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مستوي أداء بعض عمى ه تأثير و  المدعمة بالحاسب اآللي التعمم التشاركي إستخدام "
 –الميارات األساسية الدفاعية في كرة اليد لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية 

 " جامعة بنيا
 أحمد محمد عمي شحاتة/ * ا.م.د

 ممخص البحث
المدعمة بالحاسب  التعمم التشاركي التعرف عمى إستخداماستيدف البحث الحالي الى 

 .في كرة اليدمستوي أداء بعض الميارات األساسية الدفاعية عمى ه تأثير و  اآللي
ولتحقيق ىدف البحث استخدم الباحث المنيج التجريبي من خالل التصميم       

التجريبي الذي يعتمد عمى القياسين القبمي والبعدي لمجموعتين، إحداىما تجريبية والثانية 
 اليدكرة  الدفاعية في مياراتبعض الالبحث من المبتدئين في تعمم  مجتمعوتألف  ضابطة،

وقد تم اختيار عينة  جامعة بنيا )قيد البحث(، –رقة الثانية بكمية التربية الرياضية لطالب الف
مجموعتين مجموعة إلى يم وقد تم تقسيممبتدئ، ( 70) موعددىبالطريقة العمدية البحث 
ولقياس األداء القبمي والبعدي في مجموعتي ( مبتدئ، 25)وضابطة قوام كل مجموعة  ةتجريبي
كرة  االختبارات البدنية وباإلضافة الى االختبارات الميارية الدفاعية في حثالبا استخدمالبحث 

عمى المجموعة  المدعمة بالحاسب اآللي التعمم التشاركي، وقد قام الباحث باستخدام  اليد
التجريبية، واألسموب المتبع )الشرح والنموذج( عمى المجموعة الضابطة، وبعد االنتياء من 

الباحث لممعامالت اإلحصائية لمحصول لمنتائج توصل الباحث إلى  جمع البيانات أخضعيا
الميارية الدفاعية  االختبارات المياريةعمى المجموعة الضابطة في  ةتفوق المجموعة التجريبي

  اليد.كرة  فيالخاصة 

 
 جامعة بنيا  ة ورياضات المضرببكمية التربية الرياضيةالجماعي بقسم نظريات وتطبيقات الرياضاتاستاذ مساعد  
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Abstract 

The current research aimed to identify the use of computer-

supported participatory learning and its impact on the 

performance level of some basic defensive skills in handball. 

 

The current research aimed to identify the use of computer-

supported participatory learning and its impact on the 

performance level of some basic defensive skills in handball. 

The researcher used the experimental method through the 

experimental design that depends on the tribal and remote 

measurements for two groups, one experimental and the other 

controlling, and the research community consisted of beginners in 

learning some defensive skills in handball for students of the 

second year at the Faculty of Physical Education - Benha 

University (under research), The research sample was chosen by 

the intentional method, and they numbered (70) novices, and they 

were divided into two groups, an experimental group and a control 

group, the strength of each group was (25) novices. Using 

computer-supported participatory learning on the experimental 

group, and the method used (explanation and model) on the control 

group,After completing the data collection, the researcher 

subjected them to statistical treatments to obtain the results. The 

researcher concluded that the experimental group outperformed 

the control group in the defensive skill tests of handball. 
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 مقدمة ومشكمة البحث :

ان استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في العممية التعميمية أصبحت حاجة ممحة نظرًا 
لمتطور التكنولوجي في مختمف مجاالت الحياة بصفة عامة ومجال التعميم بصفة خاصة وذلك 
منذ بداية القرن العشرين وحتى االن، وذلك لمواكبة المتغيرات والتحديات التي يتعرض ليا 
المتعمم اثناء عممية التعميم، باإلضافة الى تنمية المتعممين عمميًا وتكنولوجيًا واجتماعيا 

يًا وكذلك الى اكتساب ميارات جديدة في عممية التعمم، ومن اىم تطبيقات تقنيات واخالق
 .E-Learningالتكنولوجية التعمم االلكتروني 

نستفيد منو في العممية التعميمية  لكي اإللكترونيمتعمم ومن أىداف التي يجب تحقيقيا ل
 محاورىا،مية التعميمية بكافة تعميمية غنية بالمصادر تخدم العم بصورة كبيرة منيا توفير بيئة

لتقنيات الوسائط المتعددة  األمثل االستخدام مثل: ونمذجة التعميم وتقديمو في صورة معيارية
كما يسمح بنشر المستحدثات التكنولوجية في كافة المؤسسات  النموذجية، األسئمةوبنوك 

المستحدثات  مع التعميمية واعداد جيل من المعممين والمتعممين قادرين عمى التعامل
 الحديثة.التكنولوجية 

(21 :69) 

ىو الجيل الثاني من الويب الذي يمثل  ةان التعمم التشاركي من أبرز أسباب ظيور 
بيئة التعمم  السرعة، ولكونتصنيفا جديدا لعدد من التطبيقات التي تعتمد عمى شبكات عالية 

ل فعال جعمت استخدام ىذه االلكتروني واالنترنت مناسبة لبناء التعمم التشاركي بشك
 (4: 22)الجامعي. االستراتيجية ممكنا في مجال التعمم 

عبارة عن مجموعة من األدوات التي تتيح عبر الحاسب اآللي م التشاركي مالتعيعتبر و 
، من خالل نشاط وا البعض واالستفادة منيبعض والتعاون مع المعموماتمشاركة  لممستخدمين
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، المعموماتم في تبادل يذا بدوره يسىوالمعارف، و المعمومات م المستخدمين عن طريق تقاس
 (124: 24التفاعمية. )واألنشطة  ياتموالمشاركة والتعاون من خالل العم يموالتعاون بين

 Strijbos، kirschner andستريجبوس وكيريسشنر و  مارتنز"ولقد اوضح 
"martens (2004)ين من مختمف انحاء طبيعة التعمم التشاركي يتيح لممتعممان  م

المشاركة فيما بينيم من خالل التفاعل االجتماعي المصاحب ليذا النوع من التعمم، وىذا 
يتطمب من المعممين اثارة دافعية المتعممين والتخطيط الجيد لممناىج الدراسية وطرق التدريس، 

عمي بناء مما يساعد المتعممين  الحاسب اآلليكما تكون المشاركة تفاعمية مباشرة عبر 
المعارف الجديدة واتاحة الفرصة لالستفسار عمي اسئمتيم والتعمم من بعضيم البعض بإتاحة 

 (50-31: 28). ما تعممو المتعممون تشاركياً 
خالل مجموعات  يعتبر نمط من التعمم يعمل فيو المتعممون معا من التشاركيوالتعمم 

 تالستراتيجيامشتركة وفقا  تعميميةويتشاركون في انجاز الميمة أو تحقيق أىداف  صغيرة،
 (268: 17. )التشارك

ويستخدم من قبل متعممين مختمفين أو  التربوية المجاالتعمى  التشاركيويركز التعمم 
المتفرعة من مكتب   الحاسب اآللينفس موضوع التعمم عبر أجيزة  فييعممون متباينين 
عمى أسئمتيم والتعمم من بعضيم  رلالستفساتاحة الفرصة الداتا شو وا  أو عن طريق  رئيسي

 (6: 8تشاركيًا. ) المتعممون وما تعممالبعض بإتاحة 

التربوية مثل التعمم من النظريات  التعمم التشاركي انو يطبق كثير خصائص ومن اىم
المسئولية الفردية، فكل فرد  المقصود، والخبرات الموزعة، والتعمم القائم عمى المصادر، وكذلك

ممركز حول المتعمم، إذ يشتمل  ان التعمم الذي تقدمة المجموعة، كما أنو تعمممسئول عن إتق
المتبادل بين  واالعتمادزيادة التفاعل  عمى أنشطة جماعية يقوم بيا المتعممون، ويساىم في
في التوصل إلى إجابات مناسبة لحل  المتعممين، حيث يساعد المتعممين بعضيم البعض

ومناقشتيا وتفسيرىا، كما يقدم التغذية الراجعة  يانات وتحميمياجمع الب خالل، من المشكالت
، وتشارك الطالب في لألىدافومدى تحقيقيا  نشاط وعمل المجموعة خاللالجماعية من 
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: 17. )ويتعاونون في بناء معرفتيم وتعمميم األنشطة نسقونوي معاً المعمومات فيتصمون 
137) 

التعمم اإلبداعي وبنية  متعممين في أنشطةك الاإشر  التشاركي من خالل يتم التعممو 
التشارك في مساعدة  وتستخدم أدوات النشط،مع التركيز عمى التحفيز والتعمم  المقرر،

فمم تعد النظرة إلى األفكار، من خالل تبادل  الحاسب اآلليالمتعممين عمى العمل والتعمم عبر 
بل  فحسب،المجتمع  تاة عن تأثير االبتكار واإلبداع كأحد ثمار العبقرية الفردية المنفصم

في تنمية المواىب الفردية  أقوىمساعد وتطبيقيا  المعرفة،أصبح العمل الجماعي في اكتساب 
كنشاط إضافي، يضاف إلى خبرة التشاركي جعة في التعمم اأيضا، حيث تظير التغذية الر 

ا الثقة في النفس ت العممية وأيضاوالميار  المتعمم، مما يؤدى إلى تنمية التحصيل المعرفي
 (4: 23. )والتفاعل مع اآلخرين بنجاح

يساعد عمى تعمم الميارات االساسية في جميع الرياضات بصفة عامة التعمم التشاركي و 
وكرة اليد بصفة خاصة، حيث تحتل كرة اليد االن المركز الثاني من حيث الشعبية واالنتشار 

لعاب الجماعية متعة واثارة كما انيا من في العالم بعد كرة القدم حيث تعتبر من اكثر اال
االنشطة الرياضية التي تتضمن ميارات حركية متنوعة دفاعية وىجومية، وىذا يتطمب من 

 ممارسييا امتالك العديد من القدرات الحركية والميارية الخاصة.

