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مهارات كرة اليد لطالبات كليه التربية  تأثير استخدام الكمبيوتر جرافيك علي تعلم بعض"
 "الرياضية

 1نورا عبد المجيد أبو دنيا
 .المقدمة ومشكلة البحث -

عيش  لعايمعا لعميثو ةييثمي  معشيي  اتكشيي جية ثعثاشييي  ت م شيي داث تعير ت ييحلي ي ميتلث جي يث  ث ا م ييي ي   
تمف لععجمالث  مر لعصامح لعامععي جلإلقمشعي جلعع مي جكمن البح  ن  ثلاهي ه ه تيجمبشي جسمبشي في  خ

 ( 44:  47لعت متلث في  ختمف لععجمالث.)  
جياتبت ية ثعثاشم لعتامشا د حي  م يثصل تعشي  معيم  لعتتيشيي فيي هي ل لعاصيت  ميل لحتريل   يثم لالهتعيمو 

جثهت لعاعمشي لعتامشعشي، ج م يجب دن ي رره  ن دهحلف  ن لعثسمئل لعتامشعشي كأاهزي ج ثلا تعر لالهتعمو ب
 (25: 7سمثكشي في حظمو كم ل  تيبط بعصمام لعتاما  ع لعتتكمز  مر  مثل لععتاما جاجلفاه جليجمهميه. )

ج شمت" سيمن  عييحل لعجيثيجر" دن ية ثعثاشييم لعتامييشا يا ير بمع سييبي عةامييت ن لسيتخحلو ل الث فييي لعتييحم   
م عم دج ل الث لع مسييبي دج لعارييثل لإلعةتتجحشييي دج كمييت نعييأ، جعة هييم دهييا جد ييعل  يين كمسييتخحلو داهييزي لعسيي

 جتا لستخحلو ه ه لألاهزي، فمألها هث لعاعل بمألسمثب لعع هجي دج لع ظم ي لعي ل يمعين جمل   عيل هي ه 
 (  32:11دألألث جلستخحل هم عت رمق دهحلف   حاي بمفم ي  معشي في  ختمف لععجمالث. )

لع مسييب ل عيير د ييح دبييتت لحجييمتلث لعاييثمي لعتة ثعثاشييي لععامصييتي جلعيي ة يعميين لإلسييتفماي   ييي فيير ج اتبييت 
لععجمل لعتتيثة جقح يا بمعفال لستاعمم هي ه لعتر شيي  ين تجلييم  حفيحي فير يجيث ت لعةاميت  ين اثلحيب لعاعمشيي 

 ( 10: 48لعتامشعشي جيسهمل لعاحفح  ن  هم هم.) 
عشيمافن لعهم يي  فير لعتتيشيي جلعتير يجيب دن ي يمل  ظهيم  ين ية ثعثاشيم لعتاميشا جياح لعتتيشيه لعت مييشي د يح لع

جخمصي فر ياما لععهمملث لعت ميشي فم ترل لعتحم    ين ريتو جدسيمعمب ياتعيح  مير سيمبشي لععيتاما جلععاميا 
 تعيير دسييمعمب  تجييثمي ي تييتو ك هعييم، جدسييمعمب يربييل فمهييم لععامييا  ميير لعاجييم  ب ييب جلقت م ،ج تفم ييل فمهييم

لععييتاما  ييع يامييا لععهييمملث بعمييل جم بييي صييماقمن ،جي ترييل لعاعمشييي لعتامشعشييي  يين لععامييا تعيير لععييتاما ج مييثن 
 (  6:  34اجم لععاما هث لععثاي جلععت ح.)
و( دن ععبيييي كيييتي لعميييح عهيييم قليييميمهم ج شيييمكمهم لعتييير ي يييل لعخبيييتل   1998ج يييتة "كعيييمل امج  "ج)خيييتجن )

 مييير جييييع دحسييب لع ميييثل عهييي ي لعرلييميم جلععشيييمكل خمصيييي بايييح دن جلععتخصصييمن لعايييم ممن فييير  جمعهييم 
 (  8: 30ل تمت  صت  تكزًل  ت ثقًم  مر لعخت جي لعامععشي عةتي لعمح. ) 
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و( تعير دن  عمشيي لعتاميشا جلعيتاما لع تكيي فيي كيتي لعميح  عمشيي  تكبيي يهيحف 2001ج شمت "  عيح تكيي")   
ثل عيييءال  لأل ايييل عمعهيييمملث جنعيييأ  ييين خييي ل د يييح لعجيييتو تعييير تيجيييما لعا قيييي بيييمن لععاميييا جلععيييتاما عمثصييي

لألسمسييشي فييي يثصييمل لععامث ييمث جلععهييمملث عمشييخا لععييتاما، جلععييحمف جلععييحمب نج لعةفييم ي لعامعشييي هييث 
 42لع ل يختمم دحسب لعجتو عتثصمل لععامث مث ج  مجل  شيممكي لعجمعيب بجيجمبشيي دة يم   عمشيي لعيتاما. )

:17  ،18 ) 
و( دحه يجب  تل مي لعحقي   ح يرحيا لععهمملث لع تكشي بجستخحلو لعترحيا  1981ثسف لعششخ")ج  كت"  عح ف

لعسعار جلععتئر  ن رت ق لع عيثن  ،ألن لألال  لعخيمرر عمعاميا فيإاة تعير ياايت لععيتاما فير دال  لععهيممي 
 ( 220: 4ج حو قحميه  مر لعتصثم لعص شح عمعهممي لع تكشي.) 

لععبتييحة  دال  خييمرر  عمعهيممي لع تكشييي، ج ييإاة لعتييحم ب  ميير لألال  لعخييمرر  جنعيأ فييإاة تعيير لكتسييمب 
تعر يابمت لألال  عمعهممي جلع ة يصاب  اه ياحفل لألال  فر لععتل ل لعس شي لععترح ي، جلستخحلو لع مسيب 

تيجمبشي ل عر عتثيشح لعجتو لعف شه لعص ش ي ألال  لععهمملث جك عأ ليرمن لععهمملث لع تكشي ياجر حتمئج 
 مييل ياعييل  ميير ت ييماي سييت ي يامييا لععهييمملث لع تكشييي، كعييم دن لألفيي و لععت تكييي جلعتسييجمل لععتئيير ياتبييت 
 صييحمًل دسمسييشًم فيير يامييشا لععهييمملث لع تكشييي، فهيير ياجيير لعفتصييي عمعييتاما ععشييمهحي دال  لععهييمملث جكش شييي 

ماي  ييتا لععهييمملث  ييحي  ييتلث دالئهييم بأ سيين صييثمي  تيير يعميين دن يعممسييهم ج إافهييم بصييثمي دفلييل فج يي
يفميييح فييير يزج يييح لععيييتاما بمعت  ييييي لعتاعشيييي لعتييير ياعيييل  مييير بععممسيييي لععهيييممي عةييير فيييتعمن  ييين تصييي   

 (  249،253: 54دخجمئه.) 
دج لَعتسيِا جَ حَفاًم ُيسَتخَحو لعِجتلِكشأ ِعِب م  جَي ِت أ لعِتسثو ُة مِئَشِي جُة ِةَشِي لألبَاما، ج لعِجتلِكشيأ َيا يي لعَتصيِعشا 

جَ شيييَعل لعِتسييييثو بثايييُه  ييييمو سييييثلُ  لعَامِبتيييِي دج لعُعَتَ ِتَكييييِي، جِيمِع سيييَبِي عمِتسييييثِو لعُعَتَ ِتَكييييِي ُيعمييين َيرِسييييشا َبييييتلِ ِج 
   -لعُةعِبمثًيت ِاتلِكشأ تعر ِقسَعمِن :

 جلع ل يستخحو في دف و ة مئشي لألباما.2D* قسا ة مئي لألباما 
 جلع ل يستخحو في دف و ة ةشي لألباما.3D* قُسا ة ةي لألباما 

جيِ ييتج َبييتلِ ج لعِجتلِكشييأ مسييثو  معشييِي لعجييثاِي ِععييم ي تث ييه  يين َداجلُث يسييمِ ح ِبَشييمُل َكبمييت  ميير لَعييتَ ةا فييي 
 ( دبَسييِط دحييثلِ  لعِتسييثِو لعُعتَ ِتَكييِي لعتييي َيَتَلييَعن  تكييي كِمَئ ييمث2Dلعصييثمي، ج اَتَبييت لعِجتلكِشييأ ةَ ييمئي لألباييما)

 سييَجَ يُ ة مئشييي لألباييما  ميير سييجُح  سييَتث، جكِشييه َفييِتا مسييِا لعشخَصييشي  يين َتلجَ ييي لعت َ ييي لَعتييي سييَمِتا لعاييتا 
   َهم  مل ال يعمنُ م َ ِي لعشخِصشي  ن تجليم ُدختَة.

( يرصح به لعتسثو لعتي ي تثل  مر كمئ مث  جسعي ُة ةشي لألباما يت تك 3Dد م لعجتلكشأ ة ةي لألباما )
ن فلييم  ة ةييي يشييبه فلييمئ م لععمييمحي لع ُشرييي، جلعُعشييممي لألكاييت يارمييحًل لعتييي حثلاههييم عييحة   مكييمي يييع

 تكيي كييمئن  جسيا فييي فليم  ة ةييي لألباييما يتعايل فييي لع مايي تعيير ت هييمم لعةيمئن دة ييم   تكتيه  يين تجليييم 
ج ييم فييتيبط بيي عأ  يين  م  ييي ُ ختمفييي جيأ جييمو ُ ختمفييي جهييث  ييم فتجمييب ت ييماي ب ييم  لعشييمل لعع ظييثمل عمةييمئن

 إةتلث يثئشي يعن كل ترمم، ج بحد ي رميق لعتسيثو ة ةشيي لألبايما بج يحلا حعيثن   جسيا اقميق ج فصيل 



 

عمةمئن لعُعتلا ي ت مه، ج َعَال ه ل لعَ عثَن  َ مَاًي با ةي َ َسمِقط )دفري جمدسي جسهعي( ج تجمب ب م  لع عمن  
 الف لع رمط جي ممت قشا لإل يحلةشمث  ين تريمم تعير دخيت خي ل لععجسعي لال تفمظ بمإل حلةشمث لعحيممميشه 

 ( 5-4: 12 تكي لعجسا، ج زالا  حا ه ه لع رمط   ح م يمثن لعُعجسا َيعاممشًم عةمئن  ُشري.)
 ثانًيا : ُمشكلة البحث.

ي باق ُ شممي لعب ل في دن لعتاما  يق عةيل فيتا فير لععجتعيع عةيي يتيم  عيه لعفتصيي عت عشيه قحملييه  
دقصر  ح  عمن فهث ياتبت بعامبي ت حلا لعفتا عم شمي جداله عت س ه جمقشه،جحظتًل ألهعشيي ياميا لععهيمملث  تعر

جلعخبييتلث لع تكشييي عمعييتاما فييجن نعييأ فتجمييب لعتييحم   لعجمييح جلعصييرل لععسييتعت السييترتلمهم جةبميهييم بصييثمه 
 (  2:   4سمشعي.) 

 يين لعرييحملث لعبححشييي جلع ه شييي لعخمصييي، فلييً   يين  مييل دن ربشعشييي لع شييمط لعت مييير يتجمييب قييحمًل كبمييتًل 
صيياثيي لكتسييمب لعتثلفييق لعجمييح عمعهييمملث لعتيير فتلييع هم فيير بحليييي لعييتاما فييجن لسييتخحلو جسييمئل ية ثعثاشييم 

 (  51: 43لعتامشا ياح د تًل بمعغ لألهعشي عت سمن حميج لعتاما لع تكر.) 
ي  يين لعت  ييي حظييتًل ألن لععهييممي يعييت د م ييه  ييتجمًل قييح ال يسيي ح عييه لعفتصييي إلسييتشامب جلكتسييمب لعرييحم لعةييمف

ست اًم اجن دن ياجر عهم لالهتعيمو لعةيمفي جال يتيتك فيي حفسيه سيثة بايا لالحجبم يمث لعبمهتيي  عيم فيإاة 
 (119:  38تعر تكتسمب لععبتحة  دال  خمرر  عمعهمملث لع تكشي. )

لعجمحب لعاعمر ععماي كتي لعمح عمجمعبمث ج ن خ ل  عل لعبم اي كعامحي ةا  حمف  سم ح جقشم هم بتحم   
ال ظت دحهن يخفرن فر دال  لععهمملث لععجمثيه جقح فتاع نعأ تعير دحهيا ياتعيحجن  مير لعجت ريي لعترممحييه 
جلعتر ياتعح  مر  ت  لععهممي عهن بجت ره حظت ه جك عأ لع عثن  لععإاة  ين قبيل لعرمئعيه بمعتيحم    ميل 

ل تعيمل كبميت دن فيإاة لععاميا لع عيثن  عمعهيممي لع تكشيي بشيمل خيمرر  يفترت عمصحو جلععثيثعشي فه يمك 
  ح يةتلم دال  لع عثن   حي  تلث بسبب لإلمهمو جلعتاب  عم فإةت  مر ياميا لعجمعبيمث عمعهيممي بمعسيمب ، 
كعييم دن ه ييمك  يين ال يسييتجشع م  ييي لع عييثن  بشييمل صيي شح ، ج ييحو فهييا جناملك لعجمعبييمث عمجثلحييب لعف شييي 

جلععاتكشي عمعهممي لع تكشيي لعصي ش ي لعتير  فتامعهيم، جكي عأ  يحو يتكميز جنحتبيمه  بايا لعجمعبيمث  جلع تكشي
دة ييم  لعشييت  لع ظييتة عةش شييه دال  لععهييممه  عييم فييإاة تعيير لكتسييمب لعجمعبييمث دال  خييمر  عمعهييمملث لع تكشييي 

 ع تكر. جيمعتمعر ي خفا الفامتها عتاما لععهمملث  عم قح فإةت فر قحميها  مر لألال  ل
عيي ل عجييأث لعبم اييه تعيير يرييحيا حعييثن  جليييح عةش شييه دال  لععهييممه  ييح ا بييباا لعثسييمئط لعتامشعشييه يسييتجشع 
لعجمعبييه م  تييه بثيييث  كم ييل  يين كمفييي لعزجليييم لأل ييت لعيي ة قييح فييإاة تعيير يةييث ن فةييتي جلييي ه جصيي ش ه 

مسيييثو لعةعبميييثيت اتلكشيييأ عةش شيييي لألال  عمعهيييمملث لععجمثييييه فييير كيييل  تل مهيييم جنعيييأ  ييين خييي ل لسيييتخحلو 
 كأسمثب عاتا لألال  لعص شح عمعهمملث لع تكشه جلعتر يتعمز باحي حرمط جهر:

 اماي حرم  ججيث   معشي عمصثمي.  -
 ت ممحشي ياحفل لألال  بصثمي بسشجي بعم فت مسب  ع  تجمبمث لألال  ج لععت مي لعس شي.  -



 

 ع حتبمه  ن خم شمث جدعثلن جنيم ي.فتا يصعشا لعصثم ب مل فتل ر لعباح  ن دل  شتتمث  -
فيييتا  يييتا لألال   ييين خييي ل  يييحا الحهيييمئي  ييين تجلييييم لعت  يييي ال فتيييثلفت بيييأل جسيييممه دخيييتة عمايييتا دج  -

 ( 5 -4:  50لعتصث ت جنعأ في لعتسثو ة ةشي لألباما.)
خحلو لع مسيب جي م ًل  مر نعأ يتة لعبم اي يتجمي لإلستفماي  ن لعتة ثعثاشم لع حفايه  ين خي ل لسيت      

ل عيير كثسييممي عييتاما باييا  هييمملث كييتي لعمييح بجسييتخحلو بييتل ج لعةعبمييثيت اتلكشييأ، جنعييأ  يين خيي ل املسييي 
لألال  لع تكر لعصي شح ع عبيه  تعميزه عمثصيثل تعير حعيثن   تكير ع سيتفماي   يه فير  عيل مسيثو ة ةشيي 

عثصثل تعر دفلل دال  عجمعبمث كمشه لألباما بهحف ياما لألال  لععهممة عباا  همملث كتي لعمح عع مجعي ل
 ام اه لعع ثكشه.  -لعتتيشه لعت ميشه

 ثالثًا : أهداف البحث.
 -فهحف لعب ل تعر يصعشا بتحم ج يامشعي بمستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ عمتاتف  مر:

بخجييثي لعتعت ييتي لعةتيماشييه  –تسييتخحلو لعةعبمثيتاتلكشييأ  ميير ياميا  هييممي لعت جييشط لععسييتعتي عمةيتي  ييأةمت -1
لعتصييث ب بمعثةييب لعجث ييل عجمعبييمث لعفتقييي لعامحشييي بممشييي  -لعتعت ييتي لعةتيماشييه بييحجن خجييثي تميةييمت -تميةييمت

 ام اي لعع ثكشي. –لعتتيشي لعت ميشي 
تسييتخحلو لعةعبمثيتاتلكشييأ  ميير  سييتثة لعت صييمل لععاتفييي فييي كييتي لعمييح عجمعبييمث لعفتقييي لعامحشييي  يييأةمت -2

 ام اي لعع ثكشي. –بممشي لعتتيشي لعت ميشي 
تستخحلو لعةعبمثيتاتلكشأ  مر لعجمحب لعثاحلحر في كتي لعمح عجمعبمث لعفتقي لعامحشي بممشي لعتتيشيي  يأةمت -3

 ام اي لعع ثكشي. –لعت ميشي 
 رابعًا : فروض البحث.

                                                            يثايييييييييح فيييييييييتجو العيييييييييي ت صيييييييييمئشم بيييييييييمن لعُشمسيييييييييمن لعبايييييييييحفمن عمعجعيييييييييث تمن لعتجت بشيييييييييي جلعليييييييييمبجي              -1
 في ياما لألال  لععهممة عمعهمملث "قمح لعب ل" عصمعح لعُشمف لعباحة عمعجعث ي لعتجت بشي.

اييح فييتجو العييي ت صييمئشم بييمن لعُشمسييمن لعباييحفمن عمعجعييث تمن لعتجت بشييي جلعلييمبجي  فييي  سيييتثة  يييث -2
 ث لععختممي "قمح لعب ل" " عصمعح لعُشمف لعباحة عمعجعث ي لعتجت بشي.لعت صمل لععاتفي عمعهممل

جايييثا لخيييت ف فيييي ل مل  جلألحجبم يييمث لعثاحلحشيييي عيييحة رمعبيييمث لععجعث يييي لعتجت بشيييي ح يييث لسيييتخحلو  -3
 لعةعبمثيت اتلكشأ جيأةمته  مر ياما لععهمملث لععختممي " قمح لعب ل". 

