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 .  وأهميته مشكمة البحث
 ومراحمررر  مجاالتررر  فررر  التعمررريم لتطررروير المسرررتةدمة الحديثرررة التطبيقرررات أهرررم أحرررد التعمررريم تكنولوجيرررا تعتبرررر

 اسرتةداماً  الحديثرة واآلالت األجهرزة اسرتةدام عمر  وتدريبر  الكفء المعمم إعداد إل  التعميم تكنولوجيا وتهدف المةتمفة
 وطرررر  ومحتررروي أهرررداف مرررن التعميميرررة العمميرررة عناصرررر لجميررر  الشررراممة بالمعمومرررات تزويرررد  إلررر  باإلضرررافة صرررحيحاً 

 المعرفرة عمر  الحصرول طرر  أسراليب أفضرل لممرتعمم تتري  كمرا ، التقرويم وطر  تعميمية ووسائل تدريس واستراتيجيات
 عمرر  الحصررول إلرر  سررعي  أثنرراء مررتعمم كررل يعيشررها منظمررة مراحررل فرر  وتسررير التفكيررر عمرر  تعتمررد التعمرريم فتكنولوجيررا
 (0:  61. ) ذات  وتنم  شأن  من ترف  جديدة ةبرات واكتساب المعرفة

 الحركر  الرتعمم مجال ف  التعميم تكنولوجيا وسائل استةدام أهمية ال ( م4002) الغنى عبد محمد ويشير
 مسرتقب ً  كران أن بعرد كبيرر حرد لر إ وايجابيراً  ومشراركاً  مسرئوالً  المرتعمم تجعرل كمرا وايجابية فاعمية اكثر تجعمها حيث ،

 بزيرادة التعميميرة العمميرة رفر  ال  تؤدى الوسائل بتمك االستعانة فإن ، المعمومات توصيل عممية تنشيط بجانب ومقمداً 
 (650:  60. ) وأتقاناً  دقة أكثر المهارة مواصفات فتصب  واض  بشكل الحرك  االداء يتأثر حيث سرعتها

 مرن يةمصرنا أن يمكرن التعمريم فر  الحديثرة التكنولوجيرا إدةال أن (م4002) الحميم عبد الباب فتح ويذكر
 والمتمثمرة الرتعمم عمميرة فر  متسرقا منظوميراً  استةداما استةدامها بشرط ، اآلوان فوات قبل البالية التعميمية األنظمة

 (61:  9. ) بها ينتف  حقائ  عم  المتعمم حصول ف 
 جعرل التكنولوجيرا اسرتةدام مرن تحردث التر  التربويرة الفوائرد أهرم مرن إن (م4002) عالء محمود ويضيف

 حيرث،  بينهم الفردية الفرو  ومراعاة بالمتعممين االهتمام من تزيد وايضا حيويا وتجعم  تثري  كما محسوسا التعميم
 يأةرذوا ان التعمريم مجال ف  المربين عم  فرض مما بينهم الفردية الفرو  فجوة زادت المتعممين اعداد زيادة م  ان

 وتطويرهرا المسرتةدمة التقميديرة واالسراليب الطرر  فاعميرة مردي فحر  اعادة ف  الحديثة والتكنولوجيا العمم مسببات
 حيررث ،بأبعادهررا المةتمفررة  التربويررة العمميررة وعناصررر التعمرريم مجررال فرر  تغيرررات مررن حرردث مررا لكررل فعررل كرررد وذلررك

 الوسررائل أكثررر مررن تعتبررر وبالتررال  لمسررتواهم تبعرراً  كبيرررة بدرجررة التعميميررة العمميررة سررير فرر  الررتحكم الطرر ب يسررتطي 
 (33:  8. )ف  عممية التعمم  فاعميةتأثيرًا و  التعميمية

تعرد مرن أكثرر التقنيرات التعميميرة تطرورًا  فائقرةالأن الوسرائط  مMicelle Arail (4008)ميشل اريلل  ويشير
فهر  تتضررمن دمرك أشرركال متنوعرة مررن الوسررائل التر  يمكررن الرتحكم بهررا مررن ةر ل الحاسررب اآللر  ، والميررزة األساسررية 
لهررذ  التكنولوجيررا هرر  الدرجررة العاليررة لتفاعررل المررتعمم مرر  مصررادر عديرررردة لممعمومررات ، أن الوسررائل الفائقررة تشررير إلرر  

 (5:  21. )ري الذى تقوم عمي  الوسائط الفائقة النموذج النظ
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نقرررل وتقرررديم  فررر أن الوسرررائط الفائقرررة هررر  اسرررتراتيجية تعميميرررة تسرررتةدم إلررر   م(4002وفيقلللة مىلللط ى ) وتشرررير
االستفادة بالمرداةل الحسرية لممرتعمم البصررية والسرمعية وتروفير التفاعرل بينر  وبرين مجموعرة و المعمومات بصورة غير ةطية  

صررورة نصررو  مكتوبررة ولقطررات فيررديو متحركررة وثابتررة  فرر مررن الوسررائط التعميميررة المتعررددة والترر  تةررزن عميهررا المعمومررات 
والررتحكم فيهررا بسرررعة وسررهولة بحيررث  وصررور ورسرروم متحركررة وثابتررة وأفرر م وألرروان متناسررقة وتسررجي ت صرروتية وموسرريق 

تسرهل االنتقرال والقفرز بحريرة الحركرة فر  أشركال غيرر ةفيرة برين أجرزاء المعمومرات المةزنرة  تسم  لممتعمم بتكوين ارتباطات منطقيرة
 (059، 058:  65بمساعدة الكمبيوتر لتحقي  األهداف التعميمية بكفاءة وفعالية . )

العمميررة  فرر تمعررب دورًا هامررًا  الفائقررة الوسررائط أن إلرر  مFernch park (4002) فللرنش بللار ويشررير 
 (611 : 68).  التعميمية حيث انها تزيد من فاعمية تطبيقات الوسائل التعميمية وكذلك تزيد من دافعية التعمم

تعتبررر أحررد أهررم التطبيقررات الحديثررة المسررتةدمة  الفائقررة الوسررائطإلرر  أن  م(4002) السلليد عللاط  يشرريرو 
تتي  لممتعمم أفضل أساليب طر  الحصول عم  المعرفة وتسير فر  و لتطوير التعميم ف  مجاالت  ومراحم  المةتمفة 

مراحررل منظمررة يعيشررها كررل مررتعمم أثنرراء سررعي  إلرر  الحصررول عمرر  المعرفررة واكتسرراب ةبرررات جديرردة ترفرر  مررن شررأن  
  (05،  02 : 7وتنم  ذات  . )

رمرر ( بمررا فيهررا مررن مسررابقة دفرر   -وثررب  -وتعتبررر مسررابقات الميرردان والمضررمار بفروعهررا المةتمفررة )جررري 
الجمة تمثل مجاال من المجاالت الهامة الت  تبرز فيها العممية التعميمة بما تتميز ب  مسابقاتها من تسمسل وتركيب 

ة تبعرا ألسرس موضروعية حتر  يمكرن التقردم والوصرول لممهارات االساسية وذلك يتطمب ضررورة وضر  بررامك ةاصر
 ( 83:  2ال  المستوى المهارى المطموب . )

اإلعردادي غيرر  الصرف األوللت ميذ  دف  الجمةمسابقة  أن األساليب المستةدمة ف  تدريس الباحث ويرى
عررردم وصررول الت ميرررذ الرر  المسرررتوى ، وترررؤدي الرر   مشررجعة عمرر  الرررتعمم ممررا يشرررعر الت ميررذ بممرررل وتشررتت ذهنرر 

وقرد افترضرت فر  الت ميرذ تسراويهم فر  المسرتوي ،  الت ميرذالمهارى المطموب بالرغم من الجهد المبذول م  هرؤالء 
ويكون دور التمميذ هرو االسرتماع وأداء مرا يمقر  عمير  مرن المعمرم ويكرون التمميرذ غيرر متفاعرل تمامرا فر  ، المهاري 

 . العممية التعميمية
لميلاء حسلين ،  (02( )م2012هلان  أحملد )مثرل دراسرة كرً  مرن  تشير نتائك بعض الدراسرات السرابقةو 
هشللام فتحلل  ،  (0( )م2015حمللد رمنللان )أ، ( 23م( )4002) ,et, al., Lamia Hassanواخللرون 

أن إلرر   (2م( )4008سللامح محمللد )،  (17م( )4002) Dina Metwaly دينللا متللول ،  (02م( )4002)
برامك الوسائط الفائقة لها تأثير إيجاب  عم  تحسررن مستوي تعمم المهررارات المةتمفة فر  كرل رياضرة عمر   استةدام

 . حدة
ولذا فإن البحث الحال  هو محاولة لتجريب تقنية جديدة من التقنيات التكنولوجية الحديثة والتر  يمكرن مرن 

