
   

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

 

 2021سبتمبر   (3الجزء ) (93)العدد        المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة     
 

164 

التعليمية على   تاثير إستخدام اإلنفوجرافيك التعليمى بنمطيه )الثابت والمتحرك( عبر المنصات
 التحصيل المعرفى فى كرة اليد

 عمرو سيد فهمى مكاوى  م.د/                                                                 
 مدرس دكتور بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب 

 جامعة بنها   -كلية التربية الرياضية 
 المقدمه ومشكلة البحث :

شهدت السنوات األخيرة تطورات متتالية فى اإلتصااتت اإللتترونياة وتتنولوجياا المعلوماات        
لمنااال ليسااتادمها الصاا ير كباان التبياار   وعليااا تطااورت المنااا   ت عاا  ممااا جعاان اإلنترناا  ت اا و ا

لتطور العلم والتتنولوجيا ; مما أدى إلى دخول مصاطلاات وماااميم جدةادة فاى الميادار الترباوى   
رغ ة فى تاسين عمليتى التعلايم والاتعلم وخدخاال أنمااي جدةادة وأسااليد مساتادمة بالعملياة الترباو  

يهااااا مواك ااااة تلاااال التطااااورات التااااى أدت باااادور ا إلااااى إنطاااا   ماهااااوم الااااتعلم التااااى ألاااا   ل امااااا  عل
 اإللتترونى الذى تتردد ألداؤه فى حقن التعليم .

وخر التربيااة ليساا  بمعاا ل عاان  ااذه التطااورات فهااى تواكبهااا ماان جانااد وتساات مر ا ماان جانااد      
ية الشكلية   والل ة ال صرية ف ل ا  ل ة التعليم المعالرة ماتارات توافق بين الل ة اللاظ   أخر  

الاسية الاالالة عان المشاا دة   و اذا ةضكاد ضارورة أر إلكاور اإل تماام بالصاورة مااكياا  ل  مياة 
ذلل ألر الصورة إلمكنها أر تقاوم بادور رسيساى  ;التى تاظى بها الل ة الشكلية من تنظيم وت سيس 

ث إلصااا   الاااتعلم والتعلااايم مهاااارتين فاااى توجياااا الرساااالة التعليمياااة وتنظااايم الشااا كة المعر ياااة   بايااا
فاااعلتين داخاان الاقاان التربااوى   و ااذا مااا أكدتااا الدراسااات العلميااة الادة ااة فتلمااا  اد التاا مير علااى 

 ( 8:  24حواس الطالد  اد نجاح الوسيلة فى تاقيق األ داف المطلوبة من الدرس . ) 
علوماتية وأل انا أمام عدء كبير من إر العالم من حولنا أل   أك ر تراكما  من الناحية الم     

كمية  ذه المعلومات والبيانات ; فظهرت التصاميم اإلناوجرا يكية بما لها من دور مهام وفعاال فاى 
ت ساايه  ااذه المعلومااات والسااهولة فااى كااراءة  ااذه التميااات الهاسلااة ماان البيانااات المعلوماتيااة   والتااى 

ى كراءتهااا ومعرفتهااا والمقاادرة علااى تالياان  ااذه إلسااهن كراءتهااا لجعاان  ااذه البيانااات أك اار س سااة فاا
 ( 1:  33البيانات ب سلوب جمين وجذاب وملا  للنظر. ) 

(  46)  مFowler kelsi (2015) (    43م( ) 2014) BanuInanc Durبينماا ةارى      
أنااا بااالرنم ماان التطااورات التتنولوجيااة والعلميااة الااسقااة التااى رهاارت فااى  ااذا العصاار والتااى إلساارت 

; إت إنهااا جعلااتهم ةواجهااور كمااا  كبياارا  ماان المعلومااات والبيانااات الصاا  ة علااى المتعلمااين الت ياار 
الناجماة عان  اذه التطاورات   لاذا كانا   ناااا حاجاة ماساة لتصاميم المعلوماات  لهاضتء المتعلمااين 

عان فى لاورة إناوجرا يال أو تم يان بصارى للبياناات رغ اة فاى الت سايه وتيساير إساتيعابها ; مماا ج
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 التصميم ال صرى من المتطل ات األك ر أ مية األر . 
دعاى ولم تعد المضسساات التعليمياة  ال البيااة التعليمياة الوحيادة لتقادإلم خادمات التعلايم   مماا      

التربويور لل اث باستمرار عن أفضان الطار  والوسااسن لتاوفير بيااة تعليمياة تااعلياة لجاذب ا تماام 
المتعلمااين  وحاا هم علااى ت ااادل اخراء والاباارات  ويعااد الااتعلم عباار الويااد ماان أساااليد الااتعلم التاال 

ات تجعااان المتعلماااين  ااام مااااور عملياااة الاااتعلم  حياااث ةتعااااور المتعلماااور للاصاااول علاااى المعلومااا
وت ادلها وطارح األفتاار لاان المشاك ت دور اتلتا ام بمكاار معاين أو  مان ماادد تسات  ال عملياة 

 التعلم .
أر استادام التقنيات إلساعد على تنمياة مهاارات التاتيار   م(2018ريم عبد هللا )وتشير            

مين على اتنادما  فال ويضد  إلى حيوية التعلم  من حيث تقدإلم بياة تعليمية تااعلية تشجع المتعل
العملياااة التعليميااااة   و ياااادة التاصااااين الدراساااال  ومراعااااة الااااارو  الاردإلااااة باااين المتعلمااااين  وخمااااارة 
الداف ياااة  وحاااث الطااا ب نااااو الاااتعلم  وتنمياااة العدةاااد مااان المهاااارات  كمهاااارات العمااان الجمااااعل 

ترجاعها ونقلها بسارعة ومهارات اتتصال  ومهارات التعامن مع المعلومات  من حيث تا ينها واس
 ( 309: 15فاسقة . ) 

أناااا مااان باااين  م(2014م(   ماماااد شااالتوت )2014إساااماعين حساااونة )ولقاااد إتااااق كااا   مااان      
تقنياااااة اإلناوجرا يااااال   التقنياااااات المساااااتادمة فااااال مجاااااال عااااار  المعلوماااااات وت سااااايطها رهااااارت 

Infographic   م المعقاادة إلااى لااور ورسااوم ك ساالوب فناال لتاوياان البيانااات والمعلومااات والماااامي
إُلمكن فهمها وخستيعابها بوضوح وتشويق  وتمي  بعر  المعلومات المعقدة والص  ة بطريقة سهلة 
وواضاة للقاار    ورهارت تصاميمات اتناوجرا يال المتنوعاة كمااولاة إلضاااء شاكن مرسال جدةاد 

  وسااعدت علاى ت ييار لتجميع وعر  المعلومات , أو نقن البيانات فل لور جذابة إلى التلمياذ 
أسلوب التاتير تجاه البياناات والمعلوماات المعقادة  و ادف  تلال التقنياة إلاى تطاوير جهاود القااسمين 

 (  43:  34( )  2:  1)  على العملية التعليمية فل تقدإلم المنا   الدراسية ب سلوب جدةد وجذاب 
إحااااادى الوسااااااسن المهماااااة والاعالاااااة  اااااذه األةاااااام وأك ر اااااا جاذبياااااة  تقنياااااة اإلناوجرافيااااالوتعتااااار      

لعاار  المعلومااات ألنهااا تدماا  بااين السااهولة والسرعااة  والتساالية فل عاار  المعلوماااة وتوليلهاااا 
التباايرة وجعلهااا سااهلة الاهاام واعتماد ااا إلى المتلقااال  أ  أنههااا تاقااق ت ساايه المعلومااات المعقاادة و 

عااالى المضمااارات ال صرياااة فاال توليااان المعلوماااة وتاويااان المعلوماااات والبياناااات مااان أركاااام وحاااروف 
 ( 57:  7) مملاة إلى لاورة ورساوم شايقة ماع ساهولة نشر اا وانتشاار ا عار التطبيقاات اإللتترونياة

بتصاميماتا المتنوعاة فال  تقنياة اإلناوجرا يالب ناا كاد رهارت  م(2014مامد شالتوت )ويشير       
المعلوماات أو نقان البياناات فال لاور جذاباة  مااولاة إلضاااء شاكن مرسال جدةاد لتجمياع وعار  

ا ألنهاا تعمان علاى ت يار أسالوب  التاتيار  إلى المتعلم  حيث أر تصميمات اإلناوجرا يال مهماة جاد  
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 التعليمياة العملياة علاى القااسمين اإلناوجرا يال تقنية تساعد  كما .دةالمعق والمعلومات  البيانات  تجاه
  ذه لتطبيق جدةدة طريقة فل ال اث  من تبد  لذا تقدإلم المنا   الدراسية ب سلوب جدةد وشيق  فل

 ( 6:  34التقنية فل العملية التعليمية ودمجها فل المقررات الدراسية . ) 
أر اإلناوجرا ياال أو المعلومااات المصااورة   م(2015نل )عماارو درويااأ   أمااانل الاادخ ويشااير     

من أحدث تتنولوجيات التعلم القاسمة على الويد ويقصد با تاوين البياناات والمعلوماات والماااميم 
المعقاادة الاال لااور ورسااومات إلمكاان فهمهااا واسااتيعابها بوضااوح وتشااويق    و ااذه التتنولوجيااا تمياا  

 يقة سلسة وسهلا وواضاة . بعر  المعلومات المعقدة والص  ة بطر 
التعليمل من المااميم التل رهرت حدة ا  وأمبت  فعاليتها وأّمرت بشكن   ماهوم اتناوجرا يلإر      

المصورة   فهو من التقنيات الادة ة التى تقوم بتاوين المااميم واسع فل مجال التعلم  المعلومات  
المعقاادة لصااور ورسااومات إلمكاان فهمهااا واسااتيعابها بوضااوح وتشااويق  و ااذه التقنيااة تتمياا  بعاار  
المعلوماااات المعقااادة والطويلاااة بطريقاااة سلسااالة وساااهلة   وينقسااام اتناوجرا يااال إلااال أناااوا  لتااان ناااو  

 ( 266:  25خصاسص وبرام  لتنايذه .) 
الرساااومات المعلوماتياااة أى  اإلناوجرافياااالأر  م(2016عباااد الااارؤوف إساااماعين )كماااا أوضااا       

أل   إحدى األدوات الهامة فل إنتاا  الماتاوى اإللتترونى الاعال الذى إلجذب انت اه الماستادمين 
أةااااضا   ساااريعا  وياااستطيع أر إلابااار م بقاادر كبيااار ماان المعلومااات بطريقاااة سااريعة وساااهلة وماااسلية

واكتسد اإلناوجرا يل أ مية خالة فى رن ت اةد الرغ ة عند ك يار مان المساتادمين فاى المشاا دة 
 (114: 21)بالتالى بات  ناا ك يار مان التتابات التى ت تلقى ك يرا  من اإل تمام بدت من القراءة

شااارح الااادروس والمعلوماااات إلساااتادم ل اإلناوجرافياااالإلااااى أر  مKibar Pinar (2014)ويشاااير     
فااى مجااال التعلاايم   ألناااا  اااو ع ااارة عاان لااورة إلسااتطيع أى مسااتادم مشااا دتها أإلااا كاناا  ساارعة 
اتتاااصال لدإلااا وعلااى أى موكااع تاام نشاار ا ماان خ لااا   عوضااا عاان أنهااا تاتاا ل الت ياار مااان التتابااة 

ة كوياة للتاروي  والصوت والصور فى رمو  ولور تعبيرية ودتتت بسيطة و او باذلل إلكاور كاعاد 
سواء فى المجال التعليماى أو فاى مجاال األعمال  وخالة فى مجال التاصاين الدراساى إذا أشاير 

 ( 456:  53إلى تطبيقاا فاى التعليم وشرح المقررات الدراسية . ) 
ت تقتصااار علاااى  ل ناوجرا يااال التعليمااالأر ال يماااة الاعلياااة  م(2014ساااهام الجرياااوى )وتااارى      

المعرفل فاسد   بن تمتد إلى المتعلم  فتنمل لدإلا بعا  المهاارات المهماة فال العملياة التاصين  
التعليمية  منها مهارة التوالان ال صار   و ال القادرة علاى كاراءة وتاساير وفهام المعلوماات المقدماة 

 ( 15:  17)  من خ ل الصور واألشكال البيانية  ومساعدتا على التاتير اتستنتاجل للمعلومة
أر التاتياار ال صاار  ماان  م(2009م(   مامااد حمااادة )2004) مدإلاااة مامااد وياارى كاا   ماان      

  و ااو أحاد أنماااي التاتيار الناتجااة عان اساات ارة  اتناوجرا يالأشاكال التاتياار ذات الصالة باسااتادام 
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العقن بم يرات بصرية  مما ةترتد عليا إدراا ع كاة أو أك ار تسااعد فال حان مشاكلة أو اتكتاراب 
ن الااااان   وياااارت ه اسااااتادام التاتياااار ال صاااار  بتاااادريد العااااين علااااى الم حظااااة   للتشاااا  عاااان مااا

معطياااات األشاااكال الهندساااية والرساااومات والع كاااات الجدةااادة بينهاااا  و ااال باااذلل لاااورة مااان لاااور 
ممارسااة الاااوار مااع الشااكن  ممااا ة يااد ماان الاباارة ال صاارية للطاا ب   وكاادرتهم علااى فهاام األشااكال 

التاتير ال صر  الارلة لرؤية األشكال الهندسية بصاريا   وعمان مقارناات بصارية الماتلاة  ويتي   
بين خاوا  تلال األشاكال تصان م اشارة إلاى التلمياذ  مماا ةاضد  إلاى ت بيا  خاوا  كان شاكن فال 

 ( 251:  36( )  32:  37الذ ن المتعلم  وبقاء أمر التعلم. ) 
إلاساااان ماااان أداء  اإلناوجرا ياااالاسااااتادام أر  م(2016عبااااد الاااارؤوف إسااااماعين )ويضكااااد           

الطالاد فى حاظ المعلومات   استيعاب القراءة  تاصين الطالد  كماا أر ممارساة المتعلمين لهاذا 
التطبيق إلع   المهارات الاالة م ن التوالن الاعال والتاتيار النقادى  وتاادد التي ياة التاى إلمكان 

لتاليان النقادى فااى المعلوماات ال صارية وتع ياا  بهاا نقان رساالة مااا بصاريا  وتاساين كااادرتهم علاى ا
 ( 114:  21مهاراتهم نااو مااواألمية ال صرية باستادام الدتتت والرمو  ال صرية . ) 

أر التعلياام عاالى تقنيااة اإلناوجرافياال ةنماال عمليااات اإلنتباااه م( 2015ال اساااه ) حساينويااارى      
ا  بالعمااااق ماااااا ةضمااااار بشاااااتن مبااااااشر وسرياااااع عااااالى تاقياااااق السااااليم والقيااااام بعمليااااات عقليااااة تتصااا

أ ااداف المقااررات الدراسااية وجااذب انتباااه المتعلاام  وخماااارة ا تامااا وسااهولة فهاام الماتااوى  وتوضياا  
 معاااااانل وأفاااااتار معقااااادة  حياااااث تبااااادو ساااااعة الذاكااااارة لدةناااااا أكااااار بك ااااار للمعلوماااااات المرسياااااة منهاااااا

 ( 3:  10) . للمعلوماات اللاظياة
وا دادت أ ميااة اإلناوجرا ياال فاال عالمنااا  مDamyanov & Tskanov (2018)ويضكااد      

المعالاار الااذ  ةولاا  بعااالم الطااارة ال صاارية   حيااث تنتقاان معظاام المعلومااات فاال لااور مرسيااة 
عن استادام اتناوجرا يل عبر أجه ة الاواسيد المامولة واألجه ة الت ية والهوات  الذكية  مما إلج

أحاااد الاياااارات المناسااا ة لعااار  تلااال المعلوماااات فااال شاااكن بسااايه باياااث إلساااهن اساااتيعاب تلااال 
المعلوماااات  وكراءتهاااا بصاااورة ساااريعة وماااوج ة عبااار تصااااميم ب نمااااي ماتلااااة  ومااان مااام مشااااركتها 

  ( 83:  45وتداولها بين مستادمل اتنترن  حول العالم . ) 
أر اإلناوجرا يل رهر ك حد أ م التقنيات المستادمة فل مجال م(  2016لولوه الدميم )تذكر        

العر  ال صر  للمعلوماات, وبادأ اساتادام اإلناوجرا يال ماع انتشاار شا كات التوالان اتجتمااعل 
م   كوسيلة لعر  المعلومات بصورة مرسية , وتم تدشين أول حساب 2006-2005   بين عامل  

  وشاهد انتشاارا   Twitter م( علاى موكاع التوالان اتجتمااعل2011) صااميم اإلناوجرا يال عااملت
 (265:  28واسع النطا   يما بعد . )
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وكااد ألاا   تصااميم المعلومااات وطريقااة عرضااها بطريقااة اإلناوجر ياال ماان بااين أ اام متطل ااات      
ميم التعلاايم القاااسم علااى عصاارنا   و ااو الموضااو  الااذى إلاتااا  إلااى معااال  أك اار منهجيااة فااى تصاا

الهياة المرسية   والتصميم ال صرى للمعلومات والبيانات مهم ليس فقه ل يادة اإلدراا لادى الطالاد 
ولتاااان أإلضااااا  للتشاااا  عاااان األنماااااي داخاااان المعلومااااات المعقاااادة   وأر تصاااا   المعلومااااات ت  ي يااااة 

ى ماتااااوى و اااادف تلاااال وتعليميااااة ومقنعااااة وتوجااااا الطالااااد لتنميااااة تاصاااايلا الدراسااااى إعتمااااادا  علاااا
 ( 39:  43المعلومات المرسية . ) 

أر اإلناوجرا ياال إلماا   المعلومااات مااع التصااميم الرسااومى  م(2015حسااين ال اسااه )ويوضاا       
لتمكااين الااتعلم ال صاارى   وتساااعد عمليااة الاادم   ااذه فااى تقاادإلم المعلومااات المعقاادة بطريقااة أسااهن 

أناوا  الرساوم التعليمياة ويمكان أر ةتضامن بداخلاا أى وأسر  فى الاهم   وبذلل فهو إلعتبر نو  من 
نو  أخر من  ذه الرسوم أو حتى الصور التعليمية   إر اإلناوجرا يل إلجمع البيانات وينظمها بعد 

% ماان المعلومااات 90ذلاال إلااى معلومااات سااهلة الاهاام واإلدراا بصااريا    وخكتشااا  الدراسااات إر 
 ( 39: 10ير ال صرى . ) التى إلمكن تذكر ا تتور مبنية على الت م

أر اتناوجرا يل ةتمي  بإمكانية تصاميما ب نمااي ماتلااة  (م2017)  Singh    &Jainويشير       
منها الانمه ال ابا   الانمه المتاارا  والانمه التاااعلل  ولتان نماه مان تلال األنمااي م اإلااه وبارام  

ناوجرا يال بشاكن عاام فال تنمياة إعداد خالة با  وأرهرت العدةاد مان الدراساات الساابقة فعالياة ات
 ( 45:  54العدةد من المت يرات المرت طة بالعملية التعليمية التعلمية . ) 

وتعتبر جاساة كورونا وباء لاى عالمى   ةنتشار فاى وكا  وجيا  كماا حادده بعا  العلمااء      
وعاة مان فى عدةد من الادول مماا أدى إلاى إتاااذ مجم   مما أمر بشكن م اشر على حياة الشعوب 

القرارات اإلدارية باصو  إإلقاف معظم األنشطة بالدولاة   ومان بينهاا كطاا  التعلايم الاذى تعامان 
بشكن معقلن مع  ذا الوضاع اإلسات ناسى مان خا ل إتاااذ التادابير اإلحترا ياة مان عملياات الاجار 

ة  األمار المن لل و إن   المدارس والجامعاات والمسااجد إلاى كياود الساار وحظار التجمعاات العاما
الذ  دفع كن المضسسات والهياكن اإلدارية لدولة إلى وضع إجراءات احترا ية نستش  مان خ لهاا 

 (  62:  27روح المسضولية والاااظ على س مة المواطن من ماتل  الجواند . ) 
ومن ضمن القرارات التى إتاذتها الدولة لمواجهة جاساة كورونا كرارات رسيس مجلس الاو راء      

م بشاا ر تعليااق جميااع الااعليااات التاال تتطلااد تواجااد اإلااة تجمعااات كبياارة 2020( لساانة 606كاام )ر 
م بشاا ر تعليااق الدراسااة فاال جميااع الماادارس والمعا ااد 2020( لساانة 717للمااواطنين و كاارار ركاام )

والجامعات   وناكأ المجلس كافة البداسن المتاحة إلستمرار العملية التعليمية بما إلاقق المتطل ات 
ساسية والاد األدنى من معاةير إتمام المنا   فل ضوء إخت ف طبيعة ونظام الدراسة وأسالوب األ

إجااراء اإلمتاانااات فاال التليااات الماتلاااة مااع التقيااد بمااا أتاذتااا الدولااة ماان تاادابير للاااد ماان إنتشااار 
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الايااروس   وحرلااا  ماان المجلااس علااى إسااتتمال الدراسااة وت لي ااا  لمصاالاة الطاا ب ووضااعها فاال 
لمقاام األول بيياة عاادم اإلضارار بمساتقبلهم بضاايا  سانة دراسااية علايهم ماع الاااااظ علاى لاااتهم ا

وس متهم  م وأعضاء  ياة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعات كرر المجلس باإلجما  على 
إستتمال المنا   الدراسية بنظاام التعلايم الهجاين مان خا ل المااضارات بالتلياة ونظاام الاتعلم عان 

 بعد من خ ل ما إلسمى بالمنصات التعليمية .
رسايس  -جماال الساعيد  /كما أطلق مرك  التعلم اإللتترونل بجامعة بنها تا  رعاإلاة الادكتور     

) سااابقا  ( منصااة إدارة الااتعلم عاان بعااد وذلاال فاال إطااار سياسااة الجامعااة للتاااول الركماال  الجامعااة
نالاار الجيااا او  ات التعلاايم والااتعلم   كمااا أكااد الاادكتور ورفااع وتاسااين القاادرات التتنولوجيااة لعملياا

( LMSأر المنصة اإللتترونية إلدارة التعلم ) ناسد رسيس الجامعة لشاور الدراسات العليا وال اوث 
ط ب الجامعة فل بياة تعليمية مناس ة ةتوالان مان على نظام موودل توفير فرلة للتعلم لجميع 

خ لهاا الطا ب ماع أعضاااء  يااة التادريس تطبيقااا لنظاام التعلايم الهجاين والااذ  إلعتماد علاى الاادم  
 بين التعلم وجها لوجا والتعلم عن بعد.

