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عمي أالكسائط الهتعددة عمي هستكم أداء هيارة التهرير هف تأثير برناهج تعميهي باستخداـ 
   في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة االعدادية

 اسراء هنصكر أحهد*                                                                                                

 الهقدهة:

، كتزايدا كاضحا في التطكرات العمهية كالتكنكلكجية في كافة هجاالت تشيد الحياة الهعاصرة تسارعا هعرفي ا يكها بعد يـك
الحياة، كلذلؾ أصبحت تنهية اإلهكانات البشرية كالهيارات الفكرية كالعقمية ضركرة لهكاكبة ىذه التطكرات كتربية جيؿ هف 

قبمية كاضحة الهعالـ كينتجكا كؿ جديد لهكاجية الهبتكريف كالهبدعيف ليتهكنكا هف هكاجيو الهشكالت الحياتية برؤية هست
 تحديات العصر الراىنة.

ـ( إلى ضركرة االىتهاـ بتصهيـ البراهج التعميهية كتحهيؿ الهعمكهات صكتا كصكرة إذ يقكـ ٕٗٓٓيشير كهاؿ زيتكف )
إلي عهمية التصكير  فريؽ هتكاهؿ بعهمية اإلنتاج هف كتابة الهادة العمهية ثـ تحكيميا إلي سيناريك أك نص تعميهي

عدادىا لمعرض النيائي كهازاؿ الهعمـ ىك الهسيطر عمي إنتاج البراهج كتقديهيا  كتسجيؿ الصكت كالهؤثرات الصكتية كا 
(ٕٕ :ٔٚ.) 

ـ( "أف التكنكلكجية التعميهية تهثؿ هنيجا في العهؿ كطريقة في التفكير كأسمكبا في حؿ ٕ٘ٓٓكتذكر إيناس حاهد )
ي إتباع هخطط ألسمكب الهنظكهات في تحقيؽ األىداؼ كيتككف ىذا الهخطط الهتكاهؿ هف عناصر الهشكالت، يعتهد عم

كثيرة تتداخؿ كتتفاعؿ هعا بقصد تحقيؽ أىداؼ تربكية هحددة، يستفيد ىذا األسمكب هف نتائج البحكث العمهية في السعي 
 (.ٙٗ: ٖلتحقيؽ ىذه األىداؼ بأعمى درجة هف الكفاءة كاالقتصاد في التكاليؼ" )

ـ( إلي أف الحاسب االلي يمعب دكرا كبيرا كهتناهيا في تحسيف ها يقـك بو الهعمـ هف ٕٕٔٓكها يشير إبراىيـ الفار )
عركض تعميهية هف حيث يهكف لمحاسب االلي القياـ ببرهجة عركض تعميهية، عركض ككسائط هتعددة تفاعمية كغير 

تكاهؿ لمعركض التعميهية، إضافة إلي قياـ الحاسب االلي عف طريؽ تفاعمية ،حيث يعتبر الحاسب االلي اليـك نظاـ ه
 (. ٖٕ٘: ٕبرهجيات الكسائط الهتعددة التفاعمية الهتكاهمة بإدارة تمؾ العهمية بالكاهؿ) 

ـ( إف كمهة )الكسائط الهتعددة ( تشير إلي استخداـ أكثر هف كسيطيف هف الكسائط السهعية ٕٗٓٓيرم خالد فرجكف )   
هعا ، قد ال يككف هف ضهنيا استخداـ الكهبيكتر أك يككف باستخداهو هف خالؿ عرض كدهج النصكص  كالبصرية

كالرسكهات كالصكت كالصكر بركابط كأدكات تسهح لمهستخدـ باالستقصاء كالتفاعؿ كاالبتكار كاالتصاؿ. كها تتهيز الكسائط 
حددة كاضحة لشكؿ جديد هف الكسائط يحتكم بداخمة الهتعددة عند دهجيا بطريقة هنظهة بأنيا شئ كاحد ذات هكاصفات ه

عمي الصكرة كالنص كالرسكهات كاإليحاء بالحركة هف خالؿ الرسكهات الهتحركة كالفيمـ كالمغة الهنطكقة كالهكسيقي ، 
فيسهح بظيكر كؿ هنيـ في كقت هحدد كفؽ سياؽ هدركس، كفي ضكء التنظيـ الداخمي لشكؿ حزهة ىذه الكسائط يحدد 

 (. ٕٕٔ،ٕٔٔ: ٘ٔسعي إلي إبرازه ) الجكىرم لمكسائؿ الهتعددة بؿ كتتحدد هكاصفات ها تالشكؿ 
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 تعريؼ البرناهج التعميهي :

ـ( اف البرناهج التعميهي ىك الذم يشترؾ فيو جهيع التالهيذ، كالغرض هف ىذا البرناهج ٕٔٔٓيعرفو حسف أبك عبده )   
 (.ٖٔ:ٙٙت التربية البدنية. )ىك تزكيد كؿ تمهيذ بالحد االدني هف أساسيا

 أىداؼ استخداـ الكسائط الهتعددة في هجاؿ التعميـ :

 أىداؼ تتصؿ بالهتعمـ :  - أ
تقديـ البراهج التي تعرض الخبرات العمهية التي يصعب تقديهيا في الهدرسة نظرا لسرعة تطكر نهك ىذه  -ٔ

 الهجاالت كتقديـ الهعمكهات الجديدة 
هية بيف التالهيذ ، ك االىتهاـ بالتطكر العمهي كالتقني . كأىهية ذلؾ لبناء تنهية االتجاىات كالهيكؿ العم -ٕ

 الهجتهع العربي عمي أسس عمهية 
التأكيد عمي أىهية التفكير العمهي كأسمكب عصرم في هكاجية الهشكالت كجهع الهعمكهات ، كحرية التفكير  -ٖ

 كالبعد عف التعصب كتكخي الهكضكعية كقبكؿ الرأم األخر 
 تعمؽ بالهعمـ :أىداؼ ت - ب

تزكيد الهعمهيف بالهعمكهات التي تتصؿ بكؿ جديد في هجاؿ تخصصيـ ، حتى يكاكب الهعمـ العربي عجمة  -ٔ
 التطكر في هجاؿ العمـ 

تقديـ الهكاد التعميهية التي ال تتكافر لمهعمـ في هدرستو ، هثؿ إجراء بعض التجارب الهعهمية التي تتكافر ليا  -ٕ
 (.ٕٙ-ٔٙ: ٗٔاألجيزة أك الهختبرات  ) 

كتعد الكرة الطائرة هف ضهف الهقررات الدراسية في هناىج التربية الرياضية بالهدارس كها تقررىا كزارة التربية كالتعميـ    
( دقيقة لمفترة كهف خالؿ عهؿ الباحثة ٜٓ( اسابيع بكاقع فترة كؿ اسبكع )ٙكالتي يتـ تدريسيا بهدة شير كنصؼ )

حظت قصكر في هستكم االداء الهيارم لمكرة الطائرة كها الحظت أف استخداـ األساليب كهدرسة لمتربية الرياضية ال
التكنكلكجية في التدريس الزاؿ هحدكدان لمغاية نظران لضعؼ تكافر اإلهكانات التكنكلكجية بالهدارس، األهر الذل يؤدل إلى 

الهيارة قيد البحث كبالتالي يككف التقدـ غير قصكر في تقديـ تمؾ األساليب التكنكلكجية لمهعمكهات كالهعارؼ الخاصة ب
 همحكظ في النكاحي الهيارية.

 التهرير هف أعمي لألهاـ باليديف فى الكرة الطائرة:  -ٔ
يعتبر التهرير هف اعمي هف أىـ الهيارات األساسية في الكرة الطائرة كهف دكف إعداد جيد لمكرة يصعب أداء اليجكـ     

 (.ٗٚ: ٕ٘يا ىك الخطكة األكلي نحك التقدـ كالنجاح. )الناجح كليذا فاف اتقاف ادائ
 هشكمة البحث: 

كاستنادا عمى ها تقدـ هف هبررات تدعك لمعهؿ عمى تطكير الهقررات في هجاؿ التربية الرياضية، كاألخذ بالطرؽ      
في هحاكلة لهالحقة التطكر الحديثة في التدريس، كاستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية في التعميـ كالتعمـ، كسعيا هف الباحثة 

التكنكلكجي كاالستفادة هف إنجازات العمـ كالتقنيات التكنكلكجية الحديثة كتحقيؽ التقدـ العمهي في هجاؿ تدريس الهقررات 
 التربكية بكجو عاـ، كتدريس هقرر رياضة الكرة الطائرة بشكؿ خاص. 
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ادة لهعرفة "تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الكسائط هها سبؽ تتضح هشكمة البحث الحالي في أنو هحاكلة عمهية ج   
 الهتعددة عمي هيارة التهرير هف اعمي في الكرة الطائرة عمي تمهيذات الهرحمة االعدادية".

 أىداؼ البحث:

ييدؼ البحث الي التعرؼ عمى تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة عمى هستكم اداء هيارة التهرير        
 أعمي في الكرة الطائرة  بالهرحمة االعدادية بشهاؿ سيناء. هف

 فركض البحث:

تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لمهجهكعة الضابطة في هستكم أداء هيارة التهرير هف  -ٔ
 اعمي في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة اإلعدادية لصالح القياس البعدم.

