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 ملخص البحث باللغة العربية 
تأثير استخدام بعض أساليب التدريس علي مستوي أداء بعض مهارت الحزام االصفر ومستوي  

 التحصيل المعرفي في رياضة الجودو " 

   الـهـادي  عـبــد  مسلم محـمــد /  الباحث 
 

التعرف على  ي إلى  البحث   ض بع  أداء  مستوي   علي  التدريس  أساليب   بعض   استخدام  تأثيرهدف 
  البحث   ألهداف  طبقا    "  الجودو  رياضة  في  المعرفي  التحصيل  ومستوي   االصفر  الحزام  مهارت 
  العمدية   بالطريقة  البحث   عينة  اختيار  تم  لطبيعيةالبحث   بأسلوبه  التجريبي  المنهج  الباحث   استخدم

  2017)  الجامعي  للعام(  بنها  جامعة )  للبنين  الرياضية   التربية  بكلية  األولي  الفرقة  طالب   من
 الغير   الطالب   من   طالب (  62)  عدد   الباحث   واستبعد   طالب،(  162)   عددهم  والبالغ(  م2018/

  من   البحث   عينة  وتكونت   المشابهة،  الرياضات   والعبو  لإلعادة  والباقون   الحضور  في  منتظمين
  و   تجريبية)    متكافئتين   مجموعتين  إلى   عشوائيا    تقسيمهم  وتم   األصلي  المجتمع  من   طالب (  60)

 االستطالعية،   الدراسات   إلجراء  طالب (  40)   اختيار  وتم  طالب،(  30)  منها  كل  مقوا(    ضابطة
 .  .البحث  قيد  العلمية المعامالت  وإيجاد 

 وكانت التوصيات ما يلي :  
  

ضرورة تطبيق الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت في تعليم رياضة    –  1

 امعة بنها. الجودو لطالب كلية التربية الرياضية ج
بكليات    -2 المختلفة  الحركية  تعليمية علي شبكة االنترنت في األنشطة  إنشاء مواقع  العمل علي 

التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم واستخدامها في  
 إجراء دراسات مشابهة. 

لتربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء  إقامة دورات وندوات ألعضاء هيئة التدريس بكليات ا  -3
التعليمية   البرمجيات  واستخدام  إنتاج  علي  للتدريب  التعليم  تكنولوجيا  مجال  في  والمتخصصين 

 ومواقع االنترنت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية.   
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الصفر ومستوي  تأثير استخدام بعض أساليب التدريس علي مستوي أداء بعض مهارت الحزام ا
 التحصيل المعرفي في رياضة الجودو " 

   الـهـادي  عـبــد  مسلم محـمــد /  الباحث 
 

  Introduction مقدمة البحث
 

 Problem of Researchمشكلة البحث  
 

فيي  م(2006م( "إيهاب محمد فهييم " )2006" هادي مشعان ربيع " )يتفق كال من  
العلم الحديث من تكنولوجيا متقدمية والتيي تعتبير مين   أن شبكة االنترنت من ابرز ما توصل إليه

أهم وسائل اتصال الشعوب بطريقة الكترونية، ويعتبر االنترنت قناة اتصال ييتم مين خاللهيا نقيل 
وتبادل المعلومات أو الخدمات بين عدد ال نهائي من المرسلين والمستقبلين، وقد استفادت العملية 

صبحت المدارس والجامعات في العديد من دول العالم متصلة التعليمية من هذه التطورات حيث أ
ببعضها البعض وأصبحت جزءا ال يتجيزأ مين الاقافية التعليميية ومصيدرا هاميا للتعلييم واليتعلم، 
باإلضافة إلي أن استخدام االنترنت في التعليم يوفر قيدرا هيائال مين المعلوميات للميتعلم ويجعليه 

له فرصة الوقيت الكيافي إلتقيان اليتعلم وجعيل عمليية التعلييم يسير بمعدل سرعته الذاتية وتعطي 
 ( 23: 4( ) 155: 21أسهل وأكار تفاعل. )

علي أن رياضة الجودو من األلعياب   م(2006" محمد حامد شداد " )ويوضح كال من  
األكار انتشارا خاصة بين دول العالم الراقية وأصبحت لها الصبغة العالمية وأصبح اإلقبال عليها 

جميع أفراد الشعب ومختلف األعمار وأصبح للعبة اتحادات في مختليف أنحياء العيالم ، يقيوم من  
 ( 16: 12باألشراف عليها االتحاد الدولي ومركزه األكاديمية العالمية للجودو)كودوكان(. )

علي أن رياضة الجودو مين   م(2006" محمد حامد شداد " وآخرون )يوضح كال من  
خاصة بيين دول العيالم الراقيية وأصيبحت لهيا الصيبغة العالميية وأصيبح   األلعاب األكار انتشارا

اإلقبال ع.ليها من جميع أفراد الشعب ومختلف األعمار وأصبح للعبة اتحادات في مختليف أنحياء 
العالم ، يقوم باألشراف عليهيا االتحياد اليدولي ومركيزه األكاديميية العالميية للجودو)كودوكيان(. 

(12 :16 ) 
أنيه نريرال للتغييرات الكبييرة التيي   م(  1999في عبد السميع محميد " )" مصطويشير  

يشهدها المجتمع العالمي من دخول عصر المعلومات واورة االتصاالت، فيان الحاجية ماسية فيي 
هذا الوقت بالذات إلي تطوير برامج المؤسسات التعليمية لكي تواكب تلك التغييرات، وقيد تعاليت 

حتوي العملية التربوية وأهدافها ووسائلها بما يتيح للطالب في كل الصيحات في إعادة النرر في م
مستويات التعليم االستفادة القصوى من الوسيائل واألدوات التكنولوجيية المعاصيرة فيي تحصييله 

 ( 10: 19الدراسي واكتسابه للمعارف والمهارات. )

 The Aim of Researchهدف البحث   
 الكتروني للتعرف علي:  يهدف البحث إلي تصميم موقع تعليمي  −

( Nage – Wazaتعلم بعض مهارات الرمي للعب مين أعليي )نياجي وازا  −

 في رياضة الجودو.
 مستوي التحصيل المعرفي في رياضة الجودو.

المقارنة بين تأاير موقع تعليمي الكتروني واألسلوب التقليدي عليي مسيتوي  −
( ومسيتوي التحصييل  Nage – Wazaأداء بعض مهارات الرمي للعب من أعلي ) نياجي وازا 

 المعرفي في رياضة الجودو.
−  
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 The Research Questionsتساؤالت البحث   

 ما هو مستوى تأثير أستخدام بعض أساليب التدريس عينة البحث ؟ −
 The Definition of Researchالبحث    تعريفات

 يي بعض أساليب التدريس:  1
ئط المعتمدة علي الكمبييوتر وشيبكاته إليي تقديم محتوي تعليمي ) الكتروني ( عبر الوسا

المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النشط ميع هيذا المحتيوي وميع المعليم وميع األقيران سيواء 
بصورة متزامنة أو غير متزامنة وإمكانية إتميام هيذا اليتعلم فيي الوقيت والمكيان والسيرعة التيي 

 ( 21:  21تناسب رروف وقدرات المتعلم. )
 وي المهاري:يي المست2

هو الدرجة أو الرتبة التي يصل إليها الالعب من األداء الحركي الناتج عن عملية اليتعلم 
 الكتساب وإتقان حركات النشاط الممارس علي أن تؤدي بشكل يتسم باالنسيابية والدقة 

 (186: 30بدرجة عالية من الفاعلية لتحقيق أعلي النتائج مع االقتصاد في الجهد.)
 يل المعرفي : يي التحص3

هو ذلك المجال الذي يتعلق بتذكر المعرفة وفهمها كما يمتيد بتنميية القيدرات والمهيارات 
العقلية ويقسم هذا التحصيل إلي ست مستويات تتدرج من التذكر إلي الفهيم والتطبييق ، التحلييل، 

 (31: 22التركيب ام التقويم. )
 يي رياضة الجودو: 4

ية تهدف إليي االنتصيار عليي الخصيم ببليوي أقصيي هي مصارعة يابانية دفاعية هجوم
مقدرة بأقل مجهود مستخدما فنونه المختلفة المستندة إلي القواعد واألصول العلمية لتحقيق الكفاءة 

 ( 6: 12القصوى للعقل والجسم.) 

