
 

  أستاذ مساعد بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا*

تأثير إستخدام كتيب إلكتروني متعدد الوسائط عمى التحصيل "
 المعرفي والميارى لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب 

"  كمية التربية جامعة جازان
 

  أيمن عمى أحمد عثمان*

 : المقدمة ومشكمة البحث
يشيد العالم االن تغيرات كبيرة في مختمف مجاالت الحياة، ويرجع ذلك الى الثورة 

التكنولوجية اليائمة في مختمف العموم، وىذا ادؼ الي ظيور مستحدثات تقنية وعممية، أدت الى 
تغير حياة االنسان وما يصاحبيا من تطور أجيزة الحاسب االلي والحاسب الموحي واليواتف 

النقالة، ونتيجة لذلك ظير الكتيب االلكتروني، وأصبح ينافس منافسة شرسة مع الكتاب الورقي 
 .المطبوع

الكتاب اإللكتروني ىو دليل العبقرية البشرية في تسييل عمميات الوصول إلى حيث ان 
 نص مشابو لمكتاب المطبوع غير أنو في شكل قالب عمى انووالمعارف، وقد عرف  المعمومات

 مصدر من مصادر المعمومات الرقمية إنوإذا اإللكتروني، عمى شاشة الحاسب  رقمي يتم عرضو
( 149: 17). التكنولوجياالتي تعتبر من أبرز ما أنتجتو 

وان الكتاب االلكتروني يعتبر ظاىرة تقنية في مجال التعميم والتعمم من خالل ما يوفره 
لممتعمم من مناخ تربوؼ تعميمي تتوفر فيو الوسائل التعميمية المتعددة في وحدة متكاممة ألشكال 
البيانات، والبيانات المنتقاة من مصادر متنوعة تقدم في نسق نظامي واحد يتضمن العديد من 

النصوص، والرسوم بأشكاليا المختمفة، والصور الثابتة والمتحركة، إضافة الى : الوسائل مثل
 . الصوت، بيدف المساعدة في تحقيق األىداف المرجوة بدرجة عالية من الكفاءة
(15 :277-278 ) 

وُيعد الكتاب اإللكتروني شكاًل جديدًا من أشكال التعمم التفاعمي الذؼ يستخدم القدرات 
المعاصرة   مع استراتيجيات التعمم التي تعكس األدواراالتصاالتالواسعة لمكمبيوتر وتكنولوجيا 

( 27: 20. )لممعممين والمتعممين من خالل التعامل مع المحتوؼ التعميمي
جميع الفئات حيث يوفر احتياجات ولقد تم تطوير الكتب اإللكترونية بما يتالءم مع 

التعمم التي يجد فييا كل متعمم ما  الكتاب اإللكتروني بيئة تعمم تفاعمية غنية بالعديد من مصادر
 (233: 25).  كفرد في موقف التعممه واستعداداتيريده، ويختار منيا ما يناسب حاجتو واىتماماتو

أنو قد بدأ االعتماد عمى الكتب اإللكترونية،  (م2011" )دمحم محمود زين الدين"ويذكر 
لنتائج جيدة عمى المستوػ العالمي، وظيور أثرىا اإليجابي في دعم النظام التعميمي  بعد تحقيقيا
وجود وسائط : حيث تتميز بمجموعة من الخصائص اليامة حددىا في ما يمي ورفع كفاءتو،
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وصور ورسوم وصوت وأفالم متحركة، ولديو نسبة عالية من التفاعمية مع  متعددة من نصوص
حممو والتنقل بو، وتحقيق مبدأ التعميم المستمر، وقمة تكمفة توزيعو إلى حد  القارغ، مريح ويمكن
التحكم في شكل العرض مع خصائص رقمية لتدوين المالحظات والبحث  كبير، والقدرة عمى
( 192: 18. )مقروء والتحول إلى نص

 بيئة تعميمة مناسبة، لما تحتويو من أدوات متعددة الوسائط اإللكترونيةوتعتبر الكتب 
 النقر خالل من البووسائط متعددة وفائقة كالنص الفائق والصورة الفائقة التي يتفاعل معيا الط

 توفير عمىعمييا ليتم انتقاليم من نص لنص آخر ومن صورة لصورة أخرؼ، حيث إنيا تعمل 
 كما إنيا تيسر تحصيميم عن طريق االسترجاع، عند األخرػ  توفره الوسائط الالتفاعل الذؼ 
 (15: 3. )التعمم الذاتي

فيتضمن الكتاب اإللكتروني أنواًعا من الوسائط المتعددة من تسجيالت صوتية ورسوم 
وصور متحركة وبعض مشاىد من شرائط الفيديو ولقطات من األفالم التعميمية، وخطوات 
لعمميات مخبرية أو ميدانية، أو خرائط مع خمفية من الموسيقى التصويرية المناسبة لما ىو 

( 277: 15). معروض
ان مرحمة تعمم الميارات االساسية في الكرة الطائرة  (م2002 )"زكي دمحم حسن"ويذكر 

تعد من اصعب مراحل تعميم المعبة بالنسبة لممتعممين في المراحل التعميمية المختمفة، باإلضافة 
الى افتقار عناصر المنافسة خالل فترة التعميم، وايضًا االخطاء المصاحبة لألداء الميارػ حيث 

ال يمكن أن نتصور أن المتعمم يمكن ان يؤدؼ الميارة بالطريقة الفنية المثمي الخالية من 
االخطاء، بل عمى العكس من ذلك، فالتوقع الطبيعي أنو عند تعممو ميــــــــــارة معينة يكون أداؤه بو 
كثير من االخطــــــــاء، وىنا يكون واجب المعمم معرفة مواطن الخطأ في أدائو واالســــــراع مباشـــرة 

في اصالح ىذه االخطـــاء حتى ال ترتبط باألداء مع َاليـــــة المتعمم لمميارة مســــــتقباًل وتصبح ىناك 
(  206، 205: 7).صــعوبة في اصـــالح ىذه االخطــــــاء

ومن خالل العرض السابق قام الباحث بالرجوع الدراسات السابقة في مجال الكتيب 
  "هللا عال طو عبد"كل من االلكتروني لمعرفة مدؼ فاعميتو في عممية التعمم كما في دراسة 

" عمي حسن البيساني" ودراسة، (22) (م2019) " يحيى عادل أحمد"ودراسة ، (12) (م2019) 
والتي اكدت جميعيا عمى فاعميتو في ( 1)(م2015)" أحمد عمى صيام"ودراسة ، (13) (م2018) 

نتاج كتيب  تعمم جوانب الميارات االساسية والمعارف المختمفة، وىذا ما دفع الباحث لتصميم وا 
جوانب تعمم بعض ميارات الكرة الطائرة لطالب كمية التربية جامعة عمى  متعدد الوسائط الكتروني
.  لما أثبتو من فاعمية في عممية التعميمجازان

وبعد أن تطرق الباحث لعرض متغيرات بحثة والمتمثمة فى الكتيب االلكتروني متعدد 
الوسائط ودورة  فى عممية التعميم والتعمم  والتحصيل المعرفي والميارؼ لمطالب في مقرر الكرة 
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الطائرة لمحصول عمى مخرجات بمواصفات جيدة لمدخالت منظومو التدريس وعمميات تنفيذىا 
والتى تؤكد عمى االيجابية بين المعمم والمتعمم والمنيج والبيئة التعميمية وربطيا بمقرر الكرة 

