
 

 المهارية نواتج التعلم ستخدام المنصة التعليمية علي تأثير برنامج تعليمي با
 في الكرة الطائرة لطالبات كلية التربية الرياضية  

 
 عبد الباري . أيمن مرضيأ.م.د* 

 * أ.م.د. ايمان عبد الحليم محمد
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 البحث: ومشكلة مقدمةـ 

تقدم  ي  التقيةدو لالتويولواةدل الثدمإلدو هل  أنوا أوطدل  ل دة لدمإدمم لاتتاةم لالتتام   ي ند  أدي ال

  لمفنو  التتاةم لن اتم لالذي إتتام يةه اآلل  ب  ج لمفنو  تتاةم االسددددتتلوو اللثلسدددد مفنو  التتاةم الطمم

لةوتدلو  لالذي إتتبد الطللب ي  أي مولن دلن الثلاو لواود الطماس اصدددفو دا طو   لمفنو  التتاةم اال

أسدداوم من أسددللةب التتاةم ي  هإصددلل الطتاومو لاطتتام   لإتتطم لا  التقيةلي الثمإلو لاثلسددب لال ددبوو 

 (12:6)   التللطةو للسل طو الطتتمدم.

للا  الدغم من أن التطاةو التتاةطةو اوليه مداحانل لمسدددتوإلتنل شم تدددنمي ي  التمإم من البامان 

لو لمختافو لتطبةقلي االوتدوت ي  التتاةم امءاً من التتاةم األسلس  لحت  التتاةم الجلمت  استخماملي متيو

هال أن اسددتخماملي تطبةقلي االوتدوت ي  مجلل التتاةم الجلمت  امأي ي  ال نوا اصددوام شوإو لسدددإتو 

 ً ً  استخمملته ي  مجلل التتاةم مل شبل الجلمت  لأإضل  (26:7) .حللةل

و السددددتطداا لتطاةلي التطوإد التداوي أملد من أي مدحاو تتاةطةو   دي لتخضدددده اذم الطدحا

و داً الاتبل نل اللتتاةم الجلمت  من ولحةو   لموونل للمل أسددلسدد  ي  تثمإم مسددتقبل التمإم من الط م 

 (47:1) من ولحةو   دي.

وتد   م الةو  مت طنم وطوا لمبدلا ي  التصددددد الدشط  موونم للدملا لسددددل أان م الوطبة

لالنواتف الطثطولدو الدذمةدو لتطبةقدلتندل الطتتدمدم   لادذا الجةدل الدشط  إطدللدب ايو  مختاف من التتاةم لبد 

التيقل من   ل لسدددل ل متتمدم لاتتام لبد االمت دددلل   لالتوامدددل ااتطللةلً من أال ايلء الطتديو لشم 

اةئلي غيةو متتمدم الطصدددلدا لابث  الطتديةو هل  تبلدل الخبداي مه اآل دإن   لمذلك هل  زادي حلالته  

 (35:6) لالتطوإد   الت  تتتطم لا  التقيةلي الثمإلو لاثلسب لال بوو التللطةو للسل طه الطتتمدم.

اأن التويولواةل الثمإلو التت ت دول  دة تفوةد االاةلل الدشطةو    2018 عبدهللا الراشدد لإؤمم  

 إتتام انل الطابو ي  م سةؤدي هل  يصل حلد اةن الطدة الت اليلتئو   يللتطسك اللطدة التقاةمإو ي  التتاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات  •
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 حلوان جامعة  بالجزيرة كلية التربية الرياضية  ياضيةمناهج وطرق تدريس التربية الراستاذ مساعد بقسم  •

الطؤسددسددلي التداوإو   ل دشنم ي  التفوةد ي  التللم الخلاا    مطل إملو االل التداةو لالقل طةن لاةنل 

هل  االسددتفلدم من شوم تاك التويولواةل لتثقةم مولسددب تداوإو هإطلولً اثتطةو التثول الجوادي ي  األو طو 

وةف مه الطثةل الجدمإدم لاإجدلد اةئدلي تداوإدو أملد لدإدو لاةئدلي مدودو تتعادب لا  لدلما  التتاةطةدو لات

ال ملن لالطولن لتفسد  الطجلل لاطابو ألن إووووا متتاطةن و دةطةن م دلامةن ي  اوتلل الطتديو من   ل 

لفةمإو لالطثلدثو اسدتلطلا االمولولي الوبةدم لتاك التقيةلي الثمإلو لمل تويدم من لسدل ل متتمدم مللصدوا لا

 (23:4) لالتوامل الطبلتد.

لةوتدلو  دمج التقيةدو الثدمإلدو لالتتاةم اإلادللدغم من انود لزاام التتاةم التدلل  لالجدلمتدلي ي  

لةوتدلو  ال إدش  هل  مسدددتوي الططوي ي  ن االسدددتفلدم من أوطل  التتاةم اإلمسدددتجماته ي  التتاةم هال أ

تاةطةو امأي ي  امبو التعةداي التللطةو الطتلمددم   مطل أن الطؤسدسدلي التمسدلإدم التطوا التويولوا  لمو

ثتدلل إلةوتدلو  ليم ااتندلداي متةيدو دلن أن تي د هل  أن ادذا اليو  من التتاةم الدذي تطبةم التتاةم اإ

هل  متطابلي  لمددددو سددددواء ااتنلداي متةيو دلن أن تي د هل  أن اذا اليو  من التتاةم الذي إثتلل هل  

أل تنةئو الط م لامسدلانم لةوتدلوةو يتللو   ايلء ميلاج همتطابلي  لمدو سدواء ي  مجلل البيةو التثتةو   أل ي

 أل هلماد الطتاطةن لتماإبنم لا  اذا اليو  من التتاةم.مو الستخما  التقيةو ا ول يتلل الطنلااي ال ز

(19:7 ) 

لةوتدلوةو لتويد لاوت دددلا الطتديو اإ  ي لالطتاوملي هن التطوا الثلدث ي  تويولواةل االتصدددلال

 Wireless( لالتقم  ي  اسددتخما  التويولواةل ال سدداوةو PDAsالثواسددةب الطثطولو لاألان م الدشطةو )

لزإلدم االشبلل لا  استخما  النواتف اليقللو مل ذلك اتل البلحلةن ي  مجلل التويولواةل ضدلام الخدلل 

لذلك التقم  الذي حمث لتديه مبمأ التتاةم ي  أي مولن لي  أي  اطدة امإمم تتيلسددب مه  بةتو التصددد

 (7:5) لشت.