     Research proceduresإجراءات البحث 
 

 Research curriculumمنهج البحث        

 . طبيعيةالبحث ل بأسلوبهتجريبي ال المنهج بحث استخدم الباحث طبقا  ألهداف ال
 Research community and Sample  مجتمع وعينة البحث

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب الفرقة األولي بكليية التربيية الرياضيية للبنيين 
طاليب، واسيتبعد الباحيث   (162م( والبالغ عددهم )2018/  2017)جامعة بنها( للعام الجامعي )

( طالب من الطالب الغير منترمين في الحضور والباقون لإلعيادة والعبيو الرياضيات 62عدد )
ل إلي  60المشابهة، وتكونت عينة البحث من ) ( طالب من المجتمع األصلي وتم تقسيمهم عشيوائيا

( طالب 40تيار )( طالب، وتم اخ30مجموعتين متكافئتين ) تجريبية و ضابطة ( قوام كل منها )
 إلجراء الدراسات االستطالعية، وإيجاد المعامالت العلمية قيد البحث.

 Tools and means of data collection أدوات ووسائل جمع البيانات   
 الوزن( –الطول  –أدوات للداللة علي معدالت النمو : )العمر الزمني  -
 الرشاقة(-المرونة  -قدرة الرجلين  -ذراعين أدوات للداللة علي المكونات البدنية ) قدرة ال -
 أدوات للداللة علي القدرات العقلية: )اختبار الذكاء العالي ( إعداد )السيد محمد خيري(. -
 استمارة تقييم مستوي األداء المهاري للعينة قيد البحث عن طريق المحكمين. -
 اختبار التحصيل المعرفي. -
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 التجربة األساسية:
بتطبيق وحدات البرنامج التعليمي علي عينة البحث األساسية، وتم التطبيق فيي   الباحثقام  

صالة المنازالت بإستاد بنها الرياضي يوم الخمييس مين كيل أسيبوع، وذليك فيي الفتيرة مين ييوم 
( أسيابيع 10م وقيد اسيتغرت تطبييق التجربية )22/4/2018م إلي الخميس  7/2/2018الخميس  

ل، وزمين الوحيدة التعليميية )بواقع وحدة تعليمية واحيدة أسيب دقيقية( لكيالل مين مجميوعتي  90وعيا
 البحث.

واستخدم الموقع التعليمي االلكتروني المقترح للمجموعة التجريبيية، وتيم اسيتخدام أسيلوب 
التدريس التقليدي "الشرح اللفري وأداء النموذج العملي" للمجموعية الضيابطة، وراعيي الباحيث 

ليمية للمجموعتين الضابطة والتجريبية، باإلضافة لقيامه بالتدريس توحيد زمن تطبيق الوحدة التع
 للمجموعتين بنفسه.

 عند تطبيق التجربة األساسية للمجموعة التجريبية ما يلي: الباحثكما راعي 
عقد اجتماع بين الباحث وطيالب المجموعية التجريبيية لعيرض فكيرة البحيث وكيفيية اسيتخدام   -

 ل بداية التطبيق للتجربة األساسية.الموقع التعليمي المقترح قب
تدريب المجموعة التجريبية علي الدخول للموقع التعليميي المقتيرح وإعطيائهم )اسيم المسيتخدم   -

 وكلمة السر( الخاصة بكل طالب وتعلم كيفية تصفحه واإلبحار بداخله.
لتقييد توجيه نرر الطالب علي أن الموقع يعميل عليي ميدار األسيبوع وبصيورة مسيتمرة دون ا  -

بزمن محدد لالطالع علي المادة العلمية الموجودة به، ويلي ذلك التطبيق العملي داخل المحاضرة 
 بعد مشاهدة المحتوي علي الموقع.

تحديد يوم الجمعة من كل أسبوع لتلقي االستفسيارات واألسيئلة مين الطيالب مين خيالل غرفية   -
 جموعة التجريبية.الدردشة بالموقع بصورة متزامنة بين الباحث وطالب الم

في خالل أي يوم من أيام األسبوع يمكن للطيالب إرسيال االستفسيارات عليي االيمييل الخيا    -
 بالباحث الموجود بالموقع بصورة غير متزامنة.

وضع بعض األسئلة بعد كل وحدة تعليمية في الجزء الخا  باختبر نفسك ليحاول أن يجيب   -
 ( 1جدول رقم ) ت. عليها الطالب لتابيت وتأكيد المعلوما

 التوزيع الزمني لتطبيق البرنامج التعليمي 

 التوزيع الزمني  البيان م

 ( أسابيع 10) مدة البرنامج التعليمي  1

 وحدة تعليمية واحدة أسبوعيا  عدد الوحدات التعليمية في األسبوع  2

 مفتوح )لمراعاة الفروت الفردية(  عدد الجلسات التعليمية من خالل الموقع  3

 ( دقيقة لكل وحدة تعليمية90) ن تطبيق للوحدات التعليمية زم 4

 إعداد الباحث  0اختبار التحصيل المعرفي 
بتصميم اختبار للتحصيل المعرفي في رياضةة الوةو ل لبةال الةرقةة ا للةي   الباحث قام   

فيةة جامعة بنها لقياس مدي فهم لإ راك البةال للووابةا المعر   -بكلية التربية الرياضية للبنين  
 المرتببة برياضة الوو ل.

 في تصميمه الختبار التحصيل المعرفي الخبوات التالية: الباحث لقد أتبع  
 

 تحديد الهدف العام لالختبار : 1
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في ضوء أهداف البحث تم تحديد الهدف العام لاختبار لتمثل في قياس مدي التحصيل  
برياضة الوو ل لالتي تضةمنها الموقةع المعرفي للبال عينة البحث للووابا المعرفية المرتببة  

التعليمةةةي االلوترلبةةةي با ةةةتخدام رةةةبكة االبتربةةة أ لراعةةةي البا ةةةث أ   غبةةةي االختبةةةار محتةةةوي 
 مهارات البربامج التعليمي.

 

 تحديد المحاور الرئيسية االختبار: 2
فةةي ضةةوء الهةةدف العةةام االختبةةار قةةام البا ةةث بةةلجراء متةةا مرجعةةي للدرا ةةات لالبحةةو   

جع العلمية المتخصصةة فةي التربيةة الرياضةية عامةة لفةي رياضةة الوةو ل خايةةأ لتحديةد لالمرا
موموعةةة مةةن المحةةالر الرايتةةية التةةي  مكةةن أ  يتضةةمنها االختبةةار المعرفةةي ل تةةم لضةةع هةة   

محالر( لتم عرضها علي موموعة من التةا ة الخبةراء  10المحالر في ا تمارة ارتمل  علي )
 افقة لالرفض لمحالر االختبار لالتي تتنا ا مع طبيعة البحث لعينته.لذلك إلبداء الرأي بالمو 

بتةريةةب بيابةةات ا ةةتمارات ا ةةتبال أراء التةةا ة الخبةةراءأ  يةةث ارتضةةي  الباحــث ثةةم قةةام 
فأكثر من الموافقةأ له   المحةالر هةي لالتةالي:  %80البا ث المحالر التي  صل  علي بتبة 