 Giang . T & Minh.Nم(   2015عبااد الع ياا  عبااد الاميااد )ولقااد إتاااق كاا   ماان      
لمنصاااات  اااى مصااادر مااان المصاااادر التعليمياااة القاسماااة علاااى الوياااد   وتعاااد مااان إر ام( 2014)

اإلتجا اااات الادة اااة إلعاااداد معلااام متميااا    و اااى مجانياااة تشاااتمن علاااى ماااواد تعليمياااة ومااضااارات 
لاااوتية وماااواد مرسياااة وخخت اااارات وتنتجهاااا جامعاااات ذات سااامعة وتسااام  بالمشااااركة والتااعااان ماااع 

لعدةد من الت يرات الجيادة فاى الاصاول الجام ياة المساتادم الماتوى   ورلدت الدراسات حدوث ا
فيها التعليم بالمنصة   وأنها طريقاة أفضان فاى إدارة الاصاول التبيارة العادد   وأساهن وأك ار فاعلياة 
فاااى تقيااايم الواج اااات المن لياااة   وطريقاااة أك ااار جاذإلاااة وكاااوة فاااى المناكشاااات التمهيدإلاااة ماااع التولاااية 

 ( 5-3:  47( )  285:  22جام ية . )  بإستادامها فى تدريس مقررات 
علاى أناا تتمتاع مGuy Davis (2018 )م(   2013إإلماار عباد العاال )ولقاد إتااق كا   مان      

التعليمياة   وتضامن التوالان باين مجتماع الاتعلم   المنصات التعليمية بواجهات تدم  بين الادمات 
ماان المعلمااين والمتعلمااين   وتتوافااق كليااا  مااع متطل ااات األمااار والتربيااة السااليمة   والتااى إلمكاان أر 

 (       85:  48( )  172:  3تور  فى إمراء التوالن والتعلم فى الاصول الدراسية . ) 
أنااااا تتميااا  المنصاااات التعليمياااة بعااادد ماااان  م(2019ماجااادة ال ااااوى   أحماااد ناااا ى )وتاااذكر      

الاصااااسص منهاااا انهاااا مجانياااة بشاااكن عاااام وساااهلة اتساااتادام وتقاااوم علاااى مبااادأ تساااهين العملياااة 
أو نيااره   فهاال جااا  ة للعماان بشااكن م اشاار علااى التعليميااة وت تتطلااد المنصااة أ  تعاادةن برمجاال 

موكعهااا الاااا  وتتااوفر المنصااة بالل ااة العربيااة بشااكن كاماان وتمتلاال المنصااة تطبيقااا فاال الهواتاا  
 ( 136:  30الذكية لتسهين الولول إلى الطل ة والمعلمين . ) 
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ن مااان الطالاااد كماااا إلم ااان التاصاااين الدراسااال أحاااد األبعااااد التربوياااة ذات األ مياااة ال ال اااة لتااا     
التاصاين الدراسال المرتااع مضشارا مان مضشارات نجااح العملياة التعليمياة والتربوياة  ويعتبار والمعلام 

للطااا ب والمعلماااين والمضسسااااات التعليمياااة ومارجااااات الاااتعلم  ويقلاااان مااان اإل اااادار فااال التعلاااايم   
مااا تتااور نتاااس  التاصااين الدراسااى التااى إلاصاان عليهااا الطالااد  إلعطينااا    تتااورّ مضشاارا ف ال ااا    امااا  

لااورة ساالبية أو إإلجابيااة عاان طبيعااة بياااات الطالااد المااضمرة فااى تاصاايلا الدراسااى بشااكن م اشاار  
 .والتى ساعدتا على الااصول على نتيجة ما  فى  مار ومكار ما

إر تااص عملية التاصين الدراسى بنظرة تاليلية وماا ةارت ه بهاا ماان عوامان عدةادة تاضمر        
ه بهاااا لهاااا األ مياااة القصاااوى   ذلااال أر بمعرفااااة  اااذه العوامااان و مار اااا علاااى التاصاااين فيهاااا وتااارت 

الدراسااى إلمكاان معرفااة مااا إلعاااو  تلااال العمليااة وبالتااالى دراسااة الطراسااق واألسااااليد المناسااا ة لتااااادى 
المعوكاات والولول بالتاصين الدراسى إلى أكصى حد ممكان  و اذا ماا ةرياد معالجتاا  اذا ال ااث 

ا كاااار مااان الطبيعاااى أر أى إلااا ح تربااااوى إلجااااد أر ةباااادأ بمااولاااة رلاااد الواكاااع بانجا اتاااا   ولمااا
ممااام  فاااى رفااع األداء الدراساااى  ونااواحى كصااوره كاااار عليااا أر ةواكاااد التطااور فاااى التربيااة تطاااورا  

 للولاول إلاى ماستوى مرتاع من التاصين العلمى للط ب .
ضااية األر باتاارة تطااوير تارضااها طبيعااة العصاار   ممااا ويماار التعلاايم فااى مجااال التربيااة الريا     

إلسااتل م فيهااا ت يياار منا جهااا الدراسااية وأ اادافها وأساااليد تدريسااها   فااالتعليم األر إلعتمااد فااى المقااام 
األول علاى الورياااة النافعااة لمااا نااتعلم   بمعنااى أر تتاااول حقاااسق العلاام إلااى ممارسااة وساالوا حياااة 

ةتهاااا   مساااتادم فاااى ذلااال الوسااااسن العلمياااة وأسااااليد التااادريس وتاقاااق أنشاااطة التربياااة الرياضاااية نا
 ( 56:  23الادة ة واإلتجا ات التربوية المعالرة . ) 

وتعتباار رياضااة كاارة الياااد ماان الرياضااات ذات الشاااعبية العالميااة فهاال تعاااد الل  ااة األولااى فااال      
تها الدولة ا تماما بال ا نظرا الت ير من بلدار العالم وتعتبر فل مصر الل  ة الشعبية ال انية وكد أول

لمااا تتمتااع بااا  ااذه الرياضااة ماان شااعبية ب نااااء الااوطن العرباال وكااذلل مااا تاارت ه بااا ماان تقاادم علااى 
المستوى العربل واتفريقاى والعاالمل بالنسا ة للاار  المصارية , فتعتبار رياضاة كارة الياد مناذ نشا تها 

 لعاب الجماعية األخرى .لاح ة اكبر اتنجا ات الرياضية الدولية بمقارنتها باأل
الل ار البدء فال تعلايم المبتادسين كارة الياد إلجاد  م(2008مامد حمودة وج ل سالم )ويشير       

البرناااام  ار  ةاااتم مااان خااا ل برناااام  موضاااو  مااان كبااان المااادرب أو المعلااام , باياااث ةتاااوافر لهاااذا 
العنالر اتساسية لنجاحا ويتاقق  دفا من خ ل وضع كرة اليد فل كالد مشو  للمبتد  بايث 
تعمن علل اعطاسا دافع لممارسة واستيعاب أكبر كادر ممكان مان الاجام المهاار  والاططال الاذ  

 ( 17:  31إلجد أر ةتقنا المبتدسور سواء فرد  أو جماعل . ) 
ار كاارة اليااد أحااد األنشااطة  عاان توفيااق الااوليلى م(2004أخاارور )مصااطاى الساااإل  و ويااذكر      
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الرياضااية التاال تاتااا  إلااى تطبيااق األساااليد العلميااة فاال تعلاايم وتطااوير األداء المهااارى   وتعتباار 
المهااارات الاركياااة فااال كااارة اليااد العماااود الاقااار  للعملياااة التعليميااة   حياااث ةتلقاااى الماااتعلم الاطاااوي 

 ( 403:  38داء المهارى السليم والصاي  . ) العريضة المتعلقة بتعلم اخ
أر الماتعلم داسمااا ةنجااذب ناااو األشاياء التاال تشااد اإلنت اااه  م(2013عماارو فهمااى ) كماا ةضكااد      

ت ةوجد أفضان مان تتنولوجياا التعلايم حياث نساتطيع مان خ لهاا جاذب الماتعلم أمنااء تعلام وبالط ع  
المهارات األساسية فل كرة الياد وكاذلل الناواحل المعر ياة   حياث أر مشاا دة تلال الوسااسن تقضاى 
تماما على الملن الذ  إلشعر با المتعلمين أمناء عملياة الاتعلم وبالتاالل ساوف إلكاور تا مير الوسااسن 

كاا  خباارة لااا وتااات  لااا أفااا  جدةاادة ماان المعرفااة وتساااعده علااى التاتياار العلماال الماانظم و يااادة مر 
 ( 3:  26داف ية ناو ممارسة النشاي الاركل . ) 

تعاااد المعاااارف والمعلوماااات المتعلقاااة بالمهاااارات والقاااانور فااال كااارة الياااد ذات أ مياااة كبيااارة فااال      
ركة  نظرا  لوجود ع كة وميقة بين الجانبين المعرفال إكساب الط ب القدرة على تاسين األداء الا

والمهااار  وارت اااي األداء بقواعااد وكانونيااة الل  ااة  حيااث ةتوكاا  األداء المهااار  علااى كاادرة الطاا ب 
 ( 46:  14) على استادام المعلومات التل تتتسبها نظريا  وتورياها فل مواك  اللعد الماتلاة 

ال عاااااد التااااا ء  اااااو الاااااذ  إلجماااااع باااااين القابلياااااة والقااااادرة  أرم( 2008ساااعد جميااان )ويشاااير      
البدنياااااة والمهاااااارة الرياضاااااية وباااااين المعاااارف النظرياااة فاكتسااااب المهاااارة الرياضاااية بااادور المعرفاااة 

 ( 243:  16المرت طة بها تتور عملية ناكصة وبها كصور . ) 
 مشكلة البحث : 

جامعاة بنهاا  –العملياة كمادرس دكتاور بكلياة التربياة الرياضاية للبناين خبرة ال احاث   من خ ل     
ومن خ ل الرؤيا العلمية لل احث وخبرتا فل تدريس مواد القانور الدولل لترة اليد لط ب التلياة ) 
خ ل الاركة األولى والاركاة ال انياة ( وتادريس ماادة ) تاكايم الرياضاات الجماعياة ( فاى كارة الياد   

 احااث عنااد هيامااا بطاارح مجموعااة ماان األسااالة الاالااة بقااانور كاارة اليااد لمعرفااة ماادى كااد تحااظ ال
تاصين الط ب وتذكر م وفهمهم لمواد كانور كرة اليد خ ل دراستهم السابقة لمادة كرة اليد خا ل 

 الاركة األولى وال انية بالتلية ب ر :
ى فاااى كااارة الياااد   والااا ع  األخااار بعااا  طااا ب الاركاااة ال ال اااة ت ةتاااذكروا الماااواد القاااانور الااادول -

إلشااتتى ماان عاادم فهاام مااواد بعينهااا فااى القااانور الاادولى فااى كاارة اليااد   وبعاا  الطاا ب إلالااه بااين 
كااوانين كاارة اليااد وبااين كااوانين األلعاااب الرياضااية بالتليااة   وكااذلل عاادم متااابعتهم لمااا  ااو جدةااد فااى 

 مجال كرة اليد والاا  بالتعدة ت الادة ة فى القانور 
ع ى ال احث ذلل نتيجة كصر المدة المااددة للدراساة خا ل التارم   فقاد إلمار الاصان الدراساى وي  -

و ناا نمو  وتساؤتت لدى الطا ب عان بعا  ماواد القاانور فاى كارة الياد خا ل الاركاة األولاى 
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والاركاااة ال انياااة وت قاااى نامضاااة لااادى الطالاااد   وكاااذلل اإل تماااام المتمركااا  حاااول تعلااام المهاااارات 
فااى كاارة اليااد علااى حساااب الجانااد التاصاايلى المعرفااى الماارت ه بمااادة كاارة اليااد ماان مااواد األساسااية 

 القانور وكذلل الموضوعات المرت طة بكرة اليد .
كما تحظ ال احاث أمنااء تادريس مقارر ماادة تاكايم الرياضاات الجماعياة ) تاصاص كارة الياد (   -

معااارف  والمهااارات  واتتجا ااات أر العدةااد ماان الطاا ب إلاتاااجور للاصااول علااى التااإلااات ماان ال
ال  مة بطريقة تسهن عليهم فهم الماتاوى التعليماى الاذى إلقدماا المقارر  علاى عكاس ماا إلقادم لهام 
من الطر  التقليدإلة التى تتتدس من خ لها الماتويات المقدم لهم بطر  تقوم على أسااس التلقاين 

 كن إناال جاند التعلم ال صرى.والعر  النظرى  إل ان فيها مااط ة جميع الاواس أو على األ
ومن  نا كان  البداإلة فى إإلجاد طر  نير تقليدإلة أو حدة ة فى عار  الماتاوى ةتمامان فال      

عنالر الجذب والتشويق وتركي  اتنت اه وكن  ذه العنالر تقوم على ترسياها الصورة التعليمية. 
ه شارح وعار  الماتاوى التعليماى ومن األدوات التى تقدمها بشاكن جاذاب وراساع تعمان علاى ت ساي

المقدم لدةهم تم تجسيده فى تقنية اإلناوجرا يل الذى عمان ال احاث مان خ لهاا علاى تقادإلم وعار  
الماتااوى فااى شااكن مصااور باسااتادام العدةااد ماان أدوات التصااميم لأناوجرا ياال سااواء أكاناا  عباار 

 الويد أو من خ ل سط  المكتد .
م مااواد القااانور الاادولل إلجااد أت إلقتصاار علااى مجاارد المعرفااة باان وخإلمانااا  ماان ال احااث باا ر تعلاا     

إلمتد إلاى اكتسااب الطا ب القادرة علاى تورياهاا باياث تتاور كابلاة للتطبياق نظارا لصاعوبة الاصان 
بين كانور الل  ة ومهاراتها  األمر الذ  تطلد رؤية جدةدة وفتر جدةد مان كبان ال احاث فال إعاادة 

س للجاناااد المعرفاال لماااواد القااانور ماان خااا ل التاادريس بإساااتادام التاتياار فاال كي ياااة تطااور التاادري
اإلناوجرا يل التعليمى من خ ل منصة التلية على موكع الجامعة   ومن  ذا المنطق كاام ال احاث 
بااإجراء  ااذه الدراسااة والتاال لاام ةتطاار  لهااا أحااد ماان كباان فاال مجااال كاارة اليااد وذلاال فاال حاادود علاام 

 .ال احث 
الرياضااااات الجماعيااااة ) تاصااااص كاااارة اليااااد ( ماااان المقااااررات الدراسااااية  تعتبااار مااااادة تاكاااايمو      

األكادإلمياااة التاااى تااادرس بكلياااة التربياااة الرياضاااية والتاااى تساااهم بقااادر كبيااار فاااى تاقياااق أ اااداف تلااال 
التليات حيث أنها تتضمن أ داف تعليمية وناس حركية ومعر ية وخناعالياة و اذه األ اداف مترابطاة 

مرة وت إلمكن فصلها عن بعضها   وعلى المعلم أر إلعمن داسما  مع بعضها ال ع  فى ع كة مست
على اإلسهام فى تاقيق تلل األ داف بإختيار طريقة التريس المناس ة ألر الطريقاة الواضااة  اى 

 التى تولن إلى ال اإلة المنشودة وتاقيق ا داف الدرس .
  ة كاارة اليااد خالااة لهاااا واأل ااداف المعر يااة لمااادة تاكاايم الرياضااات الجماعيااة عامااة و لشاا     

أ ميااة كبياارة ودور حيااوى  ااام م لهااا كم اان األ ااداف الااناس حركيااة واإلناعاليااة حيااث أنهااا تساااعد 
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المااتعلم ماان خاا ل معرفااة وفهاام كواعااد الل  ااة إلااى تطبيااق مهاراتهااا بطريقااة كانونيااة سااليمة بجانااد 
 ت بي  األاء لدى الط ب .

ما ال إلعتمد على الطريقة المت عاة فاى التادريس ) الشارح  إر تدريس الجاند المعرفى لترة اليد      
والعار  والتتااب المنهجاى ( وفاى  اذه الطريقاة إلقااع العادء كلاا علاى عااتق المادرس حياث أر لااا 
الدور األول واألخير فى سرد المادة التعليمية على الماتعلم وت إلكاور دور الماتعلم إإلجابياا  حياث أر 

علياا مان دروس ولايس لاا دور فاى المشااركة فاى عملياة الاتعلم   عليا مجرد اإلستما  إلى ماا ةلقاى
أو أى فرلااة إلكتشااااف أخطاساااا وتصااااياها بناساااا   ومااان مااام نجاااد شااايو  عااادم إساااتادام وسااااسن 
تتنولوجيااة حدة ااة فااى التاادريس   ولت اارة عاادد الطاا ب ةااضدى ذلاال إلااى عاادم مراعاااة الااارو  الاردإلااة 

 . بينهم والتعرف على مستوى كن طالد على حده
)*( كما أر  نااا العدةاد مان الدراساات واألباااث التربوياة التاى تناولا  فاى تولاياتها ومقترحاتهاا 

والتعامااان معهاااا بار ياااة ضااارورة ات تماااام بتعلااايم المهاااارات والماااااميم فاااى الوسااااسن التقنياااة الادة اااة 
وأسااااليد حدة اااة فاااى تقااادإلم وعااار  الماتوياااات الدراساااية  وأساالوب علماااى وضااارورة اساااتادام طااار  

م( 2021(   بدريااة علااى )11م( )2021حنااار مرعااى )متم لااة فااى اإلناوجرا ياال   ومنهااا دراسااة 
حياااث أكااادت نتااااس   (  4م( )2021(   إةنااااس الاوالااادة )18م( )2021(   شااايرين خضااار )8)

 يع  ذه الدراسات على أ مية ونجاح إستادام اإلناوجرا يل فل إكتساب مواد العلوم التربوية .جم
)*( أمااا فاال مجااال اسااتادامها فاال مجااال التربيااة البدنيااة واأللعاااب الرياضااية عامااة ف كاادت دراسااة 

خالد نسيم   مدح  أباو ساريع   (   12) م(2020خالد نسيم   مدح  أبو سريع   مامود علل )
 م(2019(   م اااة عباااد الااااافظ )2م( ) 2019إإلماااار إباااراميم ) (  13) م(2020د علااال )ماماااو 

  علاى  (32م( )2016(     مامد دروياأ )9م( )2020حسنين حسين   وتء مصل  )(    40)
والمساااعدة فااى التاصااين المعرفاال  نجاااح إسااتادام اإلناوجرا ياال فااى تعلاام المهااارات العمليااة و يااادة

 المهارات التدريسية لط ب كلية التربية الرياضية .تنمية 
)*( أماااا فاااى المجاااال التاصصاااى لتااارة الياااد وعلاااى حاااد علااام ال احاااث  نااااا دراساااة وحيااادة و اااى 

والتى أكدت على نجاح وأ مياة إساتادام اإلناوجرا يال ( , 42( )م2018)  Ahmed Elkotدراسة
لمعرفاى للطا ب   و اذا ةبار ن أر  نااا نادرة التعليمى فى تعلم مهارات كرة اليد و يادة التاصين ا

فااى الدراسااات التااى تناولاا   ااذه التقنيااة ممااا أمااار إ تمااام ال احااث ناااو معرفااة تاا مير إسااتادام  ااذه 
فتارة الوسيلة التتنولوحية الادة ة فى التدريس لط ب الاركة ال ال ة بالتلية   حيث إلعتبر اا ال احاث 

 .ية ك يرا   جدةدة و ستدعم وتايد العملية التعليم
التعاارف علااى تااامير إساااتادام تاسيسااا  علااى مااا ساابق ذكااره جاااءت فتاارة ال اااث والتااى  ااى :      

علاااى التاصاااين المنصاااات التعليمياااة التعليماااى بنمطياااا ) ال ابااا  والمتاااارا ( عبااار  اإلناوجرا يااال
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 .المعرفى فى كرة اليد 
 أهمية البحث :

درتااااا علااااى تصااااميم بياااااة تعلاااام بصاااارية جذابااااة إلقاااااء الضااااوء علااااى ممياااا ات اإلناوجرا ياااال وك -1
 للمتعلمين.

كد تضيف  ذه الدراسة أسلوب وطريقة جدةدة إلى المنظومة التعليمية والتال إلمكان اساتادامها   -2
 بااعليا فل العملية التعليمية .