تدلتيدل متام لا  مدمي وجدلحيدل ي  موااندو التثدمي التداوي وتةجدو الوت ددددلا لدذا يد ن مصددددةد مجتط

ي لالتقم  الط ال ي  التقيةو الثمإلو لمل سديتخذم من شداااي مصدةدإو هزاء مل تطدحه لتويولواةل الطتاوم

 (20:3) ةلي تداوإو امإمم غةد مسبوشو لمل تتةثو من يدص ال او غةد مسبوشو أإضلً.من اتولل
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لمن أادل تطوإد أسدددددللةدب ل دة التتاةم لالتتام ي  التطاةدو التتاةطةدو لايه اوتدلاةدو الطتاطةن 

ف ل ابته   لزإلدم يللاةو هاادته لتت ةم لل مم الءي اذم المااسو لاتومل هل  الطتطابلي التداوإو لتوأة 

 (13:6) لةوتدلوةو ي  التطاةو التتاةطةو لاطدحاو الجلمتةو.اإالطيصلي التتاةطةو 

ن ايلك اوخفلض لاض  ي  مستوي األداء الطنلاي لمتوالي الحظ أ الباحثلمن   ل لطل  

يتا  الدغم من تدددددي الطندلام لتقدمإم الخطواي  لتدم  مفدلإدو الوشدت الودلي  لتتاةم الطندلااي ي  التتام 

لدمإنم هال أونم إفقدملن األداء الجةدم لاطندلااي ادللودم أل ي  الطواشف  تةدوالدا التغذذيذةلأإضددددلً  التتاةطةدو

 لضدتف القمام لا  تثمإم اتجلم  ةدان الودم ي  التثدك لاتطدإد أل الضددم السدلحمالبلء الطختافو ل

 البث  لةسالطنلااي االسددددلسددددةو شةم   من تتام لاتقلن  لي بالطللالسددددبب ي  لم  تطون   الباحثلإداه  

حمإ    ال زال اسدددتخما  الطيصدددلي التتاةطةو الباحثلي  حملد لام  هال أوهاللصدددوام الوليةو  

قدااي ماةدلي التداةدو ي  مجدلل التندم  الودم البدموةدو لالدإدلضددددو ا ددددودل لدل   ل تدماإس مق

 .لااللتطلد لا  التتاةم لن اتم من   ل الطيصلي التتاةطةو  لص م ا ول الطل د

 باسذذذتمدام المنصذذذة التعليمية  تصذذذميم برنامج تعليميمحاولة   الباحث  وفي ضذذذول ذلأ ر  

للعينذة ييذد   الكرة الطذاررة في  األسذذذذذاسذذذذذيذةبعض المهذارات لالمهذاريذة    نواتج التعلم  ومعرفذة تذيريرع علي

 .البحث 

 أهداف البحث: ـ

لاى البدولمج    تأثةدلا   لتتدل  لا  الطيصددو التتاةطةوالسددتخما     تتاةط  البث  هلى تصددطةم ادولمج   اذا  إنمل

ادلمتدو   -واةدو التداةدو الدإدلضددددةدو الفدشدو الدااتدو ا  لطدللبدليوواتج التتام الطندلاإدو ي  الودم الطدل دم 

 .ممإيو السلداي

  فروض البحث: ـ

البعدي( للمجموعة التجريبية باستخدام   –)القبلي  ينالقياسمتوسطي توجد فروق دالة إحصائيًا بين  -1
 لصالح القياس البعدي. البحث قيد  األساسيةلمهارات ل تعلم المهاريةعلي نواتج الالمنصة التعليمية  

)الطريقة   للمجموعة الضابطةالبعدي(  –)القبلي  نبين متوسطي القياسيي  توجد فروق دالة إحصائياً  -2
 .لصلل  القةلس البتمي البث  شةم  األسلسةواطنلااي ل لا  وواتج التتام الطنلاإوالتقليدية(  

لا   للمجموعتين التجريبية والضابطة  ينالبعدي نائية بين متوسطي القياسيي توجد فروق دالة إحص -3

 . لصالح المجموعة التجريبية البث  شةم  األسلسةواطنلااي ل وواتج التتام الطنلاإو

 
 :المستخدمة تالمصطلحا ـ
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  -: منصة التعليميةال -

صذذذذال والتعاون وتبادل شذذذذبكة تعلم اجتماعي مجانية توفر للمعلمين والطيب بيرة  منت ليتهي  

 (8:9) .المحتو  التعليمي وتطبيقاتت إضافت إلي الواجبات المنزلية والمنايشات 

 :ثانًيا: الدراسات السابقة

تصةةةةةةةةةورات ةعضةةةةةةةةةا   ي ة التدري  حو   بعنوان "  (8)  م2015 مهوس محمد الفالجدراسةةةةةةةةةة  -1
لدي كلية علوم و ندسةة فاعلية المنصةات التعليمية الليتترونية في رف  متةتوي التعاعا الصةعي  

التعرف علي فاعلية المنصات التعليمية الليتترونية في رف   " استهدفت الدراسة   الحاسب اآللي
 الوصةعي ، وقد اسةتخدم المنهج   متةتوي التعاعا الصةعي لدي كلية علوم و ندسةة الحاسةب اآللي

ورات ةعضةا   ي ة ان تصة ، ومن ة م النتائج  طالب كلية علوم و ندسةة الحاسةب اآللي ، العينة  
التدري  حو  فاعلية المنصةةةةةةةات التعليمية الليتترونية في رف  متةةةةةةةتوي التعاعا الصةةةةةةةعي لدي  

 .الطالب جا ت ضمن درجة تقدير متوسطة

في تنمية التحصةةةيا   Edmodoفاعلية موق  بعنوان "  (2)  م2014  ريم راشــد الوشــو دراسةةةة  -2
ا  لدي طالبات التةةةةةنة التحضةةةةةيرية الدراسةةةةةي ومهارا حا المفةةةةةتالت في مقرر مهارات التصةةةةة 

فاعلية موق  التعرف علي  " اسةةةةةةةةةةتهدفت الدراسةةةةةةةةةةة   بجامعة المام محمدبن سةةةةةةةةةةعود السةةةةةةةةةةالمية
Edmodo   في تنمية التحصةةةيا الدراسةةةي ومهارا حا المفةةةتالت في مقرر مهارات التصةةةا    ،

مدبن سةةعود  طالبات التةةنة التحضةةيرية بجامعة المام مح، العينة    الوصةةعيوقد اسةةتخدم المنهج  
في   Edmodoوجود فروق ذات دللة احصةةةةةةةةةائية فاعلية موق  ، ومن ة م النتائج    السةةةةةةةةةالمية

 .تنمية التحصيا الدراسي ومهارا حا المفتالت 

برنامج الدمو كنموذج جديد من التعلم علي بعنوان "   (13)  مTrust  2016 تواســــ دراسةةةةةةة   -3
، ومن     استطالع رةي علي النترنت من خال،  الوصعي، وقد استخدم المنهج    شبتة النترنت 

تطوير نموذج جةةةديةةةد للتعلم بةةةاعتبةةةارر عمليةةةة تلراريةةةة متعةةةددا الخطوات يتم بنةةةا  ةةا ة م النتةةةائج 
 .اجتماعياً 

اسةةةةةةةتخدام المنصةةةةةةةات بعنوان "   (14)  مYounei & Leask  2009  يوني وليســـــ دراسةةةةةةةة  -4
دور المنصةةةات اسةةةتهدفت الدراسةةةة "   التعليمية الليتترونية في المدارس والجامعات في بريطانيا

، ومن ة م النتائج   الوصةةةةةةةعي، وقد اسةةةةةةةتخدم المنهج  في العملية التعليمية    التعليمية الليتترونية
ةن المعلمين بحةاجةة إلي التطوير المهني المتةةةةةةةةةةةةةةتمر ةيمةا يتعلب بميةادا معرفتهم بةالمنصةةةةةةةةةةةةةةات 

الةدعم يير متوفر وقةت الحةاجةة في  التعليميةة الليتترونيةة من النةاحيةة العنيةة والتروويةة وللن  ة ا
المدارس بينما في الجامعات متوفر بفةةةتا دائم ، الدور اليجابي للمنصةةةات التعليمية في  يادا 