 جامعة جازان فقد الحع الباحث من خالل –الطائرة لطالب المستوؼ الرابع بقسم التربية البدنية 
عممة بالقسم ان عممية التدريس تفتقر الي توظيف التكنولوجيا في التعميم وتعتمد بشكل كبير عمي 
التدريس المباشر التقميدؼ السباب عديدة ومنيا عدم وجود معامل لتكنولوجيا التعميم وعدم اىتمام 

أعضاء ىيئة التدريس بعمميتي التخطيط والتنفيذ ألىداف المقررات الدراسية لضعف المستوػ 
الفنى فى التعامل معيا وطرق صيانتيا وتوظيفيا فى المواقف التدريسية المختمفة واصبحت عممية 

وىو الشرح وااللقاء لممعارف والمعمومات دون  (التقميدؼ )التدريس تتمركز حول التدريس المباشر 
 النظر إلى احتياجات المتعممين وفروقيم الفردية واستثارة دوافعيم لمتعمم

قيام الباحث بتدريس مقرر الكرة الطائرة لطالب المستوؼ من خالل ومن ناحية اخرؼ 
ان ىناك انخفاض في المستوؼ الميارػ والمعرفي لمطالب وظير فقد الحع الرابع بجامعة جازان 

ذلك بطريقة جمية من خالل نتائج االمتحانات المختمفة، ويرجع الباحث ىذا االنخفاض الى 
الطريقة المتبعة ال تراعي ايجابية المتعمم في المواقف التعميمية  بإعتبارة محور العممية التعميمية ، 

تأثير استخدام كتيب وجميع ىذه األسباب دفعت الباحث الى اجراء الدراسة الحالية لمحاولة معرفة 
المعرفي والميارػ لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب  الكتروني متعدد الوسائط عمى التحصيل

 .كمية التربية جامعة جازان
: هدف التدث- 

تأثير استخدام كتيب الكتروني متعدد الوسائط عمى التعرف عمى ييدف البحث إلى 
. كمية التربية جامعة جازان المعرفي والميارػ لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب التحصيل

: فزوض التدث- 

التي تستخدم لمجموعة التجريبية ل والبعدؼتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي - 1
 لبعض المعرفي والتحصيل الميارػ  األداء مستوػ  عمىكتيب الكتروني متعدد الوسائط 

 .البعدؼلصالح القياس  الطائرة الكرة في االساسية الميارات
 التي تستخدم لضابطةالمجموعة ل والبعدؼتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبمي - 2

 لبعض المعرفي والتحصيل الميارػ  األداء مستوػ  عمى (الشرح والنموذج)الطريقة المتبعة 
 .لصالح القياس البعدؼ الطائرة الكرة في االساسية الميارات

مستوػ  فيتوجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة - 3
لصالح  طائرةكرة الالاألداء الميارػ والتحصيل المعرفي لبعض الميارات االساسية في 

 .المجموعة التجريبية
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يوجد نسب تحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية في - 4
 .مستوػ األداء الميارػ والتحصيل المعرفي لبعض الميارات االساسية في الكرة الطائرة

:  نصطلداخ التدث-

 :الكتيب اإللكتروني
 كممف توزيعو ويتم باليد محمول جياز أؼ أو الحاسب عمى قراءتو يمكن الذؼ بالكتا” 

 أنو أو سمسمة أو كتاب من جزءا أو فصالً  ليس أنو بمعنى مكتمل كامل كعنصر ويأتي واحد،
 (23: 10)". كممة ألف 400و ألف 25 بين طولو ويتراوح االنتياء، قيد مازال

: الدراساخ الهزجعيح- 

 تفاعمي لمقرر إلكترونيتأثير كتيب "دراسة بعنوان  (م2019" )عال طو عبدهللا"أجرت  -1
وىدفت إلى تأثير ، " والميارػ لطالبات كمية التربية الرياضيةالمعرفيالجمباز عمى التحصيل 

كتيب إلكتروني تفاعمي لمقرر الجمباز عمى التحصيل المعرفي والميارػ لطالبات كمية التربية 
واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى عينة من طالبات كمية  ،الرياضية

 إلى قسمت حيث طالبة( 80 )العينة حجم التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، بمغ
 طالبة، وقد استخدمت الباحثة اختبارات بدنية (40) طالبة وضابطة (40 )تجريبية مجموعتين

وميارية في جمع البيانات، وقد أسفرت النتائج عمى أن أسموب التعمم باستخدام الكتيب 
االلكتروني التفاعمي والذؼ طبق عمى المجموعة التجريبية ادؼ الى تحسن في مستوؼ األداء 

 (12).الميارػ والتحصيل المعرفي لمقرر الجمباز لدؼ طالبات كمية التربية الرياضية
بناء كتيب إلكتروني تفاعمي لميواتف "دراسة بعنوان  (م2019" )يحيى عادل أحمد"أجرػ - 2

بعض الميارات اليجومية والنضج الحركي والتحصيل المعرفي لممبتدئين  الذكية وتأثيره عمى تعمم
 بناء كتيب إلكتروني تفاعمي لميواتف الذكية وتأثيره عمى تعمم  الدراسة الىوىدفت، "في كرة السمة

واستخدم  ،بعض الميارات اليجومية والنضج الحركي والتحصيل المعرفي لممبتدئين في كرة السمة
 حجم الباحث المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى عينة من المبتدئين في كرة السمة، بمغ

 مبتدغ، وقد (12) مبتدغ وضابطة (12 )تجريبية مجموعتين إلى قسمت حيث  تمميذ(24 )العينة
استخدم الباحث اختبارات بدنية وميارية ومعرفية  في جمع البيانات، وقد أسفرت النتائج عمى 

 عمى مستوػ أداء بعض أنواع إيجابياً  تأثيراً  نموذج الكتيب اإللكتروني استخداميؤثر 
 في (التصويب من الثبات بيد واحدة– التصويب من الجانب – التصويب من األمام )التصويب

 (22.)كرة السمة والنضج الحركي والتحصيل المعرفي قيد البحث
فاعمية برنامج تعميمي باستخدام "دراسة بعنوان  (م2018" )عمي حسن البيساني"أجرػ - 3

الكتيب اإللكتروني عمى جوانب التعمم لبعض الميارات األساسية لكرة السمة لممرحمة اإلعدادية 
فاعمية برنامج تعميمي باستخدام الكتيب التعرف عمى   الدراسة الىوىدفت، "بشمال سيناء
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اإللكتروني عمى جوانب التعمم لبعض الميارات األساسية لكرة السمة لممرحمة اإلعدادية بشمال 
واستخدم الباحث المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى عينة من تالميذ الصف األول  ،سيناء

 تمميذ (15 )تجريبية مجموعتين إلى قسمت حيث  تمميذ(30 )العينة حجم االعدادؼ، بمغ
 تمميذ، وقد استخدم الباحث اختبارات بدنية وميارية ومعرفية في جمع البيانات، (15)وضابطة 

وقد أسفرت النتائج عمى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في جميع المتغيرات 
 (13).الميارية والمعرفية