إماارة ا تمااام ال اااح ين والمتاصصااين فاال إجااراء الم ياد ماان ال اااوث حااول اإلناوجرا ياال وماادى  -3
 ل  داف التعليمية بكافة مجاتت الرياضة ومقررات التربية الرياضية .تا يقا 

 تطوير أساليد التدريس المت عة لتدريس مادة كرة اليد لجميع الار  الدراسية . -4
مساااعدة أعضاااء  ياااة التاادريس فااى المااواد الماتلاااة المرت طااة بكاارة اليااد بالتليااة فاال توريااف  -5

 دة العلمية وخإلصال المعلومات إلى الط ب .التقنيات الادة ة فل تدريس الما
لااا  ا تماااام القااااسمين علاااى تطاااوير المناااا   التعليمياااة إلاااى تطوير اااا وفقاااا  لتقنياااة اإلناوجرا يااال  -6

 . لمواك ة التطورات التتنولوجية والمعلوماتية فل المنا   الدراسية
 هدف البحث :

تهدف  ذه الدراسة إلاى التعارف علاى تا مير إساتادام اإلناوجرا يال التعليماى بنمطياا ) ال ابا       
ويتاقاق ذلال مان     والمتاارا ( عبار المنصاات التعليمياة علاى التاصاين المعرفاى فاى كارة الياد 

 خ ل : 
 التعاارف علااى مسااتوى التاصااين المعرفااى فااى كاارة اليااد للمجموعااة التجريبيااة ماان خاا ل البرنااام  -

 التعليمى بإستادام اإلناوجرا يل التعليمى عبر منصة التلية على موكع جامعة بنها .
التعرف على نس ة التاسن لل ياس ال عادى عان ال يااس القبلال للمجموعاة التجريبياة فال مساتوى   -

التاصين المعرفى فى كارة الياد باساتادام البرناام  التعليماى بإساتادام اإلناوجرا يال التعليماى عبار 
 ة التلية على موكع جامعة بنها . منص

  فروض البحث :
( بااين ال ياسااين القبلاال وال عاادى 0,05توجااد فاارو  معنويااة ذات دتلااة إحصاااسية عنااد مسااتوى ) -1

فااال ( عبااار منصاااة التلياااة للمجموعاااة التجريبياااة ) والتاااى تعلمااا  بإساااتادام اإلناوجرا يااال التعليماااى 
 لصال  ال ياس ال عدى .لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية فى كرة اليد مستوى التاصين المعرفى 

( بااين ال ياسااين القبلاال وال عاادى 0,05توجااد فاارو  معنويااة ذات دتلااة إحصاااسية عنااد مسااتوى ) -2
للمجموعاااة الضاااابطة والتاااى تعلمااا  بإساااتادام الطريقاااة التقليدإلاااة ) الشااارح وعااار  النماااوذ  ( فااال 

 لصال  ال ياس ال عدى .لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية فى كرة اليد توى التاصين المعرفى مس
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توجااااد فاااارو  معنويااااة ذات دتلااااة إحصاااااسية بااااين ال ياسااااين ال عاااادةين للمجمااااوعتين التجريبيااااة                             -3
لرياضاات الجماعياة لمقرر تاكايم ا( فل مستوى التاصين المعرفى  0,05والضابطة عند مستوى )

 لصال  المجموعة التجريبية .فى كرة اليد 
توجااد نساا ة تاساااان بااين ال ياسااين القبلااال وال عااد  للمجمااوعتين التجريبياااة والضااابطة ) والتاااى  -4

لمقارر ( فل مستوى التاصاين المعرفاى عبر منصة التلية تعلم  بإستادام اإلناوجرا يل التعليمى 
 لصال  المجموعة التجريبية .ة اليد و تاكيم الرياضات الجماعية فى كر 

 : مصطلحات البحث
ب ر اإلناوجرا يل  و فن  م(2020خالد نسيم   وأخرور )إتاق  Infographicاإلناوجرا يل :   -1

تاويان البياناات والمعلومااات والماااميم المعقادة إلااى لاور ورساوم إلمكاان فهمهاا وخساتيعابها بوضااوح 
وب ةتمياااا  بعاااار  المعلومااااات المعقاااادة والصاااا  ة بطريقااااة سلسااااة وسااااهلة وتشااااويق   و ااااذا اإلساااال

 (  3:  12وواضاة . )
  م(2019ماجدة ال اوى   أحمد نا ى )تعرفها   Learning Platforms:   لمنصات التعليميةا  -2

ل ب نها بياة تعليمية تااعلية تور  تقنية الويد وتجمع بين ممي ات أنظمة إدارة الماتوى اإللتترون
وبااااين شاااا كات التوالاااان اتجتماااااعل ال اااايس بااااوا  وتااااويتر وتمكاااان المعلمااااين ماااان نشاااار الاااادروس 
واأل ااداف ووضااع الواج ااات وتطبيااق األنشااطة التعليميااة  واتتصااال بااالمعلمين ماان خاا ل تقنيااات 
متعااددة  تقساايم الطل ااة إلاال مجموعااات عماان  وتساااعد علااى ت ااادل األفتااار واخراء بااين المعلمااين 

.  شاركة الماتوى العلمل  مما إلساعد على تاقيق مارجات تعليمياة ذات جاودة عالياةوالطل ة  وم
 (30  :140 ) 
: ب ناا  م(2019عباد الامياد داود )عرفاا  Cognitive Achievementالتاصاين الدراساى : -3

 و المعارف والمهارات التى رسا  فى ذ ان الطالاد والتاى تعبار عان مادى الاهام والتاصاين فاى 
مادة دراسية   فاإلخت ار التاصيلى داسما  وأبدا  مرت ه بمادة دراسية مادد تدريسها   ومن  ناا تباد 

 (  8:  19أر إلكور اإلخت ار التاصيلى أداة للاكم على ما تم تدريسا بالاعن . ) 
     اسات المرجعية :الدر 

(   بدرياة علاى 11م( )2021حناار مرعاى )كاام ال احاث بااإلط   علاى الدراساات المرج ياة      
(   حساانين 4م( )2021(   إةناااس الاوالاادة )18م( )2021(   شاايرين خضاار)8م(     )2021)

 Mohamad Khasawneh, Mohammad(  9م( )2020حسااااين   وتء مصااااال  )
Alkhawaldeh  (20202020(   خالااد نساايم   ماادح  أبااو سااريع   مامااود علاال )49( )م )م

(   41م( )2019) Abdullah Alodail  ( 40م( )2019(   م اااة عباااد الااااافظ )13( )12)
Ahmed Elkot (2018(   )42م   )Najwa Al Mohammadi  (2017( )51م   )
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Mohammad Alshehri , Mohammed Ebaid (2016( )مامااد درويااأ 50م    )
  حيااث تعتباار  ااذه الدراسااات المرج يااة ذات أ ميااة بال ااة لمااا  (3بمرفااق )وذلاال  (32م( )2016)

تضامنتا مان حقااسق ومعلوماات وماا تاتوياا مان نتااس  تعاد بم اباة ذخيارة علمياة تنيار الطرياق أماام 
ال احااث لمااا لهااا ماان دور فعااال خاا ل خطااوات الدراسااة   ويتناااول ال احااث فااى  ااذا الجاا ء عاار  

اليااان أ اام ال ااااوث والدراساااات المرج يااة التاااى أجرياا  فاااى مجاااال ال اااث بهااادف إلقااااء ومناكشااة وت
 الضوء على أ م المعلومات التى أخذت فى اإلعت ار عند إجراء ال اث .

 التعليق علل الدراسات المرج ية :
م( حتااى 2016التااى أجرياا  فااى الاتاارة ماان )ةتضاا  ماان العاار  السااابق للدراسااات المرج يااة      

( 5( دراسااات مرج يااة عربيااة   وعاادد )10( دراسااة   منهااا عاادد )15(   وكااد بلااد عاادد ا )2021)
دراسات مرج ية أجنبية   وكد كام ال احث بتالين  ذه الدراسات حتى ةتمكن من الوكوف على أ ام 

 اث  يما ةلى : النقاي التى إلمكن اإلستاادة منها عند تطبيق إجراءات ال 
 : أوت  : من حيث األ داف

إساااتهدف  الدراساااات المرج ياااة بياااار مااادى فاعلياااة إساااتادام اإلناوجرا يااال ب نواعاااا الماتلااااة )      
التااااعلى ( علااى التاصااين الدراسااى وخكتساااب المهااارات وذلاال عنااد مقارنتااا  –المتااارا  –ال اباا  

المادارس والجامعاات إلاى جاناد اإلساتاادة مناا بالطر  المت عاة فاى التادريس وأ مياة إساتاداما فاى 
فااى تاقيااق جوانااد العمليااة التعليميااة ولقااد ساااعد ذلاال ال احااث فااى لاايانة وتادةااد األ ااداف بدكااة 

 عالية .
 ثانيًا : من حيث اإلجراءات :

 المنهج المستخدم :
ذو  إتاقاا  معظاام الدراسااات المرج يااة بموضااو  ال اااث علااى إسااتادام الماانه  شاا ا التجريبااى     

التصااميم التجريبااى بإعت اااره أنسااد المنااا   العلميااة وتاام إسااتادام تصااميم تجريبااى لمجموعااة واحاادة 
ولمجماااوعتين ولااا  ث مجموعاااات ولسااا  مجموعاااات تجريبياااة   و نااااا أإلضاااا  دراساااات إساااتادم  

 والمنه  الولاى مما أفاد ال احث فى إختيار المنه  المناسد لطبيعة با ا .
 العينة :

( ماااا باااين معلماااين ومعلماااات 400إلاااى  30عيناااة ال ااااث فاااى تلااال الدراساااات مااان ) تراوحااا       
وت مياااذ وطااا ب فاااى مراحااان التعلااايم الماتلااااة مااان المرحلاااة  اإلبتداسياااة وال انوياااة وكاااذلل المرحلاااة 
الجام ياااة   وكاااد تااام إختياااار العيناااة فاااى  اااذه الدراساااات بالطريقاااة العشاااواسية والطريقاااة العمدإلاااة مااان 

 مجتمع ال اث .
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 سلوب اإلحصائي :اإل
تنوع  األساليد اإلحصاسية المستادمة فى الدراسات المرج ياة   وتعاددت باالرنم مان إتااا       

اخت ار  -معامن اتلتواء  -اتناراف الم يار   - ذه الدراسات فى استادام ) المتوسه الاسابل  
ساالوب المسااتادم فااى نسااد التاساان ( إت أنهااا أختلااا  فااى األ -معاماان اإلرت اااي ال ساايه  - ت  

التعاماان مااع البياناااات إحصاااسيا  نظاارا  تخااات ف عاادد األفاااراد الاااا  بعينااة كااان دراسااة   وطبيعاااة 
 أ داف وفرو  كن دراسة على حده .

 :النتائج 
إتاقاا  نتاااس  الدراسااات المرج يااة   فقااد أشااارت معظاام نتاااس  الدراسااات إلااى فاعليااة اسااتادام      

رفااع مسااتوى التاصااين وخكتساااب المهااارات ومعظمهااا أشااار إلااى وجااود اإلناوجرا ياال التعليمااى فااى 
 .  إتجا ات إإلجابية ناو إستادامها فى العلمية التعليمية

 اإلستفادة من الدراسات المرجعية :
أستااد ال احث الت ير من الدراسات السابقة   والتل أجريا  فال مجاال اإلناوجرا يال التعليماى      

 ة من الدراسات السابقة  يما ةلل :  وتتلاص أوجا اتستااد 
 تاهم ال احث حدود مشكلة ال اث بعمق .               -1
 ساعدت ال احث فل ليانة أ داف وفرو  ال اث . -2
 اختيار المنه  والعينة وأدوات جمع البيانات .      -3
 التعرف على كي ية إستادام اإلناوجرا يل فى العملية التعليمية . -4
 إختيار إسلوب التالين اإلحصاسل المناسد .        -5
 كي ية عر  البيانات وتاليلها وتاسير ا. -6
 اتستاادة من نتاس  تلل الدراسات فى مناكشة وتاسير نتاس  الدراسة الاالية . -7

 إجراءات البحث :
 أواًل : منهج البحث :

إسااااتادم ال احااااث الماااانه  التجريباااال نظاااارا  لم ءمتااااا لطبيعااااة  ااااذا ال اااااث مسااااتعينا  ب حااااد        
التصاااميمات التجريبياااة و اااو التصاااميم التجريبااال لمجماااوعتين إحااادا ما تجريبياااة واألخااارى ضاااابطة 

 بإستادام ال ياس القبلل وال عد  لت  المجموعتين .
 ل اث :مجتمع وعينة ا م ني ا :
تااام أختياااار مجتماااع عيناااة ال ااااث بالطريقاااة العمدإلاااة مااان طااا ب الاركاااة ال ال اااة بكلياااة التربياااة      

م   والمسجلين 2021/2022الرياضية للبنين جامعة بنها   للاصن الدراسى األول للعام الجامعل 
عادد م الااا  بكارة الياد   وال االد  -ضمن كاواسم الطا ب فاى مقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة 
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( طالااد   تاام 310( شاا  ة   وكااد بلااد عاادد أفااراد العينااة التليااة )30( طالااد مقساامين علااى )725)
( 18-13( طالد مقيدةن بشعد )150تقسيمهم عشواسيا  إلل مجموعتين إحدا ما تجريبية كوامها )

الساب  مان  بالاركة ال ال ة بالتلية ويقوم ال احث بالتدريس لهم بإساتادام اتناوجرا يال التعليماى ةاوم
كن أسبو  فاى المااضارة ) األولاى وال انياة وال ال اة ( بالجادول الدراساى   واألخارى ضاابطة كوامهاا 

( بالاركة ال ال ة بالتلياة ويقاوم ال احاث بالتادريس لهام 24-19( طالد والمقيدةن بش  ة ركم )150)
عاة والاامساة والسادساة بإستادام الطريقة التقليدإلة ةوم السب  مان كان أسابو  فاى المااضارة ) الراب

( طااا ب إلجاااراء الدراساااة األساااتط عية مااان خاااار  عيناااة 10( بالجااادول الدراساااى   وتااام إختياااار )
( تعبين من فريق كرة الياد 10ال اث األساسية ومن ناس مجتمع ال اث   كما تم اإلستعانة ب )

 بالتلية إلجراء لد  التماة  فى اإلخت ارات المستادمة .
 (1جدول )

 ف عينة ال اث ) األساسية واتستط عية ( تولي
 العينة التلية العينة اتستط عية العينة األساسية البيار
 310 10 300 العدد 

 % 100 % 3,22 % 96,77 النس ة
 أس اب إختيار العينة األساسية والعينة اتستط عية :

ألر أفااراد العينااة ةدرسااور مقاارر ) تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى بكاارة اليااد ( ضاامن خطااة  -1
 المقرر الدراسى .

 توافر الملعد واألدوات واإلمكانات .  -2
ساااهولة تاااوافر أفاااراد العيناااة فااال األوكاااات الماصصاااة للبرناااام  إلجاااراء اتخت اااارات والمتابعاااة  -3

 الدورية .
 تجانس عينة ال اث : 

كاااام ال احاااث بالت كاااد مااان التجاااانس لعيناااة ال ااااث التلياااة فااال ضاااوء معااادتت النماااو ) السااان        
الطول   الو ر ( وبع  الصاات البدنية وبع  المهاارات الهجومياة والتاصاين المعرفاى فاى كارة 

 اليد .
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 (2جدول )
رر تاكيم  لمق لمعدتت السن والذكاء وخخت ار التاصين المعرفى تجانس عينة ال اث التلية وفقا  

 310ر =   الرياضات الجماعية

( ممااا إلشااير إلااى 3±( أر هاايم معااام ت اتلتااواء كااد تراوحاا  مااا بااين )2ةتضاا  ماان جاادول )     
وخخت اااار التاصااين المعرفااى لمقااارر  -الااذكاء -إعتداليااة تو يااع العيناااة التليااة فاال مت يااارات ) الساان

 تاكيم الرياضات الجماعية( .
 تتافض عينتى ال اث : 

كااام ال احااث بالت كااد ماان تتااافض عينتااى ال اااث ) التجريبيااة والضااابطة ( فاال ضااوء معاادتت )      
وخخت ااار التاصاااين المعرفااى لمقاارر تاكاايم الرياضاااات الجماعيااة(   وذلاال كماااا  –الااذكاء  -الساان 

 ( . 3ةوضاا جدول )
 (3جدول )

وخخت ار التاصين   ءدتلة الارو  بين المجموعتين التجريبية والضابطة فل معدتت السن والذكا
 150=   2= ر 1ر  المعرفى لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية

 المتغيرات 

 

وحدة  

 القياس 

فرق  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 المتوسطات 

قيمة 

 "ت" 
 ع س  ع س 

 0,623 0,033 0,482 20,21 0,444 20,24 سنة السن 

 0,595 0,113 1,794 31,61 1,492 31,49 درجة  الذكاء 

 0,330 0,080 2,141 9,92 2,056 10,00 درجة  محور قانون كرة اليد 

محور تطبيقات القانون  

 الدولى فى كرة اليد 

 0,417 0,053 1,096 1,55 1,117 1,61 درجة 

الموضوعات  محور 

 المرتبطة 

 0,926 0,127 1,191 2,33 1,179 2,46 درجة 

 التحصيل المعرفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14,07 درجة 

 

 

 

 

 

 

 

2,363 13,81 2,539 0,260 0,918 

 1,984=  149( ودرجة حرية 0,05هيمة   ت   الجدولية عند مستوى معنوية )
 
 

وحدة   المتغيرات 
 القياس 

المتوسط  
 الحسابى 

اإلنحراف   الوسيط 
 المعيارى

معامل  
 اإللتواء 

 0,738 0,459 20,00 20,22 سنة السن 

 0,742- 1,633 32,00 31,57 درجة  الذكاء 

 1,090 2,093 10,00 9,90 درجة  قانون الدولى لكرة اليد محور  

 1,522 1,111 1,00 1,61 درجة  محور تطبيقات القانون الدولى فى كرة اليد 

 0,890 1,208 2,00 2,45 درجة  محور الموضوعات المرتبطة بقانون كرة اليد 

 0,711 2,419 14,00 13,96 درجة  التحصيل المعرفى 
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( عدم وجود فرو  دالاة إحصااسيا باين المجماوعتين الضاابطة والتجريبياة 3ةتض  من جدول )     
إخت اار التاصاين المعرفال لمقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة )كارة   -الاذكاء  –فل معادتت السان  

 اليد(   مما إلشير ال احث الل تتافض عينة ال اث التجريبية والضابطة فل المعدتت السابق ذكر ا 
 ل وأدوات جمع البيانات :وسائ
 كام ال احث بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا ال اث بالوساسن و األدوات التالية :     

 األجهزة المستخدمة في البحث : 
 ملعد كرة ةد             

 (        3 2 1كرات ةد مقاسات ماتلاة ) 
 رستاميتر ل ياس الطول                    -4
                         data showجها   -5
 تبتوب  -حاسد الى –تابل   –موباةن ذكى  -7

  إستمارات إستط   رأى الابراء  :
إستمارة إستط   رأى الابراء حاول ماااور اخت اار التاصاين المعرفاى وتادةاد األ مياة النسابية   -

 لمااور 
 (6فق )مر إخت ار التاصين المعرفى لرياضة كرة اليد .    
مرفااق إسااتط   رأى الابااراء حااول الصااورة المبدسيااة إلخت ااار التاصااين المعرفااى فااى كاارة اليااد .  -
(7) 
 (12. مرفق )إستط   راى الابراء حول تقييم اتناوجرا يل التعليمى  -

 اإلخت ارات المستادمة كيد ال اث  
 إخت ار الذكاء العالى :

ويتتاور  اذا اتخت اار مان  م(2007للسايد خيار  )باختياار اخت اار الاذكاء العاالل  كام ال احث       
 (4بمرفاااق )( ساااضات  متااادر  فاااى الصاااعوبة ل يااااس مساااتوى الاااذكاء لعيناااة ال ااااث و اااو موضااا  42)

 . (5بمرفق )وماتاح التصاي  
 (11اإلخت ار المعرفى : ) من تصميم ال احث ( مرفق )

 وات التالية :وكد ات ع ال احث فل إعداده الاط
 أوت : تادةد الهدف من اإلخت ار :

ةهاادف  ااذا اإلخت ااار إلاال هياااس التاصااين المعرفاال لعينااة ال اااث فاال المعلومااات والمعااارف      
الرياضاااية الاالاااة بماااواد القاااانور الااادولى لتااارة الياااد وكاااذلل اإلشاااارات التاكيمياااة المرت طاااة بماااواد 

  التاكيميااة فااى م اريااات كاارة اليااد والمقااررة علااى طاا ب القااانور الاادولى لتاارة اليااد   وكااذلل المواكاا
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 جامعة بنها  . -الاركة ال ال ة بكلية التربية الرياضية للبنين
 مانيا  : تالين الماتوى :

كاااام ال احاااث بتاليااان ماتاااوى المقااارر لماااادة تاكااايم الرياضاااات الجماعياااة الااااا  بماااادة كااارة الياااد 
حيااث إشااتمل  الموضااوعات  (2بمرفااق )بتولايف المقاارر لطا ب الاركااة ال ال ااة بالتليااة والموضاا  

 المقررة على الموضوعات التالية :
  ويشمن مواد القانور الدولى لترة اليد .  الماور كانور الدولى لترة اليد : -
مواك  تاكيمية فل م اريات كرة اليد   التعدة ت  ماور تطبيقات القانور الدولى فى كرة اليد :  -

 .     م   إشارات اليد الدولية2015واعد اللعد الدولية لسنة التل طرأت علل ك
والانية لاكاااام م اريات النواحل اتدارية ماور الموضوعات المرت طة بالقانور الدولى لترة اليد:   -

كااارة اليااااد   مشاااارو  تطاااوير الاكااااام علاااال مساااتو  العااااالم   متطل ااااات الاكااام العصاااار  وتاركاتااااا 
 الماتلاة   المصطلاات المستادمة فل كانور كرة اليد .