يعمرررل عمررر   دمرررك الفيرررديو والنصرررو  المكتوبرررة ة لهرررا تقرررديم محتررروى برنرررامك تعميمررر  باسرررتةدام الحاسرررب األلررر  
والمررؤثرات الصرروتية والرسررومات والصررور الثابتررة والمتحركررة لكررل مرحمررة مررن مراحررل مسررابقة دفرر  الجمررة وصررواًل الرر  
 التعميم األمثل بأسموب جديد يغمب عمي  عامل الجاذبية والتشوي  ، وذلك من ة ل بنراء وتصميم برمجيررة كمبيوتر
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ة لت ميررذ الصررف بتقنيرررة الوسررائط الفائقررررة ومعرفررة تأثيرهررا عمرر  تعمرررم مراحررل األداء لمسررابقة دفرر  الجمرر تعميميررة معرردة
 األول اإلعدادي .
 هد  البحث .
 الجمرة دفر  مسرابقة تعمرم عمر ومعرفرة ترأثير  ( الهيبرميردا) فائقرررةال الوسرائط بإسرتةدام تعميم  برنامك تصميم

 . اإلعدادي األول الصف لت ميذ
 

 

 ض البحث .و فر 
توجرد فررو  ذات داللرة إحصررائية برين متوسرط  القياسررين القبمر  والبعردي لممجموعررة التجريبيرة لصرال  القيرراس  -6

 . الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرمالبعدي ف  

 توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسط  القياسين القبم  والبعدي لممجموعة الضابطة  -0

 . الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف لصال  القياس البعدي 
توجررد فرررو  ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررط  القياسررين البعررديين لممجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة لصررال   -3

 . الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف المجموعة التجريبية 

 . البحثف   ةالمىطمحات المستخدم
 .  ائقةال الوسائط -1

ه  استراتيجية تعميمية تستةدم ف  نقرل وتقرديم المعمومرات واالسرتفادة بالمرداةل الحسرية لممرتعمم )البصررية  
السررمعية( وترروفير التفاعررل بينرر  وبررين مجموعررة مررن الوسررائط التعميميررة الترر  يةررزن عميهررا المعمومررات فرر  صررورة  -

ر ورسرروم متحركررة وثابتررة وأفرر م واأللرروان متناسررقة وتةرري ت نصررو  مكتوبررة ولقطررات فيررديو متحركررة وثابتررة وصررو 
صرروتية وموسرريقية وكررذلك الررتحكم فرر  الوصررول إلرر  المعمومررات بسرررعة وسررهولة لتحقيرر  األهررداف التعميميررة بكفرراءة 

 (059:  65عالية . )
  الدراسات السابقة .

 كررة مهرارات بعرض تعمرم عمر  الهبيرميرديا إسرتةدام ترأثيردراسة عنوانها "  (02م( )4004) أحمد هان أجري  -6
 الهيبرميررديا بأسررموب معررد تعميمرر  برنرامك تصررميم محاولررة إلرر " ، تهرردف  الرياضرية اإلعداديررة المرردارس لت ميررذ اليرد

،  الرياضرية اإلعداديرة المردارس لت ميرذ اليرد كررة مهرارات بعرض تعمرم عمر  الهيبرميرديا اسرتةدام ترأثير عمر  لمتعرف
وأستةدم المنهك التجريب  ، تمميذ( تم تقسيمها عشوائيًا إل  مجموعتين تجريبية وضابطة  01اشتممت العينة عم  )

 مسرتوى عمر  ترأثيرا أكثرر كانرت الهيبرميرديا بأسرموب المعردة التعميميرة الكمبيروتر برمجيرةحيث أشارت أهرم النترائك ، 
 . المتبعة ميديةالتق الطريقة من البحث قيد اليد كرة مهارات تعمم
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 منهراج أثرردراسرة عنوانهرا "  (42( )م4002) .,Lamia Hassan, et, al واخلرون حسلين لميلاء تأجر  -0
 ريتررأث التعرررف" ، وتهرردف إلرر   الرربكم لمصررم الطويررل الوثررب فعاليررة تعمررم عمرر ( الهيبرميررديا) التررداةل فائقررة الوسررائط
،  ليرالطو  الوثرب ةيرلفعال الفنر  األداء وانجراز واحتفراظ تعمرم فر  الترداةل الفائقرة الوسرائط باستةدام التعميم  المنهك

 فائقرة الوسرائط منهراج أن، حيرث أشرارت أهرم النترائك  ، واستةدم المنهك التجريبر  (تمميذ 66اشتممت العينة عم  )
 . البحث نةيع ألفراد ليالطو  الوثب ةيفعال تعمم نسبة ف  ايمعنو  تطورا حق ( الهيبرميديا) التداةل

 عمرر  الفائقررة الوسررائط باسررتةدام تعميميررة برمجيررة تررأثيردراسررة عنوانهررا "  (0( )م4002) رمنللان حمللدأ يأجررر  -3
 فاعميرة مردي عمر " ، وتهردف إلر  التعررف  بالقميوبيرة االزهريرة المعاهرد لت ميرذ االساسية الحركية المهارات مستوى
( ترررم تمميرررذ 32، واشرررتممت العينرررة عمررر  ) االساسرررية الحركيرررة المهرررارات بعرررض تعمرررم فررر  الفائقرررة الوسرررائط اسرررتةدام

 أن، واستةدم المنهك التجريب  ، حيث أشارت أهرم النترائك إلر   تقسيمها عشوائيًا إل  مجموعتين تجريبية وضابطة
 عمرر ( تررأثيراً  أكثررر كرران) أكثررر أفضررمية ذات كرران( الهيبرميررديا) الفائقررة الوسررائط بإسررتةدام المقترررح الحركرر  البرنررامك
 عمر  يردل ممرا ،( والعرض الشرح) التقميدي باألسموب مقارنةً  اإلبتدائية المرحمة لت ميذ األساسية الحركية المهارات
 . المقترح الحرك  البرنامك ف ( الهيبرميديا) الفائقة الوسائط وتأثير فاعمية

 المهرارى االداء مسرتوى عمر  الهيبرميرديا اسرتةدام ترأثيردراسة عنوانهرا "  (02م( )4002هشام فتح  ) يأجر  -3
 الفائقررة الوسررائط اسررتةدام تررأثير عمرر " ، وتهرردف إلرر  التعرررف  بالمنوفيررة الرياضررية االعداديررة لت ميررذ القرردم كرررة فرر 
، واشرتممت  المنوفيرة بمحافظرة الرياضرية اإلعداديرة لت ميرذ المعرفر  والتحصيل المهاري األداء مستوى تطوير عم 

، واستةدم المنهك التجريبر  ، حيرث  تقسيمها عشوائيًا إل  مجموعتين تجريبية وضابطة ( تمتمميذ 22العينة عم  )
 فر   إحصرائيا دال ترأثير لر  كران الهيبرميرديا أسرموب بإسرتةدام المعرد التعميمر  البرنرامك أنأشارت أهم النترائك إلر  

 . التجريبية المجموعة لصال  البحث قيد المعرف  والتحصيل القدم كرة ف  األساسية المهارات بعض تعمم

 بمسرراعدة المتعررددة الوسررائط تررأثيردراسررة عنوانهررا "  (02م()4002) Dina Metwaly متللول  دينللا تأجررر  -2
 ترأثير عمر  التعررف إلر " ، وتهردف  البدنيرة التربيرة لطالبرات لمسرباحة األساسرية المهرارات تعمرم عم  األل  الحاسب
، اشرتممت  البدنيرة التربية لطالبات لمسباحة األساسية المهارات تعمم عم  األل  الحاسب بمساعدة المتعددة الوسائط

واستةدم المنهك التجريب  ، حيث ،  ( تم تقسيمها عشوائيًا إل  مجموعتين تجريبية وضابطةطالبة 30العينة عم  )
 لصرال  ابطةوالضر التجريبيرة المجمروعتين برين إحصرائية داللرة ذات فرو  وجود النتائك أظهرتأشارت أهم النتائك 

 . الرياضية   التربية كمية لطالبات المعرف  والتحصيل لمسباحة األساسية المهارات تعمم ف  التجريبية المجموعة

 سبراحررررة تعمرررم عمررر  الفائقرررة الوسرررائط أسرررتةدام ترررأثيروانها " رنررررة عردراسررر (2( )م4008) محملللد سلللامح يأجرررر  -5
 تعميمر  برنرامك تصرميم ةر ل مرن وذلرك لمناشرئين المزدوجة الزعانف سباحة تعمم" ، وتهدف إل  لمناشئين الزعرانف
( ترررم تقسررريمها عشررروائيًا إلررر  مبتررردئ 02( ، اشرررتممت العينرررة عمررر  )الهيبرميرررديا) الفائقرررررة الوسرررائط بإسرررتةدام مقتررررح

 يمرر التعم البرنررامكإلرر  أن ، حيررث أشررارت أهررم النتررائك  ، واسررتةدم المررنهك التجريبرر  مجمرروعتين تجريبيررة وضررابطة
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 سررباحة تعمرررم عمرر  إيجابيرراً  تررأثيراً  أظهررر( الهيبرميررديا) الفائقررررة الوسررائط بتقنيرررة المعرردة التعميميررة البرمجيررررة باسررتةدام
 التجريبيررة لممجموعررة والبعرردي القبمرر  القياسررين متوسررط  بررين إحصررائية دالررة فرررو  توجررد حيررث المزدوجررة الزعررانف
  سنة( 63:  66) السنية المرحمة ف  لمناشئين البعدي القياس لصال 

 إجراءات البحث .
 منهج البحث .