 القابو (. –توي المهاري المح -المصبلحات  –)التبور التاريخي
 

 إعداد جدول المواصفات لالختبار : 3
قةةام البا ةةث فةةي هةة   الخبةةوة بلعةةدا  ا ةةتمارة ال ةةتبال رأي التةةا ة الخبةةراء لتحديةةد 

 (2ا همية النتبية لمحالر االختبار المعرفي أ ليوضا ذلك جدلل رقم )
 

 (2جدول )
 راء السادة الخبراءاألهمية النسبية لمحاور االختبار المعرفي طبقا  ل 

 األهمية النسبية  المحاور  م 
 % 17 التبور التاريخي 1
 % 20 المصبلحات  2
 % 45 المحتوي المهاري  3
 % 18 القابو   4

 % 100 المومول
 صياغة مفردات االختبار: 4

باإلطالع عل  المراجع العلمية والدراسات السابقة لالختبارات الموضيوعية وشيروط   الباحثقام  
وخطوات بنائها وتحديد تعليماتهيا والمواصيفات الواجيب إتباعهيا مايل دراسيات كيال مين   كتابتها
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(، "إبييراهيم عبييد 4م( )2006"إيهيياب محمييد فهيييم" )(، 11)م(1993)علي" محمييد السيييد"
 تامر جمال، "(23م( )2009هبه سعيد عبد المنعم" )(، "1) م(2007)العويني" الستار

تم يياغة أ ئلة االختبار المعرفةي لبلةب عةد   لبناء علي ما  بق(  5م( )2011عرفه" )
 ( مةر ةأ لقد جاءت ا  ئلة في موملها من بول:65مةر اتها )

 * االختيار من متعد .
 * لالصوال لالخبأ.

 * ا تبعا  الخبأ لإعا ة الترتيا.
لقد رلعي في ه   ا  ئلة قياس التحصيل المعرفي في رياضة الوةو ل للبةال عينةه البحةثأ  

 عي الشمولأ لالوضوحأ لالبتاطةأ لعم ا تمال اللةظ  كثر من مدلولأ لالدقة العلمية.لقد رل 
 

 الصورة األولية لالختبار المعرفي : 5
 تم إعدا  الصورة ا للية لاختبار 

المعرفيأ لقد رلعي التنول في ا تخدام ا  ئلة لأ  توو  متضمنة لعةد  لبيةر مةن المعلومةات  
ختبار لالتي يتضمنها الموقع التعليمي با تخدام االبترب أ  يث ارتمل في المحالر الرايتية لا

 ( عبارة موزعة لما يلي:65االختبار في يورته ا للية علي )
 (3جدول )                                             

 عدد العبارات لمحاور االختبار المعرفي في صورة األولية

 العبارات          م
 اإلجمالي استبعاد الخطأ   الصح والخطأ  االختيار من متعدد  المحاور

 11  7 4 التطور التاريخي  1
 13  5 8 المصطلحات 2
 29 4 9 16 المحتوي المهاري  3
 12  4 8 القوانين 4

 65 اإلجمالي
 

بعةر  االختبةار المعرفةي علةي التةا ة الخبراءلذلةك للطةال علةي ال بةارات   الباحث لقام  
محور علي  د  لالتوجيةه بالتعةديل المبلةول  ةواء بالحة ف أل اإلضةافة أل تعةديل   الخاية بكل

 ال بارات.
 

 الصورة النهائية لالختبار المعرفي : 6
 تم تةريب بيابات اال تمارات بعد عرضها علي التا ة الخبراء للاب  النتيوة ما يلي : 
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اتةةةاآ اراء التةةا ة الخبةةراء تةةم  ةة ف موموعةةة مةةن ال بةةارات مةةن االختبةةار المعرفةةي لذلةةك لعةةدم 
( يوضةا 5عليها لتم إضافة عةد  مةن ال بةارات بنةاءا علةي رأي التةا ة الخبةراءأ لالوةدلل رقةم )

أرقام ال بارات التةي  ة ف  مةن لةل محةور لبتةبتها المئويةة مةن عةدم الموافقةة )الةرفض( عليهةا 
 لال بارات التي أضية .

 (4جدول )
 ار المعرفي ونسبتها أرقام العبارات التي حذفت من االختب

 المئوية من الرفض وعدد العبارات المضافة  

 نسبة عدم الموافقة )الرفض( %  العبارات التي حذفت  المحاور  م
عدد العبارات  

 المضافة 
 2 88.9،  77.8،  88.9 11-9-5 التطور التاريخي 1
 1 100،  77.8،   88.9،   100،  77.8 21-17-16-13-12 المصطلحات 2

 المهاري المحتوي  3
25-41-42-43-44-

46-49-51-53 
88.9  ،100   ،100  ،100  ،100   ،

88.9  ،77.8  ،77.8  ،88.9 
 ــــ 

 2 88.9،  100،   100 65-63-62 القانون  4
 

 المعالجات اإلحصائية :
 تم معالوات البيابات با تخدام ا  اليا اإل صااية التالية :  

 االبحراف الم ياري. • المتو ط الحتابي  •
 معامل االلتواء. • قيمة )ت(  •
 معامل التهولة لالصعوبة.  • معامل االرتباط.  •
 معامل التمييز. •

 معامل التغير. •
 الةرآ بين متو بين.  •

 بتا التحتن •
 

  فروض البحث : 
 في ضوء أهداف البحث يفترض الباحث ما يلي :

ل بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة   - في مستوي األداء  التجريبييةتوجد فروت دالة إحصائيا
 المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الجودو لصالح القياس البعدي. 

ل بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة   - فيي مسيتوي األداء  الضابطةتوجد فروت دالة إحصائيا
 ياس البعدي. المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الجودو لصالح الق

ل بين القياسيين البعديين للمجموعتين    - في مستوي   الضابطة والتجريبيةتوجد فروت دالة إحصائيا
األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسبة التحسن في رياضة الجودو لصالح المجموعة 

 التجريبية.
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 إجراءات البحث :   
 منهج البحث :  

ذل القيةةاس القبلةةي لالبعةةدي لمومةةوعتين إ ةةةداهما ا ةةتخدم البا ةةث المةةنهج التوريبةةي 
 توريبية لا خرى ضاببة بظرًا لماامته لببيعة البحث.

 

 مجتمع وعينة البحث :
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طالب الفرقة األولي بكليية التربيية الرياضيية للبنيين 

( طاليب، واسيتبعد الباحيث 162دهم )م( والبالغ عد 2018/  2017)جامعة بنها( للعام الجامعي )
( طالب من الطالب الغير منترمين في الحضور والباقون لإلعيادة والعبيو الرياضيات 62عدد )

ل إلي  60المشابهة، وتكونت عينة البحث من ) ( طالب من المجتمع األصلي وتم تقسيمهم عشيوائيا
( طالب 40ب، وتم اختيار )( طال30مجموعتين متكافئتين ) تجريبية و ضابطة ( قوام كل منها )

 إلجراء الدراسات االستطالعية، وإيجاد المعامالت العلمية قيد البحث.

 (5جدول رقم )
 التوصيف اإلحصائي لمجتمع وعينة البحث 

 البيييان 
مجتمع  
 البحث

عينة البحث  
 األساسية 

العينة  
 اإلستطالعية 

باقي مجتمع  
 البحث

عينة استطالعية  
 بالفرقة الثالثة 

 62 40 60 162 العدد 
 ( طالب20)

 %  38.27 % 24.69 %  37.04 % 100 النسبة المئوية  

 

 : أسباب اختيار عينة البحث  1
 * أبهم من البال المتتودين بالةرقة ا للي.

 * لم  تبق لهم التعلم أل ممار ة رياضة الوو ل.
 * من البال المنتظمين  را يًا بالولية.

