األداء الحركى 

عرض محتوى  –االنتقال بين اجزاء الكتاب بسيولة 
اختيار المتعمم لممحتوى الذى  –الكتا بشكل متتابع 

 يريد تعممة ( .

ٚ - ٚ ٔٓٓ% 

وضوح جميع الفديوىات والصور المستخدمة فى تعميم  11
 ميارات كرة اليد .

ٙ ٔ ٙ ٛ٘,ٚٔ % 

 % ٔٚ,٘ٛ ٙ ٔ ٙ وضوح ومناسبة أساليب التقويم المستخدمة فى الكتاب  11

 
( أن نسبة موافقة الخبراء عمى الكتاب اإللكترونى المقترح والمعد من  ٔٔيضح من جدول )      

% ( وقد ارتضى الباحث نسبة ٓٓٔ% :  ٔٚ,٘ٛقبل الباحث تراوحت ىذة النسبة ما بين إلى ) 
% ( مما يدل عمى قوة ىذا الكتاب اإللكترونى وتأثيرىا الواضح فى العممية  ٓٛموافق ) 
 التعميمة.

 بيانات ) تصميم الباحث ( :استمارة تسجيل ال -ج
قام الباحث بتصميم استمارة لتسجيل البيانات الخاصة بقياسات الدراسة وقد احتوت عمى      

 ثالثة أجزاء رئيسية كما يمى :
وىو خاص بتسجيل البيانات بيدف استخداميا فى إجراء التجانس والتكافو  الجزء األول : -ٔ

 تجربة األساسية ( وتضمنت تمك االستمارة البيانات االتية :  لعينة البحث األساسية ) قبل إجراء ال
 تصنيف المجموعة تجريبية وضابطة ( . –بيانات تعريفية ومنيا ) اسم الطالب  -
الوزن ( والقدرات البدنية وبالقياسات  –الطول  –بيانات خاصة بمتغيرات النمو ) السن  -

 األداء الميارى  ( .  –الموضوعية الخاصة بالدراسة ) التحصيل المعرفى 
وىو خاص بتسجيل البيانات بيدف استخداميا فى إجراء المعامالت العممية  الجزء الثانى : -ٕ

 لالختبار والمقاييس المستخدمة ، أى لمتأكد مما يمى :
 المعامالت العممية لالختبار التحصيمى ) الصدق والثبات ( . -
 الميارى .المعامالت العممية الختبار األداء  -
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وىو خاص بتسجيل البيانات بعد االنتياء من التجربة األساسية بيدف  : الجزء الثالث -ٖ
التعرف عمى تأثير استخدام الكتاب اإللكترونى المقترحة عمى مستوى التحصيل المعرفى واألداء 

 الميارى لعينة البحث المختارة .
 االختبارات الميارية :  -7

بييا الباحيث عميى بعيض مييارات كيرة الييد المقيررة عميى طيالب الصيف  اقتصيرت الدراسية التيى قيام
األول اإلعييييدادى األزىييييرى طبقييييا لمنييييياج التربييييية الرياضييييية المقييييرر عمييييى طييييالب الصييييف األول 
اإلعييدادى األزىييرى ، وتييم إجييراء القياسييات الخاصيية بمسييتوى األداء الميييارى عيين طريييق لجنيية ميين 

اثنيييان مييين  –السيييادة األسييياتذة ) الميييدرس األول بالمعييييد  المحكميييين ) لجنييية التقيييييم ( المكونييية مييين
( محكميين مرفيق  ٖالموجيين فى مجال التربية الرياضية بالمعاىيد األزىريية ( ، والبيالغ عيددىم ) 

 )( وتم االتفاق بين المحكمين ) لجنة التقييم ( عمى وضع المعايير ااّلتية لتقييم األداء :

 مسك واستالم الكرة : -أ
 تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير االتية :     

 شكل جسم الالعب بوجة عام أثناء استالم الكرة الممرة إلية . -

 شكل اليدين عند استالم الكرة . -

 شكل وضع القدمين أثناء استالم الكرة . -

 وضع الرأس والنظر أثناء عممية االستالم . -

 سيابية األداء لالعب أثناء االستالم .ان -

 تنطيط الكرة . -ب
 تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير االتية :

 شكل جسم الالعب بوجة عام أثناء أداءميارة تنطيط الكرة. -

 شكل اليد التى تقوم يتنطيط الكرة . -

 االدء .شكل وحركة اليدين مع القدمين أثناء  -

 وضع الرأس واتجاة النظر . -

 انسيابية أداء الالعب أثناء اداء الميارة . -

 التمرير الكرباجى . -ج
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 تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير االتية :     

 شكل جسم الالعب بوجة عام أثناء أداء الميارة . -

 أثناء أداء التمرير .شكل اليد الممرة لمكرة  -

 توافق حركة الجذع والقدمين واليد الممرة لمكرة عند أداء التمرير . -

 شكل الرأس واتجاة النظر عند أداء التمريرلالعب المستمم . -

 انسيابية االدء . -

 التمريرة الصدرية . -د
 االتية :تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير      

 شكل جسم الالعب بوجة عام أثناء أداء الميارة . -

 شكل اليد الممرة لمكرة أثناء أداء التمرير . -

 توافق الجذع والقدمين واليد الممرة لمكرة عند أداء التمرير . -

 شكل الرأس واتجاة النظر عند أداء التمرير لالعب المستمم . -

 انسيابية االدء . -

 جى .التصويب الكربا -ه
 تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير االتية :     

 شكل جسم الالعب بوجة عام أثناء أداء الميارة . -

 شكل اليد أثناء أداء الوقب ألداء التصويب . -

 شكل الجزع والقدمين واليد المصوبة عند أداء التصويب . -

 لمالعب المصوب عمى المرمى .شكل الرأس واتجاة النظر  -

 انسيابية االدء . -

 الميارات الدفاعية . -و
 تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى  بناء عمى المعايير االتية :     

 شكل جسم الالعب وتحركاتة ألداء الدفاع . -
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 اتخاذ اليدين الوضع المناسب أثناء أداء الدفاع . -

 وتحركات القدمين عند أداء التحركات الدفاعية .شكل الجذع  -

 تحركات القدمين أثناء أداء الدفاع -

 شكل الرأس واتجاة النظر عمى الالعب الحامل لمكرة . -

 انسيابية االدء . -
وقد تم إجراء القياسات الخاصة بمستوى األداء الميارى بناًء عمى تقييم السادة المحكمين )      

( محكمين فى مجال كرة اليد وفقا لممعايير المتفق عمييا ، وذلك  ٖلمكونة من ) لجنة التقييم ( ا
( درجات لكل ميارة من الميارات قيد البحث ، حيث يقوم كل محكم بوضع درجة  ٓٔبوضع ) 

من عشرة لكل ميارة منفردة ، ثم تجمع الدرجات التى أعطاىا المحكمون الثالثة لكل ميارة ، ثم 
فى كل ميارة من خالل حساب متوسط الدرجات التى اعطاىا المحكمون  تحسب درجة الطالب
 الثالثة لكل ميارة .

 شروط اختيار الخبير : -8
( وقد تم  ٔ( خبير الموضح بالمرفق رقم )  ٖٔقام الباحث باختيار الخبراء البالغ عددىم )      

 اختيار الخبرا وفقا لمشروط ااّلتية :
 بكمية التربية الرياضية بإحدى األقسام ااّلتية :أن يكون عضو ىيئة تدريس  -أ
 قسم مناىج وطرق تدريس التربية الرياضية . - 
 قسم مناىج وطرق تدريس التربية الرياضية تخصص ) كرة يد ( . -
 قسم التدريب الرياضى تخصص ) كرة يد ( . -
 سنة . ٘ٔالتقل خبرة عضو ىيئة التدريس ) الخبير ( عن  -ب
 دوات :المنشأت واأل -9

تييم الحصييول عمييى موافقيية المعيييد عمييى اسييتخدم الممعييب واألداوت الموجييودة بالمعيييد ميين ممعييب ، 
 وغرفة المصدار ، وأجيزة الحاسب االلى ، والكرات وما غير ذلك التمام البحث . مرفق )   (

 ثانيا : اإلجراءات التنظيمية :
(  ٕيبيم حيث استعان الباحيث بعيدد ) اشتممت اإلجراءات التنظيمية عمى اختيار المساعدين وتدر 

المدرسين من الزمالء فى العمل ، وذلك لممساعدة فى إجراء قياسيات البحيث ، وعقيد الباحيث عيدة 
 لقاءات مع المساعدين بيدف :

 شرح اليدف من البحث وتحديد القياسات المطموبة . -
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 التعرف عمى األجيزة واألدوات وطريق استخداميا . -

 القياسات واالختبارات . تحديد وترتيب -

 اختبار مستوى التحصيل المعرفى :  ) إعداد الباحث (   -
قييام الباحييث بتصييميم اختبييار التحصيييل المعرفييى بيييدف التعييرف عمييى قييدر المعمومييات والمعييارف 

( لممجموعة  ٓٗالمرتبطة بالميارات التدريسية الموجودة  لدى طمبة عينة الدراسة األساسية ) ن= 
( ، وعيييييدد طيييييالب  ٕٓوالضيييييابطة ، وبميييييغ عيييييدد طيييييالب المجموعييييية التجريبيييييية ) ن = التجريبيييييية 

 ( وذلك فى الميارات المختارة  قيد البحث . ٕٓالمجموعة الضابطة ) ن = 
 خطوات بناء االختبار المعرفى :  -

ييد قام الباحث بإعداد اختبارًا معرفيا فى مييارات كيرة الييد وقيد تضيمن ىيذا االختبيار ) تياريخ كيرة ال
قانون كرة اليد ( بعد االسترشاد بخطوات بناء االختبار المعرفى فيى اإلطيار  –ميارات كرة اليد  -

 النظرى وذلك كااّلتي :
 تحديد ىدف االختبار . -ٔ

  تحميل المحتوى . -ٕ

 تحديد المستويات المعرفية . -ٖ

 تحديد المحاور األساسية لالختبار . -ٗ

 تحديد وصياغة الفقرات . -٘

 الدراسات اإلستطالعية . -ٙ

 معامل السيولة والصعوبة ومعامل التمييز (  –المعامالت العممية لالختبار ) الصدق والثبات -ٚ

 تعميمات االختبار المعرفى . -ٛ

 تحديد الوزن النسبى ألسئمة االختبار . -ٜ

 تحديد زمن االختبار . -ٓٔ

 مفتاح تصحيح االختبار . -ٔٔ

 تطبيق االختبار . -ٕٔ
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 وفيما يمى توضيح لكل خطوة من خطوات تصميم االختبار المعرفى :
 تحديد اليدف من االختبار :  -1

 حدد الباحث اليدف من االختبار المعرفى فى ضوء أىداف البحث إلى :     
قياس مستوى التحصيل المعرفى لمطالب الصف األول اإلعدادى بالمعاىد األزىرية فى  -

ة قيد البحث وفقا لممستويات المعرفية لبموم وىى ) مستوى الحفظ والتذكر ميارات كرة اليد المختار 
 ومستوى التركيب ( . –ومستوى التحميل  –مستوى التطبيق  –مستوى الفيم واالستيعاب  –

قياس الفرق بين تحصيل الطالب فى المجموعة التجريبية ) التعميم باستخدام الكتاب  -
( وطالب المجموعة الضابطة ) التعميم باستخدام الشرح اإللكترونى المعد من قبل الباحث 

 والعرض ( لمميارات المختارة قيد البحث .

قياس مستوى التحصيل المعرفى لمميارات المختارة قيد البحث لمنياج كرة اليد من الناحية  -
 التاريخية الفنية والقانونية والتعميمية .

 المعد من قبل الباحث فى التحصيل المعرفى .التوصل إلى مدى فاعمية الكتاب اإللكترونى  -

 تحميل المحتوى : -2

تييم تحمييييل المحتييوى والمفييياىيم فييى منيييياج كييرة الييييد المقييرر عميييى طييالب الصيييف األول اإلعيييدادى 
 بالمعاىد األزىرية لمميارات قيد الدراسة وذلك من خالل ااّلتى : 

كرة اليد والموضوع من قبل تحميل الخطة العامة وتحميل األىداف الموضوعة لمنياج  -أ
 المتخصصين فى التعميم األزىرى .

تحميل المراجع والكتب العممية واألجنبية المتخصصة فى مجال االختبارات المعرفية وفى  -ب
 مجال كرة اليد  .

 تحميل الدراسات والبحوث العربية واالجنبية فى مجال االختبارات المعرفية . -ج

 ة : تحميل المستويات المعرفي -3

بعد تحديد اإلطار المعرفى الخاص بميارات كرة الييد ، ومين خيالل القيراءات النظريية فيى المراجيع 
والبحوث العممية العربية واالجنبية التى تناولت الجانب المعرفى ، وقام الباحث بتحديد المستويات 

 المعرفية التى سوف يدور حوليا االختبار وىى متمثمة فى األتى :
 ألول : الحفظ والتذكر .المستوى ا -أ
 المستوى الثانى : الفيم واالستيعاب . -ب
 المستوى الثالث : التطبيق . -جي
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 المستوى الرابع  : مستوى التحميل . -د
 المستوى الخامس : مستوى التركيب . -ه
 المستوى السادس : مستوى التقويم . -ز

وتم عرض تمك المحاور عمى عدد من الخبراء فى مجال المناىج وطرق التدريس وعددىم )      
 ( خبراء الستطالع راييم فى أى المحاور مناسبة إلعداد االختبار . ٜ
 تحدديد المحاور األساسية لالختبار المعرفى :  -4

من خالل اطالع الباحث عمى العديد من القراءة النظرية فى البحوث والدراسات العربية      
واألجنبية المرتبطة تم تحديد المحاور األساسية التى سوف يقوم عمييا االختبار المعرفى لميارات 

رفى كرة اليد المختارة ، وقد توصل الباحث إلى المحاور االتية كمحاور أساسية لالختبار المع
 وىى الفرعية االتية والتى تندرج تحتيا من خالل ااّلتى :

 ويتضمن ىذا المحور النقاط ااّلتية : الحفظ والتذكر : -أ
 النواحى التاريخية والقانونية لميارات كرة اليد قيد البحث .

 ويتضمن ىذا المحور النقاط ااّلتية :  الفيم واالستيعاب : -ب
 رة اليد .بعض النواحى الفنية لميارات ك

 ويتضمن ىذا المحور النقاط ااّلتية : التطبيق : -جـ
 النواحى الفنية لميارات كرة اليد قيد البحث .. -ٔ
 النواحى التعميمية لميارات كرة اليد . -ٕ

( خبراء فى  ٜوقد تم عرض المحاور االفتراضية عمى مجموعة من الخبراء وعددىم )      
 ( لستطالع ااَلراء حول : ٔل كرة اليد مرفق ) مجال المناىج وطرق التدريس ومجا

 مدى كفاية المحاور . -ٔ
 مدى مناسبة المحاور لمحكم عمى الجانب المعرفى . -ٕ
 مدى مناسبة مفيوم كل محور . -ٖ

/  ٖوقد توصل الباحث من خالل استطالع َاراء الخبراء فى الفترة الزمنية من يوم السبت       
 إلى االتى :  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٛيس إلى يوم الخم  ٕٕٓٓ/  ٓٔ
 استبعاد المحور الرابع والخامس ) مستوى التحميل ومستوى التركيب ( من االختبار المعرفى  -ٔ
 مناسبة باقى المحاور والتى تم إجازتيا . -ٕ

( محاور أساسية وىذة  ٖوبذلك توصل الباحث إلى أن االختبار المعرفى مكون من )      
 : المحاور ىى كااَلتى
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مستوى التطبيق ، والجدول التالى يوضح  –مستوى الفيم واالستيعاب  –مستوى الحفظ والتذكر 
 ذلك :

 ( 12)جدول 
 استجابة الخبراء عمى المستويات المقترحة لالختبار 

 ٜن=

 غير مناسب مناسب المستوى م
 النسبة العدد  النسبة العدد

 %ٓ ٓ %ٓٓٔ ٜ الحفظ والتذكر المستوى األول 
 %ٓ ٓ %ٓٓٔ ٜ الفيم واالستيعاب المستوى الثاني
 %ٔٔ,ٔٔ ٔ %ٜٛ,ٛٛ ٛ التطبيق المستوى الثالث
 %ٛٚ,ٚٚ ٚ %ٕٕ,ٕٕ ٕ التحميل المستوى الرابع

المستوى 
 %ٜٛ,ٛٛ ٛ %ٔٔ,ٔٔ ٔ التركيب الخامس

 %( ٘ٚاقل نسبة معنوية )
( أن ٜويتضيييح مييين جيييدول )( َاراء الخبيييراء فيييي المسيييتويات المختمفييية لالختبيييار ٘ٔيوضيييح جيييدول)

%( ٓٓٔ:  ٜٛ,ٛٛنسيب الموافقيية عمييى اليثالث المسييتويات األولييى كانييت بنسيبة تتييراوح مييا بييين ) 
وىى أكبر من أقل نسيبة معنويية ) مقبولية( والتيي تيم اسيتخراجيا مين اختبيار معنويية النسيب والتيي 

اءت مييا بييين ) %( فييى حييين جيياءت نسييبة الموافييق عمييى المسييتويين ااَلخييرين جيي٘ٚبمغييت قيمتيييا )
% ( وىيييى أقيييل مييين أقيييل نسيييبة معنويييية ) مقبولييية( والتيييي تيييم اسيييتخراجيا مييين  ٕٕ,ٕٕ:  ٔٔ,ٔٔ

%(   ليذلك تيم اسيتبعداىما وعمييو تقبيل المسيتويات ٘ٚاختبار معنوية النسيب والتيي بمغيت قيمتييا )
 الثالثة األولى وتستبعد باقى المستويات .

 تحديد وصياغة مفردات االختبار :  -5

 ة العبارات اختار الباحث نوعان من األسئمة وىى : لصياغ

وقد اختار الباحث ىذا النوع من األسئمة لما يتوفر فيو من  اإلجابة بوضع صح أو خطأ : -أ
 موضوعية وسيولة فى التصحيح كما أنو يعتبر من األنواع الممتازة فى قياس القدرات العقمية .

