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 في كرة هارى فعالية برنامج تعليمي بالوسائط اإللكترونية المتكاملة على األداء الم"

 القدم لطلبة المرحلة اإلعدادية"

 اللطفى ها مصالسيد  الدكتور / رض                                           

 الدكتور / أحمد ساهر حسانين                          

 د الحميد محمود البــــاحث / عبد الحميد عب                                    

 لكترونيةإلفعالية برنامج تعليمي بالوسائط االتعرف على هدفت الدراسة الى     

الباحث  ستخدماو  ، بة المرحلة اإلعداديةلطلكرة القدم في  األداء المهارىعلى  المتكاملة
الصف الثانى  طلبة على البحث مجتمع وإشتملاسة ، لمناسبته لطبيعة الدر  التجريبى المنهج 

 عددهم والبالغ م2019/2020 الدراسى للعام االعدادى بمعهد بنين شبراهور االزهرى 
( 20وتم تقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة )( 60وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالبا   150)

، وقد ة الثالث عينة الدراسة اإلستطالعي( طالبا  من طلبة الصف األول و 20طالبُا وكذلك إختيار )
له علي التجريبيه التي استخدمت الوسائط االلكترونيه المتكام المجموعةتفوق توصلت الدراسة إلى 

تي تفوق المجموعه التجريبيه الفى كرة القدم،  المعرفي لمستوي التحصيفى ه طالمجموعه الضاب
 االداء المهاري مستوى ه في طمجموعه الضاباستخدمت الوسائط االلكترونيه المتكامله علي ال

لوسائط اضرورة تعميم البرنامج التعليمى بإستخدام وأوصى الباحث   لمهارات كرة القدم قيد البحث،
ستخدام إ ، االلكترونية المتكاملة فى تعلم بعض مهارات فى كرة القدم على طلبة المرحلة اإلعدادية

تربية درس الب أخرى في تعلم مهارات  سائط اإللكترونية المتكاملةالو البرمجية التعليمية المعدة بتقنية 
ة ثبات مدي فاعلية التعلم بواسطستخدام برامج مختلفة إلإجراء دراسات مشابهه بإو  الرياضية
 ى.ر خأنشطة رياضية أوعلي  علي عينات من مراحل التعليم المختلفة الوسائط اإللكترونيةبرمجية 

 

الكلمات المفتاحية :    

لكترونيةالوسائط اإل  -ألداء المهارى   ا    -مرحلة اإلعدادية  ال  
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"The effectiveness of an integrated electronic media 
education program on the professional performance 

in football for preparatory students" 
Mr. Dr. Reda Mustafa Hilal 
Dr. Ahmed Saher Hassanein 
    Researcher / Abdel Hamid Abdel Hamid  
The study aimed to identify the effectiveness of an educational program 
in integrated electronic media on the performance of skills in football for 
middle school students, and the researcher used the experimental 
method to suit the nature of the study, and the research community 
included students of the second grade of the middle school at the 
Institute of Benin Sheprahor Al-Azhari for the academic year 2019/2020. 
The study consisted of 150 students and the study sample consisted of 
(60) and was divided into two groups each group (20) students as well 
as the selection of (20) students of the first and third grade student 
survey sample, and the study reached the superiority of the experimental 
group that used integrated electronic media on the control group in the 
level of cognitive achievement in football. The experimental group that 
used integrated electronic media surpassed the control group in the level 
of skilled performance of the skills of football skills in question, and 
recommended the researcher the need to generalize the educational 
program using integrated electronic media in learning some skills in 
football on the students of the middle school.Using integrated 
key words  

Preparatory stage - skill performance - electronic media 
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 في كرة هارى فعالية برنامج تعليمي بالوسائط اإللكترونية المتكاملة على األداء الم"

 القدم لطلبة المرحلة اإلعدادية"

 اللطفى ها مصالسيد  الدكتور / رض                                           

 الدكتور / أحمد ساهر حسانين                          

 د الحميد محمود البــــاحث / عبد الحميد عب                                    

 Introduction to research  -: مقدمة البحث

ات تطبيقفي هذا العصر الذي يتميز بالتغيرات السريعة والتطورات المذهلة فى المعرفة العلمية وال
تطوير هتمام بالعلم و إلشدة بين الدول المتقدمة في اأصبح الصراع على أساليب التكنولوجية واأل

ستطاعت إمكانيات مادية ضخمة بل ولقد إساليبه ومناهجه مستعينة في ذلك بكل ما لديها من أ
قليدي جهزه ووسائل تعليمية منها التأالدول الغنية والمتقدمة أن تزود مدارسها بما تحتاجه من 

تحقيق تعليم أفضل  ومنها الحديث المعقد فنيا أو الذي يستلزم نفقات باهظة وذلك من أجل
 (7:25) .للحاضر والمستقبل

 أن تكنولوجيا التعليم ليست األجهزة التعليمية م (2001) "وفيقة مصطفى"وتشير       
ه بلغ فيتفقط ، وإنما هي عملية صياغة لألسلوب التكنولوجي للتعليم الذى   اإللكترونية والكهربية

ي فإن المدخل الصحيح لتكنولوجيا التعليم ف الرسالة التعليمية لتحسين أداء المتعلم ولذلك
المؤسسات التعليمية هو إعطاء األهمية إلنتاج وتصميم وإقتناء المواد التعليمية في ضوء 

 (93: 82) .خصائص المتعلم قبل التفكير في شئ وإلقتناء األجهزة التعليمية
ا ريـتـشى ، ريتـ Barbara Seelsبـاربـارا سيـلز  نقال عن "أحمد عبدالفتاح حسين"ويذكر       

Rita Richey( 2005م) فية ، أنه نتيجة البحث العلمي والنظريات والقيم ووجهات النظر الفلس
بصري والتطوير التكنولوجي في هذا المجال مما أدى إلي االنتقال بالتعليم من حركة التعليم ال

و ت التربية والتعليم وهوالسمعي إلى مجال أكثر تعقيدا يجرى تطبيقه في محيط واسع من بيئا
 (4: 7) .مجال تكنولوجيا التعليم

ستمرار عن أفضل الطرق والوسائل إالتربويون يبحثون ب (م2010) "حسين طه" ويشير       
هتمام الطلبة وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات . وتعتبر تقنية إ لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب 
نجح أنترنت وما يالحق بهما من وسائط متعددة من لي واإلالمعلومات ممثلة فى الحاسب اآل
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عديدة للتعلم ووسائل  ا  الوسائل لخلق هذه البيئة التعليمية الثرية ، حيث توفر هذه التقنيات فرص
يفي بشكل كبير  وفَعاال   متنوعا   يضا مصدرا  أالتسلية البناءة والنمو والتطور الذاتي وتعتبر 

 (53:28) .علمين كما تسهم في تعزيز الدافعية لديهمهتمامات المتإ حتياجات و إب
تى تطرق الجماعية وشكال  من أشكال األنشطة الرياضية ال األلعابأحد كرة القدم  لعبةن إ        

ة إليها العديد من الباحثين والمتخصصين فمنهم من سعى إلى تقديم المعارف والمعلومات بصور 
ن مية مبهدف التطوير والتغيير لتقديم أحدث النظريات العل مبسطة تهدف إلى اإلعداد والتنمية أو

 ة ماسةمازالت فى حاج كرة القدم لعبة باألسلوب العلمى, إيمانا  منهم بأن الرياضةأجل رفع شأن 
ئص ستمرار البحث العلمى والدراسة التى تهدف إلى تطويرها نظرا  لما تتمتع بها من خصاإإلى 

                            .                            الجماعية األخرى  األلعابئر ومبادئ ومفاهيم ميزتها عن سا
قاء بمستوى ، لإلرت تالميذومما سبق فإن نظام التعليم التقليدي يحتاج لنقله بالكم والنوع لل       
 طبيقلى تإلى المستوى القريب أو حتى المنافس للدول العالمية لذا فإن التوجه إ تالميذأداء ال

البرامج رات و آليات تعليمية تجمع بين مزايا التعليم التقليدي ومزايا التعليم اإللكتروني ودعم المقر 
ن د يكو الدراسية بالمصادر التعليمية التكنولوجية من خالل توفير التعليم حسب احتياج المتعلم ق

ينا لتحديات التي يجب عللهذه التوجهات القدرة على تحسين ودعم وبناء جيل متميز هو من أهم ا
رف العمل عليها لتطوير التعليم ، وهو ما حاول الباحث اخضاعه للبحث والتجريب من خالل التع

لمرحلة ا تالميذفي كرة القدم ل األداء المهارى على  المتعددةبرنامج تعليمى بالوسائط  فعاليةعلى 
 االعدادية.