   المخصص إلجراء االختبارات ل البربامج التعليمي.*  هولة توفر أفرا  العينة في الوق
 

 : مناقشة النتائج 
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 ( 6جدول ) 
 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في االختبارات 

 المهارية واختبار التحصيل المعرفي للمجموعة التجريبية  
 ( 30)ن=

 
 االختبارات 
 

الفرت   القياس البعدي  القياس القبلي 
بين  
المتوسط 
 ين 

 قيمة 
 )ت(

نسبة  
 ع  س/  ع  س/  التحسن 

ية 
ار
مه

 ال
ت
را
با
خت

ال
ا

 

ايبون   
 سيوناجي 

3.133 0.377 7.988 0.528 4.855 *50.860 154.963 

او   
 جوشى 

3.211 0.366 8.144 0.598 4.933 *41.851 153.628 

اوكى  
 جوشى 

3.200 0.298 7.966 0.482 4.766 *66.442 148.937 

او سوتو   
 ري جا

2.800 0.285 7.633 0.608 4.833 *52.057 172.607 

اختبار التحصيل  
 المعرفي 

15.800 1.447 42.166 2.450 26.366 *51.396 166.873 

 1.70( =0.05( ومستوى معنوية )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
صيالح ( وجود فروت دالة إحصيائيا بيين القياسيين القبليي والبعيدي ل6يتضح من جدول )

القياس البعدي في جميعاالختبارات المهارية واختبيار التحصييل المعرفيي للمجموعية التجريبيية، 
حيييث أن قيميية )ت( المحسييوبة أكبيير ميين )ت( الجدولييية ونسييب التحسيين تراوحييت مييا بييين 

(. في ضيوء أهيداف البحيث وفروضيه والنتيائج التيي توصيل إليهيا 172.607%  -  148.937)
ميوعتين التجريبيية والضيابطة باسيتخدام األسياليب اإلحصيائية المناسيبة الباحث من بيانيات المج

 يتضح ما يلي :
 

هذه النتائج إلي استخدام الموقع التعليمي االلكتروني المقتيرح عليي شيبكة   الباحثويعزو  
االنترنت حيث ساهم بصورة ايجابية في خلق بيئة تعليميية تشيجع الطيالب عليي التفكيير العلميي 

تهم تجاه التعلم، كما أن عرض المهارة المراد تعلمها بصيور متحركية وفييديوهات واستاارة دافعي
وتعزيزها باستخدام التعليق الصوتي والتي تقدم الكاير مين الماييرات السيمعية والبصيرية بشيكل 

في أن تكنولوجيا التعليم تستخدم   (12م( )2010"محمد حامد شداد" )وهذا يتفق مع ما أشار إليه
تعمل علي جذب المتعلم للتعلم ويصبح أكار فاعلية حيث أن مشاهدة تلك الوسيائل وسائل متنوعة  

تقضي تماما علي الملل الذي قد يشعر به الميتعلم كميا أن تكنولوجييا التعلييم تهيتم بتهيئية قيدرات 
المتعلم السمعية والبصيرية والقيدرة عليي االسيتيعاب، باإلضيافة السيتخدام عملييات العيرض ايم 

لمعلومات "التغذية الراجعة" يمكين مين التيأاير االيجيابي لبنياء وتطيوير التصيور استخدام عائد ا
الحركي عند المتعلم وتحسين مواصفات األداء وسرعة التعلم، كميا تمكين مين حسين تقيييم ميدي 

 استيعابهم للمهارة بدال من أن تعرض بأكار من نموذج بشري يتفاوت فيه طريقة األداء. 
 

في انه يعتبر االنترنت وسيلة تعليمية   (21م( )2002بيع" )"هادي مشعان ركما يشير  
مهمة جدال لتحفيز الطالب علي التعلم وأنها تؤار تأاير ايجابي علي دافعية الطلبة نحو التعليم، كما 
أن استخدام شبكة االنترنت في التعليم يوفر جوال من المتعة والتشويق ويجذب انتبياه المسيتخدمين 

يدييية لوجييود التسييجيالت الصييوتية والصييور الاابتيية والصييور المتحركيية أكايير ميين الطييرت التقل
 والفيديوهات وأنماط مختلفة من العروض.
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سيعد "(،6م( )2002"خاليد فرييد زيياد)" )وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسات كالل من
(، كيييارمن بينييييا 4( )2006فهييييم") محميييد (، "إيهييياب7م( )2002")عبيييد الكيييريمخليفييية 

Camrmen.Pena  (2004( )هبه سعيد  26م" ،) "والتيي أكيدت (23م( )2009)عبد المينعم

نتائجهم علي أن استخدام التكنولوجيا الحدياة وخاصة التعليم عن بعد باستخدام شبكة االنترنت في 
 العملية التعليمية أار تأاير مباشر وايجابي في تحسين مستوي أداء المتعلمين.

 
 

التجريبييية التييي اسييتخدمت الموقييع التعليمييي سييبب تقييدم المجموعيية  الباحييثويعييزو 
االلكترونييي المقتييرح فييي مسييتوي التحصيييل المعرفييي إلييي التييأاير االيجييابي للموقييع التعليمييي 
االلكتروني وكيفيية عيرض المعلوميات والمعيارف المرتبطية برياضية الجيودو ) نبيذة تاريخيية، 

جودو ( حييث يقيدم المحتيوي المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة ال
ل الصييور والرسييومات  للطييالب فييي وحييدة متكامليية وترتيييب منطقييي بصييورة مشييوقة، مسييتخدما
والفيديوهات التي تؤار تأاير ايجيابي فيي اكتسياب الطيالب للمعيارف والمعلوميات وتعميل عليي 

 ترسيخ وتابيت تلك المعلومات في أذهان الطالب.
د االلكتروني في االستفسار عن محتويات البرنامج كما أن استخدام غرف الدردشة والبري

 التعليمي تفيد الطالب في زيادة معدل اكتساب المعارف والمعلومات المرتبطة برياضة الجودو.
( في 28)  مGermy Galbreaeth( "1994)"جيرمي جليبارسويتفق ذلك مع ما يراه

ت الصييوتية والنصييو  أن بييرامج الحاسييب ابلييي بعناصييرها العديييدة ماييل الصييوت والمييؤارا
المكتوبة ولقطات الفيديو والصور الاابتة والمتحركة والرسيوم واألشيكال التوضييحية تعميل هيذه 
العناصر جميعال علي نقل األفكار، وتعتمد في ذلك علي فكرة أن أي شيء تسيتطيع الكلميات نقليه 

خيالل يمكن نقله بصورة أفضل عن طريق الكلميات والصيوت والصيورة فيي ميزيج واحيد مين  
الحاسب ابلي، ليتمكن المتعلم من التفاعل مع ما يشاهده ويسيمعه عين طرييق اليتحكم فيي معيدل 

 عرضه اختيار البدائل المناسبة لما يعرض له. 
(، 27م( )1999")Dushane"دوشيان وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسيات كيالل مين 

م( 2005المبيار"" )ييز بين عبيد العز(، "أحميد 16م( )2004" )مرسيي"محمد عبد الرحمن  
م( 2010)سيييا اإلسييالم عبييد ال فييار" (، "محمييد 4م( )2006(، "إيهيياب محمييد فهيييم" )2)
والتييي أكييدت نتييائجهم علييي أهمييية اسييتخدام  (9م( )2013فهمييي" )سيييد (، "عمييرو 14)

التكنولوجيييا الحديايية وخاصيية التعليييم عيين بعييد باسييتخدام شييبكة االنترنييت فييي تحسييين مسييتوي 
 في لدي الطالب المستخدمين للمواقع التعليمية المقترحة.التحصيل المعر

كما يتضح وجود فروت بين معدالت التغير ونسب التحسن بينالقياسييين القبليي والبعيدي 
للمجموعة التجريبية في مستوي األداء المهياري لمهيارات الرميي ومسيتوي التحصييل المعرفيي 

