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 ملخص البحث باللغة العربية
 الرياضية التربية بدرس تعليم بعض مهارات كرة السلة على وتأثيرة البصرى التعلم

 الثانوية المرحلة لتالميذ
 الرحيم عبد طه محمود محمد/(***)  

 
 كرة مهارات بعض تعليم على وتأثيرة البصرى التعلم إستخدام -:إلى البحث هذا يهدف 

 عثمان جودة محمد محمد/  الشهيد بمدرسة الثانوية المرحلة لتالميذ الرياضية التربية بدرس السلة
 وعينة وفروضة وهدف لطبيعة لمالئمته التجريبي المنهج الباحث استخدم,  التعليمية الخانكة بإدراة

 تجريبية واألخرى ضابطة أحدهما لمجموعتان التجريبي التصميم تحديد مع ," البحث قيد" الدراسه
 العمدية بالطريقة البحث مجتمع إختيار تم,  البحث لمتغيرات والبعدية القبلية القياسات داموباستخ

( 002) عدده والبالغ  م8102/8102 الجامعى للعام المقيدين الثانوى الثانى الصف تالميذ من
 .تلميذا  

 وكانت التوصيات ما يلي : 
  

 ت كرة السلة بدرس التربية الرياضية.استخدام إستراتيجية التعلم البصرى فى تدريس مهارا -0
إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن فاعلية استخدام التعلم البصرى فى تدريس برنامج  -8

 التربية الرياضية المدرسي  ولمراحل تعليمية مختلفة .
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 الرياضية التربية بدرس تعليم بعض مهارات كرة السلة على وتأثيرة البصرى التعلم
 الثانوية المرحلة الميذلت

 الرحيم عبد طه محمود محمد/(***)  
 

 

  * 
 مشكلة البحث وأهميته:

بإستمرار عن أفضل الطرائق والتقنات لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تجذب  يبحث التربويون 
  الطالب على تبادل اآلراء والخبرات وأكتساب المهارات العملية والتطبيقية بشكل فعال. اهتمام

 , التعلم عملية في حاسة من أكثر إشتراك أهمية على والتربوية العلمية البحوث وتؤكد 
 في تأثيرهما حيث من أهمية الخمسة اإلنسان حواس مقدمة في والبصر حاستى السمع وتعتبر
 حاسة إشراك على Sylwester"سليوستر"  . يؤكد طويلة لفترة واستبقاء المعلومات التعلم عملية
 في الحسية من المستقبالت (٪01) على وحدها تحتوي الحاسة وأن هذه التعلم ليةعم في البصر
 (088: 00) .الجسم

ويعتبر أستخدام الموارد البصرية من جانب التربويين لتعزيز عملية التعلم من األساليب  
م عديم التعليمية الشائعة , حيث أن المواد البصرية تصبح مكونا  أساسيا  للمساعدة فى عبور المتعل

الخبرة للواقع الفعلى والخبرات المحسوسة , حيث أن هذه الوسائل فعاله فى تدريس الحقائق 
 ( 28: 6والمفاهيم وجعل المعلومات المجردة ملموسة وأكثر واقعية ) 

األخرى  والمعلومات والبيانات والمفاهيم األفكار يربط تدريسي ويعد التعلم البصرى نمط 
 (01: 01) .والتقنيات بالصور
 يقوم الذي التدريس م( إستراتيجية التعلم البصرى بأنه8112" )على عطية محسنويعرف " 

 مشاهدة طريق عن والمعارف الخبرات طريقه تحصيل عن ويتم التعلم في البصري اإلدراك على
 على أساسا   التدريس هذا ويعتمد , المعلومات بصريا   وجمع الحسية والمشاهد والمخططات الصورة

  (331: 6الحظة. )الم
 الرسوم -الحسية  والمشاهد استخدام كال  من الصور على تركز البصري التدريس حيث أن 
 -البصرية والتمثيالت اللفظي الوصف -والمفاهيمية الذهنية الخرائط -التوضيحية  واألشكال
 (28:  3البياني.  ) التمثيل
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 والخبرة الحسية , الواقع من ريبةق أو واقعية حسية خبرة اإلنسان يكسب البصري فالتعلم 
 مقاومة على قدرة وأكثر الذهن في والبقاء للفهم أقرب بأنها المناهج واضعى عليها يؤكد كما

والتركيز  المتعة يوفر وهذا , الزاهية باأللوان والرسوم الصور البصري يوفر التعليم النسيان. حيث
 الصور مشاهدة طريق عن الخبرات تحصيل ىعل اإلستراتيجية هذه تؤكد . الدرس خالل واالنتباه
  بصريا . وجمع المعلومات الحسية والمشاهد
الحظ إنخفاض مستوى أداء  بالتدريس لتالميذ المرحلة الثانوية الباحثخالل قيام  من 

التالميذ فى تعلم المهارات المنهجية المقررة ويعزى الباحث هذا اإلنخفاض إلى عدم مناسبة طرقه 
بعة )الطرق التقليدية(, حيث يقوم فيها المعلم باعطاء فكرة عامة عن المهارة والشرح التدريس المت

مرات( بدون استخدام وسائل معينة فى عملية  3-8اللفظى لمراحلها الفنية ثم أداء نموذج لها)
التعلم , األمر الذى ال يراعى الفروق الفردية بينهم , وكذلك قد يواجه صعوبة فى فهم أسلوب 

الفنى الصحيح للمهارة كما أن هناك من ال يستطيع رؤية النموذج بوضوح وبالتالى تنخفض  األداء
 دافعيتهم للتعلم.

 في التالميذ صعوبة يجد ذلك وبدون , في التدريس البصرية التعليمية الوسائل ويرى أهمية  
مستوى أدائهم و  تحصيلهم الدراسي على تؤثر مما والمهارات الحركية الخاصة , المفاهيم استيعاب
 , ذلك في السبب على الشرح والنموذج هي المعتمدة والطرائق اإلستراتيجيات تكون وقد المهارى ,

 وتقنيات وطرائق واستراتيجيات نظريات من التربوي الميدان في المستجدات متابعة مما يستدعي
 تجريب أجل من ةجديد على إستراتيجية الباحث اعتمد لذلك , التعليمية تطوير العملية أجل من

 . البصري التدريس وهي إستراتيجية التدريس في فاعليتها
حيث تعد المهارات األساسية والتى تدرس لتالميذ المرحلة الثانوية من المواد الدراسية التى  

تحتوى على العديد من المعارف والمعلومات والمهارات العديدة التى قد يجد التالميذ صعوبة فى 
تقان ها بشكل جيد بدون تقديمها فى شكل مواد بصرية تسعادهم على التذكر البصرى أكتسابها وا 

الجيد للمهارات والمعلومات وبالتالى تحسن من مستوى التحصيل واألداء المهارى , حيث تتضمن 
هذه المواد البصرية شرح لفظى للمهارات والمعلومات المتضمنه المنهج وبعض خرائط المفاهيم 

إلى صور مسلسلة سواء ثابتة أو متحركة إلى جانب فيديو توضيحى ألداء واألشكال باإلضافة 
 المهارة وغيرها , وكل هذه المواد السابقة تسهم كمعينات بصرية فى تحسن عملية التعلم . 