وقد اختار الباحث ىذا النوع من االسئمة لما يتوفر فيو من موضوعية  االختيار من متعدد : -ب
وسرعة فى اإلجابة كما أنو يعد من أسيل انواع االختبارات لقياس التحصيل ، وأكثرىا صدقا 

 وثباتا ، ويمكن بواسطتيا قياس المعرفة والفيم والتطبيق وفقا لتصنيف بموم .
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ختبار المعرفى فى صورتو المبدئية موزعة عمى ( عبارة لال ٓٛوقام الباحث بوضع )     
( عبارة لمستوى الفيم  ٕٙ( عبارة لمستوى الحفظ والتذكر و)  ٖٖالمحاور الثالثة بواقع ) 

( عبارة لمستوى التطبيق وتم عرض العبارات عمى مجموعة من الخبراء  ٕٔواالستيعاب و) 
لمتأكد من صالحية االختبار  ( خبراء فى مجال كرة اليد ومجال طرق التدريس ٜعددىم ) 

والعبارات لقياس المعرفة والمعمومات المتصمة بمنياج كرة اليد المقرر عمى طالب الصف األول 
اإلعدادى بالمعاىد األزىرية ، ومدى مناسبتيا لممحاور لتحديد مدى قدرتيا عمى قياس الغرض 

 (  ٗالذى وضعت لقياسو . مرفق ) 
(  ٓٛرات االختبار المعرفى فى صورتيا المبدئية وتتكون من ) وقد قام الباحث بوضع عبا     

( خبراء فى مجال كرة اليد وطرق التدريس فى الفترة  ٜعبارة ثم قام الباحث بعرضيا عمى ) 
 إلبداء ااَلراء حول : ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٘ٔإلى   ٕٕٓٓ/  ٓٔ/ ٓٔالزمنية من 

 كفاية العبارات لممحاور الخاصة بيا . -ٔ

 سبة صياغة العبارات لعينة البحث .درجة منا -ٕ

وقد توصل الباحث إلى مناسبة أغمب عبارات االختبار المعرفى من حيث طرق صياغتيا      
( محاور  ٖ( عبارة من االختبار وبذلك يكون االختبار المعرفى مكون من )  ٕٓوتم حذف ) 

 ( عبارة . مرفق )( ٓٙأساسية يندرج أسفميا )

 ة : الدراسة االستطالعي -
 الدراسة االستطالعية  : ) إيجاد المعامالت العممية لالختبار ( :

يجاد المعامالت العممية       قام الباحث بإجراء ىذة الدراسة اإلستطالعية بيدف التعرف وا 
لالختبار المعرفى من ) الصدق والثبات ( لالختبار المعرفى قيد البحث وذلك خالل الفترة من 

( طالبًا من  ٘ٔعمى عدد )  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٜٔإلى يوم االثنين   ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٚٔالسبت 
طالب الصف األول اإلعدادى بمجمع بدر األزىرى والتابع إلدارة المراغة األزىرية بمحافظة 

 سوىاج من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية .
ب المعامالت تم حساحساب المعامالت العممية لالختبار المعرفى ) تجريب االختبار ( :  -7

معامل  –معامل السيولة  -العممية لالختبار المعرفى والتى منيا :)معاممى الصدق والثبات 
معامل التمييز ( وذلك لمعرفة العبارات التى سوف يتم حذفيا لعدم مناسبتيا ،  ––الصعوبة 

 وفيما يمى عرض لطرق حساب معاممى الصعوبة والسيولة ومعاممى التمييز كاألتى :
 الصدق : أوال:
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قيييام الباحيييث بحسييياب كيييل مييين الصيييدق المنطقيييى بيييالعرض عميييى السيييادة الخبيييراء ثيييم صيييدق      
االتسيياق الييداخمى بحسيياب معامييل االرتبيياط بييين األسييئمة ومجمييوع المسييتوى الييذى تقييع بييو واألسييئمة 

جمالى االختبار .   ومجموع االختبار ككل والمستويات وا 
 الصدق المنطقى :  -أ

( من الخبراء فى مجال كرة اليد وطرق التدريس  ٜحيث تم عرض االستمارة عمى عدد )      
( ، وقد أشار الخبراء عمى أن االختبار  ٔجامعة حموان مرفق )  –بكمية التربية الرياضية لمبنين 

(  16)  صادق ويقيس الجوانب المختمفة التى وضع من أجميا ، ويتضح ذلك من الجدول رقم
 بعاد العبارات أو األسئمة التى لم يوافق عمييا الخبراء، وكانت النتائج كاالتى :مع است

 
 (13)جدول 

 استجابة الخبراء عمى أسئمة االختبار المعرفى 
 9ن=

 نسبة االتفاق رقم السؤال   نسبة االتفاق رقم السؤال   نسبة االتفاق رقم السؤال   نسبة االتفاق رقم السؤال  
 %ٜٛ,ٛٛ 61 %ٛٚ,ٚٚ 41 %ٖٖ,ٖٖ 21 الحفظ والتذكر المستوى األول :

1 ٚٚ,ٚٛ% 22 ٚٚ,ٚٛ% 42 ٛٛ,ٜٛ% ٕٙ ٛٛ,ٜٛ% 
2 ٚٚ,ٚٛ% 23 ٚٚ%ٚٛ% 43 ٗٗ,ٗٗ% ٖٙ ٗٗ,ٗٗ% 
3 ٚٚ,ٚٛ% 24 ٗٗ,ٗٗ% 44 ٛٛ,ٜٛ% 64 ٚٚ,ٚٛ% 
4 ٗٗ,ٗٗ% 25 ٛٛ,ٜٛ% 45 ٛٛ,ٜٛ% 65 ٚٚ,ٚٛ% 
5 ٛٛ,ٜٛ% 26 ٚٚ,ٚٛ% 46 111% 66 ٛٛ,ٜٛ% 
6 ٛٛ%ٜٛ% 27 ٗٗ,ٗٗ% 47 111% 67 ٔٓٓ% 
7 ٔٓٓ% 28 ٔٓٓ% 48 ٛٛ,ٜٛ% 68 ٔٓٓ% 
8 ٔٓٓ% 29 ٔٓٓ% 49 ٗٗ,ٗٗ% 69 ٘٘,٘ٙ% 
9 ٖٖ,ٖٖ% 31 ٗٗ,ٗٗ% 51 ٚٚ,ٚٛ% 71 ٚٚ,ٚٛ% 
11 ٘٘,٘ٙ% 31 ٔٓٓ% 51 ٖٖ,ٖٖ% 71 ٛٛ,ٜٛ% 
11 ٔٓٓ% 32 ٛٛ,ٜٛ% 52 ٛٛ,ٜٛ% 72 ٛٛ,ٜٛ% 
12 ٛٛ,ٜٛ% 33 ٛٛ,ٜٛ% 53 ٛٛ,ٜٛ% 73 ٔٓٓ% 
 %ٗٗ,ٗٗ 74 %ٓٓٔ 54 المستوى الثانى : الفيم واالستيعاب %ٜٛ,ٛٛ 13
14 ٛٛ,ٜٛ% 34 ٛٛ,ٜٛ% 55 ,ٖٖٖٖ% 75 ٚٚ,ٚٛ% 
15 ٖٖ,ٖٖ% 35 ٔٓٓ% 56 ٛٛ,ٜٛ% 76 ٚٚ,ٚٛ% 
16 ٗٗ,ٗٗ% 36 ٗٗ,ٗٗ% 57 ٚٚ,ٚٛ% 77 ٘٘,٘ٙ% 
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17 ٛٛ,ٜٛ% 37 ٛٛ,ٜٛ% 58 ٛٛ,ٜٛ% 78 ٛٛ,ٜٛ% 
18 ٔٓٓ% 38 ٛٛ,ٜٛ% 59 111% 79 ٔٓٓ% 
 %ٓٓٔ 81 المستوى الثالث : التطبيق  %ٗٗ,ٗٗ 39 %ٓٓٔ 19
21 ٗٗ,ٗٗ% 41 ٔٓٓ% 61 ٔٓٓ% ------- ------- 

 %( 75أقل نسبة معنوية )
( أن نسيب  ٙٔ( َاراء الخبراء في أسئمة االختبار المعرفى ويتضح مين جيدول ) ٖٔيوضح جدول)

% (  ٘ٚمعنوية مقبولية كانيت ) %(  كما أن أقل نسبة ٓٓٔ،%: ٖٖ,ٖٖالموافقة تراوحت بين )
% ( فييأكثر وتحييذف بيياقى  ٘ٚوعميييو تقبييل اغمييب ىييذة االسييئمة التييى حصييمت عمييى نسييبة موافقيية ) 

 ( سؤال بما يتوافق مع راى الخبراء . ٕٓاالسئمة التى حصمت عمى أقل من ذلك وعددىا ) 

 صدق االتساق الداخمى:  -
بعد حساب الصدق المنطقي عن طريق العرض عمى الخبراء سيتم حساب صدق االتساق      

قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمى من خالل تطبيق االختبار عمى عينة  الداخمي
( طالبًا  ٘ٔاستطالعية من طالب الصف األول اإلعدادى بمعيد بدر األزىرى والبالغ عددىا ) 

( وذلك  ٚٔوخارج العينة األساسية لمبحث كما ىو موضح بجدول ) من نفس مجتمع البحث 
حساب معامل االرتباط بين   عن طريقلحساب صدق االتساق الداخمى لالختبار المعرفى 

جمالى  األسئمة ومجموع المستوى الذى تقع بو واالسئمة ومجموع االختبار ككل والمستويات وا 
 وكانت النتائج كما يمى:االختبار  

 
 (14)جدول 

 معامالت ارتباط  
 أسئمة االختبار بمجموع المستوى المنتمية اليو ومجموع االختبار ككل      

 ٘ٔن=
رقم 
 خر مر السؤال

رقم 
 خر مر السؤال

رقم 
 خر مر السؤال

رقم 
 خر مر السؤال

 ٜٗ,ٓ ٚٗ,ٓ ٙٗ ٚٚ,ٓ ٖٚ,ٓ ٖٔ ٙ٘,ٓ ٔٙ,ٓ ٙٔ الحفظ والتذكر
ٔ ٓ,ٗٚ ٓ,ٙٓ ٔٚ ٓ,٘ٗ ٓ,٘ٙ ٖٕ ٓ,ٜٗ ٓ,ٖ٘ ٗٚ ٓ,ٖٜ ٓ,ٗٗ 
ٕ ٓ,ٜٙ ٓ,ٕ٘ ٔٛ ٓ,ٗٓ ٓ,ٖٗ ٖٖ ٓ,ٖٚ ٓ,ٗٔ ٗٛ ٓ,ٜٗ ٓ,٘ٚ 
ٖ ٓ,ٖٜ ٓ,ٗٚ ٜٔ ٓ,ٕٛ ٓ,ٛٙ ٖٗ ٓ,ٙ٘ ٓ,ٜ٘ ٜٗ ٓ,ٚٗ ٓ,ٜٙ 
ٗ ٓ,ٗٚ ٓ,ٗٗ ٕٓ ٓ,ٙٓ ٓ,٘ٔ ٖ٘ ٓ,ٖٜ ٓ,ٗٓ ٘ٓ ٓ,ٙٗ ٓ,ٙٚ 
٘ ٓ,ٛٓ ٓ,ٜٚ ٕٔ ٓ,ٕٚ ٓ,ٚٗ ٖٙ ٓ,ٙٚ ٓ,ٙٓ ٘ٔ ٓ,ٚٓ ٓ,ٙٚ 
ٙ ٓ,ٗٗ ٓ,٘ٓ ٕٕ ٓ,ٚٓ ٓ,ٜٙ ٖٚ ٓ,٘٘ ٓ,ٗٛ ٕ٘ ٓ,ٙٛ ٓ,ٜ٘ 
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ٚ ٓ,٘ٓ ٓ,ٕٙ ٕٖ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٙٓ ٖٛ ٓ,ٖٗ ٓ,ٖ٘ ٖ٘ ٓ,ٜٗ ٓ,ٗٚ 
 ٛ٘,ٓ ٜٙ,ٓ ٗ٘ ٗٙ,ٓ ٚ٘,ٓ ٜٖ الفيم واالستيعاب ٔ٘,ٓ ٛٗ,ٓ ٛ
ٜ ٓ,ٚٚ ٓ,ٙٙ ٕٗ ٓ,٘ٗ ٓ,ٜ٘ ٗٓ ٓ,ٙٙ ٓ,ٜ٘ ٘٘ ٓ,ٜٙ ٓ,ٙٛ 
ٔٓ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٗٛ ٕ٘ ٓ,٘ٓ ٓ,ٖٜ ٗٔ ٓ,ٙٛ ٓ,ٙٔ ٘ٙ ٓ,ٛٔ ٓ,ٚٚ 
ٔٔ ٓ,ٖٙ ٓ,٘ٛ ٕٙ ٓ,ٖٙ ٓ,٘ٛ ٕٗ ٓ,ٚٔ ٓ,ٜٙ ٘ٚ ٓ,ٚٙ ٓ,ٜٙ 
ٕٔ ٓ,ٜٗ ٓ,٘٘ ٕٚ ٓ,ٗٛ ٓ,ٗٚ ٖٗ ٓ,ٜ٘ ٓ,٘ٗ ٘ٛ ٓ,ٚٛ ٓ,ٙ٘ 
 ٔ٘,ٓ ٙٗ,ٓ ٜ٘ مستوى التطبيق ٜٙ,ٓ ٜٚ,ٓ ٕٛ ٚٗ,ٓ ٕ٘,ٓ ٖٔ
ٔٗ ٓ,ٗٗ ٓ,ٖٙ ٕٜ ٓ,ٖٜ ٓ,ٜٗ ٗٗ ٓ,ٙٔ ٓ,ٙٙ ٙٓ ٓ,ٜ٘ ٓ,ٙٗ 
ٔ٘ ٓ,ٚٔ ٓ,ٚٗ ٖٓ ٓ,ٙٓ ٓ,٘ٓ ٗ٘ ٓ,ٚٚ ٓ,ٚٔ ----- ---- --- 

 1.36=  (28، 1.15)ر
( بمجميوع المسيتوى المنتميية  م رمعاميل ارتبياط األسيئمة المختمفية )( ٗٔجيدول )مين يوضح      

 ( ومجموع االختبار ككل.خ رإليو ومعامل ارتباط األسئمة المختمفة )
لجميييع األسييئمة معامييل ارتبيياط األسييئمة ن قيميية معامييل االرتبيياط أ ( ٗٔ)  ويتضييح ميين جييدول     

( ، كيييذلك معاميييل ٕٛ.ٓ :ٖٚ.ٓ) ( بمجميييوع المسيييتوى المنتميييية إلييييو تراوحيييت بيييين م رالمختمفيية )
جميعا  ( وىيٙٛ.ٓ :ٜٖ.ٓ) ( ومجموع االختبار ككل تراوحت بينخ رارتباط األسئمة المختمفة )

( ٘ٓ.ٓلييى دالليية معامييل االرتبيياط عنييد مسييتوى معنوييية )إالجدولييية ممييا يشييير  (ر)كبيير ميين قيميية أ
 وانتماء ىذه األسئمة لمستوياتيا ولالختبار ككل.لى صدق اتساق إيشير و 

 ( 15)جدول 
 معامالت ارتباط مستويات االختبار ومجموع االختبار ككل       

 ٘ٔن=

 النسبة المستوى  م
 ٚٛ.ٓ الحفظ والتذكر المستوى األول 
 ٜٛ.ٓ الفيم واالستيعاب المستوى الثاني
 ٗٛ.ٓ التطبيق المستوى الثالث

 1.36=  (28، 1.15)ر
ويتضح مين معامل ارتباط مستويات االختبار ومجموع االختبار ككل ، ( ٘ٔيوضح جدول )     

 لجمييييع المسيييتويات ميييع المجميييوع الكميييى تراوحيييت بيييينن قيمييية معاميييل االرتبييياط أ السيييابق جيييدولال
ليى دالليية معاميل االرتبيياط إالجدولييية مميا يشييير  (ر)كبير ميين قيمية أجميعييا  ( وىييٜٛ.ٓ، ٗٛ.ٓ)

 وانتماء ىذه المستويات لالختبار ككل.لى صدق اتساق إيشير و ( ٘ٓ.ٓعند مستوى معنوية )

 ثانيا: الثبات :
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بحسياب  قام بحساب معامل ثبيات االختبيار بطريقية إعيادة تطبييق االختبيار وذليك قام الباحث     
 .والتجزئة النصفية الفا كرونباخطريقتى  القائمة باستخدامثبات 

 ( 16)جدول 
  والتجزئة النصفية لمستويات االختبار واالختبار ككللفا كرونباخ أقيم معامالت 

 ٘ٔن=

 معامل الفا  المستوى م
  كرونباخ

 التجزئة النصفية

 ٚٛ.ٓ ٛٛ.ٓ الحفظ والتذكر  المستوى األول 
 ٜٛ.ٓ ٙٛ.ٓ الفيم واالستيعاب    المستوى الثاني

 ٚٛ.ٓ ٜٓ.ٓ التطبيق  الثالثالمستوى 
 ٜٓ.ٓ ٕٜ.ٓ االختبار ككل  االختبار ككل
لمسيييتويات االختبيييار  ومعاميييل التجزئييية النصيييفية لفيييا كرونبييياخأ( معاميييل ٙٔيوضيييح جيييدول )     

بييين  اتراوحييوالتجزئيية النصييفية لفييا كرونبيياخ أويتضييح ميين جييدول أن قيميية معامييل واالختبييار ككييل 
 االختبار .لى ثبات إ( وىى معامالت قوية مما يشير ٜٓ.ٓ، ٙٛ.ٓ)
 معامال الصعوبة والتمييز : -د
  Difficulty and Easiness Indexمعامال السيولة والصعوبة :  -أ
قام الباحث يإيجاد معاممى السيولة والصعوبة لمدراسة االستطالعية عمى عينة من الطالب       

( طالبًا عمى منياج كرة اليد المقرر عمى طالب الصف األول اإلعدادى بالمعاىد  ٘ٔعددىم ) 
،  Phillips and Hornakاألزىرية) قيد البحث (  وذلك وفقا لما جاء لدى فميبس وىورناك 