 لرياضة الجودو لصالح القياس البعدي.
او  –ب التحسين فيي مسيتوي األداء المهياري لمهيارات ) ايبيون سييوناجي فنجد أن نس 
،  %153.628،  %154.963او سيييوتو جييياري ( قيييد حققيييت  –اوكييي  جوشييي   –جوشييي  

 علي التوالي. 172.607%،  148.937%
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هذا التقدم إلي المتغير التجريبي المتمال في الموقيع التعليميي االلكترونيي   الباحثويعزو  
ان له تأاير ايجابي علي نسبة تحسن مستوي األداء المهاري لمهارات الرمي قييد المقترح حيث ك

البحث، والذي ساعد في خلق بيئة تعليمية جديدة لم يتعود عليها الطالب تعمل علي إشراك جمييع 
ل ليزمن مفتيوح يناسيب  –حواس المتعلم ) السمعية  البصرية ( وتتييح للطاليب فرصية اليتعلم وفقيا

اته مع إعطاء التصيور الحركيي السيليم وتنيوع التيدريبات وتيدرجها مين السيهل قدراته واستعداد 
للصعب، باإلضافة إلي ما يوفره الموقع التعليمي من تغذية راجعة من خالل اإلجابية عليي أسيئلة 

 أختبر نفسك والتساؤالت داخل المنتدى) صفحة الدردشة ( وحلقات النقاش. 
 

 (13م( )2001"محميد سيعد زوليول" وآخيرون )ويتفق ذلك مع ما أشار إليه كال مين  
إلي أن التغذية الراجعة توضح مواضع الخطأ فتصححه وتعدله نحو األفضل مما يؤدي في النهاية  
إلي الوصول بالمتعلم إلي أقصي درجة إجادة في تعليم مهيارات األنشيطة الرياضيية، كميا أكيدوا 

علم الحركي من خالل التغذية الراجعة التي علي أن استخدام تكنولوجيا التعليم تساعد في عملية الت
ل فيي بنياء وتطيوير التصيور الحركيي عنيد الميتعلم والتيي تيؤدي إليي تحسين  تؤار تأايرا ايجابييا

 مواصفات األداء وترسيخ ما يكتسبه المتعلم أاناء تعلم مهارات األنشطة الرياضية.
 

المعرفيي لرياضية ( أن نسبة التحسن في مستوي التحصيل  6كما يتضح من جدول رقم )
 % (. 166.873الجودو قد حققت )

 

تقدم المجموعة التجريبية في مسيتوي التحصييل المعرفيي  إليي اسيتخدام   الباحثويعزو  
الموقيع التعليميي االلكترونييي المقتيرح حييث أنييه راع اسيتخدام تكنولوجييا متطييورة فيي عييرض 

ماليية فييي ) نبييذة تاريخييية، المعييارف والمعلومييات المرتبطيية برياضيية الجييودو قيييد البحييث والمت
المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو ( في شكل مبهير حييث 
استخدام الصور والفيديوهات التي ترهر وتبين المفاهيم والمعارف بشكل مشوت، مما سياعد فيي 

ل المينهج بيزمن توريف جهود المتعلم وحاه علي بذل المزيد من الجهد وإعطائه الحرية في تنياو
ل لقدراته الذاتية باإلضافة لمزايا االنترنت من منتدى الدردشة وأسئلة اختبر نفسك.   مفتوح وفقا

 

 (19م( )2001"مصطفي عبد السميع محميد" وآخيرون ) ويتفق ذلك مع ما أشار إليه 
بميا   أن توافر أنماط متنوعة مين اإلبحيار فيي المواقيع التعليميية وتيوافر وسيائل تقيديم المحتيوي

يتناسب مع المتعلمين قد ساعد علي إمكانية الوصول إلي المستوي المطليوب مين إتقيان مسيتوي 
 األداء المهاري وأيضا الحصول علي المعارف والمعلومات المطلوبة منه بسرعته الذاتية.

 

(، 4م( )2006إيهياب محميد فهييم" )وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسات كال مين "
(، 18م( )2010أبييو العطييا" ) محمييد(، "محمود23م( )2009د الميينعم" )"هبييه سييعيد عبيي

والتيي أكيدت نتيائجهم عليي أهميية اسيتخدام مواقيع التعلييم (  9م( )2013"عمرو سيد فهميي")
االلكتروني عليي شيبكة االنترنيت لميا لهيا مين تيأاير مباشير وايجيابي فيي تحسيين مسيتوي أداء 

 المعرفي. المتعلمين علي المستوي المهاري والمستوي
 

 وبذل" تتحقق صحة الفرض األول والذي ينص علي:
ق بييين القياسيييين القبلييي والبعييدي للمجموعيية التجريبييية فييي   " توجييد فييروق داليية إحصييائيا

مستوي األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسب التحسن في رياضة الجودو لصيال  
 القياس البعدي ".  
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 (   (     103  ( االول عددم(   ) ال 2021( شهر ) يونيو(  لعام )    25رقم المجلد )        

 ( 7جدول ) 
 لقياسين القبلي والبعدي ونسب التحسن في االختبارات داللة الفروق بين ا

 المهارية واختبار التحصيل المعرفي للمجموعة الضابطة  
 ( 30)ن=

 
 االختبارات 
 

الفرت   القياس البعدي  القياس القبلي 
بين  
المتوسط 
 ين 

 قيمة 
 )ت(

نسبة  
 ع  س/  ع  س/  التحسن 

ية 
ار
مه

 ال
ت
را
با
خت

ال
ا

 

ايبون   
 سيوناجي 

3.044 0.469 5.766 0.644 2.722 *31.584 89.421 

او   
 جوشى 

3.100 0.412 5.933 0.589 2.833 *30.978 91.387 

اوكى  
 جوشى 

2.866 0.442 5.955 0.452 3.089 *68.618 107.780 

او سوتو   
 جاري 

2.611 0.392 5.711 0.435 3.100 *67.944 108.728 

اختبار التحصيل  
 المعرفي 

15.966 1.496 31.333 2.339 15.367 *30.491 96.248 

 1.70( =0.05( ومستوى معنوية )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( وجود فروت دالة إحصيائيا بيين القياسيين القبليي والبعيدي لصيالح 7يتضح من جدول )
القياس البعدي في جميعاالختبارات المهارية واختبيار التحصييل المعرفيي للمجموعية الضيابطة، 

 89.421ت( المحسوبة أكبر من )ت( الجدولية ونسب التحسن تراوحت ما بيين )حيث أن قيمة )
- 108.728%.) 

