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لتالميذ  البدء المنخفض والوثب الطويل  ىط المتعددة على تعلم مهاراتتأثير برمجية تعليمية بإستخدام الوسائ"

 * أحمد أبوحامد الشحات أحمد     " المرحلة اإلبتدائية األزهرية بمحافظة شمال سيناء
 
 البحث: همدهة  

مختمفة فيى تعد تكنولوجيا التعميم أحد أىم التطبيقات الحديثة المستخدمة لتطوير التعميم فى مجاالتو ومراحمو ال 
الحديثة إستخدامًا صحيحًا باالضافة الى تزويده  واآلالتتيدف الى إعداد المعمم الكفء وتدريبو عمى إستخدام االجيزة 

بالمعمومات الشاممة لجميع عناصر العممية التعميمية من أىداف ومحتوى وطرق وأستراتيجيات تدريس ووسائل تعميمية وطرق 
فضل أساليب طرق الحصول عمى المعرفة كما أنيا تعتمد عمى التفكير وتسير فى مراحل منظمة كما تتيح لممتعمم أ،التقويم 

كتساب خبرات جديدة ترفع من شأنو وتنمى                                                                                و .                         اتذيعيشيا كل متعمم أثناء سعيو الى الحصول عمى المعرفة وا 
(52:4) 

 

الى أن أسموب الوسائط المتعددة يعتبر واحدًا من صور تكنولوجيا  (م5002) وآخرونويشير محمد سعد زغمول  
مجال تعميم ميارات االنشطة الرياضية حيث يعد منظومة تعميمية تتفاعل تفاعاًل وظيفيًا من خالل برنامج  فيالتعميم الحديثة 

 وتقوم  محددة،ق أىداف لتحقي تعميمي
ن يكون أو  المميزة،ىذه الوسائل عمى تنظيم متتابع محكم يسمح لكل متعمم أن يسير فى البرنامج التعميمى وفق خصائصو 

 (201:20) بو.نشيطًا وايجابيًا طول فترة مروره 
 واالجتماعية.البدنية والنفسية والعقمية ييتم بتنمية الجوانب  الذيويعد درس التربية الرياضية أحد المجاالت التطبيقية لمتربية 

ويشير محمد سعيد إلى أن تعمم الميارات الحركية في درس التربية الرياضية يعد من أحب أجزاء الدرس إلى التالميذ ولو 
 (204:22) المتعممة.أىميتة التربوية حيث يتم فيو التدريب عمى الميارة 
التربية الرياضية التى تمثل االساس فى االلعاب االولمبية إذ أنيا تعتبر  وتعتبر مسابقات الميدان والمضمار أحد أنشطة

المدخل لجميع الرياضات بما تحتويو من أنواع مختمفة لممنافسة كما أنيا تتيح مشاركة جميع االعمار فييا وتصمح لممارسة 
 (234:3) .الجنسين

 

 :البحث مشكمة
الحظ وجود بعض المعوقات التى تواجو المتعممين فى لتربية الرياضية ا مجال تدريس فيمن خالل عمل الباحث           

تقان ىذه الميا رات تعمم بعض ميارات ألعاب القوى حيث تتمثل أىم ىذه المعوقات فى عدم قدرة التالميذ عمى إستيعاب وا 
 .بالمستوى المطموب من خالل إعطاء النوذج من المعمم واألداء من التمميذ

فقد لجأ الباحث الى تصميم برنامج تعميمى مقترح بإستخدام الوسائط المتعددة ييدف الى تحسين تعمم  المنطمق،ومن ىذا  
 .االبتدائيالخامس التالميذ لبعض ميارات العاب القوى لمصف 

 

 :هدف البحث
 إلى:يهدف البحث       
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 عاب القوى لتالميذ الصفإستخدام الوسائط المتعددة عمى تعمم ميارات ألالبرمجية التعميمية بر يأثتمعرفة  -
 محافظة شمال سيناء. رى بمدينة العريشاألبتدائى بمعيد ضاحية السالم األبتدائي األزى الخامسا

 

 :فروض البحث
توجد فروق دالة إحصائية بين القياس القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة لصالح القياس القياس البعدى فى   -   

 .المتغيرات قيد البحث
جد فروق دالة إحصائية بين القياس القبمي والبعدى لممجموعة التجريبية لصالح القياس البعدى فى المتغيرات قيد تو   -    
 .البحث
توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين البعديين لممجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية فى   -    

 .المتغيرات قيد البحث
 

 :مصطمحات البحث   
 :الوسائط المتعددة

كمبيوتر يتكون من المزج بين النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيديو والمؤثرات الصوتية  برنامج"
ومما يتيح لمطالب التفاعل والتحكم فى معمومات البرنامج مما ينتج عنو عمميات تفكير جديدة لمساعدة الطالب  والحركية،

 (231:5. )فكيرعمى التفكير فيما وراء الت
 

 الدراسات السابقة :
 :الدراسات العربية

تأثير إستخدام الوسائط فائقة التداخل عمى مستوى التحصيل المعرفى دراسة بعنوان " م(2008أحمد محمد أبو زيد )أجرى 
( تمميذ 30مى )وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، وأشتممت عينة البحث ع والميارى لبعض الميارات األساسية في كرة اليد"

من الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة سمكا اإلعدادية بالمنصورة وكانت أىم النتائج أن البرنامج المقترح بإستخدام أسموب 
الوسائط فائقى التداخل حقق أعمى نسبة تحسن في تعمم الميارات قيد الدراسة وكذلك في مستوى التحصيل المعرفى في كرة 

 (3اليد. )
 

تأثير برنامج تعميمى بإستخدام الوسائط المتعددة عمى مستوى أداء  م( دراسة بعنوان "5005) محمد محمد سامىأجرى 
بعض الميارات األساسية لناشئ اليكوى بمحافظة الدقيمية " وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، وأشتممت عينة البحث عمى 

لنتائج أن البرنامج المقترح بإستخدام بأسموب الوسائط ( ناشئًا من ناشئ اليوكي من محافظة الدقيمية وكانت أىم ا30)
المتعددة ساىم في رفع مستوى أداء الناشئىن لمميارات األساسية لميوكى ، كما ساىم أسموب األمر بطريقة إيجابية في تعمم 

 (6المجموعة الضابطة في المتغيرات الميارية في اليوكى قيد الدراسة.)
 