 .مفاركة الطالب وتباد  المعلومات و يادا دافعيتهم نحو التعلم
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 إجراءات البحث:

 :  : منهج البحث أولا 

لطبيعة هذع الدراسذذذذة د ويد اسذذذذتعان بيحد   رمتتلمي  المنهج التجريبي نظرا   الباحثم  اسذذذذتمد 

 .القبلي والبعد   القياس  مستمدما    احداهما تجريبية واآلمر  ضابطة  التجريبية لمجموعتينالتصميمات  

ا   مجتمع البحث::  ثانيا

طذالبذات القريذة الرابعذة بكليذة التربيذة الريذاضذذذذية تم امتيذار مجتم  البحذث بذالطريقذة العمذديذة من  

 .( طالبة96م والبالغ عددهن )2019/2020لسادات للعام الجامعي جامعة مدينة ا

ا : عينة البحث  :ثالثا

( 50)  وبلغ عددهنطالبات مجتم  البحث تم إمتيار العينة األسذذذذاسذذذذية بالطريقة العمدية من  

( طالبة 40وبلغ حجم عينة الدراسذة اسسذتطيعية )د  البحث ٪ من إجمالى مجتم   52.08بنسذبة    طالبة

٪ من إجمالى مجتم  البحث ومن مارج عينة البحث األسذاسذية وذلأ لحسذاب المعاميت 41.67بنسذبة  

وتم إمتيار عينة (  easy class)  التعليمي باسذذذذتمدام المنصذذذذات التعليميةالعلميةد وتجريب البرنامج  

 كالتالى:د وتقسيمها إلى مجموعتين  البحث بالطريقة العشوارية

 .طالبة( 25د وعددها )صات التعليمية المنتستمدم : المجموعة التجريبية -

 .طالبة( 25وعددها ) اسسلوب التقليدى "الشرح والعرض": تستمدم المجموعة الضابطة -

٪ من 93.75بنسذذبة    ( طالبة90)وبذلأ إشذذتمل حجم عينة الدراسذذة األسذذاسذذية واسسذذتطيعية على  

 إجمالى مجتم  البحث.

 تجانس عينة البحث:

للتذيكذد من ويوعهذا   طذالبذة( 90بحذث ككذل والبذالغ عذددهذا )جذانس لعينذة البذييجذاد الت البااحاثويذد يذام 

 ما يوضذذذحت( وذلأ الذكال اللقظي  –  الوزن  –الطول    –في متغيرات )السذذذن  المنحنى اسعتدالىتحت  

 (.1جدول )

ألفراد عينذة المهذاريذة و البذدنيذةالمتغيرات في بذييجذاد التجذانس لعينذة البحذث  البااحاثيذام كذذلذأ 

 .( 2جدول )  ا يوضحتالبحث وذلأ م
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 (  1جدول ) 

 التوصيف اإلحصائي ألفراد عينة البحث في متغيرات

 90ن=                               " الذكاء اللفظي  –  الطول ا الوزن  –السن "                                 

 وحدة القياس المتغيرات
النحراف   مقاييس النزعة المركزية

 المعياري
 اءاللتو

 الوسيط المتوسط

 0.14 0.69 21.04 21.18 السنة  السن 

 0.07 2.53 160.81 161.52 السنتمتر الطول 

 0.48 1.73 75.32 76.15 الكيلو جرام  الوزن 

 0.48- 3.75 96.00 95.40 درجة  الذكال اللقظي 

 –  زنالو -الطول    –السذذذذن    ( تجانس  فراد عينة البحث في متغيرات " 1جدول )  يتضذذذذ  من   

( مما يعني إعتدالية 3لتلأ المتغيرات تنحصذر بين )      ن ييم معاميت االلتوال" د حيث  الذكال القظي  

 .راد عينة البحث في تلأ المتغيرات توزي   ف

 

 (  2جدول ) 
 والمهارية  البدنية  ختباراتالإلحصائي ألفوا  عينة البحث في االتوصيف ا

 90ن=                                                                                                           

 والمهارية يةالختبارات البدن
وحدة 

 القياس

النحراف   مقاييس النزعة المركزية

 المعياري
 اللتواء

 الوسيط المتوسط

 0.19 0.62 1.00 1.19 متر الوثب العريض

 0.11 0.08 0.22 0.24 سم الوثب العمودي

 0.56 0.94 3.00 3.28 متر باليدين كجم(2) دفع كرة طبية

 0.47 0.61 2.60 2.91 متر باليد اليمنيكجم( 2)دفع كرة طبية 

 0.38 0.53 2.25 2.47 متر باليد اليسريكجم(2)دفع كرة طبية

 الضرب الساحق
 0.41 0.71 1.00 1.45 درجة  مستقيم

 0.37 0.62 2.10 2.30 درجة  قطري

 0.48 0.77 2.50 2.65 درجة  الصدحائط 
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 0.16 0.13 0.50 0.60 درجة  عليرسال من أاإل

  حةد  أن شةم لالطندلاإدو   البدموةدو تبدلااي  ال ي  ا( تجدلوس أيداد لةيدو البثد   2إتضدددد  من الجدملل ) 

داد  ( مطدل إتي  هلتدمالةدو توزإه أي3تيثصددددد اةن )   اال تبدلااي البدموةدو لالطندلاإو  ةه  متدلم ي االلتواء لجط

 .لةيو البث  ي  تاك اال تبلااي

 تكافؤ العينة : -

للتيكد من تقارب المسذذتويات بين مجموعتي البحث د تم ضذذبط المتغيرات ذات العيية بين مجموعتي 

حت الجدول التالي :  البحث د وهو ما يوض ِّ

 (  3جدول ) 
 المستخدمة  في االختبارات متوسطات القياسات القبلية الله الفووق بين  

 25= 2=ن1ن                 للمجموعتين التجويبية والضابطة                                    

 ة والمهاريةالبدنيختبارات الا
وحدة 
 القياس

متوسط   الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية
 الفروق 
 ) م ف ( 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 0.14 0.05 0.52 1.00 0.58 1.05 متر وثب العريضال

 0.08 0.02- 0.07 0.23 0.06 0.21 سم الوثب العمودي

 0.21 0.09- 0.91 3.10 0.89 3.01 متر باليدينكجم( 2)دفع كرة طبية 

 0.19 0.07- 0.60 2.90 0.59 2.83 متر باليد اليمني كجم 2كرة طبيةدفع 

 0.28 0.08- 0.54 2.48 0.48 2.40 متر باليد اليسريكجم 2دفع كرة طبية 

 الضرب الساحق
 0.28 0.08 0.56 1.32 0.61 1.40 درجة  مستقيم

 0.53 0.22 0.59 2.25 0.67 2.47 درجة  قطري

 0.49 0.18 0.64 2.42 0.71 2.60 درجة  حائط الصد

 0.17 0.07 0.12 0.58 0.18 0.65 درجة  رسال من أعلياإل

 2.07( =  0.05* شةطو " ي " الجمللةو ليم مستوى متيوإو ) 

البموةو " ي " الجمللةو  ي  اطةدده الطتعةداي   <أن شةطددو " ي " الطثسواو  (   3) ضدد  من اددملل إت

 مطل إمل لادى لم  لاود يدلة دالو هحصل ةلً مطل إتيى التوليدؤ اةن مجطولت  البثد . لالطنلاإو