اكم ، حيث يتوالى تر اليائمة يتسم العصر الذي نعيشو اآلن بالثورة العممية والتكنولوجيةو 
النظريات وتطبيقاتيا التكنولوجية بصورة لم تشيدىا البشرية من قبل، إننا نعيش عصر 
المعموماتية الذي يحمل في طياتو تغيرات عديدة في جميع نواحي الحياة، ونتيجة ليذه 
التغيرات كان من الضروري اإلستجابة ليا من خالل تطوير مؤسسات المجتمع بكافة أنواعيا 
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يا، عمى أن مؤسسات التربية في أي مجتمع ىي األولى بالتطوير لمواكبة وأشكاليا وأحجام
 طبيعة العصر واإلستجابة لمتحوالت التي تشمل مجاالت الحياة المختمفة.

كان لزاما عمى جميع مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات التعميمية تطوير  لكلذ
ت، وكما يتضح لنا جيمنا أننا أساليبيا من أجل بناء شخصية قادرة عمى اإلبداع وحل المشكال

بحاجة ماسة لتطوير أنفسنا، حتى نستطيع أن نواكب التطور الحادث في العالم من حولنا، 
وذلك عن طريق استخدام  أساليب جديدة لمتدريس، تيدف إلى إعطاء أبنائنا الطالب مساحة 

 كافية إلطالق حرية التعبير عن أنفسيم دون قيد أو نقد ألفكارىم .

اتجاىات حديثة تقوم عمى دراسة نظريات التفاعل أو التأثير والتأثر في ظيرت و 
التي تشجع عمى  التشاركيالمواقف التعميمية وتأكيد إيجابية المتعمم ونشاطو ومنيا التعمم 

المشاركة في األنشطة واالندماج فييا أثناء التعمم فيؤدى إلى تعمم أفضل ليم، كما أن التعمم 
ب عضوًا فعااًل ومشاركًا في عممية التعمم ومسئواًل عن تعممو ومشاركًا يجعل الطال التشاركي

 . والمشاركة الفعالة  االكتشاف في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعمم، فيو يتعمم عن طريق

(6 :60)  

وأسباب ضعف الدفاع عدم مناسبة الطرق المستخدمة لتعمم الميارات الدفاعية لممرحمة 
تعداد نفسي جيد لالعبين لتعمم الدفاع وعدم كفاية المعمومات النظرية السنية وعدم وجود اس

 (199،  198: 29لمجانب الدفاعي لدي المدرب والالعب. )

يميمون الي اداء الميارات التي وجد ان بعض الطالب  ومن خالل مالحظة الباحث
بمقررات كرة اليد يستخدم فييا الكرة أكثر من أداء الميارات التي تؤدي بدون استخدام الكرة 

، عمي سبيل المثال يميل الطالب الي االتجاه أكثر الي أداء من تدريسيا منذ سنوات عدة 
الميارات اليجومية ، وقميال ما يميمون ويعزفون عن أداء الميارات الدفاعية التي تؤدي بشكل 

االحباط من م تحت ضغط بدني كبير وكثيرا ما يتسمل الييم عامل الممل و 6روتيني حول دائرة 
كثرة االداء الدفاعي دون جدوي والذي ال يثمره عامل الحفز والتشويق ، ومن خالل خبرة 
الباحث في تدريس مقرر رياضة كرة اليد لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية الحظ 
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ضرورة البحث عن أساليب تدريس جديدة يكتسب من خالليا الطالب الدافعية نحو النشاط 
ثراء بيئة التعمم من خالل الم مارس والمشاركة االيجابية لمحصول عمى المعمومات بنفسو وا 

استخدام أساليب تدريس فعالة يكون فييا المتعمم ىو محور العممية التعميمية، وبالتالي تنعكس 
 عمي مستوي أداءه لمميارات المطموبة وتحقيق اليدف.

في تعمم بعض الميارات  التشاركيمم وىذا ما دفع الباحث الي محاولة استخدام التع
 األساسية الدفاعية في لعبة كرة اليد.

 :ىدف البحث

 المدعمة بالحاسب اآللي التعمم التشاركي إستخدامييدف البحث إلى التعرف عمى " 
مستوي أداء بعض الميارات األساسية الدفاعية في كرة اليد لطالب الفرقة الثانية عمى  هتأثير و 

 ". جامعة بنيا –لرياضية بكمية التربية ا

 ويتحقق ذلك من خالل : 

التعرف عمى الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في  -1
 المتغيرات قيد البحث .

التعرف عمى الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في  -2
 المتغيرات قيد البحث .

بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية التعرف عمي الفروق  -3
 ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث .
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 :ض البحثو فر 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة  -1
 يد البحث.الضابطة لصالح القياس البعدي في متغيرات البحث ق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة  -2
 .البحثمتغيرات البحث قيد التجريبية لصالح القياس البعدي في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة  -3
 البحث.تغيرات البحث قيد م فيوالتجريبية لصالح المجموعة التجريبية 

 مصطمحات البحث: -

 :التعمم التشاركي -1
ىو نمط من أنماط التعمم يعمل فيو الطالب معًا في مجموعات صغيرة او كبيرة 
ويتشاركون في انجاز الميمة او تحقيق اىداف تعميمية مشتركة حيث يتم اكتساب المعرفة او 

 (738: 77لمشترك. )الميارات واالتجاىات من خالل العمل الجماعي ا

 :إجراءات البحث
 :منيج البحث

استخدم الباحث المنيج التجريبي بالتصميم القبمي البعدي لمجموعتين إحداىما ضابطة 
 واألخرى تجريبية لمناسبتو لنوع وطبيعة البحث.

 :عينة البحثمجتمع و 
 -ضية طالب الفرقة الثانية بكمية التربية الريامجموعة من اشتمل مجتمع البحث عمى 

( طالب  70، واشتممت عينة البحث عمى عدد )م 2021-م2020لمعام الجامعي  جامعة بنيا
وتم اختيارىم بطريقة عمدية وتم تقسيميم عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين 

( طالب، 25)منيما ضابطة وعدد كل مجموعة مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة إحداىما 



الميارات األساسية الدفاعية في كرة مستوي أداء بعض عمى ه تأثير و  المدعمة بالحاسب اآللي التعمم التشاركي إستخدام
جامعة بنيا –اليد لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية   

 
أحمد محمد عمي شحاتة/ ا.م.د  

  

 
429 

( طالب من خارج العينة األساسية ومن نفس المجتمع ألجراء 20ث بعدد )كما استعان الباح
 المعامالت العممية والدراسات االستطالعية. 

 (1جدول )

 تصنيف مجتمع وعينة البحث
 العٌٍــــت اإلســتطالعٍت عٌٍت البذج األسـبسٍت البذج عٌٍت

 ( طبلبب70) 
 الضببطت التجزٌبٍت

 ( طبلبب20)
 طبلبب  (25) (  طبلبب25)

 تجانس عينة البحث :
قام الباحث بإيجاد التجانس إلفراد عينة البحث ككل باستخدام معامل االلتواء في 

-وبعض المتغيرات البدنية  والميارية الدفاعية  -الذكاء  -الوزن –الطول  –متغيرات )السن 
 ذلك.  التحصيل المعرفي( , والتي قد تؤثر عمى نتائج البحث والجدول التالي يوضح
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 (2جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى وقيمة معامل االلتواء لعينة البحث فى معدالت 
 والمتغيرات البدنية والمياريو والتحصيل المعرفيوالذكاء النمو 

 70ن=

 الوتغٍزاث
ودذة 

 المٍبص

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري
 الىسٍظ

هعبهل 

 االلتىاء

ىهتزٌَ
ىب

الًخ
ا

 2.84 19.00 0.92 19.04 سٌت سيال 

 2.17 169.00 8.63 171.91 سن الطىل

 1.45- 71.00 4.91 70.85 كجن الىسى

 0.076 34.000 2.469 33.549 درجَ الذكبء

البذًٍت
 

 0.28 - 402.00 57.76 397.76 سن كجن3رهً كزة طبٍت 

 0.018 180.00 11.54 182.47 سن الىحب العزٌض هي الخببث

 1.86 4.55 1.06 5.02 ث م فً هٌذًٌ 22العذو

 0.83- 12.39 1.32 13.03 ث الشجشاجى بطزٌمت ببرو

 1.42- 4.21 1.45 4.75 سن حٌى الجذع إهبهب أسفل هي الىلىف

 0.53- 32.00 10.61 34.37 عذد االًبطبح الوبئل

هبرٌت
الو

اختببر التذزكبث الذفبعٍت لالهبم  

 وللخلف

 عذد
5.67 0.70 6.00 316. 