 طبقا لممعادلة التالية ، وذلك طبقا لممعادلة التالية :وذلك 
 عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة عمى كل مفردة                 

 --------------------------------------=  معامل السيولة - أ
 عدد األفراد الكمى

 معامل التمييز :  -ب

تمييز بين أفراد العينة فى المستوى المعرفى وذلك قام الباحث بحساب معامل التمييز وذلك لم     
 من خالل استخدام المعادلة ااَلتية :

 عدد اإلجابات الصحيحة فى السفمى  –عدد اإلجابات الصحيحة فى المجموعة العميا             

 ----------------------------------------------=  معمل التمييز

 عدد المفحوصين فى إحدى المجموعات                               
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 والجدول التالى يوضح ذلك :

 (17جدول )
 معامالت الصعوبة والتميز ألسئمة االختبار المعرفى 

 15ن=
رقم 
 التمييز الصعوبة السؤال

رقم 
 السؤال

الصعوب
 ة

 التمييز
رقم 
 السؤال

الصعوب
 ة

 التمييز
رقم 
 السؤال

الصعوب
 ة

 التمييز

 ٜ٘,ٓ ٗ٘,ٓ ٙٗ ٙ٘,ٓ ٙ٘,ٓ ٖٔ ٛٗ,ٓ ٘٘,ٓ ٙٔ والتذكر الحفظ
ٔ ٓ,ٖٜ ٓ,ٙٚ ٔٚ ٓ,ٗٛ ٓ,ٗٙ ٖٕ ٓ,٘ٔ ٓ,ٜ٘ ٗٚ ٓ,ٜٗ ٓ,ٙٗ 
ٕ ٓ,ٗٗ ٓ,ٖٗ ٔٛ ٓ,٘ٙ ٓ,ٕٙ ٖٖ ٓ,ٗٚ ٓ,٘ٛ ٗٛ ٓ,ٖٗ ٓ,ٗٚ 
ٖ ٓ,ٗٚ ٓ,ٙٚ ٜٔ ٓ,ٙٗ ٓ,ٙٛ ٖٗ ٓ,ٗٛ ٓ,ٗٚ ٜٗ ٓ,ٗٚ ٓ,٘ٗ 
ٗ ٓ,٘ٔ ٓ,٘٘ ٕٓ ٓ,ٙٓ ٓ,ٙٛ ٖ٘ ٓ,ٗٛ ٓ,ٙٙ ٘ٓ ٓ,ٙٔ ٓ,ٜٗ 
٘ ٓ,ٗٚ ٓ,ٗٛ ٕٔ ٓ,٘ٙ ٓ,ٙٓ ٖٙ ٓ,ٗٛ ٓ,ٖ٘ ٘ٔ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٙٓ 
ٙ ٓ,ٗٓ ٓ,ٗٛ ٕٕ ٓ,ٜٗ ٓ,ٜ٘ ٖٚ ٓ,٘ٓ ٓ,٘ٓ ٕ٘ ٓ,٘ٓ ٓ,ٙٗ 
ٚ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٖٙ ٕٖ ٓ,٘ٛ ٓ,ٙ٘ ٖٛ ٓ,ٖ٘ ٓ,٘ٛ ٖ٘ ٓ,٘ٓ ٓ,ٙٚ 
 ٕ٘,ٓ ٙ٘,ٓ ٗ٘ ٙ٘,ٓ ٕ٘,ٓ ٜٖ الفيم واالستيعاب ٖٙ,ٓ ٙٗ,ٓ ٛ
ٜ ٓ,ٖٗ ٓ,ٗٚ ٕٗ ٓ,ٗٛ ٓ,٘ٛ ٗٓ ٓ,ٙٔ ٓ,ٙٙ ٘٘ ٓ,٘ٗ ٓ,٘ٓ 
ٔٓ ٓ,ٜٗ ٓ,ٙٓ ٕ٘ ٓ,ٖٜ ٓ,ٜٗ ٗٔ ٓ,ٜ٘ ٓ,ٙٓ ٘ٙ ٓ,ٖ٘ ٓ,٘ٚ 
ٔٔ ٓ,ٕ٘ ٓ,ٜ٘ ٕٙ ٓ,ٜ٘ ٓ,ٜٗ ٕٗ ٓ,ٜ٘ ٓ,ٙٔ ٘ٚ ٓ,٘ٚ ٓ,ٖٙ 
ٕٔ ٓ,٘ٓ ٓ,٘ٗ ٕٚ ٓ,ٙٗ ٓ,ٙٙ ٖٗ ٓ,ٙٓ ٓ,ٗٛ ٘ٛ ٓ,ٗٚ ٓ,٘ٙ 
 ٜٗ,ٓ ٜٗ,ٓ ٜ٘ مستوى التطبيق ٓٙ,ٓ ٚٗ,ٓ ٕٛ ٜٗ,ٓ ٓٙ,ٓ ٖٔ
ٔٗ ٓ,ٗٙ ٓ,٘٘ ٕٜ ٓ,ٗٚ ٓ,ٕٙ ٗٗ ٓ,ٙٗ ٓ,ٖ٘ ٙٓ ٓ,٘ٛ ٓ,ٙٙ 
ٔ٘ ٓ,ٖ٘ ٓ,٘ٚ ٖٓ ٓ,ٖ٘ ٓ,ٙ٘ ٗ٘ ٓ,٘ٗ ٓ,٘ٚ ----- ---- --- 

 ( معامالت التمييز والصعوبة ألسئمة االختبار المختمفة. ٚٔيوضح جدول )
: ٖٗ.ٓقيمة معامل التمييز لالختبار المعرفى تراوحت بين ) أن  ( ٚٔ)  يتضح من جدولو      
( وىيى ٗٙ.ٓ: ٜٖ.ٓ( لجميع األسئمة بينما تراوح معامل الصعوبة لالختبار المعرفى بيين )ٛٙ.ٓ

تبعييًا لييراي فيميييبس وىورنيياك ( ٓٚ.ٓ:  ٖٓ.ٓجميعييا داخييل الحييدود المتعييارف عمييييا وىييى ميين ) 
(Philips & Hornak ) االختبيار يمتيياز بقدرتيو عمييى التمييييز وكيذلك يمتيياز بمعامييل وعميييو فييان

 صعوبة مقبول.

 ( سؤال موزعة عمى المحاور كااَلتى : ٓٙوبذلك أصبح عدد عبارات االختبار المعرفى )      
 ( عبارة .   ٖٕمستوى الحفظ والتذكر : )  -ٔ



  23 

 ( عبارة . ٕٓمستوى الفيم واالستيعاب : )  -ٕ
 ( عبارة . ٚٔمستوى التطبيق : )  -ٖ

كما أسفرت نتيجة تطبيق االختبار عمى مالئمة االختبار لمستوى الطالب من حيث المستوى     
 العممى ليم .

 تعميمات االختبار :  -9
 ( عبارة . ٓٙيتكون االختبار المعرفى من )  -
اغة يطبق االختبار عمى طالب الصف األول اإلعداد بمعيد بدر األزىرى التابع إلدارة المر  -

 االزىرية بمحافظة سوىاج .
 يجب قراءة العبارات جيدا . -
 يجب اإلجابة عمى جميع العبارات . -
 وضع أكثر من عالمة عمى سؤال واحد يمغى درجة ىذا السؤال . -
 ( دقيقة . ٘ٛزمن أداء االختبار )  -
 ( درجة . ٓٙالدرجة النيائية لالختبار )  -

 تحديد الوزن النسبى لالختبار :  -11
بعد تحميل الميارت الموضوعة داخل الكتاب اإللكترونى المختارة فى كرة اليد قيد البحث      

وتحديد األىمية النسبية لكل موضوع وبعد األخذ بَاراء كثير من الخبراء المختصين فى كرة اليد 
عية نتج التوزيع التالى ألسئمة االختبار وطرق التدريس وبعد تطبيق االختبار عمى عينة استطال

 المعرفى وىو الوارد فى الجداول ااَلتية :
 عدد األسئمة فى كل محور : -1

 ( 18جدول ) 

 يوضح توزيع عدد األسئمة فى كل محور من المحاور الرئيسية الثالث

 النسبة التطبيق النسبة الفيم واالستيعاب النسبة حفظ وتذكر

ٕٖ 
 

ٖٛ,ٖٖ % ٕٓ 
 

ٖٖ,ٖٖ % ٔٚ 
 

ٕٛ,ٖٗ % 

( عدد األسئمة فى كل مستوى من المستويات المعرفية لالختبار حيث  ٛٔيوضح جدول )       
لمتطبيق (  ٚٔ –لمفيم واالستيعاب  ٕٓ –لمحفظ التذكر  ٖٕكان عدد االسئمة فى كل مستوى ) 

 سؤال .
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 تحديد زمن االختبار :  -11
 قام الباحث بتحديد زمن االختبار فى صورتو النيائية من خالل ااّلتى :     

 الزمن التجريبيى لالختبار :  -أ
وىو عبارة عن حساب الزمن الذى استغرقو أول مختبر وَاخر مختبر انتيى من اإلجابة عمى      

 عبارات االختبار .
 الزمن المناسب :  -ب

تبار من خالل جمع الزمن الذى استغرقو أول مختبر من تم حساب الزمن المناسب لالخ     
اإلجابة عمى االختبار مجموعة عمى الزمن الذى استغرقو َاخر مختبر من اإلجابة عمى االختبار 

( الستخراج المتوسط الحاسبى لزمن االختبار المعرفى المناسب  ٕوقسمتو ىذا المجموع عمى ) 
    وذلك كما ىو موضح فى الجدول التالى :  

 ( 19جدول ) 
 زمن تطبيق االختبار المعرفى فى صورتة النيائية

 الزمن المناسب المجموع الزمن التجريبيى لالختبار زمن االختبار

 اجابة اخر مختبر اجابة اول مختبر

 دقيقة ٘ٛ ٕدقيقة /  ٓٚٔ دقيقة ٜٓ دقيقة ٓٛ زمن االختبار 

( أن المتوسط الحسابى لزمن اإلجابة عمى أسئمة االختبار المعرفى فى  ٜٔيتضح من جدول ) 
 ( دقيقة . ٘ٛ( عبارة ىو )  ٓٙصورتة النيائية لعدد ) 

 مفتاح تصحيح االختبار :  -11

قام الباحث باالطالع عمى المراجع العربية واألجنبية والدراسات السابقة العربية واألجنبية      
واستطالع َاراء الخبراء لمتعرف عمى اإلجابة النموذجية الخاصة بكل سؤال من أسئمة االختبار 

 المعرفى المعد من قبل الباحث .

 تطبيق االختبار : -ٕٔ

( طالبًا من طالب الصف  ٓٗرتو النيائية عمى عينة قواميا ) تم تطبيق االختبار فى صو      
االول اإلعدادى بمعيد بدر األزىرى التابع إلدارة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج فى المنياج 

( عبارة وأصبحت الدرجة الكمية لالختبار )  ٓٙالمقرر قيد الدراسة ، وقد اشتمل االختبار عمى ) 
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احدة لكل سؤال ، وبذلك يحتوى االختبار عمى ثالث محاور ودرجاتيم ( درجة بمعدل درجة و  ٓٙ
 كااَلتى :

 ( درجة . ٖٕمستوى الحفظ والتذكر ودرجتة )  -

 ( درجة . ٕٓمستوى الفيم واالستعاب ودرجتة )  -

 ( درجة . ٚٔمستوى التطبيق ودرجتة )  -

ة البحث المختارة خالل الفترة وقد تم تطبيق االختبار المعرفى فى صورتو النيائية عمى عين     
 ( مرفق ) الصورة النيائية لالختبار ( . ٕٕٓٓ/  ٕٔ/ ٖٓمن االربعاء ) 

 إعداد وبناء وحدات الكتاب اإللكترونى التعميمى : -

ييدف البحث الحالى فى التعرف عمى فاعمية كتاب إلكترونى فى كرة اليد لطالب الصف      
 التحصيل الميارى والمعرفى وذلك من خالل :األولى اإلعدادى عمى تحسن مستوى 

 إعداد كتاب إلكترونى فى كرة اليد لمصف األول اإلعدادى األزىرى . -ٔ
التعرف عمى تأثير الكتاب اإللكترونى فى كرة اليد عمى تحسن مستوى األداء الميارى لبعض  -ٕ

 ميارت كرة اليد .
عمى تحسن مستوى التحصيل المعرفى فى  التعرف عمى تأثير الكتاب اإللكترونى فى كرة اليد -ٖ

 كرة اليد.

 ىدف وحدات الكتاب اإللكترونى : -

ييدف استخدام الكتاب اإللكترونى إلى تحسين مستوى األداء الميارى ومستوى التحصيل      
المعرفى فى بعض ميارات كرة اليد المقررة عمى طالب الصف األول اإلعدادى بالمعاىد 

 األزىرية .

عداد الكتاب اإللكترونى عمى المصادر التالية :وقد        اعتمد الباحث فى بناء وا 

 البحوث والدراسات السابقة . -
 االتجاىات الحديثة فى التدريس . -
 الخصائص العامة لطالب تمك المرحمة . -
 خصائص التعميم الذاتى . -
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 خطوات بناء الكتاب اإللكترونى عن طريقة الحاسب ااَللى . -
 وفيما يمى شرح ألىداف وأغراض البرنامج التعميمى المقترح : 

 أسس وضع الكتاب اإللكترونى :  -

تم مراجعة األسس التالية عند وضع وتصميم الكتاب اإللكترونى لميارات كرة اليد المقرر      
عمى طالب الصف األول اإلعدادى بالمعاىد األزىرية باعتبار أن ىذه األسس تعتبر معايير 

 امة عند إعداد وتصميم الكتاب اإللكترونى وىى :ى

 أن يتناسب محتوى الكتاب اإللكترونى مع أىدافة ومع المجتمع الذى وضع من أجمو . -ٔ

 أن يراعى الكتاب اإللكترونى خصائص النمو لممرحمة السنية قيد البحث . -ٕ

 أن يكون الكتاب اإللكترونى فى مستوى قدرات العينة المختارة . -ٖ

 أن يراعى الكتاب اإللكترونى الفروق الفردية بين الطالب أثناء األداء والتطبيق . -ٗ

 أن يحقق الكتاب اإللكترونى الشعور بالتشويق واالثارة . -٘

 أن يراعى الكتاب اإللكترونى مبدأ التدرج من السيل إلى الصعب . -ٙ

باستثارة دوافعيم لتحقيق  أن تتحدى محتويات الكتاب اإللكترونى قدرات الطالب بما يسمح -ٚ
 العائد التربوى 

 إتاحة الفرصة لالشتراك والممارسة لكل الطالب فى وقت واحد . -ٛ

 مراعاة اشباع حاجات الطالب من الحركة والنشاط . -ٜ

 مراعاة توفير المكان واإلمكانات األزمة لمتطبيق وتنفيذ البرنامج . -ٓٔ

 لألدء من خطوات فنية وتعليمية .أن يراعى محتوى الكتاب اإللكترونى الشكل الصحيح  -ٔٔ

 اإلمكانات الألزمة لتنفيذ وتطبيق الميارات المختارة داخل الكتاب اإللكترونى :  -

 ممعب مخطط ومحدد لكرة اليد . -ٔ

 عدد من كور اليد بما يتناسب وعدد الطالب ) التجريبية والضابطة ( . -ٕ

 أجيزة حاسب ااَللى . -ٖ
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 األدوات المتاحة من اقماع وصولجانات واطواق الستخداميا فى التعميم . -ٗ

 أسطوانات ممغنطة عمييا الكتاب اإللكترونى المعد من قبل الباحث . -٘

 إجراءات تحديد محتوى الكتاب اإللكترونى :  -

اإلعدادى بالمعاىد األزىرية  التعرف عمى منياج كرة اليد المقرر عمى طالب الصف األول -ٔ
 من خالل الحصول عمى نسخة من المنياج من السادة الموجيين .

 تحديد واختيار ميارات كرة اليد التى سوف يتم إعداد الكتاب اإللكترونى بيا . -ٕ

تحديد وكتابة الجز النظرى عن تاريخ كرة اليد ، وميارات كرة اليد من حيث ) الخطوات  -ٖ
 ات التعميمية ( ، وقانون كرة اليد .الخطو  –الفنية 

 تجييز عدد من الصور الثابتة والمتحركة لمخطوات الفنية والتعميمية والقانون لكل ميارة . -ٗ

 مقاطع فيديو لكل خطوة فنية وتعميمية لكل ميارة من الميارات المختارة . -٘

 مرحمة تصميم الكتاب اإللكترونى : 

 اإللكترونى الخطوات ااَلتية : وقد روعى عند تصميم الكتاب     

 االستفادة الكاممة من مساحة الشاشة لمحاسب ااَللى عن طريق تنظيميا بشكل جيد . -ٔ

 اختيار ألوان الخمفيات وأشكاليا بحيث تكون مناسبة لمشاشة . -ٕ

 عرض النص المكتوب ببساطة وخط واضح وطريقة مشوقة ومتناسقة . -ٖ 

 والبصرية بأسموب فعال لتدعيم عممية التعميم . استخدام المؤثرات الصوتية -ٗ

استخدام الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو والنص المكتوب لعرض كل ميارة من  -٘
 الميارات  المختارة قيد البحث .

 إمكانية الطالب فى التجول واإلبحار داخل الوحدات بسيولة ويسر . -ٙ

نتاجيا :  -  إعداد مكونات الكتاب اإللكترونى وا 

قام البحث باإلطالع عمى العديد من المراجع البحوث العممية المتخصصة فى مجال كرة اليد  -ٔ
، وذلك لموصول إلى أفضل كتابة وشرح لمنص المكتوب ، والذى يشرح المحتوى النظرى الخاص 
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بكل خطوة فنية ، أو تعميمية لمميارات قيد البحث ، وقد تم كتابة تمك النصوص عن طريق 
 Word 2010  برنامج وورد 

وييدف ىذا الكتاب ، تحديد عنوان الكتاب وىو ) كتاب إلكترونى لتعميم ميارات كرة اليد (  -ٕ
 التحصيل المعرفى .إلى تعميم طالب المجموعة التجريبية لميارات كرة اليد وتحسن مستوى 

يجب تحديد االفكار الفرعية لمكتاب اإللكترونى وىو تعميم ميارة التمرير ومسك واستالم الكرة  -ٖ
 وتنطيط الكرة والتصويب والخداع والميارات الدفاعية  .