 أدوات ووسائل جمع البيانات : -

 :األدوات والوسارل التاليةستمدام تم ابهذا البحث  ت المتعلقةلجم  البيانات والمعلوما

 المسح المرجعي : -1

 -بيجرال مس  للدراسات والمراج  العلمية المتمصصة في لعبة الكرة الطاررة وذلأ بهدف: الباحثيام 

 .تتناسب م  عينة البحث  التيالمهارية  تمرينات البالماصة  المتغيرات تحديد وحصر  - 

 .تتناسب م  عينة البحث  تيال البدنيةمتبارات الا تحديد وحصر -ب 
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 .التي تتناسب م  عينة البحث  االمتبارات المهارية تحديد وحصر -ج

 .د وحصر محتويات البرنامج التعليميتحدي -د 

 

 

 المقابالت الشخصية : -2

(   3  مبرال في مجال الكرة الطاررة وعددهم )اسذذتطير ر ى البتصذذميم اسذذتمارات   الباحثيام  

 :لتحديد وذلأ  ( 1مرفق ) مبرال 

 .تتناسب م  عينة البحث  التي البدنيةبارات متالا -

 ( 6مرفق )  طبيعة البحث.التي تتناسب م  المهارية االمتبارات  -

 األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث: -3

  -تم استخما  األدلاي لاألان م التللةو :

 .حل ل ل بلتةد   تدإل لاقةلس   مة ان الوتدلو  لقةلس الوزن   انلز الدإستلمةتد لقةلس الطول -

 سللو هإقلل لقةلس ال من.  ميقاو لاى الثل ل تماإج    شلوووةو ماتب مدم  ل دم   مداي  ل دم -

 :البحث اتاستمار -4

 :يل البيانات الخاصة بأفراد البحثاستمارات تسج -

البسددل و  اتصددطةم اسددتطلااي لتسددجةل القةلسددلي الخلمددو اللبث  اثة  تتوايد يةنل الباحثشل  

 : إا لسنولو دشو التسجةل من أال تجطةه البةلولي لامللتنل تطنةماً لطتللجتنل هحصل ةلً لاى مطل 

 (. الذملء الاف   – الوزن –الطول  –ي  متعةداي )السن  تةيوشةلسلي ال استطلام تسجةل -

 ( 4 ) مرفق. الطنلاإول البموةو تبلااي ال اي   تةيوتسجةل شةلسلي الاستطلام  -    

 :االختبارات المستخدمة -5

 البموةو   تبلاايال لتثمإم اا اداء مسد  لامااسدلي السدلاقو لالطدااه التاطةو الطتخصدصدو   الباحثشل  

الل  يةنل الثذل لاإضليو اطل إيلسب اأي   (2مرفق )  ثم شل  اوضتنل ي  استطلام  شةم البث     لالطنلاإو

 (1مرفق ) .الودم الطل دم(  بداء ي  مجلل 3الخبةد   لتم لدضنل لا  )

ا   :ت العلمية لالختبارات المستخدمة: المعامال رابعا

 -:والمهارية البدنيةختبارات لصدق ا -1

لن  دإم حسددلم مددمة التطلإ  لالذملء الاف     لالطنلاإو  البموةو تبلااي  التم حسددلم مددمة ا

   لالداةه األدوى لطجطولو لاحمم"اطدإقو الطقلاوو الطديةو" لالذي إتتطم لاى مقلاوددددو الداةه األلاى  

 /  9  /  18  األااتلءلذلك إو   من مجتطه البث  ل لال التةيو األسدددلسدددةو     للبو(  40)  تطلل الطجطولو

الداةه   لالجملل التلل  إوضد  داللو الفدلة اةن   اواةو التداةو الدإلضدةو المتو ممإيو السدلداي    2019

 .لالذملء الاف   لالطنلاإو ةوالبمو تبلااي الي  ا األلاى لالداةه األدوى
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 (  4جدول ) 

 ختبارات في ال   الربيع األعلي والربيع األدنيدللة الفروق بين 

 والذكاء اللفظي والمهارية   البدنية
 10=  2= ن  1ن 

 الختبارات
وحدة 

 القياس

 ربيع األدنيال ربيع األعليال
 متوسط الفروق

 ) م ف ( 

قيمة "ت" 

 المحسوبة
 

 ع س ع س

 17.31 16.15 2.15 86.40 2.75 102.55 درجة  الذكاء اللفظي

 4.59 0.53 0.53 0.98 0.88 1.51 متر الوثب العريض

 4.07 0.09 0.07 0.20 0.14 0.29 سم وثب العموديال

 5.24 0.79 0.81 2.83 1.16 3.62 متر دفع كرة طبية باليدين 

 3.82 0.42 0.59 2.74 0.92 3.16 متر دفع كرة طبية باليد اليمني

 3.93 0.48 0.61 2.21 0.74 2.69 متر دفع كرة طبية باليد اليسري

 الضرب الساحق
 6.34 0.79 0.78 1.09 0.93 1.88 درجة  مستقيم

 6.26 0.77 0.63 2.17 0.70 2.94 درجة  قطري

 4.33 0.58 0.76 2.49 0.86 3.07 درجة  حائط الصد

 5.62 0.73 0.10 0.42 0.22 1.15 درجة  اإلرسال من أعلي

 (1.83)( =  0.05" الجدولية عند مستو  داللة ) ت ييمة " 

ي    لالداةه األدو   داةه األلا اةن ال  وداللو هحصدل ةذاي ( لاود يدلة   4إتضد  من املل ) 

" الطثسدددواو أمبد من شةطتنل الجمللةو  ي    حة  أن شةم "لالذملء الاف     ولالطنلاإ  البموةو تبلااي  الا

( مطدل إدمل لاى أن ادذم اال تبدلااي تسددددتطةه التطةة  اةن األيداد لادذا إتيى 0.05داللدو )ليدم مسددددتوى  

 ممة اذم اال تبلااي.

 :مهاريةوال البدنيةختبارات لثبات ا -2

إقدو تطبةم ادلسددددتخدما   دلالدذمدلء الاف    لالطندلاإدو البدموةدو تبدلااي الد متدلمدل ثبدلي اتم هإجدل

من مجتطه (  دللبدلي 10)للدمدادل   االسددددتط لةدو تةيدو ال( لاى   test–retest)   هاال تبدلا لهلدلدم تطبةقد 

)مجطولو الداةه لمو اللصمة وتل ج اال تبلااي الخ الباحث  لشم التبد    ث  ل لال التةيو األسدلسدةوالب

اطلدلادو التطبةم األلل   لشدم شدل  اد لدلدم تطبةم اال تبدلااي تثدت وفس ال دلل لايفس التتاةطدلي األلا (  
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اواةدو التداةدو الدإدلضددددةدو ادلمتدو    2019 / 9 / 25 األااتدلءالتطبةم األلل لذلدك إو   من ( أإدل 7اتدم )

 .  لالجملل التلل  إوض  متلم ي االاتبل  اةن التطبةقةن األلل لالللو  ممإيو السلداي 

 

 

 (  5جدول ) 