 .107 6.00 0.68 5.91 عذد اختببر التذزكبث الذفبعٍت للجبًبٍي

 .532 39.00 3.75 40.68 عذد اختببر الذزكبث الذفبعٍت الوتٌىع

 درجَ التذصٍل الوعزفً
15.799 1.441 16.00 

-

0.414 

( ما يشير 3-&3( أن قيم معامالت االلتواء قد تراوحت ما بين )+2يتضح من جدول )
الذكاء( وبعض  -الوزن–الطول –لية توزيع العينة في متغيرات النمو )السن إلى إعتدا

 المتغيرات  البدنية والمياريو والتحصيل المعرفي في كرة اليد قيد البحث .
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 تكافؤ مجموعتي البحث:
متغيرات  قام الباحث بحساب داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في

 (.3كما يتضح في جدول )البحث  المتغيرات الميارية قيدو ية المتغيرات البدنالنمو و 
  (3جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين المجموعتين التجريبية
 25=2=ن  1ن          والضابطة فى متغيرات قيد البحث

       
 م

 

 الوتغٍزاث

 الوجوىعت الضببطت الوجوىعت التجزٌبٍت
الفزق 

بٍي 

 طٍيهتىس

 

 لٍوت

 ث

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

االنثوبوم
تريو

 

 0.140 0.040 1.060 18.96 0.957 19.00 السي

 0.016 0.040 8.599 172.12 8.630 172.16 الطىل

 0.168 0.24- 5.364 70.88 4.716 70.64 الىسى

 0.931 0.600 2.528 33.866 2.462 33.266 الذكبء

البدنية
 

 0.142 2.360 57.292 391.60 60.282 393.96 كجن3رهً كزة طبٍت 

 0.919 2.840 9.264 181.08 12.366 183.92 الىحب العزٌض هي الخببث

 0.167 0.048 0.932 4.96 1.108 5.01 م فً هٌذًٌ 22العذو

 0.337 0.132- 1.385 13.24 1.386 13.11 الشجشاجى بطزٌمت ببرو

 0.310 0.128- 1.442 4.75 1.476 4.63 حٌى الجذع إهبهب أسفل هي الىلىف

 0.077 0.240 10.879 34.48 11.070 34.72 االًبطبح الوبئل

الميارية
 

 0.587 0.120- 0.614 5.72 0.816 5.60 اختببر التذزكبث الذفبعٍت لالهبم والخلف

 0.387 0.080- 0.790 5.96 0.666 5.88 اختببر التذزكبث الذفبعٍت للجبًبٍي

 0.221 0.240 3.783 40.32 3.885 40.56 اختببر الذزكبث الذفبعٍت الوتٌىع

 0.110 0.166- 1.496 15.966 1.447 15.800 إختببر التذصٍل الوعزفً



 2العدد 12التربية البدنية والرياضية المتخصصة _كمية التربية الرياضية _جامعة أسوان _المجمد المجمة العممية لعموم 
 
 

 
432 

 2.21 =  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية  

من قيمتيا الجدولية عند مستوى ( أن قيمة ت المحسوبة اقل 3يتضح من جدول )
مما يدل عمى عدم وجود فروق دالة إحصائيا مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين  0.05معنوية 

 البدنية والميارية قيد البحث.االنثروبومترية والذكاء و التجريبية والضابطة في المتغيرات 

  : أدوات وسائل جمع البيانات

 القياس الخاصة بمعدل النمو : -أ

 لسن الرجوع إلى سجالت الطالب.ا -

 . سم .5الطول باستخدام الرستاميتر حتى اقرب  -

 كم. 5.5الوزن باستخدام الميزان الطبي المعايير حتى اقرب  -

 (1الذكاء باختبار الذكاء السيد محمد خيري . مرفق ) -ب

 (2اإلختبارات البدنية : مرفق ) -ج

 المرجعية والدراسات  العممية بعض المراجعختبارات وذلك بالرجوع إلى إ ستوار يتم اخت
 ،(4()م2008)(، أحمد محمد أبوزيد3()م2009)أشرف حسني سيدمثل  التي أشارت إلييا

ليمى السيد (، 20)م(2004منير جرجس إبراىيم) ,(18م()2008محمد محمود توفيق )
محمد إبراىيم أبو عاصي ، مدحت قاسم عبد الرازق  (,13)م(2001فرحات)

عمى و  أحمد خاطر( ،16()2001)محمد صبحي حسانين(,14)م(2001)
             (.5)م(1996البيك)

 .) ثانية (القدرة العضمية لمرجمين وتقاس باختبار الوثب العريض من الثبات  -

 .) سم (كميو جرام  3القدرة العضمية لمذارعين وتقاس باختبار رمى كرة طبية  -

 ) ثانية (.مترا من  22العدو السرعة االنتقالية وتقاس باختبار  -

 )ثانية(.الرشاقة وتقاس باختبار الجري الزجزاجى بطريقة )بارو(  -
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 المرونة وتقاس باختبار ثنى الجذع إماما أسفل من وضع الوقوف عمى صندوق  -
 ) سم (.

 ) عدد (.القوه العضميو لمذراعين وتقاس باختبار االنبطاح المائل  -
 

 ( 3:  مرفق )اإلختبارات الميارية  -د
المراجع العممية وذلك بالرجوع إلى بعض  االختبارات الميارية التالبة اريتم اخت

كمال (، 18م()2008محمد محمود توفيق )مثل  التي أشارت إليياالمرجعية الدراسات و 
كمال عبد الحميد إسماعيل ، ( 11م()2002)عماد الدين عباس قدري مرسي ، درويش،

محمد إبراىيم أبو عاصي ، مدحت قاسم عبد  (،12)م(2002محمد صبحي حسانين )
كمال درويش، عماد الدين عباس ، سامي محمد عمى  (، 14)م(2001الرازق )

 .(10)م(1999)
 .        والخمف  لالمام الدفاعية إختبار التحركات -
 .لمجانبين الدفاعية التحركات إختبار - 

 .المتنوع  الدفاعية إختبار الحركات -
 الت العممية لممتغيرات البدنية والميارية قيد البحث :المعام

 الصدق: 
ولحساب صدق لممتغيرات البدنية والميارية  قام الباحث باستخدام صدق التمايز بين 
مجموعتين أحدىما مميزة ) العبي نادي بنيا الرياضي ومن نفس المرحمة السنية ( , واألخري 

( 20عينة األساسية  وبمغ قوام كل مجموعة )غير مميزة من نفس مجتمع البحث وخارج ال
 طالبا حيث ان الفارق في سنوات الخبرة وليس في السن والجدول التالي  يوضح ذلك.
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 (4جدول )
المجموعتين المميزة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( بين

 في االختبارات البدنيو والمياريو قيد البحث وغيرالمميزة
 20=2= ن1ن

 

 االختببراث
ودذة 

 المٍبص

 الوجوىعت الووٍشة
الوجوىعت غٍز 

الفزق  الووٍشة

بٍي 

 هتىسطٍي

 

لٍوت 

 )ث(

 

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

البذًٍت
 

رهً كزة طبٍت 

 كجن3

 سن
483 0.736 400 0.607 

0

.834 
3.925 

الىحب العزٌض هي 

 الخببث

 سن
195.79 14.756 182.67 12.978 

1

3.123 
2.993 

م فً  22العذو

 هٌذًٌ

 ث
3.84 0.562 4.82 0.986 

-

0.98 
0.970 

الشجشاجى بطزٌمت 

 ببرو

 ث
11.39 0.754 12.54 1.197 

-

1.15 
1.485 

حٌى الجذع إهبهب 

 أسفل هي الىلىف

 سن
7.28 1.336 5.00 1.515 

2

.28 
0.624 

 عذد االًبطبح الوبئل
37.47 9.258 33.67 10.017 

3

.81 
0.917 

هبرٌت
الو

 

اختببر التذزكبث 

الذفبعٍت لالهبم 

 وللخلف

 عذد
14.10 1.71 5.75 0.71 

8

.35 
20.10 

اختببر التذزكبث 

 الذفبعٍت للجبًبٍي

 عذد
14.85 1.08 5.95 0.60 

8

.90 
31.94 

اختببر الذزكبث 

 الذفبعٍت الوتٌىع

 عذد
47.80 4.87 41.25 3.62 

6

.55 
4.82 

 2.02 =  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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مما يدل عمى  ( أن قيمة ت المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية4يتضح من جدول )
وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعة المميزة وغير المميزة لصالح المجموعة المميزة عند 

 والميارية قيد البحث. ات البدنيةختبار إلمما يدل عمى صدق ا 0.05مستوى معنوية 

 الثبات :

قام الباحث بتطبيق اإلختبارات البدنية والمياريةعمى عينة البحث االستطالعية وعددىم 
طالب وتم إعادة تطبيقيا, وبفاصل زمني قدره سبع إيام بين التطبيقين وتم حساب معامل 10

 اإلرتباط بين التطبيقين األول والثاني .
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 (5جدول )

 بي واالنحراف المعياري وقيمة معامل االرتباط بين التطبيقينالمتوسط الحسا

 20ن=      األول والثاني لالختبارات البدنية
 

 

 االختببراث

 

ودذة 

 المٍبص

  التطبٍك الخبًً التطبٍك االول

هعبهل 

 االرتببط
الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

البذًٍت
 

 سن كجن3كزة طبٍت رهً 
402 0.612 405 0.531 

0.963

  

 سن الىحب العزٌض هي الخببث
182.45 13.276 182.95 12.967 

0.991

  

 ث م فً هٌذًٌ 22العذو
4.85 0.997 4.88 0.984 

0.889

  

 ث الشجشاجى بطزٌمت ببرو
12.65 1.099 12.74 1.135 

0.845

  

حٌى الجذع إهبهب أسفل هي 

 الىلىف

 سن
4.96 1.541 4.83 1.593 

0.967

  

 عذد االًبطبح
33.85 10.241 33.60 9.495 

0.988

  

هبرٌت
الو

 

اختببر التذزكبث الذفبعٍت لالهبم 

 وللخلف

 عذد
5.85 0.67 5.75 0.71 0.789 

اختببر التذزكبث الذفبعٍت 

 للجبًبٍي

 عذد
6.00 0.72 5.95 0.60 0.664 

اختببر الذزكبث الذفبعٍت 

 الوتٌىع

 ث
41.25 3.62 41.25 3.62 0.862 

  0.423= 0.05قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 

( أنو يوجد ارتباط قوي بين التطبيقين األول وجاءت قيمة ر 5يتضح من جدول )
مما يدل عمى ثبات االختبارات  0.05المحسوبة اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية 

 البدنية والميارية قيد البحث. 
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 االختبار المعرفى:

 اليدف من االختبار أوال: تحديد

ييدف ىذا االختبار الي قياس مستوي التحصيل المعرفي لممعارف والمعمومات 
 لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة لمطالب لمجزء الدفاعي في كرة اليد .