تأثير استخدام الكتاب "دراسة بعنوان  (م2017" )عطيوة صافيناز مصطفى"أجرت - 4
 لتمميذات الصف األول اإلعدادؼ في الميارػ اإللكتروني عمى التحصيل المعرفي ودرجة األداء 

وىدفت إلى محاولة التعرف عمي تأثير ، "بمحافظة بورسعيد بعض مسابقات الميدان والمضمار
 لتمميذات الصف الميارػ استخدام الكتاب اإللكتروني عمي التحصيل المعرفي ودرجة األداء 

ومعرفة تأثيره عمي ، األول اإلعدادؼ في بعض مسابقات الميدان والمضمار بمحافظة بورسعيد
العدو والجرؼ والوثب الطويل من الحركة ورمي كرة )تعمم بعض مسابقات الميدان والمضمار 

تمميذات الصف واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى عينة من  ،(ناعمة
 تمميذة (15 )تجريبية مجموعتين إلى قسمت حيث تمميذة( 30 )العينة حجم ، بمغاألول اإلعدادؼ

 تمميذة، وقد استخدمت الباحثة اختبارات بدنية وميارية في جمع البيانات، وقد (15)وضابطة 
يجابية في تعمم الميارات أسفرت النتائج عمى أن ا لكتاب اإللكتروني المقترح أكثر فاعمية وا 

ظيرت فروق دالة ومن أسموب األوامر لتمميذات الصف األول اإلعدادؼ،  (قيد البحث)الحركية 
إحصائيًا بين القياس القبمي والبعدؼ وكانت ىذه الفروق لصالح القياس البعدؼ لممجموعة 

 (19.)التجريبية ذات المتوسط الحسابي األفضل مما يدل عمي فعميتو وتأثيره
فاعمية استخدام الكتاب "دراسة بعنوان  (م2016)" حازم أحمد دمحم وايمان جمال حافظ"أجرػ - 5

كتابة التمرينات والنداء عمييا لدػ  اإللكتروني المدعوم بالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد عمى
فاعمية استخدام الكتاب التعرف عمى وىدفت إلى ، "الطالب المعمم بكمية التربية الرياضية

اإللكتروني المدعوم بالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد عمى كتابة التمرينات والنداء عمييا لدػ 
واستخدما الباحثان المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى  ،الطالب المعمم بكمية التربية الرياضية
 تجريبية مجموعتين إلى قسمت حيث طالب( 14 )العينة حجم عينة من طالب الفرقة الثالثة، بمغ

 طالب، وقد استخدما الباحثان اختبارات بدنية وميارية في جمع (7) طالب وضابطة (7)
الكتاب اإللكتروني البيانات، وقد أسفرت النتائج عمى تفوق المجموعة التجريبية المستخدمة 

 في اكساب الطالب المعمم ميارات كتابة التمرينات المدعوم بالرسوم المتحركة ثالثية األبعاد
 (4).والنداء عمييا بشكل دقيق
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فاعمية الكتاب  "بعنوان دراسة (م2014" )Allan & Jamesاالن وجيمس "اجرػ  -6
اإللكتروني المعتمد عمى الوسائط المتعددة في تسييل التعمم في مقرر التشريح بكمية الطب 

فاعمية الكتاب اإللكتروني المعتمد عمى الوسائط المتعددة ، وىدفت الى التعرف عمى "االسترالي
واستخدم الباحث المنيج التجريبي،  ،في تسييل التعمم في مقرر التشريح بكمية الطب االسترالي

 العينة حجم طالب الفرقة االولي بكمية طب استراليا، حيث بمغ وأجريت الدراسة عمى عينة من
 المتمثمة التجريبية المعالجة مادة إلى معرفي واستبيان طالب، وقد استخدم الباحث اختبار( 71)

اإللكتروني في جمع البيانات، وقد أسفرت النتائج عمى وجود فروق دالة احصائيا في  الكتاب في
التفاعل مع محتوػ الوسائط المتعددة القياسات البعدية لدؼ طالب الطب في مادة التشريح مع 

 (23.)متبوًعا بالتجربة النشطة في مختبر التشريح
فاعمية دمج  "بعنوان دراسة (م2012 )Jia-Rong Wenون واخرون  رونج جيااجرػ - 7

 تأثير ، وىدفت الى دراسة"الكتيب اإللكتروني في دروس العموم والتكنولوجيا بالمرحمة االبتدائية
واستخدم الباحث  االبتدائية، بالمدرسة والتكنولوجيا العموم دروس في اإللكترونية الكتب دمج

 الصف السادس االبتدائي، حيث بمغ تالميذ المنيج التجريبي، وأجريت الدراسة عمى عينة من
 تمميذ، (30) تمميذ وضابطة (30 )تجريبية مجموعتين إلى قسمت حيث تمميذ( 60 )العينة حجم

 المعالجة مادة إلى باإلضافة في مادة العموم والتكنولوجيا تحصيمي وقد استخدم الباحث اختبار
اإللكتروني في جمع البيانات، وقد أسفرت النتائج عمى تفوق  الكتاب في المتمثمة التجريبية

المجموعة التجريبية المستخدمة الكتيب اإللكتروني عمى المجموعة المستخدمة الطريقة 
 (24).المتبعة

: الاسذفادج نن الدراساخ الهزجعيح

 جساعدت الدراسات السابقة الباحث في اختيار منيجية البحث وتحديد أىداف البرنام
، باإلضافة كتيب الكتروني متعدد الوسائطالتعميمي وكذلك تصميم البرنامج التعميمي باستخدام 

إلى اختيار أدوات جمع البيانات سواء بدنية، ميارية، إلى جانب تحديد المدة الزمنية لتطبيق 
البرنامج وعدد الوحدات التعميمية وزمن كل وحدة، وكذلك أفضل األساليب اإلحصائية المناسبة 
لمعالجة بيانات البحث الماثل، كما استفاد الباحث من نتائج ىذه الدراسات في تفسير ومناقشة 

. نتائج ىذا البحث
 

: إجزاءاخ التدث- 

: ننهج التدث

 إستخدم الباحث المنيج التجريبي بإستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداىما 
. تجريبية واألخرػ ضابطة وذلك لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة

: نجذهع وعينح التدث
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- كمية التربية - بقسم التربية البدنية المستوؼ الرابع يتمثل مجتمع البحث في طالب 
ينة ع إختيارتم طالب، ولقد  (50)م والبالغ عددىم 2019/2020لمعام الدراسي جامعة جازان 

كعينة طالب  ( 24 )ددإختيار ع، حيث تم طالب( 36)ىم ددعوالبالغ  عمديةل ابالطريقةالبحث 
 إحداىماعتين مجمووقد تم تقسيميم إلي  (٪48)رىا قدوية غ مةبنسبث ح من مجتمع البةؼسأسا

 واألخرػ  ،كتيب الكتروني متعدد الوسائططالب وأتبع معيا برنامج  (12) قواميا مجموعة تجريبية
باإلضافة إلى عدد ، (الشرح والنموذج)طالب واتبع معيا الطريقة المتبعة  (12)مجموعة ضابطة 

طالب وذلك لعدة أسباب  (14)االستطالعية، وقام الباحث باستبعاد ة سرالد إلجراء اطالب( 12)
منيا عدم االنتظام في الحضور ومرض بعض الطالب باإلضافة الى الطالب الباقيين لإلعادة 