 الدراسات األجنبية:
 

  (Mckethen- R, Everhart,B., Stubblefiel d.-E )   اكثن أر ، إيفر هرت بى ، ستبل فيمد إىدراسة م
، بعنوان "تأثير برنامج الوسائط المتعددة لمحاسب ااّللى عمى معرفة مدرسى قبل الخدمة بالمرحمة األبتدائية والتي م( 2000)

معرفة تأثير األسموب تيدف الدراسة الى   باحث المنيج التجريبى،وأستخدم ال " تتعمق بالمكونات المعرفية لمياراتيم الحركية
المبنى عمى الوسائط المتعددة لمحاسب ااّللى في تدريس العناصر المعرفية لمميرات الرياضية عند المدرسين بالمرحمة 

( مدرس من مدرسى 64األبتدائية المسجمة أسماؤىم في مقرر طرق تدريس التربية الرياضية ، وأشتممت عينة البحث عمى)



3 

 

تفوق المدرسين في جماعة الوسائط المتعددة لمحاسب ااّللى في تعمم المعمومات عند وكانت أىم النتائج  المرحمة األبتدائية ،
مساكيا وركميا عن مجموعة التدريس بالطريقة التقميدية . )  (23رمى الكرة وا 

 

إستخدام خرائط المفاىيم المتعددة عمى اإلبحار في بيئة تأثير بعنوان " ، م(2002) ( Zeiliger,R) دراسة ر. زيميجر
برمجيات الوسائط الفائقة في التعميم " وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، تيدف الدراسة الى التعرف عمى فاعمية إستخدام 

( طالبًا من 10البحث ) خرائط المفاىيم المتعددة عمى اإلبحار في بيئة برمجيات الوسائط الفائقة في التعميم  وأشتممت عينة
( 5( فاعمية إستخدام خرائط المفاىيم كأداة لإلبحار في بيئة الوسائط الفائقة .)2وكانت أىم النتائج ،) طالب الجامعة،

 (24إستغرق الطالب زمنًا أقل في التعمم من خالليا.)
 

 (Antoniou;P Derri;V Kioumourtzo Glou;E    أنطونيو، ديرى في ، كيمورتز جمو إي ، مورتس إس دراسة 
Mouroutsos;S) (2003)بعنوان "تطبيق التدريس بمساعدة الوسائط المتعددة لتعزيز معرفة طالب التربية الرياضية  م

فحص" تأثير التدريس بمساعدة  بقواعد كرة السمة " وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، تيدف الدراسة الى التعرف عمى
( طالبة من 40التقميدي عمى تعمم خرق القواعد في كرة السمة " وأشتممت عينة البحث عمى )الوسائط المتعددة والتدريس 

الطالبات فى جماعة إستخدام الوسائط المتعددة قد تحسنت معرفتين  السنة األولى الجامعية ، وكانت أىم النتائج أن
 (25بإنتياكات  القواعد في كرة السمة . )

 

فيم العممية والعوامل اإلنفعالية في الجماعة الصغيرة مقابل التعمم بعنوان "  م(2004) ( Lou,Yipin )دراسة لوى ، يبنج
وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، تيدف الدراسة الى التعرف عمى فيم العممية والعوامل  الفردى بإستخدام التكنولوجيا "

( دراسة، وكانت 42نولوجيا ، وأشتممت عينة البحث عمى)اإلنفعالية في الجماعة الصغيرة مقابل التعمم الفردى بإستخدام التك
أىم النتائج أن الطالب الذين يتعممون عن طريق الكمبيوتر في مجموعات صغيرة قاموا بقدر أكبر من الميام ولدييم قدر 

 (22كبير من اإلتجاىات اإليجابية نحو المشاركة الفعالة في التعمم. )
 

تأثير الجرافيك عمى التحصيل األكاديمى لتاريخ الواليات  بعنوان " مGeorge K.Conley(2008) )) جورج كونمىدراسة 
وأستخدم الباحث المنيج  المتحدة لطالب المدارس الثانوية الذين يتمقون تعميمًا ممزوجًا ببيئة التعمم القائم عمى الحاسوب"

كاديمى لتاريخ الواليات المتحدة لطالب المدارس التعرف عمى تأثير الجرافيك عمى التحصيل األالتجريبى، تيدف الدراسة الى 
( طالبًا من طالب 30الثانوية الذين يتمقون تعميمًا ممزوجًا ببيئة التعمم القائم عمى الحاسوب ، وأشتممت عينة البحث عمى)

ات المتحدة عمى أن طالب المدارس الثانوية الذين تمقوا تعميمات في تاريخ الواليوكانت أىم النتائج  المدارس الثانوية ،
الحاسوب ببيئة التعمم المختمط بإستخدام الجرافيك كان لو أثر إيجابى عمييم وظير ذلك بشكل ممحوظ في إختبار نياية السنة 

 (21الدراسية . )
 

، بعنوان "إستخدام الكمبيوتر جرافيك عمى الطالب ذوى م(2009) (CaridadH.Unzueta ) دراسة كاريداد يونزويتا
وأستخدم الباحث المنيج التجريبى، تيدف الدراسة الى  مم من أصل أسبانى في كتابتيم موضوعات إنشائية "صعوبات التع

التعرف عمى التأثير إستخدام الكمبيوتر جرافيك عمى مساعدة الطالب ذوى صعوبات التعمم من أصل أسبانى في كتابتيم 
دارس المتوسطة ، وكانت أىم النتائج أن إستخدام ( طالب من الم20موضوعات إنشائية ، وأشتممت عينة البحث عمى)