 ثانيا: المحتوي العممي لمدفاع في كرة اليد :

ريضة لممحتوي العممي لمدفاع في كرة اليد والذي بنياية قام الباحث بإعداد الخطوط الع -
 -المقرر يكون الطالب قادرا عمي أن :

 يعرف الميارات الدفاعية ضد العب مستحوذ وغير مستحوذ عمي الكرة . -
 يتفيم طرق الدفاع المختمفة. -
 ويطبق االساليب المختمفة لطرق الدفاع . يعرف  -
 نونية المختمفة .النواحي القابعض يعرف عالقة الدفاع ب  -

  : ثالثا: تحديد محاور االختبار

التي يمكن ادراجيا باالختبار ( 5مرفق )قام الباحث بتحديد مجموعة من المحاور 
ال بداء رأييم حول صالحية ىذه ، المعرفي حتي يتسنى لو عرضيا عمي السادة الخبراء 

استطالع أراء الخبراء وتفريغ ثم قام الباحث بتجميع استمارات  ,المحاور باإلضافة أو بالحذف
% ( فأكثر وىذه 80بياناتيا حيث اجتمعت موافقتيم عمي ثالثة محاور بنسبة مئوية من )

 .(6المحاور يوضحيا جدول )
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 (6جدول )

 10ن=    محاور االختبار المعرفي
 الٌسبت الوئىٌت الوذبور م

 %100 الوهبراث االسبسٍت الذفبعٍت 1

 %80 الذفبع وأسبلٍب قلطز الوعزفٍت الٌىادً 2

 %80 ًىادً لبًىًٍت 3

 

 :رابعا : تحديد نوع أسئمة االختبار
قام الباحث باختيار نوعين من األسئمة لصياغة عبارات االختبار المعرفي وىي أسئمة 

وأسئمة االختيار من متعدد ، وقد اختار الباحث ىذين النوعين من ×( ،  الصواب والخطأ )
لموضوعية ومن أفضل أنواع االختبارات لقياس التحصيل المعرفي وأكثرىما االسئمة لتميزىا با

 صدقًا وثباتًا ، وراعي الباحث في أسئمة االختبار مناسبتيا لمستوي الطالب .

 خامسا : صياغة مفردات االختبار:

لدراسة أنواع مفردات  المرجعيةقام الباحث باالطالع عمي مختمف المراجع والدراسات 
شروط كتابتيا والشروط التي يجب اتباعيا وفقا لممراجع المختمفة ، وقد راعي االختبار و 

 الباحث أن تكون لكل مفردة معني واحد محدد وتجنب الكممات التي تحمل أكثر من معني .

 : إعداد تعميمات االختبار: دساسا

قام الباحث بوضع تعميمات االختبار بحيث تكون بسيطة وواضحة لدي الطالب مع 
ارة لكيفية اإلجابة عن األسئمة، كما تضمنت تمك االستمارة بعض البيانات الخاصة اإلش

 الرقم بالشعبة( . –الشعبة  –الفرقة الدراسية  –بالطالب )االسم 

   : ا : الصورة األولية والنيائية لالختبار المعرفيبعسا

ي لمدفاع في قام الباحث بإعداد الصورة األولية الختبار قياس مستوي التحصيل المعرف
وتم عرض ( 6مرفق ) ( عبارة 43كرة اليد حيث اشتمل االختبار في صورتو األولية عمي )
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، وذلك لالطالع عمي العبارات (4مرفق ) ىذا االختبار عمي مجموعة من السادة الخبراء
 الخاصة بكل محور .

مت تم تجميع االستمارات بعد العرض عمي السادة الخبراء وتفريغ بياناتيا حيث ت
الموافقة عمي جميع مفردات االختبار وأشاروا بضرورة وجود أسئمة باالختبار توضح 
التشكيالت الدفاعية وأساليبيا المختمفة في صورة رسومات لمممعب موضحا بيا مختمف 

لتكون الصورة (أسئمة بالمحور الثاني 7التشكيالت الدفاعية ، ثم قام الباحث بإضافة عدد )
بعرضيم مرة اخري الباحث ( سؤال وقام 50) ( تحتوي عمي7لمعرفي مرفق)النيائية لالختبار ا

عمي نفس السادة الخبراء إلبداء رأييم وتمت الموافقة عمي أسئمة االختبار المعرفي، ويوضح 
( عدد المفردات لكل محور من محاور االختبار المعرفي قبل وبعد التعديل ونوعية 7جدول )

 االسئمة بكل محور .

 (7جدول )

 الصورة االولية والنيائية لالختبار المعرفي

 الوذبور م

 ًىعٍت االسئلت عذد الوفزداث

 الٌهبئٍت االولٍت

 الصىرة الٌهبئٍت الصىرة االولٍت

 صخ/خطأ
اختٍبر هي 

 هتعذد
 أصخ/خط

اختٍبر هي 

 هتعذد

الوهبراث االسبسٍت  1

 الذفبعٍت
15 15 15 - 15 - 

 لطزق الوعزفٍت الٌىادً 2

 الذفبع لٍبوأسب
13 20 - 13 - 20 

 - 15 - 15 15 15 ًىادً لبًىًٍت 3

 20 30 13 30 50 43 هجوىع

 ثامنا : مفتاح تصحيح االختبار: 
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قام الباحث بتصحيح االختبار بناءا عمى اإلجابات الصحيحة الخاصة بأسئمة االختبار 
والعبارات المتروكة وذلك بإعطاء درجة واحدة لكل سؤال صحيح واحتساب العبارات الخاطئة 

( درجة وقام الباحث بإعداد 50بدون إجابة صفر درجة ، لتصبح الدرجة النيائية لالختبار )
 (.8مرفق )نموذج التصحيح لالختبار المعرفي 

 معامل السيولة والصعوبة :

( 20قام الباحث بتطبيق االختبار المعرفي عمي عينة البحث االستطالعية التي قواميا )
التأكد من وضوح وصياغة المفردات ومالئمتيا لحساب معامالت السيولة بيدف  البط

 والصعوبة لعبارات االختبار وقد استخدم الباحث المعادلة  التالية لحساب معامل السيولة

 =  معامل السيولة
 عدد اإلجابات الصحيحة لمسؤال )العبارة(

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة

  اب معامل التميز لمفردات االختبار باستخدام المعادلة التالية:كما تم حس
 معامل الصعوبة.× معامل التميز = معامل السيولة      

( يوضح معامل السيولة ومعامل الصعوبة ومعامل التميز لكل مفردة من 8وجدول )
 مفردات اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث. 
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 (8جدول )

 بة ومعامل التمييزمعامل السيولة والصعو 

 م
هعبهل 

 السهىلت

هعبهل 

 الصعىبت

هعبهل 

 التوٍٍش
 م

هعبهل 

 السهىلت

هعبهل 

 الصعىبت

هعبهل 

 التوٍٍش

1 0.60 0.40 0.24 26 0.65 0.35 0.23 

2 0.65 0.35 0.23 27 0.70 0.30 0.21 

3 0.70 0.30 0.21 28 0.65 0.35 0.23 

4 0.65 0.35 0.23 29 0.70 0.30 0.21 

5 0.70 0.30 0.21 30 0.655 0.35 0.23 

6 0.655 0.35 0.23 31 0.70 0.30 0.21 

7 0.70 0.30 0.21 32 0.65 0.35 0.23 

8 0.65 0.35 0.23 33 0.70 0.30 0.21 

9 0.65 0.35 0.23 34 0.60 0.40 0.24 

10 0.70 0.30 0.21 35 0.70 0.30 0.21 

11 0.60 0.40 0.24 36 0.65 0.35 0.23 

12 0.65 0.35 0.23 37 0.65 0.35 0.23 

13 0.70 0.30 0.21 38 0.70 0.30 0.21 

14 0.65 0.35 0.23 39 0.70 0.30 0.21 

15 0.70 0.30 0.21 40 0.70 0.30 0.21 

16 0.655 0.35 0.23 41 0.65 0.35 0.23 

17 0.60 0.40 0.24 42 0.70 0.30 0.21 

18 0.70 0.30 0.21 43 0.70 0.30 0.21 

19 0.65 0.35 0.23 44 0.60 0.40 0.24 

20 0.65 0.35 0.23 45 0.65 0.35 0.23 

21 0.70 0.30 0.21 46 0.70 0.30 0.21 

22 0.70 0.30 0.21 47 0.70 0.30 0.21 

23 0.70 0.30 0.21 48 0.70 0.30 0.21 

24 0.70 0.30 0.21 49 0.65 0.35 0.23 

25 0.65 0.35 0.23 50 0.70 0.30 0.21 

 



 2العدد 12التربية البدنية والرياضية المتخصصة _كمية التربية الرياضية _جامعة أسوان _المجمد المجمة العممية لعموم 
 
 

 
442 

 صدق االختبار:

 تم حساب صدق االختبار المعرفي باستخدام صدق االتساق الداخمي وصدق التمييز.

 صدق االتساق الداخمي: 

قام الباحث باستخدام صدق االتساق الداخمي بحساب معامل االرتباط ما بين درجات 
ذلك عمي كل عبارة من عبارات كل محور باختبار التحصيل المعرفي والدرجة الكمية لممحور و 

( يوضح معامل االرتباط ) صدق 9( طالب بالفرقة الثانية ، والجدول رقم )20عينة قواميا )
االتساق الداخمي (  بين كل عبارة من عبارات كل محور باختبار التحصيل المعرفي والدرجة 

 الكمية لممحور.