 الباحثورغم أهمية استراتيجية التعلم البصرية ودورها الفعال فى العملية التعليمية اال أن  
خضاعها للبحث لم يجد "فى حدود علمه"  إال أبحاث قليلة جدا قامت باستخدام هذه االستراتيجية وا 

( والتى هدفت إلى التعرف على 2م()8108" )يوسف أحمد خليل الجوانىوالتطبيق مثل دراسة "
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عامر أثر استراتيجية التدريس البصرى فى تحصيل مادة األحياء وتنمية عمليات التعلم , ودراسة "
( بهدف التعرف على أثر استراتيجية التعلم البصرى فى 3م()8108" )فيصل على الشهيلى

هيثم أكتساب المفاهيم الفيزيائية والتفكير البصرى عند طالب الصف الرابع العلمى. ودراسة "
( بهدف التعرف على أثر استعمال المنظمات البصرية 2م()8100" )جاسم محمد السعدى

طالب الصف الثانى متوسط واالحتفاظ به ,  المحوسبة فى اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى
( بهدف بناء استراتيجية تدريس قائمة على 0م()8106) عال طه عبد اهلل اسماعيل"ودراسة "

التعلم البصري وتأثيرها علي مستوى أداء بعض مهارات الجمباز لدى طالبات كلية التربية 
( بهدف استخدام استراتيجية 0م()8106" )أميرة محمود ، رشا الحريريالرياضية , ودراسة "

تدريس قائمة على التعلم البصري وتأثيرها على بعض نواتج التعلم لمقرر البالية ,        ودراسة 
( بهدف إعداد برمجية تعليمية قائمة على التعلم البصري وتاثيرها على 8م()8106" )رشا فرج"

 ارزة .     التحصيل المعرفى وتعليم بعض المهارات االساسية لرياضة المب
 في يسهم ومفيد جديد هو ما لتغذيتها بكل مستمرة بحاجة التعليمية العملية أن وبما  

 جاء البحث فقد , الطالب تحصيل مستوى رفع أجل من تدريس وطرائق من إستراتيجيات تطويرها
ت المهارا تدريس في  البصري" التدريس إستراتيجية"جديدة  إستراتيجية تجريب محاوال   الحالي

 األساسية بدرس التربية الرياضية .
 هدف البحث: 

تعليم بعض مهارات كرة  على وتأثيرة البصرى التعلمإستخدام  -:يهدف هذا البحث إلى 
بمدرسة الشهيد / محمد محمد جودة  الثانوية المرحلة لتالميذ الرياضية التربية بدرس السلة

 عثمان بإدراة الخانكة التعليمية .
   فروض البحث:

وجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي القياس القبلي والبعدى لمجموعتى البحث كل على ت .0
بدرس التربية الرياضية )قيد البحث( لصالح القياس  مهارات كرة السلةحده فى مستوى أداء 

 البعدى.
توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  .8

 بدرس التربية الرياضية "المختارة" مهارات كرة السلةستوى أداء مستوى فى م
 مصطلحات البحث

 Visual Teachingالتعلم البصرى 
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 مشاهدة طريق عن والمعارف الخبرات طريقه تحصيل عن يتم الذي التدريس هو" بأنه 
  . ا "المعلومات بصري والشرح اللفظى وخرائط المفاهيم وجمع والفيديوهات والمخططات الصورة

                                                                                 (6 :331) 
  : إجراءات البحث

 : Research methodمنهج البحث : أولا 

"قيثثثد لمالئمتتته لطبيعتتتة وهتتدف وفروضتتة وعينتتتة الدراستته  المتتتنهج التجريبتتي الباحثثث استتتخدم       
 باستتتخدامو  التجريبتتي لمجموعتتان أحتتدهما ضتتابطة واألخترى تجريبيتتة ميمتصت, متتع تحديتتد ال البحثث"
 ة لمتغيرات البحث.البعدية و القبلي اتالقياس

 :Research Society And Sampleثانياا : مجتمع وعينة البحث 
 ( مجتمع البحث :1

مقيدين للعتام تالميذ الصف الثانى الثانوى المن مجتمع البحث بالطريقة العمدية ختيار إتم         
 ( تلميذا .002م  والبالغ عدده )8102/8102الجامعى 

 Research Sample( عينة البحث : 2
مائتة  ( 002)عتددهم  غالبتتتتم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية متن مجتمتع البحتث وال

بطريقتتتتة عشتتتتوائية إلجتتتتراء  ممتتتتنهخمستتتتة وأربعتتتتون تلميتتتتذا   (54)تتتتتم إختيتتتتار  , وتستتتتعة عشتتتتر تلميتتتتذ
وقتتد بلتتغ ومتتن ختتارج العينتتة األساستتية ,  متتن مجتمتتع البحتتث ٪ 73.22بنستتبة  لمعتتامالت العلميتتةا

متتن إجمتتالى  ٪ 22.12بنستتبة  أربعتتة وستتبعون تلميتتذا   (35)حجتتم عينتتة البحتتث للدراستتة األساستتية 
عشوائيا  مجموعة تجريبيتة وأخترى ضتابطة قتوام كتل  ناتمجموعت عينة البحث لقسم مجتمع البحث

 وكذلك مجموعة العينة األستطالعية كما هو مبين بالجدول التالي: تلميذا  ( 30منهما )
 (1جدول )

 لمجموعات الدراسة قيد البحثيف عينة البحث نتص
 النسبة المئوية العدد مجموعات البحث العينة

 
 األساسية

 73 المجموعة التجريبية 
22.12٪ 

 73 الضابطةالمجموعة 
 ٪73.22 54 األستطالعيةالمجموعة 

 ٪111 111 اإلجمالثى
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وبنستتتتبة مئويتتتتة  تلميتتتتذا  ( 08)أن إجمتتتتالي العينتتتتة األساستتتتية قتتتتد بلتتتتغ ( 1) جثثثثدوليتضتتتتح متتتتن      
( وبنستبة مئويتتة 80متن إجمتالي مجتمتع البحتث , فتى حتين بلغتت العينتة األستتطالعية ) 22.12٪
 من إجمالى مجتمع البحث ومن خارج أفراد العينة األساسية. 73.22٪

 : عينة البحث"أعتدالية" تجانس ( 5

باستتخدام البحث تحت المنحنى الطبيعتى وبالتتالى التوزيتع اإلعتتدالى  عينةللتأكد من وقوع 
متن ضح تيلمتغيرات الدراسة األساسية والتجريبية , والذي  يجاد عامل التجانسإلمعامالت اإللتواء 

 ( .8) :يالجدول التال
 (2جدول )

 لمعدلت "السن ، الطول ، معامل اإللتواءياري والوسيط و المتوسط الحسابي والنحراف المع
     لمجتمع البحث الوزن" ، القياسات البدنية ، مهارات كرة السلة المختارة "قيد البحث"

 111=ن 

وحدة  المتغيرات م
 القياس

 المعالجات اإلحصائية
 معامل اإللتواء التفلطح الوسيط ع  س  

 1.123- 1.25- 12.11 1.41 14.12 السنة  السن .1
 1.242- 2.215 137.11 3.41 137.11 سمال  الطول .2
 1.214- 1.332- 22.11 12.21 24.45 كجمال  الوزن .7

5
نية

لبد
ت ا

سا
لقيا

. ا
 

 1.252 1.511 22.11 1.12 21.11 درجة . قوة عضلية للرجلين1
 1.527- 1.753 21.11 2.42 11.51 درجة . التوافق2
 1.311 5.471 5.41 1.31 5.27 درجة . السرعة7

5
عين

لذرا
وة ا

. ق
 

 1.212 1.351- 4.27 1.13 4.22 درجة أ. يمين
 1.721 1.442- 4.11 1.12 4.27 درجة ب. شمال

 1.114 1.412- 4.21 1.71 4.32 درجة ج. الذراعين

4
تارة

مخ
ة ال

سل
ة ال

 كر
رات

مها
 .