 Search problem  -مشكلة البحث:
ن يحدد طورات التي يشهدها العالم اليوم التى فرضت على نظام التعليم الحالي أفي ظل الت       

أنه  لباحثاموقعا  ومستوى له في ظل الثورات العلمية والتكنولوجية العالمية المتالحقة ، فقد الحظ 
 ما زال يتم اإلعتماد فى بعض المؤسسات التعليمية على األسلوب التعليمى المتبع

في  رض النموذج( الذى ال يتوافق مع الحياة العصرية وتفكير الطالب والمعلم) أسلوب الشرح وع
ديد عصر تكنولوجيا المعلومات واإلتصال ، خاصة أن التعليم في الوقت الراهن لم يعد يضفي الج

 ة مثلعلى المحتوى التعليمي للمقررات الدراسية ألنه وحده قد ال يستطيع الوفاء بمتطلبات عديد
 معلومات المقدمة وزيادة أعداد المتعلمين وعدم تكافؤ الفرص خاصة في ظل عدمإتساع حجم ال

تيجة نقدرة المؤسسات التعليمية على توفير الخدمات التعليمية بصورة تلبي إحتياجات المتعلمين 
 نقص اإلمكانات المتاحة لديها .
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ى األسلوب التقليدوقد أرجع الباحث ذلك إلى عدة أسباب لعل من أهمها اإلعتماد على        
 التالميذالمتبع )أسلوب الشرح وعرض النموذج( فى تدريس المقرر إلى جانب ذلك زيادة أعداد 

ة ويصبح سلبيا  داخل العملية التعليمي التالميذحيث تحد هذه الطريقة من دور  الفصولداخل 
دية الفر  يراعى الفروق ويكون المعلم هو محور العملية التعليمية ، كذلك إستخدام أسلوب األوامر ال 

فى  هاريةوميولهم وإتجاهاتهم مما يؤثر بالسلب على دافعيتهم نحو تعلم األداءات الم تالميذبين ال
يق كرة القدم داخل العملية التعليمية ، وبالتالى نجد صعوبة فى الوصول للهدف المنشود وتحق

 األهداف المعرفية والمهارية المرجوة.  
ى إستخدام التكنولوجيا الحديثة من خالل استخدام الوسائط المتعدده لذا كان من الضرور     

ب والتى تشمل على النص والصوت والصورة والفيديو، من أجل تعليم المهارات الصعبة التى يصع
البطىء  على المتعلم سرعة إدراكها وتذكرها ، والتحكم فى سرعة عرضها من خالل العرض

داء الب األولألجزاء المكونة لألداء ، من أجل أن يتعلم ويتقن الطلألداءات المهارية فى كرة القدم 
    المهارى لكرة القدم بصورة جيدة.

 Search goal -هدف البحث:
رة تأثيوالتعرف علي مدي  المتعددةبرنامج تعليمي بالوسائط  تصميم يهدف هذا البحث إلي      

 عدادية:على األداء المهاري في كرة القدم لتالميذ المرحلة اإل
 ة.المرحلة اإلعداديلطلبة  كرة القدمفى على األداء المهارى  النموذج الشرح وعرضسلوب أ -1
 . المرحلة االعداديةلطلبة  كرة القدم فى على األداء المهارى  الوسائط االلكترونية -2
فى  والوسائط االلكترونية المتكاملةالنموذج  الشرح وعرضسلوب تأثير أ بين المقارنة -3

 كرة القدم لطلبة المرحلة اإلعدادية.فى لمهارى األداء ا
 -Research assignments فروض البحث :

ى توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة الضابطة في المستو   -1
 المرحلة االعدادية ولصالح القياس البعدى. تالميذفى كرة القدم لالمهارى 

توى ين القياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية في المستوجد فروق دالة إحصائيا  ب  -2
 المرحلة االعدادية ولصالح القياس البعدى. تالميذالمهارى فى كرة القدم ل

ستوى توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياس البعدى للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الم  -3
 .تجريبيةولصالح القياس البعدى للمجموعة ال المرحلة االعداديةتالميذ المهارى فى كرة القدم ل
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توجد فروق في نسبة التحسن بين فروق القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين الضابطة  -4
لصالح و المرحلة االعدادية قيد البحث  تالميذفى كرة القدم لالمهارى والتجريبية في المستوى 

 فروق المجموعة التجريبية
 Search terms -البحث: مصطلحات

 Integrated educational media الوسائط التعليمية المتكاملة: -1
و التيدريس ومين أكثير مين وسييط تعليميي يكميل كيل منهميا األخيرى عنيد العيرض أهى التكامل بيين 

 (30:73).لكتيب المصور(ا -فالماأل -مثلة ذلك )الفيديوأ
 Education technology: *تكنولوجيا التعليم  -2

مين  واألداء المهارى ،  فى التحصيل المعرفىتقويم كامل للعملية التعليمية و  وتنفيذ هى تخطيط    
 .،تعمل جميعها وبشكل منسجم لتحقيق أهداف عملية التعليمالمتعددة وسائط الخالل 

 : Skill Performance level  ى مستوى األداء المهار    -3
النييياتج عييين عمليييية اليييتعلم مييين السيييلوك الحركيييي  تلمييييذهيييو الدرجييية أو الرتبييية التيييي يصيييل إليهيييا ال" 

نسيييابية والدقيية وبدرجيية إلتقييان حركييات النشيياا الممييارس علييى أن تييؤدى بشييكل يتسييم باإإلكتسيياب و 
 (186 : 42). قتصاد في الجهدإلعالية من الدافعية عند الفرد لتحقيق أعلى النتائج مع ا

 Search procedures -البحث: إجراءات 
 -Research methodology :البحث منهج -:أولا 

 نم والتحقق أهدافه وتحقيق البحث لطبيعة لمناسبته وذلك التجريبى المنهج الباحث إستخدم    
 القياس مستخدما   ضابطة األولى تجريبية واألخرى  مجموعتان تجريبي وبتصميم ، فروضه صحة
 .المجموعتين لكلى والبعدي القبلي
  Research Community -: البحث مجتمع -

 الصيييف الثيييانى اإلعيييدادى بمعهيييد بنيييين شيييبراهور األزهيييرى  تالمييييذ عليييى البحيييث ميييعمجت إشيييتمل    
ذا  ( تلمي 60وبلغ أفراد عينة البحث ) ( تلميذا   150) عددهم والبالغ م2019/2020 الدراسى للعام

 ( تلميذا  منهم وهم: 20وقام الباحث بإستبعاد )
 .تالميذ (10) وعددهم بالصف الثانى لإلعادة الباقون  التالميذ -1
   (5) دهموعييد المصييرية باألندييية الرياضييية الفييرق  فييى والمقيييدين القييدم لكييرة الممارسييون  التالميييذ -2

 .تالميذ
 .تالميذ( 5) وعددهم تجربة البحث فى اإلشتراك من تمنعهم إصابات المصابون  التالميذ -3
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 ( تلميذا .40وبذلك أصبحت العينة الفعلية إلجراء التجربة األساسية )
 ( تلمييذا  مين تالمييذ الصيف األول والثاليث مين غيير عينية البحيث20كما قام الباحث بإختيار: )   

 األساسية إلجراء المعامالت العلمية لإلختبارات البدنية والمهارية المختارة.
 Sample search  -:البحث عينة  -

 الدراسى الثانى للعام الصف تالميذ بين من العمدية بالطريقة البحث عينة بإختيار الباحث قام    
( 20( تلميذا  وكذلك إختيار )20م وتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة ) 2019/2020

  تلميذا  من تالميذ الصف األول والثالث عينة الدراسة اإلستطالعية .
 ضحمو  هو كما . اإلحصائية للمعادالت وفقا   األصلى للمجتمع العينة حجم مناسبة الباحث وراعى
 (: 1)  بجدول

 (  1 جدول )
 وصف عينة البحث

 االجمالى العدد وصف العينة م

 
1 

 

 
 عينة البحث

 

 

 40 20 ضابطة
 20 تجريبية 

 20  20 اجراء معامالت علمية

 60 اإلجمالى

 عينة البحث : تجانس -1
ى فير قام الباحث بإجراء التجانس لعينة البحث في  بعض المتغيرات التى قد يكون لها تأث    

( وكذلك بعض المتغيرات السن  –الوزن  –نتائج الدراسة مثل بعض معدالت النمو )الطول 
 .البدنية والمهارية الخاصة بكرة القدم

 (2وكانت النتائج كما فى جدول )
 (2جدول )

 40=   ن                       في المتغيرات قيد البحث تجانس عينة البحث                              

    ج

 م
 
 

 المتغيرات

 
وحدة 
 القياس

 متوسط
 

 الوسيط
 االنحراف
 المعياري

 

 

معامل 
 االلتواء

 0,01- 1,36 160,00 159,78 شهر السن -1

 0,82 2,74 164,00 163,60 سم الطول -2
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 0,25 2,70 54,00 54,05 كجم الوزن -3