 (9جدول )
جمالي درجة المحور الذي تن  تمي لو العبارةمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة وا 

 المعرفي )قيد البحث( ) صدق االتساق الداخمي (التحصيل  الختبار
 (20) ن = 

 العببراث

لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

 العببراث

لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

 العببراث

لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

 العببراث

لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

 العببراث

لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

1 0.826* 11 0.748* 21 0.677* 31 0.719* 41 0.654* 

2 0.633* 12 0.591* 22 0.589* 32 0.763* 42 0.741* 

3 0.715* 13 0.718* 23 0.718* 33 0.607* 43 0.831* 

4 0.646* 14 0.690* 24 0.819* 34 0.769* 44 0.755* 

5 0.539* 15 0.643* 25 0.669* 35 0.667* 45 0.637* 

6 0.463* 16 0.500* 26 0.810* 36 0.798* 46 0.656* 

7 0.712* 17 0.619* 27 0.789* 37 0.529* 47 0.462* 

8 0.637* 18 0.710* 28 0.861* 38 0.738* 48 0.644* 

9 0.711* 19 0.811* 29 0.663* 39 0.758* 49 0.487* 

10 0.748 20 0.730* 30 0.849* 40 0.770* 50 0.795* 

 0.433=  0,05ومستوى معنوي  19قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية 

( ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين درجات العبارات والدرجة 9يتضح من الجدول )
 الكمية لممحور، ما يدل عمي وجود اتساق داخمي بين العبارات والمحاور.
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 ي التحصيل المعرفي.   محاور اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث كأداة لقياس مستو  -
قام الباحث بتطبيق االختبار المعرفي المصور عمي عينة البحث االستطالعية التي  -
 لحساب الزمن المناسب لالختبار المعرفي كاالتي : الب( ط20قواميا )
)الزمن الذي استغرقو أول طالب + الزمن الذي استغرقو الزمن الالزم لالختبار =  -

 . 2أخر طالب(/
 (10)جدول 

 النيائية صورتو فى المعرفي لالختبار المناسب الزمن

 فً االختببر سهي

 الٌهبئٍت صىرتَ

 التجزٌبً الشهي
 الوجوىع

 الوٌبسب الشهي

 سهٌٍت فتزة الصز سهٌٍت فتزة اطىل لالختببر

 دلٍمت 35 70 40 30

 صدق التمايز : 
( طالب بالفرقة 20من )تم حساب صدق التمايز بين مجموعتين إحداىما مميزة مكونة 

( طالب بالفرقة 20الثالثة ممن سبق ليم دراسة ذلك المحتوي واألخرى غير مميزة مكونة من )
 ( يوضح ذلك.11الثانية وخارج عينة البحث ، والجدول )

 (11جدول )
 داللة الفروق بين القياسين لممجموعتين )المميزة والغير مميزة( في االختبار

 )الصدق( المعرفي )قيد البحث(
 (40) ن = 

لٍوت )ث( 

 الوذسىبت

الفزق بٍي 

 الوتىسطٍي

الوجوىعت غٍز 

 الووٍشة
 الوجوىعت الووٍشة

 الوذــــــىر

 ص + ع ص + ع

 زفًهستىي التذصٍل الوع 36.70 2.23 18.15 1.81 18.55 *28.88

 2.02=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
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بين متوسط  0.05( وجود فروق دالو إحصائيا عند مستوي 11يتضح من الجدول رقم )
قياس المجموعة المميزة، ومتوسط قياس المجموعة الغير مميزة في اختبار التحصيل المعرفي، 

 مما يدل عمي صدق اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث.

 بات االختبار :ث

عادة تطبيقو   _ testقام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وا 
retest ( طالب بالفرقة الثالثة من خارج مجتمع البحث ممن 20عمي عينة مميزة قواميا )

 سبق ليم دراسة ذلك المحتوي .

في في التطبيق ( يوضح معامل االرتباط بين نتائج االختبار المعر 12والجدول رقم )
 األول والتطبيق الثاني.

 (12جدول )

 المعرفي ) قيد البحث (التحصيل  معامـل االرتباط بين القياسين األول والثاني اختبار

 (40) ن =
لٍوت 

هعبهل 

 االرتببط

ي الفزق بٍ

 الوتىسطٍي

 األول تطبٍكال الخبًً تطبٍكال

 الوذــــــىر
 ص + ع ص + ع

 هستىي التذصٍل الوعزفً 36.70 2.23 38.40 2.35 1.70 *0.78

 0.315 =  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  رقيمة 

( وجود عالقة ارتباط دال إحصائيًا عند مستوي معنوي 12يتضح من الجدول رقم )
تطبيقين األول والتطبيق الثاني الختبار التحصيل المعرفي، وكان معامل االرتباط بين ال 0.05

 ذو داللة عالية مما يدل عمي ثبات اختبار التحصيل المعرفي قيد البحث بدرجة عالية.

  :األجيزة واألدوات المستخدمة

 كم.2/1ميزان الكتروني لقياس الوزن ألقرب -
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 ساعة إيقاف. -      .اعد سويديمق -.                 شريط قياس -

 كرات يد. -                 أقماع. -     كرات طبية اوزان مختمفة. -

 داتة شو -                أجيزة حاسب الي -

 (9البرنامج التعميمي المقترح : مرفق )

 اليدف من البرنامج :

لحاسب اآللي ييدف البرنامج إلى التعرف عمى إستخدام التعمم التشاركي المدعمة با
وتأثيرىا عمى مستوي أداء بعض الميارات األساسية الدفاعية في كرة اليد لطالب الفرقة الثانية 

 جامعة بنيا. –بكمية التربية الرياضية 

 خطوات تصميم البرنامج المقترح: 

 أسس البرنامج :

 .أن يناسب محتوى البرنامج مع اليدف الموضوع من أجمو -7

 .واحتياجاتيم البدنية والنفسية والميارية مبتدئينأن يراعى خصائص ال -2

 .موقع االنترنت فيالمنظم  المنطقيأن يراعى البرنامج التسمسل  -3

 .والمكان المناسب لتنفيذ البرنامج واألدوات اإلمكانياتالبرنامج توفير في أن يراعى  -4

 المبتدئين. يراعى البرنامج الفروق الفردية بين أن -5

 .واإلثارة بالتشويق البرنامج يتميز أن -6

 .تزويد المبتدئين بالتغذية الراجعة الفورية التي تدعم استجابتو الصحيحة أو الخاطئة -7
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 البسيط ومن الصعب، إلى السيل من البرنامج محتوى في التدرج مبدأ يراعى أن -8
 .المركب إلى

 البرنامج:محتوى 

البرنامج من الميارات األساسية الدفاعية لطالب الفرقة محتوى  قام الباحث بتحديد
 الثانية بالكمية قيد الدراسة، وفقًا لتوصيف المقرر الموضوع من قبل أستاذ المادة.

 نمط التعميم المستخدم: 

المبتدئين عمى الحاسب اآللي  استخدام استخدم الباحث نمط التعمم التشاركي القائم عبر
 –الدفاعية في كرة اليد لطالب الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية  الميارات األساسيةلتعمم 

بعض في تعميم المتبع سموب األ، في حين استخدمت المجموعة الضابطة جامعة بنيا
  .في كرة اليدالميارات األساسية الدفاعية 

 تحديد األنشطة التعميمية:

قوم بو يواآلخر  الباحث م بوقو ييتضمن البرنامج نوعان من األنشطة التعميمية، نوع 
 بغية تحقيق أىدافو وىما: المبتدئين

 :باحثقوم بيا اليأنشطة  -)أ( 

مقابمة المجموعة التجريبية في جمستين عمى شكل  قبل البدء في تدريس البرنامج: -
، إيضاح الخطوات الحاسب اآللي مناقشة تمييدية تعريفية لمتعرف عمى كيفية الدخول إلى 

 التعميمي. البرنامج لالزمة لمتعامل معالتنفيذية ا

أثناء التعمم والقيام بتوجيييم  المبتدئين: يتمثل في مالحظات أثناء تدريس البرنامج -
نحو القيام باألنشطة التعميمية ومتابعة تقدميم وتصحيح أخطائيم التنفيذية واإلجابة عمى 

 .عرض اجزا الوحدةالتساؤالت التي قد تثار أثناء 
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بالقيام باألداء  المبتدئين: تتحدد في تكميف نتياء من تدريس البرنامجبعد اال  -
المطموب والذي يتمثل في الخطوات التعميمية المتدرجة من البسيط إلى المركب ومن السيل 

 لمصعب.

 :المبتدئينقوم بيا يأنشطة  -)ب(
 إجابتو عن أسئمة التقويم المتضمنة بيا. -
المتضمنة بيا عمميًا داخل ميدان  فاعية كرة اليدالميارات االساسية الدممارستو  -

 العمل التطبيقي.
 الفترة الزمنية لمبرنامج المقترح:

 ( أسابيع.12مدة تنفيذ البرنامج ) -
 عدد الوحدات )وحدة تعميمية( في األسبوع.  -
 ( وحدة تعميمية.12أجمالي عدد الوحدات التعميمية ) -
 ( دقيقة.09الزمن المخصص لكل وحدة تعميمية ) -
 دقيقة. 1909إجمالي زمن البرنامج =  -

 قيادات التنفيذ: 
جامعة  –مدرس مساعد بكمية التربية الرياضية قام الباحث بتنفيذ البرنامج بنفسو ومعو 

 بنيا.
 مراحل تقويم البرنامج:

 تمثمت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج فيما يمي:
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 التمىٌن الوبذئً: - أ

ء في تنفيذ البرنامج ويعطي معمومات ميمة عمى تحديد مستوي التعمم ويتم قبل البد 
والنقاط التي يبدأ منيا المتعمم وتشتمل عمى االختبارات البدنية، واختبارات مستوي االداء 

 اليد قيد البحث.كرة االساسية الدفاعية في  ممياراتلالميارى 

 التقويم الختامي: -ب
تنفيذ البرنامج وذلك لمتعرف عمى مدي ما تحقق من وىو الذي يجري بعد االنتياء من  

بعد االنتياء من تطبيقو ويتم ىذا التقويم من خالل استخدام نفس  أثرهاالىداف لتقدير 
اليد قيد البحث كرة االساسية الدفاعية في  ممياراتلاختبارات قياس مستوي االداء الميارى 

 استخدمت في التقويم القبمي. يالت
 عميمي المقترح باستخدام الحاسب اآللي: البرنامج الت -
ىناك العديد من النماذج التعميمية الفعالة التي صممت بما يتناسب مع   

، مع األخذ في االعتبار خصائص تمك البيئة التي الحاسب اآللي بيئة التعمم القائم عمى 
 تميزىا عن بيئة التعمم التقميدي.