 

 2.511- 7.257 1.11 1.72 1.22 درجة . التمريرة الصدرية1
 2.123- 7.717 1.11 1.74 1.22 درجة . التمريرة المرتدة2

 2.221- 7.227 1.11 1.77 1.23 درجة .التنطيط7
 1.222- 1.422 1.11 1.73 1.25 درجة ت.التصويب من الثبا5
 2.511- 7.257 1.11 1.72 1.22 درجة . التصويب من الوثب4
 1.231- 1.533- 1.11 1.52 1.34 درجة . التصويب بيد واحدة2
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 القياستات ," , التوزن الطتول , الستن"لمعتدالت لتتواء أن معامالت اإل (2) يتضح من جدول       
( حيتث  3قد إنحصتترت بتين ) "قيد البحث"   المختارة البحث لمجتمع السلة كرة مهارات , البدنية

 اتالمختتتارة لمجموعتت ( ممتتا يعنتتى تجتتانس أفتتراد العينتتة8.106إلتتى  8.821 -تراوحتتت القتتيم بتتين )
 وبالتالى وقوعها تحت المنحنى الطبيعي والتوزيع اإلعتدالى له. البحث الثالثة

 : البحث مجموعاتتكافؤ  (0
التجريبيتة والضتابطة فتي المتغيترات األساستية  تىللتأكد متن تقتارب المستتويات بتين مجمتوع 

بحساب التكافؤ بين  الباحثقام  تانمجموعالضبط العالقة بين ول, والتجريبية المختارة "قيد البحث" 
حتيو , المجموعتان    الجدول التالي: ذلك من ضِّ

 (7) جدول
  البدنية القياسات ،" ،الوزن الطول ، السن" لمعدلت لمتغيرات "التباين  تحليل
 35=نالبحث                لمجموعتي" البحث قيد" السلة المختارة كرة ،مهارات             

 *315.2( = 1.14( ، ومستوى معنوية )37= ) 1-(1ּכ" ت " الجدولية عند د.ح : )

وحدة  اتالمتغير  م
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
قيمة  ف.م

 ع  س   ع  س   "ت"
 1.55 1.21 1.22 14.14 1.42 14.35 السنة  السن .1
 1.25 1.41 4.11 137.32 2.57 132.11 سمال  الطول .2
 1.21 1.45 12.22 24.22 12.27 24.15 كجمال  الوزن .7

5
نية

لبد
ت ا

سا
لقيا

. ا
 

 1.43 1.51 11.75 21.11 1.11 71.41 درجة قوة عضلية للرجلين .1
 1.12 1.31 3.11 12.45 2.23 21.25 درجة . التوافق2
 1.21 1.15 1.11 5.43 1.41 5.57 درجة . السرعة7

5
عين

لذرا
وة ا

. ق
 

 1.12 1.71 1.17 4.25 1.12 2.15 درجة أ. يمين
 1.25 1.14 1.12 4.71 1.11 4.72 درجة ب. شمال

 1.53 1.12 1.12 4.22 1.11 2.11 درجة ج. الذراعين

4
تارة

مخ
ة ال

سل
ة ال

 كر
رات

مها
 .

 

 1.73 1.17 1.71 1.21 1.74 1.22 درجة . التمريرة الصدرية1
 1.31 1.14 1.22 1.12 1.74 1.22 درجة . التمريرة المرتدة2

 1.73 1.17 1.74 1.22 1.71 1.21 درجة .التنطيط7
 1.55 1.2 1.73 1.25 1.74 1.22 درجة من الثابات.التصويب 5
 1.11 1.11 1.73 1.25 1.73 1.25 درجة . التصويب من الوثب4
 1.33 1.12 1.42 1.31 1.52 1.32 درجة . التصويب بيد واحدة2



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    09  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 المتغيتتتتراتالجدوليتتتتتة  فتتتتي  " ت"  <" المحسثثثثوبة  ت" متتتتتة ( أن قي3يتضتتتتتح متتتتن جتتتتتدول )
الستلة  كترة مهتارات , البدنيتة لمعدالت "السن , الطول , الوزن القياساتلتواء معامالت اإلالمختارة "
ممتا يتدل علتتى عتدم وجتود فتروق دالتة إحصتائيا  ممتا يعنتى لمجمتوعتى البحتث " البحث قيد" المختارة

 .ثالبحتمجموعتى التكافتؤ بين 
 ثالثاا : وسائل وأدوات جمع البيانات

 بإستخدام الوسائل واألدوات التالية لجمع البيانات المتعلقة بالبحث: الباحثقام         
 )إعداد الباحث(إستمارة تسجيل البيانات.  (0
 اإلختبارات البدنية المختارة. (8
 )إعداد الباحث(إستمارة تقييم مستوى المهارات المختارة.  (3

 ضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:وفيما يلي تو 
 . إستمارة تسجيل البيانات. )إعداد الباحث(1

 –بتصتتتميم إستتتتمارة لتستتتجيل البيانتتتات وتضتتتمنت : بيانتتتات خاصتتتة )استتتم التلميتتتذ  الباحثثثثقتتتام 
 مهتتارات - النتتاجح التتذكاء إختبتتارات العمتتر الزمنتتي , القياستتات البدنيتتة , بطاريتتة –التتوزن  –الطتتول 

 (1مرفق )(. تارةكرة السلة المخ
 . اإلختبارات البدنية المختارة . 8
فى مجال كرة والدراسات السابقة المتخصصة المراجع العلمية باإلطالع على  الباحثقام   

السلة لتحديد أهم المكونات البدنية الخاصة بمهارات كرة السلة المختارة "قيد البحث" واإلختبارات 
مرفق بوضعها فى إستمارة إلستطالع راى السادة الخبراء  احثالبالبدنية التى تقيسها , وقد قام 

لتحديد أهم المكونات البدنية الخاصة بمهارات كرة السلة المختارة واإلختبارات التى تقيسها ,  (2)
فأكثر من آراء الخبراء لإلختبارات  ٪00وقد ارتضي الباحث العناصر التى حصلت على نسبة 

 -: االزمة لقياس تلك العناصر وهى
 اختبار الوثب العمودى من الثبات )سم( لقياس القدره العضليه للرجلين. -0
 ث لقياس التوافقبين العين واليدين. 31اختبار  تمرير كرة السلة على حائك لمدة  -8
 م( من بدايه الحركه لقياس السرعة.31اختبار العدو ) -3
 اختبار دفع كره طبيه ) م( لقياس قوه عضالت الذراعين. -8
 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    00  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 اإلختبارات البدنية "قيد البحث" : صدق أولا : معامل 
 (   صدق المحكمين :1