. يوضح ذلك (1)وجدول ولدييم تعارض في الجدول الدراسي،  
 (1)جدول 

 توصيف عينة البحث
 العينة االستطالعية المجموعة الضابطة ةالمجموعة التجريبي العينة الكمية مجتمع البحث

٪  العدد٪  العدد٪  العدد٪  العدد٪  العدد
50 100 24 48 12 24.00 12 24.00 12 24.00 

 :اعذداليح الهجذهع- أ

معدالت :  بين أفراد العينة في ضوء المتغيرات التاليةاعتدالية المجتمعقام الباحث بإجراء 
، بجانب القدرات الحركية (الذكاء)، وكذلك القدرات العقمية "العمر الزمنى، الطول، الوزن "النمو 

يوضح التجانس بين  (2)، وجدول لمكرة الطائرة، بعض الميارات األساسية طائرةكرة الالالخاصة ب
 .أفراد العينة

( 2)جدول 
 36= ن                تجانس عينة البحث في جميع المتغيرات 

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
معامل  الوسيط المعيارر 

 االلتواء

متغيرات 
النمو

 0.53 18.50 0.17 18.53 سنة السن-  
 0.74 173.00 1.46 173.36 سم الطول- 
 0.06- 72.00 1.50 71.97 كجم الوزن - 

 0.25 32.00 1.71 32.14 درجة (الذكاء)القدرة العقمية  

المتغيرات البدنية
 0.46 5.30 0.13 5.32 مترالقدرة العضمية لمذراعين  

 0.81- 37.50 1.56 37.08 سمالقدرة العضمية لمرجمين 
 1.13 5.00 0.48 5.18 ثانيةالرشاقة 
 0.60 5.00 0.65 5.13 سم المرونة
 0.92 15.00 1.01 15.31 درجة التوافق
 0.82- 38.00 1.61 37.56 ثانية التوازن 
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أن جميع قيم معامالت االلتواء لمتغيرات النمو والذكاء واالختبار  (2)يتضح من جدول 
مما يشير إلى  (3)±أؼ أنيا تنحصر ما بين  (1.81، 1.14-)المعرفي، تراوحت ما بين 

. إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في ىذه المتغيرات
 :دكافؤ أفزاد العينح- ب

في  ( الضابطة–التجريبية )ثم قام الباحث بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث 
، وذلك لمتأكد من تكافؤ المجموعتين في ىذه المتغيرات، (قيد البحث)المتغيرات البدنية والميارية 

( 3)، وجدول ( الضابطة–التجريبية )وىذا القياس يعتبر بمثابة القياس القبمي ألفراد المجموعتين 
. يوضح ذلك

( 3)جدول 
داللة الفروق بين مجموعتي البحث في  

 12 = 2ن= 1جميع المتغيرات قيد البحث                  ن

 2.074 = ,05الجدولية عند مستوؼ معنوية " ت" قيمة *
 ,05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوؼ معنوية  (3)ويتضح من الجدول 

االختبارات البدنية، واالختبارات الميارية، مما يشير إلى  بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
 .تكافؤ مجموعتين البحث

: وسائل وادواخ جهع التياناخ- 

المتغيرات 
الميارىة

 0.44 4.00 0.75 4.11 عدد التمرير من اعمي لألمام 
 1.15- 5.00 0.86 4.67 عدد التمرير من األسفل 

 0.62 5.00 0.68 5.14 درجة االرسال من االسفل المواجو
 0.88 1.00 1.50 1.44 درجة الضرب الساحق

 0.69 5.00 0.74 5.17 درجة اختبار التحصيل المعرفي

قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  المتغيرات
 2ع± 2س 1ع± 1س (ت) 

المتغيرات البدنية
 0.59 0.17 5.30 0.15 5.34القدرة العضمية لمذراعين  

 0.26 1.56 37.42 1.31 37.58القدرة العضمية لمرجمين 
 0.44 0.44 5.17 0.51 5.08الرشاقة 
 0.13 0.75 5.17 0.68 5.13 المرونة
 0.39 1.12 15.17 0.78 15.33 التوافق
 0.54 1.38 37.92 1.56 37.58 التوازن 

ال
متغيرات 
الميارى 
ة

 0.52 0.79 4.08 0.75 4.25 التمرير من اعمي لألمام 
 0.21 0.97 4.75 0.78 4.67 التمرير من األسفل 

 0.62 0.62 5.25 0.67 5.08 االرسال من االسفل المواجو
 0.36 0.52 1.50 0.51 1.42 الضرب الساحق
 0.28 0.72 5.17 0.79 5.08 اختبار التحصيل المعرفي
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 :ادواخ جهع التياناخ- 1

: قياس معدالت النمو: أوالًال 
  (بالسنتمتر)جياز الرستاميتر لقياس الطول - 
  (بالكيمو جرام)ميزان طبي معاير لقياس الوزن - 
 (بالسنة)قياس السن - 

 :(الذكاء)اختبار القدرات العقمية : ثانياًال 
 ممحق Remond, B., Katellقام الباحث باختيار اختبار الذكاء ل ريموند ب كاتل 

وقد اعد صورتو العربية احمد سالمة، عبد الستار عبد الغفار وىو اختبار غير لفظي ألنو ال  (2)
يعتمد عمى المغة ولكن يخضع أداء االفراد لقدراتيم عمى تحديد عالقة التشابة واالختالف بين 
االشكال الموجودة باالختبار وييدف ىذا االختبار الى تقدير القدرة العقمية العامة نسبة الذكاء 

لدؼ الطالب قيد البحث، ويتكون االختبار من جزئين يشتمل كل جزء عمى أربعة اختيارات فبعد 
االنتياء من شرح األمثمة يطمب من الطالب اإلجابة عمى الجزء األول ثم الجزء الثاني وفقًا لعدد 

. البنود المخصصة لإلجابة عمى كل اختبار
:  بالكرة الطائرة البدنية الخاصة قدراتال: ثالثاًال 

 المقررة عمى طائرةكرة الال البدنية التي تؤثر عمى مستوػ تعمم ميارات قدراتلتحديد أىم ال  
، فقد تم الرجوع لمدراسات السابقة طالب المستوؼ الرابع بكمية التربية جامعة جازانالمقررة عمى 

 "شيماء عمى ىاشم" ، ودراسة(8 )(م2019) "سما بشير امين"منيا عمى سبيل المثال دراسة 
 "عماد احمد دمحم"  ودراسة،(19) (م2017) "مشعل دمحم رمضان "، ودراسة(9) (م2018)
وجد الباحث أن أكثر االختبارات وقد  ،(16) (م2004)"دمحم احمد جزر"دراسة ، (14) (م2015)

 : ىيطائرةكرة الالالبدنية ارتباطًا بميارات 
  الوثب العمودؼ لسارجنتاختبار 

  كجم3دفع كرة طبية زنة اختبار  

  م10× 4 االرتداػاختبار الجرؼ 

 اختبار ثنى الجذع من الوقوف 

 اختبار التوافق بين الذراع والعين والكرة 

  اختبار الوقوف عمى مشط القدم

لقياس القدرة العضمية لمذراعين 
لقياس القدرة العضمية لمرجمين 

لقياس الرشاقة 
لقياس المرونة 
لقياس التوافق 

( 3)لقياس التوازن          ممحق 
 
 
 