 أواًل: مرحمة التحميل:
 مة عددًا من الخطوات إتبعيا الباحث بكل دقة وىي:وشممت تمك المرح

 تحميل خصائص الجميور المستيدف: -1
قام الباحث بإختيار عينة البحث من المبتدئين التي يتوافر لدييم   

مع إمكانية استخدام الدات شو، كما  استخدام الحاسب اآلليمتطمبات الدراسة ، وتتمثل في 
افعية لمتعمم عبر الحاسب اآللي ألن توافر الدافعية مؤشر يجب أن يتوافر لدى المبتدئين الد

 جيد لمنجاح في التعمم.

 :لبرنامج باستخدام الحاسب اآلليا ثانيًا: مرحمة تصميم
 تشتمل تمك المرحمة عمي: 
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 :تحديد األىداف التعميمية لمبرنامج باستخدام الحاسب اآللي -1

وقع وصياغتيا في صورة سموكية توصل الباحث إلى األىداف التعميمية الخاصة بالم
 إجرائية وتم ذلك مسبقًا في البرنامج التعميمي.

 تحديد محتوى البرنامج التعميمي باستخدام الحاسب اآللي:  -2

تعتبر عممية إختيار المحتوى من أصعب خطوات بناء البرنامج ، وتتمثل ىذه  
لمرتبطة بميارة كرة اليد الدفاعية، الصعوبة في إختيار الحقائق والمفاىيم والمعمومات المعرفية ا

وكذلك تحديد مقاطع شرائط الفيديو، والصور الثابتة والفوتوغرافية والرسوم المتحركة 
التوضيحية، والمقطوعات الموسيقية وغيرىا من المواد واألدوات التعميمية التي وقع اإلختيار 

بما يسيم في تحقيق أىداف  عمييا وتنظيميا عمى نحو تربوي معين وتحديد طريقة السير فييا
 البرنامج التعميمي.

 تنظيم عناصر محتوى الموقع التعميمي باستخدام الحاسب اآللي: -3

بعد اختيار المحتوى وتحديده قام الباحث بتنظيم المراحل الفنية بالميارات الدفاعية في  
عمى كل وحدة من كرة اليد  لتتضمن وحدة تعميمية داخل الموقع التعميمي مع توزيع األىداف 

 ىذه الوحدات بما يتناسب معيا.

وتم تحيد محتوى البرنامج لتعميم الميارات الدفاعية في كرة اليد وكل ميارة تتضمن  
 خمسة محاور فرعية وىي: 

 فيديو لمميارة  -خطوات فنية                   -

 صور لمميارة -خطوات تعميمية                -

 :لبرنامجي دروس محتوى اتحديد خطة السير ف -4
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بعد تقسيم الباحث لمحتوى الموقع التعميمي إلى عدد من الوحدات والدروس قام بوضع 
خطة لمسير داخل كل وحدة تعميمية لمبرنامج والتعرف عمى اآلراء أثناء التطبيق العممي 

 وكذلك إعطاء التغذية الراجعة لممبتدئين . لمبرنامج

 المناسبة:إختيار الوسائط التعميمية  -5
ات كرة اليد بميار التعميمي الخاص  لمبرنامجتم إعداد جميع أنواع الوسائط المطموبة  

الدفاعية من نصوص مكتوبة، صور فوتوغرافية، ممفات صوتية حيث تم الحصول عمييا من 
اإلتحاد الدولي لكرة اليد، والشبكة العالمية لإلنترنت، وتصوير بعض التدريبات التعميمية التي 

 يتوافر فيديو ليا بواسطة كاميرا فيديو رقمية. لم

 :الدراسة االستطالعية
( طالب من خارج العينة 20قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية عمى عينة قواميا)

الي  18االحد، االثنين، الثالثاء( الموافق من األساسية ومن نفس مجتمع البحث ايام )
 م 20/10/2020

  -بيدف:

رشادىم أثناء العمل. التدريب عمى كي -  فية إجراء التجربة وكيفية التعامل مع الطالب وا 
 اختبار صالحية األجيزة واألدوات وتكميف المساعدين والمعاونين بمياميم. -
 التأكد من تطبيق االختبارات وفقًا لمشروط الموضوعة ليا. -
باستخدام  المدعمالتعمم التشاركي مدي مالئمة البرنامج التعميمي التعرف عمي  -

في كرة اليد لطالب كمية التربية الدفاعية عمى مستوي أداء بعض الميارات  الحاسب اآللي
 لممجموعة التجريبية. بنياالرياضية ب

وفقًا ألىمية  باستخدام الحاسب اآلليالمدعم التعمم التشاركي ترتيب وحدات برنامج  -
ج لعينة الدراسة من حيث الفروق كل ميارة أساسية عند تعمميا مع مراعاة مالئمة البرنام

  .الفردية
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بتفاعل الطالب مع بعضيم البعض بشكل أن يتيح البرنامج المقترح الفرصة   -
 .تشاركي

 التعرف عمى الصعوبات التي يمكن ان تواجو البرنامج.  -
 تنفيذ البرنامج. إجراءاتالتأكد من دقة  -

 وقد أسفرت نتائج التجربة االستطالعية عن:

 ة استخدام البرنامج التعميمي وسيولة تطبيقو.مالئم -
 مناسبة المكان الخاص بتطبيق الدراسة األساسية. -

 الدراسة األساسية:

 القياسات القبمية:

 –تم إجراء القياسات القبمية لممجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات )السن 
ختبارات الميارية( وذلك يومي اال –االختبارات البدنية  -مستوى الذكاء –الوزن -الطول 

 م.22,21/10/2020االربعاء والخميس 

 التجربة األساسية: 

 الموافق االحد تم تطبيق التجربة األساسية عمى عينة البحث في الفترة من
بواقع محاضرة أسبوع ( 12م وذلك لمدة )10/1/2021الموافق  االحد م إلى25/10/2020

 واحدة في األسبوع لكل مجموعة.
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 اسات البعدية:القي

( أسبوع لمجموعتي البحث 12تـم إجراء القياسات البعدية في نياية تنفيذ البرنامج بعد ) 
 12تحت نفس ظروف القياسات القبمية وذلك ايام )الثالثاء ،االربعاء ،الخميس( الموافق من 

 م.14/1/2021الي 

 المعالجات اإلحصائية:
خدام برامج الحاسب اآللي اإلحصائية: قام الباحث بمعالجة البيانات إحصائيا باست

(SPSS.) 
 المتوسط الحسابي.                  -
      T.testاختبار "  - 
 الوسيط.                             -
 معامل االرتباط لبيرسون.            –
 االنحراف المعياري.                 -
 معامل السيولة والصعوبة – 
 ء.معامل االلتوا -
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 :عرض النتائج ومناقشتيا
 (13جدول )

داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في 
 25ن=       الميارية واالختبار المعرفي لمعينة قيد البحث االختبارات 

 

 االختببراث

 

 ودذٍ

 المٍبص

الفزق  البعذيالمٍبص  المبلًالمٍبص 

بٍي 

 هتىسطٍي

 ٍوتل

الوتىسظ  ث

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

اختببر التذزكبث الذفبعٍت 

 لالهبم وللخلف
 4.76 - 0.760- 0.510 6.48 0.614 5.72 عذد

اختببر التذزكبث الذفبعٍت 

 للجبًبٍي
  0.560- 0.59 6.52 0.790 5.96 عذد

- 2.85

  

عٍت اختببر الذزكبث الذفب

 الوتٌىع
 1.98 -  1.80- 2.52 42.12 3.78 40.32 عذد

 30.49* 15.37 2.34 31.33 1.49 15.97 درجَ االختببر الوعزفً

 1.71 =  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القبمي والبعدي  ن( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسيي13يتضح من جدول )
غيرات الميارية قيد البحث باستخدام داللة الفروق  عند مستوي لممجموعة الضابطة في المت

 ( وجميعيا دالة إحصائيا.0.05داللة )

كما يتضح أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 
لممجموعة الضابطة في جميع االختبار المعرفي قيد البحث بـاستخدام داللة الفروق عند 

 (  وجميعيا دالة إحصائيا.0.05مستوي داللة )
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ومن خالل ذلك يتضح أن التحسن في المتغيرات الميارية والمعرفسة ألفراد المجموعة 
 الضابطة يرجع إلى تأثير البرنامج التقميدي )الشرح والعرض(.