تم إعداد الصور الثابتة والمتحركة الخاصة بكل خطوة فنية أو تعميمية لكل ميارة عن طريق  -ٖ
والذى عن طريقو تم اقتصاص الصور  Photo Shopر ووضعيا عمى برنامج تحديد الصو 

 واالعتماد عمى الصور األكثر وضوحا لممتعمم .

تم تجييز مقاطع الفيديو مجمعة لكل ميارة بيا الخطوات الفنية والتعميمية وتم وضع ىذه  -ٖ
مل كل مقطع والذى تم عن طريقو تقطيع الفيديو وع  Movie Makerالمقاطع عمى برنامج  

 منفردا لكل خطوة فنية أو خطوة  تعميمية . 

تم تسجيل الصوت الخاص بكل ميارة بصوت الباحث والتعميق عمى كل ميارة من حيث  -ٗ
ثم إضافة كل صوت  Movie Maker الخطوات الفنية والتعميمية وذلك عن طريق برنامج 

 لممقطع التابع لو وذلك نفس البرنامج .

ة الوحدات والخطوات السابقة مع بعضيا من صور ثابتة ومتحركة ومقاطع تم إدماج كل ىذ -٘
الفيديو والنص المكتوب وقد تم المجؤ إلى أحد المختصين فى مجال الحاسب ااَللى إلخراج 

 الوحدات فى شكميا النيائى .

والموجودة لقد اشتمل السيناريو عمى وصف لمميارت المراد تعمميا كتابة السيناريو لمكتاب :  -6
داخل الكتاب اإللكترونى من نص مكتوب وصور وفيديوىات ، كذلك تحديد االطارات أو الطريقة 
التى سوف يتحرك بيا الطالب داخل البرمجية من خالل الضغط عمى الميارة التى يرغب فى 

خالليا تعمميا فيتم نقمة إلى تمك الميارة ، كذلك اشتخدام عدد من االزار فى البرمجية لمتنقل من 
 بحرية لألمام أو لمخمف أو العودة ألى صفة يريدىا .

وقد لجا الباحث إلى احد انظمة تصيمم  : برمجة السيناريو التعميمى لمكتاب اإللكترونى -7
وذلك لقدرتيم الخاصة   Power Pointوبرنامج Book Bakeالكتاب اإللكترونى وىو برنامج  
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والمتحركة واضافة مقاطع الفيديو ، بحيث تكون  عمى اضافة النص المكتوب والصور الثابتة
 متاحة بسيولة لممتعمم بمجرد فتح الكتاب واختيار الجزء المراد تعممة .

 تقويم الكتاب اإللكترونى :   -

 وقد استخدم الباحث نوعين من التقويم وىما :     

 التقويم الداخمى ) تقويم الخبراء ( :  -أ

بعد االنتياء من إعداد الكتاب اإللكترونى لميارات كرة اليد المختارة قيد البحث فى صورتيا      
( من الخبراء فى مجال طرق التدريس ومجال كرة اليد مرفق )(  ٚالنيائية تم عرضيا عمى ) 
 الستطالع َارائيم حول : 

 مدى مناسبة األىداف الموضوعة لموحدات . -ٔ

 ب عرض المحتوى عمى الطالب .مدى مناسبة أسمو  -ٕ

 مدى صالحية الكتاب اإللكترونى فى العممية التعميمية .  -ٖ

وقد تم ذلك من خالل تصميم استمارة استطالع لمراْى تم توزيعيا عمى الخبراء مع الكتاب      
 اإللكترونى المعد من قبل الباحث كما ىو موضح مرفق )( .

 التقويم الخارجى :  -ب

نتياء من إعداد الكتاب اإللكترونى باستخدام الحاسب ااَللى فى صورتو النياية قام بعد اال     
الباحث بتطبيق تمك الكتاب عمى عينة استطالعية من خارج العينة األساسية ومن نفس مجتمع 
البحث لمعرفة أثر ىذا الكتاب اإللكترونى المقترح عمى تعمم لميارات كرة اليد المختارة قيد البحث 

ة مدى استفادة العينة المختارة من الكتاب اإللكترونى التعميمى فى حين تدرس المجموعة ومعرف
الضابطة باستخدام الطريقة التقميدية ) الشرح والعرض وأداء النموذج ( فى التعميم ، وييدف ىذا 

 النوع من التقويم إلى : 

ذلك بسبب نقص فى تقنين بعض الموضوعات الموجودة فى الكتاب اإللكترونى سواء كان  -ٔ
 محتوى بعض الموضوعات أو زيادة فييا .

 التعرف عمى الصعوبات التى قد تواجة الباحث أثناء التطبيق الفعمى لمبحث . -ٕ
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التأكد من صالحية األجيزة واألداوات المستخدمة فى البحث من حاسب َالى وأجيزة العرض  -ٖ
 المستخدمة لعرض المحتوى التعميمى اإللكترونى .

 التأكد من صالحية المكان وتوافر عوامل االمن والسالمة أثناء التطبيق الفعمى لمبحث . -ٗ
التعرف عمى مالحظات الطالب عن الكتاب اإللكترونى ومدى مناسبة ىذا الكتاب لقدرات  -٘

 الطالب .

التعرف عمى أكثر الصعوبات التى قد تواجة الباحث أثناء تطبيق الكتاب اإللكترونى عمى  -ٙ
 الطالب عينة البحث المختارة .

 ثالثا : القياسات : 

 القياسات القبمية عن طريق درجات التكافؤ : -أ

تم إجراء القياسات القبمية بيدف التعرف عمى مستوى الطالب فى المجموعتين التجريبية      
بمية الختبار والضابطة قبل البدء فى تنفيذ البرنامج ) التجربة األساسية ( تم إجراء القياسات الق

وتم إجراء القياسات القبمية الخاصة  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٛٔالتحصيل المعرفى يوم االحد الموافق  
عن طريق  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٛٔبمستوى األداء الميارى عمى عينة البحث يوم االحد الموافق 

غة لجنة من المحكمين مكونة من ) اثنان من الموجيين األول بالتربية الريضية بإدارة المرا
التعميمة محافظة سوىاج باإلضافة إلى المدرس األول بميعد مجمع بد األزىرى التابع لنفس 

( وبذلك لم يتدخل الباحث فى عممية التقويم  ٕ( محكمين مرفق )  ٖاإلدارة ( والبالغ عددىم ) 
 الخاصة باألداء الميارى لميارات كرة اليد المختارة وىو ماتم توضيحو سابقا .

 االستطالعية :التجربة  -ب

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية عمى عينة استطالعية من نفس مجتمع البحث      
إلى االربعاء الموافق  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٜٔوخارج العينة األساسية خالل الفترة من االثنين الموافق 

دادى ( طالبًا من الصف األول اإلع ٘ٔعمى عينة من الطالب عددىا )  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٕٔ
 ومن نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية لمبحث وذلك بيدف التعرف عمى :

 دقة وكفاية المساعدين وتفيم المواصفات القياسية لالختبار قيد البحث . -ٔ

 صالحية األدوات واألجيزة والمنشات التى يجرى بيا أو عمييا تعميم ميارات كرة اليد . -ٕ

  واالختبارات .ترتيب تطبيق القياسات  -ٖ
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 تنظيم وتنسيق سير العمل والوقوف عمى كيفية تنفيذ البرنامج التعميميى . -ٗ

 اكتشاف الصعوبات التى قد تواجو الباحث أثناء التطبيق والمساعدين . -٘

ىذا وقد أسفرت الدراسة االستطالعية السابقة عن تحقيق أىدافيا واستطاع الباحث الخروج      
التى من خالليا توصل إلى كيفية تطبيق الكتاب اإللكترونى عمى عينة البحث بعدد من النتائج و 

المختارة ، وكذلك المتغيرات التى قد تؤثر عمى التجربة األساسية إلمكانية ضبط مثل ىذة 
 المتغيرات والمؤثرات .

 التجربة االساسية : -جـ 

األساسية وذلك حسب التوزيع وقد قام الباحث بتنفيذ التجربة األساسية عمى عينة البحث      
إلى يوم  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٕ٘الزمنى لمجدول الدراسى لممعيد األزىرى فى الفترة من االحد الموافق 

وىو ماتم توضيحة ، وقد تم مراعاة التدريس من قبل الباحث لكٍل من  ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٕٚاالحد 
 المجموعة التجريبية والضابطة وكانت كااَلتى : 

 موعة الضابطة :التدريس لممج -1
( طالبًا من طالب الصف األول  ٕٓتم التدريس لممجموعة الضابطة والمكونة من )      

اإلعدادى بمعيد مجمع بدر األزىرى التابع إلدارة المراغة التعميمية األزىرية بمحافظة سوىاج ، 
(  ٔبواقع ) وذلك لضمان توفير نفس الظروف لممجموعتين التجريبية والضابطة وتم التدريس ليا 

دقيقة ( أسبوعيا طبقا لمتوزيع الزمنى المعتمد من إدارة المعيد ،  ٜٓفترة تعميمية اسبوعية مدتيا ) 
وذلك بعرض المحتوى الدراسى بأسموب ) الشرح النموذج ( المتبع دون استخدم الكتاب 

لك خالل ( أسابيع وذ ٓٔاإللكترونى المعد من قبل الباحث ، وقد استغرق عممية التدريس ) 
 . ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٕٚإلى يوم االحد  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٕ٘الفترة من االحد الموافق 

 التدريس لممجموعة التجريبية : -2
( طالبًا من طالب الصف األول  ٕٓتم التدريس لممجموعة التجريبية المكونة من )      

اإلعدادى بمعيد مجمع بدر األزىرى التابع إلدارة المراغة التعميمية األزىرية بمحافظة سوىاج ، 
ن دقيقة ( أسبوعيا طبقا لمتوزيع الزمنى المعتمد م ٜٓوذلك بواقع فترة تعميمية اسبوعية مدتيا ) 

( أسابيع ، وذلك خالل الفترة من االحد  ٓٔإدارة المعيد ، وقد أستغرقت عممية التدريس ) 
، وتم التدريس لممجموعة  ٕٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕٚإلى يوم االحد  ٕٕٓٓ/  ٓٔ/  ٕ٘الموافق 

التجريبية المختارة باستخدام الكتاب اإللكترونى المعدة من قبل الباحث والمستخدمة كمتغير 
 نياية التطبيق يجيب المختبر عمى االختبار المعد من الباحث .تجريبى وفى 
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 القياسات البعدية : -د 

قام الباحث بأداء القياسات البعدية الخاصة بمستوى األداء الميارى فقد عن طريق تشكيل      
تمييد إلجراء  ٕٕٓٓ/  ٕٔ/  ٕٚ( محكمين لجنة التقييم يوم األحد الموافق  ٖلجنة من ) 
البعدية حيث تكونت ىذة المجنة من اثنان من الموجيين األول بالتربية الرياضية بإدارة القياسات 

المراغة التعميمة محافظة سوىاج باإلضافة إلى المدرس األول بميعد مجمع بد األزىرى التابع 
( وقد تم إجراء القياسات البعدية لألداء الميارى من قبل المجنة يوم  ٕلنفس اإلدارة مرفق ) 

حيث تم دمج أفراد عينة البحث المجموعتين التجريبية  ٕٕٔٓ/  ٔ/  ٜٕالثاء الموافق الث
( طالبًا قبل إجراء القياسات وتم توزيعيم عشوائيا عمى لجنة  ٓٗوالضابطة معا وعددىم ) 

المحكمين إلجراء التقييم ) القياسات البعدية ( عمى أن يقوم الباحث بتوزيع استمارات عمى المجنة 
(  ٓٔيقوم الخبير بتسجيل اسم الطالب وبعدىا يقوم كل خبير بإعطاء درجة من ) × (  مرفق )

لكل طالب عمى كل ميارة يودييا ثم يقوم الباحث بتجميع ىذة االستمارات وتجميع درجات الثالث 
( وعن  ٖخبراء فى الدرجات التى أعطوىا لكل طالب فى كل ميارة قام بأدائيا ثم قسمتيا عمى ) 

 يتم استخراج متوسط درجات كل طالب فى كل ميارة من الميارات قيد البحث .طريقيا 

كما قام الباحث بإجراء القياسات البعدية لالختبار المعرفى قيد البحث من خالل توزيع عينة      
البحث التجريبية والضابطة فى قاعتين دراسيتين ، وتوزيع الطالب عشوئيا عمى تمك القاعينين 

، ثم بعد  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓيم وتوزيع االختبار عمييم وذلك يوم االربعاء الموافق دون تفرقة بين
دقيقة ( قام الباحث بتجميع االختبار تمييدا إلجراء  ٘ٛمرور الوقت المحدد لالختبار وزمنة ) 
 المعالجات االحصائية الخاصة باليحث .

 + الثانى + الثالث  درجة الخبير االول                                             

   -----------------------------------=  درجة الطالب فى الميارة االولى

                                                             ٖ                                              
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 المعالجات االحصائية:

اسيييتخدم الباحيييث تيييم جميييع جمييييع البيانيييات وتنظيمييييا وجيييدولتيا تميييييدا لمعالجتييييا إحصيييائيا وقيييد 
 البيانات:ة حصائية التالية لمعالجساليب اإلاأل

، الميدى، قل وأكبير قيمية، أاالنحراف المعيارى لمتوسط الحسابي، الوسيط،التوصيف اإلحصائي )ا
 ( التفمطح، االلتواء

 قاختبار ) ت( لداللة الفرو 
 اختبار ليفن لمتجانس

 النسب المئوية
 معامل ارتباط بيرسون
 معامل ألفا كرونباخ 

 معامل التجزئة النصفية 
 معامل الصعوبة 
 معامل التمييز 
 نسبة التحسن 

 . وبرنامج ميكروسوفت أكسل SPSSوذلك باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 
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 أوال: عرض النتائج 

لممجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــى مســـتوى  يـــينالقبمالفـــروق بـــين القياســـين 
     التحصيل المعرفى

  (21)جدول 
 القياسين داللة الفروق بين متوسط

    القبميين لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار المعرفي 
 41ن = 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند
درجييييات  قييييياس توجييييد فييييروق داليييية إحصييييائيًا بييييين متوسييييط أنييييو ال ( 21 )يتضييييح ميييين جييييدول    

ـــة )المجميييوعتين  اختبيييار التحصييييل المعرفيييى بيييين القياسيييين القبمييييين فيييي  ( الضـــابطة / التجريبي
 االختبيارمميا ييدل عميى تكيافؤ مجميوعتين الدراسية قبيل تطبييق لممجموعتين التجريبية والضابطة ، 

 البحث .المقترح قيد 

لممجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــى مســـتوى  يـــينالفـــروق بـــين القياســـين القبم
 التحصيل المعرفى    

 ( 21جدول ) 
 القياسيين الفروق بين متوسط داللة

 لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات الميارية القبميين 
 41ن = 

 
 

 وحدة القياس المتغير  م
 الفروق  التجريبية  الضابطة

 sig ت
 ع م ع م ع م

 ٓٓ.ٓ ٙٙ,ٖٔ ٖٙ.ٓ ٓٓ,ٓ ٜٛٚ,ٔ ٓٓٙ,ٚ ٖٜٓ,ٓ ٓٓٙ,ٚ درجة الحفظ والتذكر 1
 ٓٓ.ٓ ٔٗ,ٖٔ ٚٔٓ.ٓ ٕٓٓ,ٓ ٗٙٙ,ٔ ٓ٘ٙ,ٚ ٜٕٚ,ٔ ٓ٘ٛ,ٚ درجة الفيم واالستيعاب 2
 ٓٓ.ٓ ٖٙ,ٕٔ ٖٔ.ٓ ٓ٘ٗ,ٓ ٖٚٚ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚ ٜٖ٘,ٔ ٖٓٓ,ٚ درجة التطبيق 3
 ٓٓ.ٓ ٜٙ,ٗٗ ٖٖ.ٓ ٓ٘ٙ,ٓ ٜٚٛ,ٓ ٓٓ.ٖٕ ٛٛٚ,ٔ ٓٓ٘,ٕٕ درجة االختبار المعرفى ككل 4

 المتغير  م
وحدة 
 القياس

 الفروق  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة
 sig ت

 ع م ع م ع م
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 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند
درجيييات  قيييياس توجيييد فيييروق دالييية إحصيييائيًا بيييين متوسيييط أنيييو ال ( 21 )يتضيييح مييين جيييدول      

االختبارات الميارية بين القياسين القبمييين لممجميوعتين في  ( الضابطة / التجريبية )المجموعتين 
المقتيرح قيييد  االختبييارممييا ييدل عميى تكييافؤ مجميوعتين الدراسيية قبيل تطبييق التجريبيية والضيابطة ، 

 البحث .