:  االختبارات الميارية: رابعاًال 



- 10-  

طالب المستوؼ الرابع بكمية التربية جامعة جازان وىو    بناء عمى المنيج المقرر عمى
( ، ميارة الضرب الساحقاإلرسال من أعمي، التمرير من أعمى لألمام، التمرير من أسفل باليدين)

قام الباحث باستعراض المراجع العممية والدراسات السابقة في مجال الكرة الطائرة الختيار 
 االختبارات المناسبة لتحديد مستوػ الطالب الميارػ في الكرة الطائرة، ومنيا عمى سبيل المثال

 "زكي دمحم حسن"، و(2) (م2004" )ألين وديع فرج"و، (6 )(م2019) "خالد جمال السيد"
 : وىي، وفى ضوء ذلك تم تحديد االختبارات التي تقيس ىذه الميارات (7) (م2002)
  لقياس التمرير من اعمي أمامي مواجو اختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط
 لقياس التمرير من اسفل أمامي مواجو التمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار
  لقياس االرسال من أسفل امامي مواجو  اختبار دقة االرسال لمناطق محددة  
 (4 )لحقملقياس ميارة الضرب الساحق    . اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم 

: الكرة الطائرةاختبار التحصيل المعرفي في : خامساًال 
قام الباحث بتصميم االختبار المعرفي، وذلك لقياس مدػ تحصيل الطالب لمجانب 

 :التالية الخطوات إعداده في واتبع المعرفي الخاص بالميارات قيد البحث،
  

 : االختبارمن ىدف تحديد ال- 1
 المعرفية معموماتفي ال الرابعالمستوؼ  طالبييدف ىذا االختبار إلى قياس تحصيل 

الجانب -  قانون الكرة الطائرة –تاريخ الكرة الطائرة )ببعض ميارات الكرة الطائرة الخاصة 
 . عمى أن يتمشى ىذا االختبار مع مستوػ المرحمة السنية لعينة البحث(الميارػ لمكرة الطائرة

 لو من خالل اإلعداد ضوء ىدف االختبار تم في : لالختبارالمحاور الرئيسية إعداد- 2
الين "، (9 )(م2002) "زكي دمحم حسن"مثل  بالكرة الطائرة بالدراسات السابقة الخاصةاالستعانة 
 تحديد إلى الباحث توصل، حيث (6 )(م2019) "خالد جمال السيد "،(2) (م2004 )"وديع فرج

، التاريخيالتطور : ىي ثالثة محاور رئيسية في اشتمل عمييا االختبار التيالمادة العممية 
. قانون الكرة الطائرة، لمكرة الطائرة الجانب الميارػ 

 طرق التدريس  منعشر خبراء( 10) يغطييا االختبار عمى عدد التيتم عرض المادة 
 فيما يتعمق باألىداف المعرفية المرغوب تحقيقيا الرأؼوذلك إلبداء  (1)لحق موالكرة الطائرة 

، وقد تم تحديد األىمية النسبية لكل (5) ممحق  أو يحذف منياإليياوقياسيا واقتراح ما يضاف 
 (. 4) جدول في جاء الذؼمحور عمى النحو 

 
 

( 4) جدول
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 النسبية لكل محور واألىميةمحاور االختبار المعرفي 
األىمية النسبية  م  المعرفيمحاور االختبار 

20 ٪  1 التاريخيالتطور 
70 ٪  2 الجانب الميارػ 
10 ٪ كرة الطائرة قانون  3 
100 ٪  المجموع

الواجب شروط الختبار واال قام الباحث بدراسة أنواع مفردات :تحديد وصياغة المفردات- 3
كتابتيا وخطوات بنائيا وذلك وفق القواعد والمواصفات التي ذكرتيا المراجع العممية اتباعيا عند 

 وبناء عمى ما سبق قام الباحث بصياغة أسئمة االختبار ووضعيا ،والدراسات والبحوث السابقة
بيدف  (6) لحقمفردة م (54)ستمارة ضمت مجموعة من مفردات االختبار بمغ عددىا إفي 

 حيث الكرة الطائرةوتم عرضيا عمى الخبراء في مجال  تحديد المفردات الصالحة منيا لالختبار،
، 9، 8، 7)مفردة من ضمن مفردات اإلستمارة وتم حذف المفردات التالية  (50)اتفقوا عمى 

10.) 

اربعة )االختيار من متعدد  أسئمة وىي تم اختيار نوع واحد من األسئمة :تحديد نوع األسئمة- 4
، الطالبأن يكون السؤال مناسبًا لمستوػ :  االختبار الشروط التاليةفي روعي، وقد (تاحتماال

.  عنى عدم احتمال المفع ألكثر من م المحددة،أن يكون االختبار شامل لجميع المحاور
 وروعيمفردة  (54)واشتممت الصورة األولية لالختبار عمى :  الصورة األولية لالختبارإعداد- 5

أن تكون متنوعة ومتضمنة عدد كبير من المعمومات وقد وزعت مفردات االختبار عمى كل بعد 
.  من األبعاد الرئيسية

تعد تعميمات االختبار أحد عوامل تطبيقو حيث يترتب عمييا وصول : تعميمات االختبار- 6
 وبالتالي اإلجابة الصحيحة، وقد روعي أن تكتب تعميماتو بمغة سميمة طالبالمطموب لل

وصحيحة بحيث تبعد عن اإلطالة، وطريقة تسجيل اإلجابة الصحيحة في مكانيا المحدد مع 
.  المطموبة في ورقة اإلجابةالطالبأىمية كتابة بيانات 

 تم عرض الصورة المبدئية لالختبار بعد إعدادىا عمى :صالحية الصورة المبدئية لالختبار- 7
أعضاء ىيئة التدريس المتخصصين في عشر خبراء من ( 10) وعددىم خبراءمجموعة من ال

 والمناىج وطرق التدريس وذلك لمتأكد من صالحية ىذه الصورة، كما تم إجراء الكرة الطائرة
 لمتأكد من مدػ صحة مفردات االختبار ومدػ خبراءمقابالت شخصية لنفس الغرض مع ال

 ممحقمفردة  (50)النيائية قياسيا لما وضعت من أجمو، وبذلك تضمن االختبار في صورتو 
(7). 
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إجابة صحيحة وصفر لكل إجابة قام الباحث بتحديد درجة واحدة لكل : تصحيح االختبار- 8
.  سؤال من أسئمة االختبار، وتم إعداد مفتاح تصحيح االختبارخاطئة لكل 

استطالعية من المجتمع وىو تطبيق نفس االختبار عمى عينة : تحميل مفردات االختبار- 9
 وذلك بغرض تحديد صعوبات طالب( 12)قواميا األصمي لمبحث وخارج العينة األساسية و

المفردات والتعرف عمى مدػ مناسبتيا وحساب معامالت السيولة والصعوبة، وقد تم استخدام 
: المعادلة التالية لحساب معامل السيولة

     ص     (المفردة)   االجابة الصحيحة لمسؤال                        
 
 

والعالقة بين السيولة والصعوبة عالقة عكسية بمعنى أن مجموعيم يساوػ الواحد 
:   أنالصحيح أؼ