 (23الكمبيوتر جرافيك لو تأثير إيجابى عمى عممية التراكيب لمكتابة المقنعة وأدى إلى تحسن الطالب تحسنًا واضحًا . )
 
 
 

 إجراءات البحث:
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 منهج البحث: 
البحث متبعًا التصميم التجريبي لمجموعتين إستخدم الباحث المنيج التجريبي حيث أنو يعتبر أنسب المناىج لتحقيق أىداف 

 القياسات القبمية والبعدية. باستخدامإحداىما ضابطة واألخرى تجريبية 
 
 
 

 مجتمع وعينة البحث: مجتمع البحث:
 مجتمع البحث:

ة تالميممذ الصممف الخممامس االبتممدائي بمعاىممد منطقممة شمممال سمميناء األزىريممتممم اختيممار مجتمممع البحممث بالطريقممة العمديممة مممن 
 ( تمميذًا.150وقد بمغ عددىم )م  5023/5024لمعام الدراسي 

 العينة:أسباب إختيار 
 لمجال عمل الباحث كمدرس تربية رياضية. -

 لتابع ليا بتطبيق البحث. إفادة توجيو التربية الرياضية والمنطقة ا -

 توافر األدوات واألجيزة المستخدمة في تطبيق البرنامج التعميمي. -

 عينة البحث:
االبتدائي  الخامسقام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية، حيث تم اختيار تالميذ الصف          

 .بالطريقة العمدية، ثم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية
 ( تمميذًا تم تقسيم كما يمي:42وقد بمغ عدد العينة )         

 العينة األساسية:
( 22( تمميذًا وتم تقسيمين إلى مجموعتين متساويتين إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية، قوام كل واحدة )30)قواميا         
 تمميذًا.

 

 العينة االستطالعية:
خارج العينة األساسية قام الباحث باختيار العينة االستطالعية بالطريقة العشوائية من نفس مجتمع البحث ومن         
، لعمل التجربة االستطالعية لمبرنامج التعميمي باستخدام الوسائط المتعددة وكذلك إيجاد المعامالت ( تالميذ25وقواميا )

 يد البحث. العممية لالختبارات المستخدمة لحساب معامل الصدق والثبات في المتغيرات ق
 (1)جدول 

 توصيف مجتمع البحث وعينة البحث

 العينة
 

 األساسية
 المجموع االستطالعية

 التجريبية طةالضاب
 15 25 22 22 العدد

 تجانس وتكافؤ العينة األساسية:
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نة االستطالعية والبالغ تم إجراء التجانس والتكافؤ عمى عينة البحث األساسية لممجموعتين الضابطة والتجريبية والعي         
 تدائي بمحافظة شمال سيناء في االتي:االبتدائي بمعيد ضاحية السالم االب الخامس( تمميذًا من تالميذ الصف 15عددىم )

 الوزن(. –الطول  –معدالت النمو: عن طريق حساب متغيرات )السن  -

 
 
 
 

 تجانس عينة البحث:
 

 تجانس عينة البحث في معدالت النمو:
 (2)جدول رقم 

 )تجانس عينة البحث في المتغيرات الجسمية )طول، الوزن، السن(
 (                  42)ن=                                                                                              

 االلتواء الوسيط االنحراف المعياري المتوسط المتغيرات
 0.540- 210.00 3.322 235.65 الطول
 0، 25- 22.2 0، 550 22.202 السن
 0.503 22.233 3.533 33 الوزن

، 540-، 0.503بين )ع قيم معامالت االلتواء في المتغيرات قيد البحث تراوحت ما ( أن جمي5)يتضح من جدول  -
 –( مما يؤكد عمى تجانس عينة البحث ككل في جميع المتغيرات )طول 3)± وأن ىذه القيم انحصرت ما بين  (،0

 (.سن –وزن 

-  

 تجانس عينة البحث في مستوى األداء المهارى:
 (3جدول رقم )

 مستوى األداء لمهارتى الدء المنخفض والوثب الطويلي في تجانس عينة البحث ف
 (42= )ن                                                                                               

وحدة  المتغيرات
اإلنحراف  المتوسط القياس

 اإللتواء الوسيط المعيارى

 0.262 3.00 2.260 3.532 درجة العدو من البدء المنخفض
 0.30- 3.00 2.054 2.200 درجة الوثب الطويل

حيث  (،0.262، 0.30- )لمتغيرات قيد البحث تراوحت ما بين أن جميع قيم معامالت اإللتوا في ا (3)يتضح من جدول 
 البحث.قيد مستوى األداء الميارى لمميارات مما يشير إلى تجانس عينة البحث في ( 3±تراوحت بين )

 
 البحث:فؤ عينة تكا -

 النمو:حث في معدالت تكافؤ عينة الب 

 (4)جدول رقم 
المجموعتين الضابطة والتجريبية  الوزن( لدى-الطول-السن) لممتغيراتداللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية 

 15=2=ن1ن                                لبيان التكافؤ

 
 المتغيرات

 
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة تجريبيةالمجموعة ال
 األنحراف المتوسط قيمة ت المتوسطين

األنحراف  المتوسط المعيارى
 الميعارى

 1.232 2.133 5.333 236.340 3.431                    235.500 سم الطول
 1.090 5.333 0.532 22.023 0.326. 22.254 سنة السن
 1.655 0.222 3.325 34.333 1.055 32.00 كجم الوزن
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 5.02= 0.02قيمة )ت( عند مستوى معنوية 
 الوزن( لدى-الطول –وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسيات القبمية لممتغيرات )السن  ( عدم1)يتضح من جدول        

 تمك المتغيرات.المجموعتين الضابطة والتجريبية مما يعطى داللة عمى تكافؤ المجوعتين في 
 
 
 
 
 

 

 البحث:كافؤ عينة البحث في مستوى األداء المهارى قيد ت 

 (5جدول رقم )

داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية لممهارات قيد البحث لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية لبيان 
 15=2=ن1ن                           التكافؤ