 ث.خامسًا: المصطلحات المستخدمة في البح
 لعجتلكشأ) لعتسثو لععت تكي(.  -1 

جيا ي لعتسا لعبشيمحي جاتلكشيأ يا يي يصيث تل دج  تسيثو دج ربيم ي جهيث  graphهث لعجتلف     
يمأ لعصثم لعتي فتا ي فم هم بمستخحلو لع مسب لالعي جلعتي يشعل لعتسث مث لعتثييش شي )لألجعشيي( جمسيثو 



 

لعجييثاي كعييم يسييتخحو حفيي  لعتابمييت ع  ييممي تعيير  عمشييي لعةتيييثن لععت تكييي ج تيير لعصييثم لع ُشُشييي  معشييي 
 (  67س ب لعصثم جيمث  هم جيظمممهم ج امعجميهم  ن خ ل لع مسب ل عي)لعةعبمثيت(. ) 

"هيييث فييين تحتيييم  لعةاميييت  ييين لعُعست سيييخمث عاعيييل ف يييي جل يييح دج لعجبم يييي بمعرثلعيييب ، ربم يييي لعةتمبيييي ، دل 
 (380:  59لست سمخ عرجي  متثيي". )

 لث لعب ل : تاتل 
 .حثأواًل : منهج الب

لستخح ت لعبم اي لعع هج لعتجت بي عع مسبته عجبشاي ه ل لعب ل  ن  مل لعتصعشا لعتجت بي لع ل 
ياتعح  مي لعُشمف لعربمي جلعباحل ععجعث تمن ت حلهعم يجت بشي بمستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ جلألختة 

 يمبجي بمستخحلو لألسمثب لعترممحل . 
 .جتمع وعينه البحثثانيًا : م
 مجتمع البحث. -1       

يا لختشمم  جتعع لعب ل بمعجت ري لعاعحيي  ن رمعبمث لعفتقي لعامحشي بممشي لعتتيشي لعت ميشي بعحف ي 
 ( رمعبي.75و جلعبمعغ  حاهن )2010/2011ام اي لعع ثكشي, جلععرمحلث  عمامو لعجم اي  -لعسمالث 

 عينه البحث. -2
 ل بمعجت ري لعاعحيي  ن رمعبمث لعفتقي لعامحشي بممشي لعتتيشي لعت ميشي بعحف ي لعسمالث يا لختشمم  م ي لعب

 ن لععجتعع  ٪80( رمعبي ب سبي60ام اي لعع ثكشي جقح بمغ  جا لعام ي قبل يجبمق لعبتحم ج لعتامشعر ) -
عتجبمق ( رمعبمث  ن  م ي لعب ل   ح ل 10لألصمي عمام ي ، ةا قم ت لعبم اي بجستباما  حا ) 

( رمعبي ةا قسعت  50جنعأ عمععممستهم ععبي كتي لعمح جي عأ دصب ت لعام ي لألسمسشه )  ٪ 13,33ب سبي
  -بمعجت ري لعاشثلئشي  مر لع  ث لعتمعر :

 ( رمعبي لعتر لستخح ت لعةعبمثيت اتلكشأ.25لععجعث ي لألجعر )لعتجت بشي ( ج حاهم ) -د 
( رمعبي لعتر خلات ألسمثب لعشت  لعمفظر جدال  25حاهم )لععجعث ي لعامحشي ) لعلمبجي ( ج  -ب 

( د حلا دفتلا  م ي لعب ل عمحملسي  2لع عثن  لعاعمر جلألسمثب لعترممحة فر لعتاما. ج ثيح احجل) 
 ( 2احجل)     لألسمسشي جدفتلا  م ي لعحملسي لإلستج عشي.

 توصيف مجتمع وعينه البحث
 75ن=                                                                          

 النسبة المئوية العدد المجموعة م

 ٪33.33 25 الضابطة 1

 ٪33.33 25 التجريبية 2

 ٪20 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الدراسات اإلستطالعية                                                                                                          3

 ٪13.33 10 الطالبات المستبعدات 4

 ٪100 75 اإلجمالى 5



 

( د حلا دفتلا  م ه لعب ل عمحملسي لألسمسشي لع فن يا تاتل  لعُشمسمث  ممهن  2فتلح  ن احجل) 
جك عأ دفتلا  ٪66,66( خعسثن رمعبي ب سبي 50فر لععت متلث لععختممي "قمح لعب ل" جقح بمغ  حاهن )

 ن تاعمعر  جتعع  ٪ 20( خعسي  شت رمعبه ب سبي 15عشي لعبمعغ  حاهن) م ه لعحملسي لإلستج 
(  شتي ب سبي  10لعب ل ج ن خمم  دفتلا لعحملسي لألسمسشي جك عأ  حا لعجمعبمث لععستباحلث  حاهن )

  ن تاعمعر  جتعع لعب ل.  13,33٪
 .أسباب اختيار العينة -3
 عا يسبق عهن ياما  همملث ععبه كتي لعمح. -
 فت  حا كبمت  ن لعجمعبمث يعمن يجبمق لعبتحم ج لعتامشعي  ممها.يثل -
 يرثو لعبم اي بتحم    ماي كتي لعمح عمفتقي لعامحشي ب مث بمعةمشي  عم يسهل  عمهم. -
 يثلفت كمفي لإل ممحشمث لعتي يسم ح  مي ي رمق دهحلف لعب ل. -

( 65، لالستج عشي( جلعبمعغ  حاهن )جقح قم ت لعبم اي بجيجما لعتجمح  عام ه لعب ل )لألسمسشي     
 رمعبي عمتأكح  ن جقث هم ي ت لعع   ر لإل تحلعي جنعأ في لععت متلث لعتمعشي :

 .تجانس عينة البحث -4
عمتأكح  ن جقث  دفتلا  م ي لعب ل ي ت لعع   ر لإل تحلعر ، قم ت لعبم اي بجاتل  لعتجمح  بمن دفتلا     

 (  3عختممي جنعأ كعم فثي ي احجل مقا ) م ي لعب ل فر باا لععت متلث لع
 65ن =    المختارة البحث )األساسية،االستطالعية( فى بعض المتغيراتتجانس أفراد عينة 

 المتوسط وحدة القياس المتغـــــيرات

 

 الوسيط

 

االنحراف 

 المعياري

 االلتواء

 

ت
سا

يا
لق
ا

 

 1.94 0.24 18.00 18.08 السنتيمتر الطول

 0.615 5.47 161.00 162.63 مالكيلو جرا الوزن

 0.291 - 6.14 62.00 61.28 السنة السن

 0.375 - 8.38 87.00 86.25 الدرجة الذكاء

ـه
يـ
دن
لب
 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

 

 0.218 - 0.60 6.59 6.58 الثانية م من البدء الطائر. 30اختبار العدو 

 0.945 - 0.19 1.49 1.38 المسافه  اختبار الوثب العريض من الثبات.

اختبااار الجلااوس ماان الر ااود ماان وضااع 

 .ثنى الركبتين 
 0.559 6.98 21.00 22.54 العدد

 ياردة جرى.600اختبار 

 
 0.643 0.37 2.50 2.61 الثانية

 0.768 0.76 25.46 25.46 الثانية م.4.5×3جري الزجزاجى بطريقه بارو

 ثنى الجذع أماما أسفل

 

 

 0.409 - 3.40 10.00 9.69 السنتيمتر

ت 
را

با
خت

ال
ا

ـة
ري

ها
لم

ا
 

اختبااااااااارالتنطيط المسااااااااتمرمع تغياااااااار 

 محاوالت(. 3اإلتجاهات )

 

 الثانية
38.69 38.56 2.71 0.344 

اختبار التمرير الكربااجى  واإلساتالم مان 

 اإلرتكاز على الحائط.
 0.421 - 4.85 20.00 18.12 العدد

 0.148 - 1.01 17.00 16.22 الثانيةاختبااار التمرياار الكرباااجى واإلسااتالم ماان 



 

 ة(.الجرى )ذهاباً وعود

اختبااار التيااويب بالوثاااب الطوياال علاااى 

 كرات. 6هدف محدد من خالل 
 0.053 - 0.77 1.00 1.03 العدد

 االختبارات المهاريـة - االختبارات البدنيــه -القياساتعت ميتلث  " دن  ام ل لالعتثل  ع(  3فتلح  ن احجل )
خمييث  م ييي لعب ييل  يين لعتثت اييمث كمييت (  عييم فييحل  ميير  3 ±بييمن ) تث  ييم ألفييتلا  م ييي لعب ييل قييح لح صيي" 

 . لال تحلعشي ج حل ك عأ  مر يجمح  دفتلا  م ي لعب ل فر ه ه لععت متلث
 ( 4جدول) 

 65ن =  التوصيف االحصائي ألفراد عينة البحث فى االختبار المعرفي قيد البحث

 محاور االختبار المعرفي
وحدة 

 القياس
 وسيطال المتوسط

اإلنحراف 

 المعياري
 اإللتواء

 0.014 - 0.65 2.00 2.03 الدرجة الثقافة

 0.025 0.63 1.00 0.97 الدرجة التاريخ

 0.222 - 1.49 13.00 12.83 الدرجة المهارات األساسية

 0.107 - 0.81 3.00 2.86 الدرجة القانون الدولي

 0.252 2.18 19.00 18.68 الدرجة المجموع الكلي لالختبار

 مل دن  ،لالختبمم لععاتفي قمح لعب ل ( يجمح  دفتلا  م ي لعب ل في  4 فتلح  ن احجل )
(  عم يا ي ت تحلعشي يثت ع دفتلا لعام ي في 3)± بمن  عع مجم لالختبمم لح صتثلإلعتييييييثل   ثقشا  ام  

 .لالختبمم لععاتفي قمح لعب ل

 تكافؤ مجموعتي البحث. -5
االعي لعفتجو  اعتةمفإ بمن  جعث تي لعب ل لعتجت بشي جلعلمبجي ، قم ت لعبم اي بجيجمعت رمق ل           

 ( 5بمن لععجعث تمن فر لعُشمف لعربمي فر باا لععت متلث لععختممي جنعأ  م فثي ه احجل مقا ) 
 ( 5جدول) 

 التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات المختارة
 25=  2= ن  1ن

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

 يمة " 

 ع± –س ع± –س ت"

ت
سـا

يا
لق
ا

 

 1.61 0.12 0.07 18.16 0.03 18.04 السنتيمتر الطول

 الوزن
الكيلو 

 جرام
162.54 1.19 161.98 0.92 0.56 0.37 

 1.64 2.78 1.08 59.12 1.30 61.90 السنة السن

 0.68 1.56 1.52 87.88 1.71 86.32 الدرجة الذكاء

ت 
را

با
خت

ال
ا

ـة
يــ

دن
لب
ا

 

م ماااان  30اختبااااار العاااادو 

 البدء الطائر
 0.22 0.04 0.52 6.51 0.57 6.55 الثانية

اختبار الوثاب العاريض مان 

 الثبات.
 0.58 0.02 0.03 1.39 0.04 1.37 المسافه

 0.59 1.20 1.19 22.12 1.64 23.32 العدداختبار الجلوس مان الر اود 



 

 ضع ثنى الركبتين .من و

 ياردة جرى.600اختبار 

 
 1.28 0.13 0.07 2.69 0.06 2.56 الثانية

جاااري الزجزاجاااى بطريقاااه 

 م.4.5×3بارو
 0.58 0.11 0.12 25.50 0.15 25.39 الثانية

 1.20 1.12 0.52 8.96 0.77 10.08 السنتيمتر ثنى الجذع أماما أسفل

ـة
يـ
ار

ه
لم

 ا
ت

را
با
خت

ال
ا

 

اختبارالتنطيط  المستمر مع 

 3تغيااااااااااار اإلتجاهاااااااااااات )

 محاوالت( .

 

 0.19 0.08 1.42 38.81 1.51 38.73 الثانية

اختباااار التمريااار الكربااااجى  

واإلستالم من اإلرتكاز على 

 الحائط.

 0.29 0.40 4.61 18.24 4.94 18.64 العدد

اختباااار التمريااار الكربااااجى 

الجاااااارى  واإلسااااااتالم ماااااان

 )ذهاباً وعودة(.

 0.92 0.24 0.92 16.56 0.95 16.32 الثانية

اختباااار التياااويب بالوثاااب 

الطويااال علاااى هااادف محااادد 

 كرات. 6من خالل 

 0.37 0.08 0.76 1.00 0.76 1.08 العدد

 2.01( =  0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( بييمن 0,05  ييحل  سييتثة االعييي )ت صييمئشًم تحييه يثاييح فييتجو كمييت العييي (  5 فتلييح  يين اييحجل )  
ـــه -القياســاتعت مييتلث  " لععجعييث تمن لعتجت بشييي جلعلييمبجي ع ــارات البدنيـ ـــة - االختب ــارات المهاري ألفييتلا  " االختب

 . م ي لعب ل ،  عم فحل  مر يةمفإ لععجعث تمن فر يمأ لععت متلث 
 ( 6جدول ) 

 الضابطة داللة الفروق بين مجموعتى البحث التجريبية و 
 25=  2= ن  1ن          فى االختبار المعرفي قيد البحث                                

 المتغير
الفرق بين  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 المتوسطيين

  يمة

 ع±  س/ ع±  س/ " ت " 

 0.46 0.08 0.54 2.04 0.68 1.96 الثقافة

 0.23 0.04 0.61 1.04 0.65 1.00 التاريخ

 0.37 0.16 1.51 13.04 1.54 12.88 المهارات األساسية

 0.68 0.16 0.84 2.96 0.82 2.80 القانون الدولي

 0.69 0.44 2.38 19.08 2.08 18.64 المجموع الكلي لالختبار

 2.01( =  0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )  

العي ت صمئشًم بمن  جعث تر لعب ل لعتجت بشي  ( تحه يثاح فتجو كمت 6فتلح  ن احجل ) 
 جلعلمبجي فر لالختبمم لععاتفي قمح لعب ل ،  عم فحل  مر يةمفإ  جعث تر لعب ل فر يمأ لالختبمم .

 .وأدوات جمع البياناتوسائل  -ثالثا
عجعع لععامث مث جلعبشمحمث لععتامري به ل لعب ل تعر جسمئل جداجلث جقح مل ت  الباحثةلست حث  

 -:عبم اي دن يتثلفت فمهم لعشتجط لعتمعشيل
 دن يةثن سهمي لعت فم  جدن يتثلفت داهزي لعُشمف. -



 

 دن يةثن فامعي فر يشخشا لعجثلحب لعع حاي عمب ل.-
 لعابمث(. -دن يتثلفت فمهم لععامفمت لعامعشه)لعصحو-
 أجهزة للداللة على معدالت النمو وتمثلت فى القياسات التالية: -أ

   ر: بمعتاث  تعر يمم خ لععم ا)ألقتب س ي(.لعاعت لعز  -
 لعجثل: بثلسجي تستخحلو اهمت لعتستم تمت)ألقتب س تشعتت(. -
 لعثتن: بثلسجي لععمزلن لعجبر)ألقتب كممث اتلو(. - 
 األدوات المستخدمة فى البحث: -ب
 كتي فح. 25 -                         ماب كتي فح. -
  سجتي  حماي عُشمف لععتجحه"بمعس تشعتت". -                        سم ه تيرمف. -
  ت ط قشمف عمعسمفي "بمأل تمم". -                         ربم مت.  -
  مخا لعتعت ت. -                         مئط د م .-                            دقعم . -
 ( 1استمارات تسجيل البيانات مرفق ) -جـ

بتصعشا لستعمملث يسجمل لعُشمسمث لعخمصي بمعب ل،  مل فتثلفت بهم لعبسمري جسهثعي  الباحثةقم ت 
 جاقي جست ي لعتسجمل  ن دال يجعشع لعبشمحمث جاحجعتهم ععامعجتهم ت صمئشًم جهر :

 لعثتن (.  -لعجثل -لستعممي يسجمل قشمسمث لعجمعبمث )لعسن -
 (. يشلستعممي يسجمل قشمسمث لعجمعبمث فر لععت متلث ) لعبحح -

 لستعممي يسجمل قشمسمث لعجمعبمث فر لععت متلث ) لععهمم ي (.  -

 )لع كم  جلعت صمل لععاتفي (. ثلستعممي يسجمل قشمسمث لعجمعبمث فر لختبممل -
 استمارة استطالع آراء الخبراء)االستبيان(: -د

ي لعميح جلالختبيمملث بتصعشا لستعمملث لستج   )مل  لعسماي لعخبتل  في  جيمالث ععبيه كيت  الباحثةقم ت     
 ( جنعأ عت حفح: 2جلععرمفش  جلعع مهج جرتو لعتحم    تفق ) 

 (. 3 مثحمث   مصت لعمشمقي لعبححشي لعخمصي بمعبه كتي لعمح  تفق )  -
 (. 4لالختبمملث لعتي يُش   مثحمث   مصت لعمشمقي لعبححشي لعخمصي ععبه كتي لعمح  تفق )  -
في ععبه كتي لعمح عجمعبمث لعفتقي لعامحشي ب مث بممشي لعتتيشي لعت ميشي  لختبمملث لععهمملث" قمح لعب ل" -

 (. 5ام اي لعع ثكشي  تفق ) 
 (. 8ي حفح   مجم لختبمم لعت صمل لععاتفي جلألهعشي لع سبشي عةل   ثم  تفق )  -
 (. 9ي حفح  حة صحو عبمملث لالختبمم لععاتفي ج  مسبتهم عمع مجم  تفق)  -
 الختبارات قيد البحث :المتغيرات وا -هـ
 ( 4اختبارات عناصر اللياقة البدنية: مرفق)  -أ



 

 :تحديد مكونات الصفات البدنية الخاصة بلعبه كرة اليد 
لععت مييتلث لعبححشييي قمييح لعب ييل  يين خيي ل لعتاييث  تعيير لعحملسييمث جلععتلاييع لعامعشيييي  الباحثــة ييحاث        
( مج ي فمهم لإليمفي  3بثياهم في لستعممي  تفق ) ( ةا قم ت  52(، )  36( ، ) 31( ،) 30لعتمعشي )

( جنعأ  2( خبتل  في  جمل ععبه كتي لعمح  تفق )  5جلع  ف بعم ف مسب مدة لعخبمت جيا  تيهم  مر ) 
( فثيح دها  مثحمث   مصت لعمشمقي لعبححشي لعخمصي بمعبه كتي لعمح  7عت حفح دها ه ه لععمثحمث جاحجل ) 

  هم.جلع سبي لععئث ي عةل  
 (7جدول )

 آراء الخبراء حول أهم مكونات الصفات البدنية الخاصة بلعبه كرة اليد.
 النسبة المئوية التكرار مكونات عناصر الليا ة البدنيه م

 السرعة 1

 ٪100 5 السرعة اإلنتقاليه. -

 ٪40 2 سرعة رد الفعل -

 ٪40 2 السرعة الحركية. -

 القوة 2
 ٪40 2 القوة العضلية العظمى. -

 ٪100 5 القوة المميزة بالسرعة. -

 التحمل 3 

 ٪100 5 التحمل الدوري التنفسي. -

 ٪40 2 تحمل القوة العضلية. -

 ٪40 2 تحمل السرعة. -

 ٪100 5 تحمل القوة العضلية 4

 ٪20 1 التوافق 4

 ٪100 5 الرشا ة 5

 ٪100 5 المرونة 6

 ٪20 1 الد ة 7

 ٪40 2 التوازن 8

( دن لع سيبي لععئث يي عت حفيح  مثحيمث   مصيت لعمشمقيي لعبححشيي لعخمصيي بمعبيه كيتي لعميح  7تلح  ن احجل) ف
(  يين )مل  لعسييماي لعخبييتل  الختشيييمم ٪ 100(جقييح لميلييت لعبم ايييي ب سييبه)٪ 100-  ٪20يتلج ييت  ييمبمن)

  مثحمث   مصت لعمشمقي لعبححشي جهر كعم فمي:
 لعست ي لإلحترمعشه. -
 زي بمعست ي.لعرثي لعععم -
 ي عل اجمل ي فسي. -
 .ي عل لعرثي لعالمشه -
 لعت مقي .                                           -
 لععتجحي. - 
 
 



 

 ةتحديد اختبارات عناصر اللياقة البدني: 
 بجاتل   سح  تااي عمحملسمث لعسمبري جلععتلاع لعامعشي لععتخصصي لعتمعشي الباحثةقم ت 

( في  جمل ععبه كتي لعمح جلالختبمملث جلععرمفش  عت حفح لالختبمملث لعتي  52(، )  36( ، ) 31( ،) 30)
يُييش  لععمثحييمث لعبححشييي لعخمصييي بمعبييه كييتي لعمييح جلستخمصييت دكاييت هيي ه لالختبييمملث لسييتخحل م عُشييمف يمييأ 

 مسيب مدة ( مج ي فمهم لإليمفي جلع  ف بعم ف 4لععمثحمث لعبححشي ةا قم ت بثياهم في لستعممي  تفق ) 
( جنعيأ  2( خبيتل  فيي  جيمل ععبيه كيتي لعميح جلالختبيمملث جلععريمفش   تفيق )  5لعخبمت جيا  تييهم  مير) 

( جلعجييييحجل لعتييييمعي فثيييييح )مل  لعخبييييتل   ييييثل دحسييييب  6عت حفييييح دحسييييب يمييييأ لالختبييييمملث لعبححشييييي  تفييييق ) 
لعميح جلع سييبي لععئث يي عةيل   هييم لالختبيمملث لعتيي يُيش   مثحييمث   مصيت لعمشمقيي لعبححشيي لعخمصييي بمعبيه كيتي 

 ( فثيح نعأ. 8جاحجل ) 
 ( 8جدول )

 آراء الخبراء حول أنسب اإلختبارات التي تقيس مكونات عناصر
 اللياقة البدنية الخاصة بلعبة كرة اليد

 م
مكونات عناصر 

 الليا ة البدنيه
 التكرار االختبارات المرشحة

النسب

ة 

المئو

 ية

 االختبارات المستخلية

1 

 رعة الس

الساااااااااااااااااااارعة  -

 االنتقاليـــة 

 5 متر من البدء الطائر . 30اختبار العدو  -
100

٪ 

متر  30اختبار العدو 

 من البدء الطائر .