 والذكاء اللفظي  مهاريةوال البدنية  ختبارات اللمعامل الثبات 
 10=  2= ن  1ن                                                                                          

 
 الختبارات

وحدة 
 القياس

متوسط  التطبيق الثاني التطبيق األول
 الفروق
 ) م ف (

" رقيمة "
 المحسوبة

 
 ع س ع س

 0.96 0.15 2.55 102.70 2.75 102.55 درجة  الذكاء اللفظي

 0.89 0.07- 0.96 1.58 0.88 1.51 متر الوثب العريض

 0.95 0.01 0.15 0.30 0.14 0.29 سم الوثب العمودي

 0.90 0.12 1.20 3.74 1.16 3.62 متر دفع كرة طبية باليدين 

 0.88 0.15 0.98 3.31 0.92 3.16 متر دفع كرة طبية باليد اليمني 

 0.94 0.16 0.79 2.85 0.74 2.69 متر دفع كرة طبية باليد اليسري 

 الضرب الساحق
 0.91 0.09 0.99 1.97 0.93 1.88 درجة  مستقيم

 0.92 0.08 0.78 3.02 0.70 2.94 درجة  قطري

 0.88 0.15 0.88 3.22 0.86 3.07 درجة  حائط الصد

 0.90 0.11 0.24 1.26 0.22 1.15 درجة  اإلرسال من أعلي

 (0.83)( =  0.05" الجدولية عند مستو  داللة ) ر ييمة "

اةن التطبةقةن األلل لالللو  ي    لم  لاود يدلة ذاي داللو هحصددل ةو(  5 املل )  إتضدد  من

 .مطل إمل لا  تطته اذم اال تبلااي اطتلم ي ثبلي لللةولالذملء الاف    ولالطنلاإ البموةو تبلااي الا
 :المقترح التعليميالبرنامج  :خامسا  

 :عليميتصميم البرنامج التخطوات   -1

( easy class)  لةوتدلوةواإ  الطيصددلي التتاةطةوالسددتخما     التتاةط ه البدولمج  اوضدد  الباحثشل  

البدولمج لاى األسددددس  الباحثلضه   ذلكليى ضوء   لاتةيو شةم البث    اتض الطنلااي األسلسةو  لتتاةم

 لالخطواي اآلتةو:

 ةن يتناسب محتوار م  الهدف من البرنامج.  •

 للتعلم.   يتمح باستثارا دافعيتهنتتحدى محتويات البرنامج قدراتهم بما ةن  •

 الال مة لتنعي  البرنامج. ت توفير المتان المناسب واإلمتانيا •
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 . من والتالمة عند تطبيقهمراعاا عواما األ •

 . مج عاما التفويب واإلثارامراعاا ةن يحقب البرنا •

 ةن يتميم البرنامج بالبتاطة والتنوع.  •

 مراعاا التدرج من التها إلى الصعب. •

 
 :م البرنامجتصمي  -2

ي  ضددوء مل أتددلاي هلةو الطدااه التاطةو لالمااسددلي السددلاقو تم تصددطةم البدولمج الطقتدي ليقلً لاخطواي 

 -التللةو:

 تحديد الهدف من البرنامج المقترح: -أ

وواتج لا     لةوتدلوةوالطيصددددو التتاةطةو اإطقتدي هل  متديو تأثةد اسددددتخما  إنمل البدولمج ال •

 .لتةيو البث  األسلسةو مستوي أداء اتض الطنلااي لالتتاةم الطنلاإو 

 :مجنامحتوى البر -ب  

دا ل الج ء   تتاةطلي(  -يةمإوالي    –مدددوا  لدض الطثتوي اللوسدددل ل الطتتمدم ) لمج لاى وأتدددتطل البد

 الد ةس  

 - لبونامج المقتوح:التوزيع الزمني ل -

ةسبوعيًا ةي ةن   وحدا 2بواق    ابي( ةس10بإعداد البرنامج التعليمى بحيث يفتما على ) الباحثقام 
بالبحث خال    المحتوي بينما يتم تطبيب    ق ،90ن الوحدا   م   ،  تعليمية  ( وحدا20البرنامج يفتما على ) 

تعليمية إلتقانها وتحتين   ( مهارات 3ويفتما البرنامج على )ق 35بالوحدا و منها  التحضيري   الجم 
 . امج المقترحللبرن األدا  ، والجدو  يوضح التو ي  الممني

 ( 6جدول )
 المقتوح التعليمي التوزيع الزمني للبونامج 

 التوزيع الزمني  المحتوى م

 10 عدد األسابيع 1

 2 عدد الوحدات التعليمية في األسبوع  

 20 عدد الوحدات التعليمية ككل  3

4  

 زمن التطبيق في الوحدة

 ق   90
 ق تهدئة5 ق إحماء10

 بيق تمرينات البحثق  تط 40 نموذجو شرحق  35

 الزمن الكلى للبرنامج 5

 ق  1800

 

ا   : اختيار المساعدين: سادسا
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تم تتدإفنم    لشدم   الدإدلضددددةدو  للنةئدو الطتدللودو اواةدو التداةدواد   دهث ث مسددددللدمإن من زم  البداحدثا تدلا 

يضد ً لن     الطنلاإول  اي البموةو تبلاالمن حة  متطابلي القةلس لمةفةو أداء ا هاجواوب البث  لأاماي

 ت لإمام اللطتلال الخلمو اأإو استفسلااي توااننم أثيلء تطبةم البث .

 

 

 

ا   : الدراسة الستطالعية: سابعا

 الباحثالنمل األسدلسد  من هاداء المااسدلي االسدتط لةو او التتدل لا  الصدتوالي الت  شم توااه  

  المااسدو اي لاألان م الطسدتخممو يلهاداء الطتلم ي التاطةو ل  تبلااي الطسدتخممو لميلسدبو األدل

 .لمجولتطبةم اتض لحماي البد

ا   : خطوات تطبيق البحث: ثامنا

 :القياسات القبلية -1

لهإجدلد التجدلوس لتةيدو لالضددددلاطدو البثد  التجدإبةدو  ت اد اداء القةدلس القبا  لطجطول البداحدثشدل  

القةدلس القبا  لاطتعةداي  ( لهاداء الدذمدلء الاف    -الوزن –الطول   –البثد  ي  متعةداي ) السددددن 

 . 2019/ 9 / 28 لسبت إو  او الطنلاإ

 :تنفيذ التجربة األساسية -2

 12 / 11 ااتدلءاأل    هلى إو  2019/ 10 / 6 ألحدم من إو  ا تاةط لمج التود اتطبةم البد البداحدثشدل  

 .لاةه( أس10) تاةط لمج التو    لملوت ممم البد2019/

 القياس البعدي: -3

ا اداء القةلسددددلي البتمإو لتةيو البث   الباحثطثمدم لتيفةذ التجداو األسددددلسددددةو شل  اتم اوتنلء الطمم ال

أن إتم هاداء القةلسدددلي البتمإو  الباحثلشم االى    2019/  12 /  14  سدددبتإو  ال  الطنلاإولاطتعةداي  

 تثت وفس ال دلل الت  تم هاداء القةلسلي القباةو يةنل.

ا   :: أماكن التطبيق وإجراء القياساتتاسعا

 ي التاطةو لاتةيو الطتلم  هاداء شةلسدددلي   للمج  ولتطبةم البد  تم هاداء القةلسدددلي القباةو لالبتمإو  

 .اواةو التداةو الدإلضةو المتو ممإيو السلداي  االستط لةو

 اإلحصائية: اتعاشراا: المعالج

 ي :  الطتللجو اإحصل ةو تطلات 

 "االلتواء ي ثدال الطتةلاي د متلم الود اإحصلء الومف  "مقلإةس الي لو الطدم إو د ا 

 .( T. test )د ا تبلا " ي "                د متلمل االاتبل  لثسلم ثبلي اال تبلااي البموةو لالطنلاإو. 