فتتى إختبتتار صتتدق اإلختبتتارات البدنيتتة علتتى آراء الستتادة الخبتتراء فتتى التربيتتة  الباحثثث إعتمتتد
جامعتتة حلتتوان )متتن أستتاتذة كليتتات التربيتتة الرياضتتية  المنتتاهج وطتترق التتتدريس أقستتامالرياضتتية متتن 
بهتتدف أستتتطالع آرائهتتم بشتتأن  (2مرفثثق ) (مدينتتة الستتاداتجامعتتة ,  معتتة بنهتتاجا -الجزيتترة بنتتات 

صتتتالحية هتتتذه اإلختبتتتارات , ومتتتدى مالئمتهتتتا لتالميتتتذ المرحلتتتة الثانويتتتة وذلتتتك متتتن حيتتتث مناستتتبتها 
لمهارات كرة السلة المختارة طبقا  للمنهج المدرسى , وحذف وتعديل أو إضافة ما يرونه مناسبا  متن 

وقتتد تراوحتتت نستتبة أتفتتاق المحكمتتين علتتى اإلختبتتارات البدنيتتة المختتتارة متتا ,  (7) مرفثثقإختبتتارات , 
 وبذلك أصبحت تتمتع بصدق المحكمين . ٪011: 00بين 

 (5جدول )

 النسبة المئوية إلختبارات العناصر البدنية الخاصة بمهارات كرة السلة المختارة 
                            9ن =       " قيد البحث "  وفقا ألراء الخبراء                  

مجموع اراء  الختبارات البدنية العناصر البدنية م
 الخبراء

النسبة 
 المؤوية

 ٪111 2 اختبار الوثب العمودى من الثبات )سم(  القدرة العضلية للرجلين 1
 ٪ 34 4 ث31اختبار تمرير كرة سله على حائط لمدة  التوافق بين العين واليدين 2
 ٪111 2 م( من بدايه الحركه31اختبار العدو ) السرعه 7
 ٪111 2 اختبار دفع كره طبيه قوه عضالت الذراعين  5

: 00( نستتبة أتفتتاق المحكمتتين علتتى اإلختبتتارات البدنيتتة المختتتارة متتا بتتين 8يتضتتح متتن جتتدول )     
011٪  . 

 :التمايز بطريقة المقارنة الطرفية(  صدق 2
 ىاألعلتتى والربيعتت ىالربيعتت بتتينلتمتتايز بطريقتتة المقارنتتة الطرفيتتة  صتتدق ا الباحثثث استتتخدم 

 التالى: ( , كما هو موضح بالجدولt-testختبار "ت" )إاألدنى لمجموعة واحدة باستخدام 
 

 
 
 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    07  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 
 

 (4جدول )
 للقياسات األدنى الربيعى دللة الفروق بين الربيعى األعلى و 

  11= 2=ن1"قيد البحث"           نلمختارة البدنية ا                                 

 المتغيرات

 الربيعى األعلى
 11= 1ּכ

 الربيعى األدنى
 11= 2ּכ

الفرق بين 
 المتوسطين

 " ف م "

" ت"  قيمة
 المحسوبة

 ع  س   ع  س  
 *12.13 12.11 5.21 12.72 7.72 72.72 . قوة عضلية للرجلين1

 *21.11 14.54 7.53 11.25 5.12 23.11 . التوافق2
 *1.12 1.21 1.22 5.11 1.21 4.11 . السرعة7

. قوة 5
عضالت 
 الذراعين

 *71.51 2.11 1.72 5.14 1.71 2.21 أ. يمين
 *12.12 2.12 1.72 5.55 1.31 2.77 ب. شمال

 *27.22 2.22 1.22 5.11 1.44 2.22 ج. الذراعين
 171.2( = 1.14معنوية ) ( ، ومستوى21= ) 1-(2ּכ+  1ּכ* " ت " الجدولية عند د.ح : )

القياسات البدنية  الجدولية فى"ت"  >قيمة "ت" المحسوبة أن  (4جدول )يتضح من 
إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  دالة" تمما يدل علتى أن قيمتة " ""قيد البحثالمختارة 

ات البدنية المختارة القياساألدنى لصالح الربيعى األعلى وبالتالى فإن الربيعى الربيعى األعلى و 
 فى قياس ما وضعت من أجله. ها على التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق ةقادر  "قيد البحث"

 البدنية المختارة "قيد البحث" : القياساتثبات ثانياا : معامل 
عادة تطبيقه هاطريقة تطبيقب القياسات البدنيةحساب ثبات تم  ا على العينة اإلستتطالعية وا 
( تلميتذا  متن متن تالميتذ الصتف الثتانى الثتانوى متن نفتس المجتمتع األصتلى 80عتددهن )والتتى بلتغ 

( ستتته أيتام وكتتان 6كانتتت المتدة الفاصتتلة متا بتتين التطبقيتين ), و  ومتن ختتارج عينتة البحتتث األساستية
الثالثتتتتتتتتاء تطبيتتتتتتتتق يتتتتتتتتوم الإعتتتتتتتتادة تتتتتتتتتم , م 8/01/8102التطبيتتتتتتتتق األول يتتتتتتتتوم الثالثتتتتتتتتاء الموافتتتتتتتتق 

والجتدول التتالي  اد معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسونم وتم إيج2/01/8102
ح معامل ثبات   ."قيدالبحث" المختارة القياسات البدنيةيوضِّ

 
 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    06  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 
 

 (2جدول )
 القياساتمعامل ارتباط الثبات بين التطبيق األول والثاني 

  54=ּכ  البدنية المختارة "قيد البحث"                  

 تالمتغيرا
 معامل اإلرتباط التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع  س   ع  س   " ر " المحسوبة
 *1.125 3.42 23.55 3.25 23.22 . قوة عضلية للرجلين1

 *1.125 2.12 11.25 2.75 11.23 . التوافق2
 *1.112 1.25 5.27 1.27 5.25 . السرعة7

. قوة 5
عضالت 
 الذراعين

 *1.177 1.22 4.27 1.22 4.21 أ. يمين
 *1.131 1.11 4.11 1.11 4.12 ب. شمال

 *1.155 1.21 4.51 1.22 4.42 ج. الذراعين

 1.712( = 1.14( ، ومستوى معنوية )55= ) 1–ּכ* " ر " الجدولية عند د.ح : 
 القياسات البدنيةالجدولية فى  "ر" >أن قيمة " ر " المحسوبة  (2جدول )يتضح من  

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود إرتباط بين التطبيق األول  "ر"ن قيمتة السابقة مما يدل علتى أ
 .القياسات البدنيةوالثانى وبالتالى ثبات 

 ( الباحث إعداد. )مهارات كرة السلة المختارة مستوى ( تقييم2
بعد الحصر المرجعي إلختبارات تقييم أداء مهارات كرة السلة تم تحليل مهارات كرة السلة 

ة علي الصف الثاني الثانوى حتي يسهل قياسها , وتم إعداد إستمارة تقييم مستوى األداء المقرر 
تنطيط  –التمريرة المرتده  -وهى )التمريرة الصدرية   (2"قيد البحث" مرفق )للمهارات المختارة 

ل التصويب بيد واحده( , بناءا  على تحلي  -التصويبة من الوثب   -التصويب من الثبات  -الكرة 
الرأس( لكل مهارة على حدة , تم إعداد  -القدمين –الجذع  -المهارة حسب شكل األداء )الذراعان
كليات التربية الرياضية بأقسام المناهج وطرق التدريس  مناإلستمارة وعرضها على الخبراء 

ألبداء  (2مرفق )      .جامعة مدينة السادات( جامعة بنها , -الجزيرة بنات جامعة حلوان )
 آرائهم فيها وتم إجراء التعديالت .