  (22)جدول 
 القياسين داللة الفروق بين متوسط

    لممجموعة الضابطة في االختبار المعرفي والبعدي القبمي 
 21ن = 

 
 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند
 

 ٓٓ.ٓ ٖٕٗ,ٗ ٔٔٛ,ٓ ٓ٘ٛ,ٓ ٚ٘ٙ,ٓ ٓٓٚ,ٖ ٓٔ٘,ٓ ٓ٘٘,ٗ درجة مسك واستالم الكرة 1

 ٓٓ.ٓ ٖٙٙ,٘ ٛٚٗ,ٓ ٓٓٙ,ٓ ٜٖٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٖ ٖٔٛ,ٓ ٖٓ٘.ٗ درجة تنطيط الكرة  2

 ٓٓ.ٓ ٕٜٙ,ٗ ٚٗٔ,ٓ ٓٓ٘,ٔ ٘ٗٚ,ٓ ٓ٘ٔ,ٗ ٕ٘ٚ,ٓ ٓٓٓ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3

 ٓٓ.ٓ ٕٖٙ,ٗ ٗ٘ٔ,ٓ ٕٓ٘,ٔ ٛٔٚ,ٓ ٓٓٔ,ٗ ٔ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة التمريرة الصدرية  4

 ٓٓ.ٓ ٜ٘ٙ,ٜ ٜٔٔ,ٓ ٓ٘ٓ,ٔ ٖٚٙ,ٓ ٖٓٓ,ٗ ٘ٗٚ,ٓ ٖٓ٘,ٗ درجة االتصويب الكرباجى 5

 ٓٓ.ٓ ٚٗ٘,ٚ ٕٖٔ,ٓ ٓٓٔ,ٔ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٗ ٚ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة المياراة الدفاعية 6

 ٓٓ.ٓ ٗٙ٘,٘ ٖٖٙ,ٓ ٓ٘ٔ,ٓ ٔٗٙ,ٓ ٜٓٓ,ٖ ٜٚٗ,ٓ ٓ٘ٓ,ٗ درجة الخداع 7

 وحدة القياس المتغير  م
 الفروق  القياس البعدى  القياس القبمى

 sig ت
 ع م ع م ع م

 ٓٓ.ٓ ٚٔ,ٖٔ ٗٙ.ٓ ٓٓٗ,ٗ ٕٚ٘,ٔ ٓٓ,ٕٔ ٖٜٓ,ٓ ٓٓٙ,ٚ درجة الحفظ والتذكر 1
٘ٚ,ٓٔ ٜٕٚ,ٔ ٓ٘ٛ,ٚ درجة الفيم واالستيعاب 2

ٓ ٔ,٘ٛ٘ ٕ,ٜٓٓ ٓ.ٖٗ ٕٔ,ٚٛ ٓ.ٓٓ 

٘ٔ,ٓٔ ٜٖ٘,ٔ ٖٓٓ,ٚ درجة التطبيق 3
ٓ ٔ,ٕٙٛ ٕ,ٛ٘ٓ ٓ.ٚٚ ٔٗ,ٙٔ ٓ.ٓٓ 

ٜٓ,ٕٖ ٛٛٚ,ٔ ٓٓ٘,ٕٕ درجة االختبار المعرفى ككل 4
ٓ ٕ,ٕٜ ٔٓ,ٔ٘ ٓ.ٜ٘ ٗ٘,ٖٖ ٓ.ٓٓ 
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نحيييراف المعييييارى لكيييل مييين القياسيييين القبميييى ( المتوسيييط الحسيييابى واإلٕٕيوضيييح جيييدول)
 االختبار المعرفى .في  الضابطةمجموعة موالبعدى والفروق ل

 االختبيييار واالختبيييار ككيييللجمييييع مسيييتويات  (ت)ن قيمييية أ ( ٕٕ)  يتضيييح مييين جيييدولو 
مميا يشيير  (٘ٓ.ٓ)قل من أوىى  ( ٓٓ.ٓ) Sig( بمستوى داللة ٖٖ.٘ٗ: ٛٚ.ٕٔ)تراوحت بين 

  . لصالح القياس البعدى والبعديحصائيا بين القياسين القبمى إلى وجود فروق دالة إ
 ( 23)جدول 

 القياسين داللة الفروق بين متوسط
 في االختبارات المياريةلممجموعة الضابطة  والبعدي القبمي 

 21ن = 
 
 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند

نحيييراف المعييييارى لكيييل مييين القياسيييين القبميييى ( المتوسيييط الحسيييابى واإلٖٕيوضيييح جيييدول)
 االختبارات الميارية .في  الضابطةمجموعة موالبعدى والفروق ل

: ٜٓٗ,٘راوحيييييت بيييييين )لجمييييييع المييييييارات ت (ت)ن قيمييييية أ ( ٖٕ)  يتضيييييح مييييين جيييييدولو 
ليى إمميا يشيير  (٘ٓ.ٓ)قل مين أ ( وىىٕٓ.ٓ، ٓٓ.ٓتراوح بين ) Sig( بمستوى داللة ٖٖٚ,ٕٔ

  . لصالح القياس البعدى والبعديحصائيا بين القياسين القبمى إوجود فروق دالة 
 

وحدة  المتغير  م
 القياس

 الفروق  القياس البعدى  القياس القبمى
 sig ت

 ع م ع م ع م
 ٓٓ.ٓ ٖٔٔ,ٚ ٗ٘ٛ,ٓ ٓ٘ٛ,ٔ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٙ ٓٔ٘,ٓ ٓ٘٘,ٗ درجة مسك واستالم الكرة 1

 ٓٓ.ٓ ٜٖٔ,ٜ ٙ٘ٙ,ٓ ٓٓ٘,ٔ ٚٛ٘,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٖٔٛ,ٓ ٖٓ٘.ٗ درجة تنطيط الكرة  2

 ٓٓ.ٓ ٖٖٚ,ٕٔ ٖٚٗ,ٓ ٓٓ٘,ٔ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘٘,٘ ٕ٘ٚ,ٓ ٓٓٓ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3

 ٓٓ.ٓ ٖ٘ٓ,ٓٔ ٜٛٗ,ٓ ٕٓ٘,ٔ ٚٓٙ,ٓ ٓٓ٘,٘ ٔ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة التمريرة الصدرية  4

 ٓٓ.ٓ ٜٖٔ,ٜ ٕٖٚ,ٓ ٓ٘ٓ,ٔ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٗ,٘ ٘ٗٚ,ٓ ٖٓ٘,ٗ درجة االتصويب الكرباجى 5

 ٓٓ.ٓ ٖ٘ٓ,ٓٔ ٔٛٙ,ٓ ٓٓٔ,ٔ ٔٚٙ,ٓ ٖٓ٘,٘ ٚ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة المياراة الدفاعية 6

 ٓٓ.ٓ ٜٓٗ,٘ ٚٗ٘,ٓ ٓ٘ٔ,ٔ ٜٛٗ,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٜٚٗ,ٓ ٓٓٚ,ٗ درجة الخداع 7
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 ( 24)جدول 
   نسبة تحسن المجموعة الضابطة في االختبار المعرفى

 21ن = 

( المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لكل من القياسين القبمى والبعدى ٕٗيوضح جدول)      
 ونسب التحسن لممجموعة الضابطة في االختبار المعرفى .

( أن نسيب التحسين لممجموعية الضيابطة فيى االختبيار المعرفيى  ٕٗويتضح من جدول ) 
%( بالنسييبة لمحيياور االختبييار المعرفييى الثالثيية ، وبمغييت نسييبة ٖٓٔ,ٜٔ%، ٘,ٗٔتراوحييت بييين )

% ( ، وكانت نسبة التحسن لممحور بالترتيب الحفظ والتذكر ، ٖٖٖ,ٚٔالتحسن لالختبار ككل ) 
 والتطبيق ثم الفيم واإلستيعاب.

 ( 25)جدول 
   نسبة تحسن المجموعة الضابطة في االختبارات الميارية

 21ن = 

 

وحدة  المتغير  م
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 
 نسبة التحسن 

 ع م ع م
 %ٖٓٔ,ٜٔ ٕٚ٘,ٔ ٓٓ,ٕٔ ٖٜٓ,ٓ ٓٓٙ,ٚ درجة الحفظ والتذكر  1
 %ٓٓ٘,ٗٔ ٘ٛ٘,ٔ ٓ٘ٚ,ٓٔ ٜٕٚ,ٔ ٓ٘ٛ,ٚ درجة الفيم واالستيعاب    2
 %ٛ٘٘,ٙٔ ٕٛٙ,ٔ ٓ٘ٔ,ٓٔ ٜٖ٘,ٔ ٖٓٓ,ٚ درجة التطبيق  3
 %ٖٖٖ,ٚٔ ٜٕ,ٕ ٜٓٓ,ٕٖ ٛٛٚ,ٔ ٓٓ٘,ٕٕ درجة االختبار المعرفى ككل 4

 المتغير  م
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 
 نسبة التحسن 

 ع م ع م

 %ٓٓ٘,ٛٔ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٙ ٓٔ٘,ٓ ٓ٘٘,ٗ درجة مسك واستالم الكرة 1

 %ٓٓٓ,٘ٔ ٚٛ٘,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٖٔٛ,ٓ ٖٓ٘.ٗ درجة تنطيط الكرة  2

 %ٓٓ٘,٘ٔ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘٘,٘ ٕ٘ٚ,ٓ ٓٓٓ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3

 %ٓٓ٘,ٕٔ ٚٓٙ,ٓ ٓٓ٘,٘ ٔ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة التمريرة الصدرية  4

 %ٓٓ٘,ٓٔ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٗ,٘ ٘ٗٚ,ٓ ٖٓ٘,ٗ درجة االتصويب الكرباجى 5

 %ٓٓ,ٔٔ ٔٚٙ,ٓ ٖٓ٘,٘ ٚ٘ٛ,ٓ ٕٓ٘,ٗ درجة المياراة الدفاعية 6

 %ٓٓ٘,ٔٔ ٜٛٗ,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٜٚٗ,ٓ ٓٓٚ,ٗ درجة الخداع 7
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( المتوسيييط الحسيييابى واألنحيييراف المعييييارى لكيييل مييين القياسيييين القبميييى ٕ٘يوضيييح جيييدول)
 والبعدى ونسب التحسن لممجموعة الضابطة في االختبار الميارى .

( أن نسب التحسن لممجموعة الضابطة تراوحيت  ٜ( والشكل )  ٕ٘ويتضح من جدول ) 
 %( .ٓٓ٘,ٛٔ%، ٓٓ٘,ٓٔبين )

 لممجموعة التجريبية     بين القياسين القبمى والبعدى الفروق
 ( 26)جدول 

 القياسين داللة الفروق بين متوسط
  لممجموعة التجريبية في االختبار المعرفي   والبعدي القبمي 

 21ن = 
 
 

 

 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند

نحيييراف المعييييارى لكيييل مييين القياسيييين القبميييى ( المتوسيييط الحسيييابى واإلٕٙيوضيييح جيييدول)
 االختبار المعرفى .في التجريبية مجموعة موالبعدى والفروق ل

 لجمييييع مسيييتويات االختبيييار واالختبيييار ككيييل (ت)ن قيمييية أ ( ٕٙ)  يتضيييح مييين جيييدولو 
 Sigبمسيييتوى داللييية لمسيييتويات االختبيييار المعرفيييى الثالتييية ( ٗ٘ٙ.ٕٗ: ٖٚٙ.ٜٔتراوحيييت بيييين )

مميا  (٘ٓ.ٓ)قيل مين أ ( وىيى ٘ٓٚ,ٕٙ( كما بمغت قيمة ) ت ( لالختبار المعرفى ككل )ٓٓ.ٓ)
  . لصالح القياس البعدى والبعديمى الى وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبيشير 

 ( 27)جدول 
 القياسين داللة الفروق بين متوسط

 لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية والبعدي القبمي 
 21ن = 

 
 

 المتغير  م
وحدة 
 القياس

 الفروق  القياس البعدى  القياس القبمى
 sig ت

 ع م ع م ع م
٘ٔ,ٓٔ ٛٔٔ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚٔ ٜٛٚ,ٔ ٓٓٙ,ٚ درجة الحفظ والتذكر  1

ٓ ٔ,ٓٚٓ -ٕٔ.ٖٗٔ ٓ.ٓٓ 

 ٓٓ.ٓ ٗ٘ٙ.ٕٗ- ٕٖٓ,ٔ ٓ٘ٗ,ٛ ٖٖٗ,ٔ ٓٓٔ,ٙٔ ٗٙٙ,ٔ ٓ٘ٙ,ٚ درجة الفيم واالستيعاب    2
 ٓٓ.ٓ ٖٚٙ.ٜٔ- ٜٔٔ,ٔ ٓ٘ٓ,ٙ ٘ٓٔ,ٔ ٓٓٛ,ٖٔ ٖٚٚ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚ درجة التطبيق  3
٘ٙ,ٕٗ ٖٙ,ٕ ٓ٘ٙ.ٚٗ ٜٚٛ,ٓ ٓٓ.ٖٕ درجة االختبار المعرفى ككل 4

ٓ ٓ,ٜٛٗ -ٕٙ.ٚٓ٘ ٓ.ٓٓ 
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 ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند

نحيييراف المعييييارى لكيييل مييين القياسيييين القبميييى ( المتوسيييط الحسيييابى واإلٕٚيوضيييح جيييدول)
 االختبارات الميارية .في التجريبية مجموعة موالبعدى والفروق ل

: ٕٛٙ.ٛراوحييييت بيييييين )لجميييييع المييييييارات ت (ت)ن قيمييييية أ ( ٕٚ)  يتضييييح مييييين جييييدولو 
ليى وجيود فيروق دالية إمما يشيير  (٘ٓ.ٓ)قل من أوىى  ( ٓٓ.ٓ) Sig( بمستوى داللة ٜٚٓ.٘ٔ

  البعدي .لصالح القياس  والبعديحصائيا بين القياسين القبمى إ
( 28)جدول   

 نسبة تحسن المجموعة التجريبية في االختبار المعرفى
 21ن = 

 المتغير  م
وحدة 

 القياس

 الفروق  القياس البعدى  القياس القبمى
 sig ت

 ع م ع م ع م

 ٓٓ.ٓ ٜٚٓ,٘ٔ ٔٗٙ,ٓ ٓٓٓ,ٗ ٖٕٜ,ٓ ٓٓٚ,ٚ ٚ٘ٙ,ٓ ٓٓٚ,ٖ درجة مسك واستالم الكرة 1

 ٓٓ.ٓ ٕٕٙ,ٗٔ ٚٙ٘,ٓ ٓٓ٘,ٗ ٙٔٚ,ٓ ٕٓ٘,ٛ ٜٖٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٖ درجة تنطيط الكرة  2

 ٓٓ.ٓ ٜٙٙ,ٓٔ ٗٔٙ,ٓ ٓٓ٘,ٖ ٔٚٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ ٘ٗٚ,ٓ ٓ٘ٔ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3

 ٓٓ.ٓ ٖٕٗ,ٔٔ ٖٕٙ,ٓ ٓٓٙ,ٖ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٚ,ٚ ٛٔٚ,ٓ ٓٓٔ,ٗ درجة التمريرة الصدرية  4

 ٓٓ.ٓ ٜٙ٘,ٜ ٚٚٗ,ٓ ٖٓ٘,ٖ ٔٛٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ ٖٚٙ,ٓ ٖٓٓ,ٗ درجة االتصويب الكرباجى 5

 ٓٓ.ٓ ٕٛٙ,ٛ ٜٛ٘,ٓ ٖٓ٘,ٖ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٚ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٗ درجة المياراة الدفاعية 6

 ٓٓ.ٓ ٕٔ٘,ٖٔ ٚ٘ٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٖ ٕٜٔ,ٓ ٓ٘٘,ٚ ٔٗٙ,ٓ ٜٓٓ,ٖ درجة الخداع 7

 المتغير  م
وحدة 
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 
 نسبة التحسن 

 ع م ع م

 %ٖٓٔ,ٗٗ ٛٔٔ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚٔ ٜٛٚ,ٔ ٓٓٙ,ٚ درجة الحفظ والتذكر  1

 %ٕٓ٘,ٕٗ ٖٖٗ,ٔ ٓٓٔ,ٙٔ ٗٙٙ,ٔ ٓ٘ٙ,ٚ درجة الفيم واالستيعاب    2

 %ٛٛ٘,ٖ٘ ٘ٓٔ,ٔ ٓٓٛ,ٖٔ ٖٚٚ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚ درجة التطبيق  3

 %ٖٛٓ,ٔٗ ٖٙ,ٕ ٓ٘ٙ.ٚٗ ٜٚٛ,ٓ ٓٓ.ٖٕ درجة االختبار المعرفى ككل 4
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( المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لكل من القياسين القبمى والبعدى ٕٛيوضح جدول) 
 ونسب التحسن لممجموعة التجريبية في االختبار المعرفى .

( ان نسييييييب التحسيييييين لممجموعيييييية التجريبييييييية تراوحييييييت بييييييين  ٕٛويتضييييييح ميييييين جييييييدول ) 
بة تحسن االختبيار المعرفيى %(بالنسبة لمحاور االختبار الثالثة ، اما نسٖٓٔ,ٗٗ%، ٛٛ٘,ٖ٘)

% (، وجيياءات نسييب التحسيين لالختبييار بالترتيييب الحفييظ والتييذكر ، الفيييم  ٖٛٓ,ٔٗككييل بمغييت ) 
 واالستيعاب ثم التطبيق . 

 ( 29)جدول 
  نسبة تحسن المجموعة التجريبية في االختبارات الميارية 

 21ن = 

( المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى لكل من القياسين القبمى والبعدى ٜٕيوضح جدول) 
 التجريبية في االختبار المعرفى .ونسب التحسن لممجموعة 

% ٘,ٖٖ( أن نسب التحسن لممجموعة التجريبية تراوحت بيين ) ٜٕويتضح من جدول ) 
%( . وكانيييت أقيييل نسيييبة لمييييارات التصيييويب الكربييياجى والمييييارات الدفاعيييية وأعميييى نسيييبة ٘ٗ:  

 جاءت لميارة تنطيط الكرة .

 ( 31جدول ) 

داللة الفروق بين القياسين البعديين لممجموعتين ) التجريبية / الضابطة (                                    
 قيد البحث فى التحصيل المعرفي في االختبار المعرفى فى كرة اليد

وحدة  المتغير  م
 القياس

 القياس البعدى  القياس القبمى 
 نسبة التحسن 

 ع م ع م
 % ٓٗ ٖٕٜ,ٓ ٓٓٚ,ٚ ٚ٘ٙ,ٓ ٓٓٚ,ٖ درجة مسك واستالم الكرة 1
 % ٘ٗ ٙٔٚ,ٓ ٕٓ٘,ٛ ٜٖٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٖ درجة تنطيط الكرة  2
 % ٖ٘ ٔٚٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ ٘ٗٚ,ٓ ٓ٘ٔ,ٗ درجة التمرير الكرباجى 3

 % ٖٙ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٚ,ٚ ٛٔٚ,ٓ ٓٓٔ,ٗ درجة التمريرة الصدرية  4

 % ٘,ٖٖ ٔٛٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ ٖٚٙ,ٓ ٖٓٓ,ٗ درجة الكرباجىاالتصويب  5

 % ٘,ٖٖ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٚ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٗ درجة المياراة الدفاعية 6

 % ٘,ٖٙ ٕٜٔ,ٓ ٓ٘٘,ٚ ٔٗٙ,ٓ ٜٓٓ,ٖ درجة الخداع 7
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 41ن =                                                                                    

 ( ٜٕٚ,ٔ= )  ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند
الجدولية عند  ) ت (المحسوبة جاءات أكبر من قيمة  ) ت (أن قيمة   ( 31) يتضح من جدول 

 ) البعديين (مما يدل عمى وجود فروق دالة احصائية بين القياسين  ( 1,15) مستوى داللة 
لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى الجانب المعرفى قيد البحث لصالح القياس البعدى 

 المجموعة التجريبية .