 
 المتغيرات

 
وحدة 
 القياس

 وعة الضابطةالمجم المجموعة التجريبية
الفرق بين 
 قيمة ت المتوسطين

 األنحراف المتوسط
األنحراف  المتوسط المعيارى

 الميعارى
 2.252 0.333 2.036 3.000 2.531 3.333 درجة العدو من البدء المنخض

 0.352 0.533 2.235 2.533 2.254 2.253 درجة الوثب الطويل
      5.01= 0.02قيمة )ت( عند مستوى معنوية 

وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياسيات القبمية لمميارات قيد البحث لدى المجموعتين  ( عدم2)يتضح من جدول    
 .تمك المتغيراتعمى تكافؤ المجوعتين في  داللة مباشرةالضابطة والتجريبية مما يعطى 

 البيانات:وسائل جمع 
  ألقرب شير. الميالد(السن )تاريخ 
 ( الر  باستخدامالطول)سم.ألقرب  ستاميتر 

 ( ميزان لحساب  باستخدامالوزن)كجم.ألقرب  الوزن 

 االستطالعية:الدراسات 
 كالتالي:تم ترتيب الدراسات األستطالعية وفقًا لزمن إجرائيا      

 األولى: االستطالعيةالدراسة  -1

ت ىذه الدراسة بمرحمتين مر  (، وقدالوسائط المتعددةببرمجية )الخاصة  االستطالعيةعبارة عن الدراسة  وىي    
 وىما:

  االستطالعية:لمدراسة  االستعداد 

 (:إعداد مكان التجربة )معمل الكمبيوتر -

قام الباحث بإعداد برمجية الوسائط المتعددة والخاصة بمقرر ألعاب القوى لمصف السادس اإلبتدائى عمى أجيزة     
السالم اإلبتدائى وكانت مواصفات أجيزة الكمبيوتر الكمبيوتر المتوفرة بمعمل الوسائط المتعددة بمعيد ضاحية 

 كالتالي:
Intel(R) CORE 2DU CPU.      2 – 1024MB OF RAM.       3- VGA 512 RA                     -1 

4– H.D 160 G.B.                           5- D.V.D-ROM          6– MONITOR14 INCH.          
7- SOUND CARD                        8– HEAD PHONE.           9- WINDOS 7            

 بكفاءة.تعمل عمييا البرمجية التعميمية  لكيوىذه المواصفات مناسبة تمامًا 
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 العممي:مكان التطبيق  -

 قدم.قام الباحث بتجييز مكان التطبيق العممى وىو فناء المعيد ممعب كرة 
 االستطالعية:تنفيذ التجربة 

جراء الدراسة اإلستطالعية بتجريب برمجية ال        وى مقرر المتعددة التعميمية الخاصة بمحت وسائطقام الباحث بتنفيذ وا 
 6/ 51الموافق( األحدفي يوم )( تالميذ من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية 25ألعاب القوى عمى عينة قواميا )

 وذلك من أجل التعرف عمى: م5024/
 

 ليا. واستيعابيمناسبة البرمجية لقدرات التالميذ ومدى فيميم مدى م -

والعمل عمى تالفى حدوثيا  البرنامج،معرفة الصعوبات أو المشاكل التي تقابل الباحث أو عينة البحث أثناء تطبيق  -
 األساسية.أثناء الدراسة 

 الباحث.يا من جانب التدريب عمى كيفية إجراء الدراسة بيدف إكتساب بعض الميارات الالزمة إلدائ -

 األساسية.تطبيق التجربة  التعميمية أثناءإختبار صالحية األدوات واألجيزة والمكان المستخدم لتنفيذ البرمجية  -

وبناء عمى نتائج الدراسة اإلستطالعية قام الباحث بإجراء بعض التعديالت عمى البرنامج وكيفية التنفيذ ومن نتائج       
 االتي:جد و  االستطالعيةالتجربة 

 التشغيل.البرنامج يعمل بصورة جيدة عمى األجيزة وال توجد مشاكل في  -

أظير التالميذ قدرتيم عمى إستخدام البرنامج ورغبتيم في أن تكون كل المواد الدراسية بنفس األسموب المعد بو  -
 األساسية.جربة البحث ة كانت مناسبة إلجراء تالبرنامج أوقريبة منو مما أشار إلى نتائج التجربة األستطالعي

 المتعددة.الوسائط  باستخدام التعميميأعد من أجمو البرنامج  الذيبذلك قام الباحث بتنفيذ الموقف التعميمى الفعمى  -

 الثانية: االستطالعيةالدراسة  -2

بإجراء  م5024/ 6 / 55 )الخميس( الموافقم إلى يوم 5024/ 6 / 52( الموافق اإلثنينقام الباحث في الفترة من يوم )
 المستخدمة:الدراسة اإلستطالعية الثانية في المتغيرات قيد البحث بيدف إيجاد المعامالت العممية لإلختبارات 

 الصدق:معامل  -
وعندما تصبح  عدمو،من  صدقيا االختبارات المطموبة معرفةمتوسطات  بينتعتمد عمى حساب داللة الفروق          

وبذلك نطمئن إلى  والضعفاء،بين األقوياء  تستطيع أنة تقرر أن ىذا اإلختبار يميز لتمك الفروق داللة إحصائية واضحة
إلى صدق اإلختبار، وتشير  االطمئنانواضحة فإننا ال نستطيع  تصبح لتمك الفروق داللة إحصائية وعندما ال صدقو،

ولذا يقتصر  الصدق،دار ىذا عدمو وال تدل بطريقة عددية أكيدة عمى مق الداللة اإلحصائية إلى صدق اإلختبار من
المقارنة الطرفية إليجاد الصدق عمى األحكام السريعة التمييدية التي تفصل اإلختبارت المختمفة إلى ما ىو  استخدام