 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    72  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

 المعامالت العلمية إلستمارة تقييم مهارات كرة السلة المختارة قيد البحث
 السلة المختارة "قيد البحث" :  كرة مهارات تقييم إستمارةصدق أولا : معامل 

 :التمايز بطريقة المقارنة الطرفية(   صدق 1
 ىاألعلتتى والربيعتت ىالربيعتت بتتينارنتتة الطرفيتتة  صتتدق التمتتايز بطريقتتة المق الباحثثث استتتخدم 

 التالى: ( , كما هو موضح بالجدولt-testختبار "ت" )إاألدنى لمجموعة واحدة باستخدام 
 (3جدول )

  تقييم إستمارةاألدنى الربيعى دللة الفروق بين الربيعى األعلى و 
  11= 2=ن1ن  "قيد البحث"   السلة المختارة  كرة مهارات                      

 المتغيرات

 الربيعى األعلى
 11= 1ּכ

 الربيعى األدنى
 11= 2ּכ

الفرق بين 
 المتوسطين

 " ف م "

" ت"  قيمة
 المحسوبة

 ع  س   ع  س  
 *2.21 1.54 1.42 1.44 1.11 1.11 التمريرة الصدرية
 *2.31 1.22 1.51 1.12 1.11 1.11 التمريرة المرتدة

 *7.52 1.44 1.42 1.54 1.11 1.11 التنطيط
 *4.12 1.37 1.53 1.23 1.11 1.11 التصويب من الثبات

 *2.21 1.54 1.42 1.44 1.11 1.11 التصويب بالوثب
 *2.31 1.22 1.51 1.12 1.11 1.11 التصويب بيد واحدة

 171.2( = 1.14( ، ومستوى معنوية )21= ) 1-(2ּכ+  1ּכ* " ت " الجدولية عند د.ح : )
 تقييم إستمارة الجدولية فى" ت "  >قيمة " ت " المحسوبة أن  (3جدول )يتضح من 

إحصائيا  وهذا يشير إلى  دالة" تمما يدل علتى أن قيمتة " ""قيد البحثالسلة المختارة  كرة مهارات
 إستمارةاألدنى لصالح الربيعى األعلى وبالتالى فإن الربيعى وجود فروق بين الربيعى األعلى و 

فى  هاعلى التمييز بين األفراد مما يؤكد صدق ةقادر  "قيد البحث"لة المختارة الس كرة مهارات تقييم
 قياس ما وضعت من أجله.

 السلة المختارة "قيد البحث" : كرة إستمارة تقييم مهاراتثبات ثانياا : معامل 
عتتادة تطبيقهتت هتتاطريقتتة تطبيقبالستتلة  كتترة مهتتارات تقيتتيم إستتتمارةحستتاب ثبتتات تتتم  ا علتتى وا 
( تلميذا  من من تالميذ الصف الثانى الثتانوى متن نفتس 80ستطالعية والتى بلغ عددهن )العينة اإل

( 6كانت المدة الفاصلة متا بتين التطبقيتين ), و  المجتمع األصلى ومن خارج عينة البحث األساسية
المستتخرجة عنتد  التدرجات هتوم و 8/01/8102سته أيام وكان التطبيق األول يوم الثالثاء الموافتق 



   

 
   التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة  

 

 (    72  (   ( االول عددم(   ) ال 5252يو(  لعام ) ( شهر ) يون   52رقم المجلد )        
 
 

م وتتتتتم إيجتتتتاد معامتتتتل 2/01/8102الثالثتتتتاء تطبيتتتتق يتتتتوم الإعتتتتادة تتتتتم الصتتتتدق" , معامتتتتل "حستتتتاب 
ح معامل ثبات  االرتباط بين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون  تقيتيم إستمارةوالجدول التالي يوضِّ

 ."قيدالبحث" المختارةالسلة  كرة مهارات
 (2جدول )

  تقييم إستمارةني معامل ارتباط الثبات بين التطبيق األول والثا
  54=ּכ  السلة المختارة "قيد البحث" كرة مهارات                  

 المتغيرات
 معامل اإلرتباط التطبيق الثانى التطبيق األول

 ع  س   ع  س   " ر " المحسوبة
 *1.111 1.75 1.23 1.72 1.21 التمريرة الصدرية
 *1.242 1.73 1.25 1.51 1.21- التمريرة المرتدة

 *1.312 1.21 1.11 1.75 1.23 التنطيط
 *1.255 1.75 1.23 1.71 1.22 التصويب من الثبات

 *1.225 1.73 1.25 1.72 1.21 التصويب بالوثب
 *1.325 1.75 1.23 1.51 1.21 التصويب بيد واحدة

 1.712( = 1.14( ، ومستوى معنوية )55= ) 1–ּכ* " ر " الجدولية عند د.ح : 
 مهارات تقييم إستمارةالجدولية فى  "ر" >أن قيمة " ر " المحسوبة  (2) جدوليتضح من  

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود إرتباط بين  "ر"السابقة مما يدل علتى أن قيمتة  السلة كرة
 .السلة كرة مهارات تقييم إستمارةالتطبيق األول والثانى وبالتالى ثبات 

 تخدمة فى التعلم البصري.الوسائط المسخطوات إعداد رابعاا . 
الخطوات التالية لتصميم الوسائط المستخدمة فى التعلم البصري داخل البحث  الباحث  أتبع

 -وهى:
 -مرحلة التصميم واإلعداد : -0

 * تحديد األهداف العامة 
إن الهدف العام هو استخدام التعلم البصري بما يتضمنه من وسائط  وتأثيرة على أداء 

 ة السلة المختارة " قيد البحث" بدرس التربية الرياضية لتالميذ المرحلة الثانوية. بعض مهارات كر 
 * تحديد المهارات ) كرة السلة (
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تعليم منهج التربية الرياضية لكرة السلة والمقرر على الصف الثانى  الباحثسوف يتناول 
 الثانوى .
ثل الصور سواء كانت ثابتة أو بجمع كل ما يختص بالمحتوى من أدوات ووسائط م الباحث* قام 

متحركة والملصقات ومقاطع الفيديو وغيرها مع إجراء التعديالت والتحسينات الضرورية بها 
 لتصبح جاهزة .

  -مرحلة التنفيذ : -8
فى هذه المرحلة بإنشاء شرائج متسلسلة ومترابطة بإستخدام برنامج  الباحثقام 

Mycrosoft Power Point   مهارات وبإستخدام الوسائط التى تم إعدادها .لكل مهارة من ال 
  -مرحلة التجريب والتطوير: -7

وعرضها على مجموعة من  CDعلى إسطوانة  Power Point* تم وضع برنامج الت 
ألبداء آرائهم حول المحتوى وسالمتة  (2مرفق )الخبراء فى مجال طرق التدريس وكرة السلة 

بإجراء التعديالت  الباحثلبرمجية وتصميمها , وقام ومناسبة الصور والفيديوهات وتسلسل ا
 المطلوبة .