ئية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لمهجهكعة التجريبية في هستكم أداء هيارة التهرير تكجد فركؽ دالو إحصا -ٕ
 هف أعمي في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة اإلعدادية لصالح القياس البعدم.

تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف القياس البعدم لمهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في هستكم أداء هيارة التهرير  -ٖ
 مي في الكرة الطائرة لتمهيذات اإلعدادية لصالح الهجهكعة التجريبية.هف أع

 الدراسات السابقة:
ـ( بدراسة تستيدؼ تأثير استخداـ تكنكلكجيا التعميـ عمي تعمـ هيارات الكرة الطائرة ، عمي ٕٓٔٓشريؼ صالح ) -ٔ

تي تكصؿ إلييا الباحث باف ( طالب ، كاستخدـ الباحث الهنيج التجريبي ، كاىـ النتائج الٓٚٔعينة قكاهيا )
تاحة الفرصة الف يككف  ساىهت تقنية الكسائط الفائقة عمي تكفير الجيد كالكقت لمباحث في شرح الهيارات كا 

 (.ٜٔدكره ايجابيا في تصحيح األخطاء كتكجيو الهبتدئيف أثناء تطبيؽ البرناهج )
داخؿ عمي الهستكم الهيارم كالهعرفي في ـ( بدراسة تستيدؼ تأثير الكسائط فائقة التٕٕٔٓقاـ احهد طمعت )  -ٕ

طالب، كاستخدـ الباحث الهنيج التجريبي،  ٖٓالكرة الطائرة لطالب كمية التربية الرياضية، عمي عينة قكاهيا 
كاىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أف الهجهكعة التجريبية التي تـ التدريس ليا بالبرناهج التعميهي باستخداـ 

قة عمي الهجهكعة الضابطة التي تـ التدريس ليا باستخداـ أسمكب األكاهر في الهستكم الهيارم الكسائط الفائ
التهرير هف اعمي  –اإلرساؿ هف اعمي هكاجو  –كالهعرفي في الكرة الطائرة )اإلرساؿ هف أسفؿ الهكاجو 

 (.ٚلألهاـ()
تعميهي باستخداـ الكهبيكتر القائـ عمي ـ( بدراسة استيدفت تصهيـ كانتاج برناهج ٖٕٓٓقاـ فيرهاف ككنكهاف ) -ٖ

طالب،  ٓٔكتأثيره عمي الجانب الهعرفي كتعمـ هيارة االرساؿ في التنس، عمي عينة قكاهيا cai)  الكسائط الهتعددة )
 استخدـ الباحث الهنيج التجريبي، كاىـ النتائج التي تكصؿ الييا الباحث ىي أسمكب الكسائط الهتعددة لو تأثيرا ايجابيا في

 (.ٖٛاالختبارات الهيارية كالهعرفية )
ـ( بدراسة كاف اليدؼ هنيا عمي تأثير الكسائط الهتعددة التعميـ بهساعده الحاسكب ٕٓٔٓ(قاـ انتكنيك كاخركف -ٗ

كأسمكب األكاهر ، كالجهع )االكاهر الكسائط الهتعددة بهساعده الحاسب االلي( عمي تعمـ بعض قكاعد كرة السمة، استخداـ 
( طالبا، كاظيرت النتائج اف هجهكعة الكسائط الهتعددة ليا نتائج أكبر بكثير هف ٓٚالتجريبي عمي عينة قكاهيا )الهنيج 

هجهكعة اسمكب األكاهر في االختبارات األدائية كعمي العكس، فاف اسمكب األكاهر يؤثر عمي األداء في اختبار الفيديك 
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يهكف أف تتعمـ قكاعد كرة السمة هف خالؿ الكسائط الهتعددة هف خالؿ كتحسيف الطالب، كيبدك أف طالب التربية البدنية 
 (.ٖٙاستدعاء الهعمكهات كقت الحاجة لذلؾ البد هف اجراء أبحاث عمهية في ذلؾ الهجاؿ)

 التعميؽ عمى الدراسات السابقة:

 الهنيج الهستخدـ : 

ره انسب الهناىج العمهية كهالئهتو لطبيعة كىدؼ استخدهت جهيع الدراسات الهنيج التجريبي في إجراء الدراسات باعتبا   
كنكعية ىذه الدراسات كتـ إدخاؿ الهتغير التجريبي كىك تكنكلكجيا الكسائط الهتعددة كالتعرؼ عمي تأثير التكنكلكجيا عمي 

حداىها الهتغيرات األخرل كلكف اختمفت الدراسات في التصهيـ التجريبي فهنيـ هف استخدـ تصهيـ باستخداـ هجهكعتيف إ
تجريبية كاألخرل ضابطة كهنيـ هف استخدـ ثالث هجهكعات، كقد استفادت الباحثة هنيا في التكجيو بالنسبة  لمهنيج 

 الهستخدـ . 

 أىداؼ الدراسات: 

استيدفت الدارسات السابقة العربية هنيا كاالجنبية التعرؼ عمى تأثير بعض أساليب التدريس كأسمكب استخداـ     
كهقارنة بعضيا ببعض كالتعرؼ عمى تأثيرىا عمى العديد هف الهتغيرات الهعرفية كالتحصيؿ كالهعمكهات  الكسائط االلى

كالهستكل الهيارل كاالداء الفنى كهدل االستفادة هنيا في تحقيؽ األىداؼ الهختمفة لدرس التربية الرياضية هها ساعد 
 الباحثة عمى اختيار أىداؼ البحث.

 العينة :

( طالبا كطالبة كالتي تـ ٓٚٔإلى  ٓٔحيث تراكحت العينة هف )الدراسات في اختيارىا لعينة البحث هف  اتفقت أغمب    
حيث طبقت اغمب البحكث عمي عينات هف الطمبة كالطالبات  تقسيهيـ عمي الهجهكعات الضابطة كالتجريبية داخؿ البحث
 ككذلؾ غالبية الهراحؿ التعميهية في الهؤسسات التربكية. 

 ج :النتائ

اتضح لمباحثة هف خالؿ الدراسات السابقة أف هعظـ نتائج الدراسات السابقة أثبتت أف األساليب الحديثة  أفضؿ هف    
 طريقة التعمـ الهتبعة في تعمـ الهيارات الحركية في جهيع الدراسات.

 إجراءات البحث:

 هنيج البحث : -
إحداىها ضابطة كاألخرل  تجريبية لمتعرؼ عمي تأثير برناهج استخدهت الباحثة الهنيج التجريبي بتصهيـ الهجهكعتيف    

تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة عمى هستكم أداء هيارة التهرير هف اعمي في الكرة الطائرة بالهرحمة اإلعدادية بشهاؿ 
 سيناء.
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 هجتهع كعينة البحث : -
ت الصؼ الثاني االعدادم الهقيدكف بسجالت الهدرسة تـ اختيار هجتهع البحث بالطريقة العهدية العشكائية هف تمهيذا   

 ـ. ٜٕٔٓـ/ٕٛٔٓ( تمهيذة لمعاـ الدراسي ٕٓكالبالغ عددىـ )

 تجانس عينة البحث األساسية : -
( تمهيذات الصؼ ٕٓتـ إجراء التجانس عمى عينة البحث األساسية لمهجهكعة الضابطة ك التجريبية كالبالغ عددىا )   

 الثاني االعدادم. 

 (ٖالكزف (.همحؽ ) –الطكؿ  –ت النهك : ) السف هعدال -ٔ
 (ٚ( )ٜٛٛٔدرجة الذكاء : اختبار الذكاء الهصكر )صالح ،  -ٕ
 االختبارات البدنية : استخدهت الباحثة االختبارات البدنية لقياس الصفات البدنية لتمهيذات قيد البحث   -ٖ
 تجانس عينة البحث في هعدالت النهك كدرجة الذكاء . -ٗ

 (ٔجدكؿ )
 ٓٔ=ٕ=فٔفي السف كالطكؿ كالكزف كالذكاء ف مهجهكعتيف الضابطة كالتجريبيةهؿ االلتكاء لهعا

 (ٜٙ.ٓالخطأ الهعيارم لهعاهؿ االلتكاء= )
( أف هعاهؿ االلتكاء فى السف كالطكؿ كالكزف كالذكاء قد بمغ لمهجهكعة الضابطة عمى التكالي ٔؿ )يتضح هف الجدك

( حيث بمغ ٓٙ.ٓ(، )ٕٚ.ٓ-(، )ٕٗ.ٓ-(، )ٛٓ.ٓ-( كلمهجهكعة التجريبية )ٖٗ.ٓ(، )ٚ٘.ٓ-(، )ٖٔ.ٓ(، )ٜٚ.ٓ)
( هها يدؿ عمى تجانس أفراد ٖ)±يف (، كجهيع تمؾ القيـ قد انحصرت ها بيف بٜٙ.ٓالخطأ الهعيارم لهعاهؿ االلتكاء)

 الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في تمؾ الهتغيرات.
 