4- 
م من البدء 30سرعة عدو 

 0,17 0,11 5,85 5,86 ثانية العالي

 0,03 1,67 22,00 22,42 عدد ث30الجلوس من الرقود  -5

 0,41 11,67 168,50 171,30 سم الوثب العريض من الثبات -6

7- 
ثني الجذع أماماً أسفل من 

 0,03- 1,94 11,00 11,10 سم الوقوف

8- 
رشاقة الجري االرتدادي 

 0,005- 1,09 29,62 29,46 ثانية م10×4

9- 
ات دقة التصويب على المربع

 0,03 1,55 11,50 11,52 درجة المتداخلة

توافق الوثب داخل الدوائر  -10
 المرقمة

 0,47 0,75 10,65 10,70 ثانية

11- 
 

 0,05- 1,38 19,00 19,12 عدد ركل الكرة بباطن القدم

الجري بالكرة بوجه القدم  -12
 الخارجي

 0,37 0,87 11,77 11,84 ثانية

13- 
 

 0,15 2,24 31,00 31,42 عدد اتضرب الكرة بالرأس من الثب

ت أن قيم معامالت اإللتواء لعينة البحث فى المتغيرات السابقة قد إنحصر ( 2يتضح من جدول )
لى تجانس عينة البحث ( مما يدل ع3-، 3ا تنحصر ما بين )+( وجميعه0,50- -0,82ما بين )

 فى المتغيرات السابقة.

 

 تكافؤ عينة البحث: -2
 في بعض المتغيراتاب قيمة)ت( بين مجموعتى البحث التجريبية والضابطة قام الباحث بحس    

،  السن( –الوزن  –التى قد يكون لها تأثير فى نتائج الدراسة مثل بعض معدالت النمو )الطول 
 (:3فى كرة القدم ، وكانت النتائج كما هو موضح بجدول )وبعض المتغيرات البدنية والمهارية 

 (3جدول)

 20=2= ن1ن       البحث في المتغيرات قيد البحث  مجموعتيتكافؤ                   
    ج

 المتغيرات م

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 

 ت
مستوى 
 انحراف متوسط انحراف متوسط الدللة

 0,57 0,57 1,46 159,65 1,29 159,90 السن -1

 0,65 0,45 1,93 163,80 3,40 163,40 الطول -2

 0,08 1,80 2,70 54,80 2,55 53,30 الوزن -3

م من 30سرعة عدو -4
 البدء العالي

5,87 0,11 5,86 0,11 0,29 0,77 
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الجلوس من الرقود  -5
 ث30

22,30 1,83 22,55 1,53 0,46 0,64 

الوثب العريض من  -6
 الثبات

171,00 11,92 171,60 11,71 0,16 0,87 

ثني الجذع أماماً  -7
 فأسفل من الوقو

11,00 2,10 11,20 1,82 0,32 0,75 

رشاقة الجري  -8
 م10×4االرتدادي 

29,46 1,10 29,45 1,10 0,009 0,99 

دقة التصويب على  -9
 المربعات المتداخلة

11,50 1,60 11,55 1,53 0,10 0,92 

توافق الوثب داخل  -10
 الدوائر المرقمة

10,70 0,75 10,70 0,76 0,008 0,99 

11- 
 
بباطن  ركل الكرة
 القدم

19,10 1,37 19,15 
 

1,42 
 

0,11 0,91 

12- 
 

الجري بالكرة بوجه 
 القدم الخارجي

 

11,85 0,89 11,84 0,88 0,02 0,97 

13- 
 

ضرب الكرة بالرأس 
 من الثبات

32,00 1,89 30,85 2,45 1,65 0,10 

 2,75( = 0,01وعند مستوى )  2,04= ( 0,05داللة )قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 
 ( أن قيمة )ت( المحسوبة للمتغيرات السابقة قد إنحصرت ما بين 3يتضح من جدول ) 

يم أقل من قيمة )ت( الجدولية وبالتالى تبين عدم وجود فروق دالة ( وهى ق 0,008-1,82) 
ات إحصائيا  بين مجموعات البحث التجريبية والضابطة مما يوضح تكافؤ عينة البحث فى المتغير 

 .السابقة

 Data collection tools -أدوات جمع البيانات: -:اا خامس
 ى ذلكف الباحثتختلف أدوات جمع البيانات تبعا  لنوع البيانات المراد الحصول عليها وقد إعتمد 

 -على مصادر أساسية لجمع البيانات فى دراسته وهى كالتالى:
  الكتب والمراجع العلمية: -1

حمد" م"مفتى إبراهيم : ض الكتب والمراجع العلمية مثلبإجراء مسح مرجعي لبع الباحثقام       
(، 50م( )2008(، "محمد إبراهيم سالم")75م()2011( ،"مفتى إبراهيم محمد" )76م()2012)

 (. 12م()2016( ،"أمين صبحي هالل")74م()2017"مصطفي محمد بدر الدين")
 األبحاث والدراسات السابقة والمرتبطة بالدراسة: -2

"محمد عبد  بإجراء مسح مرجعى لبعض األبحاث والدراسات السابقة مثل دراسة: الباحثقام    
( ،"طارق مصطفى عصمت" 8م()2017(، "أحمد عطا حجاج")64م()2018القادر الباز")

(،"أيمن محمد داود أحمد" 79م()2015( ،"هشام فتحى محمد الجلبة")37م()2015)
 (.14م()2017)
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 صين:والمحكمين المتخص راء الخبراءآ -3
بإجراء مقابالت شخصية مع بعض الخبراء المتخصصين فى مجال المناهج  الباحثقام      

على  وطرق تدريس التربية الرياضية وتكنولوجيا التدريس وذلك لإلستفادة من خبراتهم فى التعرف
 أهمية الدراسة وبناء وإختيار أدواتها. 

 اإلستبيان: -4
 آراء الخبراء لتحديد: بإعداد إستمارات إستطالع الباحثقام 

 .م(2008)محمد إبراهيم سالم، المناسبة لها بكرة القدمالبدنية الخاصة  القدرات -أ
 .م(2011)مفتي إبراهيم محمد ،للمهارات كرة القدماإلختبارات المهارية فى  -ب

 معامل الصدق لإلختبارات البدنية والمهارية: -ج
 ،م 20/10/2020 الثالثييييييياء واألربعييييييياء) ييييييييومىختبيييييييارات البدنيييييييية والمهاريييييييية اإل تطبييييييييقتيييييييم     
عيييين طريييييق تطبيييييق اإلختبييييار ثييييم حسيييياب معامييييل صييييدق اإلختبييييارات )صييييدق  (م21/10/2020

( مقسمين إلى مجموعتين مجموعة غير مميزة تلميذا   20التمايز( من خالل تطبيق اإلختبار على )
( المميييزين )ذوى ميييذتال 10( عينيية الدراسيية اإلسييتطالعية األولييى، ومجموعيية مميييزة )تالميييذ 10)

 -(:4) كما هو موضح بجدول كرة القدمالمستوى المرتفع( في لعبة 
 (4) جدول

                                             10ن=    والمهارية البدنية الختباراتصدق                        

 الختبارات م
 مميزة غير مجموعة  مجموعة مميزة

دللة  قيمة "ت"
 ع م ع م حصائيةا

 0,01 8,74 0,11 5,96 0,56 7,56 م البدء العالى30عدو -1
 0,01 10,28 2,75 20,30 1,30 27,85 ث30الجلوس من الرقود  -2
 0,01 8,07 13,29 166,00 6,78 195,35 الوثب العريض من الثبات -3
ثني الجذع أماماً أسفل من  -4

 0,01 11,69 2,58 8,00 0,99 15,60 الوقوف
 0,01 5,90 1,02 31,80 1,92 35,66 م10×4الجري االرتدادي -5
التصويب على المربعات  -6

 0,01 12,97 1,58 9,50 1,16 16,10 المتداخلة
 0,01 8,59 0,85 11,36 1,35 15,40 الوثب داخل الدوائر المرقمة -7
8-  

 0,01 12,94 1,33 17,30 1,66 25,15 ركل الكرة بباطن القدم

9- 
 

الجري بالكرة بوجه القدم 
 الخارجي

 

17,30 1,44 13,90 1,37 6,18 0,01 

10-  
 0,01 10,67 1,91 31,10 2,52 40,80 ضرب الكرة بالرأس من الثبات
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 2,88( = 0,01وعند مستوى )  2,10= ( 0,05داللة )قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 
لة توجد فروق دا وبالتاليمن الجدولية ( أن قيمة التاء المحسوبة أكبر 4يتضح من جدول )    