* بعد التعديل تبعا  آلراء الخبراء تم تجربتها على عينة من الطالب )المجموعة 
( تلميذا  وذلك بهدف التعرف على 80األستطالعية( ومن خارج العينة األساسية وعددهن )

ذالك أصبحت الوسائط المستخدمة فى التعلم الصعوبات التى قد تواجههن أو أى غموض بها , وب
 (4مرفق ) البصرى جاهزة للتطبيق .

تصميم الموقف التعليمى الذى مر به الطالب أثناء إجراء الدراسة  -خامساا :
 األساسية  

 الموقف التعليمى للمجموعة الضابطة  .أ
التربية والتعليم  ريس للمجموعة الضابطة وذلك من خالل تنفيذ المنهج المتبع من وزارةتم التد 

 -بالطريقة التقليدية المتبعة وهى كالتالى :

 شرح شفهى للمهارة . - 

تقديم نموذج للمهارة من قبل المدرسة أو إحدى التالميذ مع الشرح اللفظى لتوضيح المراحل  - 
 الفنية للمهارة .

 تنفيذ المهارة من قبل التالميذ مع تصحيح األخطاء من قبل المدرس . - 
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 لتعليمى للمجموعة التجريبية الموقف ا .ب
تم التدريس للمجموعة التجريبية بإتباع الموقف التعليمى المقترح وذلك من خالل الخطوات  

 -الباحث :التالية حيث الذهاب إلى معمل الكمبيوتر بالمدرسة تحت إشراف 
 التقديم الشفهى للمهارة . - 
عدادها للتعلم البصرى , حيث يشاهد عرض نموذج ألداء المهارة من خالل الوسائط التى تم إ - 

التالميذ صور ثابتة ومتحركة للمهارة وكذالك فيديو يوضح مراحل أداء المهارة , كما يصاحب 
. ويشاهد التالميذ الفيديو  الباحثالفيديو التعليق اللفظى وتوضيح النقاط الفنية للمهارة من قبل 

طيئة حتى تتبلور لديهم أسس التذكر الحركى الخاص بالمهارة قيد التعليم أكثر من مرة وبسرعة ب
 بشكل جيد يؤهلهم ألتقان المهارة فيما بعد .

عطاء تدريبات التدرج التعليمى الخاص بالمهارة , ثم يقوم التالميذ بأداء  -  الخروج إلى الملعب وا 
 وتنفيذ التدريبات واالنشطة التطبيقية التقان المهارة .

ككل والتدريب عليها ويكون دور المعلم هنا تصحيح األخطاء  يقوم التالميذ بتطبيق المهارة - 
 والتوجية واإلرشاد وتحفيز الطالب .

بعمل موقف تقييمى للتالميذ , حيث يقوم كل تلميذ بأداء المهارة ويتم تقيمه فى  الباحثيقوم  - 
 . الباحثضوء إستمارة تقييم األداء التى أعدها 

 سة األستطالعية:الدراسادساا: 
تلميا  من تالميذ الصف ( 80بإجراء الدراسة األستطالعية على عينة قوامها ) الباحثقام        

خالل الفترة من يوم الثالثاء  الثانى الثانوى من المجتمع األصلى ومن خارج عينة البحث األساسية
جراء المعامالت 2/01/8102م إلى يوم الثالثاء الموافق 8/01/8102الموافق  م وذلك بهدف وا 

 لعلمية إلستمارة مهارات كرة السة المختارة .ا

 خطوات تطبيق البحث : سابعاا :
 : اسات القبليةيالق (أ

بالحصول على البيانات الخاصة بالعمر الزمني والطول والوزن لكل تلميذ من  الباحثقام . 0
وى م والقياس المبدئى لمست31/2/8102تالميذ عينة البحث األساسية وذلك يوم األحد الموافق  

 م.00/01/8102أداء مهارات كرة السلة المختارة قيد البحث وذلك يوم األثنين الموافق 
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 :ب( تنفيذ التجربة األساسية   
و"األسلوب التقليدي" )الشرح المجموعة التجريبية بإستخدام التعلم البصرى علي  الباحث قام

الموافق األثنين من يوم في الفترة  المجموعة الضابطةاللفظي وأداء النموذج العملي( علي 
الشهيد محمد محمد جودة م بمدرسة 82/00/8102م إلى يوم األربعاء الموافق 88/01/8102

 وذلك حسب التوزيع الزمني للجدول الدراسي بالمدرسة .. عثمان بإدراة الخانكة التعليمية
 الخطة الزمنية للتدريس: 

 التوزيع الزمنى البيثثثان م

 2 عدد األسابيع 1

 1 دد الوحدات التعليمية في األسبوعع 2

 2 عدد الوحدات التعليمية ككل 7
 

 : القياسات البعديةجث(   
بتتتإجراء القياستتتات البعديتتتة  الباحثثثث بعتتتد إنتهتتتاء المتتتدة المحتتتددة لتنفيتتتذ التجربتتتة األساستتتية قتتتام

ك يتتوم لمجمتتوعتى البحتتث التجريبيتتة والضتتابطة فتتى مستتتوى األداء لمهتتارات كتترة الستتلة المختتتارة وذلتت
بواستتطة لجنتتة المحكمتتين متتن الستتادة متتوجهى التربيتتة الرياضتتية  م ,01/08/8102الموافتتق االثنتين 
ها إجتراء القياستات فيأن يتم إجراء القياسات البعدية تحت نفس الظروف التي تم  الباحث ىوقد راع
 القبلية.

 :ثامناا : المعالجات اإلحصائية 
ناسبة لطبيعة البحث وذلك باستخدام برنامج : المعالجات اإلحصائية المالباحث استخدم 

 Statistical Pacakage for the( SPSS)ِحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Social Scienceوتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية , : 
 .المتوسط الحسابي  ("معادلة اختبار"تt-test). 
 نحراف المعياري.اإل  بيرمان".معامل ارتباط "س 
 .لتواء.اإل الوسيتط  سنالنسب المئوية لمعدالت التح 
   

 عرض ومناقشة النتائج  -تاسعاا :
 على كل البحث لمجموعتى والبعدى القبلي القياس متوسطي بين إحصائياا  دالة فروق توجد.1

 القياس لصالح(" البحث قيد) الرياضية التربية بدرس السلة كرة مهارات أداء مستوى فى حدة
 .البعدى
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 .كرة السلة لمهاراتالبعدية(للمجموعة الضابطة  -مناقشة نتائج القياسات )القبلية و  عرض -
 (1جدول )

  لمهاراتدللة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى 
  73ن= للمجموعة الضابطة كرة السلة                    

  مهارات كرة السلة
 ياس البعدىالق القياس القبلى

قيمة "ت"  ف . م
 المحسوبة

نسبة 
 ع± س   ع± س   التحسن٪

 12.22 *13.42 1.22 1.41 2.43 1.71 1.21 . التمريرة الصدرية1

 15.23 *12.12 1.74 1.54 2.23 1.22 1.12 . التمريرة المرتدة2

 11.11 *12.27 1.24 1.41 2.41 1.74 1.22 .التنطيط7
 15.51 *17.24 1.22 1.77 2.14 1.73 1.25 .التصويب من الثابات5
 17.21 *13.15 1.11 1.27 1.14 1.73 1.25 . التصويب من الوثب4