 صادق.صادق وما ىو غير 
 الثبات:معامل  -

 م 55/6/5024الموافق  )الخميس(م إلى يوم 52/6/5024( الموافق )االثنينقام الباحث في يوم    
خارج العينة ( تمميذ من نفس مجتمع البحث ومن 25الميارية قيد البحث عمى عينة بمغ قواميا ) االختبارات بتطبيق

 الثبات. إليجاد معامل صدق التمايز ومعامل( تمميذ ممارسين 25)ممارسين باألساسية وغير 
 البحث:إستمارة تقييم مستوى األداء الفني لممهارات قيد     

صميم إستمارة لتقييم أداء التالميذ والتي تقيس مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث وذلك بعد األطالع لقد تم ت      
 الخبراء.السادة  عمىعمى المراجع العممية والدراسات المرجعية الخاصة بميارات قيد البحث والتى تم عرضيا 

 يمي:وذلك آلبداء الرأي في إستمارة التقييم بعد العرض عمى السادة الخبراء لما      
 العبارات.إعادة صياغة بعض  -3          حذف بعض العبارات. -5              العبارات.تعديل بعض  -2

 الفني:تقييم األداء  استمارةكيفية إستخدام 
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وكل مفردة من  البحث،ين لدييم الخبرة في مجال تدريس الميارات قيد ( محكم3يتم تقيم األستمارة من خالل )    
مفردات اإلستمارة تحصل عمى عددمن الدرجات وفقًا لعدد المفردات ويحددىا المحمكين ويتم حساب درجة كل تمميذ من 

  الثالثة. المحكمينخالل متوسط درجات 
 فني:الحساب المعامالت العممية إلستمارة تقييم مستوى األداء 

 التالي:وتم حساب المعامالت العممية عمى النحو   
 االستمارة:صدق  -

 المحتوى(تم حساب صدق اإلستمارة من خالل )صدق 
 المحتوى:صدق  -

تم عرض اإلستمارة عمى الخبراء المتخصصين في مجال ألعاب القوى من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية الرياضية 
ختيار صالحيتيا لمتطبيق وأنيا تقيس ما وضعت  لمحكم عمى اإلستمارة ومالحظة مكوناتيا ومناسبتيا لمستوى التالميذ وا 

 من أجمو وفى ضوء أراء السادة المحكمين أصبحت البطاقة عمى شكميا النيائي. 
 البحث:قيد  تلممهاراصدق المحكمين إلستمارة تقييم مستوى األداء الفني  -

 (6جدول )
 (15=)ن                الفني لممهارات قيد البحثإستمارة تقييم مستوى األداء 

 مراحل األداء المهارة
 مستوى التقييم

 النسبة المئوية التكرار الدرجة

 
 العدو من البدءالمنخفض

 71.429 5 7 مرحمة خذ مانكك
 71.429 5 7 مرحمة األستعداد
 71.428 5 6 مرحمة األنطالق

 الوثب الطويل

 71.428 5 5 اإلقتراب
 71.428 5 5 اإلرتقاء
 71.428 5 5 الطيران
 71.428 5 5 الهبوط

 المهارى: االختبارمعامل ثبات  -

عادة تطبيقة في تقنين قام الباحث بحساب ثبات الغختبار بإستخدام طريقة تطبيق      معامالت ثبات اإلختبار وا 
عادة التطبيق حيث طبق اإلختبار اإلختبار وذلك بإستخدام معامل اإلرتباط بين نتائج القياسيين في ا لتطبيق األول وا 

مدتو ثالث  زمنيبفارق  االختبار( تمميذ من خارج عينة البحث األساسية وتم إعادة تطبيق 25عمى عينة قواميا )
 (4أيام كما ىو موضح بجدول )

 (7جدول )

 (12=)ن            الفني لممهارات قيد البحث معامالت ثبات نتائج قياس مستوى األداء 

 
 اإلختبارت المستخدمة

 
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق األول
الفرق بين 
 قيمة ر المتوسطين

 األنحراف المتوسط
األنحراف  المتوسط المعيارى

 الميعارى
العدو من البدء 

 0.3510 0.124 0.600 22.053 2.530 21.333 درجة المنخض
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 0.3210 0.234 2.322 22.623 2.663 23.053 درجة الوثب الطويل
 0.567= 0.05ومستوى معنوية  10قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية 

معامالت ثبات نتائج قياس مستوى األداء الميارى لمعدو من البدء المنخفض والوثب الطويل قيد  (4)يوضح جدول رقم 
مما يشير إلى ثبات نتائج قياس مستوى  0.02حيث يتضح أ، قيم معامالت اإلرتباط ذات داللة معنوية عند مستوى  البحث،

 المستخدمة. األحداألأداء الميارى لمعدو من البدء المنخفض والوثب الطويل 
 
 

 البحث:األدوات واألجهزة المستخدمة في 

 سم. 2/5ستاميتر لقياس الطول ألقرب  -     كجم. 2/5لقياس الوزن ألقرب  طبيميزان  -

                  قدم.ممعب كرة  -     خراطيم. -       قياس.شريط  -   .  أقماع بالستيك -   ى.الميار قياس األداء  استمارة -
                     طبية.صناديق مقسمة وكرات  - أجيزة كمبيوتر. -  متعددة.معمل وسائط  -                       صافرات. -
 .مجموعة من األدوات الالزمة لتنفيذ اإلختبارات -
 المتعددة.المخزن عميو برمجية الوسائط  DVDالقرص الضوئى المدمج  -

 القبمي:القياس 
والتجريبية( في الفترة من يوم  قام الباحث بإجراء القياسات القبمية عمى عينة البحث األساسية )المجموعة الضابطة      
وكانت القاسات القبمية في المتغيرات  ،5024/  20/  1الموافق ( )األربعاءإلى يوم  5024/ 20/  2( الموافق )األحد
 األتية:

 .الوزن( –الطول  – )السنالقياسات القبمية الخاصة بمعدالت النمو  -2
 البحث.القياسات القبمية الخاصة ببعض ميارات ألعاب القوى قيد  -2