 تجانس عينة البحث في االختبار الهيارم : -
 
 
 
 

 ـ
 اإلحصاء      

 الهتغيرات
 كحدة
 القياس

 الهجهكعة التجريبية الهجهكعة الضابطة

 هعاهؿ الكسيط ع ± -س
 هعاهؿ الكسيط ع ± -س االلتكاء

 االلتكاء

سنة /  السف ٔ
 يـك

ٖٔ.ٔ٘ ٓ.ٖٓ ٖٔ.ٔ٘ ٓ.ٜٚ ٖٔ.ٔٙ ٓ.ٕٓ ٖٔ.ٔ٘ -ٓ.ٓٛ 

 ٕٗ.ٓ- ٓٓ.ٚ٘ٔ ٘ٚ.ٔ ٓٛ.ٙ٘ٔ ٖٔ.ٓ ٓ٘.ٙ٘ٔ ٖٕ.ٕ ٜٓ.ٙ٘ٔ سـ الطكؿ ٕ
 ٕٚ.ٓ- ٓٓ.٘٘ ٜٚ.ٕ ٕٓ.ٗ٘ ٚ٘.ٓ- ٓٓ.٘٘ ٗ٘.ٖ ٓٔ.ٗ٘ كجـ الكزف ٖ
 ٓٙ.ٓ ٓٓ.ٖٔ ٖٙ.ٕ ٓٗ.ٖٔ ٖٗ.ٓ ٓ٘.ٖٔ ٕٖ.ٕ ٓ٘.ٖٔ درجة الذكاء ٗ
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 (ٕجدكؿ )
 ٓٔ=ٕ=فٔقيد البحث                     ف التجريبية في االختبار الهيارمهعاهؿ االلتكاء لمهجهكعتيف الضابطة ك 

ث( التهرير هف ٖٓلتكاء قد بمغ لمهجهكعة الضابطة في التهرير عمى الحائط خالؿ )( أف هعاهؿ اال ٕيتضح هف الجدكؿ )
 (.ٓٓ.ٓ(. كلمهجهكعة التجريبية )ٖ٘.ٓأعمى)

 تكافؤ أفراد عينة البحث في االختبارات الهيارية :  -ٔ
 (ٖجدكؿ )

 ٓٔ=ٕ=فٔتكافؤ هجهكعتي البحث في االختبارات الهيارية قيد البحث     ف

ؽ بيف الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية قد بمغت في التهرير ( لداللة الفركu( أف قيـ هاف كيتنى )ٖيتضح هف الجدكؿ )
( كاف هستكل الداللة ٘ٓ.ٓ( عند هستكل داللة إحصائية )ٓٓ.ٖٗث( التهرير هف أعمى)ٖٓعمى الحائط خالؿ )

( هها يدؿ عمى عدـ كجكد ٘ٓ.ٓ(، كتمؾ القيهة أكبر هف هستكل داللة إحصائية )ٜ٘.ٓاإلحصائية قد بمغ عمى التكالي )
 كؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهكعتيف في تمؾ االختبار.فر 

 كسائؿ كادكات جهع البيانات الهستخدهة فى البحث :

 استهارات استطالع الرأم:
ـ ٕٛٔٓ/ٖ/ٗقاهت الباحثة بتصهيـ استهارات استطالع رأل السادة الخبراء في الفترة الزهنية هف يكـ األحد الهكافؽ     

 كذلؾ بيدؼ تحديد النقاط التالية:ٕٛٔٓ/ٖ/ٚؽ إلي يـك األربعاء الهكاف
استهارة استطالع رأم الخبراء لتحديد هككنات المياقة البدنية الخاصة بالهيارة أىـ الصفات البدنية التي يهكف  -ٔ  

 (ٗاستخداهيا قيد البحث همحؽ )

د زهف الدرس التعميهي كتحديد عدد استهارة استطالع رأم الخبراء حكؿ عدد الهدة الزهنية لمبرناهج التعميهي ك تحدي -ٕ
 (.٘الدركس التعميهية ك تحديد هكاف الجزء التعميهي )التفاعؿ هع البرهجية( في الدرس التعميهي همحؽ )

 (.ٙهمحؽ )استهارة استطالع رأم الخبراء حكؿ التكزيع الزهني لمجزء التعميهي كالتطبيقي لمهيارة الثانية  -ٖ

 إلحصاءا               ـ
 االختبار

كحدة 
 القياس

 الهجهكعة التجريبية الهجهكعة الضابطة

هعاهؿ  الكسيط ع±  -س
 االلتكاء

هعاهؿ  الكسيط ع±  -س
 االلتكاء

التهرير عمى الحائط خالؿ  ٔ
 ث( التهرير هف أعمىٖٓ)

ٛ.ٙٔ درجة
ٓ 

ٚ.ٔٓ ٔٙ.٘ٓ ٓ.ٖ٘ ٔ٘.
ٓٓ 

٘.ٗ
ٛ 

ٔ٘.ٓٓ ٓ.ٓٓ 

 اإلحصاء                 ـ
 االختبارات

 هجهكع الفركؽ هتكسط الرتب الهجهكعات
(U) 

 هستكل
 الداللة

 ٕت ٔت ٕت ٔت ٕت ٔت اإلحصائية

التهرير عمى الحائط خالؿ  ٔ
 ٜ٘.ٓ ٓٓ.ٖٗ ٓٓ.ٜٛ ٓٓ.ٕٔٔ ٓٛ.ٜ ٕٓ.ٔٔ ٓٔ ٓٔ ث( التهرير هف أعمىٖٓ)
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ـ ىذه االستهارات بعرضيا عمى هجهكعة هف أساتذة كمية التربية الرياضية لمتأكد هف كقد قاهت الباحثة بعد تصهي   
هكانية اعتهادىا عمييا في جهع بيانات البحث.       صالحيتيا العمهية كا 

 (ٗجدكؿ رقـ )
 بالهيارات قيد البحث حسب أىهيتيا النسب الهئكية آلراء السادة الخبراء حكؿ ترتيب الصفات البدنية الخاصة

 الترتيب النسب الهئكية الصفات البدنية
 ٔ %ٓٓٔ سرعة رد الفعؿ
 ٕ %ٜٓ السرعة االنتقالية
 ٖ %٘ٛ الهػػركنػػػػػػة

 ٘ %٘ٚ القكة الههيزة بالسرعة
 ٛ %٘ٙ التػػػػػكافػػػؽ

صفات البدنية ( الصفات البدنية التي تـ تحديدىا بناء عمى رأل السادة الخبراء، كقد تـ اختيار الٗيتضح هف جدكؿ )   
%( فأكثر هف رأل السادة الخبراء، حيث أصبحت الصفات البدنية التي تـ ترشيحيا  هف قبؿ ٘ٙالتي حصمت عمى نسبة )

 سيادتيـ كاآلتي:
  الرشاقة، السرعة االنتقالية، الهركنة، سرعة رد الفعؿ، التكافؽ.  

 (٘جدكؿ )
 ختبارات الهستخدهة فى البحثالنسب الهئكية آلراء السادة الخبراء حكؿ تحديد أىـ اال

 االختبارات البدنية الصفات البدنية ـ
عدد 
 النسبة الهئكية الهكافقيف

 سرعة رد الفعؿ ٔ
 %ٓٓٔ ٓٔ نمسكف لالستجابة الحركية االنتقالية
 %ٓ٘ ٘ الهسطرة لقياس زهف الرجع لمذراع
 %ٓٙ ٙ الهسطرة لمسرعة الحركية لمذراعيف

 السرعة االنتقالية ٕ

 %ٓٚ ٚ ـ هف البدء العالي ٛٔلعدك ا
 %ٓٗ ٗ ـ هف البدء العالي ٕٓالعدك 
 %ٓٓٔ ٓٔ ـ هف البدء الهتحرؾ ٖٓالعدك 

 %ٓٙ ٙ ث ٖٓالعدك لهدة 

 الهركنة ٖ
 %ٜٓ ٜ ثني الجذع أهاها هف الكقكؼ
 %ٕٓ ٕ ثني الجذع خمفا هف االنبطاح
 %ٓ٘ ٘ رفع الكتفيف هف االنبطاح

 هيزة بالسرعةالقكة اله ٗ

 %ٓٚ ٚ الكثب ثالث كثبات هتتالية
 %ٜٓ ٜ الكثب العريض هف الثبات
 %ٓٗ ٗ الكثب هف الجرم لميجـك

 %ٓ٘ ٘ الكثب العهكدم
 %ٜٓ ٜ رهي كرة السمة

٘ 
 
 

 التكافؽ

 %ٓٙ ٙ ث ٖٓتهرير كرة السمة عمي الحائط لهدة 

 %ٓٓٔ ٓٔ ث ٕ٘تهرير كرة الطائرة عمي الحائط لهدة 

 %ٜٓ ٜ ث ٖٓتهرير كرة السمة عمي األرض لهدة 

 %ٓٛ ٛ رهي كاستقباؿ الكرات عمي الحائط
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( هكافقة هعظـ الخبراء عمى جهيع االختبارات الهحددة لمدراسة، حيث كانت النسبة الهئكية ٘يتضح هف جدكؿ )    
%( بأقؿ ٜٓاريف، كقد ارتضت الباحثة نسبة )%( لعدد اختبٜٓ( اختبارات، بينها كانت نسبة )ٙ%( لعدد)ٓٓٔلمهكافقة )

 نسب يقبؿ بيا االختبارات في ىذه الدراسة. 