 
( 5) جدول

لمفردات االختبار ومعامل التمايز معامالت السيولة والصعوبة 

معامل 
التميز 

معامل 
الصعوب

ة 
معامل 

السيولة  م  معامل 
التميز 

معامل 
الصعوبة 

معامل 
السيولة  م  معامل 

التميز 
معامل 
الصعوب

ة 
معامل 

السيولة  م 

0.25 0.57 0.43 35 0.24 0.59 0.41 18 0.19 0.25 0.75 1 
0.25 0.50 0.50 36 0.25 0.44 0.56 19 0.25 0.47 0.53 2 
0.24 0.61 0.39 37 0.25 0.53 0.47 20 0.22 0.32 0.68 3 
0.19 0.25 0.75 38 0.19 0.25 0.75 21 0.24 0.61 0.39 4 
0.24 0.59 0.41 39 0.24 0.59 0.41 22 0.25 0.55 0.45 5 
0.25 0.54 0.46 40 0.25 0.55 0.45 23 0.25 0.53 0.47 6 
0.19 0.25 0.75 41 0.25 0.50 0.50 24 0.25 0.50 0.50 7 
0.25 0.47 0.53 42 0.24 0.61 0.39 25 0.25 0.54 0.46 8 
0.22 0.32 0.68 43 0.25 0.53 0.47 26 0.24 0.60 0.40 9 
0.24 0.61 0.39 44 0.25 0.45 0.55 27 0.24 0.41 0.59 10 
0.24 0.61 0.39 45 0.24 0.59 0.41 28 0.19 0.25 0.75 11 
0.25 0.47 0.53 46 0.25 0.54 0.46 29 0.24 0.39 0.61 12 
0.25 0.55 0.45 47 0.25 0.47 0.53 30 0.25 0.53 0.47 13 
0.19 0.25 0.75 48 0.24 0.40 0.60 31 0.25 0.55 0.45 14 
0.25 0.46 0.54 49 0.23 0.35 0.65 32 0.24 0.59 0.41 15 
0.25 0.47 0.53 50 0.25 0.50 0.50 33 0.25 0.54 0.46 16 
    0.24 0.42 0.58 34 0.22 0.32 0.68 17 

يتضح أن معامل السيولة لمفردات االختبار تتراوح ما بين  (5)يتضح من الجدول 
(. 0.61- 0.25)، ومعامل الصعوبة يتراوح ما بين (0.75-  0.39)

 =معامل السيولة
 

 االجابة الخاطئة+ االجابة الصحيحة 
 

 ح+ ص
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:   الباحث المعادلة الرياضية التالية لحساب الزمناستخدم: لالختبارتحديد الزمن الالزم - 10
   طالب أخر أستغرقو الذؼالزمن  + طالب أول ه استغرق الذؼالزمن = الزمن الالزم لالختبار

                                                  2 
دقيقة   (22)وبذلك أمكن تحديد زمن االختبار المعرفي وكان 

:  المعرفي المعامالت العممية لالختبار- 10
:  ثبات االختبار وصدق- أ

 عينة البحث عمىحساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وا عادة التطبيق، ل
( 12) بمغ قواميا والتي المسحوبة من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية االستطالعية

إلى االثنين م 21/1/2020  الثالثاءأيام، من (7)، وذلك بفاصل زمني قدره طالب
 ، لمثباتالتربيع عن طريق الجزر الذاتيتم حساب الصدق ، ولحساب الثبات م27/1/2020

 .الكرة الطائرة في المعرفي التحصيل اختبار ثبات وصدقيوضح  (6)وجدول 
( 6)جدول 

 12= ن            اختبار التحصيل المعرفي قيد البحثصدق وثبات 

معامل  الصدق
 االرتباط

وحدة  التطبيق األول الثانيالتطبيق 
ع  المتغيـــر القياس س  ع  س 

 إجمالي االختبار المعرفي درجة 5.25 0.75 5.42 0.67 *0.86 0.93

  0.576 =0.05الجدولية عند مستوػ معنوية  (ر)قيمة * 
وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوؼ معنوية  (6)ويتضح من الجدول 

، حيث بمغت الكرة الطائرة فيبين التطبيقيين األول والثاني الختبار التحصيل المعرفي  (0.05)
صدق ، وكذلك  ثبات االختبار المعرفيعمى مما يدل ،(0.74)قيمة معامل إرتباط االختبار 

 .، وىذا يعنى أن االختبار لو درجة صدق عالية(0.86)االختبار يساوػ 
:  صدق االتساق الداخمي- ب

حساب معامل االرتباط بين درجات كل حساب صدق االتساق الداخمي عن طريق تم 
 . محور من محاور االختبار والدرجة الكمية لالختبار
( 7)جدول 

 12=ن المعرفي                لالختبار الداخميمعامالت االرتباط 
المحسوبة " ر"قيمة  عدد المفردات  األبعاد األساسية  م 

0.824 *  1   طائرةكرة اللل تاريخيالجانب ال 7
0.918 *  2   طائرةكرة الالجانب الميارى لل 37
0.789 *  3   طائرةكرة اللل النواحي القانونية 6

 0.576 = 0.5الجدولية عند مستوػ  (ر)قيمة * 
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وجود عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية عند مستوؼ معنوية  (7)يتضح من الجدول 
بين درجات كل محور والدرجة الكمية الختبار التحصيل المعرفي قيد البحث، وىذا  (0.05)

 .يعطي داللة مباشرة عمي صدق االتساق الداخمي لالختبار المعرفي
: الدراسح الاسذطلاعيح

 من مجتمع طالب( 12) عمى عينة البالغ عددىم ةاالستطالعياسة در البإجراءقام الباحث 
ػ االثنين م وحت21/1/2020  الثالثاء الفترة منفيك ل وذاألساسيةالبحث وخارج العينة 

 حيث قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية لمتعرف عمى النواحي اإلدارية والفنية   م1/2020/ 27
اختيار األماكن المناسبة إلجراء ، التأكد من سيولة االختباراتوىي والتنظيمية الخاصة بالبحث، 

. (الصدق– الثبات )التأكد من المعامالت العممية لالختبار ، االختبارات
 (:الثتاخ–الصدق )الهعانلاخ العلهيح - 

 :الصدق- 
تم حساب صدق االختبارات البدنية والميارية عن طريق صدق المقارنة الطرفية وذلك 

( 12)عمى عينة استطالعية مماثمة لمجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسية وعددىم 
واالرباعي  (3)طالب، وتم ترتيب درجات الطالب تصاعديًا لتحديد االرباعي األعمى وعددىم 

طالب، وتم حساب داللة لفروق بين االرباعيين في االختبارات، كما ىو  (3)األدنى وعددىم 
 :(10)كوضح في جدول 

( 10)جدول 
 داللة الفروق بين الربيع األعمى واألدنى في االختبارات البدنية 

 6=والميارية قيد البحث بطريقة مان وتني                   ن

 0.350 =( 0.05)الجدولية عند مستوؼ معنوية  (ؼ)قيمة 

              اإلحصاء 
 االختبارات

 (ر)قيمة متوسط االربعيات مجموع االبعيات عدد االربعيات 
المحسوبة 

مستور الداللة 
االحصائية  ادني اعمي ادني اعمي ادني اعمي 

 0.043 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3 كجم 3اختبار دفع كرة طبية زنة 
 0.043 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3 اختبار الوثب العمودؼ لسارجنت