 14.57 *11.14 1.12 1.52 1.32 1.42 1.31 . التصويب بيد واحدة2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72= ) 1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >حسوبة ( أن قيمة "ت" الم2يتضح من جدول )

مما يدل علتى أن قيمة "ت" دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  "قيد البحث"المختاره 
  البعدى( في مستوى األداء للمجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدى. –القياس )القبلى 

الضابطة التي إستخدمت األسلوب المتبع هذا التقدم في مستوى أداء المجموعة وُيعزو الباحث 
الدور اإليجابي للطريقة التقليدية فى تحسين مستوى إلى في التدريس فى مستوى األداء المهارى 

األداء المهارى لمهارات كرة السلة المختارة " قيد البحث " حيث يعتمد الُمعلم علي الشرح اللفظي 
ذج أو العرض العملي مع قيام الطالب بأداء المهارة للمهارات المراد تعليمها باإلضافة إلي النمو 

وممارستها وما يصاحب ذلك من تدعيم األداء المهاري عن طريق الُمعلم وتصحيح االخطاء 
وتقديم التغذية المرتدة وتكرار التدريب مع تصحيح االخطاء بشكل مستمر ساعد على انتقال 

افق الجيد للمهارات المختارة مما يوضح دور التالميذ من مرحلة التوافق األولى الى مرحلة التو 
  المعلم والذى ال يمكن اغفلة فى تعليم المهارات الرياضية بدرس التربية الرياضية.
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.كرة السلة لمهاراتالبعدية( للمجموعة التجريبية  -عرض ومناقشة نتائج القياسات )القبلية -
 (11جدول )                                    

 لمهاراتة الفروق بين متوسطى القياس القبلى والبعدى دلل
 73ن= للمجموعة التجريبية كرة السلة     

  مهارات كرة السلة
 القياس البعدى القياس القبلى

قيمة "ت"  ف . م
 المحسوبة

نسبة 
 ع± س   ع± س   التحسن٪

 22.21 *22.27 2.52 1.53 7.72 1.74 1.22 . التمريرة الصدرية1

 24.21 *72.71 2.22 1.22 7.12 1.74 1.22 ريرة المرتدة. التم2

 21.12 *23.52 2.42 1.41 7.45 1.71 1.21 .التنطيط7

 25.47 *72.21 2.11 1.12 2.13 1.74 1.22 .التصويب من الثابات5
 25.14 *22.12 2.12 1.74 2.22 1.73 1.25 . التصويب من الوثب4
 21.41 *14.13 1.21 1.51 2.72 1.52 1.32 . التصويب بيد واحدة2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72= ) 1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 01يتضح من جدول )

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  "ت"مما يدل علتى أن قيمة  "قيد البحث"المختاره 
للمجموعة التجريبية ولصالح  كرة السلة لمهاراتالبعدى( في مستوى األداء  –اس )القبلى القي

  القياس البعدى.
أن التعلم البصرى المستخدمة في البحث مع المجموعة التجريبية من  الباحثويوضح 

تقان المهارات  "نص مكتوب وصور ثابتة ومتحركة وفيديوهات" ساعدت التالميذ على تعلم وا 
ارة بشكل جيد حيث وفرت لهن إمكانية عرض النموذج بأكثر من وسيلة ساعد في إعطاء المخت

التالميذ تصور حركي صحيح للمهارة. كما تم عرض المهارة لهم بالسرعة الطبيعية ألداء المهارة 
ثم عرضها بشكل بطيء ساعد التالميذ في التعرف على الشكل الطبيعي لسرعة المهارة وتناسقها 

على كل تفاصيل المهارة وكافة أجزائها وقد ساعد ذلك في قدرتهم على إتقان المهارة ثم التعرف 
 وتعلمها بشكل جيد.

وهذا يؤكد على أن التعلم البصري المستخدم يتيح للتالميذ فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل 
ة , فهنا ال المتتابعة للمهارة ألدائها من خالل الرؤية الواضحة والوقت الكافي أثناء عرض المهار 

تمر المهارة إمام التالميذ مرورا  سريعا  دون أن يعيرها االهتمام الكافي وبالتالي تكتسب أداء خاطئ 
للمهارة بل تأخذ الوقت الكافي في مشاهدة النموذج ورؤية المهارة بشكل جيد ومن خالل عدة 
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لهم الفرصة لتصحيح  وسائل مختلفة والتى ساهمت فى اتقان التالميذ للمهارات المختارة وأعطى
األخطاء وتقديم التغذية الفورية المناسبة حيث راعت هذه الفروق الفردية بين الطالب وساعدتهم 

تقان المهارات المختارة  .على تعلم وا 
بين متوسطي القياس  حصائيا  إتوجد فروق دالة  :" وبذلك يتحقق الفرض األول والذى ينص على

لصالح القياس  مهارات كرة السلةالتجريبية في مستوى طة و الضاب ناتلمجموعلالقبلي والبعدي 
 البعدي وذلك لكل مجموعة على حده.

 في والتجريبية الضابطة للمجموعتين البعدية القياسات بين إحصائياا  دالة فروق . توجد2
 المجموعة لصالح"  المختارة الرياضية التربية بدرس السلة كرة مهارات أداء مستوى فى مستوى

 .        ريبيةالتج
 (11جدول )

 لمهارات ات البعديةدللة الفروق بين متوسطى القياس .1
 73ن=   التجريبيةو  تان الضابطةللمجموع كرة السلة .2                 

   

  مهارات كرة السلة
المجموعة 

 الضباطة
المجموعة 

قيمة "ت"  ف . م التجريبية
 المحسوبة

نسبة 
 التحسن٪

 ع± س   ع± س  

 21.12 2.14 1.34 1.53 7.72 1.41 2.43 . التمريرة الصدرية1

 74.22 2.22 1.21 1.22 7.12 1.54 2.23 . التمريرة المرتدة2

 51.15 2.21 1.17 1.41 7.45 1.41 2.41 .التنطيط7

 55.22 14.72 1.12 1.12 2.13 1.77 2.14 .التصويب من الثابات5
 52.23 12.11 1.11 1.74 2.22 1.27 1.14 . التصويب من الوثب4
 77.31 5.11 1.21 1.51 2.72 1.52 1.32 . التصويب بيد واحدة2

 1.211( = 1.14( ، ومستوى معنوية )72= ) 1-ּכ*" ت " الجدولية عند د.ح : 
 كرة السلة لمهارات"ت" الجدولية  >( أن قيمة "ت" المحسوبة 00يتضح من جدول )

دالة إحصائيا  وهذا يشير إلى وجود فروق بين  "ت"قيمة  مما يدل علتى أن "قيد البحث"المختاره 
المجموعة ولصالح  كرة السلة لمهاراتفي مستوى األداء  بين المجموعتان ات البعديةالقياس

 التجريبية.
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نتيجة تفوق المجموعة التجربية عن المجموعة الضابطة فى مستوى مهارات  الباحثويُعزو  
إلى أن أستخدام التعلم البصرى فى تدريس وتعلم مهارات كره السله " قيد البحثكره السله المختارة "