أستةدم الباحث المنهك التجريب  وذلك لمناسبت  لنوع وطبيعة هذا البحث ، من ة ل التصميم التجريب  
 لمجموعتين أحداهما تجريبية واألةرى ضابطة بتطبي  القياس القبم  البعدي لكل مجموعة .

 

 . عينة البحثمجتمع و 
قام الباحث ، و  م0268/م0261 الدراس  لمعام اإلعدادي األول الصف ت ميذ عم  البحث مجتم  يشتمل

أحمرد حسرين الجبرال  االعدادير   بمدرسرة اإلعردادي األول الصف ت ميذ من العمدية بالطريقة البحث عينة باةتيار
  مجموعتين ال  عشوائيا تقسيمهم تم وقد تمميذ( 02) األساسية العينة عدد بمغ حيث ،محافظ  الشرقي   –بالزقازي  
 االسرررتط عية الدراسرررة عينرررة إلررر  باإلضرررافة ، تمميرررذ( 60) مجموعرررة كرررل قررروام ضرررابطة واألةررررى تجريبيرررة أحرررداهما
 تمميذ( 32) الكمية العينة إجمال  ليصب  ، البحث مجتم  داةل من تمميذ( 62) وعددهم

 تجانس عينة البحث .
بداللرة كرل مرن المتوسرط الحسراب  والوسريط واالنحرراف المعيراري لعينرة  االلتواءقام الباحث بحساب معامل 

، كمرا يتضر  فر  جردول قيد البحرث  الجمة دف  لمسابقة األداء ومراحل البدنية والمتغيراتالنمو متغيرات  ف البحث 
(6. ) 
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 (1جذول )  

 انثحث لُذ انًرغُزاخ فٍ انثحث ػُُح أفزاد ذىسَغ إػرذانُح 

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

انًرىطظ 

 انحظاتٍ
 انىطُظ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

يؼايم 

 االنرىاء

 - 1.04 0.49 13.60 13.43 طُح انؼًز انشيٍُ 1

 0.82 4.41 154.00 155.21 طى ارذفاع انجظى 0

 - 0.79 3.02 58.50 57.70 كجى وسٌ انجظى 3

 - 0.95 2.34 39.00 38.26 درجح انذكاء  4

 0.84 0.32 6.03 6.12 ثانية من البدء العاليم 03عدو  5

 - 1.02 0.41 4.00 3.86 متر الرمي من وضع الجثو 6

 0.75 0.60 6.50 6.65 سم ثني الجذع من الوقوف 7

  6.68 - 0.69 11.83 11.67 ثانية م03×4الجري المكوكي  8

 0.87 2.45 21.00 21.71 عدد  ث03الجري في المكان  9

 0.79 0.72 4.75 4.56 درجح   االستعدادحمل الجلة ووقفة  12

 0.94 0.51 4.25 4.41 درجح مرحلة التكور  11

10 
 مرحلة الزحف والوصول

 لوضع الدفع  
 1.07 0.59 3.25 3.46 درجح 

 - 0.85 0.46 4.25 4.12 درجح مرحلة الدفع والتخلص    13

 - 0.97 0.65 4.75 4.54 درجح  تزان والتغطية مرحلة األ 14

 0.61 1.67 20.75 21.09 درجح الدرجة الكلية 15

 

 انثحةث لٛةذ ًرغٛةزاخان فةٙ( أٌ جًٛع لٛى يعايالخ االنرٕاء ألفزاد عُٛح انثحث انكهٛةح 1ٚرضح يٍ جذٔل )

 انثحةث ذجاَض أفزاد عُٛح، يًا ٚشٛز إنٙ ( 3)± ( ٔلذ اَحصزخ ْذِ انمٛى يا تٍٛ 1.07 : 1.64 -)  ذزأحد تٍٛ

 فٙ ْذِ انًرغٛزاخ 

 تكافؤ مجموعت  البحث .
 يرات رمتغ قام الباحرث بحساب داللررة الفرررو  بين المجمرروعتين التجررريبية والضرابطة ف 

وذلررك لمتأكررد مررن تكافؤهمررا ، وقررد أعتبررر هررذا القيرراس  الجمررة دفرر  لمسررابقة األداء مراحررلو المتغيرررات البدنيررة النمررو و 
 ( .0القبم  لمجموعت  البحث ، كما يتض  ف  جدول )بمثابة القياس 

 
 
 
 
 
 
 

 

 = ٌ34 
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 (0جذول )

 دالنح انفزوق تٍُ انًجًىػرٍُ انرجزَثُح

 انثحث لُذ انًرغُزاخوانضاتطح فٍ 

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انًجًىػح انضاتطح انًجًىػح انرجزَثُح

 لًُح )خ(

انًحظى

 تح
انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 0.75 0.54 13.52 0.43 13.37 طُح انؼًز انشيٍُ 1

 0.96 4.55 156.08 3.92 154.42 طى ارذفاع انجظى 0

 1.03 2.86 57.21 3.59 58.58 كجى وسٌ انجظى 3

 0.87 2.93 38.83 2.14 37.92 درجح انذكاء  4

 0.79 0.42 6.16 0.23 6.05 ثانية العاليمن البدء م 03عدو  5

 0.92 0.31 3.75 0.56 3.92 متر الرمي من وضع الجثو 6

 0.81 0.73 6.81 0.52 6.6 سم ثني الجذع من الوقوف 7

 0.70 0.58 11.54 0.74 11.73 ثانية م03×4الجري المكوكي  8

 1.07 2.86 22.21 2.29 21.08 عدد  ث03الجري في المكان  9

12 
حمل الجلة ووقفة 

  االستعداد
 0.91 0.67 4.35 0.78 4.62 درجح 

 0.88 0.59 4.56 0.46 4.37 درجح مرحلة التكور  11

10 
 مرحلة الزحف والوصول

 لوضع الدفع  
 0.73 0.52 3.42 0.67 3.60 درجح 

 0.94 0.36 4.08 0.51 4.25 درجح مرحلة الدفع والتخلص    13

 0.69 0.61 4.39 0.73 4.58 درجح  تزان والتغطية مرحلة األ 14

 0.86 1.65 20.80 1.87 21.42 درجح الدرجة الكلية 15

 2.6.4=  22 حزٚح ٔدرجاخ 6.65 يظرٕٖ عُذ انجذٔنٛح" خ" لًٛح

برررين المجمررروعتين  2.25( عررردم وجرررود فررررو  دالرررة إحصرررائيا عنرررد مسرررتوى 0يتضررر  مرررن الجررردول جررردول )
 المتغيرات قيد البحث ، مما يشير إل  تكافؤ مجموعت  البحث ف  هذ  المتغيرات .التجريبية والضابطة ف  

 وطائم وأدواخ جًغ انثُاَاخ . 

 أوال : االخرثاراخ وانمُاطاخ انًطثمح .

 (  1يزفك ) تخرثاراخ انثذَٛح .األ - أ

 (0. يزفك ) لٛذ انثحث انجهح دفعذمٛٛى يظرٕٖ أداء يظاتمح  -ب 

 يزحهح ، انركٕر يزحهح ، األطرعذاد ٔٔلفح انجهح حًم) انجهح دفع نًظاتمح األداء يزاحم عهٗ االطرًارج ْذِذحرٕ٘ 

 يزحهةح ٔنكم( انكهٛح انذرجح ، ٔانرغطٛح األذشاٌ يزحهح ، ٔانرخهص انذفع يزحهح ، انذفع نٕضع ٔانٕصٕل انشحف

 ذمٛةةٛى ٔذةةى ، ككةةم انًٓةةارٖ األداء يظةةرٕٖ نرمٛةةٛى درجةةح( 56) انكهٛةةح ٔانذرجةةح انرمٛةةٛى اطةةرًارج فةةٙ درجةةاخ( 16)

ٌ1 ٌ =0  =10   
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 نكةم انحظةاتٙ انًرٕطةظ ذظةجٛم طزٚةك عةٍ رٚاضٛح ذزتٛح يذرطٍٛ ثالثح يٍ يكَٕح نجُح تخالل يٍ األداء يظرٕٖ

  . انجهح دفع نًظاتمح األداء يزحم يٍ يزحهح

 (3يزفك ) .( احًذ سكٍ صانح) اخرثار انذكاء انًصىر - جـ

 استمارات تسجيل البيانات .  :ثانيا 
 (2مرفق )قام الباحث بتصميم استمارات تسجيل البيانات الةاصة بعينة البحث . 