 األساسية:تنفيذ التجربة  
م 5024/ 20/  5الموافق  )األحد(ي الفترة من يوم ( أسبوع ف25قام الباحث بتطبيق التجربة األساسية عمى مدار )     

وذلك من خالل  دقيقة،( 12بواقع حصة واحدة أسبوعيًا وزمن الحصة ) م،5024/ 25 / 51 )الخميس( الموافقإلى يوم 
 الضابطة.إستخدام برمجية تعميمية مع المجموعة التجريبية واألسموب التقميدي مع المجموعة 

 البعدي:القياس   
بعد اإلنتياء من تنفيذ وتطبيق التجربة األساسية قام الباحث بإجراء القياسات البعدية عمى كل من المجموعة        

 ىي:أفراد العينة األساسية لمبحث وكانت ىذه القياسات  الضابطة والتجريبية
 البحث: مهارات قيدالقياس البعدى الخاص بمستوى أداء  -1

عينة البحث وذلك في تمام الساعة التاسعة البحث عمى  الميارات قيدء يق أداقام الباحث بإجراء ىذه القياسات عن طر 
في معيد ضاحية السالم م 30/25/5024الموافق  الخميس(يوم ) م حتى5024/ 25/  54( الموافق األحدصباحًا يوم )

 األزىري. االبتدائي
 اإلحصائية:األساليب      
 جراء األساليب اإلحصائية األتية في إ (SPSS)برنامج  باستخدامقام الباحث     

              الحسابي.المتوسط  -2
    المعياري. االنحراف -5
 الوسيط. -3     

   لبيرسون. االرتباطمعامل  -3
 االلتواء.معامل  -1
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 ت(.قيمة ) -3    
 
 
 
 
 
 
 

 عرض ومناقشة النتائج

 عرض النتائج: 
 

 األول:عرض نتائج الفرض 
 (8)جدول  -

ين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة في مستوى األداء الفني لمهارات قيد البحث داللة الفروق بين القياس -
 (15)ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبمى
 ع س/ ع س/ قيمة )ت( المتوسطين

 21.346 3.100 2.515 25.100 2.036 3.000 درجة  العدو من البدء المنخفض
 25.321 2.500 2.235 22.033 2.235 2.533 درجة لالوثب الطوي

 دال      2543( = 0502)قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  -
( بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة 0502وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (5)يتضح من جدول  -

حيث أن قيمت )ت( الفني لمياراتى البدء المنخفض والوثب الطويل  ى في مستوى األداءالضابطة ولصالح القياس البعد
 الجدولية.المحسوبة أكبر من قيمت )ت( 
 الثاني:عرض نتائج الفرض 

 (9)جدول  -
داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة االتجربيبة في مستوى األداء الفني لمهارات قيد البحث  -

 (15)ن=

 اسوحدة القي المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبمى

 ع س/ ع س/ قيمة )ت( المتوسطين
 51.250 6.500 0.660 22.533 2.531 3.333 درجة العدو من البدء المنخفض

 50.516 6.500 2.242 22.333 2.254 2.233 درجة الوثب الطويل
   دال    2543( = 0502)قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  -
( بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة 0502وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (6)يتضح من جدول  -

حيث أن قيمت )ت( ى في مستوى األداء الفني لمياراتى البدء المنخفض والوثب الطويل التجريبية ولصالح القياس البعد
 الجدولية.المحسوبة أكبر من قيمت )ت( 

 الثالث:نتائج الفرض عرض 
 (10)جدول                                                      

لمهارات قيد  في مستوى األداء الفني والتجريبية( )الضابطة الفروق لممجموعتينداللة الفروق بين متوسطات  -
 (30=البحث )ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

ق بين الفر  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت( 

 3.60 3.133 2.515 25.100 0.660 22.533 درجة  العدو من البدء المنخفض
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 2.51 1.534 2.235 22.033 2.242 22.333 درجة الوثب الطويل
 دال      5.02( = 0502)قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة  -

( بين متوسطات الفروق لممجموعة 0502لة إحصائية عند مستوى داللة )وجود فروق ذات دال (20)يتضح من جدول 
حيث ة في مستوى األداء الفني لمياراتى البدء المنخفض والوثب العالى الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبي
 الجدولية.أن قيمت )ت( المحسوبة أكبر من قيمت )ت( 

 

 
 
 
 

 النتائج:مناقشة وتفسير 
 األول:ائج الفرض مناقشة نت

 
أن ىناك تحسن في القياس البعدى لممجموعة الضابطة في مستوى األداء الفني ويرجع  (5)يتضح من الجدول  -

حيث يتم من خاللو إمداد المتعمم  نموذج(عرض  – )الشرحالباحث ىذا التحسن إلى التأ ثيراإليجابى ألسموب األمر 
مراد تعمميا مع مشاىدة نموذج لألداء من قبل المعمم ثم يقوم المتعمم بقدر من المعارف والمعمومات حول الميارة ال

بالتدريب عمى األداء في ضل توجييات وتعميمات المعمم مما أدى إلى حدوث تحسن إيجابى واضح لدى المجموعة 
 البعدي.الضابطة بعد تعرضيا لمتعمم بإسموب األمر في القياس 

ينص عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسيين  الذيوبذلك يتحقق الفرض األول لمبحث    -
 ".القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة في ميارات قيد البحث ولصالح القياس البعدى 

 
 الثاني:مناقشة نتائج الفرض 

 
فراد أنو " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسين القبمى والبعدى أل ( عمى6) من جدوليتضح   

 البعديالمجموعة التجريبية في مستوى األداء الفني لميارات قيد البحث وىذه الفروق حقيقية ولصالح القياس 
 التجريبية.لممجموعة 

ويعزى الباحث سبب ىذا التفوق إلى تأثير إستخدام البرنامج التعميمى بإسستخدام الوسائط المتعددة عمى مستوى  -
حيث يرى الباحث أن التقدم الحادث في األداء الميارى  التجريبية،ألفراد المجموعة  األداء الفني لمميارات قيد البحث