 مال ا  : تادةد مااور اإلخت ار وأ ميتها النسبية :
اإلطاااار المرجعااال لل احاااث مااان مراجاااع علمياااة وأباااااث ساااابقة تناولااا  إخت اااارات فااال حااادود      

التاصااين المعرفااى ومااان خاا ل إسااتمارة إساااتط   رأى الابااراء التاال كاااام ال احااث بإعااداد ا حاااول 
تادةد أنسد مااور إخت ار التاصين المعرفى واأل مية النسبية لهذه المااور والتل تضمر فل تعلم 

  وتااام عرضااها علااى الساااادة الابااراء فااال  (6بمرفااق ) دة تطبيقااا  والموضااااةكااانور كاارة الياااد وخجااا
مجال تعلايم وتادريد كارة الياد و ام أعضااء  يااة تادريس بكلياات التربياة الرياضاية وكاذلل معظمهام 

 . (1مرفق )مدربين كرة ةد 
 %( مان مجماو  أراء الاباراء  100كام ال احاث بإختياار الماااور التال حصال  علاى نسا ة )     

وفااى ضااوء ذلاال تاام التولاان إلااى ماا ث مااااور رسيسااية تتناسااد مااع  اادف اإلخت ااار و مااا الماااور 
 المهارى و الماور القانونى وماور الموضوعات المرت طة بكرة اليد . 

 (4جدول )
واأل مية النسبية للمااور  النسد الماوية ألراء الابراء حول مااور اخت ار التاصين المعرفى

 ا  عليها التى تم اتتا

  رابعا  : ليانة ماردات اإلخت ار المعرفى فل لورتا األولية : 
( ماسااة وعشاارور 120بصاايانة ماااردات اإلخت ااار بصااورة مبدسيااة وبلااد عاادد ا )كااام ال احااث      

ماااور تطبيقاااات القاااانور    المااااور كااانور الااادولى لتاارة الياااد ماااردة مقسااامة علاال الماااااور التاليااة )

 األهمية النسبية  النسبة المئوية  التكرارات  محاور إختبار التحصيل المعرفى  م

 %  35 %   100 5 المحور قانون الدولى لكرة اليد  1

 %  50 %   100 5 محور تطبيقات القانون الدولى فى كرة اليد  2

 %  15 %   100 5 محور الموضوعات المرتبطة بالقانون الدولى لكرة اليد  3
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( وذلال وفقاا  ل  مياة  ماور الموضوعات المرت طة بالقانور الدولى لتارة الياد    الدولى فى كرة اليد 
وذلل كما  و موض  النسبية للمااور المتاق عليها   مم كام ال احث بعرضها علل السادة الابراء 

 -وذلل بهدف أبداء الرأ  حول :  (7بمرفق )
 مد  مناس ة الماردات )األسالة( المقترحة أسان كن ماور. -1
 رر للط ب مدى س مة ليانة الماردات وتناسبها مع ماتوى المق -2
 إضافة ما ةرونا مناس ا من أسالة وحذف ما ةرونا نير مناسد من أسالة. -3
 مد  وضوح تعليمات اإلخت ار.  -4

وبعد عر  ال احث لأخت ار فل لورتا المبدسية علل الابراء تم حساب نس ة إتاا  الابراء )*( 
 على كن ماردة اتخت ار عن طريق المعادلة التالية :

 { ر = عدد الابراء  } حيث أر        100 ×نس ة اتتاا  = عدد مرات اإلتاا  
 ر                       

 ت ار فل لورتها النهاسية :خامسَا : ليانة ماردات اإلخ
( مااردة وطلباوا 118بعد عر  ماردات اإلخت اار علال الساادة الاباراء كاد إتاقاوا علاى كباول )     

 (8مرفااااق )تعااادةن لااايانة ماردتاااار مااان مااااردات اإلخت اااار وساااوف ةوضااا  ال احاااث مااان خااا ل 
ة المبدسياة لأخت اار ال  ارات التى تم كبولها والتاى طلاد الساادة الاباراء إعاادة لايانتها فاى الصاور 

 المعرفى .
٪( مان مجماو  أراء الاباراء لقباول المااردة   وكاام بتعادةن 100حيث إرتضال ال احاث إتااا  )     

لاايانة الماااردات التااى طلااد السااادة الابااراء إعااادة لاايانتها وبااذلل ألاا   إجمااالل عاادد ماااردات 
عنااد لاايانة الماااردات أر ( ماااردة بعااد عرضااها علااى السااادة الابااراء وكااد روعاال 120اإلخت ااار )

تتور للماردة معنل واحد مادد وأر تتور ل ة كن ماردة لاياة واإلبتعاد عن المااردات الصا  ة 
  وتجنااد إساااتعمال التلماااات التااال تاماان أك ااار مااان معنااال   وسااوف ةوضااا  الجااادول التاااالى عااادد 

تط   رأى السادة الماردات ونوعية األسالة إلخت ار التاصين المعرفى فى لورتا النهاسية بعد إس
 الابراء .
 تالين ماردات اتخت ار:سادسا : 

كااام ال احااث بااإجراء دراسااة إسااتط عية للتعاارف علااى مناساا ة اإلخت ااار للتطبيااق علااى مجتمااع      
( عشرة ط ب من مجتماع ال ااث 10ال اث وذلل عن طريق تطبيقا على عينة عشواسية كوامها )

األسااالة لعينااة ال اااث والتعاارف علااى ماادى فهاام أفااراد  بهاادف التعاارف علااى ماادى مناساا ة لاايانة
 العينة لتعليمات اتخت ار   وحساب معامن السهولة والصعوبة .

 معام ت السهولة والصعوبة والتميي  لأخت ار المعرفى : 
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 و يما ةلل توضي  لتن معامن من المعام ت السابقة :
 خ                                        

 1-ر        –=       امن السهولةمع -1
  + خ                                     

   = عدد اإلجابات الصاياة على السضال .
 خ  = عدد اإلجابات الااطاة على السضال .
 ر  = عدد اإلجابات الماتملة لتن ساضال .

 معامن السهولة -1=   معامن الصعوبة -2
   خ -       = معامن التميي  ) م ت (    -3

 ر                            
الياد المقتارح علاى عيناة التقناين وبعاد اإلنتهااء كام ال احث بتطبياق اإلخت اار المعرفاى فال كارة      

من التطبيق كام بتصاي  اإلخت ار واحتساب الدرجة التل إلاصن عليها الطالد   مام كاام باسااب 
لمااااردات صاااعوبة معامااان الأر هااايم  (9مرفاااق )معاااام ت الصاااعوبة والساااهولة والتمييااا   ويوضااا  

( 0,70:  0,57(   ومعامااان الساااهولة تااارواح ماااا باااين )0,40 -0,30اتخت اااار تااارواح ماااا باااين )
  كما ةتض  مان المرفاق الساابق ذكاره أناا كاد تام ( 0,25 – 0,21ومعامن التميي  ترواح ما بين )

تعدةن لايانة )ماردتاار( كاد طلاد الساادة الاباراء إعاادة لايانتهم    كماا تام كباول بااكى مااردات 
ر المعرفااى فااى مقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة لتاارة اليااد   وبااذلل إلصاا   عاادد ماااردات اإلخت ااا

( ماساة وعشارور مااردة   وبنااء  120اإلخت ار المعرفى لط ب الاركاة ال ال اة فاى لاورتا النهاسياة )
علاااى ماسااابق فاناااا إلمكااان إساااتادام اتخت اااار كااا داة لتقاااويم التاصاااين المعرفااال فاااى مقااارر تاكااايم 

 جماعية فى كرة اليد لط ب الاركة ال ال ة عينة ال اث .الرياضات ال
 (5جدول )

 عدد الماردات ونوعية أسالة اتخت ار المعرفل فى لورتا النهاسية 

 
 
 
 

 

 م

 

 محاور إختبار التحصيل المعرفى 

 عدد 

 المفردات 

 نوعية األسئلة 

 االختيار المتعدد  الصواب والخطأ 

 20 22 42 المحور قانون الدولى لكرة اليد  1

ــ  60 محور تطبيقات القانون الدولى فى كرة اليد  2  60 ــــــــــ

 8 10 18 محور الموضوعات المرتبطة بالقانون الدولى لكرة اليد  3
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 سابعا : تادةد  من اإلخت ار :
( عشارة طا ب مان 10أسارت عنا نتااس  الدراساة اتساتط عية المط قاة علاى )فل ضوء ما       

 مجتمع ال اث  تم حساب ال من المناسد لا فقد استادم ال احث المعادلة الرياضية التالية و ى :
  من اإلخت ار المعرفى = ) ال من الذى إست ركا أول طالد + ال من الذى است ركا أخر طالد ( 

2 
 (6جدول )

 ال من المناسد ل خت ار المعرفل فى لورتا النهاسية 
 

 زمن اإلختبار 

  الزمن التجريبى 

 المجموع 

 
 زمنية فترة   أقصر فترة زمنية  أطول  زمن اإلختبار 

 دقيقة   60 دقيقة  120 دقيقة   40 دقيقة   80

 تاسعا : تعليمات اتخت ار :
حياث ةترتاد عليهاا وضاوح الهادف مان ُتعد تعليمات اتخت ار من أ م عوامن تطبيقا       

اتخت ااار  كمااا ةن  اال ار إلكااور بل ااة سااهلة وسااليمة وار إلكااور اتنتقااال ماان سااضال إلااى سااضال دور 
تضااييع للوكاا    وال عااد عاان اإلطالااة او ار تتااور اإلجابااة مبهمااة   والتنبيااا علااى الطالااد وتوعيتااا 

 اتلت ام بالتوكي  . بطريقة تسجين اإلجابة الصاياة فل مكانها المادد مع أ مية 
 تصاي  اتخت ار المعرفى :عاشرا  : 

 (10مرفاق )تم تصاي  اإلخت ار ورهيا  للعينة التجريبية من خ ل ماتاح التصااي  لأخت اار      
وكد  أعطي  لتن إجابة لاياة نص  درجة   وبذلل تراوحا  الدرجاة التلياة لأخت اار ماا باين ) 

 ( درجة .60لار : 
 تط عية :الدراسات اإلس

 : أوت   : الدراسة اإلستط عية األولى
م 16/10/2021كاااام ال احاااث باااإجراء الدراساااة اإلساااتط عية األولاااى وذلااال ةاااوم )الساااب ( الموافاااق 

( طا ب مان طا ب الاركاة 10على عينة مماملة لعينة ال اث ومن خاار  العيناة األلالية كوامهاا )
 ال ال ة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها وكد أسارت  ذه الدراسة عن :

 الت كد من م سمة إخت ار التاصين المعرفى فى كرة اليد ألفراد عينة ال اث. -1
 ستادمة فل ال اث للت كد من ل حيتها .تجربة األجه ة واألدوات الم -2
 تدريد المساعدةن على تطبيق ال ياسات وتسجين النتاس  . -3
 إإلجاد الصد  وال  ات إلخت ار التاصين المعرفى فى كرة اليد . -4
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 المعام ت العلمية ل خت ار )الصد  وال  ات( :
 كاتتل :  كام ال احث باساب العام ت العلمية إلخت ار التاصين المعرفل

 لد  إخت ار التاصين المعرفل :
كااام ال احااث باساااب معاماان الصااد  اتخت ااار المعرفاال كيااد ال ياااس بإسااتادام لااد  التماااة       

( تعباااااين مااااان فرياااااق التلياااااة لتااااارة الياااااد للعاااااام الجاااااامعى 10باااااين مجماااااوعتين إحااااادا ما مميااااا ة )
امعاااة مااان باااين التلياااات األخااارى   م والاااااس ين باااالمرك  األول بااادورى كااارة الياااد بالج2021/2022

( عشااارة مااان طااا ب الاركاااة 10و اااى عيناااة الدراساااة اإلساااتط عية وعااادد م )واألخااارى نيااار مميااا ة 
 ( ةوض  ذلل .8والجدول ) جامعة بنها –ال ال ة بكلية التربية الرياضية للبنين 

 (7جدول )
 ي ة ونير الممي ة المتوسه الاسابل واإلناراف الم يار  وهيمة ) ت( بين المجموعتين المم

 10=  2= ر   1ر  التاصين المعرفى لمقرر تاكيم الرياضات الجماعيةفى إخت ار 

 2,10=   8ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى  )ت(هيمة      
( وجاااود فااارو  احصااااسية دالااة معنوياااا باااين المجماااوعتين المميااا ة ونيااار 7جااادول )ةتضاا  مااان      

المعرفاال لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة اليااد ممااا إلشااير الممياا ة فاال إخت ااار التاصااين 
 الل لد  اتخت ار المعرفل  يما وضع من أجلا .

 م ات إخت ار التاصين المعرفى :
كام ال احث بتطبيق إخت ار التاصين المعرفى لمقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة علاى عيناة      

باالان  مناال كادره م ماة أإلااام باين التطبيقااين وتام حساااب ال ااث اتساتط عية وتاام إعاادة تطبيقااا و 
 ( .9معامن اإلرت اي بين التطبيقين األول وال انل كما ةوضاا جدول )

 
 
 
 

 المتغيرات 

 

 مجموعة مميزة 

 

 مجموعة غير مميزة 

 

 

فرق 

 المتوسطات 

 
 قيمة "ت" 

 

 ع س  ع س 
 11,306 5,500 0,876 8,10 1,265 13,60 قانون كرة اليد محور 

 31,678 26,900 0,843 2,60 2,550 29,50 محور تطبيقات القانون 

 2,689 2,00 0,994 3,90 2,132 5,90 محور الموضوعات المرتبطة 

 38,895 34,400 0,843 14,60 2,667 49,00 إختبار التحصيل المعرفى 
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 (8جدول )
التطبيقين األول وال انل   المتوسه الاسابل واإلناراف الم يار  وهيمة معامن اإلرت اي بين

 10ر =  إلخت ار التاصين المعرفى

 0.602( = 9ودرجة حرية ) 0.05هيمة ) ر( الجدولية عند مستوى معنوية 
( وجاود ع كاة إرت اطياة باين التطبيقاين األول وال اانل حياث كانا  هيماة 8ةتض  مان جادول )     

ممااااا ةاااادل علااااى م ااااات  0.05)ر( الماسااااوبة اكباااار ماااان هيمتهااااا الجدوليااااة عنااااد مسااااتوى معنويااااة 
 اتخت ارات . 

التعليمى بإستادام اإلناوجرا يل التعليمى عبر منصة التلية عبر موكع الجامعاة  : مرفاق البرنام   
(13) 

تاام إعااداد اإلناوجرا ياال التعليماال لل اااث الاااالل اسااتنادا  علااى نمااوذ  اإلناوجرا ياال التعليماال      
يم م( وكام ال احث بإضافة بع  الاطاوات لمرحلاة التصام2016التااعلل للدكتور مامد شلتوت )

و اااى تساااجين التعلياااق الصاااوتل  رسااام المشاااا د  التاريااال  إضاااافة الماااضمرات الصاااوتية وذلااال إلر 
الدراساااة كاسماااة علاااى اإلناوجرا يااال المتاااارا  ومرحلاااة التصاااميم تتالاااو مااان  اااذه النقااااي ويتتاااور 

 :ل كاختل   النموذ  من خمس مراحن رسيسية 
 مرحلة الدراسة والتالين . -1
 مرحلة التصميم . -2
 مرحلة اإلنتا  -3
 مرحلة التقويم . -4
 مرحلة النشر واتستادام . -5

 اإلختبار 

 

 التطبيق الثانى  التطبيق األول 

 

معامل  

 اإلرتباط 

 ع س  ع س 

 0,897 1,853 7,90 0,876 7,90 محور قانون كرة اليد 

 0,692 0,876 2,90 0,843 2,60 محور تطبيقات القانون 

 0,882 1,912 4,10 0,994 3,90 محور الموضوعات المرتبطة 

 0,699 0,943 15,00 0,843 14,60 إختبار التحصيل المعرفى 
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 (1شكن )
 مراحن إعداد نموذ  اإلناوجرا يل فى الدراسة

 
 (2شكن )

            : أوت : مرحلة الدراسة والتالين 
 المرحلة األولى الدراسة والتالين

المرحلة األساسية للمراحن األخارى فال عملياة تصاميم اإلناوجرا يال التعليمال  وفال  اذه ل    و      
داف اإلجراسيااااة  و لاااايانة الماتااااوى العلماااال و  ااااالمرحلااااة كاماااا  ال اح ااااة بتالياااان و لاااايانة األ

 ليانة معاةير لأناوجرا يل .
 :  )*( تالين وتادةد اتحتياجات التعليمية

تاليان اتحتياجاات التعليمياة الماراد ت طيتهاا  وعناد بداإلاة العمان فال فى تلال المرحلاة كاام ال احاث ب
عمليااة تالياان اتحتياجااات كااام ال احااث بولاا  الوضااع الاارا ن أننااا أمااام تادةااد  ااذه اتحتياجااات 
المطلوبااة عاان طرياااق ولاا  الوضاااع الاارا ن  مااام ولاا  الوضاااع المرنااوب  والاااار  بااين الوضاااع 

اإلحتياجاااات التعليمياااة   وساااوف ةوضااا  ال احاااث ذلااال الااارا ن والوضاااع المرناااوب  اااو ماااا نساااميا   
 كاألتى :

  الوضع الرا ن :
إلعااانى معظاام طاا ب الاركااة ال ال ااة ماان عاادم فهاام بعاا  مااواد القااانور الاادولى لماتلاا  األلعاااب  -

الرياضة عامة وكاذلل بعا  ماواد كاانور كارة الياد خالاة   كماا ار ال البياة العظماى مان الطا ب 
ر والاا ع  إلالااه بااين كااوانين األلعاااب الرياضااية بالتليااة نتيجااة ك رتهااا وكااذلل كااد نسااوا مااواد القااانو 

عدم إلمامهم بالتعدة ت الادة ة بقانور كرة اليد   ويع ى ال احث ذلل نتيجاة كصار المادة المااددة 
للدراسااة خاا ل التاارم   وكااذلل بساابد عاادم فهاام مااواد القااانور ماان ناحيااة أخاارى ويااتم حاظهااا دور 

ا تمامااا    ممااا أدى إلااى ضااع  فااى مسااتوى التاصااين الدراسااى فااى مااادة تاكاايم فهمهااا أو إ مالهاا
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 الرياضات الجماعية عامة وفى تاصص كرة اليد خالة .
الااجة إلاى تاعيان التقنياات الادة اة واتساتاادة مان تطبيقاات التتنولوجياا لتاساين جاودة العملياة   -

تورياهااااا علااااى ناااااو إلاتلاااا  عاااان التعليميااااة وذلاااال ماااان خاااا ل تصااااميم بياااااة تعليميااااة تااعليااااة  و 
 اتستراتيجيات التقليدإلة التل ترك  على اكتساب المعرفة ألنرا  اتخت ار.

 الوضع المرنوب :
استعمال تقنية تعليمية تتناسد من خصاسص الط ب   واإلجاد جو من الاماس والتااعن أمنااء   -

 عملية التعلم.
ضاات الجماعياة لماواد القااانور الادولى فاى كاارة إتقاار طا ب الاركاة ال ال ااة فاى مقارر تاكاايم الريا -

اليااد وتطبيااق تلاال المااواد بعااد فهمهااا وختااااذ القاارارات التاكيميااة السااليمة فااى مواكاا  الم اااراة وكااذلل 
النجاح فى إستادام اإلشارات التاكيمية خ ل الم اراة ومعرفة واج اات الاكاام فاى الم ااراة واإللماام 

كااااام فااااى كاااارة اليااااد   وكاااان  ااااذا ةااااتم فااااى إطااااار مواك ااااة التقاااادم بالجوانااااد الماتلاااااة المرت طااااة بالا
التتنولااوجى فااى العمليااة التعليميااة وخسااتادام وساااسن جااذب اإلنت اااه والتااى ت يااد ماان التشااويق إتقااار 

 عملية التعلم .
تدريد الط ب وأعضااء  يااة التادريس علاى اساتعمال اإلناوجرا يال وخنمااءه   وتعمايم اساتعمالا   -

 كتقنية فعالة .
 :  اتحتيا 

تاصاص كارة الياد  –توجيا أعضاء  ياة التدريس لمقرر ماادة ) تاكايم الرياضاات الجماعياة      
( بكليااة التربيااة الرياضااية للبنااين جامعااة بنهااا ناااو اسااتادام اإلناوجرا ياال ل يااادة مسااتوى التاصااين 

 المعرفى للط ب .
 :)*( تالين األ داف  

احااان فااال إعاااداد نماااوذ  اإلناوجرا يااال   والتااال تسااااعد علاااى  اااذه المرحلاااة تعتبااار مااان أ ااام المر      
تصاااميم إناوجرا يااال تعليمااال نااااج  كااااسم علاااى أ اااداف تعليمياااة واضااااة   وساااوف ةوضااا  ال احاااث 
األ داف المرجوه من إستادام اإلناوجرا يل التعليمى فى تدريس مقرر تاكيم الرياضاات الجماعياة 

 فى النقاي التالية :
   دف البرنام  :

ب طاا ب الاركاة ال ال ااة المعلوماات والمااااميم والاقااسق المرت طااة بالقاانور الاادولى لتارة اليااد إكساا -
 ) تاكيم الرياضات الجماعية ( فى تاصص كرة اليد . والمقررة بمادة

  دف عام معرفى : 
 إلعرف الط ب مواد القانور الدولى لترة اليد . -1
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 كرة اليد  .إلعرف الط ب المعلومات المرت طة باكام  -2
 إلعرف الط ب اإلشارات الدولية فى كرة اليد . -3
 إلعرف الط ب كي ية تطبيق مواد القانور فى مواك  الم اراة . -4

  دف عام مهارى :
 أر إلعرف الط ب القواعد الدولية لترة اليد . -3
 أر ةتعرف الط ب على األخطاء الشاسعة التى إلقع فيها الاكام فى كرة اليد . -4
 أر إلعرف الط ب كي ية أداء إشاراة الاكام بشكن سليم . -3
 ار إلعرف الط ب كي ية التارا السليم للاكام خ ل الم اراة . -5

  ترجمة األ داف العامة للبرنام  وليانتها فى لورة سلوكية إجراسية :
تااام تادةاااد األ اااداف لتااان  ااادف عاااام علاااى حاااده ولااايانتها فاااى شاااكن سااالوا نهااااسى إلمكااان      

م حظتاااا وهياساااا أى إلجاااد أر ةااادل الهااادف علاااى ولااا  النتيجاااة التاااى إلجاااد أر إلكاااور عليهاااا 
الط ب عند تعلم المهارت التاكيمية  فى كرة اليد ونتيجة مروره بالنواحى التعليمية الماددة والتى 

برنام  التعليماى الاذى إلساتادم اإلناوجرا يال التعليماى وكاد تام تادةاد األ اداف إلكتسبها من خ ل ال
 أ داف وجدانية . –أ داف حركية  –السلوكية اإلجراسية فى أ داف معر ية 

 األ داف السلوكية المعر ية :
 أر ةتعرف الطالد على بع  المصطلاات الشاسعة فى كانور كرة اليد .