 د وسبو التثسن اواسطو اليسب الطئوإو.                                      د تثاةل التبلإن ي  اتجلم لاحم.  
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 -:ومناقشة النتائجعرض 
 (  7جدول ) 

 للمجموعة  البعدي ( – دللة الفروق بين متوسطي القياسين ) القبلي 

 مهارية ال لختبارات التجريبية في ا
 25=  ن                                                                                        

 الختبارات
توسط  م قياس البعديال قياس القبليال

 الفروق 
 ) م ف ( 

قيمة "ت"  
 المحسوبة 

 نسبة التحسن 
 ع س ع س %

 الضرب الساحق
 % 207.86 * 9.64 2.91 1.87 4.31 0.61 1.40 مستقيم

 % 169.23 * 7.52 4.18 2.01 6.65 0.67 2.47 قطري

 % 161.15 * 8.77 4.19 2.13 6.79 0.71 2.60 حائط الصد

 % 490.77 * 12.44 3.19 1.19 3.84 0.18 0.65 رسال من أعلياإل

 (1.83)( =  0.05" الجدولية عند مستو  داللة ) فييمة " 

( وجود فروق دالة إحصذذذاريا  بين متوسذذذطي القياسذذذين القبلي والبعد    7جدول ) يتضذذذ  من  

حيث كانت ييمة ) ت   ةالمهاريعينة البحث في المتغيرات  لصذذذال  القياس البعد  لللمجموعة التجريبية  

  .( 0.05 علي من ييم ) ت ( الجدولية عند مستو  معنوية ) ( المحسوبة 
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 (  1شكل ) 

 المتغيرات المهارية 

 

 

 

 (  8جدول ) 

 للمجموعة  البعدي ( – دللة الفروق بين متوسطي القياسين ) القبلي 

 المهارية ختبارات لالضابطة في ا
 25=  ن                                                                                         

 الختبارات
متوسط   قياس البعديال قياس القبليال

 الفروق 
 ) م ف ( 

قيمة "ت"  
 المحسوبة 

نسبة  
 التحسن 

 ع س ع س %

 الضرب الساحق
 % 53.79 * 3.85 0.71 0.84 2.03 0.56 1.32 مستقيم

 % 41.78 * 3.08 0.94 0.72 3.19 0.59 2.25 قطري

 % 38.84 * 2.47 0.94 0.90 3.36 0.64 2.42 حائط الصد

 % 75.86 * 4.25 0.44 0.34 1.02 0.12 0.58 رسال من أعلياإل

 (1.83)( =  0.05" الجدولية عند مستو  داللة ) فييمة " 

( وجود فروق دالة إحصذذذاريا  بين متوسذذذطي القياسذذذين القبلي والبعد    8جدول ) يتضذذذ  من  

حيث كانت ييمة ) ت (   ةالمهاريعينة البحث في المتغيرات  للصال  القياس البعد   للمجموعة الضابطة  

  .( 0.05المحسوبة  علي من ييم ) ت ( الجدولية عند مستو  معنوية ) 
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داللة الفروق بين متوسطي القياسين )االقبلي- البعدي( للمجموعة التجريبية

قبلي قياس ال ال

قياس البعدي ال

القياس القبلي 1.42.472.60.65

القياس البعدي 4.316.656.793.84

ارسالحائط صدضرب قطريضرب مستقيم
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 (  2شكل ) 

 المتغيرات المهارية 

 

 

 (  9جدول ) 

 للمجموعتين دللة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين 

 لمهارية الختبارات الضابطة ( في ا - ) التجريبية 
 25=  2= ن  1ن                                                                                        

 الختبارات

مجموعة  ال
 التجريبية

مجموعة  ال
 الضابطة

متوسط  
 الفروق 
 ) م ف ( 

قيمة "ت"  
 المحسوبة 

 نسبة التحسن 
% 

 ع س ع س

 الضرب الساحق
 % 112.32 * 6.89 2.28 0.84 2.03 1.87 4.31 مستقيم

 % 108.46 * 5.90 3.46 0.72 3.19 2.01 6.65 قطري

 % 102.08 * 7.93 3.43 0.90 3.36 2.13 6.79 حائط الصد

 % 276.47 * 11.37 2.82 0.34 1.02 1.19 3.84 اإلرسال من أعلي

 (1.83)( =  0.05" الجدولية عند مستو  داللة ) فييمة " 

ين للمجموعتين البعدييا  بين متوسذطي القياسذين  فروق دالة إحصذار( وجود   9جدول )  يتضذ  من  

حيث كانت ييمة ) ت (   ةالضذابطة ( لصذال  المجموعة التجريبية في المتغيرات المهاري  –) التجريبية  

 .( 0.05المحسوبة  علي من ييم ) ت ( الجدولية عند مستو  معنوية ) 
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داللة الفروق بين متوسطي القياسين )االقبلي-البعدي( للمجموعة الضابطة

قبلي قياس ال ال

قياس البعدي ال

القياس القبلي 1.322.252.420.58

القياس البعدي 2.033.193.361.02

ضرب 

مستقيم

ضرب 

قطري
ارسالحائط صد
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 (  3شكل ) 

 المتغيرات المهارية 

 

 

 

 - مناقشة النتائج:ثانيا  : 

البث  لالطتللجلي اإحصل ةو   واليتل ج الت  تومل هلةنل من لاشه اةلولي مجطول  الباحثإيلشش 

 مستتةن ي  ذلك الإ لا الطدات  لالمااسلي السلاقو لا  اليثو التلل : 

 مناقشة نتائج الفرض األول:

 وواتج التتامبا  لالبتدمي ي   بقدلً لطدل أسددددفدي ليده وتدل ج لةيدو البثد  اإحصددددل ةدو اةن القةدلس الق

الخلص اماللو الفدلة اةن متوسددددطلي القةلسددددةن القبا  (  8)(  7شةم البث  إتضدددد  من الجملل )  إوالطنلا

البثد  التجدإبةدو  ت  ن القةدلس القبا  لالبتدمي لطجطوللالبتدمي   لاود يدلة ذاي داللدو هحصدددددل ةدو اة

ن شةطو )ي( الطثسدواو لذلك ليم مسدتوي متيوإو ( اشل م1,  83حة  ملوت شةطو )ي( الجمللةو )لالضدلاطو  

( مطل 4.25-2.47مل اةن )لاطجطولو الضدددلاطو  حة  تدالحت شةطو "ي"   ( لصدددلل  القةلس البتمي05,0)

مل اةن أمل الطجطولو التجدإبةو تدالحت شةطو "ي"   %(75.86%:38.84تدالحت وسددب التثسددن مل اةن )

طل إمل لا   أن البدولمج م %( 490.77%:161.15ن )( مطل تدالحت وسددب التثسددن مل اة7.52-12.44)

 .أدي هل  تثسةن الطتعةداي شةم البث  التتاةط  

سبب   ر العرق إلى تأثير البرنامج التعليمي باستخدام المنصة التعليمية وال ى  الباحثكما ُيرج  
ك لك فإن   ر العروق  ساعد على إثارا إ تمام الطالبات وتحعيم ن على ب   الجهد ةثنا  األدا  المهارى و 
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داللة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعة )التجريبية - الضابطة(