  لبدنيةا اإلختبارات فيحصائيا   بين المجموعتين المميزة وغير المميزة لصالح المجموعة المميزة إ
 .قياس ما وضعت ألجله فيمما يدل على صدقها 

 معامل الثبات لإلختبارات البدنية والمهارية: -د
م 20/10/2020يومى الثالثاء واألربعاء) البدنية والمهارية تطبيق اإلختباراتتم     

ي يوم هاإعادة تطبيقتم عينة الدراسة اإلستطالعية األولى و  تالميذ( 10على ) (م21/10/2020و
 بفارق زمني بين التطبيق األول والثانيم( 28/10/2020م و27/10/2020الثالثاء واألربعاء )

وبنفس ترتيب  دوات والمساعدينبنفس الظروف أي في نفس التوقيت والمكان واأل ( أيام5)
ن رتباا لبيرسو إلختبارات التطبيق األول إلمكانية ضبط المتغيرات ، حيث تم إيجاد معامل اإ

Pearson كما ختبارإلستطالعية وأوضحت النتائج ثبات اإلبين التطبيقين األول والثاني للعينة ا 
 -(:5)هو موضح بجدول 

 (5جدول)
 10= ن     ريةوالمها البدنية لالختباراتاألول والتطبيق الثاني  بين التطبيق الرتباطمعامل   

وحدة  المتغيرات م
 القياس

  تطبيق ثاني تطبيق اول
 ع م ع م ر

م من البدء 30عدو  -1
 **0,993 0,11 5,85 0,11 5,96 ثانية العالى

الجلوس من  -2
 **0,994 2,31 21,70 2,75 20,30 عدد ث30الرقود

ريض من الوثب الع -3
 **0,998 13,36 170,50 13,29 166,00 سم الثبات

ثني الجذع أماماً أسفل  -4
 **0,990 2,17 9,50 2,58 8,00 سم من الوقوف

الجري  -5
 **0,835 1,00 29,94 1,02 31,80 ثانية م10×4االرتدادي

التصويب على المربعات  -6
 **0,943 1,49 11,00 1,58 9,50 درجة المتداخلة

ب داخل الدوائر الوث -7
 **0,936 0,87 11,14 0,85 11,36 ثانية المرقمة

8-  
 ركل الكرة بباطن القدم

 **0,99 1,33 18,30 1,33 17,30 عدد

9- 
 

الجري بالكرة بوجه 
 القدم الخارجي

 

 **0,942 1,06 12,49 1,37 13,90 ثانية

10- 
 

ضرب الكرة بالرأس من 
 الثبات

 0,998 1,91 32,10 1,91 31,10 عدد

 0,765( = 0,01وعند مستوى )  0,632= ( 0,05داللة )( الجدولية عند مستوى رقيمة)



 

 
    ضةالتربية البدنية وعلوم الريا مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    31  (   (  السادس عشر عددم(   ) ال 2022(  لعام ) يونيو( شهر )    27رقم المجلد )     

المطبقة في البحيث حييث كانيت قيمية )ر( المحسيوبة بيين  االختبارات( ثبات 5)يتضح من جدول  
 .االختباراتالتطبيق األول والتطبيق الثاني أعلى من قيمتها الجدولية مما يشير إلى ثبات تلك 

 داد البرنامج :مراحل إع
 مرحلة التحليل : -1

 :وفي هذه المرحلة تم إجراء الخطوات التالية
رفع المستوى المهيارى والمعرفيى  هو:و عليمي من البرنامج التالعام تحديد الهدف تحديد الهدف:  -أ

 .فى كرة القدم لطلبة الصف الثانى االعدادى االزهرى 
 ف :ويجب مراعاة النقاط اآلتية عند تحديد األهدا

جييزاء ألسييتيعاب اإقيييد البحييث وفهييم و  كييرة القييدمالفنييية فييى  إدراك الطالييب للمراحييل الفنييية للمهييارات -
 المكونة للحركة وكيفية حدوثها.

هييم وإتقييان الخطييوات التعليمييية ميين تمرينييات تمهيدييية وأساسييية تسيياعد علييى تعلييم وإتقييان طريقيية ف -
 األداء لكل مهارة.

 تنظيم محتوى البرنامج : -ب
 قام الباحث بإختيار محتيوى البرنيامج التعليميى فيى كيرة القيدم للصيف الثيانى االعيدادى مين خيالل  

 )المنهاج المقرر( الموجود داخل توصيف مقرر كرة القدم. 
 كالتالي: وتوصيفه فى كرة القدم طبقا  للمنهاج المقرر لبرنامج التعليميوتم تنظيم محتوى ا

لمهيارات الفنيية فيى كيرة القيدم قييد ا -فيي كيرة القيدم.   الفنييةارات تقسييم المهي -كرة القدم.  تاريخ  -
 البحث .

رب الكيرة بيالراس ضي - 3ة بوجيه القيدم الخيارجي.  الجيرى بيالكر  -2باطن القيدم.   ركل الكرة ب -1
 من الثبات.

 بعض مواد القانون الدولى. -
 : كتابة السيناريو للبرنامج -ج

ل وفقييا  للمحتييوى الييذي تييم تحديييه ميين قبيياريو الخيياص بالبرنييامج وفييي هييذه المرحيية تييم كتابيية السييين   
في األسبوع  ( وحدة2) بواقع بوع( أس6ستغرق )ويتعليمية  ه( وحد12)على بحيث يحتوي البرنامج 

 ( دقيقة للوحدة التعليمية.60وبزمن قدره )
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 وتم خالل هذه المرحلة تحديد الوسائل التي سوف تستخدم في إنتاج البرنامج من :
 لفرعية وألوانها ووضوحها وتأثيراتها.شكل اإلطارات الرئيسية وا -

 لتي تدل عليها.االصور المستخدمة وحجمها والموضوعات  -
 إنتاج الوسائط : -د

قييييام الباحييييث فييييي هييييذه الخطييييوة بإعييييداد كافيييية أنييييواع الوسييييائط ميييين نصييييوص مكتوبيييية ، صييييور     
مييين صيييالحيتها لتقيييديم المعلوميييات المطلوبييية فوتوغرافيييية ، ملفيييات صيييوتية ، رسيييوم وأفيييالم والتأكيييد 

 ستخدامها.إلوتسجيل جميع الملفات بالصيغ المطلوبة 
 ئط المساعدة للتأليف:تجهيز الوسا -ه
لمعالجة وتجهيز  Microsoft Word 2010 تم بإستخدام برنامج  إعداد النصوص المكتوبة : -

 النصوص المكتوبة. 
امج بأشييكالها المختلفيية ملفييات الصييوت الخاصيية بالبرنييتييم تجهيزهييا ميين  إعــداد ملفــات الصــوت : -

 .Sony sound forge 7.0 رات صوتية( باستخدام برنامج تأثي –)موسيقى 
)صيور رسيم  ختلفيةبأشيكالها الم العدييد مين الصيور الخاصية بالبرنيامج تجمييعتيم إعداد الصور : -

الدولييية وبواسييطة ور رقمييية( ميين مواقييع علييى شييبكة المعلومييات صيي -سلسييل حركييي ت -توضيييحي 
وهو برنامج   Adobe Photoshop Me 7.0( ، واستخدم الباحث برنامجKodakكاميرا رقمية )

  لمعالجة وتصميم جميع أنواع الرسومات والصور بكافة الصيغ المطلوبة.
ــديو : - العديييد ميين ملفييات الفيييديو بأشييكالها المختلفيية ) لقطييات ميين  تجميييعتييم  إعــداد ملفــات الفي

وذلك من مواقع على شبكة المعلومات الدولية وبإسيتخدام كياميرا فييديو  (لقطات تعليمية –مباريات 
حيييث تيييم تسييجيل الفييييديو المطلييوب لييألداء الحركيييي ميين تسيييجيالت  (Sony.Hand.camرقمييية )

للباحييث وأحييد الطييالب المتميييزين ميين العبييى األندييية وتسييجيالت خاصيية ببطييوالت محلييية ودوليييية 
 Boilsoft Video Splitter  ،Xilisoftى لجة والمونتياج بإسيتخدام برنيامجوعالمية ، وتمت المعا

Video Converter Ultimate 6. 
 مرحلة التصميم و البناء ) برمجة السيناريو التعليمي( : -2

لخصييائص الوسيييائط فييي هييذه الخطيييوة ترجميية السيييناريو المكتيييوب إلييي برنييامج تعليميييي وفقييا    ثييم   
فح ، وطريقية التصي ته الموضوعة للمحاور والمهارات والتفاعالت المطلوبةالفائقة وذلك بكل محتويا

 .والدخول والخروج للحصول على المعلومات



 

 
    ضةالتربية البدنية وعلوم الريا مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    33  (   (  السادس عشر عددم(   ) ال 2022(  لعام ) يونيو( شهر )    27رقم المجلد )     

وتيم  AutoPlay Media Studio 6.0.4.0سيتخدام برنيامج إبوتيم تصيميم البرنيامج التعليميى    
 مراعاة أسس وقواعد عملية التصميم. 