ويرجع الباحث ىذا التحسن بالنسبة لمطريقة التقميدية إلى وجود المعمم في الوحدات 
لمفظي لمميارة وأداء نموذج ليا ولمتدريبات التي تعمل عمى تنميتيا، وكذلك التعميمية وشرحو ا

صالح األخطاء التي تظير أوال بأول.   لتصحيح شكل األداء وا 

 بشكل لمتدريبات المحاضرة خالل المعممتنظيم  أن إلىا التحسن يعزي الباحث ىذكما 
 الميارات أداء عمى اإلقبال عمى الطالب يساعد ليا جيد نموذج وأدائو لمميارة وعرضو شيق

 مما كان لو األثر عمى تعمم المجموعة الضابطة لمميارات قيد الدراسة. بجدية،

 ىذا فان ليا وعرض صورة الميارة شرح مع نموذج بعمل المعمم قيام مما يتفق مع أن
 رةمقد عمى تتوقف لمميارة أداء المبتدئين درجة وأن الميارات، تعميم في الطرق أفضل من يعد

 الجسم أجزاء لكل األوضاع صحة من حيث الميارة أداء لفن الدقيق الجيد الشرح عمي المعمم
 (94: 7التعميم. ) عممية خالل

  Russell.R سيلو ر  روجر وىذا يتفق مع النتائج التي توصل إلييا دراسة كل من
 والتي،  (1()م2014) السيد إبراىيم،  (3()م2012) ابراىيم سامة، أ(18()م2010)

 العممي النموذج وأداء المفظي الشرح عمي تعتمد والتي التقميدية أن الطريقة إلي نتائجيم أكدت
 .إيجابي بشكل وتعمميا الحركية لمميارات استيعاب المتعمم إلي أدت

 -وبذلك يكون قد تحقق الفرض األول لمبحث والذي ينص عمى أنو:

ن القبمي والبعدي لممجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسي" 
 .الضابطة لصالح القياس البعدي في متغيرات البحث قيد الدراسة
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 (14جدول )

داللة الفروض بين متوسطي القياسين القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية فى 
 25ن=   االختبارات الميارية واالختبار المعرفي لمعينة قيد البحث

 

 ختببراثإلا

 

 ودذٍ 

 المٍبص

الفزق  المٍبص البعذي المبلً المٍبص

بٍي 

 هتىسطٍي

 

 لٍوت

 ث
الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 ًئالوعٍبر

اختببر التذزكبث 

 الذفبعٍت لالهبم وللخلف
 6.339- 1.440- 0.790 7.04 0.816 5.60 عذد

اختببر التذزكبث 

 الذفبعٍت للجبًبٍي
 6.400- 1.280- 0.746 7.16 0.666 5.88 عذد

اختببر الذزكبث 

 الذفبعٍت الوتٌىع
 3.678- 3.480- 2.700 44.04 3.885 40.56 عذد

 51.396* 26.366 2.450 42.166 1.447 15.800 درجَ االختببر الوعزفً

 1.71=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

القبمي والبعدي  نقياسيي(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ال14يتضح من جدول)
لممجموعة التجريبية في المتغيرات الميارية قيد البحث باستخدام داللة عند مستوي داللة 

 ( وجميعيا دالة إحصائيا.0.05)

ومن خالل ذلك يتضح أن التحسن في المتغيرات الميارية والمعرفية ألفراد المجموعة 
ستخدام التعمم التشاركي المدعمة بالحاسب اآللي التجريبية يرجع إلى تأثير البرنامج التعميمي با

من خالل إشراك جميع حواس المتعمم واستثارة دوافعو نحو  جيدة تعميمية بيئة خمق والذي
 الشخصي االتصال تعزيز عمى عممت أنيا كماالتعمم وجعمو يسير في العممية التعميمية، 

 وىي المرحمة ىذه وتمثل ضالبع مبعضي مع والتفاعل الطالب تشارك خالل من والتفاىم
و زميم ناقشي موباالس ىذه في الطالب أن كما لوحده، فكري حيث نفسو عمى الطالب اعتماد
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 بشكل لألسئمة الطالب مناقشةو  والتفاعل بينيما البعض إليو توصل بما بالمشاركة الفعالة
 في سيرال لمطالب الفرصة أتاحت وأن كما المشاركة، مرحمة تمثل المرحمة وىذه جماعي
 اكتساب عمى ساعدىم مما الفردية الفروق مراعية ومتسمسمة منظمة لخطوات وفقاً  تعمميم
 مأذىاني في بذلك واالحتفاظ البحث قيد المياري األداء مستوي تحسن ومفاتيح العممية المفاىيم

 الميسرة لخطوتيا وفقا التعمم في مورغبتي االساليب بأفضل موباالس ىذه مع متفاعمي أن كما
 في وتحسينيا لمميارات والعممية الفنية المفاىيم بمورت حيث التعميمية لمعممية والمنظمة
 .مأذىاني

 التعمم التشاركي كما يرجع الباحث تقدم القياس البعدي عن القياس القبمي الى استخدام
يقوم فييا بتنظيم المدعم بالحاسب اآللي حيث ساعد كل متعمم من انشاء بيئة تعمم شخصية 

التفاعل والمشاركة  من خاللتعمم الميارات الدفاعية في كرة اليد، وذلك تو ومعموماتو في ار خب
محتوي وشكل أداء والتعبير عن  تاعطاء التفسير  االيجابية واضافة األفكار وطرح األسئمة او

والتعامل مع  التعمم،مواقف  تيجي فيامما يجعل المتعمم مندفعا وبشكل استر  كل ميارة،
 ،العالقات بينيا وتفسيرىا والتنبؤ بيا لكشف عن ت التي تتضمنيا بيدف فيميا اوالمعموما

 البرنامج التشاركيالمواقف التي يواجييا عبر  ومن ثم السيطرة عمييا، فتفاعل المتعمم مع
والتعامل معيا بشكل متكامل، واكتشاف االختالفات واضافة  وتحديدىا وتحميميا إلى عناصرىا

لدى تعمم الميارات الدفاعية في كرة اليد يسيم بشكل كبير في  لبدائل،األفكار وتقييم ا
 المتعممين.

أن التعمم التشاركي من االتجاىات التربوية م( 2014" )إبراىيم الفارويتفق ذلك مع "
الحديثة، والمناظرة لمتعمم الفردي من خالل المعمم أو التمفزيون التعميمي أو الكتاب المدرسي، 

التعمم التقميدية، أو من خالل البرمجيات التعميمية وأقراص الوسائط المتعددة  وذلك في أنماط
إمكانية مشاركة عدد كبير من  الحاسب االليالمدمجة في النمط الحديث لمتعمم، وأضافت 

أقران التعمم في بيئة تعميمية إيجابية ومنظمة، وذلك باشتراك الطالب والمعممين في المناقشة 
 (65: 2) .وتبادل اآلراء حول كافة القضايا والموضوعات الدراسية المستيدفةوالتحاور والنقد 
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الرضا،  نجالء عباس لطيف، بشرى كاظم عبد" وىذا يتفق مع نتائج دراسة كالً من
(، 9م()2577) "عزة أحمد السعيد شحاتة"، ودراسة  (22)م(2578) "انتصار أحمد عثمان

المدعم  التعمم التشاركي(، والتي تشير الى ان 79م()2575" )محمود محمد أبو العطا"ودراسة 
ساعد عمى التحميل العقمي لمحركة وراعى التسمسل المنطقي ليا بطريقة منظمة، مما ساعد 
عمى تذكر الحركة وبالتالي جعميا باقية األثر ومن ثم تتحقق أىدافيا من التعمم، وتؤدى ايضًا 

 الى سيولو وسرعة التعميم.

 ينص عمى الذيفرض االول ال صحةوبيذا يتحقق 

 -وبذلك يكون قد تحقق الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى أنو:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة " 
 التجريبية لصالح القياس البعدي في متغيرات البحث قيد الدراسة.

 (15جدول )

ن البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في داللة الفروق بين متوسطي القياسي
                                                         25=2ن=1ن    االختبارات الميارية واالختبار المعرفي لمعينة قيد البحث

 االختببراث
ودذة 

 المٍبص

الفزق  الضببطت التجزٌبٍت

بٍي 

 هتىسطٍي

الوتىسظ  لٍوت ث

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

الوتىسظ 

 الذسببً

االًذزاف 

 الوعٍبري

اختببر التذزكبث 

 الذفبعٍت لالهبم وللخلف
 2.979 0.560 0.510 6.48 0.790 7.04 عذد

اختببر التذزكبث 

 الذفبعٍت للجبًبٍي
 3.373 0.640 0.586 6.52 0.746 7.16 عذد

اختببر الذزكبث 

 الذفبعٍت الوتٌىع
 2.598 1.920 2.522 42.12 2.700 44.04 دعذ

 17.515* 10.833 2.339 31.333 2.450 42.166 درجَ االختببر الوعزفً
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 2.02 =  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 

البعديين  ن( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسيي15يتضح من جدول )
يرات الميارية قيد البحث باستخدام داللة الفروق عند لممجموعتين التجريبية والضابطة في المتغ

 ( وجميعيا دالة إحصائيا.0.05مستوي داللة )

كما يرجع الباحث تقدم المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في القياسات 
في تعمم   لمبرنامج واستخدامحيث ان الحاسب اآللي البعدية الى التعمم التشاركي باستخدام 

في أثناء  مبتدئينكون اليساعدة في تنمية االداء الميارى حيث  ة اليد الدفاعيةكر ميارة 
احرار في التطبيق عمي اداء الميارات كل حسب  مشاىدت البرنامج عمي شاشة العرض

مستواه وبالتالي فان التعمم باستخدام باستخدام الحاسب اآللي يساعد عمي االستكشاف والتجربة 
يراعي  التعمم التشاركيومقدرتو وليذا فان استخدام  مبتدئكل  واالنطالق واظيار خمفية

الفروق الفردية ويظير المواىب التي تحتاج الي رعاية وتوجيو وىذا ما تناشده االتجاىات 
التربوية الحديثة من خالل االىتمام بالفرد المتعمم ليصبح جزءًا اساسيًا من العممية التعميمية 

نفسو عند ادائو لمجزء الخاص المراد تعممو والتغمب عمي مشاكل من خالل التنفيذ والتقويم ل
وتحقيق  مبتدئينالتعمم من حيث تأثير ذاتية المعمم عمي المتعمم واستغالل الفروق الفردية بين ال