 . ثالثا : األجهزة واألدوات المستخدمة
 جهاز رستاميتر لقياس الطول )سم( . -

 ميزان طب  لقياس الوزن )كجم( . -

 ثانية . 2.26لقياس الزمن ألقرب  Stop Watchساعة إيقاف  -

 شريط قياس األطوال )سم( . -

 )سم( مدرجة لقياس المرونة .مسطرة  -

 كرات حديدية . -كرات طبية  -ساعة ايقاف  -

 . (الهيبرميديا) ال ائقة الوسائط باستخدام التعميمية البرمجية تن يذرابعا : أدوات وأجهزة 
 .تسم  بتشغيل األقرا  المدمجة  IBMحاسب آل   ةجهز أ -

 كيمو بايت/ ثانية54x (54  ×150 . )بسرعة  CD-Romمشغل أقرا  مدمجة  -

 .الوسائط الفائقة المةزن برمجية  CD-Roomالقر  الضوئ  المدمك  -

 شاشة ممونة . -

 سماعات ةارجية . -

 لوحة مفاتي  ، فأرة . -

قام الباحث بتنفيذ البرنامك التعميم  بتقنية الوسائط الفائقة مرن ) الفردي لمتعمم بمقصورات مجهز لمدراسة معمل -
 . (مدرسةالالحاسب اآلل  بة ل التعاون م  معمل 
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 . انذراطاخ االطرطالػُح

 : االطرطالػُح األونً حانذراط 

 السرنية المرحمرة نفرس مرن ت ميرذ( 62) قوامهرا عينرة عمر  األولر  االسرتط عية الدراسة بإجراء الباحث قام
 يرروم إلرر  م62/0/0268 الموافرر  االحررد يرروم مررنوذلررك األساسررية  البحررث عينررة وةررارج البحررث مجتمرر  داةررل ومررن

 عمر  والعمرل القصرور نرواح  اكتشراف - المساعدين تدريب) ال  الدراسة وتهدف م63/0/0268 المواف االربعاء 
 البرنررامك وحرردات ومناسرربة م ئمررة مرردى عمرر  التعرررف - القيرراس لعمميررة الرر زم الررزمن تحديررد - األةطرراء ت شرر 
 عينررة عمرر  البرمجيررة مررن وحرردتين بتجريررب وذلررك العمميررة مادترر  حيررث مررن الفائقررررة الوسررائط بتقنيرررة المعررد التعميمرر 
 تنفيررذ فرر  المسررتةدمة اآللرر  الحاسررب أجهررزةو  واألدوات األجهررزة صرر حية مرردى مررن التأكررد - االسررتط عية البحررث
 . (الهيبرميديا) الفائقررة الوسائط بتقنيرة المعدة البرمجية محتوى

 الدراسة االستطالعية الثانية :
االربعراء  يروم إلر  م61/0/0268 الموافر  االحرد يروم مرن الثانيرة االسرتط عية الدراسرة برإجراء الباحرث قام

 . (الثبات - الصد ) ل ةتبارات العممية المعام ت حساب منها الهدف وكان ، م02/0/0268 المواف 
 . االختباراتأواًل : ىدق 
 ذات أحرررداهما مجمررروعتين عمررر  التمرررايز صرررد بحسررراب صرررد  االةتبرررارات باسرررتةدام طريقرررة  الباحرررث قرررام

 القرروي العرراب فريرر  يمثمررون ت ميررذ( 62) وعررددهم الت ميررذ مررن مجموعررة وهرر ( المميررزة المجموعررة) مرتفرر  مسررتوى
  االستط عية العينة وه ( مميزةال غير) األةرى والمجموعة بالمدرسة
 ( .3) جدول ف  يتض  كما ، البحث مجتم  نفس من ت ميذ( 62) وعددهم
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 (3جذول )

 فٍ  انًًُشج وغُز انًًُشجدالنح انفزوق تٍُ انًجًىػرٍُ 

 انجهح دفغ نًظاتمح األداء ويزاحم االخرثاراخ انثذَُح

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انًجًىػح انًًُشج
انًجًىػح غُز 

 ًًُشجان

 لًُح )خ(

انًرىطظ  انًحظىتح

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 6.23* 0.51 6.21 0.45 4.87 ثانية من البدء العاليم 03عدو  1

 *6.51 0.39 3.83 0.81 5.68 متر الرمي من وضع الجثو 0

 *5.46 0.67 6.75 0.72 8.45 سم ثني الجذع من الوقوف 3

 *6.59 0.63 11.61 0.47 9.97 ثانية م03×4الجري المكوكي  4

 *6.12 2.18 22.10 1.82 27.60 عدد  ث03الجري في المكان  5

 *6.94 0.69 4.48 0.86 6.90 درجح   االستعدادحمل الجلة ووقفة  6

 *7.78 0.53 4.45 0.72 6.65 درجح مرحلة التكور  7

8 
 مرحلة الزحف والوصول

 لوضع الدفع  
 *7.85 0.56 3.59 0.64 5.70 درجح 

 *8.19 0.43 4.21 0.75 6.45 درجح مرحلة الدفع والتخلص    9

 *6.70 0.69 4.48 0.91 6.90 درجح  تزان والتغطية مرحلة األ 12

 *9.13 1.64 21.21 3.59 32.60 درجح الدرجة الكلية 11

 * دانح                              2.161=  18ٔدرجاخ حزٚح  6.65لًٛح "خ" انجذٔنٛح عُذ يظرٕٖ 

 دف  لمسابقة األداء ومراحل البدنية االةتباراتف   ( وجود فرو  ذات داللة إحصائية3يتض  من جدول )
بررين المجموعررة المميررزة والمجموعررة غيررر المميررزة لصررال  المجموعررة المميررزة ، ممررا يعطرر  داللررة  البحررث قيررد الجمررة

 مباشرة عم  صد  تمك االةتبارات .  
 

 ثاَُاً : ثثاخ االخرثاراخ .

 عم  وذلك أةرى مرة تطبيقها إعادة ثم االةتبارات تطبي  طري  عناالةتبارات بحساب ثبات  الباحث قام
 لمبحرث األساسرية العينرة ةرارج ومرن البحرث مجتمر  نفرس مرن ت ميرذ( 62) قوامها والت  االستط عية البحث عينة

 ( .2) جدول ف  يتض  كما ، الثان  والتطبي  األول التطبي  نتائك بين( ساعة10) أيام ث ثة زمن  بفاصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌ1ٌ =0 = 12   
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 (4جذول )

 االخرثاراخ االطرطالػُح فٍتٍُ انرطثُك األول وانثاٍَ نهؼُُح  األرذثاط يؼايم 

 انثحث لُذ انجهح دفغ نًظاتمح األداء ويزاحم انثذَُح

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انرطثُك انثاٍَ انرطثُك األول

 لًُح )ر(

انًحظى

 تح

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 0.91 0.48 6.17 0.51 6.21 ثانية العاليمن البدء م 03عدو  1

 0.89 0.61 4.05 0.39 3.83 متر الرمي من وضع الجثو 0

 0.90 0.56 6.80 0.67 6.75 سم ثني الجذع من الوقوف 3

 0.93 0.57 11.48 0.63 11.61 ثانية م03×4الجري المكوكي  4

 0.92 2.94 22.40 2.18 22.10 عدد  ث03الجري في المكان  5

 0.91 0.73 4.57 0.69 4.48 درجح   االستعدادحمل الجلة ووقفة  6

 0.88 0.60 4.42 0.53 4.45 درجح مرحلة التكور  7

8 
 مرحلة الزحف والوصول

 لوضع الدفع  
 0.91 0.78 3.65 0.56 3.59 درجح 

 0.89 0.52 4.25 0.43 4.21 درجح مرحلة الدفع والتخلص    9

 0.92 0.84 4.42 0.69 4.48 درجح  تزان والتغطية مرحلة األ 12

 0.90 1.82 21.31 1.64 21.21 درجح الدرجة الكلية 11

 * دانح                                      6.662=  9درجاخ حزٚح  6.65لًٛح "ر" انجذٔنٛح عُذ يظرٕٖ 

بين التطبير   2.25( وجود ع قة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 2يتض  من جدول )
عررادة التطبيرر  فرر  االةتبررارات البدنيررة ومراحررل األداء لمسررابقة  قيررد البحررث ، ممررا يعطرر  داللررة مباشرررة  الجمررة دفرر وا 

 عم  ثبات تمك االةتبارات .