ل عنيد مسيتوي )7كما يتضح من جدول رقم ) ( بيين 0.05( وجيود فيروت دالية إحصيائيا
متوسطي القياسيين القبلي والبعدي لعينة البحث الضيابطة فيي مسيتوي أداء مهيارات الرميي قييد 

 دي.البحث لصالح القياس البع
 

هذه النتائج إلي اسيتخدام الطريقية التقليديية )التلقيين( حييث يقيوم المعليم  الباحيثويعزو   
بالشرح وأداء النموذج للمهارة المتعلمة، يلي ذلك األداء والتكيرار مين الطيالب، ايم يقيوم المعليم 

يقيع   بإعطاء التغذية الراجعة للطالب وإعطاء التوجيه واإلرشاد اليالزم وإصيالح األخطياء التيي
فيها الطالب، وهذا أتاح للطالب فرصة جيدة للتعلم بصيورة سيليمة مطابقية لي داء ومين ايم أاير 

ل في كفاءة األداء المهاري لمهارات الرمي قيد البحث.  تأايرا ايجابيا
 

إليي أن  (8م( )2007" )عبيد ه "عصيام اليدين متيوليويتفق ذلك ميع ميا أشيار إلييه  
الحركية التي يتضمنها اليدرس مين خيالل ) التقيديم الشيفهي ( حييث المعلم يقوم بتعليم المهارات  

ل في إيجياد التصيور الحركيي المناسيب ألداء  يقوم بالشرح الشفهي للمهارة والذي يلعب دورال هاما
المهارة المطلوبة، يلي ذلك العرض العملي للمهارة فيأتي دور النموذج اليذي يقيوم بيه المعليم ايم 

مهارة والتدريب عليها وترهر العديد من األخطاء وفي هذه المرحلية يقيوم يلي ذلك أداء المتعلم لل
 المعلم بتوجيه انتباه المتعلم إلصالح األخطاء.
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 (   (     104  ( االول عددم(   ) ال 2021( شهر ) يونيو(  لعام )    25رقم المجلد )        

 ، "هانيي سعييدزولول" "محميد سيعدوتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات كالل من 
" فليفييل محمييد(،"فاطمة3م()2002(،"أسييامة صييالا فيي اد" )13م( )2001" )عبييد الميينعم

والتي أكدت نتيائجهم عليي أن للمعليم دور (5م()2011(، "تامر جمال عرفه" )10م( )2003)
بالغ األهمية في العملية التعليمية حيث يقوم بالتخطيط والتنفيذ والتقويم وإعطياء التغذيية الراجعية 

 والذي أدي إلي استيعاب المتعلم للمهارات الحركية وتعلمها بشكل جيد. 
 

ل عنيد مسيتوي )7رقم )  كما يتضح من جدول ( بيين 0.05( وجيود فيروت دالية إحصيائيا
متوسطي القياسيين القبلي والبعدي لعينة البحث الضابطة في مستوي التحصيل المعرفيي لصيالح 

 القياس البعدي.
 

تلك النتيجة إلي استخدام الطريقة التقليدية ) التلقين ( والتيي أايرت تيأايرا   الباحثويعزو  
ل في مستوي   التحصيل المعرفي حيث يقوم المعلم بإعطاء المعلومات والمعيارف المرتبطية ايجابيا

برياضة الجودو والمتمالة في ) نبذة تاريخية، المصطلحات، المحتوي المهاري لمهارات الرميي، 
قانون رياضة الجودو ( باستخدام طريقة بالشرح وأداء النماذج العمليية، وإصيالح األخطياء يليي 

من الطالب، سمحت بوجود تفاعل ايجابي بين المعلم والمتعلم مما ساهم فيي   ذلك األداء والتكرار
 وجود صورة واضحة لرياضة الجودو لدي المتعلم.

 

أن  (15م( )1997"محمييد صييبحي حسييانين"، "حمييدي عبييد الميينعم" )وهنييا يييذكر 
سياس المعرفة تكتسب من خالل التعلم وأنها تختزن بالذاكرة وتساعد في عملييات التفكيير وهيي أ

توجيه وتنريم السلوك، فاكتساب المهارات يرتبط بنوعية ما يقدم للمتعلم من معلوميات ومعيارف 
 ومبادئ متصلة به.

 

" Peek-Malcomميين "بييي" مييالكوم وتتفييق هييذه النتييائج مييع نتييائج دراسييات كييالل 

(، 22م( )2005زكيي" )أحمد (، "هالة 3م()2002(، "أسامة صالا ف اد" )29م( )2001)
والتيي أكيدت عليي (9م( )2013(، "عميرو سييد فهميي" )5م()2011ال عرفيه" )"تامر جمي

أهمية الجانب المعرفي في تحسين عملية اليتعلم وأن اسيتخدام األسيلوب التقلييدي فيي اليتعلم أاير 
ل في مسيتوي التحصييل المعرفيي والتيي يكيون فيهيا المعليم هيو مصيدر المعلوميات  تأايرا ايجابيا

يكييرر األداء حتيي  يتحسيين المسييتوي وبالتييالي يتحسيين المسييتوي والمعييارف وعلييي المييتعلم أن 
 المعرفي.
 

( وجود فروت بين معدالت التغير ونسب التحسن بينالقياسييين 7ويتضح من جدول رقم )
القبلييي والبعييدي للمجموعيية الضييابطة فييي مسييتوي األداء المهيياري لمهييارات الرمييي ومسييتوي 

 س البعدي.التحصيل المعرفي لرياضة الجودو لصالح القيا
 

او  –فنجد أن نسب التحسين فيي مسيتوي األداء المهياري لمهيارات ) ايبيون سييوناجي  
 %107.780،  %91.387،  %89.421او سوتو جاري ( قد حققيت  –اوكي جوشي  –جوشي  

 علي التوالي 108.728%، 
 

مين ذلك ألسلوب التعلم التقليدي ) التلقين ( حيث أن الشرح وأداء نميوذج   الباحثويعزو  
المعلم يعطي التصور الحركي للمهيارات بيذهن الميتعلم، كميا أن تنيوع التيدريبات وتيدرجها مين 

األداء برميي مين الحركية (   –األداء برميي مين الابيات    –السهل للصيعب ) األداء بيدون رميي  
واستمرار التكرار وتصحيح األخطاء وتقديم التغذية الراجعة والتوجيه المستمر ساعد علي اليتعلم 

رة سليمة وأار تأايرا ايجابيال علي نسبة تحسن مهيارات الرميي قييد البحيث ، كميا أن اليتعلم بصو
 بشكل جماعي يزيد من الدافعية والتنافس للوصول ل داء السليم من قبل المتعلمين.
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 (   (     105  ( االول عددم(   ) ال 2021( شهر ) يونيو(  لعام )    25رقم المجلد )        

( أن نسبة التحسن في مستوي التحصيل المعرفيي لرياضية 7كما يتضح من جدول رقم )
 (.% 96.248الجودو قد حققت )

 

ذلك إلي قدرة المعلم علي تصميم بيئة تعليمية باستخدام الطريقية التقليديية   الباحثويعزو  
واستمرار الشرح والتوجيه وإعطاء المعلومات والمعارف المتمالة ) نبذة تاريخية، المصطلحات، 

رار المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو (، باإلضافة الستمرار األداء والتك
من جانب المتعلم يسمح بتكوين صيورة واضيحة لرياضية الجيودو وأن يكيون للميتعلم قيدرال مين 

 المعرفة.
 

علي أن درجية (24م ( )1994درويش" )  مصطفي  "هدي  وما سبق يتفق مع ما تشير  
أداء المتعلم للمهيارات يتوقيف عليي قيدرة المعليم عليي الشيرح الجييد ألداء المهيارة وكيذلك أداء 

صحيح الخالي من األخطاء والذي يوضح أوضاع كل أجزاء الجسم خالل عملية التعلم النموذج ال
وقدرته علي تصحيح األخطاء باإلضافة إلي التعلم بشكل جماعي أاار دافعيية المتعلميين للتنيافس 
فيما بينهم إلبراز تفوت كل منهم علي األخر مما جعلهم يؤدون المهارات بأفضل شكل ممكن، كما 

ل فيي الحصييلة المعرفيية أن قدرة الم تعلم علي األداء والتكرار بصورة سليمة ييؤار تيأايرا ايجابييا
 للمتعلم.

 

(، "إيهياب 10م( )2003"فاطمة محمد فليفيل" )ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كالل من 
(، "محمييود محمييد أبييو 20م( )2007عيييد" )محمييد (، "نسييرين 4م( )2006محمييد فهيييم" )

أكدت علي أن استخدام الطريقة التقليدية ) التلقين ( أايرت بصيورة   والتي(18م( )2010العطا")
 إيجابية وأدت إلي زيادة نسبة التحسن في المستوي المهاري ومستوي التحصيل المعرفي.