يرجع إلى أن البرنامج التعميمى بإستخدام الوسائط المتعددة قد ساعد التالميذ عمى الفيم الجيد لمميارات قيد البحث 
ستيعابيا بصورة   لمتالميذ.في تحسن األداء الميارى  كما أدى إلى تنمية الجوانب المعرفية بيا مما ساىم أفضل،وا 

ويرجع الباحث إرتفاع مستوى األداء الميارى لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى أن البرنامج التعميمى بإستخدام  -
الوسائط المتعددة يتميز بتقديم المعمومات والمعارف بطريقة مرتبة ومنظمة وعممية تعمل عمى ترتيب العمميات 

حيث راعى الباحث عند تقديميا التنظيم وسيولة تداول المعمومات والمعارف من قبل المتعمم  م،المتعمالحركية لدى 
 التعميمية.أثناء العممية 

أسامو أحمد  (،2م( )5005خالد فريد عزت ) (،2)م( 5006وأوضحت نتائج دراسة كاًل من إبراىيم إبراىيم عبده ) -
( التي توصمت إلى تفوق المجموعة التجريبية في 5م( )5002حسين ) حعبد الفتاأحمد  (،1م( )5002) زعبد العزي

مستوى األداء الحركى والمعرفى والدافعية وأيضًا البرنامج التعميمى المقترح كان أكثر تأثيرًا عمى المتغيرات الميارية 
المتعددة في كل ومستوى األداء أكثر من األسموب المتبع العادى وأيضًا تسيم البرامج التعميمية بإستخدام الوسائط 

  الميارى.من التحصيل المعرفى والمستوى 

 

ينص عمى أنو " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات القياسيين القبمى  الذيوبذلك يتحقق الفرض الثانى لمبحث   -
 البعدي.والبعدى لممجموعة التجريبية في مستوى األداء المفنى لمميارات قيد البحث ولصالح القياس 

 
 الثالث:نتائج الفرض  مناقشة

( أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية 20ويتضح من جدول ) -
بإستخدام  التعميميالبرنامج  استخدمت التجريبية التيفي مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث ولصالح المجموعة 

 المتعددة.الوسائط 
الباحث سبب تقدم وتفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة في درجة بطاقة تقييم ويعزى    -

مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث إلى إستخدام وتنفيذىم لمبرنامج التعميمى بإستخدام الوسائط المتعددة والذى 
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ى الميارات بصورة عممية ومقننة من خالل إستخدام يتميز بمحتوى تعميمى جيد وشبو متكامل من حيث تخطيط محتو 
الموسيقى ( وتجميع ىذه الوسائط مع بعضيا  –الصوت  –الحركة  –الفيديو  –الصورة  –عدة وسائط مثل ) النص 

بشكل متكامل مما يؤدى إلى إثراء وتعميق المعمومات المتضمنو في البرنامج وتقديميا في إطار متكامل وفعال 
ك حواس المتعمم ومؤكدة عمى تحكم المتعمم وتفاعمو مع النظام ، وىذا التفاعل قد مكن المتعمم من مستخدمة في ذل

تحديد المسارات والطرق التي يتبعيا وكمية المعمومات التي يسترجعيا والتحكم في سرعة تعميمو والذى راعى مستوى 
 وقدرات وميول وحاجات التالميذ والفروق الفردية بينيم .

م( من أن " إستخدام 5002عبد المنعم ) وىاني ،ةأبو ىرجومكارم  زغمول،ما ذكره كأل من محمد  ويؤكد ذلك -
ويسمح  المنياج،الكمبيوتر في تعميم مناىج التربية الرياضية يساعد عمى تحميل الحركات والميارات التي يحتوييا 

كما أنو يقدم التغذية  والجيد،أنو يوفر الوقت  باإلضافة إلى قدراتو،لممتعمم بأن يتفاعل وفقًا لمعدل تعممو الخاص مع 
الراجعة الفورية لكل متعمم عمى حدة وُينمى القدرات اإلبتكارية لدى المعمم والمتعمم في التربية الرياضية" 

(66،65:20.) 

ة ينص عمى أنو " توجد فروق ذات داللة إحصائي والذيوبناًء عمى ماسبق يرى الباحث أن الفرض الثالث قد تحقق  -
بين القياسين البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى األداء الفني لمميارات قيد البحث لصالح القياس 

 ".لممجموعة التجريبية  البعدي

 

 االستنتاجات والتوصيات      
 االستنتاجات:

طار المعالجات في حدود أىداف وفروض البحث ومن واقع البيانات التي تجمعت لدى الباحث في إ       
وفى ضوء تفسير النتائج التي تم التوصل إلييا ومناقشتيا فقد  البحث،اإلحصائية المستخدمة وفى حدود عينة 

 األتية: االستنتاجاتتوصل الباحث إلى 
 

ساىمت بطريقة إيجابية في تحسن مستوى أداء ميارات قيد البحث ألفراد المجموعة  األمر(الطريقة التقميدية )أسموب  -2
ضابطة وقد ظيرت فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمى والبعدى ألفراد المجموعة الضابطة لصالح القياس ال

 البعدي.
برنامج الكمبيوتر التعميمى المعد بتقنية الوسائط المتعددة ساىم بطريقة إيجابية في تحسن مستوى أداء الميارات قيد  -5

النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمى والبعدى وقد أشارت  التجريبية،البحث ألفراد المجموعة 
 البعدي.لممجموعة التجريبية لصالح القياس 

مما أدى  البدنية،في المتغيرات  البعديتفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في القياس  -3
حيث ظيرت فروق دالة  التجريبية،لبحث لدى تالميذ المجموعة إلى ارتفاع وتحسن الجانب البدنى في الميارات قيد ا

 التجريبية.إحصائيًا في القياس البعدى بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة 

تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة في القياس البعدى في مستوى األداء الميارى في  -1
حيث ظيرت فروق دالة إحصائيًا في القياس البعدى بين  التجريبية،البحث لدى تالميذ المجموعة  اليارات قيد