 من عدة أجزاء وهي : كذلك فإن تصميم الوحدة التعليمية يتكون 
يييتم وهييي التييي تحتييوى علييى عنييوان الوحييدة التعليمييية ، خلفييية موسيييقية و الشاشــة الفتتاحيــة :   -

 تشغيلها أثناء دخول الطالب معمل الحاسب اآللي.
ليميية ميع وهي تحتوى على العناصر الرئيسية للوحيدة التعالعناصر الرئيسية للوحدة التعليمية :  -

 ( يمكن من خاللها الضغط على أي عنصر للدخول عليه مباشرة.Linksوجود روابط )
التي سييتم وهي عبارة عن المادة العلمية الخاصة بالوحدة التعليمية و محتوى الوحدة التعليمية :  -

 تقديمها من خالل هذه الوحدة.
اء تهينإلوهيي عبيارة عين الشاشية الختاميية التيي ييتم عرضيها للطيالب أثنياء االشاشة الختاميـة :  -

 من عرض البرنامج داخل معمل الحاسب والنزول للملعب. 
 :اجـــــــــــة اإلنتــــــــــمرحل  -3

 وتمر هذه المرحلة بعدة خطوات هي: 
 إدراج الفيديو: -أ 

وتيييم إسيييتخدم هيييذا البرنيييامج فيييى معالجييية الفييييديو  Movie Makerإسيييتخدم الباحيييث برنيييامج  -  
ب مييع المحتييوى، كييذلك إلدراج مقطوعييات ميين الموسيييقى كخلفييية وتقطيعييه والتعييديل فيييه بمييا يتناسيي

 للفيديو المستخدم.
 . Pathsللمعلومات و يتم ذلك من خالل اإلرتباطات  والمسارات  الوصول غير الخطى -
ستخدام الوصالت أو اإلرتباطات وهي التيي ترشيد الميتعلم إليى المعلوميات المرتبطية بيالمحتوى. إ -
 :امجلبرناإلبحار داخل ا -ب

إليييى حريييية التجيييول والسيييير داخيييل  لكيييرة القيييدمالتعليميييي  البرنيييامج تهيييدف نظيييم المالحييية داخيييل    
 تالتعليمي وتمكين الطلبة من التنقل بحريه بين المصادر المعروضة للبحث عن المعلوما البرنامج

 .المراد مشاهدتها وتعلمها
 تجريب البرنامج: -4
( ثييم تجريييب البرنييامج  1ة علييى السييادة الخبييراء مرفييق )تييم عييرض البرنييامج فييي صييورته النهائييي    

( وحييدة تعليمييية ، ثييم قييام 2، بتطبيييق ) الثالثييةسييتطالعية إلعلييى المجموعيية التجريبييية فييي الدراسيية ا
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الباحث بتقديم البرنامج لهم وتعريفهم بمحتوياته وكيفية إستخدامه ، وذلك بهدف التعرف على مدى 
رت الدراسيية اإلسييتطالعية عيين بعييض األخطيياء اللغوييية وبعييض مناسييبة ووضييوح البرنييامج وقييد أسييف

 . الصور غير الواضحة ونقط تفرغ خاطئة وأخطاء فى ترتيب بعض الخطوات التعليمية بالبرنامج
 ة العرض:ـــــــــــــــــــمرحل -5

لرفعييه  CDبعييد إختيييار الباحييث لمييدى صييالحية البرنييامج للعييرض، قييام بوضييع البرنييامج علييى      
، فقيييد  http://www.azhar.edu.egاالزهييير التعليميييي شيييبكة اإلنترنيييت مييين خيييالل موقيييع عليييى 

بحيث يتسم بسهولة حفظه من قبل الطلبة وكذلك  لكرة القدمالتعليمي  برنامجختار الباحث عنوانا  للإ
 .ون عناء  ه دو حتى يتذكر   مأن يمثل هذا العنوان معنى بالنسبة له

 مرحلة التقويم:  -6
وتستهدف هذه المرحلة إلى قياس فاعلية البرنامج في تحقيق األهداف المرجوة ، وكذلك فحص     

 البرنامج بعد اإلستخدام الفعلي من قبل الطلبة )عينة البحث التجريبية(.
 : دور المعلم في البرنامج - 7
 قبل بدء البرنامج : -أ

مج عليييى المتعلميييين وتعيييريفهم بالبرنيييامج والهيييدف منيييه وعيييرض بعيييض عيييرض مكونيييات البرنيييا    
ج عن اإلطارات الرئيسية والفرعية للبرنامج وكذلك تعريف المتعلمين بكيفية العمل من خالل البرنام

 طريق توضيح أنواع التفاعالت المدرجة بالبرنامج وكذلك الوسائل المتاحة.
 حدات التعليمية بمكان تدريس المحاضرة:ثناء إستخدام الطالب للبرنامج خالل الو أ -ب

 مالحظة الطالب أثناء التعلم وتوجيههم نحو األنشطة التعليمية ومتابعة التقدم.   
 عد إنتهاء الجزء المعرفي داخل الوحدة التعليمية :ب -ج

 تكليف الطالب بأداء النشاا المطلوب منهم عملييا  فيي الملعيب وتيوجيههم ومالحظية األداء العمليي
 وتوجيه كل طالب نحو األداء الصحيح من خالل البرنامج العملي بالملعب.

 
 
 
 
 

http://www.azhar.edu.eg/
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 لتوزيع الزمني للبرنامج التعليمي :ا -د
 (14جـدول )

 التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى قيد البحث

 التوزيع الزمنى البرنامج التعليمى البيان م

 2 عدد الوحدات التعليمية فى األسبوع 1
 6 عدد األسابيع 2
 12 عدد الوحدات التعليمية 3
 ق60 زمن الوحدة التعليمية الواحدة 4
 ق120 زمن التطبيق فى األسبوع 5
 ق720 الزمن الكلى للبرنامج 6

 ة التجريبية :لمجموعنموذج لتوزيع أجزاء وحدة تعليمية ل -

 (15جدول )                                      
 ق 60لوحدة : ازمن           التوزيع الزمني للبرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية                

 النشاط الزمن أجزاء الوحدة

 ق 15 أعمال إدارية
ج ناممشاهدة البر استقبال الطالب وأخذ الغياب والنتقال لغرفة الكمبيوتر ل

 التعليمي
 تمرينات التهيئة البدنية  ، العاب صغيرة ق 3 اإلحماء

 التمرينات الخاصة للنشاط التعليمي طبقا للوحدة ق 10 اإلعداد البدنى

قها تطبيمشاهدة الخطوات التعليمية بالبرنامج التعليمى باستخدام الكمبيوتر و  ق 15 طبيقىت -نشاط تعليمي
 مباشرة

 بلطالأداء تدريبات جماعية للمهارة وتطبيقها من خالل إقامة مباريات بين ا ق 15 علي المهارة تدريبات
 تمرينات التهدئة والسترخاء ،أداء التحية ؛العودة الي الفصل ق 3 الختام

 ة تعليمية للمجموعة الضابطة :نموذج لتوزيع أجزاء وحد -
 ( 16جـدول ) 

 ق 60زمن الوحدة :           يمي للمجموعة الضابطةالتوزيع الزمني للبرنامج التعل  
 النشاط الزمن أجزاء الوحدة

ج رناماستقبال الطالب وأخذ الغياب والنتقال لغرفة الكمبيوتر لمشاهدة الب ق 15 أعمال إدارية
 التعليمي

 تمرينات التهيئة البدنية  ، العاب صغيرة ق 3 اإلحماء
 ات الخاصة للنشاط التعليمي طبقا للوحدةالتمرين ق 10 اإلعداد البدنى خاص



 

 
    ضةالتربية البدنية وعلوم الريا مجلة - الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    36  (   (  السادس عشر عددم(   ) ال 2022(  لعام ) يونيو( شهر )    27رقم المجلد )     

قها تطبيمشاهدة الخطوات التعليمية بالبرنامج التعليمى باستخدام الكمبيوتر و  ق 15 طبيقىت -نشاط تعليمي
 مباشرة

 بلطالأداء تدريبات جماعية للمهارة وتطبيقها من خالل إقامة مباريات بين ا ق 15 تدريبات علي المهارة
 ات التهدئة والسترخاء ،أداء التحية ؛العودة الي الفصلتمرين ق 3 الختام

 جراءات تنفيذ التجربة األساسية:إ -تاسعا
 القياس القبلي: -

م ، للمتغييييرات  3/11/2020م حتيييى  1/11/2020تيييم إجيييراء القيييياس القبليييى فيييى الفتيييرة مييين    
 المهارية والبدنية على المجموعتين.