 ٪20 1 م في منحنى. 22اختبار العدو  -

 ٪20 1 اختبار نيلسون الستجابة الحركية اإلنتقالية. -

2 

 

 القوة

القوة المميزة 

 بالسرعة

 ٪20 1 العمودي لسار جنت .اختبار الوثب  -

اختبااار الوثااب العااريض 

 من الثبات .

 )أفضل ثالث محاوالت(

 

 ٪20 1 اختبار القدرة العمودية للوثب )الشغل( . -

 اختبار الوثب العريض من الثبات . -

 )أفضل ثالث محاوالت(
5 

100

٪ 

( أل بعد مسافة بيد  800اختبار رمى كرة طبية) -

 ف.واحدة من الو و
1 20٪ 

3 
تحمااااااااال القاااااااااوة 

 العضليه

إختبااااار الجلااااوس ماااان  - - إختبار التعلق من وضع ثنى الذراعين. -

الر ااود ماان وضااع ثنااى 

الااركبتين ألكبرعاادد ماان 

 المرات حتى التعب.

 ٪20 1 ث( 10إختبار اإلنبطاح المائل من الو وف.) -

إختبااار الجلااوس ماان الر ااود ماان وضااع ثنااى الااركبتين  -

 من المرات حتى التعب. ألكبرعدد

4 80٪ 

 
 
 
 
 



 

 ( 8تابع جدول ) 
 أراء الخبراء حول أنسب اإلختبارات التي تقيس مكونات عناصر

 اللياقة البدنية الخاصة بلعبه كرة اليد

 م

مكونااااااااااااات 

عناصااااااااااااار 

الليا ااااااااااااااااة 

 البدنيه

 التكرار االختبارات المرشحة
النساااااااابة 

 المئوية
 االختبارات المستخلية

 

 

4 

 

 

التحماااااااااااااال 

وري الااااااااااااد

 التنفسي

  ٪20 1 متر . 400اختبار الجري  -

اختباااار الجاااري والمشاااي  

 متر . 600
 - - متر . 800اختبار الجري والمشي  -

 - - متر .)ذهاباً وإياباً( 55×  5اختبار الجري المكوكي   -

 ٪80 4 متر . 600اختبار الجري والمشي   -

 الرشا ة 5

م  4.5× م 3ريقاة باارو اختبار الجاري الزجزاجاى بط -

 ثالث دورات.

اختبااار الجااري الزجزاجااى  80٪ 4

 4.5× م 3بطريقاااة باااارو 

 - - مترمحاوله واحدة فقط . 9اختبار الجري الزجزاجى  - م ثالث دورات.

متاار محاولااه واحاادة  15اختبااار التنطاايط لزجزاجااى   -

 فقط 

1 20٪ 

 المرونة 6

الو ااوف محاولااه  اختبااار ثنااى الجااذع أمامااا أساافل ماان -

 واحدة فقط .

اختبااار ثنااى الجااذع إمامااا  80٪ 4

 أسفل من الو وف

اختبااااار رفااااع الكتفااااين ماااان وضااااع االنبطاااااح ثااااالث  -

 محاوالت.

- - 

 ٪20 1 اختبار مرونة مفيل الكتف بواسطة شريط القياس .  -

ختبمملث لعتيي يُيش   مثحيمث   مصيت ( دن لع سبي لععئث ي   مل  لعخبتل  عت حفح دحسب لال 8فتلح  ن احجل ) 
ــة ( جقييح لميلييت ٪ 100-  لعمشمقييي لعبححشييي لعخمصييي بمعبييه كييتي لعمييح يتلج ييت  مبمن)صييفت ( ٪ 80ب سييبه )الباحث

 فأكات  ن )مل  لعسماي لعخبتل  إلختشمم لالختبمملث لعبححشي.
 ( 5االختبارات المهارية : مرفق )  -ب   
 ارات" قيد البحث":تحديد اختبارات األداء المهارى للمه 

 ( 31( ،) 30بجاتل   سح عمحملسمث لعسمبري جلععتلاع لعامعشي لععتخصصي لعتمعشي ) الباحثةقم ت  
( في  جمل ععبه كتي لعمح عت حفح لالختبمملث لعتي يُش  لألال  لععهممة عمعهمملث لععختممي "قمح  52(، )  36)  

 لعب ل" جهر كعم فمي:
 لعت جشط لععستعت عمةتي. -
 تعت تي لعةتيماشه جلإلست و  ن لإلميةمت.لع -

 لعتعت تي لعةتيماشه جلإلست و  ن لعجتة. -

 لعتصث ب  ن لعثةب لعجث ل. -
( مج ي فمهم لإلييمفي جلع ي ف بعيم ف مسيب مدة  5بثياهم في لستعممي  تفق )  الباحثة ةا قم ت        

( نعيييأ عت حفيييح دحسيييب يميييأ  2) ( خبيييتل  فيييي  جيييمل ععبيييه كيييتي لعميييح  تفيييق  5لعخبميييت جييييا  تييييهم  مييير ) 



 

(  9( جايييحجل )  7لإلختبيييممث لععهمم يييي عجمعبيييمث لعفتقيييي لعامحشيييي ب يييمث بممشيييي لعتتيشيييي لعت مييييشي  تفيييق )  
 فثيح )مل  لعسماي لعخبتل   ثل دحسب لإلختبمملث لععهمم ي جلع سبي لععئث ي عةل   هم.

 ( 9جدول) 
 باتآراء الخبراء حول أنسب االختبارات المهارية لطال

 الفرقة الثانية بنات بكلية التربية الرياضية 
 التكرار اإلختبارت المرشحة المهارات م

النسبة 

 المئوية

االختبارات 

 المستخلية

1 

 التنطيط

 المستمر

 للكـرة.

 التنطيط المستمرمع تغيير اإلتجاهات. -

 (محاوالت 3عدد المحاوالت: )
4 80٪ 

التنطيط المستمرمع 

تغييااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

اإلتجاهات.عاااااااااااادد 

 محاوالت:ال

 (محاوالت 3)

 ٪20 1 متراً.)محاولة واحدة فقط (.30اختبار تنطيط الكرة لمسافه   -

م فااى خااط متعاارل محاولااة  15اختبااار تنطاايط الكاارة لمسااافه  -

 واحدة فقط .
- - 

2 

التمرياااااااارة 

الكرباجياااااه 

واإلسااااااتالم 

مااااااااااااااااااااان 

 اإلرتكـاز.

مترلمادة  3 التمرير واإلستالم للكرة على حائط يبعد عن الطالب -

 ثانية.30
5 100٪ 

التمريااار واإلساااتالم 

للكااارة علاااى حاااائط 

 3يبعد عان الطالاب 

 ثانية.30مترلمدة 

 

 

 10متار  3التمرير واإلستالم للكرة على حائط يبعد عن الطالب  -

 مرات.
- - 

التمرير على الحدود الخارجيه لخط الرميه الحرة من العب إلى  -

 ورة.د 20آخر)ذهاباً وعوة( لعدد
- - 

 ( 9تابع جدول) 
 آراء الخبراء حول أنسب االختبارات المهارية لطالبات

 الفرقة الثانية بنات بكلية التربية الرياضية 
 التكرار اإلختبارت المرشحة المهارات م

النسبة 

 المئوية

االختبارات 

 المستخلية

3 

التمرياااااااارة 

الكرباجياااااه 

واإلسااااااتالم 

مااااااااااااااااااااان 

 الجــرى.

الجرى )ذهاب فقط( لليمين واليسار محاولاة  اختبار التمرير من -

 واحدة فقط.
اختباار التمريار ماان  20٪ 1

الجرى)ذهابااااااااااااااااااً 

وعااااااودة( لليمااااااين 

واليساااااار محاولاااااة 

 واحدة فقط.

اختباااار التمريااار مااان الجرى)ذهابااااً وعاااودة( لليماااين واليساااار  -

 محاولة واحدة فقط.
4 80٪ 

تجاااة واحااد فقااط اختبااار التمرياار ماان الجرى)ذهاباااً وعااودة( أل -

 محاولة واحدة فقط.
- - 

4 

التيااااااويب 

مااـن الوثااب 

 الطـويل.

كرات على هدف محادد مان مساافة  6التيويب بالوثب الطويل  -

 متر. 9
4 80٪ 

التيااااويب بالوثااااب 

كااااارات  6الطويااااال 

علاااى هااادف محااادد 

 م. 9من مسافة 

كارات مان منتياف ملعاب  10اختباار تياويب بالوثاب الطويال  -

 كرة اليد.
1 20٪ 

اختبار تنطيط الكرة ثم التيويب بالوثب الطويل محااولتين فقاط  -

 من منتيف الملعب.
- - 

( دن لالختبمملث لعتي يا لستخ صهم جلستخحل هم فيي لعب يل   هيم لختبيمملث ييا  تييهم  9فتلح  ن احجل )  
لعب ييل ب يم   ميير )ملئهيا كعييم يييا  مير لعخبييتل  ج  هيم لختبييمملث دخيتة دقتت هييم لعسيماي لعخبييتل  جييا لسييتخحل هم فيي 

لعابيييمث( عمتأكيييح  ييين صييي  متهم جسييي  ه لسيييتخحل هم فيييي  -تايييتل  لععايييم  ث لعامعشيييي عهييي ه لالختبيييمملث )لعصيييحو



 

لعب ل.كعيييم فتليييح دن لع سيييبي لععئث يييي  مل  لعسيييماي لعخبيييتل  عت حفيييح دحسيييب لالختبيييمملث لععهمم يييي عجمعبيييمث لعفتقيييي 
( جقيييح ٪ 100-ام ايييه لعع ثكشيييي يتلج يييت  يييمبمن )صيييفت–مييييشي بعححشيييه لعسيييمالث لعامحشيييي ب يييمث بممشيييي لعتتيشيييي لعت 

 ( فأكات  ن )مل  لعسماي لعخبتل  إلختشمم لالختبمملث لععهمم ي٪ 80ب سبه ) الباحثة لميلت
 (12)إعداد الباحثة ( مرفق): اختبار التحصيل المعرفي -جـ 

في  تي يخت  في صثميه لع همئشي لعت صمل لععاتفي دة م  ت حلاه بعتل ل  ختم ميعت لختبم 
  -جيتمخا ه ه لعخجثلث كشعم فمي :

 :تحديد الهدف من االختبار -1
ي صيمل لعجمعبيمث  م يي لعب يل فيي لألهيحلف لععاتكشيي فيي   ستثة  فهحف ه ل لالختبمم تعي قشمف 

 " لععهمملث لععختممي قمح لعب ل". كتي لعمح ععبهباا لععهمملث لألسمسشي في 
 :م لمحتوي االختبارإعداد تخطيط عا 

جلعي ل يحمسيه رمعبيمث  كيتي لعميحبت ممل لعع تثل عمعهمملث لععختممي " قمح لعب يل "ععيماي  الباحثةقم ت   
 م يي لعب يل ، جفيي ييث  دهييحلف لإلختبيمم ييا لإل يحلا  ين خيي ل لعتايث  عمعتلايع لعامعشيي ع صيت لألباييما 

 كتي لعمح. ععبهث لعتئشسشي لعتي فتلع هم لعبتحم ج لعتامشعي عتاما  هممل
 :تحديد المادة العلمية -2

 مي ي حفيح لألهيحلف فيي دمييع   يمجم  يا ي حفح لععماي لعامعشي لعتي د تعل  ممهم لإلختبمم ب م لً    
  يييثم لععهيييمملث  – كيييتي لعميييح ععبيييه  يييثم ييييمم خ  – ععبيييه كيييتي لعميييحمئشسيييشي هيييي   يييثم لعارمفيييي لعام يييي  ييين 

جنعيأ يبايم عمعي هج لععخصيا عمفتقيي  , لعيحجعي عمعبيه كيتي لعميح ريمحثن   ثم لع – كتي لعمح ععبهلألسمسشي في 
 جلععاتعح  ن  جم  لعةمشي. لعامحشي 
 :تحديد األهمية النسبية لمحاور االختبار -3

  مجم  رتت ي عب م  لالختبيمم  4بتصعشا لستعممي الستج   )مل  لعخبتل  يشتعل  مي  الباحثةقم ت     
خبيتل  فيي  جيمل  10ي جلع  ف بعم ف مسب مدل لعخبمت جييا  تييهم  ميي مج ي فمهم لإليمف(  8 ) تفق 

جنعأ (  2  )ععبه كتي لعمح، جرتو لعتحم   بممشمث لعتتيشي لعت ميشي جلع مصممن  مي اماي لعحكتثمله  تفق 
 عت حفح:

  حل   مسبي لعع مجم لععرتت ي عب م  لالختبمم .  -         
 ثم  ن   مجم لالختبمم . لألهعشي لع سبشي عةل    -        

 وكانت نتيجة استطالع الرأي كما يلي :
  ثلفري اعشع لعخبتل   مي   مسبي لعع مجم عب م  لإلختبمم.   -
 ي حفح لألهعشي لع سبشي عةل   ثم . -



 

مل  لعخبتل  بمع سبي عمع مجم لععرتت ي عب م  لختبمم لعت صمل لععاتفي جلألهعشي )فثيح  ( 10)جاحجل 
  لع سبشي عهم.

 (10جدول)
 راء الخبراء لمحاور اختبار التحصيل المعرفيآلالنسبة المئوية 

فن لع سييييبي لععئث ييييي عع ييييمجم لالختبييييمم فرييييح  صييييل   ييييثم لععهييييمملث يبييييم(  10) فتلييييح  يييين اييييحجل      
 ععبه ن  كتي لعمح( بم عم  صل   ثم يمم خ ٪70 مي حسبه  ئث ي جقحمهم )د  مي  عمعبه كتي لعمحلألسمسشي 

 ( .   ٪5 مي لقل حسبي  ئث ي جقحمهم )  كتي لعمح
  .تحديد طرق صياغة عبارات االختبار -4

عتيي ي مجعيت ب يم  لالختبيمملث لععاتكشيي فيي لععجيمل لعت مييي  ين  ميل يا ي ممل باا لعحملسيمث ل 
 ( 11)  رتو صشمكي لععبمملث كعم هث  ثيح في احجل

 (11جدول رقم ) 
 بناء  طرق صياغة العبارات لبعض الدراسات التي تناولت
 االختبارات المعرفية في المجال الرياضي

 م
 التكملة الدراسات

 اليواب

 والخطأ 
 اليور

 يار مناالخت

 متعدد
 الترتيب المزاوجة

 * * * * * * م1993محمد السيد علي ميطفي  1

   *  *  م1996عالء العربي الدسو ي  2

 * * *  * * م1996كمال عبد الجابر عبد الحافظ  3

   * * *  م1998رشا محمد اشرف شرف  4

   *  *  م1998وائل عبد المعطي خلف هللا  5

   * * *  م2004مروة علي عبد هللا  6

   * * *  م2007ماجدة فتحي عبد الحميد 7

 2 2 7 4 7 2 التكرار 

  م فمي:  ( 11) فتلح  ن احجل
 لخت ف ل مل   ثل لستخحلو رتو صشمكي لععبمملث  في كل  ن ه ه لعحملسمث . -       
  ,ن  تاحا  مجلالختشم ,ليفمو كمعبشي لعحملسمث  مي لستخحلو رتو لعصثلب جلعخجأ -       
 سبق فقد وقع االختيار علي ثالثة أنواع من األسئلة وهي : ما  وبناء علي

  .دسئمي لعصثلب جلعخجأ -      

 النسبة المئوية محاور االختبار م

 ٪10 محور الثقافة العامة. 1

 ٪5 محور تاريخ كرة اليد. 2

 ٪70 محور المهارات األساسية في كرة اليد. 3

 ٪15 محور  انون كرة اليد. 4



 

 .دسئمي لالختشمم  ن  تاحا  -    
  .لألسئمي لععصثميلالختشمم  ن  تاحا بمستخحلو -      

    جقح مج ي في دسئمي لالختبمم لعشتجط لعتمعشي : -
 .ل تعمل لعمفظ ألكات  ن  حعثل ( و ح-لعثيث  في لعتابمت  -مسبتهم ععستثل عجمعبمث   -) لعشعثعشي 

 :إعداد وصياغة المفردات -6
 طبحملسي دحثل   فتالث لالختبمم لععثيثعشي ج تجط كتمبتهم ج عمشي ب م هيم جلعشيتج الباحثة  قم ت 

م لععتلايييع لعامعشيييي جلعحملسيييمث جلععثلصيييفمث لعثلايييب تيبم هيييم جنعيييأ جفيييق لعرثل يييح جلععثلصيييفمث لعتيييي نكتيهييي
 لعسمبري جي يم   ميي  يم سيبق ييا صيشمكي دسيئمي لالختبيمم جفريم عمرثل يح لعسيمبري ججيياهم فيي لسيتعممي فمصيمي

 عمتاتف  مي :  ( 9 تفق ) 
  حل   مسبي عبمملث لععُشمف عمع مجم لععختمفي . - 

  حل كفميي عبمملث كل   ثم جلععُشمف كمل . -    

 فييييتاي  ثت ييييه  مييييي لعع ييييمجم  60بج ييييحلا صييييثمي  بحئشييييي  يييين لععُشييييمف يلييييع تجقم ييييت لعبم اييييي  
     فثيح نعأ .  ( 12) لععستخمصي جاحجل 

 (12جدول)
 توزبع عبارات اإلختبار المعرفى علي المحاور المختلفة

 ونوع األسئلة في صورتها المبدئية . 
 المجموعة راألسئلة الميو اختيار متعدد اليواب والخطأ المحاور نوع األسئلة

 6 - 2 4 ثقافة عامة

 3 - 2 1 تاريخ اللعبة

 42 3   14 25 المهارات األساسية

 9 2 5 2  انون اللعبة

 60 5 30 35 المجموع

 .العرض على الخبراء -
 ييين  (10عبييممي جنعييأ  مييير  ييحا ) 60 ميييي  جلعيي ل د ييتعل ييتا لععُشيييمف فييي صييثميه لععبحئشيييي يييا   

 سييمب  الباحثــةاييمب  ييعبه كييتي لعمييح بممشييمث لعتتيشييي لعت ميييشي جقييح لسييتخح ت لعسييماي لعخبييتل  فييي قسييا لألع
 الباحثــةجعرييح قم ييت  ،مل  لعخبييتل  بهييحف لسييتخ ا لععبييمملث لألكاييت   مسييبي عةييل   ييثملع سييبي لععئث ييي  

جيييا لسييتباما لعابيييييمملث لعتييي مل  لعخبييتل  )  يين ٪70دكاييت  يين  حسييبه بجختشييمم لععبييمملث لعتييي  صييمت  مييي
 55( عبييمملث  جيمعتييمعر دصييبح  ييحا لععبييمملث لععربثعييي ) 5ت  ميير حسييبه دقييل  يين نعييأ ج ييحاها )  صييم

 . ح لععبمملث لععربثعي جلعع  جفي جفرًم  مل  لعخبتل فثي ( 13) جاحجل  (عبممي 
 
 



 

 ( 13جدول رقم)
 راء الخبراءآل طبقاً  والمحذوفةبيان بأعداد العبارات المقبولة 

 المجموع العبارات المقبولة محذوفةالعبارات ال المحاور م

 6 6 - الثقافة 1

 3 3 - التاريخ 2

المهارات  3

 األساسية
5 37 37 

 9 9 - القانون الدولي 4

جلسيييتبحلل لألسيييئمي لعع  جفيييي بأسيييئمي   مسيييبي جنعيييأ جفًريييم  مل   ختبيييممع ييييا ت يييحلا لعصيييثمي لععبحئشيييي ةيييا  
(  فيتاي جمج يي دن يةيثن لععفيتالث  ت ث يي ج تليع ي 55ر )لعخبتل   مل د تعل لالختبمم باح ياحفمه  م

  حا كبمت  ن لععامث مث. 
 .تعليمات االختبار -7

ياييح يامشعييمث لالختبييمم ل ييح  ثل ييل يجبشرييه  مييل فتتيييب  ممهييم جصييثل لععجمييثب عمجمعبييي جيمعتييمعي  
يييا  مرمعييي كعييلإلامبييي لعصيي ش ي جقييح مج ييي دن يةتييب يامشعميييه بم ييه سييمشعي جلييي ي ب مييل يبتاييح  يين لإل

ي حفح رت ري يسجمل لإلامبي لعص ش ي في  ممحهم في جمو لإلامبيي لععخصصيي  يع دهعشيي كتمبيي لعبشمحيمث 
 لععجمثيي في جمقي لإلامبي .