 البرنامج التعميم  المقترح .
 الهد  من البرنامج : -أ

 بردرس الجمرة دفر  مسرابقة تعمرم عمر  ترأثير  ومعرفرة الفائقرة الوسرائط تقنية ة ل من تعميم  برنامك ميمتص
 . اإلعدادي األول الصف لت ميذ الرياضية التربية
 اإلطار الزمن  لمبرنامج التعميم  المقترح :  -ب 

 ( أسابي  .1عدد األسابي  : ) -

 تعميمية أسبوعيًا.( وحدة 0عدد الوحدات التعميمية أسبوعيا : ) -

 ( دقيقة .25زمن الوحدة التعميمية : ) -

 ساعات . 9دقيقة =  522إجمال  زمن البرنامك =  -

ٌ = 12   
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 التوزيع الزمن  لمحتويات الوحدة التعميمية :  -ج 
   . 62زمن مشاهدة البرمجية التعميمية :  -

   . 5زمن األعمال إدارية واإلحماء :  -

   . 62زمن األعداد البدن  :  -

   . 65الجزء الرئيس  )التطبي  العمم ( : زمن  -

   . 5الةتام :  -

 بناء وتىميم البرمجية التعميمية :  -د 

 (5مرفق )تىميم السيناريو المقترح لمبرمجية .  -0
يعبرررر السررريناريو عرررن الكيفيرررة التررر  سرررتكون عميهرررا شاشرررات البرمجيرررة ، وقرررد روعررر  عنرررد بنررراء البرمجيرررة أن 

 الشاشات ومنها :تحتوى عم  مجموعة من 
 شاشة مقدمة البرمجية . -

 -العنروان  -البسرممة  -)االفتتاحيرة  وهرو يتضرمن التمميرذهو جزء يعرض بطريقة تتابعي  دون تردةل مرن و 
 . (كممة الباحث -الترحيب بالت ميذ 

 

 الشاشة الرئيسية لمبرمجية . -

ل مرا تشرتمل رالرئيسرية لمبرمجيرة كر تظهرر الشاشرةحيرث لمحاسب اآللر   التمميذهذا الجزء هو بداية استةدام 
 )الثالرث(قرانون دفر  الجمرة و ن (الثرا)تاريخ دفر  الجمرة و (األول) أزرار ةالبرمجية وف  منتصف الصفحة ث ث  عمي

 .دف  الجمة  مسابقة
 شاشة عرض المحتوى الخاص بكل وحدة تعميمية . -

ممرحمررة وعمرر  لبالضررغط عمرر  الررزر الةررا  بكررل وحرردة تعميميررة يظهررر فرر  أعمرر  عنرروان الةطرروات الفنيررة 
أسئمة تقويمية(  -لمرحمة اتدريبات عم   -فيديو لممرحمة  -صور لممرحمة  -)الةطوات الفنية  زرارأيمين الشاشة 

ن كرريم (قررانون دفرر  الجمررة -مررة ترراريخ دفرر  الج -وفرر  اسررفل منتصررف الشاشررة ثرر ث أزرار )الهرردف مررن البرنررامك 
 . اةتيار أي منهما بسرعة
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 إعداد البرمجية التعميمية . -4
 وتقديم محتوى البرمجية باستةدام مجموعة من الوسائل :قام الباحث بإعداد 

 لقطات الفيديو .  - الصور والفيديوهات تعميمية .                     -
 الموسيق  . -   المادة التعميمية المكتوبة )الن  المكتوب( .    -
 عمي  الحواري )المغة المنطوقة( .الت -                         المؤثرات الصوتية . -

 متطمبات إنتاج البرمجية التعميمية . -2
البرمجيررات الترر  تررم تصررميم البرمجيررة بمسرراعدة باحررث متةصرر  لتصررميم البرررامك حيررث تررم اةتيررار أفضررل  -

 تمكن  من إعداد وتنفيذ وتجهيز البرمجية عم  هيئة ممفات رقمية .

الذي يعتبر أحد أنظمة التأليف إلنتاج البرمجية التعميميرة  Microsoft Visual Basicتم استةدام برنامك  -
. 

 تىميم شاشة البرمجية . -2
تررم تصررميم شاشررة البرمجيررة حيررث يررتم مررن ة لهررا عرررض لقطررات الفيررديو والصررور الةاصررة بمراحررل أداء 

 الفأرة . Mouseويتنقل التمميذ بين هذ  المكونات بواسطة مهارة دف  الجمة 
 

 إستراتيجية التحكم ف  البرمجية . -2
يرة برين التمميرذ والحاسرب اآللر  وذلرك مرن قامت البرمجية التعميميرة باسرتةدام الوسرائط الفائقرة عمر  مبردأ التفاعم .6

 ة ل مفاتي  االنتقال أو الفأرة .

 جمي  الشاشات تظل أمام التمميذ حت  تضغط عم  أي من مفاتي  االنتقال أو الفأرة . .0

 سهولة التنقل داةل شاشات البرمجية التعميمية باستةدام الوسائط الفائقة . .3

 تقويم البرمجية التعميمية . -2
نتراج برمجيرة الوسرائط الفائقرة بتجريرب وحردتين مرن البرمجيرة قام  الباحث بعد االنتهاء من مرحمرة تصرميم وا 

( ت ميذ وذلك من أجل التأكد من مدى م ئمة البرمجية والتعرف عم  62عم  عينة البحث االستط عية قوامها )
 . الم حظات الت  يبديها الت ميذ حول البرمجية
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 . األساسيةالدراسة  -
 القياس القبم  .

 الموافررر األحرررد  يررروم وذلرررك والضرررابطة التجريبيرررة المجمررروعتين مرررن لكرررل القبمررر  القيررراس برررإجراء الباحرررث قرررام
 القيرراس بعمميررة والقررائمين القياسررات توحيررد مرر  الةاصررة األداء وشررروط لممواصررفات طبقررا وذلررك ، م02/0/0268

 .ة والضابط التجريبية لممجموعتين
 

 ( 6) يزفك .التعميم  بإستخدام الوسائط ال ائقة تطبيق البرنامج  -
 ائيةرررررالنه ورت ررررررص فرر ( الهيبرميررديا) الفائقررررة الوسررائط بتقنيرررة المعرررد التعميمرر  البرنررامك بي رررربتط ثررررررالباح قررام

 ، الضرابطة المجموعرة عم ( األوامرأسموب ) التقميدي التعميم  البرنامك تطبي  وتم ، التجريبية وعةرمرررجرررالم م رررع
( 1) ولمررردة ، م3/2/0268 الموافرر  األربعررراء يرروم إلررر  م05/0/0268 الموافرر  األثنرررين يرروم مرررن المرردة فررر  وذلررك
 .ات ساع( 9) زمن بإجمال  دقيقة( 25) التعميمية الوحدة زمن وبمغ ، أسبوعيا تعميمية وحدة( 0) وبواق  ، أسابي 

 القياس البعدي . -
 والظروف والتعميمات الشروط بنفس البحث مجموعت  من مجموعة لكل البعدي القياس إجراءب الباحث قام
 . م2/2/0268 المواف  الةميس يوم وذلك البرنامك تطبي  مدة انتهاء بعد وذلك القبمية القياسات ومواصفات

 المعالجات اإلحىائية . -
  . انٕطٛظ -                              . انًرٕطظ انحظاتٙ -

                       . يعايم االنرٕاء -      . االَحزاف انًعٛار٘ -

 . يعايم االرذثاط انثظٛظ )تٛزطٌٕ( - .اتخرثار دالنح انفزٔق )خ(  -
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 عرض النتائج ومناقشتها .
 أوال : عرض النتائج .