 ( 31جدول ) 

                             داللة الفروق بين القياسين البعديين لممجموعتين ) التجريبية / الضابطة (       
 قيد البحث فى مستوى األداء الميارى في ميارات كرة اليد

 41ن =                                                                                    

وحدة  المتغير  م
 القياس

 الفروق  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 sig ت

 ع م ع م ع م
 ٓٓ.ٓ ٗٔٛ,ٗ ٛ٘ٙ,ٓ ٓ٘ٚ,٘ ٕٚ٘,ٔ ٓٓ,ٕٔ ٛٔٔ,ٔ ٓ٘ٚ,ٚٔ درجة الحفظ والتذكر  1
 ٓٓ.ٓ ٜ٘ٙ.ٗ ٖٛ٘,ٓ ٖٓ٘,٘ ٘ٛ٘,ٔ ٓ٘ٚ,ٓٔ ٖٖٗ,ٔ ٓٓٔ,ٙٔ درجة الفيم واالستيعاب    2
 ٓٓ.ٓ ٔٚٗ,ٙ ٕٓٛ,ٓ ٓ٘ٙ,ٖ ٕٛٙ,ٔ ٓ٘ٔ,ٓٔ ٘ٓٔ,ٔ ٓٓٛ,ٖٔ درجة التطبيق  3
 ٓٓ.ٓ ٗٚ٘.ٜ ٖٚٗ,ٔ ٓ٘ٚ,ٗٔ ٜٕ,ٕ ٜٓٓ,ٕٖ ٖٙ,ٕ ٓ٘ٙ.ٚٗ درجة االختبار المعرفى ككل 4

 المتغير  م
وحدة 

 القياس

المجموعة 

  التجريبية

المجموعة 

  الضابطة
 الفروق

 sig ت

 ع م ع م ع م

 ٓٓ.ٓ ٕٕٗ,٘ ٖٚٗ,ٓ ٖٓٓ,ٔ ٜٛ٘,ٓ ٓٓٗ,ٙ ٖٕٜ,ٓ ٓٓٚ,ٚ درجة مسك واستالم الكرة 1

 ٓٓ.ٓ ٕٜٛ,٘ ٙٙٗ,ٓ ٓٓٗ,ٕ ٚٛ٘,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٙٔٚ,ٓ ٕٓ٘,ٛ درجة تنطيط الكرة  2

 ٓٓ.ٓ ٗٚٙ,ٙ ٜٛٗ,ٓ ٓٓٔ,ٕ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘٘,٘ ٔٚٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ درجة التمرير الكرباجى 3

 ٓٓ.ٓ ٚٗٛ,ٙ ٖٕٙ,ٓ ٕٓٓ,ٕ ٚٓٙ,ٓ ٓٓ٘,٘ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٚ,ٚ درجة التمريرة الصدرية  4
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 ( ٜٕٚ,ٔ= )  ٘ٓ.ٓ ≥ sig ت دال عند
لدى  البعديينوجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات القياسين  (  31يتضح من جدول ) 

 لبعييييدياالضييييابطة فييييي المتغيييييرات الميارييييية قيييييد البحييييث لصييييالح القييييياس و  لممجمييييوعتين التجريبييييية
 .لممجموعة التجريبية 

 النتائج : ثانيا: تفسير 

تيييم  التييييبنييياء عميييى ميييا أظيرتيييو وأسيييفرت عنييية النتيييائج اإلحصيييائية وفيييى حيييدود القياسيييات 
إجراؤىيييا، وفيييى اإلطيييار المحيييدد لعينييية البحيييث سيييوف ييييتم مناقشييية ميييدى تحقيييق األىيييداف وصيييدق 

ومن واقع البيانات وفى ضوء المعالجات اإلحصائية السابق عرض نتائجيا وانطالقا من  الفروض
 فروض البحث توصل الباحث إلى مناقشة نتائجو عمى النحو التالى :

 الفرض األول :
توجد فروق دالة إحصـائيًا بـين متوسـط درجـات القيـاس القبمـي ، والبعـدي لممجموعـة  "

 الميارى والمعرفى لصالح القياس ألبعدي " .الضابطة فى مستوى التحصيل 

(  وجييييود فييييروق داليييية إحصييييائيا بييييين القياسييييين القبمييييى والبعييييدى ٕٕيتضييييح ميييين جييييدول )
لممجموعيية الضييابطة فييي جميييع مسييتويات االختبييار المعرفييى واالختبييار ككييل فقييد تراوحييت نتيجيية 

ختبييييار المعرفييييى وذلييييك لمسييييتويات اال ( ٓٔٙ.ٗٔ: ٓٛٚ,ٕٔاختبييييار )ت( لدالليييية الفييييروق بييييين )
التطبيييق ( وجييات قيميية ) ت ( لالختبييار ككييل )  –الفيييم واالسييتيعاب  –الثالثيية ) الحفييظ والتييذكر 

لصييالح القييياس وكانييت الفييروق  (٘ٓ.ٓ)قييل ميين أ ( وىييىٓٓ.ٓ) Sigبمسييتوى دالليية (  ٖٖٓ,٘ٗ
 . البعدى

( وجييود فييروق داليية إحصييائيا بييين القياسييين القبمييى والبعييدى ٖٕبينمييا يتضييح ميين جييدول )
لممجموعييية الضيييابطة فيييي جمييييع االختبيييارات المياريييية حييييث تراوحيييت نتيجييية اختبيييار )ت( لداللييية 

قيييييل مييييين أ ( وىيييييىٓٓ.ٓتيييييراوح بيييييين ) Sig( بمسيييييتوى داللييييية  ٖٖٚ,ٕٔ:  ٜٓٗ,٘)الفيييييروق بيييييين 
 . لصالح القياس البعدى( وكانت الفروق ٘ٓ.ٓ)

 ٓٓ.ٓ ٜٚٛ,ٗ ٚٔ٘,ٓ ٕٓ٘,ٕ ٖٓ٘,ٓ ٓٓٗ,٘ ٔٛٙ,ٓ ٓ٘ٙ,ٚ درجة االتصويب الكرباجى 5

 ٓٓ.ٓ ٖٚٛ,ٚ ٔٗٙ,ٓ ٓٓٗ,ٕ ٔٚٙ,ٓ ٖٓ٘,٘ ٘ٓٙ,ٓ ٓ٘ٚ,ٚ درجة المياراة الدفاعية 6

 ٓٓ.ٓ ٜٚٔ,٘ ٜٙ٘,ٓ ٓٓٚ,ٔ ٜٛٗ,ٓ ٓ٘ٛ,٘ ٕٜٔ,ٓ ٓ٘٘,ٚ درجة الخداع 7
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( أن القياس البعدى لممجموعة الضابطة في جميع مستويات ٕٗضح من جدول )كذلك يت
% : ٓٓ٘,ٗٔاالختبار المعرفى واالختبار ككل قد تحسن عن القياس القبمى بنسب تراوحت بين )

ٜٔ,ٖٔٓ ) %. 

(  أن القياسيييات البعيييدى لممجموعييية الضيييابطة فيييي جمييييع ٕ٘وأيضيييا يتضيييح مييين جيييدول )
% : ٓٓ٘,ٓٔقييد تحسيين عيين القياسييات القبمييى بنسييب تراوحييت بييين )مراحييل االختبييارات الميارييية 

ٔٛ,٘ٓٓ )%. 

وتشيييير تميييك النتيييائج إليييى أن البرنيييامج التعميميييى المتبيييع بأسيييموب ) الشيييرح والعيييرض ( فيييي 
األسييياس قيييد أدى اليييى تيييأثير إيجيييابى عميييى كيييل مييين التحصييييل المعرفيييى ومسيييتوى األداء المييييارى 

 لممتعممين .

الطبيعى ان يؤدى أي نشاط تعميمى الى تحسين التحصيل المعرفى ويرى الباحث أنو من 
ومسييتوى األداء الميييارى لعينيية البحييث المختييارة فييى النشيياط الرياضييى التعممييى ولكيين ليييس بيينفس 

 فعالية البرامج األكثر تخصصية كالبرنامج المقترح والمعد من قبل الباحث .

يقييدم المزيييد  المتبعييةبأســموب الشــرح والعــرض ( ) ويعيزو الباحييث ىييذه النتيجيية إلييى أن الييتعمم      
مييين المعموميييات الجدييييدة والمتنوعييية وممارسييية المتعمميييين لممييييارات المختيييارة قييييد الدراسييية ومعيييرفتيم 

ين وذلييك ميين خييالل الشييرح والمعمومييات التييي تسيياعد عمييى تكييو ، لمضييمون األداء الخيياص بالميييارة 
 الصور الواضحة لتمك الميارات.

) أســموب الشــرح المجموعيية الضييابطة إلييى جييدوى  يالباحييث سييبب ذلييك التقييدم لييدكمييا يعييزو      
الذي ال يمكن إغفاليا والتي تعتمد عمى تمقى المتعمم لممعمومات والمفاىيم من المعمم،  ، والعرض (

حيث قيام المتعمم بشرح الميارة وعرض نموذج ليا والتدرج في عمميية تقيديم التغذيية الراجعية خيالل 
 كل مرحمة من مراحل التعميم .

عمى تأثير  ( ٗٙ( )  ٖٕٔٓ)  " مروة محمد جمال الدين " وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة        
 الشرح والعرض فى تحسن المجموعة الضابطة في كل من التحصيل المعرفى ومستوى األداء .

(  عمييى ٖٗ( ) ٕ٘ٔٓ)  " فاطمــة شــحاتة منصــور  "وتتناسييق ىييذه النتيجيية مييع دراسيية 
التييأثير الواضييح ألسييموب الشييرح والعييرض فييى تحسيين مسييتوى التحصيييل الميييارى لسييباحة الزحييف 

 عمى البطن لممجموعة الضابطة.
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" وجود فروق دالة إحصائيًا بـين متوسـط درجـات والذي يقيرر  األولوبذالك يتحقق الفرض 
كــاًل مــن التحصــيل المعرفــي، واألداء  يفــي مســتو  الضــابطةلممجموعــة  يالقيــاس القبمــي والبعــد

 .يلصالح القياس البعد الميارى "

 الفرض الثانى :
توجد فروق دالة إحصـائيًا بـين متوسـط درجـات القيـاس القبمـي ، والبعـدي لممجموعـة  "

 " .التجريبية فى مستوى التحصيل الميارى والمعرفى لصالح القياس ألبعدي 

(  وجييييود فييييروق داليييية إحصييييائيا بييييين القياسييييين القبمييييى والبعييييدى ٕٙيتضييييح ميييين جييييدول )
لممجموعيية التجريبييية فييي جمييييع مسييتويات االختبييار المعرفييى واالختبيييار ككييل فقييد تراوحييت نتيجييية 

قييل أ ( وىييىٓٓ.ٓ) Sig( بمسييتوى دالليية ٗ٘ٙ.ٕٗ: ٖٚٙ.ٜٔ)اختبييار )ت( لدالليية الفييروق بييين 
 . البعدىلصالح القياس وكانت الفروق  (٘ٓ.ٓ)من 

( وجييود فييروق داليية إحصييائيا بييين القياسييين القبمييى والبعييدى ٕٚبينمييا يتضييح ميين جييدول )
لممجموعييية التجريبيييية فيييي جمييييع االختبيييارات المياريييية حييييث تراوحيييت نتيجييية اختبيييار )ت( لداللييية 

( وكانييت ٘ٓ.ٓ)قييل ميين أ ( وىييىٓٓ.ٓ) Sig( بمسييتوى دالليية ٜٚٓ.٘ٔ: ٕٛٙ.ٛ)الفييروق بييين 
 . قياس البعدىلصالح الالفروق 

( أن القياس البعدى لممجموعة التجريبية في جميع مستويات ٕٛكذلك يتضح من جدول )
% : ٛٛ٘,ٖ٘االختبار المعرفى واالختبار ككل قد تحسن عن القياس القبمى بنسب تراوحت بين )

 –الفييييييم واالسيييييتيعاب  –%( لمسيييييتويات االختبيييييار المعرفيييييى الثالثييييية ) الحفيييييظ والتيييييذكر ٓٗٔ,ٗٗ
 .% (  ٖٛٓ,ٔٗالتطبيق ( وكانت نسبة تحست االختبار ككل ) 

( أن القياس البعدى لممجموعة التجريبية في  ٖٔ(  وشكل  ) ٜٕوأيضا يتضح من جدول )      
% : ٓٓ٘,ٖٖجمييييع االختبيييارات المياريييية قيييد تحسييين عييين القيييياس القبميييى بنسيييب تراوحيييت بيييين )

ٗ٘,ٓٓٓ )%. 

عدى لممجموع التجريبية عن القيياس القبميى فيى اسيتخدام يرى الباحث أن تفوق القياس البو 
ستخدام العديد مين مسياعدات التعمييم المقرر اإللكترونى والمعد من قبل الباحث والذى ساىم فى  ا

والتى قيد التتيوافر ليدى العدييد مين المتعمميين مين الوسيائل السيمعية والبصيرية ، والوسائل التعميمية 
مراعيياة الفييروق الفردييية بييين و التعييرف عمييى النتييائج وتصييحيح األخطيياء و ، التقييييم الفييورى والسييريع و 

تصيال بيالمواقع تعيدد مصيادر المعرفية نتيجية اإل، و سيتخدام المتعممين نتيجة لتحقيق الذاتيية فيى اال
فيى جيو مين الخصوصيية  ءن الطالب يتعمم ويخطيى، وأالمختمفة عمى الشبكة العالمية لممعمومات 
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توسييع نطياق التعمييم وتوسيييع ، و راحييل التيى يراىيا سييمة أو غيير مناسييبة ، كميا أنيو يمكنيو تيرك الم
المرونيييية حيييييث يسيييييل تعييييديل وتحييييديث ، و فييييرص القبييييول المرتبطيييية بمحدودييييية األميييياكن الدراسييييية 

يصال المحتوى المناسيب بيدون  ،المحتوى التعميمى أو التدريبى القدرة عمى تحديد مستوى التعمم  وا 
جتازىا المتعمم اين باإلضافة إلى سيولة التعرف عمى المراحل السابقة التى خر التقيد بالمتعممين االّ 

سيرعة و تغيير دور المعمم من الممقن والمصيدر الوحييد لممعموميات إليى دور الموجيية والمشيرف ، و 
تغيييييير المقييييررات والبييييرامج عمييييى ) الشييييبكة العالمييييية لممعمومييييات ( بمييييا يواكييييب خطييييط المؤسسييييات 

تخطى جمييع العقبيات التيى تحيول دون وصيول الميادة العمميية ) ، و  العصر ومتطمبات، التعميمية 
تحسيين و المقررات ( إلى الطالب خاصة المناطق النائية بل يتجاوز ذلك إليى خيارج حيدود اليدول 

ثراء محتوى العممية التعميمية  وتنمية القدرات الفكرية .  وا 

ىييييييذه الفييييييروق إلييييييى المتغييييييير التجريبييييييي وحييييييدة والمتمثييييييل فييييييي اسييييييتخدام                         الباحــــــثويعييييييزو        
فيي التعمييم كوسييمة تعميميية واليذي ييؤدى إليى خميق  ( الكتاب اإللكترونى المعـد مـن قبـل الباحـث) 

 سيتثير تفكيير الميتعمم وتعميلي الكتياب اإللكترونيىبيئة تعميميية تشيجع عميى التفكيير العمميي كميا أن 
الكتاب اإللكترونى المعد ، كما أن استخدام  عمى سير العممية التعميمية لرغبة وسرعة وقدرة المتعمم

ومييا صيياحب ذالييك ميين تقييديم إطييار  المعيييد األزىييرىفييي التعميييم والتطبيييق داخييل ميين قبييل الباحييث 
لمميارات  المتعمميننظري وبيان عممي وتوفير التغذية الراجعة لألداء الصحيح قد ساعد عمى تفيم 

الكتب اإللكترونية فى تعميم ، وذالك باإلضافة إلى ماتثيرة  التدريسية وتكوين التصور األمثل لألداء
 المتعمميينحمياس فيي نفيوس  فيى زييادة الميارات الرياضية فيى كيرة الييد ، وتوفيرىيا لمتغذيية الراجعية

تقان لمميارات التدريسية المختارة قي  د البحث.مما انعكس عمى أدائيم بسرعة وا 
بعييض الكتيياب اإللكترونييى ومييا صيياحبة ميين  ىييذه النتيجيية إلييى أن اسييتخدام  الباحــثكمييا يرجييع      

وذالك من خالل عمميات التفاعل بينة وبين  المتعمم ،في التعميم تؤثر تأثيرًا فعااًل في  تغذية راجعة
، األمير اليذي يجعيل الميتعمم مقيباًل عميى اليتعمم دون البرمجية التعميمية وما تقدمة من تغذية راجعة 

، لمميييارات المختييارة فييى كييرة اليييد التحصيييل المعرفييي  يوبالتييالي يزيييد ميين مسييتو ، خييوف أو تييردد 
فيي التعمييم يسييم فيي تنيوع مصيادر الخبيرة عين طرييق بنياء  الكتيب اإللكترونييةن اسيتخدام إوأيضًا ف

ألشمل إليى األقيل عموميية وشيمولية والتيي امفاىيم األعم و ىيكل تدريجي لممعمومات المختمفة من ال
لتفاعييل بييين ا الكتيياب اإللكترونييى والتييى تتيييحميين خييالل  المتعممييينصييممت لتسيييم فييي تطييوير أداء 

واسيتدعائيا وتيذكر المعموميات  الكتيابمما يتيح الفرصة لمتحكم في المعمومات في  والكتاب المتعمم
ألفكييار اك الفييرد لممعمومييات التييي تعييرض عميييو واسييتخدام المييواد و وكييذلك إدرا ، والحقييائق والقييوانين

، ثم استخدام المعرفة المجردة في مواقيف جدييدة ميع القيدرة عميى تحمييل  المتضمنة ليذه المعمومات
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لييي جانييب القييدرة عمييى ربييط عناصيير أو أجييزاء إوتجزئتييو إلييى العناصيير التييي تتكييون منيييا  يالمحتييو 
 م يكن موجودًا من قبل.المعرفة لتكون شيء لو معنى ل

)  " حازم محمد السيد ، إيمان حافظ السيد" وتتفق نتيجةىذه الدراسة مع نتيجة دراسة        
الكتاب اإللكتروني المدعوم بالرسوم المتحركة الدور اليام الذى قام بة في  ( ٕٔ( )  ٕٙٔٓ

التمرينات وتحسن مستوى فى تحسين ورفع قدرات الطالب المعمم فى كيفية كتابة ثالثية األبعاد 
 أداء الندء عمى التمرينات .