 .االختبار صالحية – 8
جنعأ  ععبه كتي لعمح ختبمم باح ت حلاه  مر  جعث ي  ن لعخبتل  فيع يا  تا لعصثمي لععبحئشي  

  .لعخبتل  لعسماي مل )يا تاتل  لعتاحف ث لع ت ي في يث  لالختبمم ععستثة لعجمعبمث ج  عمتأكح  ن ص  شي
 .تصحيح االختبار -9  

 ن ب ثا لالختبمم  خجأ .عةل ب ح تامبي يا ي حفح )اماي جل حي (عةل تامبي ص ش ي ج)صفت( عةل       
 حلو في يص شح لالختبمم.ختبمم ب مل يمثن جليح جسهل لالستخكعم يا ت حلا  فتم  يص شح ع 

 .تحليل مفردات االختبار -10
جنعيييأ برصيييح ي حفيييح صييياثيي لععفيييتالث جلعثقيييثف  ميييي  يييحل لإلسيييتج عشه ام يييي لعهيييث يجبشريييه  ميييي      

 .  جي حفح لعز ن لع تو ع امبي  مشه   مسبتهم
      ع ختبييمم  تفييق  جع سييمب  ام ييل لعسييهثعي جلعصيياثيي ععفييتالث لالختبييمم يييا يجبمييق لعصييثمي لععبحئشييي     

 لعامحشيي ج ين خيمم   م يه لعحملسيي لألسمسيشي( رمعبيي  ين رمعبيمث لعفتقيي ل15 مي  م يي  مثحيه  ين )( 10) 
بهحف يرمشا كل عبممي جلع ما  ممهم  ين  ميل سيهثعتهم جصياثيتهم جقيح ييا ي حفيح  ام يل سيهثعي جصياثيي 

 ايه  اظا لعحملسمث جلععتلاع لعاعمشي .( عربثل لععبمملث جنعأ جفرم ععم  ح 0,70 – 0,30 م بمن ) 



 

لعامشييم ٪27كعييم يييا  سييمب  ام ييل لعتعمييز جعم صييثل  مشييه يييا يتيمييب اماييمث لعام ييي يتيمبييًم ي متعشييًم عت حفييح 
لعييييححشم بهييييحف لعتعممييييز بييييمن لعجيييي ب لععتعمييييز ن فييييي لععجعث ييييي لعامشييييم جكمييييت لععتعمييييز ن فييييي  ٪27جكيييي عأ

(  0,30 اظييا لعحملسيمث جلععتلايع فرييح ييا ي حفييح  ام يل لعتعممييز)لععجعث يي لعيححشم، جربرييم ععيم د ييممث تعشيه 
( فثييييح  ايييم  ث لعسيييهثعي جلعصييياثيي جلعتعمميييز ععبيييمملث لالختبيييمم 14فيييأكات عربيييثل لععبيييمملث جايييحجل ) 

 لععاتفي عباا  همملث ععبه كتي لعمح.
 ( 14جدول ) 

 15ن=هارات لعبه كرة اليد م معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لعبارات اإلختبار المعرفي لبعض

( عبييمملث عييا ي رييق لعشييتجط لعخمصييي عربثعهم،جعيي عأ يييا  5( دن ه ييمك  ييحا )  14فتلييح  يين اييحجل ) 
 (. 48، 47، 41، 33، 24  فهم جهر عبمملث دمقمو )

ر م 

 العبارة
 معامل السهولة

معامل 

 اليعوبة

 معامل 

 التمييز
 ر م العبارة

معامل 

 السهولة
 معامل التمييز معامل اليعوبة

1 0.54 0.46 0.75 29 0.47 0.53 0.5 

2 0.47 0.53 0.75 30 0.67 0.33 0.75 

3 0.47 0.53 0.75 31 0.24 0.46 0.5 

4 0.34 0.66 0.5 32 0.6 0.40 0.75 

5 0.6 0.40 0.5 33 0.87* 0.13* -0.5* 

6 0.54 0.46 0.5 34 0.6 0.40 0.5 

7 0.47 0.53 0.75 35 0.47 0.53 0.75 

8 0.67 0.33 0.5 36 0.34 0.66 0.75 

9 0.6 0.40 0.5 37 0.47 0.53 0.5 

10 0.6 0.40 0.5 38 0.54 0.46 0.5 

11 0.67 0.33 0.75 39 0.67 0.33 0.5 

12 0.24 0.46 0.5 40 0.67 0.33 0.75 

 صفر* *0.80 *0.2 41 0.75 0.60 0.4 13

14 0.34 0.66 0.75 42 0.34 0.66 0.75 

15 0.54 0.46 0.5 43 0.47 0.53 0.5 

16 0.6 0.40 0.5 44 0.47 0.53 0.75 

17 0.4 0.60 0.5 45 0.47 0.53 0.5 

18 0.47 0.53 0.75 46 0.67 0.33 0.5 

19 0.54 0.46 0.5 47 0.27* 0.73* -0.25* 

 فر*ص *0.13 *0.87 48 0.5 0.53 0.47 20

21 0.6 0.40 0.5 49 0.34 0.66 0.75 

22 0.4 0.60 0.5 50 0.34 0.66 0.5 

23 0.34 0.66 0.5 51 0.6 0.40 0.5 

 0.75 0.53 0.47 52 صفر* *0.80 *0.2 24

25 0.8 0.20 0.75 53 0.4 0.60 0.5 

26 0.54 0.46 0.75 54 0.54 0.46 0.75 

27 0.67 0.33 0.5 55 0.4 0.60 0.75 

28 0.47 0.53 0.75     



 

( فثيييح  ييحا جدمقييمو لععبييمملث لعع  جفييي  يين لالختبييمم فييي صييثميه لععبحئشييي جفرييم ععاييم  ث  15جاييحجل )
 جلعتعممز.لعسهثعي جلعصاثيي 

 ( 15جدول)
 بيان بإجمالي عدد العبارات بعد الحذف وفقا لمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز

 المحاور م

عدد العبارات 

في اليورة 

 المبدئية

عدد 

العبارات 

 المحذوفة

 أر ام العبارات المحذوفة
إجمالي عدد العبارات بعد 

 الحذف

 6 - - 6 الثقافة 1

 3 - - 3 التاريخ 2

 32  48، 47،  41، 33، 24 5 37 لمهارات األساسيةا 3

 9  - - 9 القانون الدولي 4

 50 5 5 55 المجموع 5

( 55( دن  يحا عبيمملث لإلختبيمم فيي صيثميه لععبحئشيي بايح )مل  لعخبيتل  بم يت ) 15فتلح  ن ايحجل ) 
ن ةيا دصيبح  يحا عبيمملث ( عبمملث جفرًم ععايم  ث لعسيهثعي جلعصياثيي جلعتعمميز،ج  5عبممي جقح يا   ف ) 
( عبيممي ، تنن لعصيثمي لع همئشيي إلختبيمم لعت صيمل لععاتفيي دصيب ت ي تيثة  مير 50لإلختبمم باح لع  ف )

 (عبممي.  50)
 .تحديد الزمن الالزم لالختبار -11

ب سمب لعز ن لعتجت بيي جهيث عبيممي  ين  الباحثةع سمب ت ن لالختبمم في صثميه لع همئشي قم ت  
سيت تقته دجل رمعبيي جدخيت رمعبيي فيي لإلامبيي  ميي لالختبيمم فيي صيثميه لع همئشيي ةيا ييا اعيع لعيز ن لعي ل ل

لعيييز ن لعييي ل لسيييت تقته دجل رمعبيييي جدخيييت رمعبيييي جقسيييعته  ميييي لة يييمن السيييتختل  لععتثسيييط لع سيييمبي عيييز ن 
 ( 16)لالختبمم جهث لعز ن لعع مسب ع امبي  مي لالختبمم كعم هث  ثيح في احجل 

 ( 16جدول ) 
 لمتوسط الحسابي لزمن إختبار التحصيل المعرفيا

 الزمن المناسب المجموع الزمن التجريبي

 أخر طالبة زمن إجابة أول طالبة

 د يقة 15 د يقة 30 د يقة 20 د يقة 10

دن لعيييز ن لعع مسيييب ع امبيييي  ميييي لختبيييمم لعت صيييمل لععاتفيييي فيييي صيييثميه  ( 16)  فتليييح  ييين ايييحجل 
 اقشري. 15لع همئشي 
 .واألنطباعات الوجدانيةطوات تصميم أستمارة اآلراء خ -د

   ح يصعشا لستعممي دستج   ل مل  جلألحجبم مث لعخجثلث لعتمعشي. الباحثهليبات  
 
 



 

 تحديد الهدف من االختبار. -أ
" ح ث لعتاما عينة البحث التجريبيةفهحف ه ل لالختبمم تعر لعتاتف  مر )مل  جلحجبم مث دفتلا "        
 و لعةعبمثيت اتلكشأ جيأةمته  مر ياما لععهمملث لععختممي قمح لعب ل.بمستخحل

 صياغة وتحديد العبارات. -ب

باعل  سح  تااي عمحملسمث جلعب ثي لعسمبري  الباحثهفي يث    ثلن جدهحلف لعب ل قم ت         
لعتي يام  بمإليمفي تعر نعأ لعتاث  عشبمي لععامث مث لعحجعشي، يا صشمكي جي حفح  حا  ن لععبمملث 

" ح ث لعتاما  ن رت ق لستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ جيأةمته عينة البحث التجريبيةمدة جدحجبم  لعجمعبمث "
 مر ياما لععهمملث لععختممي "قمح لعب ل" ج تيهم  مر باا لعسماي لعخبتل  في  جمل  ما لع ف  جنعأ 

 (14دج لعتاحفل.  تفق )إلبحل  لعتدل في عبمملث لالستعممي سثلُ  بمع  ف دج لإليمفِي 

نلث لعخع  دجتلن عع مسبتهم عمب ل جقح مج ي في يصعشا لععبمملث  ليكرترت ري  الباحثةجلستخح ت 
"لألستعممي" دن يإاة تعر لع صثل  مر بشمحمث اقشري جدن يةثن لععبمملث بسشجي ج فهث ي جال يةثن  تكبي 

تأكح  ن صشمكي لععبمملث ج حة صحقهم في يتلعن دكات  ن  ا ر جل ح  تر ال يإاة تعر لعتحلخل جعم
قشمف ل مل  جلألحجبم مث لعثاحلحشي عمجمعبمث جيرثو لعجمعبمث بجبحل  لعتدل ح ث عبمملث لألستعممي جفق 

  مزلن يرحفت خعمسي.
 .(13) رقم  قاختبار القدرات العقلية لقياس مستوي الذكاء مرف-هـ

ــةت  لسييتخح ــذكاء لختبييمم  الباحث ــال ــةاللفظــي للمرحل ــة والجامعي ــد  لعيي ل قييمو بج ييحلاه ة الثانوي " جــابر عب
دقسيمو بميل   هيم سيتي  هج تةيثن  ين خعسي ( 13)  تفيق  .(و1993) جـابر ، محمـود أحمـد عمـر" الحميد

 شت ب حًل,جيُش  ب ثا كل قسا قحمي  رمشيه  تعيمفزي  تعاميه فيي لعريحمي  مير )فهيا لععايمحي لعم ث ي,لعتصي ش  
 لالستحالل لعاحال, لالستحالل بمعتعمةل لعم ثل(. لعمفظي, لالستحالل لعم ثل,

 .المعامالت العلمية إلختبارات المستخدمةفى البحث 

 اإلختبارات عناصر اللياقة البدنية البدنية: -أ
 :صدق اختبارات عناصر اللياقة البدنية 

 لثمم ععاتفي قيحمي لالختبي مفزبمستخحلو صحو لعتع لختبمملث   مصت لعمشمقي لعبححشييا  سمب صحو   
ع بييمن اماييمث لعجمعبييمث لععتعمييز ن جلع مييت  تعميز ن ب سييمب قييشا  تثسييجمث لعفييتجو بييمن لعتيشيي مفز ميي لعتعيي

عُشمسييمث لعجمعبييمث فييي لالختبييمملث جنيجييما  سييتثة لعحالعييي لإل صييمئشي ج اييتا اييحجل )  جلألاحيير أل مييرل
 (  ام ل صحو لالختبمملث.17

 
 
 



 

 ( 17جدول)
 واألدنى في اختبارات  دالله الفروق بين الربيع األعلى

 15=  2= ن  1ن          عناصر اللياقة البدنيه "قيد البحث"                            

 اختبارات عناصر الليا ة البدنيه
وحاااااااااااااااادة 

 القياس

 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة
الفااااارق باااااين 

 المتوسطين

  يمة

 " ت " 
 ع± -س ع± -س

مااان البااادء م  30اختباااار العااادو 

 الطائر
 *3.16 0.74 0.77 6.76 0.48 6.02 الثانية

اختباااااار الوثاااااب العاااااريض مااااان 

 الثبات.
 *3.33 0.15 0.16 1.39 0.07 1.54 المسافه

اختبااار الجلااوس ماان الر ااود ماان 

 وضع ثنى الركبتين .
 *2.10 4.67 6.67 21.93 5.42 26.60 العدد

 *3.77 0.31 0.31 2.40 0.08 2.09 الثانية ياردة جرى.600اختبار 

جااااااااري الزجزاجااااااااى بطريقااااااااه 

 م.4.5×3بارو
 *5.53 2.30 0.99 25.51 1.27 23.21 الثانية

 *3.93 3.54 2.68 10.73 2.22 14.27 السنتيمتر ثنى الجذع أماما أسفل

  2.05( =  0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

لععجعث ييي لعععمييزي جكمييت لعععمييزي عصييمعح لععجعث ييي  ( جاييثا فييتجو العييه ت صييمئشم بييمن 17فتلييح  يين اييحجل ) 
 لعععمزي في لختبمملث   مصت لعمشمقي لعبححشي  عم فحل  مر صحقهم.

 اختبارات عناصر اللياقة البدنية. ثبات 
لإلسيتج عشه  ام ييلع ميي  يجبمق لالختبمم جن ماي يجبشره هجت ربةبمث لالختبمم  ام ل  يا  سمب  

معبييه  يين رمعبييمث لعفتقييي لعامحشييي  يين حفيي   جتعييع لعب ييل جخييمم   م ييه لعب ييل ( ر15جلعتييي بم ييت  ييحاهم )
( دييمو جييا تيجيما  ام يل لالميبيمط  7لألسمسشي جكمحت لععحي لعفمصيمي بيمن لعتجبميق لألجل جلعتجبميق لعايمحي )

محي ( فثيح االعه لعفتجو بمن لعتجبشرمن لألجل جلعاي 18بمن لعتجبشرمن بمستخحلو  اماعه بمتسثن جاحجل ) 
 في لالختبمملث لعبححشه قمح لعب ل.

 
 
 
 
 
 
 



 

 (18جدول)
 معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني في اختبارات 

 15ن =         البحث دعناصر اللياقة البدنيه قي            
وحدة  اختبارات عناصر الليا ة البدنيه

 القياس

  يمة التطبيق الثاني التطبيق األول

 ع± -س ع± -س  " ر " 

 *0.912 0.79 6.55 0.77 6.76 الثانية م من البدء الطائر. 30اختبار العدو 

 *0.911 0.13 1.41 0.16 1.39 المسافه اختبار الوثب العريض من الثبات.

اختباااار الجلاااوس مااان الر اااود مااان وضاااع ثناااى 

 الركبتين .
 *0.879 4.70 21.40 6.67 21.93 العدد

 *0.898 0.29 2.34 0.31 2.40 انيةالث ياردة جرى.600اختبار 

 *0.838 0.71 25.60 0.99 25.51 الثانية م.4.5×3جري الزجزاجى بطريقه بارو

 *0.823 2.50 10.60 2.68 10.73 السنتيمتر ثنى الجذع أماما أسفل.

 0.514( =  0.05)  يمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة 

عمشمقيي لعبححشيه عهيم امايمث ةبيمث  معشيي  ميل دسيفتث لع تيمئج ( دن لختبيمملث   مصيت ل 18فتلح  ن ايحجل )
  ن جاثا لميبمط بمن لعتجبشرمن لألجل جلعامحي.

 الت العلمية لالختبارات المهارية.المعام -ب
 .صدق االختبارات المهارية 

 ميييي  لثععاتفيييي قيييحمي لالختبيييمم  مفزبمسيييتخحلو صيييحو لعتعييي لالختبيييمملث لععهمم ييييييييا  سيييمب صيييحو   
 أل ميرع لامامث لعجمعبمث لععتعمز ن جلع مت  تعمز ن ب سمب قشا  تثسجمث لعفيتجو بيمن لعتيشيبمن  مفزلعتع

(  19) العي لإل صمئشي فتلح نعأ  ن احجلعُشمسمث لعجمعبمث في لالختبمملث جنيجما  ستثة لعح جلألاحر
  ام ل صحو لالختبمملث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( 19جدول )
 ى فيدالله الفروق بين الربيع األعلى واألدن

 15=  2= ن  1ن               االختبارات المهارية" قيد البحث                           
 االختبارات المهارية

وحدة 

 القياس

الفرق بين  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

 المتوسطين

 يمة 

 ع± –س ع± –س "ت"

اختبااارالتنطيط المسااتمر مااع تغياار اإلتجاهااات  

  الت( .محاو 3)

 العدد
34.20 4.38 38.54 5.07 4.34 2.51* 

اختبااااار التمرياااار الكرباااااجى  واإلسااااتالم ماااان 

 اإلرتكاز على الحائط.

 العدد
21.07 3.19 17.07 5.24 4.00 2.52* 

اختبااااار التمرياااار الكرباااااجى واإلسااااتالم ماااان 

 الجرى )ذهاباً وعودة(.
 *4.25 1.33 0.95 15.49 0.76 14.16 العدد

يااويب بالوثااب الطوياال علااى هاادف اختبااار الت

 كرات. 6محدد من خالل 
 *7.64 1.87 0.51 1.40 0.79 3.27 العدد

 2.05( =  0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )  

( جاييثا فييتجو العييه ت صييمئشم بييمن لععجعث ييي لعععمييزي جكمييت لعععمييزي عصييمعح  19فتلييح  يين اييحجل )     
 لععهمم ي  عم فحل  مر صحقهم. لععجعث ي لعععمزي في لإلختبمملث

 .ثبات االختبارات المهارية 
لإلسيتج عشه  ام ييلع ميي  يجبمق لالختبمم جن ماي يجبشره هجت ربةبمث لإلختبمم  ام ل  يا  سمب  

( رمعبه  ن رمعبمث لعفتقي لعامحشي  ن حف   جتعع لعب ل ج ن خمم   م ه لعب ل 15جلعتي بم ت  حاهم )
( ديمو جيا تيجما  ام ل لالميبيمط  7لعفمصمي بمن لعتجبمق لألجل جلعتجبمق  لعامحي )  لألسمسشي جكمحت لععحي

( فثييح االعيه لعفيتجو بيمن لعتجبشريمن لألجل جلعايمحي  20بمن لعتجبشرمن بمستخحلو  اماعه بمتسثن جاحجل) 
 في لالختبمملث لععهمم ي قمح لعب ل.

 ( 20جدول )
 الثانيمعامل االرتباط بين التطبيقين األول و 

 15ن =            البحث دفي االختبارات المهارية "قي                   

 االختبارات المهارية
وحدة 

 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
  يمة  "ر "

 ع± –س ع± –س

 3اختبااارالتنطيط المسااتمر مااع تغياار اإلتجــاهــااـات )

  محاوالت( .

 العدد
38.54 5.07 36.71 4.16 0.977* 

اختبااار التمرياار الكرباااجى  واإلسااتالم ماان اإلرتكاااز 

 على الحائط.

 العدد
17.07 5.24 20.07 4.39 0.916* 

اختباااار التمريااار الكربااااجى واإلساااتالم مااان الجااارى 

 )ذهاباً وعودة(.

 العدد
15.49 0.95 14.89 0.85 0.799* 

اختبااار التيااويب بالوثااب الطوياال علااى هاادف محاادد 

 كرات. 6من خالل 

 عددال
1.40 0.51 1.53 0.52 0.764* 



 

 0.514( =  0.05 يمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة ) 

( دن لالختبمملث لععهمم ي عهم امامث ةبمث  معشي  مل دسيفتث لع تيمئج  ين جايثا  20فتلح  ن احجل)   
 لميبمط بمن لعتجبشرمن لألجل جلعامحي.