 علرض نتللائج ال رض األول : -0
 (5جذول )

  انرجزَثُح نهًجًىػح وانثؼذٌ انمثهٍ انمُاطٍُ تٍُ انفزوق دالنح

 انثحث انجهح لُذ دفغ نًظاتمح األداء يزاحم فٍ 

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انمُاص انثؼذٌ  انمُاص انمثهٍ 

 لًُح )خ(

 انًحظىتح
انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 6.24 0.85 6.79 0.78 4.62 درجح  االطرؼذادحًم انجهح وولفح  1

 7.59 0.67 6.23 0.46 4.37 درجح يزحهح انركىر  0

3 
 يزحهح انشحف وانىصىل

 نىضغ انذفغ  
 8.36 0.81 6.25 0.67 3.60 درجح

 8.34 0.59 6.21 0.51 4.25 درجح يزحهح انذفغ وانرخهص    4

 6.29 0.76 6.58 0.73 4.58 درجح ذشاٌ وانرغطُح يزحهح األ 5

 11.25 2.52 32.06 1.87 21.42 درجح انذرجح انكهُح 6

 * دانح                               2.261=  11 حزٚح ٔدرجاخ 6.65 يظرٕٖ عُذ انجذٔنٛح" خ" لًٛح

( ٔجةٕد فةزٔق دانةح إحصةابٛح تةٍٛ يرٕطةطٙ انمٛاطةٍٛ انمثهةٙ ٔانثعةذٖ نهًجًٕعةح انرجزٚثٛةح  5 ٚرضح يٍ جذٔل )

 .  انثحث انجهح لٛذ دفع نًظاتمح األداء يزاحمنصانح انمٛاص انثعذ٘ فٙ 

 

 : الثان علرض نتللائج ال رض  -4
 (6جذول )

  انضاتطح نهًجًىػح وانثؼذٌ انمثهٍ انمُاطٍُ تٍُ انفزوق دالنح

 انثحث انجهح لُذ دفغ نًظاتمح األداء يزاحم فٍ

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انمُاص انثؼذٌ  انمُاص انمثهٍ 

 لًُح )خ(

 انًحظىتح
انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 3.85 0.82 5.58 0.67 4.35 درجح االطرؼذادحًم انجهح وولفح  1

 3.09 0.64 5.37 0.59 4.56 درجح يزحهح انركىر 0

3 
 يزحهح انشحف وانىصىل

 نىضغ انذفغ
 5.61 0.79 5.02 0.52 3.42 درجح

 4.77 0.76 5.29 0.36 4.08 درجح يزحهح انذفغ وانرخهص 4

 4.46 0.71 5.75 0.61 4.39 درجح ذشاٌ وانرغطُحيزحهح األ 5

 7.50 2.14 27.02 1.65 20.80 درجح انذرجح انكهُح 6

 = ٌ10   

 = ٌ10   
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 * دانح                                2.261=  11 حزٚح ٔدرجاخ 6.65 يظرٕٖ عُذ انجذٔنٛح" خ" لًٛح

( وجررود فرررو  دالررة إحصررائية بررين متوسررط  القياسررين القبمرر  والبعرردى لممجموعررة الضررابطة 1يتضرر  مررن جرردول )
 البحث .ء لمسابقة دف  الجمة قيد لصال  القياس البعدي ف  مراحل األدا

 : الثالثعلرض نتللائج ال رض  -2
 (7جذول )

 وانضاتطح انرجزَثُح نهًجًىػرٍُ انثؼذٍَُ انمُاطٍُ تٍُ انفزوق دالنح

 انثحث انجهح لُذ دفغ نًظاتمح األداء يزاحمفٍ 

 انًرغُزاخ و
وحذج 

 انمُاص

 انًجًىػح انضاتطح انًجًىػح انرجزَثُح

 لًُح )خ(

 انًحظىتح
انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

انًرىطظ 

 انحظاتٍ

االَحزا

ف 

انًؼُار

ٌ 

 3.55 0.82 5.58 0.85 6.79 درجح   االطرؼذادحًم انجهح وولفح  1

 3.21 0.64 5.37 0.67 6.23 درجح يزحهح انركىر  0

3 
 يزحهح انشحف وانىصىل

 نىضغ انذفغ  
 3.76 0.79 5.02 0.81 6.25 درجح 

 3.31 0.76 5.29 0.59 6.21 درجح يزحهح انذفغ وانرخهص    4

 3.09 0.71 5.75 0.76 6.58 درجح  ذشاٌ وانرغطُح يزحهح األ 5

 5.39 2.14 27.02 2.52 32.06 درجح انذرجح انكهُح 6

 * دانح                                 2.6.4=  22 حزٚح ٔدرجاخ 6.65 يظرٕٖ عُذ انجذٔنٛح" خ"  لًٛح

 التجريبيرة لممجمروعتين البعرديين القياسرين متوسرط ( وجود فرو  دالرة إحصرائية برين 1يتض  من جدول )
 . البحث قيد الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل ف  التجريبية المجموعة لصال  والضابطة
 

 ثانيا : مناقشة النتائج .
 والبعردي القبم  القياسين متوسط  بين إحصائية داللة ذات فرو  توجد"  مناقشة نتائج ال رض الذي ينصأوال : 

 " . الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف  البعدي القياس لصال  التجريبية لممجموعة

 دفر  لمسرابقة األداء مراحل ف  والبعديمتوسط  القياسين القبم  ويعزي الباحث هذ  الفرو  المعنوية بين 
 بتقنيرررة المعرردة التعميميررة البرمجيررررة باسررتةدام التعميمرر  البرنررامك فاعميررة إلرر لممجموعررة التجريبيررة  البحررث قيررد الجمررة

 وميررول وقرردرات مسررتوي راعررت والترر  والتنسرري  التنظرريم ةرر ل مررن جيرردة تعميميررة بيئررة ةمقررت والترر  الفائقررررة الوسررائط
 لهررا المنطقرر  التسمسررل ضرروء فرر  ومكونررات مراحررل إلرر  البحررث قيررد الجمررة دفرر  مسررابقة وتقسرريم الت ميررذ وحاجررات
 تركيرز عمر  يسراعد ممرا صروتية وأةرري متحركرة وصرور فيرديو تسرجي ت صورة ف  وذلك ومتتابعة منظمة بطريقة
 فرر  الررتحكم لرر  تترري  ثررم ومررن وقدراترر  لرغبترر  وفقرراً  دوافعرر  واسررتثارة التمميررذ حررواس جميرر  إشررراك ةرر ل مررن االنتبررا 
 لمحقيقرة تكون ما أقرب جعمها مما لمراحل أداء مسابقة دف  الجمة فورية مرتدة تغذية توفير عنها ينشأ مما البرمجية

ٌ1 ٌ =0  =10   
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 الحركية بالواجبات وقيامهم لمت ميذ بالنسبة ويسر سهولة أكثر تعممال عممية جعل ف  ساهم مما الت ميذ إل  وأحب
 . التعميمية الوحدات ة ل سميم بشكل

التعمرريم يسرراعد إلرر  أن اسررتةدام تكنولوجيررا  م(4002وفيقللة سللالم ) إليرر وتتفرر  هررذ  النتررائك مرر  مررا أشررارت 
 السرم  حاسرة يةاطرب الحسرية لممرتعمم حيرث المرداةل عمر  يعتمرد عمر  تحفيرز حرواس المرتعمم بشركل كبيرر فهرو

،  لممرتعمم الحرواس هرذ  تحسين كفراءة عم  يساعد فهو لدي  وبالتال  الحركة عنصر إل  باإلضافة والممس والبصر
 بتغذية راجعرة بتعزيرز فرورى المتعمم إمداد الوسائط م  برنامك داةل المعمومات إعادة واسترجاع أن إل  تشير كما

 (010-012:  65. ) الشةصية ووفقًا لقدرات  الذاتية المتعمم سرعة عم  يعتمد

 فر  المتعممرين وضر  فر  تسرهم التعمريم تكنولوجيرا أن (م4008) Morariu Joneملوراري جلون ويشرير 
سرررتةدام التفكيرررر عمررر  تحفرررزهم مواقرررف  زيرررادة عمررر  والتحفيرررز ، الصرررف  التفاعرررل وتعزيرررز واحرررد آن   فررر  الحرررواس وا 
 مرادة وتعمي  وترسيخ ، المعرفة عم  الحصول ف  الذاتية ورغباتهم دافعيتهم وتنشيط لممتعممين اإليجابية المشاركة
طالة التدريس  ، المرتعمم حرواس مةتمرف إشرراك ةر ل مرن ذلرك يترأت  أن ويمكرن بالمعمومات الت ميذ إحتفاظ فترة وا 

 عررن تبعررد  جديرردة تربويررة مواقررف تبنرر  عمرر  المعمررم وتشررجي  ، الترردريس قاعررة داةررل المعمررم وجهررد وقررت واةتصررار
  (10:  00. ) التكنولوج  التطور ومسايرة العصر روح من وتقرب  والتقميدية الجمود

 ال  ان  ال يمكن احداث تغيير ف  التمميذ اثناء تعميم  م(4002عاط  السيد ) ويشير

المهارات الحركية بدون ةمر  بيئرة تعميمير  مناسرب  ، وهرذا ال يتحقر  اال مرن ةر ل اسرتةدام تكنولوجيرا التعمريم التر  
ير  تعمل عم  ةم  تمك البني  ، والت  يسرتطي  المرتعمم مرن ة لهرا ان يكرون ةبرتر  التعميميرة عرن طرير  تعممر  كيف

 (02:  1استةدام كاف  مصادر المعرفة والوسائل التكنولوجية الحديثة المساعدة لك  يصل ال  المعمومة بنفس  . )

 et, al., Lamiaلميللاء حسللين واخللرون ،  (02( )م2012هللان  أحمللد )دراسررة كررً  مررن ذلررك نتررائك  ويتفرر 
Hassan, (4002( )23م ) ،دينللا متللول ،  (02م( )4002)هشللام فتحلل  ،  (0( )م2015حمللد رمنللان )أ 