التأثير الواضح  (ٕٚ( )  ٕٚٔٓ)  "صافيناز مصطفى حسين" دراسة إيضا مع ، كما تتفق 
لمكتاب اإللكترونى فى تحسن مستوى التحصيل الميارى لممجموعة التجريبية عن الضابطة فى 

 مسابقات الميدان والمضمار .

" وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسـط درجـات والذي يقيرر  الثانىوبذالك يتحقق الفرض 
كــاًل مــن التحصــيل المعرفــي، واألداء  يلممجموعــة التجريبيــة فــي مســتو  يالقيــاس القبمــي والبعــد

  .يلصالح القياس البعد الميارى "

 الفرض الثالث :
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات القياس البعدى بين كال من المجموعـة " 

 " .التجريبية ، والضابطة فى مستوى التحصيل الميارى والمعرفى لصالح المجموعة التجريبية 

( وجيود فيروق دالية إحصيائيا بيين المجموعية الضيابطة والمجموعية ٖٓيتضح من جيدول )
لمجميييع مسييتويات االختبييار المعرفييى العييام واالختبييار المعرفييى العييام  التجريبييية فييي القييياس البعييدى

ككييل وكانيييت كيييل ىييذة الفيييروق لصيييالح المجموعيية التجريبيييية ، حييييث تراوحييت نتيجييية اختبيييار )ت( 
 أو تسياوى قيل مينأوىيى  ( ٓٓ.ٓ) Sig( بمستوى داللية  ٔٚٗ,ٙ:  ٗٔٛ.ٗ )لداللة الفروق بين 

التجريبية حيث أنيا صاحبة المتوسط األفضل وفقا لم ورد ( وكان الفرق لصالح المجموعة ٘ٓ.ٓ)
 بالجدول السابق .

وجييييود فييييروق داليييية إحصييييائيا بييييين المجموعيييية الضييييابطة ( ٖٔكمييييا يتضييييح ميييين جييييدولي )
والمجموعة التجريبية في القياس البعيدى لجمييع االختبيارات المياريية  لصيالح المجموعية التجريبيية 

 Sig( بمستوى داللة  ٖٚٛ.ٚ:  ٜٚٛ.ٗ )، حيث تراوحت نتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق بين 
الفييرق لصييالح المجموعيية التجريبييية حيييث أنيييا ( وكييان ٘ٓ.ٓ) أو تسيياوى قييل ميينأوىييى  ( ٓٓ.ٓ)
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 ( .ٖ٘صاحبة المتوسط األفضل وفقا لم يتضح أيضا من شكل )
ىييييذه الفييييروق اإلحصييييائية بييييين المجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة ولصييييالح  الباحــــثيعمييييل و      

المختييارة قيييد  لمميييارت " المعرفــي، واألداء الميــارى "المجموعيية التجريبييية فييي كيياًل ميين التحصيييل 
والتيي خضيعت لييا المجموعية التجريبيية تييتم  الكتاب اإللكترونى المعد من قبل الباحثالدراسة أن 

 ي، ثيم تينظم محتيو  ببناء العمميات المعرفية حيث أنيا تبنى المنيياج بصيورة مترابطية بيين المقيررات
 يلييد وبحيييث يكيون ، اتييوجييزء الميراد تدريسييو بترابطيييا تبادلييية بيين مفاىيمييو ونظريالا جييزء ميينكيل 

اسييتخدام الكتيياب اإللكترونييى جزئيييات ، لييذا نجييد أن الصييورة متكامميية قبييل أن يتعييرف عمييى  المييتعمم
تخيياذ القييرار إتيييتم بدرجيية كبييرة بالعمميييات المعرفييية مثيل ميييارة المصيمم عيين طريييق الحاسيب اآللييى 

 موقف والترابطات بين أجزاؤه.د الوالتفكير وأن التعميم يقاس بقدرة الطالب عمى التعرف عمى أبعا
ــــاب  تفييييوق المجموعيييية التجريبييييية عمييييى المجموعيييية الضييييابطة إلييييى أن الباحــــثويرجييييع        )الكت

ـــل الباحـــث ـــن قب ـــد م ـــى المع سييييم إسييييامًا كبييييرًا فيييي زييييادة كيييم يتمييييز بأنيييو ، واليييذى ي(  اإللكترون
تم تنظيم المعموميات بصيورة  وحيث أن المتعممين ،المعمومات والمعارف التي تم تحصيميا من قبل 

لألجييزاء  المتعممييينسييتعاب وتحصيييل إمنظمية متسمسييمة ميين العييام إليى الخيياص ممييا أدى إلييى زييادة 
 المقرر تدريسيا في كل محاضرة.

المختارة لممجموعة التجريبية إليى  لممياراتاألداء الميارى  يالتقدم في مستو  الباحثويعزو        
فاعمييية أكثيير لييألداء العممييي  والييذى اتيياح ،المعــد مــن قبــل الباحــث ( )الكتــاب اإللكترونــىاسييتخدام 

) بأســـموب الشـــرح ، والممارسييية الفعميييية فيييي التيييدريس مقارنييية  الميييادة العمميييية يسيييتيعاب لمحتيييو واإل
ييارت مين التطبييق والنمياذج واألمثمية التطبيقيية لم المتعمميينسيتفادة إالمتبع مما زاد مين  والعرض (
فييي عممييية التعميييم وأيضييًا  )الكتــاب الكلكترونــى (، وكييذلك اسييتخدام  المقييررة قيييد الدراسيية كييرة اليييد

والتيييي اسيييتخدمتيا المجموعييية  بالبرمجييييةاإلطيييار النظيييري المصييياحب طيييوال فتيييرة التطبييييق الخاصييية 
البرمجية وزيادة حماسيم وتشجيعيم أكثير عميى مع  المتعممينإلى تفاعل  ى، كل ذالك أد التجريبية

 يةسيتراتيجيات التدريسياإلمين  استخدام الكتاب اإللكترونى فى تعميم ميارات كيرة الييد عد ي، و عمم الت
الخاصيية لتعزيييز العممييية التعميمييية المييؤثرة فييي التغيييرات الحادثيية فييي السييموك واألداء الميييارى عيين 

سموك مع والربط بينيا والذي يؤثر في ال الفيديوىات والصور والنص المكتوبطريق دمج مجموعة 
 البرمجية .إعادة التدعيم بتكرار عرض 

ختبييييار اأن سييييبب تفييييوق المجموعيييية التجريبييييية عمييييى المجموعيييية الضييييابطة فييييي  الباحــــث ويشييييير
المختييييييارة وفقييييييًا لممنييييييياج المقييييييرر قيييييييد  لممييييييياراتالتحصيييييييل المعرفييييييي ومسييييييتوى األداء الميييييييارى 

ترونييييى وتييييأثيرة الواضييييح فييييى الكتيييياب اإللكالدراسيييية والفييييروق فييييي نسييييب التغييييير يرجييييع أن طبيعيييية 
التعميييييم لمييييا يييييوفرة ميييين صييييور ثابتيييية ومتحركيييية ومقيييياطع الفديييييدو كييييل ىييييذا باالضييييافة إلييييى اليييينص 
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الفورييييييية والموجميييييية  المكتييييييوب ، كمييييييا يسيييييييم الكتيييييياب اإللكترونييييييى فييييييى تييييييوفير التغذييييييية الراجعيييييية
 .طويل يحتفاظ بالتعمم لمدفي عمميات التذكر واإل ةساعدى تلممتعممين ال

الكتيييياب اإللكترونييييى فييييى فييييي تعمميييييم عيييين طريييييق اسييييتخدام  المتعممييييينأن سييييير  الباحــــثويييييرى 
قييييييد راع الفييييييروق الفردييييييية بييييييين الطمبيييييية وسييييييمح ليييييييم بالسييييييير وفييييييق  تعميييييييم ميييييييارات كييييييرة اليييييييد 
وذلييييك بسسييييب اتاحيييية الفييييرص لممييييتعمم لمييييتعمم وفقييييا لقدراتيييية الذاتييييية  ، سييييرعتيم الذاتييييية فييييي الييييتعمم
يحتويييييية الكتييييياب اإللكترونيييييى مييييين محتيييييوى تعمييييييم متنيييييوع ومناسيييييب  والعمميييييية ، وذليييييك نظيييييرا لميييييا
 لمختمف المراحل العمرية .

 ( 65( )  2119) "  مصطفى محمود عوض أحمد وتتفق ىذة الدراسة مع دراسة "        
وجود فروق دالة احصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية كدت عمى أوالتى 

المجموعة التجريبية مما يدل عمى التأثير القوى لممقرر اإللكترونى فى  مستوى والضابطة لصالح 
 التحصيل والمعرفى وتحسن المستوى الوجدانى .

وجود  والتى أكدت عمى ( ٕ( )  ٕٛٔٓ" ) أحمد عبود إبراىيم وتتفق إيضا مع دراسة "        
بية والضابطة  لصالح المجموعة فروق دالة احصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين التجري

 التجريبية مما يدل عمى التأثير القوى لممقرر اإللكترونى فى  مستوى التحصيل الميارى والمعرفى 

"  Tom Harry and Wardتوم ىارى وويرد  كما اتفقت إيضا مع دراسة "        
البرنامج التعميمى باستخدام األىمية التطبيقية التى حققيا ( والتى اكدت عمى  86( )  2114) 

 تكنولوجيا التعميم اإللكترونى فى تحسن مستوى طالب المجموعة التجريبية فى المستوى الميارى .

توجد فروق دالة إحصائيًا بين  "والتي تنص عمى أنو الثالث  وبذلك تتحقق صحة الفرض
متوسط درجات القياس البعدى بين كال من المجموعة التجريبية ، والضابطة فى مستوى 

 "التحصيل الميارى والمعرفى لصالح المجموعة التجريبية 
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 ستنتاجات:: اإلوالً أ
ضيوء  ي، وفيالباحيث  ليياإحصائية ونتائج البحث التى تم التوصل فى ضوء المعالجة اإل

 التالية:ستنتاجات لى اإلإالعينة المختارة والمنيج المستخدم تمكن الباحث الوصول 
 لممجموعة الضابطة والبعدي يحصائية بين متوسط درجات القياس القبمإتوجد فروق دالة  -ٔ
لتعمم ميارات الميارى"  التحصيل المعرفى ومستوى األداءسموب الشرح والعرض( فى مستوى " أ)

 .يلصالح القياس البعد المختارةكرة اليد 

 ) لممجموعة التجريبية يوالبعد يبين متوسط درجات القياس القبم ةحصائيإتوجد فروق دالة  -ٕ 
ميارات الميارى "  التحصيل المعرفى ومستوى األداء( فى مستوى " البرنامج التعميمى اإللكترونى 

 .يلصالح القياس البعد كرة اليد المختارة

حصائية بين متوسط درجات القياسات البعدية لممجموعتين الضابطة إتوجد فروق دالة  -ٖ
لتعمم ميارات كرة اليد الميارى "  التحصيل المعرفى ومستوى األداءوالتجريبية فى مستوى " 

 لصالح المجموعة التجريبية. المختارة

ة والضابط فى مستوى توجد فروق دالة احصائية بين نسب تحسن كل من المجموعة التجريبي -ٗ
التحصيييل المعرفييى ومسييتوى األداء الميييارى لصييالح المجموعيية التجريبييية والتييى اسييتخدمت الكتيياب 

 اإللكترونى فى تعمم ميارات كرة اليد المختارة .

برنامج الكتاب اإللكترونى والمطبق عمى المجموعة التجريبية كيان أكثير فاعميية مين األسيموب  -٘
الشيييرح والعيييرض " حييييث كيييان لييية تيييأثير إيجيييابى عميييى مسيييتوى التحصييييل  التقمييييدى فيييى التعمييييم "

 الميارى والمعرفى لميارات كرة اليد المختارة .

 : التوصيات:ثانياً 

أمكييين  التييييوالمعموميييات ، عميييى البيانيييات  عتمييياداً إأسيييفرت عنيييو نتيييائج البحيييث  ضيييوء ميييا يفييي     
وميين خييالل ىييذه ، مجييال طييرق تييدريس التربييية الرياضييية  يسييتفادة منيييا فييلييييا يمكيين اإلإالتوصييل 

 الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية:

تطبيق البرنامج التعميمى اإللكترونى باستخدام الكتاب اإللكترونى لتعمم ميارات كرة اليد عميى  -ٔ
 طالب المرحمة اإلعدادية .



  50 

ضييية قبييل الخدميية وأثنائيييا عمييى كيفييية العمييل عمييى أن تتضييمن بييرامج إعييداد معمييم التربييية الريا -ٕ
إعداد وتصميم واستخدام المقررات اإللكترونية فى مجال التربية الرياضية بصفة عامة وفى مجال 

 كرة اليد بصفة خاصة .

تطبيييق البرنييامج التعميمييى الكتيياب اإللكترونييى فييى تعمييم ميييارات اخييرى فييى كييرة اليييد وانشييطة  -ٖ
 ء كانت فردية أو جماعية مختمفة .رياضية اخرى أو رياضات اخرى سوا

تطبيق البرنيامج التعميميى الكتياب اإللكترونيى عميى مراحيل دراسيية اخيرى مختمفية حتيى تسياعد  -ٗ
 عمى تنمية وتطوير المتغيرات البدنية والمعرفية والميارية .

 إجراء دراسات مشابية باستخدام الكتاب اإللكترونى النشطة رياضية متنوعة ومختمفة . -٘

 المراجع :

أحمد ماىر أنور، عمى  -1
  محمـد عبد المجيد

،  ، دار الفكر العربي ٔ، ط التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق فيالتدريس  :
 .م ٕٚٓٓ:  القاىرة

:  ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية تكنولوجيا المعمومات ووسائطيا اإللكترونية : حـسام مـحـمـد مـــازن -2
 .م ٕٙٓٓ

لمنياج كرة السمة لممرحمة اإلعدادية عمى نواتج التعمم  كترونييإلمقرر  استخدامفاعمية  : لـــد مقبـام محمـــحس -3
، كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم ، جامعة حموان ،  غير منشورة ، رسالة دكتوراه

 . م ٕ٘ٔٓ : القاىرة
في  بالمعمومات االحتفاظ استراتيجيات عمى قائم إلكتروني مقرر تصميم فعالية : حسين صالح جوىر -4

في دولة  األساسية التربية بكمية البدنية التربية قسم لطالبات التعمم أثر وبقاء التحصيل
العدد  ٔٗ، بحث منشور ، مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية ، مجمد الكويت 
 م .ٕ٘ٔٓ: ٚ٘ٔ

 المرحمة لتالميذ الطاولة في كرة االرسال ميارة تعمم عمى مقترح إلكتروني مقرر فاعمية : حسين صالح عبد المة -5
 جامعة،  البدنية التربية وتطبيقات الرياضة عموم مجمة الكويت . بدولة المتوسطة
 م .ٕٙٔٓ:  ٖالعدد  بقنا الرياضية التربية كمية - الوادي جنوب

سالمة عبد العظيم ،  -6
 وأشواق عبد الجميل عمى

الجودة في التعميم اإللكتروني ) مفاىيم ونظرية وخبرات عممية ( ، اإلسكندرية دار  :
 . مٕٛٓٓ  : الجامعات الجديدة

 عبدالرحمن شاىيناز -7
 عثمان

 الدراسي التحصيل عمى التعميم تقنيات في إلكتروني لمقرر مقترح تصور فاعمية :
 ٘، مجمد  المتخصصة الدولية التربوية المجمة، بحث منشور  المقرر نحو واالتجاه
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 م .ٕٙٔٓ : ٛالعدد 
تأثير الوسائط الفائقة عمى تعميم بعض ميارات الريشة الطائرة لطالب كمية التربية  : حــالـصم ـريسـالح بــص -8

الرياضية بجامعة ميسان ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم ، 
      م . ٕٗٔٓ :جامعة حموان ، القاىرة 

طارق عبد الرؤوف  -9
 عامر

 م .ٕٚٓٓالتعميم والمدرسة اإللكترونية ، دار السحاب لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  :

عبـد اهلل بـن إسحاق ،  -11
  إحسان بن محمـد عثمان

 م.ٕٛٓٓ : الرابعة الطبعة المكرمة، مكة بيادر، مطبعة ، التعميمية االتصال وسائل :

، نادية  نبيلعمى  -11
 حجازي

، الكويت :  ٖٛٔالفجوة الرقمية ، رؤية عربية لمجتمع المعرفة ، عالم المعرفة ، عدد  :
 م . ٜٕٓٓ

 مصطفى إسماعيل ماجد -12
 إبراىيم المتولي أحمد ،

في كرة تأثير استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة عمى مستوى أداء بعض الميارات  :
داب ، جامعة المنوفية ، مركز الخدمة محكمة ، كمية الالقدم ، مجمة عممية 

 .م  ٜٕٓٓ : لالستشارات البحثية ، نوفمبر
، دار ومكتبة اإلسراء لمطبع والنشر  ٕ، ط جيا التعميم والوسائل التعميميةتكنولو  : ىــعم دـــد السيـمــمح -13

 م. ٜٕٓٓ : والتوزيع ، طنطا
فاعمية مقرر إلكترونى لرفع االثقال عمى نواتج التعمم المستيدفة لطالب كمية التربية  : محمد حسن محمد حسن -14

بحث منشور ، مجمة بحوث التربية الرياضية ، كمية التربية الرياضية  ،الرياضية 
 م .ٕ٘ٔٓ : ٜٜالعدد ٖ٘جامعة الزقازيق ، مجمد  –لمبنين 

المقترح لمقرر األحياء بالصف الثانوي عمى التحصيل الدراسي أثر الكتاب اإللكتروني  : أحمد دـد عمي محمـمحم -15
مجمة جيل العموم اإلنسانية  .لمطالب بوالية جنوب دارفور: دراسة تحميمية تطبيقية

 م.ٕ٘ٔٓ :.ٜ٘-ٕٚ، ٖٔالجزائر، ع –مركز جيل البحث العممي  –واالجتماعية 
و اهلل حسن نعمان ـمن -16

 سالم
 في الجماعيةالتعميمي وتوقيت المناقشة  التسجيميأثر التفاعل بين أنماط بناء الفيمم  :

 م.ٖٕٔٓ :جامعة حموان ، التربيةكمية  ماجستير،رسالة  التعمم،التحصيل وبقاء أثر 
يوسف جابر محمـد  -17

 محمـد
تأثير برمجية تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة عمى تعمم بعض مسابقات العاب  :

 رسالة ماجستير غير منشورةالقوى لتالميذ المرحمة االبتدائية بمحافظة شمال سيناء ، 
 . مٕٗٔٓ :جامعة بنيا ،  ، كمية التربية الرياضية

 ثانيا : المراجع االجنبية :

Pedagogical models for E-Learning: A theory-based design 
framework. International journal of technology in teaching 

: Dabbagh, N 18 
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and learning, 1(1), 25-44 : 2005. 
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Journal of Physical Education Studies and Research Vol. 52 
No. 1818 : 2018 . 