 عامالت العلمية لإلختبار المعرفى.الم -جـ
  االختبار المعرفي.صدق 

صييحو لاليسييمو لعيحلخمي ع ختبييمم لععاتفيير لعيي ة ل ييتعل  بمسييتخحلوصييحو لالختبييمم لععاتفيي  ييا  سييمب     
( عبيييممي بايييح  ييي ف لععبيييمملث لعتييير عيييا ي ريييق لعشيييتجط لعامعشيييي عربثعهيييم  جفريييًم ععايييم  ث لعسيييهثعي  50 مييير )

 -جلعصاثيي جلعتعممز جنعأ ب تا ل ير:
 يبمط بمن اماي كل عبممي جلععجعث  لعةمر عمع ثم لعتي يعامه لععبممي.تيجما  ام ل لالم  -

 تيجما  ام ل لالميبمط بمن اماي كل عبممي جلععجعث  لعةمر ع ختبمم لععاتفي. -    
 تيجما  ام ل لالميبمط بمن اماي كل   ثم جلععجعث  لعةمر ع ختبمم لععاتفي. -    

( رمعبييه  يين 15لعحملسييي لإلسييتج عشه جلعتييي بم ييت  ييحاهم ) م ييي مييل يييا يجبمييق لإلختبييمم لععاتفيير  ميير   
 (23، 22، 21)جلعجيييحلجل رمعبيييمث لعفتقيييي لعامحشيييي  ييين حفييي   جتعيييع لعب يييل جخيييمم   م يييه لعب يييل لألسمسيييشي

 يثيح صحو لإليسمو لعحلخمر ع ختبمم لععاتفر .
 

 ( 21جدول )
 15ن =  تي تمثله العبارةمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى للمحور ال

 محور المهارات األساسية محور الثقافة
محور القانون 

 الدولي

 ر م العبارة
  يمة

 " ر " 

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر " 

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر " 

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر " 

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر " 

1 0.656 1 0.612 13 0.642 25 0.633 1 0.614 

2 0.673 2 0.638 14 0.598 26 0.652 2 0.600 

3 0.602 3 0.641 15 0.604 27 0.631 3 0.625 

4 0.632 4 0.624 16 0.656 28 0.643 4 0.631 

5 0.598 5 0.615 17 0.635 29 0.630 5 0.615 

6 0.664 6 0.599 18 0.648 30 0.596 6 0.643 

 0.622 7 0.611 31 0.628 19 0.647 7 محور التاريخ

1 0.629 8 0.614 20 0.578 32 0.613 8 0.624 

2 0.610 9 0.600 21 0.621   9 0.609 

3 0.628 10 0.613 22 0.634     

  11 0.628 23 0.616     

  12 0.597 24 0.643     

 0.514( =  0.05 يمة " ر " الجد ولية عند مستوى داللة ) 



 

ماييي كييل عبييممي جلعحماييي لعةمشييي عمع ييثم لعتييي ( جاييثا لميبييمط الل ت صييمئي بييمن ا 21فتلييح  يين اييحجل)
 يعامه لععبممي،  عم فحل  مر صحو يعامل لععبممي عمع ثم . 
 (22جدول ) 

 15ن =  معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكلى لالختبار المعرفي
ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر "

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر "

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر "

ر م 

 رةالعبا

  يمة

 " ر "

ر م 

 العبارة

  يمة

 " ر "

1 0.645 11 0.629 21 0.625 31 0.628 41 0.648 

2 0.623 12 0.630 22 0.695 32 0.627 42 0.619 

3 0.678 13 0.648 23 0.658 33 0.629 43 0.635 

4 0.601 14 0.601 24 0.624 34 0.642 44 0.678 

5 0.648 15 0.624 25 0.638 35 0.636 45 0.655 

6 0.631 16 0.673 26 0.635 36 0.638 46 0.607 

7 0.587 17 0.639 27 0.629 37 0.649 47 0.600 

8 0.633 18 0.625 28 0.645 38 0.652 48 0.647 

9 0.635 19 0.614 29 0.631 39 0.678 49 0.639 

10 0.640 20 0.617 30 0.689 40 0.637 50 0.640 

 0.514( =  0.05مستوى داللة )   يمة " ر " الجدولية عند

( جاثا لميبمط الل ل صمئي بمن اماي كل عبممي جلععجعث  لعةمي ع ختبمم ،  22فتلح  ن لعجحجل ) 
  عم فحل  مر صحو يعامل يمأ لععبممي ع ختبمم قمح لعب ل .

 (23جدول ) 
 15ن =  معامل االرتباط بين درجة كل محور والمجموع الكلى لالختبار المعرفي

  يمة معامل االرتباط محاور االختبار المعرفي

 0.658 محور الثقافة العامة

 0.667 محور تاريخ اللعبة

 0.629 محور المهارات األساسية

 0.611 محور القانون

 0.514( =  0.05عند مستوى داللة )  ة يمة " ر " الجد ولي     

كل   ثم جلعحماي لعةمشي ع ختبمم ( جاثا لميبمط الل ت صمئي بمن اماي 23فتلح  ن احجل ) 
 لععاتفي ،  عم فحل  مر صحو يعامل لعع مجم ع ختبمم .

 ثبات االختبار المعرفي. 
 ام ل " دعفم "  بجستخحلو جيجبمق لالختبمم جن ماي يجبشره  بجستخحلوةبمث لالختبمم لععاتفي  يا  سمب      

( رمعبيه  ين رمعبيمث لعفتقيي لعامحشيي 15م يت  يحاهم )لعحملسيي لإلسيتج عشه جلعتيي ب  م ي الستجمبمثكتجحبمخ 
( فثيييي من ةبيييمث لإلختبيييمم  25، 24 ييين حفييي   جتعيييع لعب يييل جخيييمم   م يييه لعب يييل لألسمسيييشي جلعجيييحجالن )

 لععاتفر قمح لعب ل.
 



 

 (24جدول)
 دالله الفروق ومعامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني

 15ن = حث     تبار التحصيل المعرفي"قيد البفي اخ     

 محاوراالختبارالمعرفى
 التطبيق الثاني التطبيق األول

  يمة " ر "
 ع± –س ع± –س

 *0.695 0.59 2.07 0.70 1.93 الثقافة العامه

 *0.707 0.62 1.33 0.65 1.00 تاريخ اللعبة

 *0.645 1.13 13.13 1.29 12.40 المهارات األساسية

 *0.794 0.74 3.13 0.77 2.80 القانون الدولي 

 *0.967 2.02 18.67 1.96 18.13 المجموع الكلي لالختبار

 0.514( =  0.05 يمة " ر " الجدولية عند مستوى داللة )   

( دن لختبييمم لعت صيمل لععاتفييي عيه اماييمث ةبيمث  معشييي  ميل دسييفتث لع تييمئج  24فتليح  يين ايحجل )    
  ن جاثا لميبمط بمن لعتجبشرمن لألجل جلعامحي.

 15ن =     ألفا كرونباخ لمحاور االختبار المعرفيمعامل 
 قيمة معامل ألفا محاور االختبار المعرفي

 0.675 محور الثقافة العامة
 0.684 محور تاريخ اللعبة
 0.658 محور المهارات األساسية
 0.644 محور القانون 

 0.673 المجموع الكلي لالختبار
 0.514( =  0.05)  عند مستوى داللة ة يمة " ر " الجد ولي 

( دن اعشع   مجم لالختبمم لععاتفي يتعتع بُشا  معشي ععام ل دعفم  عم فحل  مر  25فتلح  ن احجل ) 
 ةبمث لالختبمم.

 رة اآلراء واألنطباعات الوجدانية.المعامالت العلمية ألستما-د
  .صدق المحكمين 

بممشيييمث لعتتيشيييي لعت مييييشي بهيييحف ييييا  يييتا لألسيييتعممي  مييير  يييحا  ييين لعخبيييتل  فيييي  ميييا لعييي ف  لعت مييييي 
دستج   )ملئها بشأن ص  شي ه ه لألستعممي ، ج حة     تهيم عمجمبيمث دفيتلا  م يي لععجعث يي لعتجت بشيي 
جنعييأ  يين  مييل جيييث  جسيي  ي جصييشمكي كييل عبييممي  يين لععبييمملث ، ج يي ف جياييحفل دج تيييمفي  ييم فتجحييه 

ت يييي ، جلعتيييي دح صيييتث فيييي ي مميييت صيييشمكي بايييا   مسيييبًم  ييين لععبيييمملث ، جقيييح ييييا  عيييل لعتايييحف ث لععرت
 . ٪100لععبمملث ، جقح جلفق لعخبتل   مر لععبمملث ب سبي 

 .ثبات األستمارة 



 

بتجبمق لألستعممي  مر رمعبمث لععجعث ي لعتجت بشي جنعأ بايح  يتجم دسيبث من  ين لسيتخحلو  الباحثهقم ت 
جبميق ع سيمب ةبيمث لألسيتعممي  عيم يشيمت تعير لعتجبميق جن يماي لعت الباحثـهلعةعبمثيت اتلكشأ جقح لستخح ت 

 ةبمث لألستعممي جدحهم يصمح عُشمف ل مل  جلألحجبم مث لعثاحلحشي.
 (26جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني 
 25ن = الستمارة اآلراء واألنطباعات الوجدانيه                                     

 المتغيرات
 التطبيق الثاني لالتطبيق األو

  يمة " ر "
 ع س ع س

 0.701 5.91 117.45 5.57 117.20 استمارة اآلراء واألنطباعات

 0.419( = 0.05 يمة "ر" الجدولية عند مستوى معنوية )      
عهم امامث ةبمث  معشي  مل دسفتث لع تيمئج  ين تستعممي ل مل  جلألحجبم مث دن  (26)فتلح  ن احجل 

 بمن لعتجبشرمن لألجل جلعامحي.جاثا لميبمط 
 لمعامالت العلمية الختبار الذكاء.ا -هـ

 صدق االختبار. 
ب سييمب  ام يل لعصيحو  يين رت يق لسيتخحلو صييحو لعتعيمفز لعي ل ياتعييح  مير  رممحييه دال   الباحثـةقم يت  

 ن ( رمعبه 15 جعث تمن د حلهعم  تعمزي  ن لألختة جنعأ  ن خ ل يجبمق لالختبمم  مر  م ه قثل هم)
( رمعبيييه  ييين لعفتقييي لعامحشيييي كميييت  م يييه لعب يييل لألسمسييشي ععاتفيييه قيييحمي لالختبيييمم  مييير 15لعفتقييي لعتلبايييي ج)

                              (  ام ل صحو لالختبمم.    27لعتعممز بمن امامث لعجمعبمث لععتعمز ن جلع مت  تعمز ن ج اتا احجل )
 (27جدول رقم ) 

 عة المميزة والمجموعة غير المميزة دالله الفروق بين المجمو 
 15=  2= ن  1ن  في اختبار الذكاء قيد البحث

 االختبار
وحدة 

 القياس

الفرق بين  المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

 المتوسطين

  يمة

 ع± –س ع± –س " ت "

 *3.11 8.20 9.06 83.40 4.69 91.60 الدرجة الذكاء

 2.05( =  0.05ند مستوى داللة )  يمة " ت " الجدولية ع   
( جاييييثا فييييتجو العييييه ت صييييمئشم بييييمن لععجعث ييييي لعععمييييزي جكمييييت لعععمييييزي عصييييمعح  27فتلييييح  يييين اييييحجل ) 

 لععجعث ي لعععمزي في لختبمم لع كم   عم فحل  مر صحقه.
 ثبات االختبار. 



 

لالستج عشي  يا  سمب  ام ل ةبمث لالختبمم بجت ري يجبمق لالختبمم جن ماي يجبشره  مي لعام ي 
 ن خمم   م ي لعب ل لألسمسشي جكمحت لععحي  لعامحشيرمعبي  ن رمعبمث لعفتقي  (15)جلعتي بم ت  حاهم 

ديمو جيا تيجما  ام ل لالميبمط بمن لعتجبشرمن لستخحلو (  7جلعتجبمق لعامحي )  لعتجبمق لألجل نلعفمصمي بم
 .تجبشرمن لألجل جلعامحي(  فثيح االعه لعفتجو بمن لع28جاحجل)   اماعي بمتسثن 

 ( 28جدول )
 15ن  =  معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانيفي اختبار الذكاء" قيد البحث

 االختبار
وحدة 
 القياس

 قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول
 ع± –س ع± –س " ر " 

 *0.927 7.34 86.86 9.06 83.40 الدرجة الذكاء
 0.514( =  0.05عند مستوى داللة )   يمة " ر " الجدولية

( دن لختبمم لع كم  عه امامث ةبمث  معشي  مل دسفتث لع تمئج  ن جايثا لميبيمط  28فتلح  ن احجل ) 
 بمن لعتجبشرمن لألجل جلعامحي.

  لمقترح بإستخدام الكمبيوترجرافيك.البرنامج التعليمي ا-رابعاً 
و لعةعبمثيتاتلكشأ لعخما بتاما باا لععهمملث لألسمسشي بثيع لعبتحم ج لعتامشعر بجستخحل الباحثةقم ت 

لعبتحم ج  مر الباحثةفر م ميي كتي لعمح جلععرتمي عجمعبمث لعفتقي لعامحشي جفر يث  لعع هج لععرتم جيات 
 لألسي  جلعخجثلث ل يشي.   

 ألهداف العامة للبرنامج التعليمى.ا -
ي فر م ميي كتي لعمح لععرتمي مر رمعبمث لعفتقيي لعامحشيي فهحف لعبتحم ج تعر ياما باا لععهمملث لألسمسش*

بممشه لعتتيشي لعت ميشي،ام اي لعع ثكشي  ن خ ل يصعشا بتحم ج يامشعر بجستخحلو لعةعبمثيتاتلكشأ ج اتفي 
 يأةمتي  مر ياما لععهمملث "قمح لعب ل"جلعجثلحب لععاتكشي جلعثلاحلحشي عت ميي كتي لعمح. 

 يلي:  اف البرنامج التعليمي بإستخدام الكمبيوترجرافيك كموقد حددت الباحثة أهدا
 *أهداف مهاريه)نفس حركيه(. 

ام ايه لعع ثكشيي بايا لععهيمملث لألسمسيشي فيي ععبيه   -يامشا رمعبمث لعفتقي لعامحشيي بممشيي لعتتيشيي لعت مييشي
لعتعت تي لعةتيماشه -لإلميةمت لعتعت تي لعةتيماشه جلإلست و  ن -كتي لعمح جلععتعامي في)لعت جشط لععستعت عمةتي

 لعتصث ب  ن لعثةب لعجث ل(. -جلإلست و  ن لعجتة 
 *أهداف معرفيه )إدراكيه(.

ام ايه لعع ثكشيي بعامث يمث ج ايممف فير م مييي كيتي  -يزج ح رمعبمث لعفتقي لعامحشي بممشي لعتتيشي لعت ميشي 
 يستجشع لعجمعبي دن: للعمح ب م
   لععهممة عمعهمملث "قمح لعب ل".دن يفها لعتسمسل لع تكي عءال 



 

 . دن يتاما لعجمعبي يجبمق لععهمملث بعستثة امح  تيبط بمععامث مث لععختمفي  ن لألال 

  دن يةتسييب لعجمعبييي  امث يييمث ج اييممف  ييين م ميييي كيييتي لعمييح  ييين  مييل رت ريييه لعماييب جلععمايييب
 جلألاجلث جلعرمحثن عباا  همملث كتي لعمح. 

 *أهداف وجدانيه.
 لمث كش شه لعب يل  ين لكتشيمف لع ريمئق بأحفسيها  ين خي ل لسيتخحلو لعةعبميثيت اتلكشيأ ب ميياث ح لعجمعب

 يستجشع لعجمعبي دن:
 .يةتسب لعاري بمع ف  جلعشاثم بمعتيم 

 .لعثصثل تعر لال تعما  مر لع ف  جلإلملاي جلعتصعشا 

 .دن يتاثا لعجمعبي  مر لعتاما بعفتاهم 

 فها جلإلاملك.دن ي عر عحفهم قثه لعع  ظي جلعحقي جلع 

 .دن يت مر بمعخمق لعت ميي جلعصحو جلأل محي 

 أسس وضع البرنامج التعليمي. -
 مى وقبل تطبيقه على العينة األتي.راعت الباحثة عند بناء وتصميم البرنامج التعلي

 دن فت مسب   تثله  ع لعهحف  ن لعبتحم ج. -1

   مسبي لعبتحم ج عرحملث يمأ لعفئي. -2

 م ج قحملث لعجمعبمث بعم يسعح بمستاممي الفامتها عمتاما. دن يت حة   تث مث لعبتح -3

 لع ت ي عت فم  لعبتحم ج. ثيثفمت لععممن لعع مسب جلإل ممحشم -4

  تل مي  ثل ل لأل ن جلعس  ي   ح يجبشره  مر لعجمعبمث. -5

  تل مي دن ي رق لعبتحم ج  م ل لعتشث ق جلإلةممي عجمعبمث. -6

  تل مي لعفتجو لعفتايي بمن لعجمعبمث. -7

  تل مي لن ي رق لعشاثم بمعتشث ق جلعستجم. -8

 لمادة العلمية للبرنامج التعليمى.إجراءات تحديد محتوى ا -

 بت حفح لععهمملث ربرًم عمعرتملث لعحملسشي لععرتمي  مر رمعبمث لعفتقي لعامحمييي        الباحثة قم ت 
 لعةعبمثيتاتلكشأ لععهمملث لعتمعشي: جلععاتعحي  ن  جم  لعةمشي ، جقح يلعن لعبتحم ج لعتامشعر بجستخحلو  
 لعت جشط لععستعت عمةتي. -1
 لعتعت تي لعةتيماشه جلإلست و  ن لإلميةمت. -2
 لعتعت تي لعةتيماشه جلإلست و  ن لعجتة.-3
 لعتصث ب  ن لعثةب لعجث ل. -4



 

عاعمشييي لعتامييشا جلعييتاُما  جيتييأةت  عمشييي لعييتاُما بييأالي لعتامييشا لعتييي يسييتخح هم لعُعامييا ج اييح لعةعبمييثيت داله يجاييل
  ييح يصييعشا لعبتحييم ج لعتامشعيير بجسييتخحلو  الباحثــةمل ييت  خصييمئا يختمييف  يين كمييته  يين لألاجلث. عيي عأ

 لعةعبمثيتاتلكشأ عتمأ لععهمملث  مفمر:
  الباحثه دن يسعح بتةتلم لععماي لعتامشعشي ج ظهت نعأ بثيث  في بتحم ج لعجتلكشأ لع ل قم ت

م لععهمملث  حا الحهمئي  ن لععتلث با ةي َ َسمِقط )دفري جمدسي بتصعشعه  مل يسعح بتةتل
جسهعي( عةي يستجشع دفتلا  م ي لعب ل لستشامب لععهممي جلعُرحمي  مر ي فم هم ربرًم عُعتجمبمث 

 .دالئهم
  لعت ما في لعست ي لعتي يايتا بهيم هي ه لععهيممي ج ظهيت نعيأ ديليًم بثييث  فيي بتحيم ج لعجتلكشيأ

بتصعشعه  مل يسعح بيمعت ما فيي سيت ي دال  لععهيممي سيثل  لعسيت ي لعجبشعشيي  ثهالباح لع ل قم ت
عهييم دج بييبط  عمسييعم  ألفييتلا  م ييي لعب ييل  يين لعرييحمي  ميير لسييتشامب لععهييمملث لععاتجيييي د ييم ها 

  مر اهمت لعةعبمثيت.                                                               

  اايي  ميل يريحو عمعيتاما  امث يمث فثم يي  ين لسيتجمبته سيثل  كمحيت يرحيا لعت  يي لعتل
نعأ  ين خي ل  يت  لع يثل ي لعف شيي عمعهيمملث ألفيتلا  م يي  الباحثه ص ش ي دج خجأ جقح مل ت

 لعب ل جلألخجم  لعشمئاي ج  مجعي يج بهم .

 لسييتخحلو لألعييثلن لععت ث ييي لعجمنبيييي عم ظييت ج ظهييت نعييأ فيييي بتحييم ج لعجتلكشييأ لعيي ل قم يييت 
 بتصعشعه  مل مل ت لختشمم لألعثلن لعج لبي جلععشثقي. الباحثه

  اي ب لحتبيمه لععيتاما جنعيأ  ين خي ل لعتسيثو لععت تكيي لعتيي ياعيل  مير اي ب لالحتبيمه ج يظهيت
 نعأ بثيث  في لعبتحم ج لععرتت .