 الدراسة األساسية : -
م ، بواقيع شيهران 17/12/2020م حتى 7/11/2020لدراسة األساسية فى الفترة من أجريت ا    

( 6( وحيييدة أسيييبوعيا  فيييى )2( وحيييدة تعليميييية بواقيييع )12( أسيييابيع، وإشيييتملت عليييى )6عليييى ميييدار )
( وحييدات تعليمييية 4وإسييتغرقت كييل مهييارة )أسييابيع األولييى ومحاضييرتين فييى األسييبوعين األخيييرين، 

 .( دقيقة60نفيذ الوحدة التعليمية )حيث إستغرق ت للتدريس،
 القياس البعدي  : -

بيية أجري الباحث القيياس البعيدي للمهيارات الفنيية فيى كيرة القيدم قييد البحيث للمجميوعتين التجري    
ت والضيابطة عقييب إنتهياء تييدريس كيل مهييارة وقبيل البييدء فيي المهييارة التاليية وذلييك بتطبييق اإلختبييارا

 -ي :المهارية قيد البحث كما يل
 م.12/2020/ 20*ركل الكرة بباطن القدم   يوم 

 م.12/2020/ 20*الجرى بالكرة بوجه القدم الخارجى    يوم 
 م20/12/2020*ضرب الكرة بالراس من الثبات يوم 

تييييم إجييييراء القييييياس البعييييدي للتحصيييييل المعرفييييى للمجمييييوعتين التجريبييييية عيييين طريييييق الكمبيييييوتر    
وعض النموذج وذلك بتطبيق اإلختبيار المعرفيى فيى كيرة القيدم والضابطة عن طريق اسلوب الشرح 

 م.12/2020/  22للمنهاج المقرر على طلبة الصف الثانى االعدادى االزهرى. يوم 
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 View results -:عرض النتائج
 من خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج يمكن عرضها على النحو التالى:  

 (6جدول )
 ن تطبيقيالفروق بين ال فيحرافات المعيارية وقيم )ت( ودللتها المتوسطات الحسابية واإلن

 20ن=    قيد البحث         تغير المهاري للمجموعة الضابطة للم يوالبعدالقبلي 

 المتغيرات
 الضابطة بعدي الضابطة قبلي

 مستوى الدللة  قيمة ت
 ع م ع م

عند مستوى  الةد) 7,02 1,37 20,10 1,42 19,15 ركل الكرة بباطن القدم
(0,01) 

الجري بالكرة بوجه 
( غير 0,75) 0,32 0,85 11,85 0,88 11,84 القدم الخارجي

 دالة
ضرب الكرة بالرأس من 

 2,44 1,53 32,55 2,45 30,85 الثبات
عند مستوى  دالة

(0,05) 

 2,86( = 0,01وعند مستوى )  2,09= ( 0,05داللة )قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 
المهييياري )ركيييل الكيييرة ببييياطن القيييدم،  ( أن قيمييية )ت( المحسيييوبة للمتغيييير6مييين جيييدول )يتضيييح    

، 0,01، 0,01أكبيير ميين )ت( الجدولييية عنييد مسييتوى معنوييية ) وضييرب الكييرة بييالرأس ميين الثبييات(
ح والبعيدى لصيال القبلييحصائيا  بين القياسين إمما يدل على وجود فروق دالة ( على التوالي 0,05

لمجموعيية الضييابطة فييي هييذا المتغييير، بينمييا كانييت قيميية )ت( المحسييوبة للمتغييير البعييدي لالقييياس 
د المهاري )الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي( أقل من قيمة )ت( الجدولية مما يدل على عدم وجيو 

 .فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في هذا المتغير
 (7جدول )

جموعة للم يلبعدواالقبلي  الفروق بين التطبيقين  فيالحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودللتها المتوسطات 
 20ن=   قيد البحث         تغير المهاري للم تجريبيةال

 المتغيرات
 بعدي تجريبيةال قبلي تجريبيةال

 مستوى الدللة  قيمة ت

 ع م ع م

عند مستوى  دالة 20,34 1,25 21,90 1,37 19,10 ركل الكرة بباطن القدم
(0,01) 

الجري بالكرة بوجه القدم 
 2,25 1,50 12,66 0,89 11,85 الخارجي

عند مستوى  دالة
(0,05) 

عند مستوى  دالة 6,86 1,19 33,45 1,89 32,00 ضرب الكرة بالرأس من الثبات
(0,01) 

 2,86( = 0,01وى )وعند مست  2,09= ( 0,05داللة )قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 
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المهياري )ركيل الكيرة ببياطن القيدم، الجيري ( أن قيمة )ت( المحسوبة للمتغير 7يتضح من جدول ) 
ى أكبر من )ت( الجدولية مما يدل عليبالكرة بوجه القدم الخارجي، ضرب الكرة بالرأس من الثبات( 

يبية لبعدي للمجموعة التجر الصالح القياس  يوالبعد القبليحصائيا  بين القياسين إوجود فروق دالة 
 في هذا المتغير.

 (8جدول )
            تطبيقالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم )ت( ودللتها فى الفروق بين ال

 40ن= قيد البحث      هاري للمتغير الموالتجريبية الضابطة  تينللمجموع البعدي

 المتغيرات
ق فرو بعدي تجريبيةال ضابطة بعديال

المتوسطا
 ت

 مستوى الدللة  قيمة ت
 ع م ع م

ركل الكرة بباطن 
 (0,01عند مستوى ) دالة 4,33 1,80 1,25 21,90 1,37 20,10 القدم

الجري بالكرة بوجه 
 (0,05عند مستوى ) دالة 2,20 0,81 1,50 12,66 0,85 11,85 القدم الخارجي

ضرب الكرة 
 (0,05عند مستوى ) دالة 2,06 0,90 1,19 33,45 1,53 32,55 بالرأس من الثبات

 2,75( = 0,01وعند مستوى )  2,04= ( 0,05داللة )قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 
أكبر من )ت( الجدولية مما المهاري ( أن قيمة )ت( المحسوبة للمتغير 8) يتضح من جدول  

الح جريبية والضابطة لصالبعدي للمجموعتين الت حصائيا  بين القياسإيدل على وجود فروق دالة 
 المجموعة التجريبية.

  Discussion of results -النتائج: مناقشة
 بعد العرض السابق للنتائج يمكن للباحث مناقشتها وتفسيرها على النحو التالى:

وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات القياسات القبلية  يتضح( 6جدول ) بالرجوع إلى 
 المهييارى ولصيالح القييياس البعيدى ممييا يشيير إلييى أن األداءعيية الضيابطة فييي إختبيار البعديية للمجمو و 

المهيييارى لطلبييية المجموعييية  األداءسييياهم إيجابيييا  عليييى مسيييتوى قيييد  أسييلوب الشيييرح وعيييرض النميييوذج
 . الضابطة 

 تحسن القياس البعدى للمجموعة الضابطة فى المسيتوى المهيارى فيى كيرة القيدم إليى الباحثويرجع 

ه ( وميا ليلرىالبرنامج التعليمى بإستخدام أسلوب األوامر )الشرر  اللظىرى وأداا النمروال العمتأثير 
مييذ من تأثير إيجابى على رفع مستوى وكفاءة األداء الفنى لمهارات كرة القدم )قيد البحث( لدى تال

 المجموعة الضابطة.
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ين شخص بتصال ونقل المعلومة إلأحد وسائل اإلتقاء المعلم والمتعلم وجها  لوجه ،  كما أن       
 أسلوب الشرح والعرضأحدهما يحمل لمعلومة واآلخر يحتاج إلي تعلمها ، ونالحظ أيضا أن 

ملية يعتمد علي " الثقافة التقليدية " والتي تركز علي المعرفة فيكون المعلم هو األساس من ع
 التعلم .