 0.043 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3 م10× 4اختبار الجرؼ االرتداػ 
 0.046 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3 اختبار ثنى الجذع من الوقوف

 0.043 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3اختبار التوافق بين الذراع والعين والكرة 
 0.043 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3اختبار الوقوف عمى مشط القدم 

 0.034 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3اختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
اختبار التمرير بالساعدين عمى الحائط 

برومبخ 
3 3 15.00 5.00 6.00 2.00 0.00 0.043 

 0.034 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3اختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
 0.0.25 0.00 2.00 6.00 5.00 15.00 3 3. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم
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وجود فروق دالة احصائيا بين الربيع األعمى والربيع  (10)يتضح من جدول  
األدنى في االختبارات البدنية والميارية لصالح الربيع األعمى وذلك باستخدام اإلحصاء 

الجدولية  (ؼ)المحسوبة أصغر من قيمة  (ؼ)الالباراميترؼ مان ويتني حيث كانت قيمة 
 .لصالح الربيع األعمى

 :الثتاخ- 2

 بفارق زمني قام الباحث بحساب الثبات باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا عادة التطبيق
 من نفس مجتمع البحث وخارج طالب (12)وعددىا وذلك عمى العينة االستطالعية ثالثة أيام 

 ن يبي(11) ، وجدولوالثاني األول ينالعينة األساسية، وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين التطبيق
 .معامالت ثبات اختبارات المتغيرات البدنية قيد البحث

 
 
( 11)جدول 

 وقيمة معامل االرتباط بين المعيارر  واالنحراف الحسابيالمتوسط 
 12 =  نوالميارية              لالختبارات البدنية والثانيالتطبيق األول 

 0576 =0.05الجدولية عند مستوػ  (ر)قيمة * 
 بين  وقيمة معامل االرتباطالمعيارؼ  واالنحراف الحسابيالمتوسط  (11)ضح جدول وؼ

 وجود عالقة ارتباطيو دالة حيث يتضح  والميارية، لالختبارات البدنيةوالثانيالتطبيق األول 
 يشير الذؼقيد الدراسة األمر والميارية  لالختبارات البدنية والثانيإحصائيا بين التطبيق األول 

.  قيد البحثإلى ثبات االختبارات المستخدمة
 

 

 :ةناء التزنانج الذعليهي الهقذزح- 

" ر"قيمة التطبيق الثاني التطبيق األول   والمياريةاالختبارات البدنية
المحسوبة  ع س ع  س

 *0.92 0.08 5.34 0.10 5.32  كجم3اختبار دفع كرة طبية زنة 
 *0.78 1.44 36.67 1.54 36.25 اختبار الوثب العمودؼ لسارجنت

 *0.91 0.54 5.17 0.50 5.29 م10× 4اختبار الجرؼ االرتداػ 
 *0.90 0.50 5.25 0.56 5.08 اختبار ثنى الجذع من الوقوف

 *0.89 1.24 15.58 1.16 15.42اختبار التوافق بين الذراع والعين والكرة 
* 0.82 1.66 37.75 1.90 37.17اختبار الوقوف عمى مشط القدم 

* 0.85 0.58 4.17 0.74 4.00اختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
* 0.77 0.75 4.75 0.90 4.58التمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

* 0.94 0.83 5.17 0.79 5.08اختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
* 0.85 0.52 1.50 0.51 1.42. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم
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عال "قام الباحث بعمل مسح مرجعي لمعديد من المراجع والدراسات السابقة مثل دراسة 
إيمان "ودراسة ، (22 )(م2019)" يحيى عادل أحمد"ودراسة ، (12) (م2019" )طو عبد هللا

، وذلك لتحديد مكونات البرنامج التعميمي باستخدام كتيب الكتروني (3) (م2015) " أحمد الغزاور 
 لحقمتعدد الوسائط، وقام بوضع محتوؼ البرنامج التعميمي في استمارة استطالع راؼ الخبراء م

 :، وتوصل الباحث الى(1 )لحق، ثم قام بعرضيا عمى الخبراء م(8)
 :هدف التزنانج الذعليهي- 1

كرة الالميارات االساسية في الجوانب المعرفية و بعض ييدف البرنامج التعميمي الى تعمم
 من خالل ازانجامعة ج- كمية التربية -  بقسم التربية البدنية الرابع  لطالب المستوؼ طائرةال

. كتيب الكتروني متعدد الوسائط
: ويتفرع من اليدف العام األىداف التالية

: ىدف عام معرفي- أ
مرتبطة "المعمومات من معارف ومفاىيم وحقائق وقوانين  عينة البحث طالبإكساب ال

 .بتاريخ وقوانين الكرة الطائرة وبعض الميارات األساسية في الكرة الطائرة
: ىدف عام ميارر - ب

التمرير  - التمرير من اعمي أمامي مواجو)كيفية أداء ميارة  عينة البحث لطالبإكساب ا
بدرجة عالية من  (الضرب الساحق - االرسال من أسفل امامي مواجو -  أمامي مواجوأسفلمن 

 .االتقان
: أسس التزنانج- 2

 . البدنية والمياريةميراعي خصائص الطالب واحتياجاتوأن  -1

 .ان يتناسب محتوؼ البرنامج مع مستوؼ وقدرات الطالب -2

 .ان يساعد البرنامج التعميمي عمى تحقيق مبدأ التفاعمية بين الطالب -3

 .ان يتحدػ محتوؼ البرنامج قدرات الطالب -4

ان يراعي البرنامج التعميمي مبدأ التدرج في المحتوؼ من السيل الى الصعب ومن  -5
 .البسيط الى المركب

 .ان يتميز البرنامج بالبعد عن الممل ويجذب اىتمام الطالب لعممية التعمم -6

 .ان يراعي توفير عوامل االمن والسالمة -7

 .ان يراعي توفير اإلمكانيات المناسبة لتنفيذ البرنامج -8

 .أن يراعى البرنامج إحتياجات الطالب لمحركة والنشاط -9

: ندذوي التزنانج- 3
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يتضمن محتوػ البرنامج التعميمي باستخدام كتيب الكتروني متعدد الوسائط لتعميم 
طائرة، كرة الالبعض من مواد قانون طائرة، وكرة الال نبذة تاريخية عن طائرة،كرة الميارات ال

التمرير من ميارة – التمرير من اعمي أمامي مواجو ميارة ) طائرةكرة الالالمحتوؼ الميارػ في 
 (.ميارة الضرب الساحق- االرسال من أسفل ميارة –  أسفل
:  الإنكانياخ اللاسنح لذنفيذ التزنانج- 4

 عدد من اجيزة الكمبيوتر ذات المواصفات العالية .
 برمجية الكتيب التعميمي. 

 كرات طبية. 

 ممعب كرة طائرة 

  طائرةكرات .
 حبال لمقفز .
 أقماع .