 .سم حه لععتاما  مر لعتتكمز  

 .اثاي يصعشا لعتسا لععاتجا  مر لعشم ي 

 لععصععي جه ل  م مل ته لعبم اه  ن خ ل يصعشعهم عبتحم ج لعجتلكشأ.  حلةي   تثة لعبتل ج 

 .دن يت مسب لععهمملث  ع لععت مي لعس شي ألفتلا  م ي لعب ل 

 . دن فتعمز لعبتحم ج بمعبسمري جلعت ث 

 (207، 206: 32 تل مي  بحد لعتحم  في لعتاما  ن لعسهل عمصاب)  
 ت الباحثة باآلتى:ولكى تتم عملية تصميم اإلسطوانة بنجاح قام

 تنظيم محتوى البرنامج التعليمى: -
بمعت سيييمق  يييع لعف ييير لععتخصيييا فييير يصيييعشا بيييتل ج لعجتلكشيييأ ة ةشيييي لألبايييما فييير  الباحثـــةقم يييت  
 عييل لععثحتييم  جناخييمل لعصييثث  ميير  لعشخصييشي لعتئشسييشه جلععماييب ج عييل لع تكييمث لعف شييه جكيي عأيصييعشا 

جكي عأ يجعشييع لعفميحفث فيير لعثلاهييه ججييع دكييثلا لعتفامييل  لم لعفامعييهلعفميحفث جيصييعشا جلاهيه لعبتحييم ج جلألتم 



 

 – يت  لععهيممي ب مل ل تعل لعبتحم ج  مر دميع  هيمملث دسمسيشه جي تيثة كيل  هيممي  مير خعي  ديرثحيمث 
 يييتا بجييير   – يييتا عمعهيييممي  ييين لأل يييمو  - يييتا عمعهيييممي  ييين لعجمحيييب  - ييتا عمعهيييممي  ييين د مييير 

 اما بمعت  ه لعثلي ي عمعهممي  ن  ختمف لإليجمهمث.عمعهممي. جنعأ عةر فتشح عمعت
 إعداد مكونات البرنامج التعليمى: -
بيييمإلر    مييير لعاحفيييح  ييين لععتلايييع لعامعشيييي لععتخصصيييه فييير  جيييمل م مييييشي كيييتي لعميييح  الباحثـــةقم ييت  -

م مر عمثصثل تعر دفلل لع صثا لععمتثيي لعتر يشت  لعجيز  لع ظيتة عمعهيمملث "قميح لعب يل"ةا ييا كتمبتهي
 ."word2007اهمت لع مسب ل عر بجستخحلو بتحم ج"

يصييث ت د ييح لع عبييمث لعععمييز ن فييي م ميييي كييتي لعمييح دة ييم  دالئهييم عمعهييمملث "قمييح لعب ييل"  ييع  تل ييمي  -
 لألس  لعامعشي عمتصث ت.

جنعيييييييأ عتصيييييييعشا لعشخصيييييييشه لعتئشسيييييييشه جلععمايييييييب ج عيييييييل لع تكيييييييمث  3Dmax))لسيييييييتخحلو بتحيييييييم ج  - 
 .animation)لعف شه.)
 جنعأ عاعل لععثحتم  جناخمل لعصثث  مر لعفمحفث. premier  ِ ALلستخحلو بتحم ج -

-Interactiveعتصيييييعشا جلاهيييييه لعبتحيييييم ج جلألتملم لعفامعيييييه.)  AL photosho لسيييييتخحلو بتحيييييم ج -

interface) 

 عتجعشع لعفمحفث فر لعثلاهه ججيع دكثلا لعتفامل.  AL Directorلستخحلو بتحم ج -

ععت مييي قم ييت لعبم اييي خيي ل لعتصييثم لعاييمو عشييمل لعث ييحي لعتامشعشييي يييا ي حفييح لعا مصييت لع ت ييي جفيير هيي ي ل
لعي ا  -لعصيثم لععت تكيي  -عمبتحم ج لعتامشعر بمستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ جلعععامي فر )جلاهيي لعبتحيم ج 

 لععثسشرر(. -لعصثث-لععمتثب 
 يوتر جرافيك.المقترح بإستخدام الكمب التوزيع الزمني للبرنامج -

(دسيمبشع  8بج حلا لعبتحم ج لعتامشعر بمستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ ب ميل يشيتعل  مير ) الباحثة قم ت      
( ج حي يامشعشي ت ين  16بثلقع ج حيمن دسبثعشًم دة دن لعبتحم ج بمستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ يشتعل  مر )

 ح جلعا ةم   ن كل دسبث  جلعبتحم ج يشيتعل  مير ( اقشره جنعأ خمم  لعمثو لعحملسي فث ي لأل 90لعث حي )
(  30، 29( ج ييييحلث يامشعشييييي عتامعهييييم جنيرمحهييييم .جلعجييييحجالن ) 4دميييييع  هييييمملث،دة دن لععهييييممي يسييييت تو ) 

 فثي من لعتثت ع لعز  ر جلععهممة عمعهمملث قمح لعب ل. 
 ( 29جدول )

 التوزيع الزمني للبرنامج المقترح باستخدام الكمبيوتر جرافيك
 التوزيع الزمني المحتوى م

 8 عدد األسابيع 1

 2 عدد الوحدات التعليمية في األسبوع 2

 16 عدد الوحدات التعليمية ككل 3



 

 ق90 زمن التطبيق في الوحدة الواحدة 4

 ق1440 الزمن الكلى للبرنامج 5

 (30جدول)
 التوزيع المهارى للمهارات داخل األسابيع

 مايتم تطبيقه اليوم

 

 ثاءالثال

تقديم المهارة المتعلمة الجديدة بإستخدام الحاسب اآللى من جميع اإلتجاهات أو  -

 بإستخدام األسلوب التقليدى.

 إعطاء بعض التدريبات على المهارة. -

 الخميس
مراجعة على المهارة السابق تعلمها وتزويد الطالبات بكل ما يتعلق بالمهارة من  -

 بات عليها.مفاهيم وإعطاء المزيد من التدري

 الثالثاء
المزل بين المهارة المتعلمة وبا ى المهارات التى سبق تعلمها وإعطاء تدريبات  -

 بإستخدام أدوات متنوعة.

 الخميس
التدرل فى صعوبة التدريبات وإعطاء نواحى القانون الخاصة بالمهارةالتى يجب  -

 أن تعرفها المتعلمة.

 تقنين وتقويم البرنامج المقترح. –
 ن ت حلا لعبتحم ج يا  تيه  مر لألسمي ي لععشتفمن جنعأ إلبحل  )ملئها كشه  الباحثةباح لحتهم         

 -جنعأ ع ستفماي بآملئها جخبتليها  ثل :
  حة   مسبي لألهحلف لعام ي عمبتحم ج . -
  حة   مسبي دسمثب  تا لعع تثة عمعتام من . -

  حة ص  شي لعبتحم ج عمتجبمق . -

 شي جلعثسمئل لعسععشي لعبصت ي لععستخح ي .لععماي لعتامشع -

 يصعشا لعبتحم ج جلعشمل لعامو جرت ري لالستخحلو . -

 خامسًا:اختيار المساعدين.
بمختشيييمم لععسيييم حفن  ييين ت  ئهيييم د ليييم  همئيييه لعتيييحم   جلعهمئيييي لععامجحيييي  ييين قسيييا  الباحثـــةقم يييت      

،جقيييح ييييا لإلسيييتامحه بهيييا فيييي ي ظيييشا لعجمعبيييمث لألعايييمب بممشيييي لعتتيشيييي لعت مييييشي بمعسيييمالث ام ايييه لعع ثكشي
 جلعسشجتي  ممها دة م  تاتل  قشمسمث لعب ل.
 سادسًا:الدراسات االستطالعيه.

 :الدراسة االستطالعية األولي -1
و ، جكييمن لعهييحف 2010/  9 /  21لععثلفييق لعا ةيم   ييا تاييتل  لعحملسييي لالسيتج عشي لألجعييي فييثو

  ن ه ه لعحملسي هث لعتاتف  مي.
  .  حل ص  شي لألاجلث جلألاهزي لععستخح ي في لالختبمملث –د 
  حل ص  شي لععممن لععخصا إلاتل  لالختبمملث .  -ب



 

ايتل  لالختبيمملث ج يتجط يجبشرهيم جييحم بها  ميي يسيجمل لعبشمحيمث ت يحل لسيتشامب لععسيم حفن عةش شيي  -اي
 في لالستعمملث.

  -وأسفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن :
 جلألاهزي لععستخح ي في لالختبمملث .   شي لألاجلثص -
 ص  شي لععممن لععخصا إلاتل  لالختبمملث . -
تل  لالختبييمملث ج ييتجط يجبشرهييم جيييحم بها  مييي يسييجمل لعبشمحييمث فييي ايييييا لسييتشامب لععسييم حفن عةش شييي ل -

 لالستعمملث .
  :الدراسة االستطالعية الثانية -2

 و تعيي2010/  9 / 22لععثلفيق لإلميايم   شي لعامحشي في لعفتتي  ن فثوتل  لعحملسي لالستج عايا ت
 ين ب يمث لعامحشيي رمعبي  ن رمعبمث لعفتقي  15 مر  م ي قثل هم  و2010/  9/  29فثو لإلميام  لععثلفق 

 ع سيييمب صيييحو لالختبيييمملث لعبححشيييي جلععهمم ييييجنعيييأ حفييي   جتعيييع لعب يييل جخيييمم   م يييه لعب يييل لألسمسيييشي 
 جكمن لعهحف  ن ه ه لعحملسي هث :م  جلختبمم لععاتفي جلختبمم لع ك

  سمب لععام  ث لعامعشي ) لعصحو جلعابمث ( ع ختبمملث لععستخح ي في لعب ل . –د 
 في لعحملسي لألسمسشي  عتج بهملعتاتف  مي لألخجم  لعع تعل  هثمهم دة م  تاتل  لالختبمملث  -ب
 يجت ب لعبتحم ج لععرتت  قمح لعب ل. -اي

 سفرت نتائج الدراسة االستطالعية عن: وأ
 لعت رق  ن ص  شي لالختبمملث لععستخح ي في لعب ل.  -
 قمح لعب ل.لعبتحم ج لععرتت  لعت رق  ن ص  شي  -
 و( عةل  هممي. 20: 15ي حفح ت ن لععشمهحي  ن ) -
 ث.جاحث لعبم اي لعبهجي جلعساماي دة م  لعتاما بمألسمثب لعجحفح  مر جاثي لعجمعبم -
يرحيا باا لعتامشعمث لعشفهشي عمجمعبمث  ن كش شه يش مل لع مسب لألعر جكش شه لعتام ل  ع اعشع   -

(لعتي ي تثة  مر لعبتحم ج لعتامشعي جكش شه يش ممهم جنعأ قبل   CD مثحميه جكش شه جيع لألسجثلحي)  
 .لعتام ل  ع لعبتحم ج إلتلعي لعخثف جلعرمق عحفها  ن لستخحلو لع مسب لألعر

 سابعًا:التجربة األساسية:
 :اسات القبليةيالق -أ 

 لعب يل بيجاتل  لعُشمسيمث لعربمشيي ععجعيث تي لعب يل لعتجت بشيي جلعليمبجي فيي  ت ميتلث ةالباحثـ تقم 
لعا ةييم     قمييح لعب ييل ( فييي لعفتييتي  يين فييثو فييي م ميييه كييتي لعمييح  لععهييمملث لألسمسييشي –)لعت صييمل لععاتفييي 

 .و2010/  10 /  6 لععثلفقلإلميام  تعي فثو و 2010/  10/ 5 لععثلفق 
 



 

  :تنفيذ التجربة األساسية -ب 
بتجبمييق لعبتحييم ج لعتامشعييي بمسييتخحلو لعةعبمثيتاتلكشييأ  مييي لععجعث ييي لعتجت بشييي ،  ةالباحثــ تقم يي  

جلألسيمثب لعترمميحل ) لعشيت  لعمفظيي جدال  لع عيثن  لعاعميي (  مييي لععجعث يي لعليمبجي فيي لعفتيتي  ين فييثو 
 و .2010/  11 /  2 قفلععثللعخعش  و تعي فثو 2010/ 10  / 12 لععثلفق  لعا ةم 
 :القياسات البعدية -جـ 

بيجاتل  لعُشمسيمث لعباحييي ععجعيث تي  يلعبم ا تباح لحتهم  لععحي لعع حاي عت فم  لعتجتيي لألسمسشي قم 
قميح لعب يل(  فيي م مييه كيتي لعميح سشي)لععهمملث لألسمقمح لعب ل  عت متلثلعلعب ل لعتجت بشي جلعلمبجي في 

لألمل  جلألحجبم يييمث  -صيييمل لععاتفيييي و، ج )لعت2010/  12  / 7،8لععثلفيييق لأل يييح فيييي فيييث ر لعسيييبت ج 
دن فيتا تايتل  لعُشمسيمث لعباحييي  ةالباحثـ تو جقيح مل ي 2010/  12/ 9لعثاحلحشه( في فثو لإلة من لععثلفق 

 مث لعربمشي .هم تاتل  لعُشمسفمي ت حف  لعظتجف لعتي يا 
 : المعالجات اإلحصائية : ثامناً 

 -لععامعجمث لإل صمئشي لعتمعشي: ةالباحث تفي يث  دهحلف جفتجا لعب ل لستخح 
 لالح تلف لعععشممل. -2ثسط لع سمبي .                           تلعع -1
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 عرض ومناقشه النتائج.
 .عرض النتائج-أوالً         

 ( 31جدول)
 داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة 

 25ن =     في االختبارات المهارية "قيد البحث

 االختبارات المهارية 
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطيين

  يمة

 ع±  س/ ع±  س/ " ت " 

غيااااار التنطااااايط المساااااتمر ماااااع ت

 اإلتجاهــــــــات.
 *5.81 1.08 1.41 37.73 1.42 38.81 الثانية

التمرير الكربااجى واإلساتالم مان 

 اإلرتكاز على الحـــائط.
 *3.51 0.96 4.11 19.20 4.61 18.24 العدد

التمـرير الكـرباجى واإلستالم من 

 الجـــــرى.
 *5.73 0.76 0.92 15.80 0.92 16.56 الثانية

 *3.46 0.60 0.65 1.60 0.76 1.00 العدد الوثب الطـويل.التيويب من 

 2.06( = 0.05*  يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة ) 

لعربمي جلعباحة   ن( جاثا فتجو العي ت صمئًشم بمن  تثسجي لعُشمسم31فتلح  ن احجل )      
 لعُشمف لعباحة.عمعجعث ي  لعلمبجي في لالختبمملث لععهمم ي "قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 1شكل ) 
                                                            يوضح الفروق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة فى االختبارات المهارية "قيد البحث"

 
 
 
 
 
 
 



 

 (32جدول )
 ة التجريبيةداللة الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدى للمجموع

 25ن =             في االختبارات المهارية "قيد البحث"            

 االختبارات المهارية 
وحدة 

 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي

 المتوسطيين

  يمة

 ع±  س/ ع±  س/ " ت " 

التنطاااااايط المسااااااتمر مااااااع تغياااااار 

 اإلتجاهــــــــات.
 *6.72 2.60 1.89 36.13 1.51 38.73 الثانية

التمرياار الكرباااجى واإلسااتالم ماان 

 اإلرتكاز على الحـــائط.
 *17.42 5.60 4.99 24.24 4.94 18.64 العدد

التمـرير الكاـرباجى واإلساتالم مان 

 الجـــــرى.
 *11.41 1.67 0.64 14.65 0.95 16.32 الثانية

 *5.89 1.92 1.08 3.00 0.76 1.08 العدد التيويب من الوثب الطـويل.

 2.06( = 0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )  

لعربميي جلعبايحة عمعجعث يي  ن( جايثا فيتجو العيي ت صيمئًشم بيمن  تثسيجي لعُشمسيم32فتلح  ن احجل )            
 لعتجت بشي في لالختبمملث لععهمم ي "قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة. 

 ( 2شكل ) 
"ق بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية فى االختبارات المهارية "قيد البحثيوضح الفرو 



 

 (33جدول )
 لمجموعتي البحث نداللة الفروق بين متوسطي القياسين البعديي

 25=  2= ن  1ن التجريبية و الضابطة في االختبارات المهارية" قيد البحث                 

 االختبارات المهارية 
وحدة 

 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطيين

  يمة

 ع±  س/ ع±  س/ " ت " 

التنطااااااايط المساااااااتمر ماااااااع تغيااااااار 

 اإلتجاهــــــــات.
 *3.37 1.60 1.41 37.73 1.89 36.13 الثانية

التمريااار الكربااااجى واإلساااتالم مااان 

 اإلرتكاز على الحـــائط.
 *3.89 5.04 4.11 19.20 4.99 24.24 العدد

التمااـرير الكااـرباجى واإلسااتالم ماان 

 الجـــــرى.
 *5.14 1.15 0.92 15.80 0.64 14.65 الثانية

 *5.56 1.40 0.65 1.60 1.08 3.00 العدد التيويب من الوثب الطـويل.

 2.01( = 0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )              

ععجعيث تي لعب يل لعتجت بشيي لعتيي  نلعبايحفم ن( جاثا فتجو العي ت صمئًشم بمن  تثسيجي لعُشمسيم33فتلح  ن احجل )   
لستخح ت دسمثب لعةعبمثيت اتلكشأ في لعيتاما ج لعليمبجي لعتيي لسيتخح ت لألسيمثب لعترمميحل فيي لعيتاما فيي  سيتثة دال  

 ث ي لعتجت بشي.لالختبمملث لععهمم ي "قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة عمعجع

 (    3شكل ) 
                          البعديين لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات المهارية "قيد البحث" نيوضح الفروق بين القياسي

 ( 34جدول ) 
 لمجموعتي البحث التجريبية و الضابطة نداللة الفروق بين متوسطي القياسيين البعديي

 25=  2= ن  1ن  قيد البحثالتحصيل المعرفي "مستوى في 

 محاور االختبار المعرفي
 المجموعة التجريبية

 المجموعة 

 الضابطة

الفرق بين 

 المتوسطيين

  يمة

 " ت " 

 ع±  س/ ع±  س/

 10.44 1.64 0.46 2.72 0.64 4.36 الثقافة العــــــامه.

 5.47 0.76 0.48 1.68 0.51 2.44 تاريخ اللعبــــــه.

 14.84 5.72 1.02 17.72 1.64 23.44 المهارات األساسيـــة.

 7.39 1.68 0.71 4.60 0.89 6.28 القانون الـــــدولي.

 20.34 9.80 1.54 26.72 1.85 36.52 المجموع الكـــــلي.



 

 2.01( = 0.05 يمة " ت " الجدولية عند مستوى داللة )                    

لعباحفن ععجعيث تي لعب يل لعتجت بشيي لعتيي  ن( جاثا فتجو العي ت صمئًشم بمن  تثسجي لعُشمسم34فتلح  ن احجل )      
لسييتخح ت لعةعبمييثيت اتلكشييأ فييي لعييتاما ج لعلييمبجي لعتييي لسييتخح ت لألسييمثب لعترممييحل فييي لعييتاما فييي لختبييمم لعت صييمل 

 لععاتفي"قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة عمعجعث ي لعتجت بشي.
 

 
 
 
 
 

 
 
 التحصيل المعرفي بعد تطبيق البرنامج. في اختبار ة(يوضح الفروق بين المجوعتين التجريبية والضابط4)  شكل

 ( 35جدول)
األهمية النسبية واستجابات طالبات أفراد المجموعة التجريبية على عبارات استمارة اآلراء واالنطباعات 

           25مهارات المختارة "قيد البحث" ن=لتعلم ال الكمبيوتر جرافيكنحو استخدام  الخاصة

 ر م العبارة
بدرجة 

 كبيرة جداً 

بدرجة 

 كبيرة

 بدرجة

 متوسطة
 بدرجة  ليلة

بدرجة  ليلة 

 جداً 

الوزن 

 النسبي
 األهمية النسبية

1 20 5 - - - 120 96.0٪ 

2 17 8 - - - 117 93.6٪ 

3 10 10 5 - - 115 92.0٪ 

4 - - 2 2 21 119 95.2٪ 

5 23 2 - - - 123 98.4٪ 

6 25 - - - - 125 100.0٪ 

7 - - - 3 22 122 97.6٪ 

8 9 16 - - - 109 87.2٪ 

9 18 7 - - - 118 94.4٪ 

10 - - - - 25 125 100.0٪ 

11 16 9 - - - 116 92.8٪ 

12 14 7 4 - - 110 88.0٪ 

13 22 3 - - - 122 97.6٪ 

14 - - - - 25 125 100.0٪ 

15 15 10 - - - 115 92.0٪ 

16 - - 2 3 20 118 94.4٪ 

17 19 5 1 - - 118 94.4٪ 

18 15 10 - - - 115 92.0٪ 

19 7 18 - - - 107 85.6٪ 

20 5 20 - - - 105 84.0٪ 



 

 ( لألهعشي لع سبشي  مل  جدحجبم مث لععجعث ي لعتجت بشي في لستخحلو لعةعبمييثيت35فتلح  ن احجل )
 .٪100.0:  ٪84.0تستجمبميها  م بمن اتلكشأ  مل يتلج ت حسبي 
 ثانيًا:مناقشه النتائج.