 أدكات قياس الصفات البدنية الخاصة بالكرة الطائرة: -ٗ
 بناء عمي رأم السادة الخبراء قاهت الباحثة بتطبيؽ االختبارات التي تقيس الصفات البدنية الهتعمقة بالبحث كىي:

 حركية كاالنتقالية.نمسكف لالستجابة ال -ٔ
 رهي كرة سمة. -ٕ
 ث(.ٕ٘تهرير كرة طائرة عمي الحائط ) -ٖ
 ـ( هف البدء الهتحرؾ.ٖٓالعدك ) -ٗ
 (.ٛثني الجذع اهاها هف الكقكؼ.همحؽ ) -٘

 
 األدكات كاألجيزة الهستخدهة فى البحث:

 حاسب االلي ) كهبيكتر (  -ٔ
 ساعة ايقاؼ  -ٕ
 شريط قياس  -ٖ
 هيزاف طبي  -ٗ
 كجكدة بالهدرسة السجالت كالقكائـ الرسهية اله -٘
 كرات طائرة  -ٙ

 شبكة كرة طائرة -ٛ     
 اختبار القدرات البدنية

 صدؽ كثبات االختبارات البدنية : -ٔ
قاهت الباحثة باالطالع عمي االبحاث السابقة التي تناكلت االختبارات البدنية قيد البحث هثؿ كؿ هف  هحهد جزر    
(، كاتضح اف قيـ )ت( الهحسكبة ٙٔـ( ) ٕٙٔٓسكيمـ) (، كراهيٕٙـ( )ٖٕٔٓ(، كهحهد قهيحة )ٕٗـ( )ٕٗٓٓ)

(، كقد استدلت الباحثة بتمؾ القيـ اليجاد قيهة ٘ٓ.ٓكالدالة عمي صدؽ تمؾ االختبارات ذات داللة احصائية عند هستكم )
ت( ـ( حيث يرم انو  يهكف التكصؿ لقيهة الصدؽ بداللة قيهة )ٖٜٛٔ( )Jaccardالصدؽ كفقا لها أشار اليو جاكارد )

 حيث: (    √) ٕالهحسكبة عف طريؽ إيجاد الجذر التربيعي اليتا 

      
 

√   (       )
 

 (ٖٜ   :ٔٚٛ  ،ٖٖٔ )    
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 (ٙجدكؿ )

 قيـ هعاهمي الصدؽ كالثبات لالختبارات البدنية قيد البحث

 اإلحصاء ـ
 االختبارات

 هعاهؿ الثبات هعاهؿ الصدؽ
 الي هف ليا هف

 ٜ٘.ٓ ٕٚ.ٓ ٜٛ.ٓ ٕٚ.ٓ نمسكف لالستجابة الحركية كاالنتقالية ٔ
 ٜٜ.ٓ ٜٚ.ٓ ٜٚ.ٓ ٚٙ.ٓ ثني الجذع اهاها هف الكقكؼ ٕ
 ٜٜ.ٓ ٔٛ.ٓ ٜٚ.ٓ ٚٙ.ٓ رهي كرة سمة ٖ
 ٜٜ.ٓ ٓٚ.ٓ ٜٗ.ٓ ٕٚ.ٓ ث(ٕ٘تهرير كرة طائرة عمي الحائط ) ٗ
 ٜٛ.ٓ ٛٛ.ٓ ٚٛ.ٓ ٘ٚ.ٓ ـ( هف البدء الهتحرؾٖٓالعدك ) ٘

( أف االختبارات البدنية قيد البحث تتهتع بقيـ عالية لهعاهمى الصدؽ كالثبات حيث تراكح هعاهؿ ٙيتضح هف جدكؿ )   
( ٜٚ.ٓ( الى )ٚٙ.ٓ( رهي كرة سمة هف )ٜٛ.ٓ( الى )ٕٚ.ٓالصدؽ الختبار نمسكف لالستجابة الحركية كاالنتقالية هف )

( الى ٘ٚ.ٓـ( هف البدء الهتحرؾ هف )ٖٓ( العدك )ٜٗ.ٓ( الى )ٕٖٚ.ٓث( هف )ٕ٘تهرير كرة طائرة عمي الحائط )
( ، كتراكح هعاهؿ الثبات لتمؾ االختبارات عمى التكالي ٜٚ.ٓ( الى )ٚٙ.ٓ( ثني الجذع اهاها هف الكقكؼ هف )ٚٛ.ٓ)

هف (، ك ٜٜ.ٓ( الى )ٓٚ.ٓ(، كهف )ٜٜ.ٓ( الى  )ٔٛ.ٓ(، كهف )ٜٜ.ٓ( الى )ٜٚ.ٓ( ، كهف )ٜ٘.ٓ( الى )ٕٚ.ٓهف)
 (.ٜٛ.ٓ( الى )ٛٛ.ٓ)

 (ٚجدكؿ )
 صدؽ كثبات االختبار الهيارم

 ـ
 اإلحصاء          

 االختبار
 

 هعاهؿ الثبات هعاهؿ الصدؽ
 الي هف الي هف

 ٜ٘.ٓ ٙٙ.ٓ ٜٚ.ٓ ٘ٛ.ٓ ث ٖٓالتهرير هف اعمي لهدة  ٔ
ى الصدؽ كالثبات حيث تراكح هعاهؿ ( أف االختبار الهيارم قيد البحث تتهتع بقيـ عالية لهعاهمٚيتضح هف جدكؿ )      

 ( ٜ٘.ٓ( الي ) ٙٙ.ٓ( كهعاهؿ الثبات يتراكح هف) ٜٚ.ٓ( الي )٘ٛ.ٓالصدؽ هف )

 الدراسة االستطالعية:

( تمهيذات هف نفس ٓٔـ عمى )ٕٛٔٓ/ٜ/ٕ٘ـ الي ٕٛٔٓ/ٜ/ٖٕقاهت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية في الفترة هف  
 ساسية، كذلؾ بيدؼ اجراء تقكيـ داخمي لمتعرؼ عمى:هجتهع البحث كخارج عينة البحث اال

 هدل كضكح البرهجية التعميهية. -ٔ
 .هدل هناسبة البرهجية لقدرات التمهيذات كهدل فيهيـ كاستعابيـ ليا  -ٕ
 آرائيـ في هدل سيكلة كصعكبة البرهجية كالهحتكل الذل تتضهنو. -ٖ
  اكتشاؼ ها بيا هف اخطاء فنية كهشكالت هختمفة. -ٗ
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 كالعهؿ بهقترحاتيـ في تطكير البرهجية التعميهية .  خذ االىتهاـ كاال -٘
 التخطيط التنفيذم:

تحديد خطة السير في دركس هحتكل البرهجية التعميهية بااللتزاـ بها كرد بالنشرة الخاصة بهنيج التربية الرياضية الكاردة 
 هف الكزارة 

 القياس القبمي : -ٗ
التجريبية ( في الهتغيرات التي قد تؤثر في نتائج  -افراد العينة )الضابطةقاهت الباحثة بإجراء القياسات القبمية عمي    

 ـ كاشتهمت عمي :ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٗـ الي  ٕٛٔٓ/ٜ/ٖٓالبحث ، كذلؾ هف يكـ االحد الي يكـ االربعاء الهكافؽ 
 ـ(. ٜٛٛٔاختبار الذكاء الهصكر ) صالح ، -الكزف (.     –الطكؿ  –هتغيرات النهك ) السف  -
  قياس الهيارة  قيد البحث. -البدنية.                            االختبارات  -
  تطبيؽ الدراسة األساسية ) تطبيؽ البرناهج التدريسي الهقترح ( -٘
 ـ الي يـك الثالثاء الهكافؽ   ٕٛٔٓ/ ٓٔ/  ٛقاهت الباحثة بتطبيؽ البرناهج الهقترح هف يكـ االثنيف الهكافؽ     
 ؽ تنفيذ البرناهج اسبكع بكاقع  درس لمهجهكعة التجريبية كدرس لمهجهكعة الضابطة.ـ ، حيث استغرٕٛٔٓ/  ٓٔ/ ٕٔ

 القياس البعدم :  -ٙ
بعد االنتياء هف تنفيذ كتطبيؽ البرناهج  قاهت الباحثة باجراء القياس البعدم عمي الهجهكعة التجريبية كالضابطة هف    

 تمهيذات العينة األساسية قيد البحث. 
 ئية :الهعالجات االحصا

لمتحقؽ هف ىدؼ البحث كاختبارا لصحة الفركض استخدهت الباحثة حزهة لمبرناهج االحصائي لمبحكث كالعمكـ    
 في الهعالجة االحصائية لمبيانات األساسية باستخداـ :  ( SPPSاالجتهاعية )

 الهتكسط الحسابي -
 الكسيط  -
 االنحراؼ الهعيارم -
 هعاهؿ االلتكاء -
 اختبار االشارة لكيمككسكف -
 (Uقيهة ) -

 عرض كهناقشة النتائج :
 عرض نتائج الفرض األكؿ كهناقشتيا : -ٔ
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 (ٛجدكؿ )
في القياسيف القبمي كالبعدل لالختبار الهيارم قيد البحث   نحراؼ الهعيارم لمهجهكعة الضابطةالهتكسط الحسابي كاال 

 ٓٔ=ٕ=فٔف
 
 
 