( 45م()2003فاطمة محمـد فليفـل" )ن "وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات التي قام بها كل مي
( ، "منار صالح 7م()2005( ، "أحمد عبد الفتاح حسين" )51م()2004، "محمد أحمد جزر" )

( ، "أحمــــد محمــــد أبوزيــــد" 6م()2007( ، "أحمــــد طلعــــت أحمــــد" )78م()2006عبــــدالفتاح" )
ير البرنيامج حيث أثبتت هذه الدراسات تأث( ، 20م()2009( ، "تامر محمد محمد" )9م()2008)

 داء. التعليمى باستخدام أسلوب األوامر تأثيرا  إيجابيا  على تعلم المهارات المختلفة ومستوى األ
 ( ، وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات6جدول ) دراسات  من نتائجأيضا  يتضح كما      

 –لقدم االكرة بباطن  ركلدرجات القياسات القبلية و البعدية للمجموعة الضابطة في تعلم مهارات )
لقياس ولصالح ا كرة القدم( في ضرب الكرة بالرأس من الثبات –الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي 

ن أالمجموعة الضابطة في األداء المهاري ، وهذا يشير إلى  تالميذالبعدى مما يدل على تحسن 
 حث.قيد الب كرة القدمارات  على تعلم مهإيجابيا   قد أثرت تأثيرا   أسلوب الشرح وعرض النموذج

فظي تحسن المجموعة الضابطة في مستوى األداء المهارى إلى أن الشرح الل الباحثويرجع      
ذه عتمد ه" قيد البحث "حيث ت كرة القدموأداء النموذج العملي لها تأثير إيجابي على تعلم مهارات 

ه ذج لهذ، ثم قيام المعلم بأداء النمو الطريقة على الشرح اللفظي لطريقة أداء المهارة المتعلمة 
هارة المهارة ، ثم التدرج في الخطوات التعليمية و قيام الطلبة بالممارسة والتكرار لهذه الم

 ل ذلككوممارستها والتدريب عليها ، ثم تقديم التغذية الراجعة وتصحيح األخطاء من قبل المعلم، 
هو  ا األسلوبذ، كما أن ه للمهارات قيد البحثوتعلمهم  التالميذ أدى إلى سهولة إستيعاب وفهم

 . ستخداما  في التربية الرياضيةإاألكثر 
صائيا  توجد فروق دالة إح  وبهذا نكون قد تحققنا من صحة الفرض األول الذى ينص على أنه:

، لبعدىبين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى تعلم األداء المهارى لصالح القياس ا
 أسلوب الشرح وأداءالتعرف على تأثير إستخدام  التالى نكون قد حققنا الهدف األول وهو:وب

 النموذج على تعلم األداء المهارى فى كرة القدم لتالميذ المرحلة االعدادية.
بين متوسطات درجات القياسات  يتضح( 7)وبالرجوع إلى جدول      وجود فروق دالة إحصائيا  

مهارى في إختبار األداء ال المستخدمة الوسائط المتعددةموعة التجريبية القبلية والبعدية للمج
ى يا  علإيجاب قد أثر تأثيرا  المقترح  البرنامج التعليمىولصالح القياس البعدى مما يشير إلى أن 

 . المجموعة التجريبية  تالميذلاألداء المهارى  مستوى 
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داء األ المجموعة التجريبية في إختبار بينأن تلك الفروق بين القياسين  الباحث يرى و         
 لتوضيحيةالمعلومات مقترنة بالوسائل افيه التعليمي والتي تقدم  برنامجإلى إستخدامهم الالمهارى 

 تؤدى إلي الترابط بين المعلومات المقدمة في أشكال متعددة من )نصوص وصوت ورسوم ممالها 
ب ( والتي تمكن من إستيعا واقع بحثية وغيرهاوالمؤثرات الصوتية والموسيقي وم وصور وأفالم

 شتراك أكثر من حاسة من حواس المتعلم.إالمعلومات عن طريق 
لمتزايدة ا، مواجهة األعداد  المتعلم مهارة كيفية التعلم تلك الطريقة أدت إلى إكسابكما أن      

 كثر منأنية التعامل مع ، إمكا من المتعلمين والقدرة علي إدارة مجموعة من األعمال بسرعة فائقة
لوصول ، سهولة ا يجعل المتعلم في حالة دائمة من الحيوية واإلنتباه والنشاا متعلم في وقت واحد

 ثر فىمما كان له عظيم األ علممإلي المعلم في أسرع وقت ، تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة لل
 .تحقيق تلك النتائج

( ، 91)مSoucieKatz" (1992)"سييييية وتتفيييييق هيييييذه النتيييييائج ميييييع نتيييييائج كيييييل مييييين درا 
Wilkison et all"( "1999 م)(أحمـد عبـد 45م()2003( ، "فاطمـة محمـد فليفـل" )92" ، )

( ، "منـــار صـــالح 33م()2005( ، "ســـالى محمـــد عبـــداللطيف" )7م()2005الفتـــاح حســـين" )
د" ( ، "أحمد محمد أبوزي69م()2007( ، "مدحت يحيى عبدالرحمن" )78م()2006عبدالفتاح" )

، حيييث أشيياروا إلييى أن إسييتخدام أسييلوب  (20م()2009( ، "تــامر محمــد محمــد" )9م()2008)
مليية الوسائط فائقة التداخل بما يمتلكه مين امكانييات متنوعية ومتمييزة يمكين أن تزييد مين فاعليية الع
اعليية التعليمية وأيضا  تشويق وإيجابيية الميتعلم وتحفيزه عليى أداء المهيارات المطلوبية بصيورة أكثير ف

 داخل الوحدة التعليمية وينعكس ذلك بشكل أفضل على مستوى األداء الحركى للمهارات. 
" مصــطفى بــدران، "م(1995محمــد ســعد زغلــول ويوســف محمــد كامــل" )يييذكره كيال  ميين " ا ميياذهيو  
م يمكن المعلي تكنولوجيا التعليم مع طرق وأساليب التعلم الحديثة،استخدام دمج  أن ، إلىم(1995)

تناسييبه ممييا يزيييد ميين  التيييكييل ميينهم الخبييرات  وإعطيياءقابليية الفييروق الفردييية بييين المتعلمييين ميين م
، الييتعلمجييودة  إلييىالنهاييية  فيييوتييؤدى  اإليجييابيحماسييهم ومسيياعدتهم علييى التفكييير  وإثييارةيجيابيتهم إ

 .التعليميييية األغيييراضيحقيييق مختليييف  ألسييياليب وتكنولوجييييا التعلييييم الحديثيييةسيييتخدام المعليييم إ أن أي
(59 :25-28)(،71 :19-24) 

ــدالمنعم أحمــد" محمــدويييذكر كييل ميين " ، إلييى أن الييتعلم م(1997) صــبحى حســنين" و"حمــدى عب
ة الناجح يعتمد على الكشف والتجريب والممارسة ، وتزوييد المميارس بالمعلوميات والمعيارف المتعلقي

حركيييية ، كميييا أن بنيييوع النشييياا الرياضيييى المميييارس ، اليييذى ينيييتج مييين خيييالل ممارسيييته للمهيييارات ال
 ( 261: 61النجاح الحقيقى للرياضى يتأكد فى الجمع بين الممارسة للنشاا والمعرفة. )

 "Soucie Katz"كميييييا تتفيييييق هيييييذه النتيييييائج ميييييع نتيييييائج الدراسيييييات التيييييي قيييييام بهيييييا كيييييل مييييين 
ــل" )92م()Wilkison et all( "1999(، "91م()1992) ــد فليف م( 2003( ، "فاطمــة محم
( 33م()2005( ، "سـالى محمـد عبـداللطيف" )7م()2005لفتاح حسـين" )( ، "أحمد عبد ا45)

( ، 69م()2007( ، "مـــدحت يحيـــى عبـــدالرحمن" )78م()2006، "منـــار صـــالح عبـــدالفتاح" )
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(، "مصطفى جابر 64م() 2018( ،"محمد عبد القادر الباز" )9م()2008"أحمد محمد أبوزيد" )
بإسرتخدام الوسرا ف ئا  ر  أثير البرامج التعليمية حيث أثبتت هذه الدراسات ت(  72م()2019امين")

 تأثيرا  إيجابيا  على مستوى األداء المهارى للمهارات المختلفة لتالميذ المجموعة التجريبية. التداخل 
 صائيا  توجد فروق دالة إح :وبهذا نكون قد تحققنا من صحة الفرض الثانى الذى ينص على أنه

داء مجموعة التجريبية بإستخام الوسائط المتعددة فى تعلم األبين القياسين القبلى والبعدى لل
أثير تالتعرف على  المهارى لصالح القياس البعدى ، وبالتالى نكون قد حققنا الهدف الثانى وهو:

 .عداديةالتعلم اإللكترونى على تعلم األداء المهارى فى كرة القدم لتالميذ المرحلة اإلإستخدام 
تفيوق المجموعية التجريبيية عليى المجموعية الضيابطة  الباحث( يرى 8)دول وبالرجوع إلى ج       

عين  التعليمي ، حيث يتم تقديم المهيارات الحركيية برنامجلافي مستوى األداء المهارى إلى إستخدام 
طريق أكثر من وسيط تعليمي سمعي وبصيري ، وعيرض هيذه الوسيائط بشيكل جيذاب ومشيوق أدى 

م ؤيية الواضيحة للمهيارات عين طرييق الصيور الثابتية والمتحركية والرسيو إلى إتاحة الوقت الكافي والر 
ى التوضيحية التيي تضيمن توضييح لطريقية األداء الفنيية والخطيوات التعليميية المثليى ليألداء مميا أد