لعربمييييي جلعباييييحة   ن( جاييييثا فييييتجو العييييي ت صييييمئًشم بييييمن  تثسييييجي لعُشمسييييم 31فتلييييح  يييين اييييحجل )        
 عمعجعث ي لعلمبجي في لالختبمملث لععهمم ي "قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة.

( فتايييع تعييير  31 ل  يييحي بيييمن لعُشيييمف لعربميييي جلعبايييحة فيييي ايييحجل )جيايييزج لعبم ايييي دن لعفيييتو لعييي       
صيي  شي لألسييمثب لعترممييحل لعيي ل ال يعميين تكفمعييه  مييل ياتعييح هيي ل لألسييمثب  ميير لعتمرييمن  يين لععامعييي تعيير 

عمعهيممي لععيتلا يامعهيم  ين قبيل لععامعيي ةيا يريحيا  جعث يه  ين   لععتامعي  مل فتا لعشت  لعمفظي جدال  حعثن
لععتحماي  ع  تل مي  بماة  لعتحم   ن لعسهل تعر لعصاب ج ن لعبسشط تعر لععتكيب جيةيتلم دال   لعتحم بمث

لععهممي  ن لععتامعي يصم به يص شح لألخجم  جيرحيا لعت  يي لعتلااي جلعترث ا لععستعت  ع لعتثاشه  ن قبل 
  لعف ييي عمعهيممي ج ين ةيا يييإةت فيإاة تعير لعيتاما بصييثمي سيمشعي  جمبريي عيءال ملععامعيي خي ل ياميا لععهيممي  عيي

يأةمًتل تيجمبشًم في كفم ي لألال  لععهممة.جيامل لعبم اي ه ل لعفتو ديلًم تعر ياثا لعجمعبمث  مر ه ل لألسمثب 
لعترممحل لععتبع في ياما لعةامت  ن لععهمملث لع تكشي عءحشجي لعت ميشي لععختمفيي كيل هي ل سيمها فير يةيث ن 

خمصييي بمععهييمملث لععتامعييي جي سيين  سييتثة لألال  لععهييممة عجمعبييمث لععجعث ييي قييحم  يين لععاتفييي لعامعشييي لع
 لعلمبجي.           

لألسمثب لعترممحل فتيةز  مير سيمثك لععيحمف ج يماي  ن( تعر د16و( ) 1994جقح د مم"سامح لعشمهح" )     
هيم لععيحمف بعفيتاي لعحمف سثل  لختممهيم لععيحمف دج فتييت  مشيه فتجعشيع لعريتملمث لعتيي يتصيل بمعيحمف يرت 

 اجن ديي  شممكه  ن لعت  م  ، ج تة دن لستخحلو لألسمثب لعترممحل  جمثب في  مالث  ام ه.
لعربميييي جلعبايييحة   ن( جايييثا فيييتجو العيييي ت صيييمئًشم بيييمن  تثسيييجي لعُشمسيييم 32كعيييم فتليييح  ييين ايييحجل )     

 لعُشمف لعباحة.عمعجعث ي لعتجت بشي في لالختبمملث لععهمم ي" قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط 
( فتاييع تعيير دن  32دن لعفييتو لعيي ل  ييحي بييمن لعُشييمف لعربمييي جلعباييحة فييي اييحجل )  الباحثــة جياييزج     

لسييييتخحلو لعبتحييييم ج لعتامشعييييي بجسييييتخحلو دسييييمثب لعةعبمييييثيت اتلكشييييأ جلعتييييي خلييييات عييييه رمعبييييمث لععجعث ييييي 
ر عمعهييممي كمييل جعجزئمهييم  يين لعتجت بشييي فتلييعن دكاييت  يين جسييشط  فيير  عمشييي لعييتاما  اييل )لعاييتا لعجبشايي

تيجمهمث  ختمفي، لعاتا لعبجر  ، لع ا لععمتثب، لععإةتلث لعصيثيشي، لعتسيجم ث لعصيثيشي، لععثسيشرر، 
دتملم لعيت ما( كيل نعيأ سيم ح لعجمعبيمث  مير فهيا جلسيتشامب  يمل لععهيممي ج سيمم لع تكيي ججييث  لععتل ييل 

هييم ج جاييل  عمشيي لعييتاما سيهمي ج ييشري ، كيل نعييأ داة تعيير لععختمفيي جلع رييمط لعف شيي عهييم،  عيم ياعييل  مير يابمت
لسييتاممي الفعشييه لعجمعبييمث )لععجعث ييي لعتجت بشييي( ح ييث لالسييتعتلم فييي لعييتاما عز ييماي فم مشييه دال هيين لععهييممة 

 عمعهمملث لععختممي "قمح لعب ل".



 

شعيير لععاييح سييم ح  ميير دن هيي ل لعترييحو فيير  سييتثة لألال  فتاييع تعيير دن لعبتحييم ج لعتام الباحثــةكعييم يييتة      
جيث  لألال  لعف يي جلعثلابيمث لع تكشيي عجمعبيمث بشيمل كبميت، جكي عأ د جير لعفتصيي عمعيتاما بت  يي لععهيممي 

لعثيييع  -لعثيييع لعجييمحبر  -بصييثمي جلييي ي جععييتلث  حفييحي  يين اعشييع لاليجمهييمث بحقييي )لعثيييع لأل ييم ر
عأ فتا ي ت سشجتي لععتاما دة م  امثسه  مر لع تكي لعبجمئي( جلعتأكمح  مر اعشع  تل مهم، جكل ن -لعتدسر

اهمت لعةعبمثيت جيج تلف  ن لععحمب،  عم دسها بشمل فايمل فير ت يماي اجلفيع لعجمعبيمث عميتاما اجن لعشياثم 
بمععمل، جلع ل كامتًل  م ف تمب لعجمعبمث دة م  لعاعمشي لعتامشعشي، بمإلييمفي ععتل يمي لعفيتجو لعفتاييي بمي ها دة يم  

يييتاما لعجمعبييمث جفرييًم عرييحمليها جن ممحييميها لع ليشييي كييً   ميير  ييحي ،  عييم داة تعيير ي سيين  سييتثة لعييتاما ب مييل 
 لألال  لععهممة بشمل  مو عام ي لعب ل.

دن لسيييتخحلو لعثسيييمئط لععتايييحاي )لع تكيييي، لعصيييثث،  ( 23م( )2000"عبـــد الحميـــد شـــرف" )ج ييي كت       
عم  ييم  يين يثصييمل لععامث ييي  بصييثمي دفلييل جدسييت  عمعييتاما لعيي ا، لعفمييحفث، لعصييثمي( فيير لعاعمشييي لعتامشعشييي ي

جيسييم حه  ميير يابمييت لعخبييتلث لعتامشعشييي عحيييه جفيير حفيي  لعثقييت يز ييح  يين فم مشييي لعاعمشييي لعتامشعشييي جيجامهييم 
 دكات يشث رّم، جيمعتمعر ي رق لألهحلف لعتامشعشي لععتاثي. 

 كيل فيي لعثسيمئط لععتايحاي عشيي لسيتخحلو مير ده( 38) م(1997" )عالوى  حسنمحمد "ج إكح نعأ         
 عمعهممي لع تكشي جنيرمحهم جيابمتهم.   مل يسها بحماي كبمتي في لكتسمب لعفتا  تل ل لعتاما لع تكي

م( 2006(، عبـــدح أحمـــد) 40م( )2005محمـــد ســـالم )ج تفييق نعيييأ  يييع  يييم ت يييمم تعشيييه كيييً   ييين        
عشييي ية ثعثاشييم لعتاميييشا جنسييتخحلو لعتر شييمث لع حفايييي  مييير ده ( ، 56م( )  2007وفيقــة مصــطفى) (، 27)

ج  هم لعتسثو لععت تكي ة مئشي جة ةشي لألبايما فير يجيث ت دسيمعمب جريتو لعتيحم   جيريحيا لععامث يمث بصيثمي 
 بسجي كعم ياعل  مر يشخشا جيحعشا تستجمبمث لععتاما جنعأ  ن خ ل يزج حه بمعت  ييي لعتلاايي لعفثم يي 

م يييثفت دحشييجي   اشييي عمعييتاما بجيير  لعييتاما لعيي ة فثلاييه باييا لعصيياثيمث فيير لعييتاما  ين دخجمئييه،كعم دحهيي
      جيسم حه فر تيرمن  ميامعه.

 وبذلك يكون قد تحقق صحة ما جاء بالفرض األول من فروض البحث والذي ينص على التالي:
على مستوى تعلم بعض المهارات يؤثر البرنامج التعليمي باستخدام الكمبيوتر جرافيك تأثيرًا إيجابيًا       

 األساسية المختارة" قيد البحث" .
لعباييحفن ععجعييث تي لعب ييل  ن( جاييثا فييتجو العييي ت صييمئشًم بييمن  تثسييجي لعُشمسييم 33فتلييح  يين اييحجل )      

لعتجت بشي لعتيي لسيتخح ت دسيمثب لعةعبميثيت اتلكشيأ فيي لعيتاما جلعليمبجي لعتيي لسيتخح ت لألسيمثب لعترمميحل فيي 
 في  ستثة دال  لالختبمملث لععهمم ي" قمح لعب ل" جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة عمعجعث ي لعتجت بشي. لعتاما
هيي ي لع تجشييه تعيير دن دسييمثب لعةعبمييثيت اتلكشييأ ياييح  يين لعتر شييمث لع حفاييي ، جد ييح تبييحل مث  الباحثــةجياييزج     

حشييجي لعتتيشييي لعت ميييشي بأسييمثب  شييثو جيجبشرييمث ية ثعثاشييم لعتامييشا فيير يييحم   جيامييا لععهييمملث لع تكشييي فيير د
جامنب إلحتبمي ج ثلف لععتامعي ،  مل لحترل لعتتكمز  ن رت ري لعشت  لعمفظر جلع عثن  جلألجل ت فر لعتامشا تعر 
لعتتكمز  مر  عمشمث لإليصيمل بمعتسيثو لععت تكيي ،  ميل يريحو عهين لععامث يي  ين خي ل بيتل ج  تةم ميي بمعتسيثو 



 

 شيمث جلع تكييمث جلععييإةتلث لعصيثيشي ،  مييل فييتا  امعجتهيم بأ ييح بييتل ج لع مسيب لألعيير عب ييم  بيأتهر لألعييثلن جلعخمش
جي تك لعتسثو ة ةشي لألبايما عةير ياجير لعفتصيي عمعتامعيي ععشيمهحي لععهيمملث لع تكشيي بعتل مهيم لعف شيي  ين دكايت 

  ن تلج ي جيأ سن صثمي  تر يتعمن لن يتامعهم جيإافهم بشمل ص شح.
( فتاع تعير  33لعباحفن ععجعث تي لعب ل في احجل )  ندن لعفتو لع ل  حي بمن لعُشمسمم لباحثةاجيازج      

دن لعبتحيم ج لعتامشعيير لعتيير خليات عييه لععجعث ييي لعتجت بشييي  فتيثفت بييه رت رييي لعايتا لععبسييط جلعثليييح عمعهييممي 
لععهممي بصيثمي كمشيي  ين تلج يه   ن خ ل ياما لععهممي فر دميع ج حلث يامشعشي  مل يةثن لعث حي لألجعر  شمهحي

د م شه جلعث حي لعامحشي  شمهحي لععهيممي بصيثمي كمشيي  ين تلج يه امحبشيي جلعث يحي لعامعايي  شيمهحي لععهيممي بصيثمي كمشيي 
 ن تلج ه  مث ه جلعث حي لعتلبايي  شيمهحي لععهيممي بصيثمي كمشيي بسيت ي بجمئيي،  يع جايثا لعي ا لععمتيثب جلععريتج  

ععثسشرر الخل لعبتحم ج لعتامشعير، كيل نعيأ ياجير فتصيي كبميتي عمعتامعيي ععشيمهحي لع يثل ي جلععإةتلث لعصثيشي جل
لعف شي عمعهممي بصثمي جلي ي ج ياجر للعتصثم لع تكر لعص شح عمعهممي كل نعيأ داة تعير يفم يل لعجمعبيمث  يع 

ر لععامث ييمث، جكيي عأ لعبتحييم ج بجيجمبشييي جيشييمل فامييت اجلفاهييا عمييتاما اجن لعشيياثم باييحو لعت بييي فيير لع صييثل  ميي
قييحمي لعجمعبييمث  ميير  شييمهحي  ييتا لععهييمملث ج عممسييي لععهييممي فييحج ًم  يين رت ييق لعييت ما بمث ييي لععفييميشح، جنعييأ 
ياعييل  ميير يابمتهييم بشييمل امييح، جكيي عأ  تيييهم بجت رييي ا لبييي ج شييثقي بعييم يجاييل  عمشييي لعييتاما  عتاييي ج امييتي 

و لعثسمئل لعتة ثعثاشي فير  عمشيي لعيتاما فير لعتتيشيي لعت مييشي  مل يةعن دهعشي لستخحل بام  لعجت ري لعترممحيي ،
ةتل   جمالث لعخبتي عحيه، كعم دحهم يسها فيي ي عشيي قحمييه  مير ن بم   ماميه عمتاما ج نج لععتاما هتعمو ت لستاممي  في

 .لعتأ ل جاقي لعع  ظي
 2007ة مصـــطفى" )( ،"وفيقـــ48م ()  2004" مصـــطفى عبـــد الســـميع وآخـــرون")ج إكيييح نعيييأ كيييً   ييين     
تن تسيييتخحلو ية ثعثاشيييم لعتاميييشا جلعيييتاما جيجث اهيييم فييير  امعجيييي  شيييم ث ج اثقيييمث لعتيييحم   جيصيييفي  ( 56م () 

خمصي يحم   لعتتيشي لعت ميشي دصبح د تًل يجب  سمفتيه، فهر يسها فر يجحفح رتو جدسمعمب لعيتاما  ين خي ل 
مث ج سيم حيها  مير تسيتح م  لعخبيتلث جلععفيملشا لعسيمبري يرحيا  امتلث ج همملث احفحي ، ي شط تسيتجمبمث لعجمعبي

 لعتر  ت بهم  ن قبل جيتشح عها لعتفةمت جلإلحتبمه بجت ري   هجشي   ظعي.
دحييه  يين لععاييتجف دن لععييتاما لععبتييحئ ف جيي ب الئعييًم ح ييث لأل ييشم  لعتييي يشييح لإلحتبييمي   الباحثــةعييم يشييمت ك

 ن دفلل لألاهزي لعتر ياعيل  مير اي ب لحتبيمه لععيتاما دة يم  ياميا ع عأ ياتبت داهزي لع مسب لألعر )لعةعبمثيت( 
 هييمملث لألحشييجي لععختمفييي كشصييبح دكاييت فم مشييي دة ييم  لعتييحم    مييل دن يمييأ لعثسييمئل يرليير يعم ييًم  ميير لععمييل 

رتييت  لعي ل يشييات بييه لععتامعييمث دة ييم  لعييتاما جت ييماي لعحلفعشييي ح ييث لعععممسييي عم شييمط لع تكييي. كعييم دن لعبتحييم ج لعع
بجستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ سمها  مر يةث ن يصثمًل  تكشيًم صي ش ًم عمعهيمملث، كعيم سيم ح  مير ت يحلا لعجمعبيمث 
برحم كبمت  ن لعت  يي لععتيحي لعتر داث تعر تص   قحمكبمت  ن دخجم  لعجمعبمث ، جكي عأ لعثصيثل تعير لألال  

 معجعث ي لعتجت بشي فر لععهمملث "قمح لعب ل". لع تكر لعص شح، جيمعتمعر ي س ت حتمئج لألال  لع تكر ع
( ، وعبـد الحميـد شـرف  41م()  2001محمد زغلول. مكـارم ابـو هرجـة )ج تفق نعأ  ع  مد مم تعشيه 

تعر دن لستخحلو ية ثعثاشم لعتامشا يسم ح فر  عمشي لعتاما لع تكر  ن خ ل لعت  ييي لعتاعشيي (  23م() 2000)



 

فر ب م  جيجث ت لعتصثم لع تكر   ح لععتاما، جيثيح  ثليع لعخجأ جيص  ه جياحعه لعتر يإةت يأةمتًل تيجمبشًم 
ح ييث لألفلييل  عييم فييإاة فيير لع هميييي تعيير لعثصييثل بييمععتاما تعيير دقصيير اماييي تاييماي فيير يامييا  هييمملث لألحشييجي 

 لعت ميشي. 
جصشمكتهم بجتو ياعل دحه البح  ن ياحفل جيجث ت لعبتل ج لعتامشعشي لععرح ي عمعتامعمن الباحثة كعم يتة 

 مر ي ششط لعرحملث جلعجمقمث لع ت ي عاعمشيي لعيتاما جلعت صيمل  ين خي ل تسيتخحلو لألسيمعمب لعتحم سيشي لعع مسيبي 
عهيا، فجح ييم بيي عأ حسييمها فير جيييع لعمب ييي لألجعيير عبحلييي  ُشُشييي عمييتاما لعفاييمل لعي ة يجاييل لععييتاما جحشييمره لعيي لير 

عتامشعشي ج شممكًم فر ي فم هم ، جنعأ قح يسم حه  مر لع يح  ين تححفم متيه جيتكميز جرمقميه جقحمليه   ثمًل عماعمشي ل
 تحتبمه جيثاشه حشمره لعزلئح تعر  مهث  فمح جهماف.

( جاييثا فييتجو العييه ت صييمئشًم بييمن  تثسييجي لعُشمسييممن لعباييحفن ععجعييث تي 34كعييم فتلييح  يين اييحجل )
 جعصمعح  تثسط لعُشمف لعباحة عمعجعث ي لعتجت بشي. لعب ل لعتجت بشي جلعلمبجي في  ستثة لعت صمل لععاتفي

هييي ي لعفيييتجو بيييمن لععجعيييث تمن تعييير دن رت ريييه لعيييتاما بجسيييتخحلو لعةعبميييثيت اتلكشيييأ لعتيييي  لعبم اييييجيتايييع 
جكمفتهييييم حعييييثهن جحلييييجهن   ثخلييييات عهييييم رمعبييييمث لععجعث ييييي لعتجت بشييييي ي ظييييت تعييييمهن  ميييير دحهيييين  تفييييم  

مثن اجمهن تيجمبي حشط في لعاعمشي لعتامشعشي  عم فز ح  ن الفامهن عميتاما ج صثعهن  مر لععامث ي اجن  مل كش
، كعم دن لستخحلو لعجمعبمث عجهمت لعةعبمثيت ج صثعها  مر لععامث ي بأحفسيها  يجايل  ين لعصياب حسيشمن هي ه 

عةعبميثيت لععامث مث ج جال  ين لعسيهل  يي كتهم جلسيتتام هم جقيت لع مايي تعمهيم كعيم دن رت ريه لعيتاما بجسيتخحلو ل
اتلكشييأ يام ييل لعجمعبييي  ميير دحهييم  عشسييت  جييتا  سييتربمي عمعامث ييمث جنحعييم هيير  شييممكي جام اييي عهيي ه لععامث ييمث 

 جلععاممف لعتي يتسا بت ث هم جيتاحا  صمامهم في  من دن لعجت ري لعترممحيي 
ي ي ظيييت بمسييتخحلو لعشييت  لعمفظييي جدال  لع عييثن  لعاعمييي لعتيييي خلييات عهييم رمعبييمث لععجعث ييي لعلييمبج

تعمهن  مر دحهن  جتا  سترب ث ج تمُشمث عمعامث مث فرط، كشمثن اجمهن سمبي فيي لعاعمشيي لعتامشعشيي  عيم يرميل 
 ن الفامتهن عمتاما جلأل ت ال يرتصت  مر  جتا جاثا فتجو فرط ، بل  ررت لععجعث يي لعتجت بشيي حسيبه ي سين 

 د مر  ن لععجعث ي لعلمبجي في  ستثة لعت صمل لععاتفي.
بأحيه البيح  ين ييثلفت  (11م() 1992"حسين الطوبجى") ن( نقال ع8م() 2003ف ناجى")جوزي إكح "ج 

 م ييل  هييا فييي لعاعمشييي لعتامشعشييي جهييث يفم ييل لعجمعييب بجت رييه تيجمبشييي  ييع كييل  ثقييف يامشعييي فثلاهييه ج عييت بييه 
فيي دسيمثب لعيتاما  فممجمعب اجم تي مبر في لع صثل  مير لععاتفيي يختميف  ين لعيحجم لعسيمبي لعي ل يسيمةه  يماي

  لعترممحل.
بيأن لع ظيتي لعرحيعيي فيي لعيتاما (32م() 2002كمـال عبـد الحميـد زيتـون")ج إكح ل مل  لعسيمبري  يم نكيته "

)لعجت ري لعترممحيي( يتة لععيتاما  جيتا  ريل يصيب كشيه لععامث يمث فريط جهيث  جيتا  تمري،د يم لع ظيتي لع حفايي فيي 
ي  تفم ل جكمفتهم حعثه جحلجه جعش  لعهحف هث  فظ لععامث مث بل ب م  لعتاما فت ظت عمعتاما  مر دحه كمئن  

 لععتاما عمعاتفي جفق حعط  امعجته عهم فهي ياتبت ه بمحي ععاتفته جعش   ستربً  سمبشًم عهم.