 
 
   

( أف الهتكسط الحسابي في القياس القبمي لالختبار الهيارم التهرير  هف أعمى، قد بمغ لمهجهكعة ٛيتضح هف الجدكؿ ) 
 ( ،هها يدؿ عمى أفضمية القياس البعدل في تمؾ االختبار.ٓٗ.ٕٓ( كفى القياس البعدل )ٓٛ.ٙٔالضابطة عمى التكالي )

 (ٜجدكؿ)
 ٓٔ=ٕ=فٔاالختبار الهيارم ألفراد الهجهكعة الضابطة ف القياسيف القبمي كالبعدم في درجةداللة الفركؽ بيف 

 (٘ٓ.ٓعند هستكل داللة إحصائية ) ٛ=  (Z)قيهة كيمككسكف الجدكلية  

ة الفركؽ بيف القياسيف القبمي الهحسكبة بتطبيؽ اختبار اإلشارة لكيمككسكف لدالل (z)( أف قيهة ٜيكضح الجدكؿ )   
ث( التهرير هف أعمى     ٖٓكالبعدم ألفراد الهجهكعة الضابطة في درجة االختبار الهيارم لمتهرير عمى الحائط خالؿ )

( بمغ ٘ٓ.ٓ(، كبهستكل داللة إحصائية أصغر هف )ٛ( الجدكلية البالغة )z( كتمؾ القيهة أصغر هف قيهة )ٙٚ.ٕ-)
 الفركؽ بيف القياسيف حقيقية كلصالح القياس البعدم ذا هتكسط الرتب األفضؿ. (،كيعنى ذلؾ أف ٔٓ.ٓ)

 هناقشة نتائج الفرض األكؿ: -ٔ
( كالخاص بتطبيؽ اختبار كيمككسكف لداللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد الهجهكعة ٜيكضح الجدكؿ )   

بعدل( كىذه الفركؽ حقيقية كلصالح القياس البعدم لمهجهكعة الضابطة إلى أف ىناؾ الفركؽ بيف القياسيف )القبمي كال
 الضابطة. 

إلى تأثير البرناهج التعميهي باستخداـ أسمكب األكاهر)الشرح  كالبعدلكترجح الباحثة الفرؽ بيف القياسيف القبمي    
هجهكعة الضابطة نتيجة كالنهكذج( عمى تحسف هستكل الهيارات األساسية في الكرة الطائرة )قيد البحث( لدل طالب ال

 لتعمـ الهيارات كههارستيا كالتدريب عمييا . 

 ـ
 االحصاء          

 االختبارات

 القياس البعدل القياس القبمي

 ع±  -س ع±  -س

ٔ 
التهرير عمى الحائط 

ث( ٖٓخالؿ )
 التهرير هف أعمى

ٔٙ.ٛٓ ٚ.ٔٓ ٕٓ.ٗٓ ٘.ٜٚ 

 اإلحصاء             ـ
 االختبارات

 هجهكع الرتب هتكسط الرتب القياسات
(Z) 

 هستكل
 الداللة

 ٕت ٔت ٕت ٔت ٕت ٔت اإلحصائية

التهرير عمى الحائط خالؿ  ٔ
 ٔٓ.ٓ ٙٚ.ٕ- ٓٓ.٘ٗ ٓٓ.ٓ ٓٓ.٘ ٓٓ.ٓ ٜ ٓ ث( التهرير هف أعمىٖٓ)
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كها ترجع أف استخداـ الطريقة التقميدية )أسمكب األكاهر( هف قبؿ الشرح هف خالؿ الشرح هف قبؿ الباحثة هع أداء    
كاهر يؤدل إلى زيادة نهكذج لمهيارة لو تأثير إيجابي عمى تعمـ الهيارات قيد البحث، فالتدريس باستخداـ أسمكب األ 

(، احهد رخا ٕٙـ()ٜٕٓٓ( كهحهد قهيحة )٘ـ()ٖٕٓٓهستكل الفرد كيتفؽ ىذا هع نتائج أبحاث كؿ هف أحهد رخا )
( كالتي تشير إلى أف األسمكب الهتبع )أسمكب ٖٗـ()ٕٚٔٓ(، كيسرا الركبى )ٓٔـ()ٕ٘ٔٓ(، الحسيني ندا )ٙـ()ٕٓٔٓ)

 داء الهتعمهيف هف الناحية الهيارية .األكاهر( لو تأثير إيجابي عمى هستكل أ

ـ( أف التدريس باستخداـ ٕٓٓٓكيتفؽ ذلؾ هع ها أشارت إليو كؿ هف ذكية كاهؿ كنكاؿ شمتكت كهيرفت خفاجة )   
أسمكب األكاهر ) الشرح كالنهكذج( يؤدل إلى زيادة هستكل الفرد نتيجة لمههارسة كاألداء الهتكرر كاالسترجاع الهباشر 

 (.ٓٛ:  ٛٔناء عهمية التعمـ )لمهعمكهات أث

ـ( البرناهج ىك الكسيمة الفعالة التي تساعد الهربيف في هجاؿ التربية الرياضية ٕ٘ٔٓكها اتفؽ هحركس هحركس )   
عمي تنفيذ هناىجيـ بأسمكب يقـك عمي األسس العمهية السميهة حيث تهكنيـ في النياية هف تحقيؽ ها يبغكف هف أىداؼ 

(ٕٖ :ٖٚ.) 

ـ( أف اإلستراتيجية التعميهية الجيدة تككف شاهمة كترتبط ارتباطا كاضحان ٕٙٔٓد أساهة سيد كعباس الجهؿ)كها أك   
 (.ٜ٘: ٜباألىداؼ التربكية كتككف جذابة ال تحقؽ الهتعة لمهتعمـ كتساعد عمى تعمهو تبعان لألسمكب الهتبع)

 كبيذا يتحقؽ الفرض األكؿ كميان كالذم ينص عمى:

و إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لمهجهكعة الضابطة في هستكم أداء هيارة التهرير هف أعمي " تكجد فركؽ دال
 في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة اإلعدادية لصالح القياس البعدم".

 ثانيان عرض كهناقشة نتائج الفرض الثاني:

 عرض نتائج الفرض الثاني

 لقبمي كالبعدم في درجة( داللة الفركؽ بيف القياسيف آٔجدكؿ )
 ٓٔ=ٕ=فٔاالختبار الهيارم ألفراد الهجهكعة التجريبية ف

 (٘ٓ.ٓعند هستكل داللة إحصائية ) ٛ=  (Z)قيهة كيمككسكف الجدكلية    
الهحسكبة بتطبيؽ اختبار اإلشارة لكيمككسكف لداللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي  (z)( أف قيهة ٓٔيكضح الجدكؿ  )   

-ث( التهرير هف أعمى    )ٖٓفي درجة االختبار الهيارم لمتهرير عمى الحائط خالؿ )كالبعدم ألفراد الهجهكعة التجريبية 
ٕ.ٛٗ.) 

                 االحصاء              ـ
 االختبارات

 هجهكع الفركؽ هتكسط الفركؽ القياسات
(Z) 

 هستكل
 الداللة

 ٕت ٔت ٕت ٔت ٕت ٔت اإلحصائية

ٔ 
التهرير عمى الحائط خالؿ 

 ٔٓ.ٓ ٗٛ.ٕ- ٓٓ.٘٘ ٓٓ.ٓ ٓ٘.٘ ٓٓ.ٓ ٓٔ ٓ ير هف أعمىث( التهر ٖٓ)
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 هناقشة نتائج الفرض الثاني: -ٔ
( الخاص بتطبيؽ اختبار اإلشارة كيمككسكف لداللة الفركؽ بيف القياسيف القبمي كالبعدم ألفراد ٓٔيشير الجدكؿ )   

ف القياسيف )القبمي كالبعدل( كىذه الفركؽ حقيقية كلصالح القياس البعدم الهجهكعة التجريبية إلى أف ىناؾ فركقان بي
 لمهجهكعة التجريبية. 

كتعزل الباحثة ظيكر تمؾ النتائج إلى  تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة في هستكم األداء الهيارل     
دث في األداء الهيارل يرجع إلى أف البرناهج التعميهي ألفراد الهجهكعة التجريبية، حيث ترل الباحثة أف التقدـ الحا

باستخداـ الكسائط الهتعددة قد ساعد التمهيذات عمى الفيـ كالتطبيؽ الجيد لمهيارات قيد البحث كاستيعابيا بصكرة أفضؿ، 
ة التجريبية إلى هها ساىـ في تحسف األداء الهيارل لمتمهيذات، كترجع ارتفاع هستكل األداء الهيارل لدل أفراد الهجهكع

أف البرناهج التعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة يتهيز بأنة قميؿ التكمفة كلو هكاصفات تستطيع عرض األصكات كالصكر 
كهعالجتيا لتحقيؽ تأثير تعميهي خاص عمى الهتعمـ كها إف إنتاج براهج هتطكرة  لمكسائط الهتعددة التي تمبي احتياجات 

 العهمية التعميهية باستخداـ تكنكلكجيا التعميـ. الهستيمؾ كالهتعمـ تنشط

كها يعهؿ البرناهج التعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة عمى تقديـ الهادة الهراد تعمهيا بصكرة شيقة كأكثر عهقان    
لهعتاد الي كبالتالي تحقيؽ تعمـ أفضؿ لمطالبة، كها تساعد الهتعمهيف هف كؿ األعهار عمى التحكؿ هف النظاـ التمقيني ا

بيئة التعمـ الكاهمة، كتجعؿ العهمية التعميهية أكثر تشكيقا كبالتالي تحقيؽ األىداؼ التعميهية الهرجكة، كأيضا تعهؿ عمى 
ثارة اىتهاهات الهتعمـ كهساعدتو عمى اكتساب الخبرات كجعميا باقية األثر، كتتككف هف ركابط فعالة تربط  جذب االنتباه كا 

شكؿ برهجية غير خطية هها يتيح التفاعؿ بيف الهتعمـ كالهادة التعميهية ، كتساعد الهتعمـ عمى  الهعمكهات يبعضيا في
 تككيف صكرة أكثر حسية عها لك استعهمت الهفردات الهجردة فقط.