المختارة كان بأسلوب مشوق وجاذب الثاره حواس الطالب , حيث أنتقل التركيز من طريقة الشرح 
اللفظى والنموذج واألوامر فى التعليم إلى التركيز على عمليات اإلتصال بمشاهدة المهارة عن 

لسة , وكذلك مع وجود النص المكتوب والمقروء والمؤثرات الصوتية طريق الفيديو والصور المس
والموسيقى داخل البرنامج المعد "الوسائل البصرية" كل ذلك يعطى فرصة كبيرة للتالميذ لمشاهدة 
النواحي الفنية للمهارة بصورة واضحة ويعطى للطالب التصور الحركى الصحيح للمهارة أدى إلى 

امج بإيجابية وبشكل يثير دوافعهم للتعلم دون الشعور بالملل , كما أن تفاعل التالميذ مع البرن
رؤية النموذج في المجموعة التجريبية من خالل الوسائل البصريه المختارة ساعد على رؤية 

لكى النموذج بشكل واضح وأدائها بشكل صحيح ومن خالل عدة زواية مختلفة وبسرعات متنوعة 
المهارات الحركية بمراحلها الفنية بأحسن صورة حتى تتمكن أن  تعطى الفرصة للمتعلم لمشاهدة

 يتعلمها ويؤديها بشكل صحيح وجيد .
كل ذلك زاد من التصور الحركي لدى التالميذ وسهل التعلم بل وفر جو من التشويق واإلثارة 

تقان المهارات المختارة ,  ئل إلى جانب ان طريقة عرض المادة باستخدام عدة وساوحب العمل وا 
للتعلم البصرية كان بصورة شيقة ومحفزة سواء كان ذلك من خالل الفيديو أو الصور وفر عنصر 
التشويق والتحفز وزيادة انتباه التالميذ مما كان له األثر اإليجابي في فهم المهارات المختارة 

 وبالتالى أداء المهارات بشكل جيد.  
( , ودراسة 0()8106)  ا يحي الحريرى"أميرة محمود ، رشوتتفق هذه النتائج مع دراسة "

( , 0()8106)عال طه عبد اهلل إسماعيل" ( , ودراسة "8م()8100" )رشا فرج مسعود العربي"
يوسف أحمد خليل ( دراسة "8م()8108" )عامر الشهيلى( ودراسة "2م()8100" ) هيثم السعدى"

فى العملية التعليمية , حيث أن ( على أهمية التعلم البصرية ودورها الفعال 2م()8108" )الجوانى
الوسائط البصرية المستخدمة تتيح للتالميذ فرصة كبيرة إلستيعاب المراحل المتتابعة للمهارة ألدائها 
من خالل الرؤية الواضحة والوقت الكافي أثناء عرض المهارة بأشكال وصور وطرق واساليب 

 متنوعة .
بين  حصائيا  إتوجد فروق دالة  :" علىوبذلك يتحقق الفرض الثانى والخير والذي ينص 

 .مهارات كرة السلةالتجريبية في مستوى الضابطة و  ناتلمجموعل ينالبعديين متوسطي القياس
 اإلستناجات والتوصيات"
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 أولا : الستنتاجات :
في ضوء هدف البحث وفروضة , وفى ضوء المنهج المتبع والنتائج التي تم التوصل إليها  

 إلى االستنتاجات التالية: الباحثومناقشتها , وفى حدود عينة البحث توصل  ومعالجتها وعرضها
توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدى لمجموعتى البحث كل على  -0

" بدرس التربية قيد البحثحدة فى مستوى كل من أداء بعض مهارات كرة السلة المختارة "
 البعدى.الرياضية لصالح القياس 

توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى  -8
" لصالح المجموعة التجريبية التى استخدمت التعلم  المختارةأداء بعض مهارات كرة السلة "

 البصرى .        
  ثانياا: التوصيات :

صائية وما تم التوصل إليه من استنتاجات أمكن طبقاا لما أشارت إليه نتائج المعالجات اإلح
 -تقديم التوصيات التالية :

 استخدام إستراتيجية التعلم البصرى فى تدريس مهارات كرة السلة بدرس التربية الرياضية. -0
إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن فاعلية استخدام التعلم البصرى فى تدريس برنامج  -8

 درسي  ولمراحل تعليمية مختلفة .التربية الرياضية الم
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 المراجع
 أولا: المراجع العربية:

إستراتيجية تدريس قائمة على "  :م(2112ميرة محمود طه ، رشا يحي السيد الحريرى)أ -0
,  مجله تطبيقات علوم الرياضةالتعلم البصرى وتأثيرها على بعض نواتج التعلم لمقرر الباليه" 

 جامعة االسكندرية .  –لرياضية ابوقير المجله العلمية لكلية التربية ا
برمجية تعليمية قائمة على التعلم البصرى وتأثيرها " :م(2113رشا فرج مسعود العربى ) -8

مجلة علوم   " , ساسية فى رياضة المبارزةعلى التحصيل المعرفى وتعلم بعض المهارات األ
 .    كلية التربية الرياضية جامعة بنها – لتربية البدنية والرياضية

استراتيجيات التدريس الحديثة فى القرن الحادى :  م(2112سهيلة أبو السميد عبيدات ) -3
 , دار الفكر العربى , عمان , االردن . والعشرون

"أثر استراتيجات التعلم البصرى فى أكتساب  :م(2115عامر فيصل على الشهيلى ) -8
ماجستير غير  ةرسال , ع العلمى"المفاهيم الفيزيائية والتفكير البصرى عند طالب الصف الراب

 جامعة بغداد . –, كلية التربية  منشورة
إستراتيجية تدريس قائمة على التعلم البصرى " :م(2112عال طه عبداهلل إسماعيل )  -0

مجلة , " وتأثيرها على مستوى أداء بعض مهارات الجمباز لدى طالبات كلية التربية الرياضية
 جامعة مدينة السادات. -( 86لمجلد الثانى يوليو العدد )ا , التربية البدنية والرياضية

, دار صفاء للنشر  الجودة الشاملة والجديد فى التدريس:  م(2111على عطية محسن ) -6
 والتوزيع , عمان , األردن .

ط  , الثقافة البصريةم( 8100) فرانسيس دوانر وديفيد مايك مور ، ترجمة نبيل جاد عزمى -0
 لقاهرة ., مكتبة   بيروت , ا 8

"أثر استخدام المنظمات البصرية المحوسبة فى  م(2115هيتم جاسم محمد السعدى ) -2
رساله ماجستير  , أكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف الثانى متوسط واالحتفاظ بها"

 جامعة بابل . –كلية  التربية للعلوم اإلنسانية  , غير منشورة
" أثر استراتيجية التدريس البصرى فى تحصيل مادة  م(2115يوسف أحمد خليل الجورانى ) -2

 م8108, العدد الثامن والخمسون أيار لسنه  مجلة الفتح , األحياء وتنمية عمليات العلم"
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 المراجع األجنبية -ثانياا :
10-Leite , Walter, 2009  ; Svinick Marills , and shi Yuying, "Learning 

styte  Inventory with Multitrait-Multimethod confirmatory factor      

                 Analysis  Models" , SAGE publications , New York                   

                              11- Sylwester , Robert , 2000 , Abiological Brain in     

cultural classroom , Mc  Graw – Hall Co , New York   
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