 

تعيير دن لعةعبمييثيت اتلكشييأ ياعييل  ميير  تل ييمي لعفييتجو لعفتايييي بييمن لععتامعييمث ، كعييم  الباحثــةكعييم يشييمت 
ن لععصمام جلعثسمئل جلألحشجي لعتامشعشي لعتي يسيم ح لععتامعيي  مير ي رميق دهيحلفهم فيي لعيتاما كعيم فثفت لعاحفح  

دحييه يرييحو عهييم لعت  يييي لعتاعشييي لعع مسييبي ج رثاهييم تعيير يرييث ا  عمهييم جفرييًم عرييحمليهم جخبتليهييم كعييم دحييه يجاييل لععتامعييي 
جناملك هيي ه لععامث ييمث بجت رييي  عتاييه بامييحًل  يين حشييجي جفامعييه   ييح لعييتاما ج تييشح عهييم لعثقييت لعةييمفي عمييتاما جفهييا 

ديلييًم هيي ل لعتفيثو تعيير دن لعييتاما بأسييمثب لعةعبمييثيت اتلكشييأ  الباحثــةلععميل دج لعتاييب لعيي ة فتسييمل تعمهييم ، جيتايع 
 فتعمز بمعتشث ق جلإلةممي  عم سم ح لعجمعبمث  مر ت ماي الفامتهن ج عمسهن ح ث ياما دفلل.

 ام  بمعفتا لعامحي  ن فتجا لعب ل جلع ل ف ا  مر لعتمعي:جه ه لع تشجي ي رق ص ي  م 
"يــؤثر البرنــامج التعليمــي بإســتخدام الكمبيــوتر جرافيــك تــأثيرًا إيجابيــًا علــى مســتوى التحصــيل المعرفــي لــبعض 

 المهارات األساسية المختارة" قيد البحث".
 بشي في لستخحلو لعةعبمثيت اتلكشأ ( لألهعشي لع سبشي  مل  جدحجبم مث لععجعث ي لعتجت 36فتلح  ن احجل )

 .٪100.0:  ٪84.0 مل يتلج ت حسبي تستجمبميها  م بمن 
تيجمبشي )مل  لعجمعبمث بمععجعث ي لعتجت بشي تعر دن لستخحلو لعةعبميثيت اتلكشيأ قيح تلا  ين يجيمجب  الباحثةجيُازج 

حشمرًم نليشًم همافًم  ن امحب لعجمعبمث ج ين لععتامعي  عم افاهم عمعشممكي لإليجمبشي في لعاعمشي لعتامشعشي جقح دةمم 
 ةا ديم  نعأ عمجمعبمث  تمباي لعحمجف ب شمط جه ل ال فتثلفت في لعتامشا لعترممحة.

نعأ تعر ربشاي لعةعبميثيت اتلكشيأ  ميل عيه دسيمثب احفيح ج عميز يعم يًم فيتا  تييه  مير  الباحثةجيتاع 
ياعيل  مير اي ب لإلحتبيمي جنعيأ  ين خي ل لعت  يي لعثليي ي لعجمعبمث جه ل بشهماي لعجمعبمث دحفسهن، ديلم ألحيه 

جلععشييثقي عمشخصييشي لعةتيثحشييي جيتكمييز لع ييثلف دة ييم  لعاييتا لعشييمق بعييم كشييه  يين دعييثلن جخم شييمث  مثحييي، جكيي عأ 
بجمئيي( ج ين  – ت ي لإلب يمم الخيل لعبتحيم ج ج يتا لألال  لع تكير عمعهيمملث جم  تيه بسيت مث  ختمفيي )سيت اي 

( جديلييًم جاييثا  صييم بي  ثسييشُشي كييل هيي ل دةييمم دهتعييمو لعامث ييي -لعجمحبشييي –لعخم شييي  -)لال م شييي دكاييت  يين تلج ييه
لعجمعبمث جنستاحلاليها ع ستشامب جلعيتاما لعصي شح جلعتتكميز كشعيم فيتا  تييه، جتلا  ين  ي ف جالفعشيي لعجمعبيمث 

مث جيمعتييمعي تلا يتكمييزهن ، ج تفييق ح ييث بيي ل لععز ييح  يين لعجهييح عييتاما لععهييمملث  مييل دحييه يييا تسييتاممي  ييثلف لعجمعبيي
نعأ  ع  م د ممث تعشه حتمئج باا لعحملسمث تعير دن لسيتخحلو دكايت  ين  مسيي دة يم  لعتاميشا يميثن نج دةيت فايمل 

 في  عمشي لعتاما. 
(  ين دن لعحلفعشيي 45و( )2001) " محمـود عنان،مصـطفى حسـين بـاهى "ج تفق نعأ  ع  م د مم تعشه كل  ن 

 ن الخل لعفتا حفسه يسم ح لعفتا  مر لعت مب  مر لعصاثيمث جلعاُبمث لعتي يتجمب لععز يح  ين  لعحلخمشي لع مباي
بيي ل لعجهييح جلعشييجم ي جلإلملاي دج بسييبب لععتاييي لعجعمعشييي لع ماعييي  يين م ييمقي جي مسييق لألال  دج حتشجييي لعحلفعشييي 

 مسي دج لألال  لعت ميي. لعحلخمشي لع مباي  ن خمم  لعفتا حفسه جلعتي يامت جيثاه لعسمثك ح ث لعععم
 .والذي ينص على الثالثوبذلك يتحقق الفرض 

المجموعة التجريبية نحو استخدام  اتلبا"وجود اختالف في اآلراء واألنطباعات الوجدانية لدى ط       
  ".وتأثيره على تعلم المهارات المختارة قيد البحث الكمبيوتر جرافيك



 

 

 

 المراجع العربية. -أوالً 
، الم لعةتيييييييييييييييمب                                      2" طية ثعثاشيييييييييييييييم لعتاميييييييييييييييشا حظيييييييييييييييتي  سيييييييييييييييتربمشي (:م1995ريب زاهروإقبال بهبــهاني)الغ -1

    لع حفل، لعرمهتي.
مشعر بجستخحلو لعتسثو لععت تكي  مير ياميا ايأةمت بتحم ج كعبمثيت ي :م(2009ا)ــــأحمد حسن حسن رخ -2

ر لعع كعيييييي عجييييي ب كمشيييييي لعتتيشيييييي بايييييا لععهيييييمملث لألسمسيييييشي فييييي
كمشه لعتتيشيه لعت مييشي  ،إيعت  معر "لعت ميي جلعجفثعي"  ،لعت ميشي

 ببثمسامح.
ــــــــــــــــد الحفيـدعبــــــــــــــــمحم إخـــــــــــــــــال  -3 ظ ـ

 :م(2004آخرون)و 
 –يجبشريييمث -حظت يييمث - لعت مميييل لإل صيييمئي فيييي لعاميييثو لعتتيث يييي "

 .يحم بمث"  متبي لألحجمث
ب يييم  لختبيييمم  اتفيييي فيييي كيييتي لعسيييمي عجمعبيييمث لعصيييف لعامعيييل بممشيييي  :م(1991أمـــل سيـد أحمــد  )  -4

،كمييت   شييثمه،  مسييمعي  ماسييتمتلعتتيشييي لعت ميييشي عمب ييمث بمعرييمهتي ، 
 كمشه لعتتيشي لعت ميشي ،ام اه  مثلن.

أماااااااااااين أنورالخولي،جمااااااااااااال الاااااااااااادين   -5

 م(:2000الشافعي)
 ، لعرمهتي.عاتييالم لعفةت ل    مهج لعتتيشي لعبححشي لععامصتي""

ــــــــى  -6 ــــــــدح قطــــــــب،نجالء فتح ــــــــان عب إيم
 :م(2010خليفةعلى)

 

فامعشييي بتحييم ج يامشعيير بجسييتخحلو لعتسييثو لععت تكييي فيير ي عشييي باييا 
لععهمملث لإلاملكشي لعبصت ي جلعتصثم لع تكر جياميا بايا  هيمملث 

)فيييمو -"م ميييي لعجم ايييمث لعاتيشييي يييإيعت  معر ،لعجعبييمت لإليرييم ر
 .جيجمامث"

 ،  عمن، الم لعشتو.2"، طلعتة ثعثاشم في  عمشي لعتامشا جلعتاما"  :م(1993بشــير عبد الرحيم الكـلوب) -7
يييأةمت بتحييم ج يامشعييي بمسييتخحلو دسييمثب لعثسييمئط لعفمئرييي  مييي يامييا  (:م2003ي أديب ) ـــف ناجـجوزي -8

 مسييمعي اكتييثمله ، باييا لععهييمملث لألسمسييشي عتيي   لعجمجعييي عمعبتييحئمن
  شثمي ، كمشي لعتتيشي لعت ميشي ام اي لعع ثكشي.،كمت  

يييييأةمت لسييييتخحلو باييييا جسييييمئل ية ثعثاشييييم لعتامييييشا فييييي يامييييا باييييا  م(:2002ح يوسف)عبد الفتا حسام الدين -9
، كمييت   شييثمي ، كمشييي  مسييمعي اكتييثملي لععهييمملث لألسمسييشي عةييتي لعمييح، 

 لألتهت. لعتتيشي لعت ميشي ام اي
 .، الم لعرما ،لعةث ت 2،ط" لعتة ثعثاشم جلعتتيشي"  م (: 1988ي )حسين حمـدي الطوبـج -10
 ، الم لعرما ،لعةث ت. 2،ط"جسمئل لاليصمل لعتة ثعثاشم"  :م (1992حسين حمـدي الطوبــجى ) -11
 مر اثلحب لعيتاما عيباا  هيمملث  أيأةمت لستخحلو لعةعبمثيتاتل كش :م( 2008حمـدي أحمـد السيد وتوت) -12

لعتتيشييييييييييي  ،كمت   شييييييييييثمه، كمشييييييييييهمسييييييييييمعياكتثملي عحىمعصا،لعجعبييييييييييمت 
 .، ام اي لعع ثكشيلعت ميشي



 

 



 

دةيييت بتحيييم ج يامشعيييي بمسيييتخحلو لعتسيييثو لععت تكيييي  مييير ياميييا بايييا  :م( 2003)رشــيد عامــر محمــد -13
 لععهمملث لألسمسشي ع م   كتي لعرحو، تحتم   معي.

ج يامشعيي فيي لسيتخحلو لع مسيب ل عيي  ميي ياميا بايا مت بتحم يأة م(: 2006رضا مصطـــفي شلبــي) -14
،كميييت   شيييثمه، مسيييمعي اكتيييثملي لععهييمملث لألسمسيييشي فيييي كيييتي لعريييحو ، 

  .، ام اي لعع ثكشيكمشه لعتتيشي لعت ميشي
 :م( 2011ــى)ــــــــــــــساندى سعد متول -15

 

 

دةيييييت بتحيييييم ج ييييييحم بر بجسيييييتخحلو لعجتلكشيييييأ  مييييير لععسيييييتثة لعتقعييييير 
  ماستمت مسمعي،س ي 12لعثةب لعجث ل عم م ئمن ي ت  ععسمبري

،  لكتلث كمييت   شييثمي،كمشه لعتتيشييي "رييتو يييحم   لعتتيشييي لعت ميييشي :( م1994د )ـــل الشاهـد خليـسعي -16
 .لعت ميشي،ام اه  مثلن

شيييي "دسمسيييشمث يصيييعشا  خصيييشمث لعتسيييثو لععت تكيييي بأسيييمعمب لعتر  :م(2000ود)ــال محمــأبو العسلوى  -17
 .كمت   شثمي،كمشي لعف ثن لعتجبشُشي ،لعرمهتي،مسمعي اكتثمله  ،"لع حفاي

فم مشييييي بتحييييم ج لعةعبمييييثيت  تاييييحاي لعثسييييمئل لعرمئعييييي  ميييير لعتسييييثو  م(:2002ســوزان بدران محمـــد) -18
،كميت  مسمعي اكتيثملي جلعصثم لععت تكي في يامشا لععهمملث لع تكشي، 

 .ام اي لعع ثكشي،   شثمه، كمشه لعتتيشي لعت ميشي
 ."  متبي لععمأ فهح لعثر شي عم شت،لعت مالعةعبمثيت جلععمتشعمحيم " :م(2000ود)ــى أبو السعـمصطفسيد  -19
يأةمت لستخحلو بايا لعثسيمئط لعتامشعشيي  مير ياميا بايا لععهيمملث  م(:2003طارق محمــد النصيــري) -20

كمشييييه لعتتيشييييي  ،كمت   شييييثمه،مسييييمعي اكتييييثملي لعهجث شييييي فييييي كييييتي لعمح،
 .  ، ام اي لعع ثكشيلعت ميشي

يصيييييعشا بتحيييييم ج يامشعيييييي بمع مسيييييب ل عيييييي عتاميييييشا بايييييا  هيييييمملث  م(: 2001عائشة محمد عبد العــزيز) -21
  شيييثمه ،كمشيييه لعتتيشيييي لعت ميييييشي  ت،كميييي مسيييمعي  ماسيييتمتلععبيييممتي، 

 ،ام اه  مثلن.
 " الم لعفةت عم شت جلعتثت ع، لعرمهتي.ثعثاشم لعتامشا" حخل تعر ية  م(:1992عبد الحفيظ محمـد سالمــة) -22
"،  تكييييز لعةتييييمب عم شييييت، "ية ثعثاشييييم لعتامييييشا فيييير لعتتيشييييي لعت ميييييشي :م( 2000  (عبــد الحميــد شـرف -23

 لعرمهتي.
 عبد العزيز محمد عبد العزيز -24

 :م( 2002)
يييأةمت بتحيييم ج بمعتسيييثو لععت تكيييي  ميير ياميييا سيييبم تي لعز يييف  مييير 

   مسمعي اكتثملي بجن جلعظهت عحة لععبتحئمن بع مفظي لعع شم، لع
 

   
 " الم لععاممف، لعرمهتي."ية ثعثاشم يجث ت لعتامشا (:1993عبـد العظيــم الفرجانــي) -25
يصييييييعشا بتحييييييم ج بجسيييييييتخحلو لعةعبمييييييثيت اتلكشيييييييأ عييييييتاما لععهيييييييمملث  م(: 2011عبـدح إبراهيم المقيمــى) -26

،كمت مسمعي ماسيييييتمتحئمن فييييير م مييييييي لعع كعيييييي، لعهجث شيييييي عمعبتييييي
   .  ، ام اي لعع ثكشي  شثمه، كمشه لعتتيشي لعت ميشي



 

 
 

 ،الم لعفةت لعاتير، لعرمهتي.2"،ط"لعتة ثعثاشم ج عمشي لعتاما : م( 2006عبــدح أحمـد الفــرا) -27
لو لعتسييثو لععت تكييي  ميير يامييا باييا يييأةمت بتحييم ج يامشعييي بمسييتخح :م(2002)عالء الدين محمدي عبدالحميد -28

 هييييييييمملث كييييييييتي لعسييييييييمي عم مرييييييييي لألجعيييييييير  يييييييين لعتامييييييييشا لألسمسييييييييي، 
 ،مسمعي ماستمت

يصعشا بتحم ج ير ر بجسيتخحلو لعجتلكشيأ عت مميل لععهيمملث لعهجث شيي  :م( 2006فؤاد عبد السالم احمد شكرى) -29
 مسمعي اكتثملي  ، جلعحفمعشي فر لعةتي لعجمئتي

 
يش. عماد الـدين عبـاس. سـامي كمال درو  -30

 م(:1998محمد علي)
 1يجبشرمث, ط -حظت مث -لألس  لعفسمثعثاشي عتحم ب كتي لعمح

 . تكز لعةتمب عم شت, لعرمهتي
كمال عبد الحميد إسماعيل، محمـد صـبحي  -31

 م(:2002حسانين)
، تكيييز  2لععهييمملث لع تكشييي لعف شييي"،ط -ميمعشييي كييتي لعمييح لع حفايييي" 

 لعةتمب عم شت. 
 .، معا لعةتبية ثعثاشم لعتامشا في  صت لععامث مث جلاليصمالث م(:2002زيتــون)  دكمال عبـدا لحمي -32
ـــــد  -33 مــــاهر إســــماعيل صــــبري و فــــائزة محمـ

 م(:2004المغربي)
، 2000"  متبيييي  يييبمب "ية ثعثاشيييم  يييتا جنحتيييم  لععيييثلا لعتامشعشيييي

 .ب هم
مشييييييي لسييييييتخحلو لع رمبييييييي لعتامشعشييييييي  ميييييير يامييييييا لألال  لععهييييييممة فم  م(:2003محمد إبراهيم أمين موســى) -34

،كمت   شيثمي، مسمعي اكتيثمله جلعت صمل لععاتفي في لعةتي لعجمئتي" ، 
 كمشي لعتتيشي لعت ميشي ام اي  مثلن.

" م ت عمجبم يييييييييي  صيييييييييجم مث فيييييييييي لعع يييييييييمهج جريييييييييتو لعتيييييييييحم  " :(م1998لى)ــع دــالسيمحمـــد  -35
 .جلع شت،لعع صثمي

 . ية شأ" لعرمهتي -يحم ب –كتي لعمح يامشا "  م(: 1994حمــد توفيـق الو ليلـي )م -36
محمد جمال الدين حمادة ، إبراهيم محمـود  -37

 م(:1997غريب)
 لععإسسي لعامعشي لع حفاي جلع شت. كتي لعمح""

 ، الم لععاممف،لعرمهتي.2،ط" ما لع ف  لعت ميي"  م(:1997محمـــد حسـن عـالوى) -38
محمــــــــــد حســــــــــن عــــــــــالوي، كمــــــــــال  -39

 :م(1986عبدالحميد)
 ، الم لععاممف، 5، يتاعي همحز امتث  تمفن ، ط"كتي لعمح"

 .لعرمهتي
 ، الم لعفةت لعاتير، لعرمهتي.2" ،ط" ير شمث ججسمئل لعتاما : م(2005محمــد حســين سالــم) -40

 
محمد سعد زغلول،مكارم حلمى ابو هرجـة،  -41

 م(2001عم) هاني سعيد عبد المن
،  تكز  1"،ط"ية ثعثاشم لعتامشا جدسمعمبهم فر لعتتيشي لعت ميشي

  لعةتمب عم شت,لعرمهتي



 

 

"  ي كتلث   شيثمي ،ام ايي "لععبمائ لعتامشعشي جلعتجبشُشي في كيتي لعميح م(:2001محمــد محمــد  ذكــي ) -42
 .لألتهت

ــــدين محمــــد  -43 ــــة سكر،ضــــياء ال محمــــد وجي
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