( هحهد ٕٔـ()ٕٙٓٓ( تاهر عرفة )ٛـ()ٕٔٓٓكتتفؽ نتائج ىذا البحث هع نتائج أبحاث كالن هف أحهد عبدالفتاح )   
 (،ٜٔـ()ٕٓٔٓ(، شريؼ صالح )ٔـ()ٜٕٓٓ( ،إبراىيـ عمي )ٖٓ()ٕٛٓٓ(، هني عبد الهحسف )ٕٛـ()ٕٚٓٓالجندم )

( ٕٖـ()ٖٕٔٓ(، ىبة الحديدم )ٚـ()ٕٕٔٓاحهد طمعت ) (،ٜٕـ()ٕٔٔٓ(، هصطفي عمي  )ٚٔـ()ٕٓٔٓراهي فراج )
الفعاؿ في حدكث التعمـ بشكؿ أفضؿ  عمى أف استخداـ الكسائط الهتعددة في التعميـ كالبرهجيات التعميهية كاف ليا األثر

 عمى الهتعمـ.

( أف تكنكلكجيا التعميـ ٗٔـ( )ٜٕٓٓ()حسيف هكسىٔٔـ()ٜٕٓٓكها يتفؽ كؿ هف )اهيف الخكلي كضياء العزب   
كاستخداهات الحاسب االلى في التعميـ يعهؿ عمى تنهية االتجاىات كالهيكؿ العمهية بيف التالهيذ، كاالىتهاـ بالتطكر 

كالتقني، كها يكسع آفاؽ الهتعمـ كهساعدتو عمي اختيار الهينة الهناسبة كتقديس قيهة العهؿ، كها تنهي قدرة العمهي 
الهتعمـ عمي تحميؿ عناصر البيئة البشرية كالهادية كبياف العالقة بينيها كتنهي الكعي البيئي لدم الهتعمـ هها يجعمو أكثر 

لؾ يتـ باستخداـ هككنات الكسائط الهتعددة هثؿ الصكت كالصكرة كالحركة تحسسا لمهشكالت البيئية كهساىها في حميا كذ
 الحية كها أف براهج الكسائط الهتعددة أصبحت شيقة كجذابة كتؤدم إلي استكشاؼ الكثير هف اإلهكانيات الهعمكهاتية 

ة التعميهية في البرناهج التعميهي إلى أف االىتهاـ باستخداـ الكسائط الهتعددة كالبرهجي كتعزل الباحثة ظيكر تمؾ النتائج   
ساىـ في جذب انتباه الطالبات كها عهؿ عمى إثارة دافعية الطالبات نحك بذؿ هزيد هف الجيد كعدـ الشعكر بالتعب أثناء 
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عهمية التعمـ، كها أتاح لطالبات الهجهكعة التجريبية فرصة كجكد هكاقؼ هشابية لمهكاقؼ التي تكاجييـ في الهباريات 
 إلى ارتفاع الهستكل الهيارل. هها أدل

 كبيذا يتحقؽ الفرض الثاني كميان كالذم ينص عمى:

"تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف القياسيف القبمي كالبعدم لمهجهكعة التجريبية في هستكم أداء هيارة التهرير هف أعمي    
 في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة اإلعدادية لصالح القياس البعدم".

 عرض كهناقشة الفرض الثالث: ثالثان 

 عرض نتائج الفرض الثالث

 (ٔٔجدكؿ )
 الهتكسط الحسابي كاالنحراؼ الهعيارم لمهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية

     في القياس البعدم لالختبار الهيارم قيد البحث
      

 

 

 

ث( ٖٓ(  أف الهتكسط الحسابي في القياس البعدل لالختبار الهيارم التهرير عمى الحائط خالؿ)ٔٔيتضح هف الجدكؿ ) 
( هها يدؿ عمى أفضمية ٓ٘.ٓٗ( ك)ٓٗ.ٕٓي )التهرير هف أعمى قد بمغ لمهجهكعة الضابطة كالتجريبية عمى التكال

 جهكعة التجريبية في تمؾ االختبارالقياس البعدل لمه

 (ٕٔجدكؿ )
  في درجة االختبار الهيارم في القياس البعدم داللة الفركؽ بيف الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية

 (٘ٓ.ٓ( عند هستكل داللة احصائية )ٓٓ.ٖٕ( الجدكلية = )uقيهة هاف كيتني )
ة الفركؽ بيف الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية في القياس ( لداللu( أف قيـ هاف كيتنى )ٕٔيتضح هف الجدكؿ )   

( u( كىى اكبر هف قيهة هاف كيتني )ٓٓ.ٓث( التهرير هف أعمى )ٖٓفي التهرير عمى الحائط خالؿ )البعدل قد بمغت 
(، ٓٓ.ٓكاف هستكل الداللة اإلحصائية قد بمغ )( ٘ٓ.ٓعند هستكل داللة إحصائية )( ٓٓ.ٖٕالجدكلية البالغة      )

 ـ
 اإلحصاء                 

 االختبارات

 الهجهكعة التجريبية الهجهكعة الضابطة

 ع±  -س ع ± -س

التهرير عمى الحائط خالؿ  ٔ
 ث( التهرير هف أعمىٖٓ)

ٕٓ.ٗٓ ٘.ٜٚ ٗٓ.٘ٓ ٙ.ٕٓ 

 اإلحصاء ـ
 االختبارات

 هجهكع الرتب هتكسط الرتب الهجهكعات
(U) 

 هستكل 
 داللة ال

 ٕت ٔت ٕت ٔت ٕت ٔت اإلحصائية

ٔ 
التهرير عمى الحائط خالؿ 

 ٓٓ.ٓ ٓٓ.ٓ ٓٓ.٘٘ٔ ٓٓ.٘٘ ٓ٘.٘ٔ ٓ٘.٘ ٓٔ ٓٔ ث( التهرير هف أعمىٖٓ)
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هها يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهكعتيف ( ٘ٓ.ٓهستكل الداللة اإلحصائية )كتمؾ القيـ أصغر هف 
 لصالح القياس البعدل لمهجهكعة التجريبية ذات هتكسط الرتب األفضؿ فى تمؾ االختبار.

 هناقشة نتائج الفرض الثالث: -ٔ
( لداللة الفركؽ بيف الهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية uهاف كيتنى ) ( الخاص بتطبيؽ إختبارٕٔيتضح هف الجدكؿ )   

ذات داللة  فركؽفى تقييـ هستكل األداء الهيارل فى الهيارات قيد البحث، هها يدؿ عمى كجكد في القياس البعدل 
ستكل األداء الهيارل إحصائية بيف الهجهكعتيف لصالح القياس البعدل لمهجهكعة التجريبية تفكقان همحكظان كارتفاعان فى ه

 لمهيارات قيد البحث.

كتعزل الباحثة ظيكر تمؾ النتائج إلى أف البرناهج التعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة في التعميـ كالهتبع هع    
الهجهكعة التجريبية يعهؿ عمى التغمب عمى الهشكالت التي ال يستطيع التعميـ التقميدم بأسمكب األكاهر الهتبع هع 

هكعة الضابطة التغمب عمييا هثؿ عدـ هراعاة الفركؽ الفردية لمهتعمهيف كعدـ كفاية كقت التطبيؽ لكثرة تدخؿ القائـ الهج
 بالتدريس في تصحيح األخطاء التي تظير في أداء الطالبات في الهجهكعة الضابطة.

جهكعة الضابطة في هستكل األداء كأيضا تعزل الباحثة سبب تقدـ كتفكؽ أفراد الهجهكعة التجريبية عمى أفراد اله   
الهيارل إلى استخداهيـ كتنفيذىـ لمبرناهج التعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة لعمـ الهيارات قيد البحث كالذم يتهيز 
بهحتكل تعميهي شبة هتكاهؿ هف حيث تخطيط الهحتكل التعميهي كشبة هتكاهؿ هف حيث تخطيط هحتكل هقرر بصكر 

ؿ الكسائط هثؿ )النص، الصكرة، الفيديك، الصكت( كتجهع تمؾ الكسائط هع بعضيا بشكؿ هتكاهؿ عمهية كهقننة هف خال 
 هها أدل إلى تعهيؽ الهعمكهة كتأكدىا لطالبات الهجهكعة التجريبية.