 ونية المرت طة بكرة اليد .أر إلقهم الطالد النواحى القان
 أر إلار  الطالد بين األداء الصاي  والااطىء للاكام فى كرة اليد .

 أر ةربه الطالد جواند تعليم مواد القانور بمهارة تطبيقها خ ل الموك  التاكيمى .
 أر ةبر  الطالد نقاي القوة والضع  للاكام فى م اريات كرة اليد .

 األ داف الاركية :
 الطالد من معرفة الطريقة السليمة لتارا الاكام بالملعد .أر ةتمكن 

أر ةااتمكن الطالاااد ماان معرفاااة كي يااة تبااادةن األدوار التاكيمياااة فااى الملعاااد ) حكاام ملعاااد / حكااام 
 مرمى (  .

 من معرفة كي ية أداء اإلشارات التاكيمية بطريقة لاياة وبدور أخطاء .أر ةتمكن الطالد 
 أر إلقدر الطالد على إتااذ القرار السليم فى أكصر وك  ممكن .

 األ داف الوجدانية :
 أر إلشعر الطالد بالمتعة والتشويق أمناء أداء المهارات التاكيمية  كيد ال اث .

 تعلم مواد القانور الدولى فى كرة اليد من خ ل اإلناوجرا يل التعليمى .أر إلاضن الطالد 
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 أر إلقبن الطالد على تعلم المهارات التاكيمية بسعادة نتيجة إستادام اإلناوجرا يل التعليمى . 
 أر إلشارا الطالد بإإلجابية ويتالى عن السلبية أمناء عملية التعلم .

 ناس .أر ةتجا الطالد إلى اإلعتماد على ال
 .استادام المستادمات التتنولوجية فل التعليمأر إلقبن الطالد على 

 تادةد الماتوى التعليمى :
تم تادةد الماتوى التعليمى فى ضوء الهدف العاام واأل اداف السالوكية   حياث شامن ماتاوى      

رياضاية للبناين جامعاة البرنام  التعليمى المهارات المقررة على ط ب الاركة ال ال ة بكلية التربياة ال
م   بمقرر مادة ) تاكيم الرياضات الجماعية ( فاى تاصاص 2021/2022بنها   للعام الدراسى  
 . (2بمرفق )كرة اليد   والموض  

 المراحن التى إلمر بها تصميم اإلناوجرا يل
 ال اب  والمتارا   :خطوات ) مراحن ( تصميم اإلناوجرا يل التعليمى بنمطيا   

 المرحلة األولى : 
 أوت  : ليانة األ داف اإلجراسية :

ةراعاااى أر تصاااار ب  اااارة مااااددة وواضااااة ت تااادعو إلاااى اتخااات ف فااال تاساااير ا  علاااى أر      
تتضمن فعات   سلوكل إجراسيا    إلم ن نات  تعليمل مادد إلمكن م حظتا وهياسا  ويظهر ذلل فل 

   وأر تص  سلوا المتعلم  ت سلوا المعلم  أو نشاي التعلم . تصميم اإلناوجرا يل
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 مانيا : ليانة الماتوى العلمل :
ةراعااى أر تتااور لاايانة الماتااوى بشااكن نياار معقااد   ويسااهن تم يلااا بصااريا    وتاويلااا إلااى      

عنالاار بصاارية واضاااة ومعباارة عاان الماتااوى العلماال   كمااا أر  ناااا عاادة تنظيمااات للماتااوى 
لتنظاايم المنطقاال أو الهرماال  التنظاايم التوسااعل  التنظاايم ال مناال  التنظاايم الرأساال  والتنظاايم منهااا: ا

األفقاال. وكااد تاام تنظاايم الماتااوى بناااءا  علااى التنظاايم المنطقاال حيااث ةنتقاان  ااذا التنظاايم ماان ال ساايه 
إلاااى المركاااد  ومااان المعلاااوم إلاااى المجهاااول  ومااان الجااا ء إلاااى التااان   كاااذلل تااام اساااتعمال التنظااايم 

 توسعل أو التاصيلل حيث ةنتقن  ذا التنظيم من التن إلى الج ء ومن الصعد إلى السهن .ال
 مال ا  : تادةد استراتيجيات التدريس المناس ة : 

 تم اختيار عدد من أساليد التدريس و ل :
أسلوب التعلم الذاتل : إلمكن لتن طالاد فات  اإلناوجرا يال ومشاا دة ماتاواه بشاكن فارد  خا ل   -

 . بالمن ل عبر منصة التلية على موكع الجامعةالدرس  
الاوار والمناكشة : إلستطيع الطالد الدخول فل حوار ونقاش ماع المعلام حاول أى شاىء إلااص   -

الاادرس ويااادذ ذلاال خاا ل وكاا  المااضاارة وأمناااء إجتمااا  ال احااث مااع طاا ب المجموعااة التجريبيااة 
 . على منصة التلية من خ ل التوالن على البريد الجامعى

العصاااا  الااااذ نل : إلطاااارح علااااى الطالااااد بعاااا  األسااااالة تتطلااااد منااااا اإلجابااااة بعااااد مشااااا دة  -
اإلناوجرا ياال ويااادث ذلاال علااى منصااة التليااة حيااث إلقااوم المعلاام بعماان إخت ااار مصاا ر بعااد كاان 

 مااضرة للت كد من فهم الدرس من كبن الطالد .
 المرحلة ال انية :

 أوت  : تادةد الاطوي المستادمة :
ولقااد راعااى ال احااث فااى تصااميم اإلناوجرا ياال التعليمااى اختيااار الاطااوي المسااتادمة أر تتااور      

 بسيطة ومقروءة   وت ةوجد بها أ  تشتي  للمتعلم .
 مانيا  : تادةد األلوار المقترحة :

لقد راعى ال احث عند اختيار األلوار المقترحة فل اإلناوجرا يل أر تتور مناسا ة تربوياا للاااة      
 لمستهدفة   وأتَّ ةتم استادام ألوار ساخنة تتور مشتتة وم عجة للمتعلم .ا

 مال ا  : تادةد األشكال والعنالر ال صرية المستادمة :
لقااااد راعااااى ال احااااث عنااااد اختيااااار األشااااكال والعنالاااار ال صاااارية المقترحااااة فاااال اإلناوجرا ياااال      

 ةااتم اسااتادام األشااكال والعنالاار ال صاارية التعليمااى أر تتااور مناساا ة تربويااا  للااااة المسااتهدفة   وت
 تتور بها إلت اس أو عدم وضوح 

 المرحلة ال ال ة :
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 أوت :  تادةد نو  اإلناوجرا يل :
بعد إط   ال احث على العدةد من الدراسات التنى تناول  إستادام اإلناوجرا يل فاى العملياة      

 -اإلناوجرا يااااال المتاااااارا  -ا يااااال ال ابااااا  التعليماااااة علااااام أر أناااااوا  اإلناوجرا يااااال  اااااى )اإلناوجر 
اإلناوجرا يااااال المااااااتله ( ولقاااااد إختاااااار ال احاااااث اإلناوجرا يااااال ال ابااااا   -اإلناوجرا يااااال التاااااااعلل 

والمتااارا ماان بااين األنااوا  المسااتادمة   وياضااع التادةااد ط قااا لنااو  الماتااوى   حجاام الماتااوى   
 خصاسص المتعلم والتتلاة .

 خلل والتاطيه لأناوجرا يل :مانيا  : تادةد الشكن الدا
كااام ال احااث بإسااتادام الرسااوم التوضااياية فااى معظاام األشااكال المسااتادمة فااى اإلناوجرا ياال      

التعليمى كيد ال اث وذلل من بين األشكال والوساسن المستادمة فى تاطايه اإلناوجرا يال ساواء ) 
عمليات ( وذلل إلحساس  تدر  -ماطه بيانل  -كواسم   -ع كات  -جداول  -خراسه    -شعاعل  

 ال احث ب نها ستسهن على الطالد فهم المعلومة ب كصر الطر  .
 المرحلة الرابعة : 
 مرحلة اإلنتا  : 

 وتضمن   ذه المرحلة الاطوات التالية :
 الاطوة األولى : تادةد األجه ة والبرمجيات المستادمة : 

إحتا  ال احث لتصميم اإلناوجرا يل إلى جها  كمبيوتر وميكروفور لتسجين األلوات   وكاد      
تااام اساااتعمال مجموعاااة مااان البااارام  والمواكاااع لتصاااميم تقنياااة اإلناوجرا يااال ال ابااا  والمتاااارا ومنهاااا 

 ( . I Movie   Go Animate    Audacity  Adobe Photoshop  Wordبرنام  ) 
 الوساسه المتعددة :   الاطوة ال انية : جمع

ء       فل  ذه الاطوة تم تجميع جميع الوساسه المتعددة المطلوبة والماددة مس قا  بالسيناريو سوا  
 كان  نص   لور   رسوم   ملاات لوتية   لقطات فيدةو أو خل يات موسي ية .   

 الاطوة ال ال ة : إنتا  الوساسه المتعددة المطلوبة : 
يااع الوسااااسه المطلوباااة   تاام فااال  ااذه المرحلاااة التصاااميم الاعلاال للوسااااسه كبااان بعااد تجمياااع جم     

 استعمالها للتصميم المبدسل لأناوجرا يل وتم   ذه المرحلة على عدة مراحن :
تصميم وخنتا  النصاو  واساتعمالها فال تصاميم اإلناوجرا يال المتاارا تم إنتا  النصو  :    -1

وذلاااال ألر البرنااااام  المسااااتادم لعماااان الموشاااان إناوجرا ياااال ت ةاااادعم الل ااااة العربيااااة فااااتم إسااااتادام 
 الاوتوشوب لتتابة النصو  .

ابتة تم استعمال برنام  الاوتوشوب لتصميم الصور والرسوم ال إنتا  الصور والرسوم ال ابتة :   -2
 التل تم استعمالها فل تصاميم اإلناوجرا يل ال ابتة والمتاركة.
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 وكد تم  على عدة مراحن كاختل : إنتا  التسجي ت الصوتية : -3
وتام فال  اذه المرحلاة جماع الماادة المناسا ة للعمان فال لاورة :   Preparing: مرحلاة اإلعاداد  -أ

 مكتوبة .
 Voice Recording مرحلة التسجين : -ب 

 اااذه المرحلاااة ةاااتم تساااجين الملااااات الصاااوتية   وكاااد تااام تساااجين األلاااوات باساااتعمال برناااام   فااال 
Audacity . على جها  الااسد اخلل 

 Editing the Recording مرحلة تارير التسجين : - 
عاان طريااق كااص اإلضااافات نياار المرنااوب فيهااا   وكطااع بعاا  المقاااطع  ودماا  بعضااها اخخاار  

الصاوت  وسارعتا   وخ الاة فتارات الساكوت أو الصام  فال بداإلاة المقطاع   باإلضافة إلى ت يير نبرة
 أو منتصاا   وكد تم عمن جميع التعدة ت بناس البرنام  السابق ذكره بمرحلة تسجين األلوات 

  Export Fileتصدةر العمن : -د 
ارناة   ذلال لجودتاا العالياة وكلاة حجماا مق ( mp3)    تم تصدةر الملاات فل لورة المل  بصاي ة

 بالصيد األخرى 
 الاطوة الرابعة : إنتا  التصميم المبدسل لأناوجرا يل : 

ةااتم إنتااا  النمااوذ  األولاال بتطبيااق الماطااه الشااكلل  وذلاال ط قااا للنااو  الااذ  تاام اختياااره فاال      
اإلناوجرا يال المتاارا  –المرحلة السابقة   فلقد إستادم ال احث نوعين  ما ) اإلناوجرا يل ال اب  

    حيث إر كن نو  من أنوا  اإلناوجرا يل لا مراحن خالة فل إنتاجا وتنايذه .( 
 (4شكن )

 
 
 
 
 
 
 

 أنوا  األناوجرا يل
 أوت  : اإلناوجرا يل ال اب  : 

 الم ادىء التى إت عها ال احث فى إنتا  اإلناوجرا يل ال اب  :
تااام ات اااا  أ ااام الم ااااد  األساساااية للتصاااميم المرسااال فااال كتاباااا التصاااميم ل يااار المصاااممين والتااال 
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 ( و ل على الناو التالل : 55)  مRobin  William  (2008)ذكر ا
مااا إلقااود القااار  ماان خاا ل التصااميم  وكااد تاام تصااميم اإلناوجرا ياال مااع مراعاااة و اال المااااذاة :  -

 وضع جميع الوساسه المستادمة فل أماكنها بشكن جيد .
وكااد تاام تطبيااق ذلاال ماان خاا ل جعاان العناااوين المكتوبااة باإلناوجرا ياال بااار ة باسااتعمال  الت اااةن: -

عاان حجاام الاااه متناسااد مااع أنماااي خطااوي ماتلاااة عاان خطااوي وأحجااام الاانص العاااد   كااذلل ج
 الصورة أو الشكن المستادم.

ةنقاان التتارار الشااعور الموحاد والتصااميم الماطاه بعناإلااة م ان اسااتعمال بعا  األشااكال  التتارار: -
 أو األلوار المستادمة باإلناوجرا يل ليعطل التصميم إحساسُ موحد.

لاال لتقريااد المعنااى ويااتم ذلاال ماان خاا ل وضااع الصااور المناساا ة مااع النصااو    وذ  التقريااد: -
 ويعتمد اإلناوجرا يل بشكن أساسل على ذلل.

تم استعمال برنام  الاوتوشوب لتصميم اإلناوجرا يل ال اب  مع مراعاة كن الم حظات التل تام   -
 ذكر ا سابقا  فل مرحلة التصميم .

 مانيا  : اإلناوجرا يل المتارا : 
 وجرا يل المتارا :القوانين التى إلت م بها ال احث فى إنتا  اإلنا

حاااين تااام تصاااميم اإلناوجرا يااال المتاااارا تااام اختياااار األشاااكال الواضااااة وال يااار  كاااانور الدكاااة : -
 نامضة.

  Good Gestaltكانور   التن الجيد   :  -
تم اختيار أشكال ولور مااددة إلمكان إدراكهاا بشاكن ساريع بماا ت ةاد  أ  حيا  أل  ساوء تاساير 

 .لما تاسره األشكال أو الصور
ةاااتم إدراا األشااااكال المتشاااابهة بشاااكن أفضااان ماااان ال يرالمتشاااابهة حينماااا ةااااتم  كاااانور التمامااان : -

 إدراكهما معا  .
 إلمكن أر تنت  روابه بين األشكال الماتلاة وفقا  لمقدار التقارب بين األشياء . كانور التقارب : -
 ب عضها ال ع  . ةتم إدراا األشياء المتشابهة على أنها مرت طة كانور التشابا : -
ةاااتم إدراا األشاااياء التااال تت اااع األشاااياء األخااارى اساااتنادا  إلاااى اتساااتمرارية  كاااانور اتساااتمرارية : -

ال منية أو المكانية على أنها مجتمعة مع بعضها الا ع  وتام تطبياق  اذا القاانور علاى األلاوات 
 ة .المتضمنة فل اإلناوجرا يل المتارا   كذلل على بع  المراحن اتنتقالي

 : المرحلة الرابعة : مرحلة التقويم 
بعاااد مرحلاااة اإلنتاااا  لأناوجرا يااال تااا تل مرحلاااة مراجعتاااا وتقويماااا   لمعرفاااة مااادى تاقاااق المعااااةير 

 ومدى فاسدتا ورضا المتعلم عنا   ومهام  ذه المرحلة إلمكن توضياها كالتالى :  
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 ( التاكيم من كبن الابراء :1)
المتااااارا ( كااااام ال احااااث بعرضااااا علااااى  –بعااااد اتنتهاااااء ماااان إنتااااا  اإلناوجرا ياااال ) ال اباااا       

  و ذلال  (12بمرفاق )مجموعة من الماكمين الماتصين فال تادريس وتادريد كارة الياد والموضا  
للوكااوف علااى لاا حيتا ومناساابتا لل اار  الااذ  وضااع ماان أجلااا   وكااد أمااروا ال احااث بمقترحاااتهم 
من حيث اإلضافة والتعدةن والاذف  وكد أكادوا لا حية اخناوجرا يال التعليمال المتاارا وجودتاا 

 فل إطار األ داف الماددة لا .
 يمل : ( التجربة اتستط عية تستادام اإلناوجرا يل التعل2)

كام ال احث بتطبيق اخناوجرا يل التعليمل عبر منصة التلية علاى موكاع الجامعاة علاى عيناة      
ال ااااث اإلساااتط عية ) وذلااال خااا ل الدراساااة اإلساااتط عية ال انياااة (   للتعااارف علاااى رأةهااام فاااى 

هم فااال اإلناوجرا يااال وطريقاااة تقدإلماااا عبااار المنصاااة   واتساااتاادة مااان الت ذإلاااة الراجعاااة المقدماااة مااان
تاساااين اإلناوجرا يااال كبااان تقدإلماااا بصاااي تا النهاسياااة   وتادةاااد المشاااك ت التااال ممكااان أر تواجاااا 
الطاا ب   واتضاا  بعااد التطبيااق اتسااتط عل عاادم وجااود معوكااات وسااهولة اسااتادام اإلناوجرا ياال 

 التعليمل عبر منصة التلية عبر موكع الجامعة .
 : المرحلة الاامسة : مرحلة النشر واتستادام 

وتعنااال اتساااتعمال الاعلااال لأناوجرا يااال التعليمااال بنمطياااا ال ابااا  والمتاااارا  وذلااال مااان خااا ل  -
التطبيق الميدانل على عينة الدراسة   مع المتابعة المستمرة والتن ي  لأناوجرا يال  وخجاراء التقاويم 

نمطيااة ال اباا  النهاااسل المتم اان فاال اتخت ااار التاصاايلل وذلاال لتادةااد ماادى فاعليااة اإلناوجرا ياال ب
 والمتارا على التاصين المعرفى .