 التجريبية.المجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة 

أثر البرنامج التعميمى بإستخدام الوسائط المتعددة تأثيرًا إيجابيًا عمى مستوى أداء ميرات ألعاب القوى قيد البحث  -2
 التجريبية.المجموعة لدى 

 
 التوصيات:

 :يميتوصل إلييا يوصى الباحث بما في ضوء ماأسفرت عنو اإلستنتاجات التي تم ال    

الرياضات بصفة عامة لتالميذ المرحمة  وباقي ألعاب القوىضرورة إستخدام الوسائط المتعددة في تعمم ميارات  -2
 االبتدائية.
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نتاج برامج تع -5 ميمية بإستخدام الوسائط المتعددة تحت إشراف المتخصصين في المجال ضرورة االىتمام بتصميم وا 
 البرمجة.وفى مجال  الرياضي

ضرورة توفير أجيزة الكمبيوتر بالمعاىد األزىرية والمدارس بالعدد الكافى والشكل المناسب إلستخداميا في إنجاح  -3
 امة.عالرياضات بصفة  وباقيالعممية التعميمية بصفة خاصة في ألعاب القوى 

نتاج البرامج التعميمية لرفع كفاءة  -1 ضرورة عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة المعممين في إستخدام األجيزة الحديثة وا 
 التعميمية.العممية 

 المختمفة.إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول إستخدام الوسائط المتعددة في مجاالت التربية الرياضية  -2

 
 

 المراجع
  العربية:المراجع 

"تأثير برنامج بإستخدام الوسائط المتعددة التفاعمية عمى الدافعية والتحصيل المعرفى  :براىيم عبده                 إبراىيم إ -2
ومستوى األداء الحركى لممبتدئين في رياضة المالكمة "، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 م(.5006)كمية التربية الرياضية، جامعة المنصورة، 
فاعمية برنامج تعميمى باستخدام الوسائط فائقة التداخل عمى التحصيل المعرفى  مد عبد الفتاح حسين               : اح -5

ومستوى االنجاز الرقمى لبعض مسابقات الميدان والمضمار "، رسالة دكتوراه، كمية 
 م(.5002التربية الرياضية جامعة المنصورة، )

تأثير إستخدام الوسائط فائقة التداخل عمى مستوى التحصل المعرفى والميارى لبعض  :        حمد أبوزيد           أحمد م -3
الميارات األساسية في كرة اليد، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، 

 م(.5005)جامعة المنصورة، 
ميديا عمى تعمم مسابقات الوثب العالى لدى ر خدام الييد" أثر برنامج تعميمى باست : احمد عبد العزيز               أسامة -1

المبتدئين، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية بالمنيا، جامعة المنيا، 
 م(.5002)

"تأثير برنامج مقترح بإستخدام الكمبيوتر عمى تعمم بعض ميارات الجودو لطالب  :فريد عزت                     خالد  -2
جامعة المنصورة "، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  –ية التربية الرياضية كم

 م(.5005التربية الرياضية لمبنين، جامعة المنصورة، )
 سعد الدين أبو الفتوح،  -3

 : حسين رضوان                  جابر
محكم، القانون الدولى لاللعاب القوى لميواه، لمطالب، المعمم، لممتسابق، لممدرب، ال

 م(.2663)
ستخدام الكمبيوتر والفيديو فى التعميم والتعمم، مطبعة  : عاطف السيد محمد                  -4 تكنولوجيا التعميم والمعمومات وا 

 م(.5002رمضان، االسكندرية، )
 م(.5002الكتاب، القاىرة ) تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميم، عالم            :        الغريب زاىر إسماعيل        -5
تأثير برنامج تعميمى بإستخدام الوسائط المتعددة عمى مستوى أداء بعض الميارات                :         محمد           ساميمحمد  -6
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األساسية لناشئ اليكوى بمحافظة الدقيمية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، 
 م(.5005)جامعة المنصورة، 

تكنولوجيا التعميم وأساليبيا في التربية الرياضية، مركز الكتاب لمنشر القاىرة،             :        وآخرون محمد سعد زغمول  -20
 (.م5002)

بين أساليب تطوير وتنفيذ درس التربية الرياضية فى المرحمة  التعميم االساسى                :                   عزميمحمد سعيد  -22
 م( .2663النظرية والتطبيق ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،) 

 
 

 المراجع االجنبية : 
 

:Applying Multimedia Comuterassisted in 

Struction to Enhance Physical Education 

Stdent's Knowledge of Basketball Rules, 

European Journal of Physical education. 

England, (2003) 

  

Antoniou,pDerri, 

Vkioumourtzoglou,E;Mouroutsos-

S                                                    : 

12- 

The Use Of A Computer Graphic Organizer 

For Peruasive Composition Writing By 

Hispanic Students With Specific Learning 

Disabilities ,Ph. D, Florida International 

University,(2009) 

 

Caridad H.Unzueta                       : 13- 

The Effect Of Graphic Organizers On The 

Academic Achievement OF High School 

Students In Until States History Who Receive 

In truction In Ablended Computer- Based 

Learning Environment Ph.D,Liberty   

       

George k. Conley                          : 14- 

Understanding Processand Affective Factors in 

Small Group Versus Individual Learning With 

Technology Journal OF Education Computing 

Research,Vol.31,no.4,Jan, (2004) 

 

Lou,-Yiping                                  : 15- 

Everhart,-B; Stubble Field,-E : The Effects of  

Multimedia Computer Program on Preservice 

Elementary Teachers Knowledge Of Cognitive 

Compoents Of MovementSkills, Physical 

Educator England ( 2000 ) 

  

Mukethan,-R;Everhart,-B;Stubbe 

field,-E                                          : 
16- 

Cconcept based Navigation in Educational 

Hypermedia Liege Belgique, (2002) 
Zeiliger,R                                      : 17- 



15 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