Dina Metwaly (4002( )17م)  ،( 2م( )4008سلللامح محملللد)  والتررر  أشرررارت الررر  أن اسرررتةدام بررررامك
الوسائط الفائقة والحراسب األل  لها تأثير إيجاب  عم  تحسررن مستوي تعمم المهررارات المةتمفة ف  كل رياضة عم  

 حدة .
 القياسرين متوسرط  برين إحصرائية داللرة ذات فررو  توجرد"  عمل الذي يلنص الثان    رضمناقشة نتائج الثانيًا : 
 " . الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف  البعدي القياس لصال  الضابطة لممجموعة والبعدي القبم 

 الجمرةدفر   لمسرابقة األداء مراحرلفر   والبعرديذ  الفررو  المعنويرة برين متوسرط  القياسرين القبمر  عزي الباحث هريو 
 والمعمومرات لممعرارف المفظر  الشررح عمر  تقروم( المعتادة) التقميدية الطريقة أن إل لممجموعة الضابطة  البحث قيد

 األةطررراء وتصرررحي  لممهرررارات نمررروذج بالمسرررابقة وأداء أو بالمهرررارة الةاصرررة البدنيرررة التمرينرررات اةتيرررارو  المرتبطرررة
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 لتمرررك الواضرررحة الصرررورة تكررروين عمررر  المرررتعمم ويسررراعد يررروفر شرررك بررر  وهرررذا المرررتعمم جهرررة مرررن والتكررررار والممارسرررة
 إيجاب  بدور يؤثر مما لمتعمم جيدة وفرصة المعرفة من قدر المتعمم لدي تكون أن عم  باستمرار وتساعد المهارات

 . المهارى األداء مستوي عم 

 هرذا فران لهرا وعرض صورة المهارة شرح م  نموذج بعمل المعمم قيام أن م(4008) أحمد حسنويشير  
 الشررح عم  المعمم مقدرة عم  تتوقف لممهارة أداء ال عبين درجة وان ، المهارات تعميم ف  الطر  أفضل من يعد

 ( 92: 5التعميم . ) عممية ة ل الجسم أجزاء لكل األوضاع صحة من حيث المهارة أداء لفن الدقي  الجيد

أن مرا يحتوير  الجرزء الرئيسر  بالوحردة التعميميرة مرن عنايرة برالقوام والمياقرة  م(4002محسلن حملص ) ويري
البدنيررة فرر  اإلعررداد البرردن  والحررر  عمرر  تنميررة التوافرر  العضررم  والعصررب  وتررأثير  عمرر  األجررزاء الحيويررة بالجسررم 

ق  ، حيث يتم تحقي  وزيادة مرونة المفاصل والعض ت ومطاطيتها ل  تأثير إيجاب  عم  النشاط التعميم  والتطبي
تحقير  الجوانرب التربويرة( .  -اكتساب المعارف  -تنمية المهارات الحركية  -أهداف الوحدة التعميمية وه  )تعميم 

(62  :08) 
توجرد فررو  ذات داللرة إحصرائية برين متوسرط  القياسرين "  عمل الذي يلنص الثالث  مناقشة نتائج ال رضثالثًا : 

"  الجمرة دفر  لمسرابقة األداء مراحرل تعمررم ف لصال  المجموعة التجريبية طة والتجريبية البعديين لممجموعتين الضاب
. 

 فر  والضرابطة التجريبية لممجموعتين البعديين القياسين متوسط  بين المعنوية الفرو  هذ  الباحث عزييو 
 المعرردة التعميميررة البرمجيررررة باسررتةدام التعميمرر  البرنررامك فاعميررة البحررث إلرر  قيررد الجمررة دفرر  لمسررابقة األداء مراحررل
 المرتبطرررة والمعرررارف المعمومرررات تنررراول ودقرررة عررررض سرررهولة تتضرررمن والتررر ( الهيبرميررردا) الفائقرررررة الوسرررائط بتقنيررررة
 بالممرل شرعورهم وعردم الرتعمم فر  الجهرد برذل عمر  وتحفرزهم الت ميذ اهتمام إثارة عم  ساعد مما الجمة دف  بمسابقة
 عممررت التعميميررة البرمجيررة أن كمررا ، التعميميررة البرمجيررة تنفيررذ ةرر ل مررن بررالةبرات  ميررذالت يمررد البرنررامك أن حيررث
 كرل فهرم عمر  سراعد ممرا الرتعمم أثنراء إيجابيراً  دوراً  إعطرائهم وكذلك التعميمية العممية ف  حواسهم جمي  إشراك عم 

 والنمرروذج الشرررح باسررتةدام( المتبرر ) التقميرردي البرنررامك أن حررين فرر  بسررهولة وتعممهررا الجمررة دفرر  مراحررل مررن مرحمررة
 مسررررتقبمين أنهررررم عمرررر  الت ميررررذ إلرررر  ينظررررر حيررررث تقميديررررة أشرررركال تتةررررذ الضررررابطة المجموعررررة لهررررا ةضررررعت والترررر 

 . لمتعمم دافعيتهم من يقمل مما التعميمية العممية ف  سمب  ودورهم فقط لممعمومات

% ممرررا 02 أن المتعممرررين يترررذكرون مHof Stetter (4002)هلللو  سلللتتر  ويشررريروفررر  هرررذا الصررردد 
% 82 أكثرر مرن يترذكرون بينمرا% ممرا يسرمعون  ويشراهدون  52 يترذكرون ولكنهم% مما يسمعون  32يشاهدون  و

مما يشاهدون  متزامنا م  التعمي  الصوت  ، ويضيف عم  ذلك قرائً  أن اسرتةدام التكنولوجيرا فر  التردريس والرتعمم 
توي الدراس  والع قات بينهما ومتطمبات تعممها ، وتجعرل مرا يتعممر  المرتعمم ذا تسهل التعمم لمةتمف عناصر المح

 ( 600: 19معن  وذلك الرتباط هذ  التكنولوجيا ببيئة التعمم المفرد . )
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أن الوسائط الفائقة تتميز عن غيرها من الوسائل  مDaniel Maclean (4009)  ماكمين دانيليشير  كما
التعميمية بعدة مميزات مثل توفير عنصر اإلثارة والتشوي  أثناء عممية التعمم ، وتوفير الوقت والجهد ، و تقديم المادة 
  العممية بصورة سهمة و بسيطة تمكن المتعمم من الفهم السري  لها وأيضًا م حظة أداء  بصورة تمكن  من تصحي

أن الوسائط الفائقة تعتبر وسيمة نموذجية لتدريس حل المشك ت ، فه  وسط تعميم  ذو تفاعل عال  أةطائ  ، كما 
يستطي  المتعمم من ة لها أن يطمب بعض المعمومات ويستجيب لبعض األسئمة الت  يطرحها البرنامك ، كما انها 

 (613:  02) تمفة بطريقة عممية .تساعد المتعمم عم  التفكير المنطق  ومواجهة الظرف المة

 ان للد رمنلملأح، ( 02( )م2012د )لملان  أحللهمن   ً رة كردراسائك رم  نت ك  ذلرفرويت

سللامح ،  (17م( )4002) Dina Metwaly دينللا متللول ،  (02م( )4002هشلام فتحلل  )،  (0( )م2015)
 الفائقررة الوسررائط باسررتةدام الررتعمم لبرررامكحيررث أشرراروا إلرر  أن المجموعررة التجريبيررة المتبعررة  (2م( )4008محمللد )

  .  المجموعة الضابطةحققت نتائك أفضل من 

 اإلستخالىات :
 األداء مراحررل تعمرررم عمرر  إيجابيرراً  تررأثيراً  أظهررر الفائقررررة الوسررائط برمجيررررة باسررتةدام التعميمرر  البرنررامك سررتةدامأ -6

 لت ميذ الصف األول اإلعدادي . الجمة دف  لمسابقة

 المجموعة لصال  والضابطة التجريبية لممجموعتين البعديين القياسين متوسط  بين إحصائية دالة فرو  توجد -0
 . اإلعدادي األول الصف لت ميذ الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف  التجريبية

 المجموعة لصال  والضابطة التجريبية لممجموعتين البعديين القياسين متوسط  بين إحصائية دالة فرو  توجد -3
 . اإلعدادي األول الصف لت ميذ الجمة دف  لمسابقة األداء مراحل تعمرم ف  التجريبية

 التوىيات :
 كوسرريمة الجمررة دفرر  لمسررابقة األداء مراحررل تعمرررم فرر  الفائقررة الوسررائط تقنيررة باسررتةدام التعميمرر  البرنررامك تطبيرر  -6

 . التعميمية العممية ف  المعمم بجانب وتشارك تساهم

 المهرررارات لرررتعمم الت ميرررذ دوافررر  إلثرررارة الفائقرررررة الوسرررائط تقنيررررة باسرررتةدام التجريبيرررة البحررروث مرررن المزيرررد إجرررراء -0
 . جماعية أو فردية سواء الرياضات جمي  ف  المةتمفة
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 انًزاجغ .