تم نشر اإلناوجرا يل بنمطيا ) ال اب  والمتارا ( على منصة التلية على موكاع الجامعاة و اى   -
بكرة اليد ليتم نشر اإلناوجرا يال مان خ لهاا     –منصة خالة بمقرر تاكيم الرياضات الجماعية  
ابق ذكر اااا والت كاااد مااان تا يقهاااا لل ااار  منهاااا  وتااام تقيااايم مارجاااات كااان مرحلاااة مااان المراحااان السااا

 ومراجعتها والتعدةن عليها بشكن مستمر.
التليااة علااى  اإلطااار ال منااى العااام لتنايااذ الماتااوى التعليمااى بإسااتادام اإلناوجرا ياال عباار منصااة 

 موكع الجامعة :
احادة أسابوعيا  ( أسابيع   بواكاع مااضارة و 3عدد األسابيع الاالة بتطبيق البرنام  التعليمى بلد )

 ةوم السب  من كن أسبو  .
 ( دهيقة .180 من المااضرة  ) 

  :أساليد تقويم البرنام 
إت ع ال احث أسلوبين من أسااليد التقاويم أحاد ما التقاويم المرحلال الاذ  إشاتمن علاى األساالة      
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تاربه باين  التل تاث الطا ب علاى التاتيار واإلساتنتا  وتعمان علاى إماارة إ تماامهم  وأساالة أخارى 
مااواد القااانور والمواكاا  التاكيميااة فااى الم اريااات   وخسااتادم ال احااث تلاال الطريااق ماان خاا ل عماان 
واج ات من لية للط ب على المنصة بعد كن مااضرة والمطلوب حن تلل الواج اات المن لياة وياتم 

طرياق ال يااس مناكشة الان فى المااضرة التالية   وأما األسالوب اخخار فهاو التقاويم النهااسل عان 
ال عدى ومقارنتا بنتاس  ال ياس القبلل لمعرفة مدى التاسن والت ير فل مساتوى التاصاين المعرفاى 

 من أمر البرنام  التعليمى .
 الدراسة اإلستط عية ال انية :

م علاال عينااة بلااد 2021/ 23/10كااام ال احااث بإجراسهااا فاال الاتاارة ماان ةااوم )السااب ( الموافااق      
ب من ناس مجتمع ال اث ومان خاار  العيناة األلالية فال إطاار موكا  تعليمال ( ط 10كوامها )

 وذلل بهدف : 
تجربااة تنايااذ وحاادة تعليميااة بإسااتادام اإلناوجرا ياال التعليمااى بنمطيااا ال اباا  والمتااارا للتعاارف  -

 علل مد  م سمة اإلسلوب من حيث ماتوياتا وطريقة استاداما واألدوات المستادمة .
الت كااد ماان ساا مة أجهاا ة الااسااد األلااى المسااتادمة فااى معماان الااسااد األلااى بالتليااة وأجهاا ة  -

 التابل  .
الت كد من كدرة الط ب علل تنايذ التعليماات كماا رأ  ال احاث ضارورة توضاي  المهاام الاالاة   -

 با كمعلم والمهام الاالة بالط ب كمتعلمين.  
لاااى المساااتادمة فااى تطبياااق اإلناوجرا ياال التعليماااى لشااارح الت كااد مااان م سمااة نرفاااة الااسااد األ -

 مقرر مادة تاكيم الرياضات الجماعية والاا  بكرة اليد للط ب عينة ال اث .
ف شااارت نتاااس  الدراسااة اإلسااتط عية ال انيااة بجا  يااة البرنااام  التعليمااى بإسااتادام اإلناوجرا ياال  -

 ألجه ة واألدوات المستادمة لتطبيق البرنام  .التعليمى بنمطيا ال اب  والمتارا وتوافر كافة ا
 خطوات تنايذ التجربة : 

 أ ا ال ياسات القبلية :
مسااتوى التاصااين المعرفااى ( لعينااة  –الااذكاء  -تاام إجااراء ال ياسااات القبليااة للمت ياارات ) الساان     

 . م30/10/2021الموافق ال اث األساسية ةوم السب  
 ب ا تطبيق التجربة األساسية :

تاااااام تنايااااااذ التجربااااااة األساسااااااية للمجموعااااااة التجريبيااااااة خاااااا ل الاتاااااارة ماااااان السااااااب  الموافااااااق      
 م .20/11/2021م إلى السب  الموافق 6/11/2021

 إجراءات تطبيق التجربة األساسية :
 ( كام ال احث بالتدريس لط ب ) المجموعة التجريبية ( بإستادام اإلناوجرا يل التعليمى 1)

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


   

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

 

 2021سبتمبر   (3الجزء ) (93)العدد        المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة     
 

197 

بداإلاااة المااضااارة بتطبياااق األعماااال اإلدارياااة واخاااذ الييااااب وتجهيااا  كاعاااة  ( إلقاااوم ال احاااث فاااى2)
وتااوافر  –الااداتا شااو  –المااضاارات للمجموعااة التجريبيااة والتاكيااد علااى تااوافر ) جهااا  الاا ب تااوب 

 الموباة ت الذكية والتابل  مع ط ب المجموعة التجريبية ( .
بجامعاة بنهاا ماان خا ل الادخول علاى الليناال ( إلاات  المعلام موكاع منصاة كليااة التربياة الرياضاية 3)

 https://elearning.bu.edu.egالتالى :
( ةتم فت  الموكع على جها  الداتا شو وعلى كن طالاد فات  الموكاع مان خا ل الموباةان الاذكى 4)

أو مان خا ل التابلا  وذلاال مان خا ل إسااتادام اتنترنا  الماوفر مان كباان التلياة أو متابعاة الشاارح 
 يل التعليمى بنمطيا ال اب  والمتارا من خ ل عر  الماتوى على الداتا شو .لأناوجرا 

 .دهيقة  120( إلكور عر  الماتوى نظريا  وفقا ل ساة ط ب الاركة ال ال ة بالتلية لمدة 5)
( بعااد عاار  اإلناوجرا ياال للمااواد النظريااة سااواء كاناا  مااواد القااانور أو الموضااوعات النظريااة 6)

كارة الياد إلقااوم المعلام بإلاطااب طا ب الاركاة ال ال ااة إلاى ملعاد كارة الياد والااذى المرت طاة بقاانور 
  و فى مكار كريد جدا من كاعة المااضرات النظرية للط ب .

( إلقااوم المعلاام بعااد ذلاال بعماان م اريااات تعليميااة بااين مجموعااة ماان الطاا ب وي خااذ الطالااد فااى 7)
كيم ويقااااوم المعلاااام وباااااكى طاااا ب المجموعااااة المجموعااااة التجري ااااة دور حكاااام الم اااااراة ويقااااوم بااااالتا

التجريبيااة بتوجيااا الطالااد مااع التاكيااد علااى ت يياار الطالااد كاان فتاارة حتااى تعاام الااساادة علااى جميااع 
 ط ب المجموعة التجريبية .

( 60)( إلسااتمر التطبيااق العملااى لمااا تاام مشااا دتا نظريااا   ماان خاا ل اتناوجرا ياال لماادة ساااعة 8)
 وفقا لل ساة  دهيقة

فى بع  األحيار كد إلقوم المعلم بدت  من الن ول ألر  الملعد بعر  م اراة لترة اليد ذات (  9)
جودة عالية و م مجتمعور فى كاعة المااضرات ويقوم المعلم بوك  العر  للم اراة مرات متعددة 
ويقوم بمناكشة الط ب فى القرار الذى إلجد ار ةتااذه الاكام فاى الموكا  أو ماا  او كارارا كاكام 

 ى ذلل الموك  .ف
( فاااى نهاإلاااة المااضااارة إلقاااوم المعلااام بعمااان واجاااد من لاااى للطااا ب مااان خااا ل عااار  موكااا  10)

الواجااد المن لااى ويقااوم المعلاام فااى تاكيمااى والمطلااوب ماان طاا ب المجموعااة التجريبيااة حاان ذلاال 
المااضرة التالية وكبن البدء فى الموضاوعات الجدةادة مناكشاة الطا ب وحان ذلال الواجاد المن لاى 
وذلاال للت كااد ماان فهاام الطاا ب لمااا تاام شاارحا ماان خاا ل اتناوجرا ياال التعليمااى بنمطيااا ) ال اباا  

 والمتارا ( .
على موكع منصة التلياة بجامعاة بنهاا ومشاا دة  ( إلسم  لط ب المجموعة التجريبية بالدخول11)

اإلناوجرا يال التعليماى لجمياع ماواد القاانور الاادولى لتارة الياد وكاذلل الموضاوعات المرت طاة بقااانور 
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كاارة اليااد والمقااررة علاايهم فااى مااادة تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة اليااد وماان الممياا ات التااى 
التجريبياة مشاا دة الايادةو ات مارارا  وتتارارا  حتاى ةااتم تتياهاا المنصاة أناا إلمكان لطا ب المجموعاة 

 تاهم مواد القانور جيدا  ويمكنهم التاكم فى سرعة وبهء العر  .
( تم التنبيا على ط ب المجموعة التجريبية بالدخول على موكع المنصاة ةاوم الامايس ) كبان 12)

ويمكان  onlineالمعلام متواجاد موعد المااضرة بياومين ( فاى تماام السااعة الساابعة مسااءا  ويكاور 
ألى طالد سضال المعلم عن اى إستاسار خا  بالمواد التى تم شرحها ويقوم المعلام باالرد الااورى 
عليا وخجابة سضالا وكذلل إلمكن مناكشة المعلم فى الواجد المن لى المكلا  باا الطا ب كبان موعاد 

 المااضرة والمادد ةوم السب  .
استادام الطريقاة التقليدإلاة بإساتادام الشارح )*( إلقوم المعلم بالتادريس ل لمجموعاة الضاابطة أإلضاا  بإاخ

 اللاظى والماتوى التعليمى ) التتيد الجامعى ( .
 )*( تم تطبيق التجربة وفقا  ل تى  :

   ا ال ياسات ال عدإلة : 
 م .27/11/2021تم إجراء ال ياسات ال عدإلة للمت ير المعرفل ةوم السب  الموافق 

 اإلحصائية :  المعالجات
فل ضوء أ داف وفرو  ال ااث أجارى أسالوب التاليان اإلحصااسل لبياناات ال ااث بإساتادام     

 حيث تضمن  : SPSS,WINبرنام  التالي ت اإلحصاسية 
 الوسه الاسابل .                    -1
 الوسيه .                             -2
 اإلناراف الم يار  . -3
 معامن اإللتواء .                     -4
 معامن اإلرت اي بطريقة بيرسور .    -5
 النسد الماوية . -6
           t - testإخت ار -7
 الار  بين المتوسطات .   -8
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 عر  النتاس  وتاسير ا ومناكشتها 
 -ل اث وفقا لما ةلل : عر  النتاس  : سوف إلستعر  ال احث نتاس  ا

 (9جدول )
التاصين   دتلة الارو  بين متوسطل ال ياسين القبلى وال عدى للمجموعة التجريبية فل إخت ار

 150ر =   المعرفى لمقرر مادة تاكيم الرياضات الجماعية للعينة
وحدة   اإلختبارات 

 القياس 
الفرق بين   البعدى  القبلى 

 المتوسطين 
 قيمة ت 

 ع س  ع س  

 21,638 5,053 1,896 14,97 2,141 9,92 درجة  محور قانون كرة اليد 

 50,702 14,33 3,284 15,89 1,096 1,55 درجة  محور تطبيقات القانون 

 15,608 2,687 1,740 5,02 1,191 2,33 درجة  محور الموضوعات المرتبطة 

 51,867 22,073 4,552 35,89 2,539 13,81 درجة  التحصيل المعرفي 

 1,984=  149( ودرجة حرية 0,05هيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )     
( وجااود فاارو  دالااة إحصاااسيا  بااين ال ياسااين القبلااى وال عاادى للمجموعااة 9ةتضاا  ماان جاادول )     

ولصااال   للعينااة التاصااين المعرفااى لمقاارر مااادة تاكاايم الرياضااات الجماعيااة خت ااارإالتجريبيااة فاال 
( وكانااا  ال ااايم 51,867-15,608ال يااااس ال عااادى  حياااث إناصااارت هااايم )ت( الماساااوبة باااين )

  (     0,05الماسوبة أكبر من ال يم الجدولية عند مستوى معنوية ) 
 (10جدول )

التاصين   الارو  بين متوسطل ال ياسين القبلى وال عدى للمجموعة الضابطة فل إخت اردتلة 
 150ر =    المعرفى لمقرر مادة تاكيم الرياضات الجماعية

وحدة   اإلختبارات 

 القياس 
الفرق بين   البعدى  القبلى 

 المتوسطين 
 قيمة ت 

 ع س  ع س  

 16,788 4,340 2,408 14,34 2,056 10,00 درجة  محور قانون كرة اليد 

 30,718 7,540 2,791 9,15 1,117 1,61 درجة  محور تطبيقات القانون 

 17,096 3,307 2,054 5,77 1,179 2,46 درجة  محور الموضوعات المرتبطة 

 45,676 15,113 3,292 29,19 2,363 14,07 درجة  التحصيل المعرفي 

 1,984=  149( ودرجة حرية 0,05هيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )     
( وجاود فارو  دالااة إحصااسيا  باين ال ياساين القبلاى وال عادى للمجموعااة 10ةتضا  مان جادول )     

ولصااال   للعينااة التاصااين المعرفااى لمقاارر مااادة تاكاايم الرياضااات الجماعيااة خت ااارإالضااابطة فاال 
( وكاناا  ال اايم 45,676-16,788ال ياااس ال عاادى   حيااث إناصاارت هاايم )ت( الماسااوبة بااين  )

  (  0,05)  الماسوبة أكبر من ال يم الجدولية عند مستوى معنوية
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 (11جدول )
فل إخت ار   مجموعتين التجريبية والضابطةدتلة الارو  بين متوسطل ال ياسين ال عدةين لل

 150 =2= ر 1ر  التاصين المعرفى لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية
 

 اإلختبارات المهارية

وحدة  

 القياس 
الفرق بين   الضابطة  التجريبية 

 المتوسطين 
 قيمة

 ع س  ع س  ت

 18,284 5,913 2,46 14,79 3,10 20,71 درجة  محور قانون كرة اليد 

 19,153 6,740 2,79 9,15 3,28 15,89 درجة  محور تطبيقات القانون 

 10,578 3,007 1,77 5,57 2,99 8,57 درجة  محور الموضوعات المرتبطة 

 31,647 15,620 3,18 29,51 5,13 45,13 درجة  إختبار التحصيل المعرفى 

 1,984=  149( ودرجة حرية 0,05هيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )     
بين المجماوعتين التجريبياة والضاابطة فاى ( وجود فرو  دالة إحصاسيا  11ةتض  من جدول )     

ال ياس ال عدى إلخت ار التاصين المعرفاى لمقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة ولصاال  المجموعاة 
( وكاناااا  ال اااايم 31,647-10,578التجريبيااااة     حيااااث إناصاااارت هاااايم )ت( الماسااااوبة بااااين  )

 . (  0,05)  الماسوبة أكبر من ال يم الجدولية عند مستوى معنوية     
 (12جدول )

فل إخت ار التاصين   نسد التاسن بين ال ياسين القبلى وال عدى للمجموعة التجريبية والضابطة
 150= 2= ر 1ر  المعرفى لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية

 

 اإلختبارات المهارية

 نسب التقدم%  الضابطة  نسب التقدم %  التجريبية 

 البعدى  القبلى  البعدى  القبلى 

 %  43,4 14,34 10,00 %  50,90 14,97 9,92 محور قانون كرة اليد 

 %  468,32 9,15 1,61 %  925,16 15,89 1,55 محور تطبيقات القانون 

 %  134,55 5,77 2,46 %  115,45 5,02 2,33 محور الموضوعات المرتبطة 

 %  107,46 29,19 14,07 %  159,88 35,89 13,81 إختبار التحصيل المعرفى 

وجااااود نساااا ة تاساااان بااااين ال ياسااااين القبلااااى وال عاااادى للمجمااااوعتين  (12جاااادول )ةتضاااا  ماااان      
التجريبيااة والضااابطة فااى إخت ااار التاصااين المعرفااى لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة ولصااال  

 المجموعة التجريبية .      
 مناكشة نتاس  الار  األول :

توجااد فاارو  معنويااة ذات دتلااة إحصاااسية بااين ال ياسااين القبلاال وجااود  (9جاادول )ةتضاا  ماان      
عباار منصااة التليااة وال عاادى للمجموعااة التجريبيااة ) والتااى تعلماا  بإسااتادام اإلناوجرا ياال التعليمااى 

لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة ( فاال مسااتوى التاصااين المعرفااى  علااى موكااع الجامعااة
 لصال  ال ياس ال عدى .اليد 

ويع وا ال احث  ذا التاسان فاى مساتوى التاصاين المعرفاى لطا ب المجموعاة التجريبياة إلاى      
ممياا ات اإلناوجرا يااال ال ابااا  فاااى عااار  الماتاااوى بطريقااة ج سياااة والتركيااا  علاااى أ ااام المعلوماااات 

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


   

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

 

 2021سبتمبر   (3الجزء ) (93)العدد        المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة     
 

201 

والبياناات فااى كاان جاا ء فساااعد ذلاال الطاا ب علاى الااتعلم ذو المعنااى حيااث ةنمااى الطاا ب معاارفتهم 
ل ما إلقومور با من أنشطة وأعمال وتنظايم للمعلوماات فاى الاذاكرة وبالتاالى ةرتقاع ب ناسهم من خ 

 معدل التاصين .
كما ةرجع ال احث  ذا التقدم فى التاصين المعرفى إلى إساتادام األشاكال والاطاوي والرماو       

والصاااور فقاااد ساااا م ذلااال فاااى نقااان المعرفاااة واألفتاااار المعقااادة وعرضاااها فاااى شاااكن بصااارى إلساااهن 
)   Kelly Niebaumيعابا مان جاناد الطا ب فاى ألقان  مان ممكان وفاى  اذا الصادد ةاذكرإسات

أر اإلناوجرا يل ال اب  إلجمع بين الصور والتلمات ل يادة فهم القارىء لتلل المعلومات  م (2015
واإلحتااااظ بهااا   كمااا إلمكنااا نقاان أكباار كاادر ماان المعلومااات فااى الاااد األدنااى ماان الوكاا  والمساااحة 

ها تلاال المعلومااات   وينمااى القاادرة علااى التااذكر وخسااترجا  المعلومااات وخسااتادام أفضاان التااى تشاا ل
 ( 53:  52للمخ وخإلجاد ع كة بين المت يرات . ) 

كما ةرى ال احث أر سهولة التنقن داخن اإلناوجرا يل ال اب  من خ ل شريه التمرير الرأسى      
اف ية وتااعن الط ب ماع ماواد القاانور الادولى ومضشر الاارة النشه سا م بشكن كبير على  يادة د 

فااى كاارة اليااد وتاقيااق عمليااة اإلباااار إلكتساااب معلومااات أك اار ممااا أماار إإلجابيااا  فااى  يااادة مسااتوى 
 التاصين الدراسى للط ب .

ويرى ال احاث  اذا التاسان فاى مساتوى التاصاين المعرفاى لطا ب المجموعاة التتجريبياة إلاى      
ناوجرا يل المتارا حياث ساا م بشاكن كبيار فاى ت سايه  المعلوماات وتسلسالها التامير اإلإلجابى لأ

باإلضاااافة إلاااى التنظااايم الجياااد لعااار  المعلوماااات فتااان ذلااال سااااعد علاااى بقااااء أمااار الاااتعلم وفهااام 
 المعلومات والمعارف المرت طة بالقانور الدولى لترة اليد بصورة اوسع .

أر اإلناوجرا ياال المتااارا إلسااتادم لتقاادإلم  مUyan Dur  (2014) وفااى  ااذا الصاادد ةااذكر     
ماتااوى البيانااات المعقاادة بطريقااة منتظمااة بهاادف إدراكهااا وفهمهااا وفهاام المجااردات بصااورة أوسااع   
كما إلع و ال احث  ذا التقدم فى مستوى التاصين المعرفى إلى تعدد أنماي وأساليد العار  التاى 

ساااسه متعااددة تجمااع بااين الصااورة والرسااوم ةوفر ااا اإلناوجرا ياال المتااارا فهااو إلعماان علااى تااوفير و 
التوضياية والرسوم المتاركة ومقاطع الايدةو فتن ذلل سا م فى إمراء عمليتل التعلايم والاتعلم كماا 
اتاح الارلة للط ب أر ةتعلموا بطر  متنوعة تناسد ميولهم وخ تمامااتهم وتراعاى الاارو  الاردإلاة 

 ( 4:  43بينهم . ) 
 ااااذا التاساااان فااااى مسااااتوى تعلاااام طاااا ب المجموعااااة التجريبيااااة إلااااى أر كمااااا ةرجااااع ال احااااث      

اإلناوجرا ياال المتجاارا ةااوفر بياااة تعلاام كويااة لشاارح مااواد القااانور الاادولى وذلاال ماان خاا ل الرسااوم 
المتاركة التوضاياية والانص الاركاى النشاه لجاذب إنت ااه الطا ب و ياادة دافعياتهم علاى إكتشااف 

ا يال المتااارا جعان الطا ب إلاتااروا  يماا إلشااا دونا واإلحتاااظ بااا المعلوماات التاى إلقاادمها اإلناوجر 
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وخسااترجا  تلاال المعلومااات أمناااء تطبيااق مهااارات الاكااام فااى الم اريااات الاعليااة العمليااة   كمااا أر 
اإلناوجرا يل المتارا إلعمن على توفير بياة التعلم النشه الاذى إلعمان علاى تاعيان القادرات العقلياة 

 نماذ  إبداعية لتنظيم معلومات الماتوى .لدى المتعلمين وخعطاء 
كما إلع و ال احث  ذا التاسن فى مستوى التاصين المعرفاى لطا ب المجموعاة التجريبياة إلاى    

كاادرة اإلناوجرا ياال المتااارا علااى عاار  الوساااسه المتعااددة ماان لااور ورسااومات متاركااة مناسيااة 
الشااارح النظااارى ( المسااامو  فاااالط ب وم مياااة األبعااااد والايااادةو ات التعليمياااة بمصااااح ة الااانص ) 

ةتعلموا بشكن أفضن إذا كدم  إليهم المعلومات الاالة بمواد القانور الدولى لترة اليد عان طرياق 
القناة السم ية مماا ةتاي  الارلاة للقنااة ال صارية بمعالجاة الصاور والرساومات الاالاة بشارح ماواد 

ف أك ر من حاسة عند الاتعلم ويتااق ذلال ماع القانور الدولى لترة الل مما إلجعلنا نستايد من توري
 % منا سم يا  .  50% منا بصريا  و  50األراء التى تنادى ب ر التعليم إلكور 

ويعاا وا ال احااث  ااذا التقاادم إلااى إسااتاام اإلناوجرا ياال ال اباا  وكدرتااا علااى ضاا ه المعلومااات      
مااات المتنااامرة فااى شااكن أى تجميااع المعلو  Chunking   التتنياا   عاان طريااق مااا إلعاارف بماهااوم 

جااا ل بناااااء علاااى الاصاااااسص المشااااتركة باااين تلاااال المعلوماااات فتقاااان المساااااحة التاااى تشاااا لها تلاااال 
المعلومات فى الذاكرة مماا إلسام  للاذاكرة العاملاة با ر تعمان علاى تلال المعلوماات وتعالجهاا بكااساة 

التااالى تاسااين عمليااة األماار الااذى إلقلاان ماان الاماان المعرفااى ال اسااد لتلاال المعلومااات علااى الااذاكرة وب
 الاهم لدى الط ب .