ـ( إلى اف براهح الحاسب األلى التعميهية كالكسائط ٕ٘ٓٓـ(، هحهد اليادم)ٕٕٓٓكها يشير عبدالعظيـ الفرجانى)
تقدـ نكعان هف التفاعؿ بينيا كبيف الهتعمـ بها تشتهؿ عمية هف رسكهات كنصكص كصكت كفيديك، كالتي تعزز الهتعددة 

 (.ٕٚ:ٕٔ()ٕٔ:ٗٗتعمـ الهتعمـ كتعطيو التغذية الراجعة، هها يساعد في تحقيؽ األىداؼ بشكؿ أسيؿ كأفضؿ)

( شريؼ ٖٔـ()ٕٛٓٓناىدة الدليهي )(، ٕٓـ()ٕٛٓٓكيتفؽ نتائج ىذا البحث هع نتائج كؿ هف عبدالرحهف أحهد )
(، كالء ٗـ( )ٕٗٔٓ(، احهد حجاج )ٕٙـ()ٖٕٔٓ(، هحهد رزؽ )ٚـ( )ٕٕٔٓ(، ، احهد طمعت )ٜٔـ( )ٕٓٔٓصالح )

 ٖٚـ()ٖٕٓٓ()Ferman Konukman( فيرهاف ككنكهاف)ٖ٘ـ( )ٕ٘ٓٓ(،  يكسؼ يكسؼ )ٖٖـ( )ٕ٘ٔٓنعهو اهلل )
البراهج التعميهية باستخداـ الكسائط الهتعددة كبراهج الحاسب األلى  ( كالتي تكصمت إلى أفٖٛـ( )ٖٕٓٓ) ))جاردف )

 كاف ليا تأثير إيجابي عمى تعمـ هيارات األنشطة الهختمفة لصالح الهجهكعة التجريبية .

" تكجد فركؽ دالو إحصائية بيف القياس البعدم لمهجهكعتيف الضابطة كبيذا يتحقؽ الفرض الثالث كالذم ينص عمى:
 ة في هستكم أداء هيارة التهرير هف اعمي  في الكرة الطائرة لتمهيذات اإلعدادية لصالح الهجهكعة التجريبية".كالتجريبي
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 االستنتاجات:

 في ضكء نتائج البحث تكصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:

ارات األساسػية لمكػرة أف األسمكب التقميدم لو تأثير ايجابي عمى تحسيف الهستكل الهيارل لمتالهيػذ فػي تعمػـ الهيػ -ٔ
الطائرة بالهناىج الحديثة لمهرحمة اإلعدادية الصؼ الثػاني اإلعػدادم  لػدل الهجهكعػة الضػابطة كلكػف بدرجػو اقػؿ 

 هف التجريبية.
أف التعمـ باستخداـ الكسائط الهتعددة لو تأثير ايجابي كفعاؿ عمػى هسػتكل أداء الهيػارات األساسػية لمكػرة الطػائرة  -ٕ

 لمهرحمة اإلعدادية الصؼ الثاني اإلعدادم. بالهناىج الحديثة
 استخداـ التعمـ بالكسائط الهتعددة أفضؿ هف طريقو التعمـ الهتبعة في تعمـ هيارات الكرة الطائرة .  -ٖ
استخداـ الكسائط اآللي في الػتعمـ ذك فاعميػو فػي تعمػـ الهيػارات األساسػية لمكػرة الطػائرةال أف ىػذا الػتعمـ يفضػؿ  -ٗ

 ب الجهاعية.استخداهو في األلعا
 التكصيات:

 في ضكء ها أسفرت عنو نتائج البحث تكصى الباحثة بها يمي:

استخداـ الكسائط الهتعددة في تدريس الكرة الطائرة بالهناىج الحديثة لمهرحمػة اإلعداديػة الصػؼ الثػاني اإلعػدادم  -ٔ
 لها لو هف تأثير ايجابي عمى هستكل األداء كتحسيف التعمـ لدل التمهيذات.

 ـ باستخداـ الكسائط الهتعددة  في تعمـ هيارات األنشطة الرياضية في الهرحمة اإلعدادية. االىتها -ٕ
 استخداـ الكسائط الهتعددة في تدريس الهيارات األخرل التي لـ ترد في ىذه الدراسة. -ٖ
ل إجػراء الهزيػػد هػػف البحػػكث كالدراسػػات التػػي تسػػتخدـ الكسػػائط الهتعػػددة  بغػػرض التعػػرؼ عمػػى تأثيرىػػا فػػي هسػػتك  -ٗ

األداء الهيػػارم كالهتغيػػرات الهعرفيػػة كالنفسػػية كػػالقمؽ كالدافعيػػة كتقػػدير الػػذات كالفػػركؽ بػػيف التالهيػػذ فػػي رياضػػة 
 الكرة الطائرة.

 االىتهاـ بتطبيؽ أساليب التعمـ الحديثة عمى تمهيذات الهرحمة اإلعدادية الصؼ الثاني اإلعدادم. -٘
 التربية الرياضية.االىتهاـ بإنشاء هعهممتكنكلكجيا التعمـ بكميات  -ٙ
 تنظيـ دكرات تدريب لصقؿ الهدرسيف بالخدهة كتدريبيـ عمى استخداـ الكسائط الهتعددة. -ٚ

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   

592 
 

 اكالن الهراجع العربية :

ـ(، تأثير برناهج باستخداـ الكسائط الهتعددة التفاعمية عمي الدافعية كالتحصيؿ ٜٕٓٓإبراىيـ إبراىيـ عمي: ) -ٔ
ركي لمهبتدئيف في رياضة الهالكهة، رسالة دكتكراه غير هنشكرة، كمية التربية الهعرفي كهستكم األداء الح
 الرياضية، جاهعة الهنصكرة.

ـ(، تربكيات الحاسكب كتحديات هطمع القرف الحادم كالعشريف، دار الفكر ٕٕٔٓإبراىيـ عبد الككيؿ الفار: ) -ٕ
 العربي، القاىرة .

لي  التصهيـ عمي الحاسب االلي، دار النيضة العربية، ـ(، تطبيقات الحاسب اال ٕ٘ٓٓايناس هحهد حاهد: ) -ٖ
 القاىرة.

ـ(، تأثير استخداـ التعميـ الهدهج عمي تعمـ بعض هيارات الكرة الطائرة لطمبة التربية ٕٗٔٓأحهد حجاج السيد: ) -ٗ
 لقاىرة.الرياضية جاهعة األزىر، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جاهعة حمكاف، ا

ـ(، كضع برناهج لتعميـ بعض الهيارات األساسية لمهبتدئيف في الهالكهة باستخداـ ٖٕٓٓأحهد حسف رخا: ) -٘
 الكهبيكتر، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية الرياضية، جاهعة قناة السكيس.

جة أداء بعض الهيارات ـ(، تأثير استخداـ اسمكبي الييبرفيديك كالييبرهيديا عمي در ٕٓٔٓأحهد حسف رخا: ) -ٙ
 –االساسية في الهالكهة لطالب كمية التربية الرياضية"، رسالة دكتكراه، كمية التربية الرياضية ببكرسعيد )بنيف 

 بنات(، جاهعة قناة السكيس.
ـ(، تأثير الكسائط فائقة التداخؿ عمي الهستكم الهيارم كالهعرفي في الكرة الطائرة ٕٕٔٓاحهد طمعت أحهد: ) -ٚ

 كمية التربية الرياضية، رسالة دكتكراه غير هنشكرة ، كمية التربية الرياضية ، جاهعة الهنصكرة. لطالب
–ـ( التعرؼ عمي فاعمية بعض أساليب استخداـ الكهبيكتر )الكسائط الهتعددة ٕٔٓٓأحهد هحهد عبد الفتاح: ) -ٛ

هنشكرة، كمية التربية ـ /حكاجز، رسالة هاجستير غير ٓٓٔعرض الصكر( في تعمـ هسابقة -افالـ فيديك
 الرياضية لمبنيف، الزقازيؽ.

ـ(، أساليب التعميـ كالتعمـ النشط، دار العمـ كاإليهاف لمنشر ٕٙٔٓأساهة هحهد سيد، عباس حمهى الجهؿ: ) -ٜ
 كالتكزيع.

ـ(، تأثير برناهج تعميهي الكتركني هقترح عمي جكانب التعمـ لهسابقات الهيداف ٕ٘ٔٓالحسيني السيد ندا: ) -ٓٔ
 ضهار لتالهيذ الهرحمة الثانية هف التعميـ االساسي، رسالة دكتكراه، جاهعو بكرسعيد.كاله
ـ(، تكنكلكجيا التعميـ كالتدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاىرة ٜٕٓٓأهيف الخكلي كضياء الديف العزب: ) -ٔٔ
. 

ب التعمـ بعض الهيارات ـ(، بناء هنظكهة الكسائط الهتعددة كتأثيرىا عمي جكانٕٙٓٓتاهر جهاؿ عرفة: ) -ٕٔ
 االساسية لمهبتدئيف في الهبارزة، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية الرياضية ببنيا، جاهعة بنيا.

ـ(، اساسيات تدريس التربية الحركية كالبدنية، هاىي لمنشر كالتكزيع، ٕٔٔٓحسف السيد أبك عبده: ) -ٖٔ
 اإلسكندرية.