: James Cawlnia & 
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 ( 1مرفـــــــق ) 

 أسمــــاء الســــادة الخبــــــراء
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 قائمة بأسماء السادة الخبراء

 وظـيـفـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اســـــــــــــــم الخـبـيــــــــــــــــر م
أسييتاذ المنيياىج وطيييرق التييدريس بقسييم منييياىج وطييرق تيييدريس  أ.د/ أحمد ماىر أنور حسن   -1

 جامعة حموان. –بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ طييييرق التييييدريس بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أ.د/ عادل فوزى جمال  -2

 جامعة حموان. –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييتاذ المنيياىج وطييرق التييدريس بقسييم منيياىج وطييرق التييدريس  جمال الدين عبد العاطى الشافعىأ.د/  -3

 جامعة حموان. –بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييتاذ المنيياىج وطيييرق التييدريس بقسييم منييياىج وطييرق تيييدريس  أ.د/ محمـد عاطف االبحر -4

 جامعة حموان. –بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسيييتاذ طيييرق التيييدريس ورئييييس قسيييم منييياىج وطيييرق التيييدريس  أ.د/ مصطفى محمـد أحمد الجبالى  -5

 جامعة حموان.  –بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ طييييرق التييييدريس بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أ.د/ نبيل محمـد محمـد حسن  -6

 جامعة حموان.  –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييتاذ المنيياىج وطييرق التييدريس بقسييم منيياىج وطييرق التييدريس  أ.د/ أحمد عبد العزيز معارك -7

 جامعة حموان. –بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ أصييييول التربييييية بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أ.د/ محسن رمضان عمى -8

 جامعة حموان  –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ طييييرق التييييدريس بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أ.د/ مدحث عاصم سيد -9

 جامعة حموان. –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ أصييييول التربييييية بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  الخالق البمتاجىأ.د/ محمـد حامد عبد  -11

 جامعة حموان –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ طييييرق التييييدريس بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أ.د/ عابر محمـد سيد -11

 جامعة حموان. –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 
أسييييتاذ طييييرق التييييدريس بقسييييم منيييياىج وطييييرق تييييدريس التربييييية  أحمد الوزيرأ.د/  12

 جامعة حموان. –الرياضية بكمية التربية الرياضية لمبنين 

 أسماء السادة الخبراء الذين تم استطالع رأييم من أعضاء ىيئة التدريس
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 ( 2مرفـــــــق ) 

أسماء السادة المحكمين ) لجنة التقييم ( من 

 والمدرسين بالمعيدالموجيين 
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 دة المحكمين ) لجنة التقييم (اسماء السأبيانات ب

 بمنطقة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج من أعضاء ىيئة التدريس
 

 وظـيـفـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  اســـــــــــــــم المحكم م

 موجو أول عام بمنطقة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج .  خالد محمد نبيل محمود -1

 موجو أول عام بمنطقة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج. أحمد عمى أحمد -2

التابع مدرس أول تربية رياضية بمعهد مجمع بدر األزهرى  شريف إبراىيم محمد -3

 لمنطقة المراغة األزىرية بمحافظة سوىاج .

بمنطقة المراغة من أعضاء ىيئة التدريس  ( المحكمين ) لجنة التقييمدة اأسماء الس
 االزىرية بمحافظة سوىاج
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 ( 3مرفـــــــق ) 

الكتاب اإللكترونى المعد من نموذج لبعض اجزاء 

 الباحث لميارت كرة اليد لطالب المعاىد األزىرية
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 (  4مرفق ) 
 االختبار المعرفى
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 التحصيل المعرفي اختبار

 كرة اليدفى 

 إعــداد

 عبد اهلل أحمد محمـد محمـد 

التباع إلدارة المراغة األزىرية بمحافظة مدرس تربية رياضية بمعهد مجمع بدر األزهرى 
 سوىاج

 االســـــــم :

 مالحظات :

 اقرأ األسئمة جيدًا قبل اإلجابة عمييا.  -ٔ
 ( دقيقة. ٘ٛزمن االختبار )  -ٕ
فى أسئمة االختيار من متعدد يجب وضع عالمة واحدة وواضحة وفى حالة وجود  -ٖ

 عالمتين تمغى درجة السؤال.
 فى أسئمة أكمل اختر الكممة المناسبة الموجودة أعمى األسئمة. -ٗ
 ة السؤال.عمى درج رعدم الكشط أو الشطب حتى ال توث -٘
 جة    در (  ٓٙدرجة كل سؤال ) واحد درجة ( فقط ودرجة االختبار كامل )  -ٙ
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 االختبار المعرفى فى كرة اليد

  السؤال م
 

 مستوى الحفظ والتزكر :المستوى األول : 
 ج (  -ب –أوال : اختر االجابة الصحيحة من بين كل من ) أ 

 ...........................................عدد العبى كرة اليد فى المبارة  -1

 بدال . ٘لمممعب و  ٚ -أ
 بدال . ٙلمممعب و ٚ -ب
 بدال . ٙلمممعب و  ٙ –ج 

 ...........................................يستمر زمن المبارة لمكبار لفريقى الرجال والسيدات  -2

 دقيقة . ٖٓشوطان زمن كل شوط  -أ
 دقيقة . ٕ٘شوطان زمن كل شوط  -ب
 دقيقة . ٕٓشوطان زمن كل شوط  -ج

  ...........................................مساحة ممعب كرة اليد  -3
 متر . ٕٛ×  ٗٔ -أ
 متر . ٖٓ×  ٘ٔ -ب
 متر . ٓٗ×  ٕٓ -ج

 ...........................................فترة الراحة بين شوطى كرة اليد  -4

 دقائق . ٘ -أ
 دقائق . ٓٔ -ب
 دقيقة . ٘ٔ -ج

 ...........................................وزن كرة اليد لمرجال  -5

 جرام . ٘ٚٗ:  ٕ٘ٗ -أ
 جرام . ٕ٘ٗ:  ٓٓٗ -ب
 جرام . ٓٓٗ:  ٖٓ٘ -ج
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 ...........................................أنشى االتحاد الدولى لكرة اليد عام  -6

 م .ٖٜٙٔ -أ
 م .ٕٜٗٔ -ب
 م .ٜٗ٘ٔ -ج

 ...........................................عرض وارتفاع مرمى كرة اليد لمكبار  -7

 متر . ٕ×  ٖ -أ
 ياردة . ٕ×  ٖ -ب
 متر . ٕ×  ٘,ٕ -ج

 ...........................................يسمح لالعب كرة اليد بالتحرك ممسكا بالكرة فى حدود  -8

 خطوتين . -أ
 ثالث خطوات . -ب
 كل من ) أ ، ب ( . -ج

 ...........................................المسافة بين الخطوط المتقطعة لمنطقة المرمى مساحتيا  -9

 سم . ٓٔ -أ
 سم . ٘ٔ -ب
 سم . ٕٓ -ج

 .............فى حالة انتياء المبارة بالتعادل بعد الوقت االصمى يتم منح وقت اضافى قدرة  -11

 دقائق عمى شوطين . ٚ -أ
 دقائق عمى شوطين . ٘ -ب
 دقائق عمى شوطين . ٓٔ -ج

 ...........................................زمن الوقت المستقطع فى كرة اليد  -11

 دقيقة واحدة . -أ
 دقيقتان . -ب
 ثمثا دقائق . -ج

 ...........................................عرض خط المرمى فى كرة اليد  -12

 سم . ٚ -أ
 سم . ٛ -ب
 سم . ٓٔ -ج
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 أمام العبارة الخاطئة × ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ثانيا : ضع عالمة ) 
 )      ( م .                                                             1992اشترك المنتخب المصر ألول مرة فى الدورات االولمبية لكرة اليد فى دورة برشمونة عام  -13
 )      ( يسمى الخطان العرضيان فى كرة اليد بخطى المرمى .                        -14
 )      (                           يجب اال يقل عدد العبى كرة اليد قبل بداية المبارة عن اربعة العبين باإلضافة إلى حارس مرمى .                                     -15
 )      ( دقائق .                        3فترة الراحة بين الوقت االضافى فى كرة اليد  -16
 )      ( سم .                                   54:  52محيط كرة اليد لمرجال من  -17
 )      ( يعتبر الدكتور محمد فضالى أول من ادخل كرة اليد فى مصر .                -18
 )      ( وزن كرة اليد موحد لكل من الرجال والسيدات .                               -19
 )      ( كرة اليد من المعبات الفردية المحببة لمجميع .                                -21
(  )     تعتبر كرة اليد احدث لعبة جماعية فى مصر .                                -21  

 )      (                            يمكن لفريق كرة اليد اجراء تغييرات أثناء المبارة بدون الحصول عمى اذن من حكم المبارة .                                          -22
()       االتحاد المصرى لكرة اليد ىو أول اتحاد عربى تم انشائة فى المعبة .         -23  
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 المستوى الثانى : الفيم واالستيعاب :

 ج ( -ب –أوال : اختر االجابة الصحيحة من بين كل من ) أ 
 .......................................وضع االصابع أثناء استالم الكرة يكون فى حالة  -24

 تصمب . -أ
 ارتخاء . -ب
 مشدودة . -ج

 .......................................فى الوقفة الدفاعية الصحيحة يجب أن يكون ثقل الجسم عمى  -25

 القدم اليمنى . -أ
 القدم اليسرى . -ب
 القدمين . -ج

 فى كرة اليد ........................................ يعتبر التنطيط من أىم الميارات  -26

 اليجومية . -أ
 . الدفاعية -ب
 التمرير . -ج

 حتى ال يفقدىا الالعب ................................. عند تنطيط الكرة عمى األرض يجب أن يكون نظر المعب موجة إلى  -27
 لمكرة فقط . -أ
 لممنافس فقط . -ب
 لمكرة والمنافس عمى فترات .  -ج

 ...................................................   لمتمرير الكرباجى نوعان ىما  -28

 من االرتكاز ومن الرقود . -أ
 من االرتكاز ومن الجرى . -ب
 من االرتكاز ومن السقوط  -ج

 ...........................................يجب عمى المدافع أن يتحرك بخطوات  -29

 طويمة . -أ
 متوسطة . -ب
 . قصيرة وبطيئة -ج
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 ..........................عند استالم الكرة يجب أن يكون الصباعين المتجاورين والقريبين ىما  -31

 االبيامين . -أ
 السبابين . -ب
 الوسطايين . -ج

 ................................تستخدم التمريرة الصدرية لممسافات  -31

 الطويمة . -أ
 المتوسطة . -ب
 القصيرة . -ج

 ................................ و ................................من أنواع التمرير  -32

 من السقوط والكرباجى . -أ
 البندولية والصدرية . -ب
 البندولية واستالم الكرة . -ج

 .................. إلى.................. وزن الجسم ينتقل تدريجيا من الساق فى التمريرة الصدرية  -33

 الخمفية إلى األمامية . -أ
 من االمامية إلى الخمفية . -ب
 من الجانب االيمن إلى االيسر . -ج

 ...................................... و .........................................من انواع التصويب  -34

 الكرباجى والقفز . -أ
 الكرباجى والصدرى . -ب
 القفز والبندولى . -ج

 ...................... و...................... و  ..............................من أنواع التمرير فى كرة اليد  -35

 المروحى . -البندولى  -الكرباجى  -أ
 البندولى . –الكرباجى  –الصدرى  -ب
 البندولى . –المروحى  –الصدرى  -ج

 .......................................واحدة من االتى من الميارات الدفاعية  -36

 الخداع . -أ
 حائط الصد . -ب
 التصويب الكرباجى . -ج
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 أمام العبارة الخاطئة× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ثانيا : ضع عالمة ) 
 

يؤدى التمرير الكرباجى من مستويات مختمفة من أعمى الرأس حتى مستوى الحوض لالعب  -37
 المؤدى .                                                            

)      ( 

 )      ( يعتبر التصويب الكرباجى من االرتكاز أىم الميارات الدفاعية فى كرة اليد .    -38
 )      ( تنطيط الكرة أمام الجسم مباشرة .                                  تتم ميارة -39
 )      ( عند استالم الكرة من الزميل تتاخذ اصابع اليد شكل الدائرة .                  -41
 )      ( يمكن اداء التمرير البندولى فى اتجاىات عديدة .                             -41
 )      ( يمكن أداء التنطيط ثم التمرير لمزميل المناسب .                              -42
 )      ( ال يوجد ارتباط واضح بين حركة الخداع والحركة التالية لة .                  -43
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 المستوى الثالث : التطبيق :
 

 ج ( -ب –أوال : اختر االجابة الصحيحة من بين كل من ) أ 
 
 خطوات ............................. يسمح لالعب عند أداء التصويب وبعد استالم الكرة اخذ  -44

 خطوتان . -أ
 ثالث خطوات . -ب
 كل من ) أ ، ب ( . -ج

 ................................يستخدام التصويب الكرباجى فى مستوى الرأس والكتف فى حالة  -45

 وجود عائق فى طريق المرمى . -أ
 عدم وجود عائق بين المرمى والالعب . -ب
 وجود اكثر من مدافع بين المرمى والالعب . -ج

 .............................................................الخداع البسيط ىو  -46

 يمنى لممدافع فقط .محاولة المرور من الجية ال -أ
 محاولة المرور ن الجية اليسرى لممدافع فقط . -ب
 محاولة المرور من جية والمرور من الجية االخرى . -ج

  ....................................................أفضل أنواع التمرير فى اليجوم الخاطف  -47
 التميرة الصدررية من الحركة . -أ
 الكرباجية من الحركة .التمريرة  -ب
  التمريرة البندولية لالمام . -ج

 ....................................................  يمكن استخدام التنطيط اثناء المبارة لـ  -48

 اضاعة الوقت أثناء الفوز . -أ
 تجديد الثالث خطوات . -ب
 لزيادة سرعة المعب . -ج

 ...................... ...................... التمرير ميارة  -49

 ىجومية دفاعية  -أ
 ميارة دفاعية . -ب
 ميارة ىجومية . -ج
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 ...................... ......................أى الصورة االتية تعبر عن ميارة استالم الكرة   -51

                            
 ) أ(                                         ) ب (                                ) ج (       

 .............................................أى من الصور االتية تعبر عن ميارة التمرير البندولى  -51

                   
 ) ب (                                ) ج (             ) أ (                                 

 ...................... ......................أى الصورة االتية تعبر عن ميارة التمرير الكرباجى   -52
 

      
 ) أ (                                    ) ب (                            ) ج (         

 ...................... ......................أى الصورة االتية تعبر عن ميارة التصويب الكرباجى   -53

     
 ) أ (                              ) ب (                        ) ج (           
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 ...................... ......................أى الصورة االتية تعبر عن ميارة التصويب من القفز   -54

      
 ) أ (                               ) ب (                                ) ج (          

 ...................... ......................أى الصورة االتية تعبر عن ميارة حائط الصد فى كرة اليد   -55

     
 ) أ (                                  ) ب (                                  ) ج (          
 أمام العبارة الخاطئة× ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ثانيا : ضع عالمة ) 

 
 )      ( أكثر انواع التمرير فى المبارة ىو التمرير البندولى .                         -56
 )      ( يقتصر استخدام التمرير البندولى عمى التمري لمسافات قصيرة أثناء المعب .  -57
 )      ( عقب التصويب الكرباجى باليد اليمنى ييبط المعب عمى القدم اليسرى .       -58
(      ) من اكثر الميارات اليجومية استخداما أثناء المبارة ميارة التصويب .        -59  

تعتبر ميارة التمرير الكرباجى والتمرير الصدرى وحائط الصد من أكثر الميارات اليجومية  -61
 استخداما فى كرة اليد .                                          

)      ( 
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 مفتاح تصحيح االختبار المعرفى

 االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم االجابة الرقم
 ج 46 ج 31 × 16 الحفظ والتذكر

 ب 47 ب 32 × 17 أ 1
 ب 48 ب  33 18 أ 2
 ج 49 أ 34 × 19 ج 3
 أ 51 أ 35 × 21 ب 4
 أ 51 ب  36 21 أ 5
 ج  37  52 22 أ 6
 أ  38 × 53 23 أ 7
 أ  54 39 الفيم واالستيعاب ج 8
 ب  55 41 ب 24 ب 9
 ×  56 41 ج 25 ب 11
  57  42 أ 26 أ 11
  58 × 43 ج 27 ب 12
13  28 59 التطبيق أ  
14  29 61 ج 44 ج × 
15  31 ب 45 أ ------ ------- 

 

 

 

 

 
   