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية 4.316.656.793.84

المجموعة الضابطة 2.033.193.361.02

ارسالحائط صدضرب قطريضرب مستقيم
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قيد البحث وإستيعابها بصورا ةفضا    بطة تفير إلى العهم الجيد للمهارات بين المجموعتين التجريبية والضا
 . فى رف  متتوى األدا  المهارى للطالبات مما سا م 

لي ةن الطالبات يتتعيدون من البرامج المتقدمة وتتاعد ن علي تباد  المعلومات تفير الحصائيات ع
وةن التغير الحادث في متتوي األدا  يرج  ض الفرائح وتتاعد علي التواصا بين المعلم والمتعلمين  وعر 

إلي المتغير المتتقا و و استخدام المنصات التعليمية لمتابعة الطالبات وقد اتعقت   ر النتيجة م  دراسة  
 & Hollandوهوالند وميلنبيوغ ( ، 14) م Younei & Leask 2009يوني وليس  

Muilenburg 2011 حيث ةن جميعها ةظهرت وجود دور ايجابي لستخدام المنصات ( 10)م
التعليمية الليتترونية في اكتتاب المعلومات ، كما تتيح المنصة التعليمية للمعلم المتابعة المتتمرا  

لمعلم  لات  لمتابعة جمي  الطالبات مما يتتب الطالبات الخبرات التعليمية بإنجا  ن وفرصة مناقفة الطالب
حصيلة الستيعاب  الصعي مما يميد  بصورا ةكبر من فرصة مناقفتها في التعلمعبر المنصة التعليمية 

 للمهارات واتقانها. 
اةن القةلس   ااة التثسدن البسدةلليو  و مبةدم ي  الطسدتوي الطنلايلم  التثسدن ايسدب الباحثلإداه  

اطجطولدو الضددددلاطدو لم إؤثد ادللقدما الودلي  مطدل ي  القبا  لالبتدمي هل  أن البدودلمج التتاةط  الطسددددتخدم  ل

 ضطن البدولمج. الت  تثتوي لا  الوسل ل الطتتمدمالطجطولو التجدإبةو 

لدض ال دا   الستخما  اذا التثسن هل  تطبةم البدولمج التتاةط  الذي إثتوي لا   الباحثلإداه  

ألداء الطنلاي الخلص ادإلضدو الودم لايطوذل الثدم  ل لل  ي  تصدطةطنل لدضالت  االوسدل ل الطتتمدم  

من أاطةو مبةدم    سدتطداا ي  اال    لالتوامدل  وال الةو  لم دلامم اليطوذل األمللطل دم   لذلك لطل لال

 ي  لتبو الودم الطل دم حة  اوتوس أثد ذلك لا  األداء الفتا  لتةيو البث .

ضددطن البدولمج   تتاةطةو االلةوتدلوةوالطيصددو الأن لم  اسددتخما    الباحثلمن   ل مل سددبم إسددتيتج  

لاذم اليتل ج   هل  لم  تثسن مستوي األداء الطنلاي لاطنلااي شةم البث الطستخم  لاطجطولو الضلاطو أدي 

الذي إيص لا  أوه توام يدلة دالو هحصدل ةلً اةن متوسدطلي داالي القةلسدةن الللو   تثقم الفدض األلل ل

 األسدلسدةواطنلااي ل لا  وواتج التتام الطنلاإو(    الضدلاطو -لتجدإبةو  القبا  لالبتمي لطجطولت  البث  ) ا

 لصلل  القةلس البتمي. البث  شةم 

 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

( اةن متوسددط  داالي 0.05( لاود يدلة دالو هحصددل ةلً ليم مسددتوي )9إتضدد  من وتل ج املل )

شةم البث  لصددددلل  الطنلاي لاتةيو   واتج التتاموبةو ي  القةلسددددةن البتمإةن لاطجطولتةن الضددددلاطو لالتجدإ

 ( 11.37- 5.90الطثسددددوادو مدل اةن )متوسددددطدلي داادلي الطجطولدو التجدإبةدو   حةد  تدالحدت شةطدو "ي"  

 .%(276.47%:102.08لتدالحت وسب التثسن مل اةن )

ابطة  ( ةن العروق فى القياسين البعديين للا من المجموعتين التجريبية والض9كما يتضح من جدو  )
وال ى جا   (اإلرسا  من ةعلي -حائط الصد  –)الضرب التاحب   المهارى لمهارا فى متتوى األدا
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  والوسائط المتعددا التمعية والبصرية لصالح المجموعة التجريبية يد  على ةن استخدام النماذج التعاعلية  
إلسلوب التقليدى المتب   قيد البحث من ا على متتوى األدا  المهارى للمهارات ذات إيجابية وفاعلية 

 )إسلوب الفرح والعرض(.
ييجم أن الفللاةو   هل  تأثةد البدولمج التتاةط  الطقتدي السددتخما  الطيصددو التتاةطةو ذلك الباحثلإت ل  

قتدي تتتبد ضدددتةفو لاطجطولو الضدددلاطو ليم مقلاوتنل اللطجطولو التجدإبةو   حة  اسدددتطل  البدولمج الط

 ذلدك هل  أن الطدللبدلي البداحدثالطدتبطدو اطندلااي الودم الطدل دم لإداه   تاةطةدوالتعادب لا  الصددددتوادلي الت

لمتلاتو الطسددلا الثدم  الصددثة  لالخلمددو اول  دلو اد الفتلإ زمنن دا طلً التوايم اةن التةن لالةم لسدد 

لودم الطل دم سدددواء أثيلء الضددددم ي  اإلضدددو اشةم البث   ي  اطةه الطنلااي  ا ء من أا اء مل منلام  

تتبه الطدحاو التسددداسددداةو هل  أثيلء التتاةم  نلااي  حة  تثتلل اذم الط لاالاسدددلل لسدددلحم لحل ل الصدددما

ل تثتلل افللاةو لالومدول هل  اآللةو ي  األداء مطالصدثة   حت  تسدتطةه األداء الصدثةثو اأا اء مل منلام  

لالتعاب لاةنل التخلذ من   ل الجنلز التصددب  لطواانو سدددلو تثدملي الطيليسددةن    هل  سدددلو اد الفتل

القداا الطيلسددددب ي  أسددددد  لشت مطون ألداء الطنلام الططاواو أل التصدددددل الخطط  الططاوم ي  تاك 

 الطواشف.