  أر مكوناااااات الرساااااوم المعلوماتياااااة ( 10م( ) 2015حساااااين ال اساااااه )كاااااذلل إلشاااااير      
Infographicرسااااوم وأشااااكال ونصااااو  تاااادعم بعضااااها الاااا ع   ممااااا سااااهن فهاااام  نالماتلاااااة ماااا

المعلومااااات المعقاااادة   وتشااااير أحااااد الدراسااااات إلااااى أر المااااخ إلعااااال  المعلومااااات المصااااورة باااااوالل 
 أل  مرة أسر  من المعلومات النصية . 60.000

كماااا ساااا م  فااال تنمياااة مهاااارة التاليااان  لااادى الطااا ب  وذلااال مااان خااا ل تاليااان المعلوماااات      
 رسلة عبر الرسوم المعلوماتية   باإلضافة إلى تطوير القدرة على التاتير النقد  .الم

اساااتادام اتلاااوار والصاااور ومقااادار مااان  Infographicةتطلاااد تصاااميم الرساااوم المعلوماتياااة      
النصو  التل تشرح موضوعا   وبالتالل فقد ساهن علاى الطا ب  فهام ماواد القاانور الادولى لتارة 

عرضها بالطريقة التقليدإلة والتل تقتصار عاادة علاى النصاو   وبالتاالل فاإر الرساوم   اليد بدَت من
وماااا إلشاااتمن علياااا مااان مميااا ات مااان شااا نا أر إلساااهن الاهااام وبالتاااالى Infographic  المعلوماتياااة

 وبالتالل العمن على  يادة التاصين .
الطا ب فاى الاتعلم أر السبد فى وجود فرو  بين  م(2001ليلى فرحات )ويتاق ذلل مع ماذكرتا 

والتاصااين الدراسااى ةرجااع إلااى اإلخاات ف فااى األساااليد المعر يااة التااى ةت عهااا المعلمااور   كااذلل 
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الاانمه التعليمااى المسااتادم فااى عمليااة التاادريس   كمااا أر المعلمااور ذوى التمياا  فااى إختيااار الاانمه 
تربويااة والمعر ياااة التعليمااى المت ااع فااى عمليااة التاادريس إلكااور أك ااار فاعليااة فااى تاقيااق األ ااداف ال

 ( 24:  29المطلوب تا يقها مع الط ب . ) 
وكاااد إساااتادم ال احاااث أساااالة تقويمياااة متنوعاااة للت كاااد مااان فهااام الطااا ب واساااتيعابهم لماتاااوى      

ومن مم ةتاقق أ داف الدرس لدةهم   فإذا أخاق بع  الط ب فال تاقياق الهادف  اإلناوجرا يل  
  مام تاسايره  ول خطوة و ى أ داف اإلناوجرا يل  مام استتشاافاإلعود مرة أخرى أل من اإلناوجرا يل

 تمكن الط ب من تاقيق األ داف إلمكنهم الارو  أو دراسة إناوجرا يل جدةد .   مم التقويم   فإذا
ويااارى ال احاااث أر اساااتادم اتناوجرا يااال فااال تعلااام ماااواد القاااانور الااادولى لتااارة الياااد والمواكااا       

  مااان خااا ل عرضالرساااومات والصاااور واألشاااكال إلجعااان الطااا ب تاتااار  التاكيمياااة المرت طاااة بهاااا 
بصري ا فل إتااذ القارارا الساليم فاى الموكا  التاكيماى    فتتاور الالاول فال البداإلاة بصاورة عقلياة  
و ذا  ما ةتاق مع ال ورة المعر ية والتقدم اتناوجرافل الذ  ةتسم باإلتقار والسرعة كما إر استادام 

واتناوجرا ياااال إلساااااعد فاااال تسااااهين وتطااااوير تاااادريس مقاااارر تاكاااايم الرياضااااات التاتياااار ال صاااار  
الجماعياااة فاااى رياضاااة كااارة الياااد   وأر عااار  تلااال النمااااذ  والرساااومات واألشاااكال بصاااورة مك ااااة 

 فى تلل المادة .تساعد وُتيسر على المتعلم   وبالتالل تاسين انجا ه وأداسا 
(   بدريااة علاااى 11م( )2021حناااار مرعااى )ماان  وتتاااق تلاال النتيجاااة مااع نتاااس  دراساااة كاا        

(   حسااااانين 4م( )2021(   إةنااااااس الاوالااااادة )18م( )2021(   شااااايرين خضااااار )8م( )2021)
( )  12م( ) 2020(   خالااد نساايم   ماادح  أبااو سااريع ) 9م(   ) 2020حسااين   وتء مصاال  )

  Ahmed Elkot(  40م( )2019(   م اة عباد الااافظ )2م( )2019(   إإلماار إباراميم ) 13
والتاااى أكااادت جميعهاااا علاااى وجاااود فااارو    ( 32م( ) 2016(   ماماااد دروياااأ )42م( )2018)

ذات دتلااة إحصااااسية باااين ال ياسااين القبلااال وال عااادى للمجموعاااة التجريبيااة والتاااى تعلمااا  بإساااتادام 
 . اإلناوجرا يل التعليمى فل مستوى التاصين المعرفى لصال  ال ياس ال عدى

توجاد فارو  معنوياة ذات دتلاة  "تيجة ةتم كبول الار  األول والذى ةنص على أناا وبهذه الن     
تعلما  بإساتادام اإلناوجرا يال إحصاسية بين ال ياسين القبلل وال عدى للمجموعة التجريبية ) والتى 

 التعليمى عبر منصة التلية ( فل مستوى التاصين المعرفى فى كرة اليد لصال  ال ياس ال عدى .
 -مانيا : مناكشة نتاس  الار  ال انى :

وجاااود فااارو  معنوياااة ذات دتلاااة إحصااااسية باااين ال ياساااين القبلااال  (10جااادول )ةتضااا  مااان      
وال عدى للمجموعة الضابطة والتى تعلم  بإساتادام الطريقاة التقليدإلاة ) الشارح وعار  النماوذ  ( 
فاال مسااتوى التاصااين المعرفااى لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة اليااد لصااال  ال ياااس 

ه النتااس  ترجاع الال الطريقاة التقليدإلاة المت عاة فال تادريس ال عدى   حيث إلشاير ال احاث الال ار  اذ 

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


   

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

 

 2021سبتمبر   (3الجزء ) (93)العدد        المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة     
 

204 

مقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة )كاارة اليااد( والتااال كااار لهااا اماارا اإلجابيااا فاال مسااتو  التاصاااين 
المعرفل للمقرر   فمن خ ل ماتو  المقرر إلقوم المدرس بالشرح اللاظل لتان بناد مان بناود كواعاد 

درا  بعا  اتم لاة شااهيا مان خا ل المواكا  التال تاادث فال اللعد علل حدة مم إلقوم المدرس بإ
الم اريات مم ةتي  المدرس فات  جاناد للمناكشاة والااوار بيناا وباين الطالاد لتوضاي  بعا  النقااي 
ال امضااااة   حيااااث كااااام ال احااااث بتوضااااي  المعلومااااات المهمااااة ماااان خاااا ل الماااااور اتول ) أركااااام 

فل تاكيم رياضة كرة اليد   كما كام المدرس بتوضي  ومعلومات ( والتل ت إلمكن اتست ناء عنها  
واعطاء اتم لة بالنموذ  إلشارات اليد التاكيمية ومتل تستادم   واعطاء بع  اتم لة من خ ل 

 المواك  التاكيمية التل كد تادث فل المنافسة فل ضوء ما تتطل ا كن كاعدة لعد .
جد تا يقا من مستو  تاصين لمقرر وير  ال احث أر  ذا المستو  ت ةتناسد مع ما إل 

 تاكيم كرة اليد وذلل ألر كن ج ء من أج اء كواعد اللعد ت تتتامن ات بتتامن اتج اء األخرى .
(   بدريااااة علااااى 11م( )2021حنااااار مرعااااى )كمااااا تتاااااق تلاااال النتيجااااة مااااع نتاااااس  كاااا  ماااان      

(   حسااااانين 4م( )2021(   إةنااااااس الاوالااااادة )18م( )2021(   شااااايرين خضااااار )8م( )2021)
( 12م( ) 2020(   خالاااد نسااايم   مااادح  أباااو ساااريع )9م(     ) 2020حساااين   وتء مصااال  )

(   أحماااد شاااااتا 20م( )2019(   عباااد الااارحيم الصااا ير )2م( )2019(   إإلماااار إباااراميم )13)
(   مامد 42م( )2018) Ahmed Elkot(  40م( )2019(   م ة عبد الاافظ )6م( )2019)

حيث أكدت جميع دراساتهم على الت مير  ( 5م( ) 2014(   احمد السيد )32م( )2016درويأ )
 اإلإلجابى إلستادام اإلسلوب التقليدى فى العملية التعليمية .

توجد فرو  معنوية ذات دتلاة إحصااسية وبذلل ةتاقق الار  ال انى الذ  ةنص علل أنا         
طة والتى تعلم  بإستادام الطريقة التقليدإلة ) الشرح بين ال ياسين القبلل وال عدى للمجموعة الضاب

لمقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة فاى كارة الياد وعر  النموذ  ( فل مستوى التاصاين المعرفاى 
   . لصال  ال ياس ال عدى

 -مال ا : مناكشة نتاس  الار  ال الث :
ال ياساااين ال عااادةين  وجاااود فااارو  معنوياااة ذات دتلاااة إحصااااسية باااين (11جااادول )ةتضااا  مااان      

لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية للمجموعتين التجريبية والضابطة فل مستوى التاصين المعرفى 
لصااال  ال ياااس ال عااد  للمجموعااة التجريبيااة الااذةن إلسااتادمور اإلناوجرا ياال التعليمااى  فااى كاارة اليااد 

 بنمطيا ) ال اب  والمتارا ( فل العملية التعليمية .
احاااث ذلااال ألر نماااه اإلناوجرا يااال بنوعياااا ) ال ابااا  والمتاااارا ( بماااا إلاويااااه مااان ويعااا ى ال      

عنالر الصور والاركة واأللوار كد أعطى للطالد المعلومات بشكن مشو    كما انا فل تراكيد 
الاااا خم المعلوماااااتى المتواجااااد فااااى المقاااارر الدراسااااى    وخ الااااة التعقيااااد   ممااااا جعاااان الطالااااد ةاااارى 
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ورك  على دور الطالد فى عملية التعلم بتشا ين القادرات العقلياة لاا وت كياد   المعلومات متسلسلة  
معنى : كيف نتعلم ؟   كن  ذا أمر بدوره على إحسااس الطالاد باالت يير إلاى األفضان فاى كدراتاا 
ومدركاتاا للماتااوى العلماى للمقاارر فااى فهام مااواد القاانور الاادولى ومعرفااة اإلشاارات التاكيميااة التااى 

طالد لتلل المواد من القاانور وكاذلل سارعة تطبياق ذلال فاى مواكا  التاكايم الماتلااة تترجم فهم ال
 أمناء م اريات كرة اليد .

وير  ال احث ب نا فل  ذا المقرر تبد وأر إلكور التدريس إلكور مصااوبا با ع  الصاور  
ةناادر  تااا  التوضاياية وملاااات الاياادةو والمصاطنعة والمنب قااة ماان الواكاع الاعلاال للم اريااات والاذ  

ماااور تطبيقااات القااانور الاادولى فااى كاارة اليااد والااذى إلشااتمن علااى المواكاا  التاكيميااة )كيااد ال اااث( 
والمعاا  ة بإشااارات اليااد للاكااام   وت ةتتاماان ذلاال ات فاال وجااود ماااور اساساال و ااو ماااور القااانور 

لياد وكان ذلال تباد الدولى لترة اليد والذى إلشتمن على المعلومات والاقاسق واألركام الاالاة بكارة ا
أر إلار  فل لاورة ع س ياة كان جاناد بااألخر ليتبلاور فال النهاإلاة فال لاورة إناوجرا يال تعليماى 
منا ال اب  والمتارا وبالتاالل سايكور لاا أمار اإلجاابل وفعاال فال تاصاين الماادة العلمياة المرت طاة 

 بمقرر تاكيم الرياضات الجماعية فى كرة اليد .
فااال تااادريس مقااارر تاكااايم الرياضاااات Infographic رساااوم المعلوماتياااة كماااا أر اساااتادام ال     

برياضاااة كااارة الياااد سااااعد فااال تاساااين عملياااة حااااظ واساااتدعاء المعلوماااات  حياااث أر  –الجماعياااة 
حامااد  مامااد  الصااور والرسااومات تعااد أحااد مكونااات الرسااوم المعلوماتيااة الرسيسااة   وفاال ذلاال إلشااير

إلااى أر نساا ة مااا ةتااذكره اإلنساار ماان خاا ل الرؤيااة إلصاان الااى  ( 35م( ) 2011ونجاوار ال  ااانل )
% أ  أر مااا ةااراه اإلنسااار أك اار اسااتمرارية فاال الااذاكرة ممااا إلقاارأه أو إلساامعا   كمااا أنهااا تعماان  80

مساا   Infographic شاابيا بعماان الماساا  الضااوسل   حيااث ةااتم فاال الرسااوم المعلوماتيااة  بشااكن 
علااى تااذكر المعلومااة التاال تاام مساااها أك اار ماان التاال تاام   و ااذه الطريقااة تساااعد  الماتااوى بااالعين

 كراءتها .
(   بدريااة علااى 11م( )2021حنااار مرعااى )وتتاااق تلاال النتيجااة مااع نتاااس  دراسااة كاا   ماان        

(   حسااااانين 4م( )2021(   إةنااااااس الاوالااااادة )18م( )2021(   شااااايرين خضااااار )8م( )2021)
( 12م( )2020نساااايم   ماااادح  أبااااو سااااريع ) (   خالااااد 9م(     ) 2020حسااااين   وتء مصاااال  )

 Ahmed Elkot(  40م( )2019(   م ااة عبااد الاااافظ )2م( )2019(   إإلمااار إبااراميم )13)
والتااى أكاادت جميعهااا علااى تاااو  ال ياااس   (  32م( ) 2016(   مامااد درويااأ )42م( )2018)

علااى ال ياااس ال عاادى  ال عاادى للمجموعااة التجريبيااة والتااى تعلماا  بإسااتادام اإلناوجرا ياال التعليمااى
      للمجموعة الضابطة والتى إستادم  الطريقة التقليدإلة فى العملية التعليمية .
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وجود فارو  معنوياة ذات دتلاة إحصااسية وبذلل ةتاقق الار  ال الث الذ  ةنص علل أنا        
لمقااارر ى باااين ال ياساااين ال عااادةين للمجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فااال مساااتوى التاصاااين المعرفااا

لصااااال  ال ياااااس ال عااااد  للمجموعااااة التجريبيااااة الااااذةن  تاكاااايم الرياضااااات الجماعيااااة فااااى كاااارة اليااااد 
 . ) ال اب  والمتارا ( فل العملية التعليمية    إلستادمور اإلناوجرا يل التعليمى بنمطيا

 مناكشة نتاس  الار  الرابع :
توجااد نساا ة تاسااان بااين ال ياسااين القبلاال وال عااد  للمجمااوعتين أنااا  (12جاادول )ةتضاا  ماان      

( فااال عبااار منصاااة التلياااة التجريبياااة والضاااابطة ) والتاااى تعلمااا  بإساااتادام اإلناوجرا يااال التعليماااى 
لصااال  المجموعاااة لمقااارر تاكاايم الرياضاااات الجماعيااة فاااى كاارة الياااد و مسااتوى التاصاااين المعرفااى 

 التجريبية .
ويرجع ال احث تقدم المجموعة التجريبية فى مستوى التاصين المعرفى إلى ما وفره البرنام  المعاد 
ماان معلومااات معر يااة مصااورة لجميااع مااواد القااانور الاادولى لتاارة اليااد وكااذلل اإلشااارات الدوليااة لتاارة 

وتسلسان  اليد وكذلل الايادةو ات التاى تشارح مواكا  التاكايم فاى الم ارياات   باإلضاافة إلاى ترتياد 
المادة العلمية الاالة بالمنه  المقرر بشكن مرتد وسهن على الط ب إستيعاب وخدراا الماتوى 
بشااكن أفضاان   كمااا وفاار لهاام إمكانيااة إعااادة وخسااترجا  المعلومااات أك اار ماان ماارة فااى الوكاا  الااذى 

 ةريده   مما كار لا أمر كبير فى  يادة التاصين المعرفى للط ب .
إلااى أر إسااتادام تتنولوجيااا التعلاايم والااتعلم ومااا تااوفره ماان تقنيااات  م(2019ميم )إإلمااار إباارا وتشااير 

حدة ة وتطويعها فى معالجة مشك ت ومعوكات التادريس وبصااة خالاة تادريس التربياة الرياضاية 
ألا   أماارا  إلجاد مساااةرتا   فهاى تسااهم فاى تجدةااد طار  وأساااليد الاتعلم ماان خا ل تقاادإلم م ياارات 

شه إساتجابات الطا ب وتسااعد م فاى إكتسااب الابارات   وتتاي  لهام التاتيار ومهارات جدةدة   تن
 ( 247:  2واإلنت اه بطريقة منهجية منظمة . ) 

ويع ى ال احث ذلل إلى بساطة األناوجرا يل  ووضاوح المعلوماات المقدماا باا ودكتهاا  فضا        
هم لمقااارر تاكااايم الرياضاااات عااان جاذبيتاااا  واساااتاواذه علاااى تركيااا  وانت ااااه الطااا ب أمنااااء دراسااات

الجماعيااة بتاصااص كاارة اليااد   واعتماااده علااى ماا   الرسااوم واألشااكال واأللااوار بالنصااو    ممااا 
إلضااايف مااان تشاااويق الطااا ب نااااو عملياااة الاااتعلم ومااان تاااااعلهم ماااع البرناااام    وكاااد إلسااااعد ذلااال 

 لتقليدإلة الساسدة الط ب على فهم األج اء التى كد إلجدور ضع  فيها عند دراستها بإت ا  الطر  ا
نماااه اإلناوجرا يااال جعااان الطالاااد إلشاااا د المكوناااات المعلوماتياااة لماتاااوى المقااارر مااان  واإلاااا      

ماتلااااة وبتركيااا  أكبااار   ومااان مااام إساااتطا  تتاااوين لاااورة ذ نياااة متتاملاااة عااان الماتاااوى التعليماااى 
 للمقرر جعل  عملة الاهم أسر  وأكبر .
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ا ياال حاان مشااكلة تقاادإلم المعلومااات بشااكن تقلياادى    ممااا كمااا ةاارى ال احااث أر نمااه اإلناوجر      
سااااااعد علاااااى ت ييااااار إساااااتجابات الطااااا ب وتاااااااعلهم ماااااع الماتاااااوى التعليماااااى للمقااااارر بإساااااتادام 

 اإلناوجرا يل   وكد ذاد  ذا التااعن من تااي  الط ب على التعلم . 
(   بدريااة علااى 11)م( 2021حنااار مرعااى )وتتاااق تلاال النتيجااة مااع نتاااس  دراسااة كاا   ماان       

(   حسااااانين 4م( )2021(   إةنااااااس الاوالااااادة )18م( )2021(   شااااايرين خضااااار )8م( )2021)
( 13( )12م( )2020(   خالد نسيم   مدح  أبو سريع )9م(     )2020حسين   وتء مصل  )

مAhmed Elkot (2018 )(  40م( )2019(   م ة عبد الاافظ )2م( )2019  إإلمار إبراميم )
والتى أكدت جميعها على وجود نسد تاسان لل يااس   (  32م( ) 2016مامد درويأ )(    42)

ال عدى عن ال ياس القبلاى للمجموعاة التجريبياة والتاى تعلما  بإساتادام اإلناوجرا يال التعليماى فال 
 مستوى التاصين المعرفى .

تاسان بين ال ياسين توجد نس ة    "وبهذه النتيجة ةتم كبول الار  الرابع والذى ةنص على أنا       
القبلال وال عاد  للمجماوعتين التجريبيااة والضاابطة ) والتاى تعلماا  بإساتادام اإلناوجرا يال التعليمااى 
عبر منصة التلية ( فل مستوى التاصين المعرفى لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية فى كرة الياد 

 . " ولصال  المجموعة التجريبية
 اإلستخالصات والتوصيات

 أواًل : األستخالصات :
وجاااااود فااااارو  ذات دتلاااااة إحصاااااااسية باااااين ال ياساااااين القبلاااااال وال عااااادى للمجموعاااااة التجريبيااااااة                             -1

لصااال  ال ياااس لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة اليااد فاال مسااتوى التاصااين المعرفااى 
 ال عدى .

تلاااااة إحصااااااسية باااااين ال ياساااااين القبلااااال وال عااااادى للمجموعاااااة الضاااااابطة                            وجاااااود فااااارو  ذات د  -2
لصااال  ال ياااس لمقاارر تاكاايم الرياضااات الجماعيااة فااى كاارة اليااد فاال مسااتوى التاصااين المعرفااى 

 ال عدى .
                   وجااااااااود فاااااااارو  ذات دتلااااااااة إحصاااااااااسية بااااااااين ال ياسااااااااين ال عاااااااادةين للمجمااااااااوعتين التجريبيااااااااة          -3

لصاال  لمقارر تاكايم الرياضاات الجماعياة فاى كارة الياد والضابطة فل مساتوى التاصاين المعرفاى  
 المجموعة التجريبية .