 

 وبذل" تتحقق صحة الفرض الثاني والذي ينص علي:
ق بين القياسيين القبليي والبعيدي للمجموعية الضيابطة  فيي مسيتوي   "توجد فروق دالة إحصائيا

األداء المهاري ومستوي التحصيل المعرفي ونسب التحسن في رياضة الجودو لصيال  القيياس 
 ". البعدي

 ( 8جدول ) 
                                داللة الفروق ونسب التحسن بين المجموعتين القياسين )التجريبية والضابطة (                                                       

 في االختبارات المهارية واختبار التحصيل المعرفي ) قيد البحث ( 
 ( 30=2=ن1)ن

معدل   المجموعة التجريبية
 التغير 

نسبة  
 التحسن

معدل   المجموعة الضابطة 
 التغير 

نسبة  
 التحسن

الفرت بين  
 المتوسطين

 قيمة 
 )ت( 

فرت معدل  
 التغير 

فرت نسبة  
 ع س/  ع س/  التحسن

7.988 0.528 0.066 154.963 5.766 0.644 0.111 89.421 2.222 *14.605 *0.045 65.542 % 

8.144 0.598 0.073 153.628 5.933 0.589 0.099 91.387 2.211 *14.417 *0.026 62.241 % 

7.966 0.482 0.060 148.937 5.955 0.452 0.075 107.780 2.011 *16.655 *0.015 41.157 % 

7.633 0.608 0.079 172.607 5.711 0.435 0.076 108.728 1.922 *14.069 0.003 53.879 % 

42.166 2.450 0.058 166.873 31.333 2.339 0.074 96.248 10.833 *17.515 *0.016 70.625 % 

 1.65( =0.05( ومستوى معنوية )58"ت" الجدولية عند درجة حرية ) قيمة

( وجيود فيروت دالية إحصيائيا بيين القياسيين البعيديين للمجميوعتين 8يتضح من جدول )
التجريبية والضابطة فيي االختبيارات المهاريية واختبيار التحصييل المعرفيي لصيالح المجموعية 

 ن )ت( الجدولية والفرت في نسب التحسن تراوح التجريبية، حيث أن قيمة )ت( المحسوبة أكبر م
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 (   (     106  ( االول عددم(   ) ال 2021( شهر ) يونيو(  لعام )    25رقم المجلد )        

( أن قيميية )ت( المحسييوبة أكبيير ميين )ت( الجدولييية فييي جميييع 8ويتضييح ميين جييدول )
االختبارات المهارية واختبار التحصيل المعرفي، مما يدل عل  وجود فيروت دالية إحصيائيا بيين 

ت المهاريية واختبيار التحصييل القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبيارا
 المعرفي لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية.

 

سبب تقدم المجموعة التجريبية للمتغيير التجريبيي وهيو الموقيع التعليميي   الباحثويعزو  
االلكتروني عي شبكة االنترنت لما له من تأاير ايجابي في عملية التعلم حييث أتياح فاعليية أكاير 

والممارسيية والتكييرار لمهييارات الرمييي قيييد البحييث، باإلضييافة للتغذييية الراجعيية ليي داء العملييي 
المستمرة والمصاحبة لتصفح الموقع وما يتضمنه من عيرض للمهيارات قييد البحيث عين طرييق 
أكار من وسيط تعليمي )سمعي وبصري( مسيتخدما الرسيوم المتحركية والفييديوهات المصياحبة 

  المقروء والذي يتضمن الخطوات الفنيية ألداء مهيارات بتعليق صوتي من الباحث، وكذلك الن
كاك ( وهذا بدوره يعمل علي الوصول ألفضل تصيور حركيي   –تسكورى    –الرمي )كوزوش   
 لمهارات الرمي. 

 

بينما الطريقة التقليدية )التلقين( التي استخدمت مع المجموعة الضابطة تتمال في الشيرح 
وضع الطالب مجرد المستقبل السيلبي مميا ييؤدي إليي المليل اللفري وأداء النموذج العملي يكون 

ويقلل من قابليتهم للتعلم وأن الوسيلة الوحيدة لتحسن المسيتوي هيي التكيرار دون إعطياء فرصية 
للطالب السيتغالل إمكانيياتهم وقيدراتهم، باإلضيافة إليي أن المعليم هيو المصيدر الوحييد للتغذيية 

في الطريقية التقليديية ييتم الشيرح واألداء بصيورة جماعيية  الراجعة بالنسبة للطالب مع العلم أنه
 دون مراعاة الفروت الفردية بين الطالب وبالتالي يؤدي ذلك إلي ضعف المستوي العام للطالب. 

 
  االستنتاجات : 

 في ضوء نتائج البحث أمكن التوصل إلى االستنتاجات التالية :  
 

النموذج( كان لها تأاير إيجابي في مستوي التحصيل  الطريقة التقليدية )الشرح اللفري وأداء    –  1
المصطلحات،   تاريخية،  )نبذة  البحث  قيد  الجودو  برياضة  المرتبطة  للموضوعات  المعرفي 
المحتوي المهاري لمهارات الرمي، قانون رياضة الجودو(، باإلضافة للمساهمة بطريقة إيجابية  

 البحث ( ألفراد المجموعة الضابطة.   في تعليم بعض مهارات الرمي في رياضة الجودو ) قيد 
إيجابي في مستوي    -2 تأاير  لها  المقترح علي شبكة االنترنت كان  التعليمي االلكتروني  الموقع 

تاريخية،   )نبذة  البحث  قيد  الجودو  برياضة  المرتبطة  للموضوعات  المعرفي  التحصيل 
الجودو( رياضة  قانون  الرمي،  لمهارات  المهاري  المحتوي  للمساهمة  المصطلحات،  باإلضافة   ،

ألفراد    ) البحث  قيد   ( الجودو  رياضة  في  الرمي  مهارات  بعض  تعليم  في  إيجابية  بطريقة 
 المجموعة التجريبية. 

تعليم    –  3 في  إيجابية  بطريقة  االنترنت ساهم  المقترح علي شبكة  االلكتروني  التعليمي  الموقع 
ال ألفراد  البحث  قيد  الجودو  رياضة  في  الرمي  مهارات  من  بعض  أكار  التجريبية  مجموعة 

 المجموعة الضابطة التي استخدمت الطريقة التقليدية )الشرح اللفري وأداء النموذج(.  
إيجابي في مستوي    -4 تأاير  لها  المقترح علي شبكة االنترنت كان  التعليمي االلكتروني  الموقع 

ت )نبذة  البحث  قيد  الجودو  برياضة  المرتبطة  للموضوعات  المعرفي  اريخية،  التحصيل 
المجموعة   ألفراد  الجودو(  رياضة  قانون  الرمي،  لمهارات  المهاري  المحتوي  المصطلحات، 
وأداء   اللفري  )الشرح  التقليدية  الطريقة  استخدمت  التي  الضابطة  المجموعة  من  أكار  التجريبية 

 النموذج(. 
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 التوصيات : 
   يلي:ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث بما في 

ضرورة تطبيق الموقع التعليمي االلكتروني المقترح علي شبكة االنترنت في تعليم رياضة    –  1
 الجودو لطالب كلية التربية الرياضية جامعة بنها. 