 لكسائط الهتعددة في البحث العمهي ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة.ـ(، استخداـ آٜٕٓحسيف حسف هكسي: ) -ٗٔ
 ـ(، الكسائط الهتعددة بيف التنظير كالتطبيؽ، هكتبة الفالح، الككيت.ٕٗٓٓخالد هحهد فرجكف: ) -٘ٔ
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( عمي التحصيؿ الهعرفي Vـ(، تأثير برهجية تعميهية باستخداـ خرائط شكؿ )ٕٙٔٓراهي عبدالرحهف سكيمـ: ) -ٙٔ
يارات كرة طائرة لطالب كمية التربية الرياضية ببكرسعيد، رسالة هاجستير، كمية تربية رياضية لمبنيف كتعمـ بعض ه

 كالبنات، جاهعة بكرسعيد.
ـ(،اثر برناهج  تعميهي باستراتيجية كمير )تفريد التعميـ ( باستخداـ الكسائط الهتعددة ٕٓٔٓراهي هعكض فراج: ) -ٚٔ

بدرس التربية الرياضية، رسالة هاجستير غير هنشكرة ، هعيد البحكث  عمي جكانب تعمـ بعض الهيارات الحركية
 كالدراسات العربية ، قسـ هناىج كطرؽ التدريس ، جاهعة الدكؿ العربية.

ـ(، طرؽ التدريس في التربية الرياضية، هكتبة ٕٕٓٓذكية إبراىيـ كاهؿ كنكاؿ شمتكت كهيرفت خفاجة: ) -ٛٔ
 كهطبعة اإلشعاع الفني ، اإلسكندرية.

ـ(، تأثير استخداـ تكنكلكجيا التعميـ عمي تعمـ هيارات الكرة الطائرة، رسالة ٕٓٔٓشريؼ صالح الديف هحهد: ) -ٜٔ
 هاجستير غير هنشكرة ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جاهعة حمكاف.

ي تعمـ ـ(، تأثير استخداـ الكسائط الهتعددة الرقهية كفائقة التداخؿ عمٕٛٓٓعبدالرحهف عبدالفتاح أحهد: ) -ٕٓ
 الكثب الثالثي لتالهيذ الهرحمة االعدادية، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية الرياضية، جاهعة الهنصكرة.

 ـ(، التكنكلكجيا كتطكير التعميـ، دار غريب، القاىرة. ٕٕٓٓعبدالعظيـ عبدالسالـ عبداهلل: ) -ٕٔ
 الهعمكهات كاالتصاالت، عالـ الكتب ، القاىرة.ـ(، تكنكلكجيا التعميـ في عصر ٕٗٓٓكهاؿ عبد الحهيد زيتكف: ) -ٕٕ
ـ(، براهج التدريب كالصقؿ في الحركة الكشفية ، هؤسسة عالـ الرياضة ٕ٘ٔٓهحركس هحهكد هحركس: ) -ٖٕ

 لمنشر كدار الكفاء لدنيا الطباعة ، اإلسكندرية.
تحصيؿ الهعرفي ـ(، تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الحاسب اآللي عمي هستكم الٕٗٓٓهحهد أحهد جزر: ) -ٕٗ

 كأداء بعض الهيارات األساسية في الكرة الطائرة ، كمية التربية الرياضية، جاهعة الهنصكرة.
ـ(، طرؽ تدريس األلعاب الجهاعية بيف النظرية كالتطبيؽ ، دار الكفاء لدنيا ٕٕٔٓ: )هحهد حسيف عبد الهنعـ -ٕ٘

 الطباعة كالنشر ، اإلسكندرية.
ر التعمـ االلكتركني هف خالؿ الشبكة الدكلية لمهعمكهات كالتحصيؿ الهعرفي ـ(، تأثئٖٕٓهحهد رزؽ قهيحو: ) -ٕٙ

 كهستكم أداء بعض الهيارات األساسية في الكرة الطائرة رسالة دكتكراه ،كمية التربيػة الرياضية ،جاهعة بكرسعيد.
، الدار الهصرية ـ(، افاؽ تربكية هتجددة التعمـ االلكتركني عبر شبكة االنترنتٕ٘ٓٓهحهد هحهد اليادم: ) -ٕٚ

 المبنانية، القاىرة.
ـ(، تأثير برناهج تعميهي هقترح باستخداـ الكهبيكتر عمي هستكم التحصيؿ ٕٚٓٓهحهد هصطفي الجندم: ) -ٕٛ

الهعرفي كالهيارل لدم تالهيذ الهرحمة اإلعدادية في رياضة األثقاؿ، رسالة  هاجستير غير هنشكرة ، كمية التربية 
 .الرياضية، جاهعة الهنصكرة

ـ(، استخداـ الكسائط الفائقة عمي تعمـ بعض الهيارات اليجكهية كالدفاعية في ٕٔٔٓهصطفي السيد عمي: ) -ٜٕ
 الكرة الطائرة، رسالة دكتكراه غير هنشكرة ، كمية التربية الرياضية لمبنيف، جاهعة حمكاف.

لكسائط الهتعددة عمي تعمـ ـ(، تأثير برناهج لجهباز الهكانع باستخداـ أسمكب إٛٓٓهني السيد عبد الهحسف: ) -ٖٓ
هيارة القفز فتحا عمي الهير لتمهيذات الحمقة األكلي هف التعميـ األساسي، رسالة هاجستير، كمية التربية الرياضية، جاهعة 

 طنطا.
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ـ(،تأثير استخداـ الكسائط الهتعددة في جكانب التعمـ لبعض هيارات لمكرة ٕٛٓٓناىده عبد زيد الدليهي: ) -ٖٔ
ت األكاديهية العمهية العراقية، هجمة التربية الرياضية، الهجمد العشركف، العدد الثالث، جاهعة بغداد، الطائرة، الهجال

 العراؽ.
ـ(، تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الييبرهيديا عمي التحصيؿ الهعرفي كهستكم ٖٕٔٓىبو اهلل عيد الحديدم: ) -ٕٖ

تير غير هنشكرة، كمية تربية رياضية لمبنيف كالبنات، جاهعة األداء الهيارم لمهبتدئات في الكثب الطكيؿ، رسالة هاجس
 بكرسعيد.

ـ(، تأثير برناهج تعميهي باستخداـ تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي عمي هخرجات ٕ٘ٔٓكالء عبد الفتاح نعهة اهلل: ) -ٖٖ
 ، جاهعة الهنصكرة.التعمـ في الكرة الطائرة لطالبات كمية التربية الرياضية، رسالة دكتكراه، كمية تربية رياضية 

ـ(، تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الحاسب اآللي عمي تعمـ بعض الهيارات ٕٚٔٓيسرا السيد الركبي: ) -ٖٗ
 األساسية لمهبتدئيف في بعض الرياضات القتالية، رسالة هاجستير، كمية تربية رياضية لمبنيف كالبنات، جاهعة بكرسعيد.

ج تعميهي باستخداـ بعض الكسائط الهتعددة عمي تعمـ الهيارات ـ(، تأثير برناهٕ٘ٓٓيكسؼ هحهكد يكسؼ: ) -ٖ٘
األساسية في كرة اليد لتالهيذ الهرحمة االبتدائية، رسالة هاجستير غير هنشكرة، كمية التربية الرياضية ببكرسعيد، جاهعة 

 قناة السكيس.
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 هستخمص البحث

تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة عمي هستكم أداء هيارة التهرير هف اعمي 
   في الكرة الطائرة لتمهيذات الهرحمة االعدادية

اسراء هنصكر أحهد*                                                                                                 

ييدؼ البحث الي التعرؼ عمى تأثير برناهج تعميهي باستخداـ الكسائط الهتعددة عمى هستكم اداء هيارة التهرير هف أعمي 
تـ اختيار ،  هنيج التجريبي بتصهيـ الهجهكعتيفاستخدهت الباحثة ال، هاؿ سيناءبالهرحمة االعدادية بش في الكرة الطائرة 

مهيذة لمعاـ الدراسي ( تٕٓ) فكالبالغ عددىهجتهع البحث بالطريقة العهدية العشكائية هف تمهيذات الصؼ الثاني االعدادم 
ثير ايجابي كفعاؿ عمى هستكل أداء أف التعمـ باستخداـ الكسائط الهتعددة لو تأككانت اىـ النتائج  ،ـٜٕٔٓـ/ٕٛٔٓ

 اإلعدادم. بالهرحمة الهيارات األساسية لمكرة الطائرة بالهناىج الصؼ الثاني

 الكسائط الهتعددة ، الهرحمة اإلعدادية الكمهات الهفتاحية : 
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Abstract 

 

Effect of an educational program using multimedia on level of 

performance of over passing skill of in the volleyball to junior high 

school girls 

*Asra Mansour Ahmed 

       The aim of the research is to identify effect of a multimedia-based educational 

program on the level of over passing skill of volleyball in the preparatory stage in North 

Sinai, the researcher used the experimental method two groups designك research sample 

was randomly chosen from the second grade femal pupils (n = 20) for the academic year 

2018/2019. the important results showed that learning using multimedia has a positive 

effect on the level of performance of the basic skills of volleyball in the modern curricula 

of Second Grade Preparatory Stage. 

Key words : Multimedia, Preparatory Stage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