ا كيان وزيادة التركيز وحثهم على بذل المزيد من الجهد العقلي والعملي ممي تالميذإلى جذب إنتباه ال
 قيد البحث . كرة القدمبيا  على تعلم مهارات له تأثيرا  إيجا

"إيمــــــان محمــــــد  ، (16م()2009) "الغريــــــب زاهــــــر" مييييييا يييييييراه وتتفييييييق هييييييذه النتيجيييييية مييييييع       
 أن التعلم المعتمد على اإلنترنت تعيددت مزايياه وصيوال  حيث أشارت إلى  ،(13) م(2003الغراب")

ب ميع ى الطاليب فيي أمياكن تواجيده بميا يتناسيإليى التعلييم اإللكترونيي اليذي ينقيل الميادة التعليميية إلي
إحتياجاتييه وقدراتييه ، خاصيية بعييد وصييول اإلنترنييت لمعظيييم أرجيياء العييالم ومييا تتميييز بييه ميين تقيييديم 

 DigitalRelationshipsمحتوى غنى بالوسائط المتعددة التفاعليية مين خيالل إقامية عالقية رقميية 
بعضيييهم اليييبعض ، وميييع  تالمييييذليميييية والمتعيييددة األطيييراف بيييين عضيييو هيئييية التيييدريس والميييادة التع

 (28: 13()9: 16).إنخفاض تكلفتها
(، "عبــد 39م() 2006"عبــد العــاطى عبــد الفتــاح الســيد")وتفييق ذلييك مييع دراسييات كييال  ميين       

والتى أشارت نتائجهم إلى أن إستخدام الوسيائط المتعيددة فيى  (40م() 2005اللطيف حسن فرج")
ليييية ا  فيييى العمليييية التعليميييية األمييير اليييذى إنعكيييس بصيييورة أكبييير عليييى فاعالتعلييييم ييييؤثر تيييأثيرا  إيجابيييي

 (121: 40()87: 39وإيجابية نتائج مخرجات التعلم.)
تيح ينتشار المتشعب الذى إليعتمد على نظام ا الوسائط المتعددةستخدام إإلى جانب ذلك ف      

جد بها لتى يأو ينتقل إلى المرحلة ا نتقال إلى المرحلة التى يرغب فى تعلمها من المهارةإلا تلميذلل
 شاركةصعوبة فى التعلم ، وهذا يجعل عملية التعلم تراعى الفروق الفردية ويصبح المتعلم أكثر م

 ستيعاب وتعلم األجزاء الصعبة من المهارة ، على العكس إوإيجابية ودافعية لمعرفة وفهم و 
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 ميذتالمما يجعل بعض ال تالميذية بين الفأسلوب األوامر ال يستطيع أن يستوعب كل الفروق الفرد
ا  ، ء جيدستيعاب هذا الجز إلديهم الدافعية أثناء تعلم أحد أجزاء المهارة والبعض اآلخر ال يهتم ب

المجموعة تالميذ وهذا اإلختالف قد أدى إلى زيادة نسبة التحسن فى المستوى المهارى لدى 
 التجريبية.

 Wilkison"(، 91)مSoucie Katz"" (1992)من دراسة  وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل    
et all"(1999)أحمد طلعت أحمد"( ، 51)م(2004) "محمد أحمد جزر"( ، 92)م" 

والتي أشارت إلى تفوق المجموعة  ( ،72م()2019"مصطفى جابر امين" )( ،6)م(2007)
لبحث ، وذلك نتيجة التجريبية على المجموعة الضابطة في نسبة التحسن للمستوى المهارى قيد ا

إلستخدام المجموعة التجريبية البرمجية التعليمية وإستخدام الكمبيوتر فى عرضها الذي ساعد فى 
شتراك أكثر من حاسة من حواس المتعلم أثناء العملية التعليمية باإلضافة إلى زيادة التشويق إ

يمى وفقا  لرغباتهم وقدراتهم واإلثارة وإقبال المتعلمين على تعلم المهارات داخل البرنامج التعل
وميولهم ، مما يؤدى إلى خلق بيئة تعليمية إيجابية وإزالة حالة الملل والسلبية التي يحسها المتعلم 

 (82: 6()67: 51()97: 92()137: 91.)في ظل األسلوب التقليدي
 ائيا  حصتوجد فروق دالة إ  :وبهذا نكون قد تحققنا من صحة الفرض الثالث الذى ينص على أنه

حصيل بين القياسين البعدى للمجموعتين الضابطة والتجريبية بإستخدام الوسائط المتعددة فى الت
نا األداء المهارى لبعض مهارات كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية وبالتالى نكون قد حقق

ئط الوساالهدف الثالث وهو: المقارنة بين تأثير اسلوب الشرح واداء النموذج وتأثير إستخدام 
 المتعددةعلى تعلم األداء المهارى فى كرة القدم لتالميذ المرحلة االعدادية.

( ، وجود فروق فى نسب التحسن بين كل من 7 ،6( وشكل )  20،21يتضح من جدول ) و      
الفيييييروق بيييييين القياسيييييين القبليييييى والبعيييييدى لمجميييييوعتى البحيييييث )المجموعييييية الضيييييابطة ، المجموعييييية 

 يرات المهارية قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية.التجريبية( فى المتغ
تفييوق نسييب التحسيين للمجموعيية التجريبييية علييى المجموعيية الضييابطة لكييل ميين  الباحــثويرجييع     

ستخدام فروق القياسين القبلى والبعدى للمجموعتين فى المتغيرات المهارية إلى البرنامج التعليمى بإ
ة تيييوى التعليميييى داخليييه بالتكاميييل والشيييمول واإليجابيييية والمرونييي، اليييذى إتسيييم المحوسيييائط المتعيييددةال

مقارنييية بيييالتعليم  كيييرة القيييدموالوضيييوح والسالسييية مميييا أدى إليييى رفيييع كفييياءة المسيييتوى المهيييارى فيييى 
 باستخدام أسلوب األوامر )الشرح والنموذج(.
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ليية توجيد فيروق ذات دال وبهـذا نكـون قـد تحققنـا مـن صـحة الفـرض الرابـع الـذى يـنص علـى انـه 
إحصيييائية بيييين نسيييبة التحسييين للمجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة فيييي المتغييييرات المهاريييية لصيييالح 

 المجموعة التجريبية .
المتغييرات المهاريية لحجم تأثير البرنامج التعليميي فيي  (2)أن قيمة ( 22ويتضح من جدول )    

 -متوسييييط -كبييييير( علييييى التييييوالي وهييييو حجييييم تييييأثير )0,10 -0,11 – 0,33بلغييييت ) قيييييد البحييييث
رات المتغييمتوسط(؛ وهذا يعني أن نسبة التباين الحقيقي للمتغيير المسيتقل )البرنيامج التعليميي( فيي 

 على التوالي.  %10، %11، %33تصل إلى  المهارية قيد البحث
 Conclusions and recommendations -اإلستنتاجات والتوصيات:

 Conclusions -:ستنتاجاتاإل-أولا:

 فــى ضــوء مجــال البحــث والهــدف منــه ، واســتناداا علــى مــا تــم مــن إجــراءات ومعالجــات        
إحصائية، وفى نطاق مجتمع البحـث وحـدود عينـة البحـث وبعـد عـرض ومناقشـة النتـائج توصـل 

 الباحث إلى اإلستنتاجات التالية :
 مستوي فى ه طعلي المجموعه الضابالمتعددة التجريبيه التي استخدمت الوسائط  المجموعةتفوق  -1

 هاري فى كرة القدم للمهارات قيد البحث.الم ل لألداءالتحصي
ى مستو ه في طعلي المجموعه الضاب المتعددةتفوق المجموعه التجريبيه التي استخدمت الوسائط   -2

  لمهارات كرة القدم قيد البحث. االداء المهاري 
نتيجة  االداء المهاري  مستوى  تجريبيه في القياس البعدي عن القياس القبلي فيلتفوق المجموعه ا  -3

 استخدام البرنامج التعليمى باستخدام الوسائط المتعددة.
 Recommendations -التوصيات : -ثانيا:

أمكن  تاجاتطبقاا لما أشارت إليه المعالجات اإلحصائية وما تم التوصل إليه من استن        
 تقديم التوصيات اآلتية:

رة بإستخدام الوسائط المتعددة فى تعلم بعض مهارات فى ك ضرورة تعميم البرنامج التعليمى
 القدم على تالميذ المرحلة اإلعدادية.

ياضية ضرورة توفير الموارد المالية لدعم األجهزة التكنولوجية الالزمة لتدريس األنشطة الر 
 0بإستخدام التقنيات التربوية داخل المعامل بمدارس المرحلة اإلعدادية 
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 ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة. رسالة ماجستير،  "سنة 12
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