بكليات    -2 المختلفة  الحركية  تعليمية علي شبكة االنترنت في األنشطة  إنشاء مواقع  العمل علي 
راء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم واستخدامها في  التربية الرياضية بالتعاون مع الخب

 إجراء دراسات مشابهة. 
إقامة دورات وندوات ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء    -3

التعليمية   البرمجيات  واستخدام  إنتاج  علي  للتدريب  التعليم  تكنولوجيا  مجال  في  والمتخصصين 
 نترنت التعليمية لزيادة كفاءة العملية التعليمية.   ومواقع اال 

إقامة ندوات للطالب بكليات التربية الرياضية بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين في مجال    -4
المعلومات   البحث عن  التعليمية وكيفية  للتدريب علي استخدام مواقع االنترنت  التعليم  تكنولوجيا 

 والمعارف علي شبكة االنترنت.   
ضرورة تبني مشروع يهدف إلي االنتقال التدريجي إلي الجامعة االلكترونية بكليات التربية    –  5

 الرياضية وفق خطة تشمل برمجة المناهج التعليمية الخاصة بالتربية الرياضية.  
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 :  أوالق : المراجع العربية
ترقيي للحيزام األسيود لالعبيي اختبيار معرفيي لل  إبراهيم عبد الستار إبراهيم العيويني : .1

، جامعية بنهيا، للبنيين  الكاراتيه ، رسالة ماجستير، غير منشورة ، كلية التربية الرياضية
 م. 2007

أار التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبير الشيبكة   احمد بن عبد العزيز المبار" : .2
لتعلييم واالتصيال العالمية ) االنترنت ( علي تحصيل طيالب كليية التربيية فيي تقنييات ا

 م.2005بجامعة الملك سعود، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 
تأاير برنامج تعليمي باستخدام الكمبيوتر علي تعلم بعض المهيارات  أسامة صالا ف اد : .3

األساسية في المبارزة، مجلة العلوم البدنية والرياضة، كلية التربية الرياضية بالسيادات، 
 م.2002فية، جامعة المنو

تصميم موقع تعليمي علي شبكة االنترنيت وأايره عليي تعليم بعيض   إيهاب محمد فهيم : .4
مسابقات الميدان والمضمار لدي طلبة شعبة التيدريس بكليية التربيية الرياضيية بطنطيا، 

 م. 2006رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، 
رمجيية تعليميية باسيتخدام الوسيائط الفائقية عليي تعلييم بعيض تأاير ب تامر جمال عرفه : .5

المهارات الهجومية في رياضة المبارزة، رسالة دكتوراه، غيير منشيورة، كليية التربيية 
 م.2011الرياضية للبنين، جامعة بنها، 

تأاير برنامج مقترح باستخدام الكمبيوتر لتعليم بعض مهارات الجيودو خالد فريد زيادة :   .6
ة التربية الرياضية جامعة المنصورة، رسالة ماجستير، غيير منشيورة، كليية لطالب كلي

 م.2002التربية الرياضية، جامعة المنصورة، 
أار التعلم الفردي الذاتي باإلنترنيت والتليفزييون التعليميي عليي  سعد خليفة عبد الكيريم: .7

لطنة عمان دراسية تنمية الوعي البيئي لدي طالب العلوم بالفرقة األولي بكلية التربية بس
، 1تجريبية مجلة التربية، بحيث منشيور، جامعية أسييوط، المجليد الايامن عشير، العيدد  

 م. 2002
طرت تدريس التربية الرياضية بين النرريية والتطبييق، عصام الدين متولي عبد ه :  ا   .8

 م.2007، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكندرية، 1ط
وقيع الكترونيي وتيأايره عليي بعيض المتغييرات تصيميم م  عمرو سييد فهميي مكياوي : .9

المهارية والمعرفية في كرة اليد رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربيية الرياضيية 
 م.2013للبنين، جامعة بنها، 

أار برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الهيبرميديا عليي تعليم   فاطمة محمد فليفل : .10
لاانية من التعليم األساسي، رسالة دكتوراه، غير مهارات كرة السلة لدي تلميذات الحلقة ا

 م.2003منشورة، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا، 
بناء اختبار معرفي في رياضة الجودو لطالب كلية  محمد السيد علي مصطفي : .11

التربية الرياضية للبنين بالقاهرة، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية التربية الرياضية 
 م.1993، جامعة حلوان، للبنين

 م.2010، 1طرت التدريس الحدياة في الجودو، ط محمد حامد شداد: .12
: تيأاير برنيامج تعليميي مقتيرح   محمد سيعد زوليوله هياني سيعيد عبيد المينعم .13

للكفايات التعليمية األدائية علي تحسين بعض الكفاييات أانياء فتيرة التربيية العمليية ليدي 
كليية التربيية الرياضيية بطنطيا، مجلية بحيوث التربيية الطالب المعليم بشيعبة التيدريس ب

 م.2001الشاملة، المجلد األول، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الزقازيق، 
بناء موقع الكتروني لبعض األنشيطة الحركيية  محمد سيا اإلسالم عبد ال فار : .14

تير، غيير وتأايره عليي اكتسياب اليوعي البيئيي لطفيل ميا قبيل المدرسية، رسيالة ماجسي
 م.2010منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا، 
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األسس العلمية للكرة الطائرة وطرت  محمد صبحي حسانين، حمدي عبد المنعم: .15
، الجهاز المركزي للكتب 1القياس     ) بدني ، مهارى ، معرفي ، نفسي ، تحليلي (، ط

 م. 1997الجامعية، القاهرة، 
ار تصميم موقع إنترنت علي تنمية مهارات إنتياج أ   محمد عبد الرحمن مرسي: .16

الرسوم التعليمية باستخدام الكمبيوتر ليدي طيالب كليية التربيية النوعيية بالمنييا، رسيالة 
 م.2004دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية النوعية، جامعة المنيا، 

رية التعليم االلكتروني عبر شيبكة االنترنيت، اليدار المصي محمد محمد الهادي : .17
 م.2005اللبنانية، القاهرة، 

تأاير التعليم عين بعيد عليي المسيتوي المعرفيي   محمود محمد محمد أبو العطا : .18
والمهارى لمنهاج كرة السلة، رسالة ماجسيتير، غيير منشيورة، كليية التربيية الرياضيية 

 م.2010للبنين، جامعة بنها،
، مركيز 1ة (، ط: تكنولوجيا التعليم ) دراسات عربيمصطفي عبد السميع محمد .19

 م.1999الكتاب للنشر، القاهرة، 
المييدخل المنرييومي باسييتخدام الحاسييب ابلييي  نسييرين محمييد عيييد الشييرقاوي : .20

وتأايره علي تعلم المهارات التدريسية لطالبات كلية التربية الرياضيية جامعية المنوفيية، 
رسيييالة دكتيييوراه، غيييير منشيييورة، كليييية التربيييية الرياضيييية بالسيييادات، جامعييية 

 م.2007لمنوفية،ا
 

، 1تكنولوجيا التعليم المعاصر ) الحاسوب واالنترنت (، ط  هادي مشعان ربيع : .21
 م.2006مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، األردن، 

 
تأاير استخدام أسلوب الهيبرميديا علي تعليم مهيارة التصيويب   هالة أحمد زكي : .22

البيات كليية التربيية الرياضيية للبنيات بالواب الطويل والجانب المعرفي في كرة الييد لط
مجليية العلييوم البدنييية والرياضييية، العييدد السييابع، المجلييد الايياني، جامعيية بالقيياهرة، 
 م.2007المنوفية،

بناء موقع انترنت تعليميي وتيأايره عليي اكتسياب هبه سعيد عبد المنعم محمد :  .23
دريس بكليية التربيية بعض المهارات التدريسية لدي طالبيات التربيية العمليية بشيعبة التي

الرياضية بطنطا، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعية طنطيا، 
 م.2009

تأاير بعض أساليب التيدريس المصيغر عليي االرتقياء   هدي مصطفي درويش : .24
، بحييث منشييور، نرريييات بمسييتوي األداء الحركييي للتصييويبة السييلمية فييي كييرة السييلة

 م.1994التربية الرياضية للبنين، جامعة اإلسكندرية،  وتطبيقات، مجلد كلية
، جامعيية 24، العييدد 21التربييية الرياضييية، كلييية التربييية الرياضييية، المجلييد  .25

  .الزقازيق
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