وجود نس ة تاسان بين ال ياسين القبلل وال عد  للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة فال مساتوى   -4
 لصال  المجموعة التجريبية .كرة اليد و  لمقرر تاكيم الرياضات الجماعية فىالتاصين المعرفى 
 :  ثأنيا : التوصيات

 فل ضوء ما تولل  إليا الدراسة من نتاس  فإر ال احث ةولل بما ةلل :
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تاعين استادام اإلناوجرا يل التعليمل عبر المنصات التعليمياة الماتلااة فاى البيااات التعليمياة   -1
مياااة وفواساااد اساااتادام اإلناوجرا يااال    وذلااال مااان خااا ل تقااادم ورش ألعضااااء  يااااة التااادريس عااان أ

 التعليمل فل التعليم.
الماواد الدراساية    فال ماتلا  Infographic التوساع فال تطبياق اساتادام الرساوم المعلوماتياة -2

 لتاسين اتجا ات الط ب ناو تلل المواد الدراسية   ومستوى تاصيلهم فيها .
 تلاا كعنصاار أساساال فال لااناعة الماتااوى لماInfographic اساتادام الرسااوم المعلوماتيااة  -3

المااواد الدراسااية وذلاال ماان خاا ل ت ويااد لااااات التتااد الجام يااة والمدرسااية بالرسااوم المعلوماتيااة 
Infographic . لي سه موضوعاتها ويلاصها   

ن أجان مInfographic تدريد أعضاء  ياة التدريس على تصميم وانتا  الرسوم المعلوماتية  -4
استادامها فل مواد م الدراسية وذلال مان خا ل إلاااكهم بالادورات التدريبياة   التال تعارفهم بمامياة 

 عليم وطر  تصميما وانتاجا .وفاسدتا فل الت Infographic  الرسوم المعلوماتية
   تشجيع ال اح ين على إجراء الم يد من الدراسات المتعلقة بجدوى استادام الرسوم المعلوماتية  -5

Infographic . فل التدريس 
اإلناوجرا يل فى التعليم بما إلساعد على إختصار إكتراح طر  وأساليد جدةدة إلستادام تقنية   -6

 المعلومات وتسريع وك  التعلم وبقاسا فى الذاكرة مدة أطول .
ضارورة تااوفير األجها ة واألدوات ال  مااة إلنتااا  وخساتادام الباارام  التعليمياة بالتقنيااات الادة ااة  -7

 لمواك ة التطور التتنولوجى .
 المراجع العلمية : 

 العربية :أوال : المراجع 
اتناوجرا ياال فاال التعلاايم  وركااة عماان مقدمااة إلااى مااضتمر  م( :2014إسااماعين عماار حسااونة ) -1

 مستادمات التتنولوجيا فل عصر المعلوماتية  ن ة  جامعة األكصى .
إستادام تقنية اإلناوجرا يل وت مير ا علاى بعا  ناوات   م( :2019إإلمار كمال الدةن إبراميم )  -2

عارضاة التاوا ر   بااث منشاور   مجلاة تطبيقاات علاوم الرياضاة   كلياة التربياة التعلم على جها  
 الرياضية   جامعة مدةنة السادات   العدد ماسة وواحد   سبتمبر .

التعليمياااة Classroom Googleإساااتادام منصاااة  م( :2019إإلماااار ماماااد عباااد العاااال ) -3
وفاعليتا فل تنمية التاصين المعرفال  لتدريس مقرر إلتترونل مقترح فل الت ذإلة الصاية للمعاكين

واإلتجاه لدى الط ب المعلماين   بااث منشاور   دراساات عربياة فال التربياة وعلام الاناس   رابطاة 
   نوفمبر 115التربويين العرب   العدد 

درجاااااة إساااااتادام اتناوجرا يااااال التعليماااااى فاااااى تاساااااين  م( :2021إةنااااااس حساااااين الاوالااااادة ) -4
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رياضيات وتنمية اتتجا ات لدى طل ة الص  الراباع األساسال مان وجهاة التاصين الدراسل فى ال
 نظر المعلمين فى األردر   رسالة ماجيستير   كلية العلوم التربوية   جامعة أل البي    األردر .

اساااتراتيجية اساااتادام الااااراسه الذ نياااة اتلتترونياااة لاعالياااة  م ( :2014أحماااد ماماااد السااايد ) -5 
مقرر تاكيم الرياضاات الجماعياة )كارة الياد(   بااث منشاور   المجلاة العلمياة التاصين المعرفل ل

 ( .1(   العدد )1للتربية البدنية وعلوم الرياضة   كلية التربية الرياضية للبنين   المجلد )
تاا مير الااتعلم المعكااوس باسااتادام الهااات  الااذكل علاال تعلاام  م( :2020أحمااد مامااد شااااتا ) -6

ية فل كرة اليد   باث منشور  المجلة العلمية لعلوم وفنور الرياضة   كلية بع  المهارت الهجوم
 ( .9(   العدد )9التربية الرياضية للبنات   جامعة حلوار   المجلد )

أمر برنام  تدريبل كاسم على تقنية اإلناوجرا يال فال تاساين  م( :2018أمانى حمد منصور )  -7
  األطاال بمنطقة مكة المكرماة   بااث منشاور   مجلاة الذاكرة ال صرية الاركية لدى أطاال ريا

 . 10جامعة أم القرى للعلوم التربوية والناسية   جامعة أم القرى   العدد األول   مجلد 
إساااتادام اإلناوجرا يااال  فاااى بيااااة تعليمياااة إلتترونياااة لمقااارر  م( :2021بدرياااة حسااان علاااى ) -8

ياار ال صاارى لاادى طاا ب كليااة التربيااة النوعيااة   م ااادىء التاادريس لتنميااة التاصااين المعرفااى والتات
 (   إبرين .84باث منشور   المجلة التربوية   كلية التربية   جامعة سو ا    المجلد )

ت مير تمرينات مهارية وفاق تقنياة               م( :2020حسنين ناجل حسين   وتء ج ار عبد مصل  )   -9
بااالترة الطاااسرة للطاا ب   باااث منشااور   مجلااة الااات     ) اتناوجرا ياال ( فاال تعلاام مهااارة اترسااال

 ( .84كلية التربية اتساسية   جامعة دإلالى   العدد )
اإلناوجرافيااال فال المرتتاا ات األساساااية لتاعيااان اساااتادام   م( :2015حسااين مامد ال اسااه )  -10

   مااارس . 15عمليتاال التعلياام والتعلاام  مجلاة التعليام اإللتاترونل  العدد 
تاااا مير اإلناوجرا ياااال التااااااعلى وال اباااا  بمواكااااع التوالاااان  م( :2021حنااااار كاماااان مرعااااى ) -11

 اإلجتماااعى فااى توعيااة الشاا اب الجااامعى باا عرا  فيااروس كورونااا المسااتجد وطاار  الوكاإلااة منااا  
باث منشور   مجلة باوث الع كات العامة الشر  األوسه   الجم ية المصارية للع كاات العاماة 

 (   مارس .31  العدد )
فاعليااااة  م( :2020خالااااد نساااايم ساااايد   ماااادح  علاااال أبااااو سااااريع   مامااااود علاااال مامااااود ) -12

 اااا  اساااتادام اإلناوجرا يااال علااال إكتسااااب بعااا  المهاااارات التدريساااية لمقااارر طااار  تااادريس الجم
لط ب كلية التربية الرياضية جامعة بنل سويف   باث منشور   مجلة بنى سويف لعلوم التربياة 
 البدنية والرياضية   كلية التربية الرياضية   جامعة بنل سويف   المجلد الاامس   الج ء األول .

م أمار إسااتادا م( :2020خالاد نسايم سايد   مادح  علال أباو ساريع   ماماود علال ماماود ) -13
اإلناوجرا يااال علاااى التاصاااين المعرفاااى لتعلااايم بعااا  مهاااارات مقااارر طااار  تااادريس الجم اااا  لااادى 
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ط ب كلية التربية الرياضية     باث منشور   مجلة بنى سويف لعلوم التربية البدنياة والرياضاية 
   كلية التربية الرياضية   جامعة بنل سويف   المجلد الاامس   الج ء األول .

فاعلية تدريس القانور الدولل ومهارات كارة الياد فال   م( :2012ةر  أبو الاسن )دعاء الدرد   -14
ضاااوء المااادخن المنظاااومل علاااى ناااوات  الاااتعلم لطال اااات كلياااة التربياااة الرياضاااية   بااااث منشاااور   
المصدر: مجلة باوث التربية الرياضية   كلية التربية الرياضية للبناات   جامعاة ال كاا يق   العادد 

   دإلسمبر . 46  المجلد  90
أماااار اسااااتادام اإلناوجرا ياااال فاااال تاااادريس الرياضاااايات علااااى  م( :2018رياااام خالااااد عباااادهللا ) -15

التاصين الدراسل وتنمية مهارات التاتير ال صر  لدى تلمياذات الصا  الساادس بمكاة المكرماة   
  جامعااة  باااث منشااور   مجلااة ال اااث العلماال فاال التربيااة   كليااة البنااات لااةداب والعلااوم والتربيااة

 . 8  الج ء  19عين شمس   العدد 
بنااااء م يااااس المعرفاااة القانونياااة بكااارة الياااد لطل اااة كلياااة التربياااة  ( :2008ساااعد باسااام جميااان ) -16

الرياضاااية   بااااث منشاااور   مجلاااة الرافااادةن للعلاااوم الرياضاااية   كلياااة التربياااة الرياضاااية   جامعاااة 
 .  14  المجلد  48المولن   العدد  

فعاليااة برنااام  تادريبل مقتاارح فاال تنمياة مهااارات تصااميم  م( :2014ر الجرياوى )ساهام ساالما -17
الاراسه الذ نية اإللتترونية من خ ل تقنية اتناوجرا يل و مهارات ال قافة ال صرية لدى المعلمات 

 – 13     4  المجلااد  45كباان الادمااة  مجلااة دراسااات عربيااة فاال التربيااة وعلاام الااناس  العاادد 
47 . 
إساااتادام اتناوجرا يااال لتنمياااة التاتيااار ال مناااى وال ااااث  م( :2021ين ماماااد خضااار )شاااير  -18

التاااارياى فاااى ماااادة الدراساااات اإلجتماعياااة لااادى ت مياااذ المو اااوبين ذوى لاااعوبات الاااتعلم باااالتعليم 
األساسااى   بااااث منشاااور   المجلاااة الدولياااة للمنااا   والتربياااة التتنولوجياااة   كلياااة الدراساااات العلياااا 

 (   سبتمبر .5جامعة القا رة   العدد )للتربية   
تااا مير إساااتادام إساااتراتيجية كيلااار لتارياااد التعلااايم علاااى  م( :2019عباااد الامياااد ماماااد داود ) -19

مساااااتوى التاصاااااين المعرفاااااى واألداء المهاااااارى فاااااى السااااا احة   رساااااالة ماجيساااااتير   كلياااااة التربياااااة 
 الرياضية للبنين   جامعة بنها .

تصاااميم موكاااع إلتترونااال مقتااارح وأماااره علاااى تعلااام  م( :2019 ير ) عباااد الااارحيم ماماااد الصااا -20
بعاا  المهااارات الهجوميااة فاال كاارة اليااد   باااث منشااور   مجلااة علااوم الرياضااة وتطبيقااات التربيااة 

   ةوليو . 14البدنية   كلية التربية الرياضية بقنا   جامعة جنوب الواد    العدد 
ستادام اإلناوجرا يل   التااعلى / ال ابا    وأماره ا م( :2016عبد الرؤوف مامد إسماعين )  -21

فاااى تنمياااة التاصاااين الدراساااى لااادى طااا ب تتنولوجياااا التعلااايم واتجا ااااتهم نااااوه   بااااث منشاااور   
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   ةوليو 28دراسات وباوث   الجم ية العربية لتتنولوجيا التربية   العدد  -تتنولوجيا التربية 
دور تتنولوجيا التعليم فى برام  إعداد المعلم مان  ( :م2015عبد الع ي  طل ا عبد الاميد )  -22

أجن التمي    باث منشور   المضتمر العلمى الدولى ال الث   برام  إعداد المعلمين فى الجامعات 
من أجن التمي    الجم ية المصرية للمنا   وطر  التدريس   دار الضيافة بجامعة عين شمس   

 أنسطس .
 تتنولوجيا التعليم   دار المعارف   القا رة . م( :1993م الارجانى )عبد العظيم عبد الس  -23
أماااار نمااااه عاااار  الصااااور التعليميااااة فااااى البرمجيااااات  م( :2011عبااااد هللا إساااااا  عطااااار) -24

التعليمية الماوس ة على تاصين ط ب التلية الجام ية فى جامعاة أم القارى   تتنولوجياا تعلايم   
 . 34-7   1  العدد  21ر    سلسلة دراسات وباوث ماكمة   مص

نمطاااا تقااادإلم اإلناوجرا يااال )ال ابااا / المتاااارا(  م( :2015عمااارو دروياااأ  أماااانل الااادخنل ) -25
عبر الويد وأمر ما فل تنمية مهارات التاتير ال صر  لدى أطااال التوحاد واتجا ااتهم نااوه  مجلاة 

 . 364- 265     2  العدد  25تتنولوجيا التعليم  القا رة  مجلد 
تصاااميم موكاااع إلتتروناااى تعليماااى وتااا ميره علاااى تعلااام بعااا   م( :2013عمااارو سااايد فهماااى ) -26

المت يااارات المهارياااة والمعر ياااة فاااى كااارة الياااد   بااااث ماجيساااتير   كلياااة التربياااة الرياضاااية للبناااين   
 جامعة بنها .

التاادريس عاان بعااد ور انااات اإللاا ح فاال راان جاساااة  م( :2020فضاايلة مامااد  لت ولااى ) -27
   ابرين . 17  باث منشور   مجلة ال احث للدراسات القانونية والقضاسية   العدد  19كوفيد 

أمر دم  اإلناوجرا يل فل الرياضيات علاى تاصاين طال اات  م( :2016لولوه على الدميم )  -28
 – 263     19لرياضااايات, العااادد متوساااه   بااااث منشاااور   مجلاااة تربوياااات ا الصااا  ال اااانل

281 . 
 ال ياس المعرفى الرياضى   مرك  التتاب للنشر   القا رة . م( :2001ليلى السيد فرحات ) -29
أمراساااااتادام المنصاااااة التعليمياااااة  م( :2019ماجاااادة إباااااراميم ال ااااااوى   أحماااااد باساااان ناااااا ى ) -30

Classroom  Google  فااال تاصاااين طل اااة كسااام الااسااا ات لماااادةProcessing Image 
واتجا اتهم ناو التعليم اإللتترونى   بااث منشاور   المجلاة الدولياة لل ااوث فال العلاوم التربوياة   

 المضسسة الدولية خفا  المستقبن   العدد ال انى   المجلد ال انى   إبرين .
لتتاد الهجوم والدفا  فل كرة اليد , دار ا م( :2008مامد خالد حمودة وج ل كمال سالم )  -31

 , اتسكندرية
فعاليااااة اسااااتادام تقنيااااة اإلناوجرا ياااال علااااى تعلاااام اتداء  م( :2016مامااااد سااااالم درويااااأ ) -32

المهار  والتاصين المعرفل لمسابقة الومد الطوين   باث منشور   المجلة العلمية للتربية البدنية 
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 ( ماةو .66)وعلوم الرياضة   كلية التربية الرياضية للبنين   جامعة حلوار   العدد 
فااان اإلناوجرا يااال باااين التشاااويق والتاايااا  علاااى الاااتعلم    م( :2014ماماااد شاااوكى شااالتوت ) -33

   إبرين . 13مجلة التعليم اإللتترونى   العدد 
اإلناوجرا يل من التاطيه إلى اإلنتا    مكت ة الملل فهد  م( :2016مامد شوكى شلتوت ) -34

 الوطنية   الريا  . 
التاتيار ال صار  فال ضاوء تتنولوجياا  م( :2011ماماد عياد حاماد   نجاوار حاماد ال  اانل ) -35

 التعليم   دار الجامعة الجدةدة    اإلسكندرية .
صر  فل تنمية مهارات التاتيار فاعلية ش كات التاتير ال   م( :2009مامد مامود حمادة )  -36

ال صاار  والقاادرة علااى حاان وطاارح المشااك ت اللاظيااة فاال الرياضاايات واإلتجاااه ناااو حلهااا لت ميااذ 
 الص  الاامس اتبتداسل  رسالة ماجستير  كلية التربية  جامعة حلوار .

تنمياااة التاتيااار ال صااار  فااال الرياضااايات لت مياااذ المرحلاااة  م( :2004مدإلااااة حسااان ماماااد ) -37
 رة . عالم التتد   القا  اتبتداسية 

فاعلية    م( :2004مصطاى الساإل  مامد   نادإلة  كى الاامولى   م ا عبد العظيم مامد )  -38
المهاارات الاركياة والتاصاين  استادام الوسااسه التعليمياة الماتلااة فال تاساين مساتوى أداء بعا  

المجلااة تعلاايم اتساسااى  باااث منشااور   المعرفاال فاال كاارة اليااد لت ميااذ الالقااة ال انيااة ماان مرحلااة ال
   العدد الرابع   ةونيا . جامعة طنطاكلية التربية الرياضية    العلمية لعلوم التربية الرياضية  

تاا مير إسااتادام الهواتاا  الذكيااة علااى تعلاام بعاا  المهااارات  م( :2021نهااى ساامير فتاااى )  -39
ارات العربياة المتاادة   بااث منشاور   األساسية فل كرة اليد لت ميذ المرحلاة اتبتداسياة بدولاة اتما

 مجلة باوث التربية الشاملة   كلية التربية الرياضية للبنات   جامعة ال كا يق    العدد األول .
فاعليااة إسااتادام اإلناوجرا ياال بنمطيااة ال اباا  والمتااارا  م( :2019م اة سااعد عبااد الاااافظ ) -40

بالياادةن علااى طاولااة القااا    باااث منشااور   علااى التاصااين المعرفاال والمهااار  للشااقل ة األماميااة 
   48مجلة أسيوي لعلوم وفنور التربية الرياضية   كلية التربية الرياضية   جامعة أسيوي   العدد 

 الج ء ال الث   مارس .
 مانيا  : المراجع األجنبية :

41- Abdullah k. Alodail (2019) : The Effectiveness of Infographic 
Patterns in Developing the Internet Concepts among Arab Students at Al 
Baha University: an experimental study , Journal of Taibah University, 
Arts and Humanities , Vol. 7, Issue 17     (30 Apr. 2019), pp.465-492, 

28 p. 
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 ملخص البحث
 تاثير إستخدام اإلنفوجرافيك التعليمى بنمطيه ) الثابت والمتحرك ( عبر المنصات 

  المعرفى فى كرة اليدالتعليمية على التحصيل 
 عمرو سيد فهمى مكاوى  م.د/                                                                 

تهااادف  اااذه الدراساااة إلاااى التعااارف علاااى تااا مير إساااتادام اإلناوجرا يااا  التعليماااى بنمطياااا ) ال ابااا  
ى التاصاين المعرفاى فاى والمتارک ( فى رن جاساة فيروس کورونا عبر المنصاات التعليمياة علا

 تولل  الدراسة إلى النتاس  التالية : کرة اليد   و 
وجود فرو  ذات دتلة إحصاسية بين ال ياسين القبلل وال عدى للمجموعة التجريبية فل مستوى   -1

  .التاصين المعرفى لمقرر تاکيم الرياضات الجماعية فى کرة اليد لصال  ال ياس ال عدى
لاااة إحصااااسية باااين ال ياساااين القبلااال وال عااادى للمجموعاااة الضاااابطة فااال وجاااود فااارو  ذات دت -2

  مستوى التاصين المعرفى لمقرر تاکيم الرياضات الجماعية فى کرة اليد لصال  ال ياس ال عدى
وجود فارو  ذات دتلاة إحصااسية باين ال ياساين ال عادةين للمجماوعتين التجريبيةوالضاابطة فال   -3

رر تاکااايم الرياضاااات الجماعياااة فاااى کااارة الياااد لصاااال  المجموعاااة مساااتوى التاصاااين المعرفاااى لمقااا
  .التجريبية

وجود نس ة تاسان بين ال ياسين القبلل وال عد  للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة فال مساتوى   -4
  .التاصين المعرفى لمقرر تاکيم الرياضات الجماعية فى کرة اليد ولصال  المجموعة التجريبية
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Abstract 

The title of the study "The effect of using educational infographics in 

its two patterns (fixed and moving) in light of the Corona virus 

pandemic through educational platforms on cognitive achievement in 

handball 

Dr. Amr Sayed Fahmy Mekkawy 

This study aims to identify the impact of the use of educational 

infographics in its two patterns (fixed and moving) in light of the Corona 

virus pandemic through educational platforms on cognitive achievement 

in handball. The study reached the following results: 

1- There are statistically significant differences between the pre and post 

measurements of the experimental group in the level of cognitive 

achievement for the team sports arbitration course in handball in favor of 

the post measurement. 

2- There are statistically significant differences between the pre and post 

measurements of the control group in the level of cognitive achievement 

for the team sports arbitration course in handball in favor of the post 

measurement. 

3- There are statistically significant differences between the two post 

measurements of the experimental and control groups in the level of 

cognitive achievement of the team sports arbitration course in handball in 

favor of the experimental group. 

4- There is a percentage of improvement between the two measurements, 

tribal and remote, for the experimental and control groups in the level of 

cognitive achievement for the team sports arbitration course in handball in 

favor of the experimental group. 
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