النموذج(، باإلضافة الى  –مستوي افضل في حدود المتعمم بالمقارنة باألسموب المتبع )الشرح 
مشاىدة وحدات البرنامج عمي شاشات من خالل  متعممينصل عمييا الالتغذية الراجعة التي يح

الدفاعية في كرة مميارات ل متعممينوالذي يساعد عمى فيم ال العرض باستخدام الحاسب االلي
 .اليد 

م( ان 2001")محمد سعد زغمول، مكارم حممي أبو ىرجة، وىاني سعيدحيث يذكر "
و وتعدلو نحو االفضل مما يؤدي في النياية التغذية الراجعة توضح مواضع الخطأ فتصحح

درجة إجادة في تعميم الميارات الحركية، كما يؤكدوا عمى ان  أقصىالى الوصول بالمتعمم الى 
باستخدام الحاسب التعمم التشاركي استخدام تكنولوجيا التعميم بصفة عامة والتعميم باستخدام 

 (61: 15الراجعة. )من خالل التغذية اآللي بصفة خاصة تساعد في عممية التعمم الحركي 
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الرضا، انتصار  نجالء عباس لطيف، بشرى كاظم عبدوتتفق ىذه النتائج مع دراسة "
، ودراسة  (9م()2017")عزة أحمد السعيد شحاتة(، ودراسة "11م()2018" )أحمد عثمان

ريبر ، ودراسة " (25م()2016" )Hany Ahmed Abd El-Aalىاني أحمد عبدالعال "
Rieber" (2013()27م) " مورنو ، ودراسةMoreno( "2012()26م)  حيث أظيرت ،

عمى المجموعة الضابطة  نتائجيم تفوق المجموعة التجريبية المستخدمة التعمم التشاركي
المستخدمة لألسموب المتبع )الشرح والنموذج( في تعمم الميارات المختمفة وفي رياضات 

 مختمفة.

 -لثالث لمبحث والذي ينص عمى أنو:وبذلك يكون قد تحقق الفرض ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين " 

 في متغيرات البحث قيد الدراسة. ةالضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبي
 االستخالصات والتوصيات :

 االستخالصات:
ساىم بطريقة إيجابية في مستوي  لحاسب اآلليالمدعم باستخدام ا برنامج التعمم التشاركي -1

تعمم  بعض الميارات األساسية الدفاعية  في رياضة كرة اليد قيد البحث لطالب المجموعة 
 التجريبية.

كان أكثر تأثيرًا في مستوي تعمم   المدعم باستخدام الحاسب اآلليبرنامج التعمم التشاركي  -2
كرة اليد قيد البحث من البرنامج التقميدي )الشرح  بعض الميارات األساسية الدفاعية في رياضة

 والعرض( مما يدل عمى فاعميتو وتأثيره.
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وجود فروق ذات داللة إحصائيًا بين متوسطات القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية   -3
والضابطة فى مستوي التحصيل المعرفي وتعمم بعض الميارات الدفاعية في كرة اليد لطالب 

 جامعة بنيا لصالح المجموعة التجربية . -لثانية بكمية التربية الرياضية الفرقة ا

 التوصيات:

 تعمم بعض مستويفي تنمية  المدعم باستخدام الحاسب اآللي التشاركي التعمماستخدام  -4
 عمى إيجابي تأثير من لو لما البحث قيد رياضة كرة اليد فيالدفاعية  األساسية الميارات
 . لدييم الميارات األساسية مستوى تفاعوار  الطالب استيعاب

التدريسية كأحد األساليب  المدعم باستخدام الحاسب اآللي التعمم التشاركياستخدام  -1
تقان ال الحديثة  . التربية الرياضية كمياتلطالب الرياضية المختمفة  مياراتلتعمم وا 

عمي  حاسب اآلليالمدعم باستخدام ال التعمم التشاركياجراء دراسات مشابية باستخدام  -2
 متغيرات أخري وتأثيرىا عمي بعض الميارات اليجومية في رياضة كرة اليد.

 المختمفة طائرة ( –سمة  –الرياضات المختمفة ) قدم دراسات مشابية في  ءيجب إجرا -3
 .المدعم باستخدام الحاسب اآللي التعمم التشاركيباستخدام 

األساليب التدريسية الحديثة فى  العمل عمى تشجيع أعضاء ىيئة التدريس إلستخدام -4
وذلك  والعمل عمي التنويع وزيادة الدافعية لمطالب كمتطمب من متطمبات الجودةتدريس ال

 لتفادى جمود الطريقة التقميدية فى التدريس.
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 لمراجع:ا
 أواًل : المراجع العربية:

وى أداء التعمم النشط عمـى التحصيل المعرفي ومستـ :  إبراىيم السيد حجازي -1
بعـض الميارات األساسية في كرة القدم بدرس التربية الرياضية "، رسالة ماجستير، كمية 

 م.2014التربية الرياضية بنين، جامعة الزقازيق، 

: تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، تيامة لمنشر الفار إبراىيم عبدالوكيل -2
 .م2014، والتوزيع، القاىرة

تأثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام االنترنت عمى بعض  :  يدأشرف حسنى س -3
المتغيرات الميارية والتحصيل المعرفي في كرة اليد لتمميذات المدرسة اإلعدادية الرياضية 

 م.2009بمدينة المنيا" ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا،

فائقة التداخل عمي مستوي التحصيل المعرفي تأثير الوسائط ال أحمد محمد أبوزيد: -4
والمياري لبعض الميارات األساسية في كرة اليد",رسالة ماجستير ,كمية التربية الرياضية , 

 م .2008جامعة المنصورة ، 

،   4القياس في المجال الرياضي , ط  أحمد محمد خاطر , عمى فيمي البيك: -5
 م. 1996دار الفكر  العربي، القاىرة ،

، " ميارات التعمم الثرية -: تصميم التعمم النشط  جيرى فمولنج ووليام ىنجنستون -6
 م.2004ترجمة عثمان نايف السواعى، دار القمم، دبي ، 

: معجم المصطمحات التربوية والنفسية "، حسن شحاتة، زينب النجار، حامد عمار -7
 م.2003القاىرة، الدار المبنانية، 
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: توظيف التعمم اإللكتروني التشاركي في تطوير التدريب شيداليا خيري عمر حبيب -8
، رسالة  الميداني لدى طالب شعبة إعداد معمم الحاسب اآللي بكميات التربية النوعية

 .م2009،ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة

نت م(: تصميم بيئة تعميمية تشاركية عبر االنتر 2017) عزة أحمد السعيد شحاتة -9
، بحث  وتأثيرىا عمى التوافق النفسي ومستوي أداء الضرب الساحق بتخصص الكرة الطائرة

 م.2017، منشور، مجمة عموم الرياضة، كمية التربية الرياضية، جامعة المنيا

"الدفاع في كمال عبدالرحمن درويش، عماد الدين عباس ، سامي محمد عمى :  -10
 م.1999القاىرة ،  كرة اليد" ، مركز   الكتاب لمنشر ،

: القياس  كمال عبدالرحمن درويش، قدرى سيد مرسي، عماد الدين عباس -11
والتقويم وتحميل المباراه فى كرة اليد )نظريات ، تطبيقات(، مركز الكتاب لمنشر ،القاىرة ، 

 م .2002

رباعية كرة اليد الحديثة " كمال عبد الحميد إسماعيل ، محمد صبحي حسانين : -12
ارات الحركية الفنية ومراقبة مستوى األداء ، الجزء الثاني ، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة المي
  م.2002،

، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة      القياس المعرفي الرياضي ليمى السيد فرحات: - 13
 م.2001

تعميم  -: كرة اليد )تدريب محمد إبراىيم أبو عاصي ، مدحت قاسم عبد الرازق  -14
 م.2001، دار الطباعة بشركة عبير لمتجارة ، اإلسكندرية ، قانون( –

تكنولوجيا التعميم  :محمد سعد زغمول، مكارم أبو ىرجو، سعيد، ىاني سعيد -15
 . م2001، واساليبيا في التربية الرياضية، مركز الكتاب لمنشر، القاىر

ة ، دار النشر العربي القياس والتقويم في التربية البدنيمحمد صبحي حسانين :   -16
 م .2001، القاىرة ،
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: منتوجات تكنولوجيا التعميم، دار الكممة لمنشر والتوزيع، محمد عطية خميس -17
 م.2003، القاىرة

أثر برنامج تعميمى بإستخدام الييبرميديا عمى تعمم بعض  محمد محمود توفيق : -18
، رسالة ماجستير, كمية التربية  لمنياميارات كرة اليد لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة ا

 .م2008الرياضية لمبنين, جامعة المنصورة ،

: تأثير برنامج تعميمي باستخدام موقع تفاعمي مقترح عمى محمود محمد أبو العطا -19
، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة  الجانب المعرفي والميارى لكرة السمة

 .م2015، بنيا

"كرة اليد لمجميع )التدريب الشامل والتميز الميارى("، دار منير جرجس إبراىيم :  -20
 م.2004الفكر العربي، القاىرة ،

 التقنية –: التعميم االلكتروني التطور مازال مستمر التدريب مي عبد اهلل الدىش  -21
لسعودية، العدد المؤسسة العامة لمتعميم الفني والتدريب الميني، الرياض، ا بحث منشور، ،
 .م2018( يناير96)

أثر  :نجالء عباس لطيف، بشرى كاظم عبدالرضا، انتصار أحمد عثمان -22
لتشاركي في بيئة تطبيقات التواصل االجتماعي عمى تعمم ااستراتيجية التعمم االلكتروني 

م الميارات األساسية في سباحة الصدر، بحث منشور، المؤتمر العممي الدوالي الرابع لعمو 
 .2019الرياضة، كمية التربية البدنية وعموم الرياضة، جامعة بابل، العراق، أكتوبر
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