 & Lightبيرسددو   ،   اليتلتتفم وتل ج المااسددو الثللةو مه المااسددلي السددلاقو لاخلمددو دااسددو 

pierson  2014(  12لدااسو   )    دااسو(    8  )2015  الفالجمهوس    (   دااسو2  )2014  الرشودريم 

ي  الودم الطل دم   التأثةد اإإجلا  لاطيصدو التتاةطةو  ( شم اةيت وتل جنل11  )Karyawati  2008واتي كارا 

أن  الباحثتثسدةن مسدتوي األداء الطنلاي ي  مختاف األو دطو الدإلضدةو لإدي نلمنل ي  لاسد    لمدو  اصدفو

لاةو التتام السددتخما  سددن الذي تم ي  الطسددتوي الطنلاي إوضدد  اإجتاك اليتل ج الت  تم التومددل هلةنل لالتث

لالت  و داً لطبةتتنل الطختافو    ي  لتبو الودم الطل دم سددواء  من أاطةو مبةدم  الطيصددو التتاةطةو لذلك لطل لنل

   تثمثنلالت هل  الوب التأثةداي لا  مسدتوي األداءم دلامم اليطوذل اصدوام متتمدم    تفدض لا  الطللبلي

 اتةيو شةم البث .أثد ذلك لا  األداء الطنلاي ل حة  اوتوسل دا   التتاةطةو الستخما  الوسل ل الطتتمدم ا

الدذي إيص لا  أوده توادم يدلة دالدو هحصدددددل ةدلً اةن  لد الفدض اللدل وتدل جادذلدك إوون شدم تثقم ل

اطندلااي ل ندلاإدولا  وواتج التتام الططدو متوسددددط  القةدلسددددةن البتدمإةن لاطجطولتةن التجدإبةدو لالضددددلا

 لصلل  الطجطولو التجدإبةو. البث  شةم  األسلسةو

 -الستنتاجات : - أولا 

ي  ضددوء  بةتو اذم المااسددو لالتةيو لالطينج الطسددتخم  لوتل ج التثاةل اإحصددل   لي  وطلة 

 هل  االستيتلالي التللةو : الباحثاذا البث  تومل 

وواتج التتام الطندلاإدو لندل تدأثةد اإجدلا  لا  تثسددددةن    أن اسددددتخدما  الطيصددددو التتاةطةدو االلةوتدلوةدو -

 .شةم البث   لاطنلااي 

 .شةم البث   اطنلااي التتاةط  الطقتدي له تأثةد هإجلا  لا  الطستوي الطنلاي لالبدولمج  -
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لمسدتوي   التوامدل لمتلاتو الطللبلي   ج البث  أوو إوام ااتبل  شوي اةنايلء لا  مل أسدفدي ليه وتل  -

 زاد التثسن ي  مستوي األداء الطنلاي. التوامل لا    الطللبلي  نلاي   يواطل زاد األداء الط

 -التوصيات: -ثانيا  

ي  ضدددوء االسدددتيتلالي الت  التطمي لا   بةتو المااسدددو لالتةيو لالطينج الطسدددتخم  لوتل ج 

الودم الطل دم   تاةملي الت  تفةم التطل ي  مجلل تمن تثمإم التومدددة الباحثالتثاةل اإحصدددل     تطون  

 مللتلل :

 هل  التلماةن ي  مجللالطسددتخم  ل طواي تيفةذم    تاةط ج اذم المااسددو لالبدولمج التتواةه وتل  -1

 الودم الطل دم ل ستفلدم من اذم اليتل ج.

 .لطل دلااي تماإبةو لاطتاطةن لا  استخما  الطيصلي التتاةطةو -2

 .التتاةطةو لت طل األسدم لالطماسواالاتطل  لالثدص لا  توسةه دا دم مستخمم  الطيصلي  -3

تفتةل توامددل الطتاطلي مه  للبلتنن  لال الصددف المااسدد  من   ل اسددتخما  الطيصددلي  -4

 .التتاةطةو

ليئلي لمداحل تتاةطةو  لا  منلااي مختافو ي  اإلضددو الودم الطل دمدااسددلي مطلثاو   هاداء -5

 .مختافو

 لالفددإو. الجطللةو األ دىاألو طو  دااسلي مطلثاو لا  هاداء -6

 - أواًل: المواجع العوبية:
 رر اسذذذذتمدام المنصذذذذات التعليمية لمتابعة الواجبات المنزلية في :   ايات علوي الحبشي -1

الكقالة الذاتية المدركة وتحصذيل الرياضذيات لطالبات الصذف الرالث 

د كلية   غير منشذورة  رسذالة ماجسذتير د  المتوسذط بمدينة مكة المكرمة

 .م2017 د القر جامعة  م التربية 
في تنمية التحصيا الدراسي ومهارا حا   Edmodoفاعلية موق  :  ريم راشد الوشو  -2

لدي طالبات التنة التحضيرية  المفتالت في مقرر مهارات اإلتصا  
رسالة ماجتتير يير  ،  بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة  ،    تدري ، كلية العلوم اإلجتماعية قتم منا ج وطرق ال  منفورا
 م.2014،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ر ية متةةةةةةةةتقبلية لبيان   -Edmodoالمنصةةةةةةةةات التعليمية اإلليتترونية  :  عبدالعال عبدهللا السيد -3
ع ، ، مجلةةة التعليم اإلليتتروني  بحةةث منفةةةةةةةةةةةةةةور،  التعليم اإلليتتروني 

 .م2015،  كلية التروية جامعة المنصورا، 16
المتطلبات التربوية لتوظيف المنصذذذذات التعليمية اسليكترونية في :  أحمد الواشدي  عبدهللا -4

العمليذة التعليميذة في المرحلذة الرذانويذة من وجهذة نظر المشذذذذذرفين 
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،   بحث ماجتةةةةةةةةتير يير منفةةةةةةةةور، التربويين والمعلمين بتعليم المرج  
 م.2018 كلية التروية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،

ــحــــاق  -5 عبــــدهللا بن اســـــــ
 عطار

، مؤتمر  بحةةث منفةةةةةةةةةةةةةةور، التعليم اسليكتروني وتكنولوجيذا التعليم : 
الجمعيةةةة المصةةةةةةةةةةةةةةريةةةة تحةةةديةةةات التطوير الترووي في الوطن العروي ، 

 م.2008، المنعقد في القا را  لتلنولوجيا التعليم
تعليم في تكنولوجيذذا التعليم اسليكتروني في تطوير وتحذذديذذث ال:  محمد علي نصو -6

، مؤتمر تحديات التطوير الترووي في   بحث منفةةةةةةةةةةور، الوطن العربي  
، المنعقةةد في  الجمعيةةة المصةةةةةةةةةةةةةةريةةة لتلنولوجيةةا التعليمالوطن العروي ، 

 م.2008القا را 
الحاجات المتةةةةةةتقبلية للجامعات المصةةةةةةرية من متةةةةةةتودعات عناصةةةةةر :  مصطفي جو ت صالح -7

مؤتمر تحديات التطوير الترووي ،    بحث منفةةةةةةةةةةةور  ،التعليم اإلليتتروني  
، المنعقد في   الجمعية المصةةةةةةةرية لتلنولوجيا التعليمفي الوطن العروي ،  

 م.2008القا را 
تصةةةةةةةةةورات ةعضةةةةةةةةةا   ي ة التدري  حو  فاعلية المنصةةةةةةةةةات التعليمية :  مهوس محمد الفالج -8

اإلليتترونية في رف  المتةةةةةةةةةةتوي التعاعا الصةةةةةةةةةةعي لدي طلبة كلية علوم 
 رسةالة ماجتةتير يير منفةورا،   الحاسةب اآللي في جامعة حائاو ندسةة  

 .م2015،  جامعة اليرموك، 
ــا عبد المجيد  -9 يوســــ

 العنيزي 
لطلبة تخصةةةةةةةةة    Edmodo: فعالية اسةةةةةةةةةتخدام المنصةةةةةةةةةات التعليمية  

بحث الرياضةةةةةيات والحاسةةةةةوب بتلية التروية األسةةةةةاسةةةةةية بدولة اللويت ، 
، جامعة ةسةةةةةيو  ،  6، العدد   33، مجلة كلية التروية ، مجلد    منفةةةةةور
 م.2017
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