 أوالً : انًزاجغ انؼزتُح .

 االطاطاُح انحزكُاح انًهااراخ يظرىي ػهً انفائمح انىطائظ تاطرخذاو ذؼهًُُح تزيجُح " ذأثُزانحكى :  عثذ ريضاٌ أحًذ -1

 . و2615 ، تُٓا جايعح ، انزٚاضٛح انرزتٛح ، رطانح ياجظرٛز ، كهٛح " تانمهُىتُح االسهزَح انًؼاهذ نراليُذ

 و .2665، دار انكراب انحذٚث  ، انماْزج ،  " انمُاص فٍ انًجال انزَاضٍ "أحًذ يحًذ تخاطز ، عهٙ فًٓٙ انثٛك :  -2

 )فزَظةا( شةارنش جةٕسٔنٙ ، يزاجعح ٔذةذلٛك  يظاتماخ انفزق " -" أنؼاب انمىٌ نألطفال  : األذحاد انذٔنٙ ألنعاب انمٕ٘ -3

 و .2612،  اإلذحاد انذٔنٙ ، عثذ انًانك انٓثٛم )انجشابز( ، جًال طٙ يحًذ

 ، ْٕنُةذا ، نهُشةز دٚظةكارذض ،"  انماىٌ أنؼااب نرذرَة انزطًٍ انذونٍ االذحاد يزشذ - نهرذرَة يذخم" :  ذٕيظٌٕ تٛرز -4

 . و2669

 . و2668، انذار انعزتٛح نهكراب ، انماْزج ،  " انًُاهج انذراطُح تٍُ انُظزَح وانرطثُك "أحًذ شحاذح :  حظٍ -5

 ، ياجظةرٛز رطةانح ، "نهُاشايٍُ انشػاـاَف طثـاحاـح ذؼهى ػهٍ انفائمح انىطائظ أطرخذاو ذأثُز" :  انظـالو عثذ يحًذ طايح -6

 . و2618 ، انشلاسٚك جايعح ، تٍُٛ انزٚاضٛح انرزتٛـح كهٛـح

، يطثعةةح  "انرؼهااُى واناارؼهى  فااٍذكُىنىجُااا انرؼهااُى وانًؼهىياااخ واطاارخذاو انكًثُااىذز وانفُااذَى " :  أحًةةذ  عةةاطف انظةةٛذ -.

 . و2613ريضاٌ ، اإلطكُذرٚح ، 

 ، أطةٕٛط ، ٔانرٕسٚةع نهُشةز انعهًٛةح انكرةة دار ، " انرؼهًُُاح نألغازا  انكًثُاىذز تازايج إػذاد" :  صادق يحًٕد عالء -8

 . و.266

، انطثعةةح انناَٛةةح ، انجًعٛةةح انًصةةزٚح نركُٕنٕجٛةةا انرعهةةٛى ،  " ذىظُااف ذكُىنىجُااا انرؼهااُى "فةةرح انثةةاب عثةةذ انحهةةٛى طةةٛذ :  -9

 و ..266انماْزج ، 

 ، اإلطةةكُذرٚح ، انًعةةارف يُشةة ج ، انناَٛةةح انطثعةةح ، " انزَاضااُح انرزتُااح ذااذرَض فااٍ انًزشااذ" :  حًةةص يحًةةذ يحظةةٍ -16

 . و.266

،  ، درا انفكةز انعزتةٙانطثعةح انناننةح ،  اخرثااراخ األداء انحزكاٍ " " : يحًةذ َصةز انةذٍٚ رضةٕاٌيحًذ حظٍ عالٔ٘ ،  -11

 .و 2661انماْزج ، 

، انطاتعح انناننح ، دار انعهةى نهُشةز ٔانرٕسٚةع ، انكٕٚةد ،  " انرؼهى انحزكٍ وانرذرَة انزَاضٍ "يحًذ عثذ انغُٗ عنًاٌ :  -12

 و .2664
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انزَاضاُح   اإلػذادَاح انًذارص نراليُذ انُذ كزج يهاراخ تؼض ذؼهى ػهً انهثُزيُذَا إطرخذاو " ذأثُزصثز٘ :  أحًذ ْاَٙ -13

 . و2612 انشلاسٚك ، جايعح ، انزٚاضٛح تٍُٛ انرزتٛح كهٛح دكرٕراِ ، ، رطانح "

 انزَاضاُح االػذادَاح نراليُاذ انماذو كازج فٍ انًهاري االداء يظرىي ػهً انهُثزيُذَا اطرخذاو ذأثُز" :  يحًذ فرحٙ ْشاو -14

 . و2615 ، تُٓا جايعح ، انزٚاضٛح انرزتٛح كهٛح ، ياجظرٛز رطانح ، " تانًُىفُح

انكرةاب  ،"  انرزتُاح انثذَُاح وانزَاضاُح فاٍذطثُماخ ذكُىنىجُا انرؼهُى وذفؼُم انؼًهُاح انرؼهًُُاح " :  ٔفٛمح يصطفٗ طانى -15

 . و.266 ، ، اإلطكُذرٚح يُش ج انًعارف ،انناَٙ 

، انطثعةح انناَٛةح ،  " ( انرصُُف- انؼاللح -انىطائم انرؼهًُُح وذكُىنىجُا انرؼهُى )انًضًىٌ" :  ٚاطٍٛ عثذ انزحًٍ لُذٚم -16

 .و 2669،  ، انظعٕدٚحانذٔنٙ دار انُشز 

 : انًزاجغ األجُثُح . ثاَُاً 
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 فاػهُح إطرخذاو انىطائظ انفائمح ػهٍ ذؼهى يظاتمح

 دفغ انجهح نراليُذ انًزحهح اإلػذادَح
)انٓٛثزيٛذٚا( ٔيعزفح ذ ثٛزِ عهٗ ذعهى ٚٓذف انثحث انٗ ذصًٛى تزَايج ذعهًٛٙ تإطرخذاو انٕطابظ انفابمــح       

 يظاتمح دفع انجهح نهراليٛذ.

( ذهًٛذ 24ٔاشرًهد عُٛح انثحث ذاليٛذ انصف األٔل اإلعذاد٘ تًحافظّ انشزلّٛ ، حٛث تهغ عذد انعُٛح األطاطٛح )

ٛذ ، ( ذه12ًٔلذ ذى ذمظًٛٓى عشٕابٛا انٙ يجًٕعرٍٛ أحذاًْا ذجزٚثٛح ٔاألتخزٖ ضاتطح لٕاو كم يجًٕعح )

( ذهًٛذ يٍ داتخم يجرًع انثحث ، نٛصثح إجًانٙ انعُٛح 16تاإلضافح إنٗ عُٛح انذراطح االطرطالعٛح ٔعذدْى )

( ذهًٛذ ٔلذ اذُثع يعٓى اطرخذاو تزيجٛح انكًثٕٛذز انرعهًٛٛح انًعذج ترمُٛح انٓٛثزيٛذٚا )انٕطابظ انفابمّ 34انكهٛح )

ٌ طانثاً ٔاذُثع يعٓى طزٚمح انرذرٚض انرمهٛذٚح )انًرثعح( نرذرٚض ( ثالث36ٕانرذاتخم( ، ٔاألتخزٖ ضاتطح لٕايٓا )

انًٓارِ ٔفٙ ضٕء َرابج انثحث ذٕصم انثاحث إنٗ اٌ انطزٚمح انًعرادج طاًْد تطزٚمح إٚجاتٛح فٙ ذحظٍٛ 

نفابمــح يظرٕ٘ انرعهى نهًٓارِ لٛذ انثحث نهًجًٕعح انضاتطح كًا اٌ انثزَايج انرعهًٛٙ تاطرخذاو تزيجٛــح انٕطابظ ا

أظٓز ذ ثٛزاً اكنز اٚجاتّٛ نهًجًٕعّ انرجزٚثّٛ عهٗ ذعهـى يزاحم األداء نًظاتمح دفع انجهح نراليٛذ انصف األٔل 
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The effectiveness of using Hypermedia to learn a contest 

Payment of the package to pupils in the preparatory stage 

      

The aim of this research is to design an educational program using hypermedia and to 

learn how it affects the learning of the students' pay competition. 

The sample consisted of 24 students, one experimental and the other a student of each 

group (12) students, in addition to the survey sample and the number of students (10) 

students from within the research community, bringing the total sample to 34 students, 

followed by the use of hypermedia computer software (hypermedia interference) and 

30 students with the traditional method of teaching In addition to the results of the 

research, the researcher concluded that the usual method contributed positively to 

improving the level of learning of the skill under study for the control group. The 

tutorial using the supermedia program showed a more positive effect of the 

experimental group on learning the performance stages of the first class Preparatory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