:  نهط الذعليو الهسذخدم- 5

والتي تم  (كتيب الكتروني متعدد الوسائط)استخدم الباحث نمط التعميم الفردؼ من خالل 
. تنفيذه من خالل الحاسب االلي

:  الإطار العام لذنفيذ التزنانج- 6

بالبرنامج وقسمت  (قيد البحث) طائرةكرة الالتم وضع الوحدات التعميمية لبعض ميارات 
( 90)لتنفيذ الوحدة  الزمن المخصص أن مع العمم أسبوع كل وحدة واحدة بواقع وحدات( 8 )إلى

أسابيع، وتفصيل الوحدات  (8) وبناء عمى ذلك فقد استغرق تنفيذ الوحدات التعميمية دقيقة،
 :التاليالتعميمية موضحًا عمى النحو 

اإلعداد - دقائق  (5)اإلحماء - دقائق  (15)كتيب الكتروني متعدد الوسائط مشاىدة 
. دقائق (5)الختام - دقيقة  (55)الجزء الرئيسي - دقيقة  (10)البدني 

:  قياداخ الذنفيذ- 7

مساعدين، وكذلك قام الباحث بتطبيق  (2)قام الباحث بتنفيذ البرنامج بنفسو ومعو 
( 9)ممحق . البرنامج المتبع مع المجموعة الضابطة بنفسو

 :نزاخل دقويو التزنانج- 8

 :تمثمت طريقة التقويم المستخدمة بالبرنامج فيما يمي
 :التقويم المبدئي- أ

 ويتم قبل البدء في تنفيذ البرنامج ويعطي معمومات ميمة عمى تحديد مستوؼ التعمم 
والنقاط التي يبدأ منيا المتعمم وتشتمل عمى االختبارات البدنية، واختبارات مستوؼ االداء الميارػ 

. لميارات الكرة الطائرة وكذلك االختبار المعرفي
 :التقويم الختامي- ب
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 وىو الذؼ يجرؼ بعد االنتياء من تنفيذ البرنامج وذلك لمتعرف عمى مدؼ ما تحقق من 
االىداف لتقدير أثره بعد االنتياء من تطبيقو ويتم ىذا التقويم من خالل استخدام نفس اختبارات 
قياس مستوؼ االداء الميارػ لميارات الكرة الطائرة وكذلك االختبار المعرفي التي استخدمت في 

 .التقويم القبمي قيد البحث
: كذيث الكذزوني نذعدد الوسائطللالذصهيو الذعليهي - 

: نزخلح الإعداد- 1

وفى ىذه المرحمة قام الباحث باالطالع عمى العديد من المراجع العممية والدراسات 
 ومنيا لكتيب الكتروني متعدد الوسائطوالبحوث التى تناولت إعداد البرامج التعميمية باستخدام ا

" يحيى عادل أحمد"ودراسة ، (12 )(م2019" ) إسماعيلهللا عال طو عبد"دراسة 
 "إيمان أحمد الغزاور "  ودراسة،(13 )(م2018" )عمي حسن البيساني"، ودراسة (22)(م2019)
الكتيب ومن خالل ىذه الدراسات السابقة قام الباحث بوضع السيناريو الخاص ب ،(3)(م2015)

 .الكتروني متعدد الوسائط
: نزخلح الذنظيو- 2

: وقد مرت مرحمة التنفيذ بمرحمتين المرحمة االولي التنظيم
:  كما يميالكتيب االلكتروني متعدد الوسائطوقد قام الباحث بتنظيم محتوػ 

 الخطوات التعميمية الخاصة لكل ميارة من الميارات االساسية  .
 عرض رسوم مسمسمة لكل ميارة من الميارات االساسية .
  عرض فيديو لكل ميارة من الميارات االساسية  .
  تدريبات لتنمية كل ميارة من الميارات االساسية   .
  أسئمة تقويمية عمى كل ميارة من الميارات االساسية. 

 :المرحمة الثانية التجييز
بعد إنتياء الباحث من السيناريو قام الباحث بتصوير الميارات الخاصة بالكرة الطائرة قيد 
البحث باالضافة إلى التدريبات الخاصة بكل ميارة عمى شرائط فيديو ثم قام بتجزئة كل ميارة مع 

. Windows Movie Makerالتدريبات الخاصة بيا عمى حدة عن طريق برنامج 
 يتم تعميميا وتكوين لقطات الفيديو التي الخاصة بالميارة فيديوىاتتم تجميع ال: لقطات الفيديو- 

ووضعيا عمى أسطوانة الستغالليا في بناء الكتيب االلكتروني المعبرة عنيا 
 .متعدد الوسائط

بالكرة الطائرة مثل ،  تم جمعيا من المراجع العممية المتخصصة :المادة التعميمية المكتوبة- 
وكذلك ( 6 )(م2019" )خالد جمال السيد"، (7 )(م2002)" زكي دمحم حسن"و

 .من خالل شبكة االنترنت
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في مقدمة الكتيب االلكتروني لتحفيز الطالب لعممية  تم استخدام مقطوعات موسيقية :الموسيقى-
 .التعمم

 تم تجميع الرسومات الخاصة بالميارة التي يتم تعميميا من خالل المراجع العممية : الرسوم-
انشاء  الستغالليا في أسطوانةوكذلك شبكة المعمومات الدولية ووضعيا عمى 

 .الكتيب االلكتروني متعدد الوسائط
: نزخلح الذنفيذ- 3

متعدد  ؼالكتيب اإللكترون ص غ وفقًا لخصاتعميميتم ترجمة السيناريو المكتوب إلى برنامج -  
.   الموضوعةهوذلك بكل محتوياتالوسائط 

 (.Kvisoft FlipBook Maker Pro ) باستخدام برنامجالتعميميتم تصميم البرنامج  -
 .ثم إدخال الخطوات التعميمية ثم تدريبات التي تعمل عمى االرتقاء بمستوػ الميارة  -
قام الباحث بوضع أسئمة تقويم عمى الميارة لتحديد مدػ إتقان المتعمم لمميارة وراع الباحث  -

 .أن تكون األسئمة سيمة األلفاظ ومناسبة لممرحمة السنية
 وبعد التأكد من Microsoft word 2016تصميم الكتيب عمى كامل عمى برنامج وتم  -

مناسبة المحتوؼ العممي المقروء والمرئي واخال شرح الميارة والخطوات التعميمية وكذلك 
 Kvisoft FlipBook ثم إدخالو الى برنامج Pdfالصور والفيديو تم تحويمة الى صيغة 

Maker Proوتم احداث جميع التأثيرات واأللوان عمى الكتيب االلكتروني . 
: مرحمة التقويم: الجزء الرابع

:  بطريقتينؼكتيب اإللكترون وقد قام الباحث بتقويم ال
: األولىالطريقة 

وقام بعرضو عمى مجموعة من متعدد الوسائط  ؼكتيب اإللكترون  البإعدادقام الباحث 
بداءلتحديد مدػ مناسبتيا المتخصصين في مجال الكرة الطائرة الخبراء   كيفية في رأييم وا 

.   تعديالتأؼواقتراح متعدد الوسائط  ؼكتيب اإللكترون استخدام ال
: الطريقة الثانية

 عمى العينة االستطالعية ؼكتيب اإللكترون الوحدتين من وفييا قام الباحث بتطبيق 
 ؼكتيب اإللكترون  حول الالطالب وذلك بيدف التعرف عمى مالحظات طالب (12)وعددىم 

.  ومدػ مناسبتو ليم وقد حققت ىذه المرحمة اليدف منيامتعدد الوسائط
: الذجزةح الأساسيح- 

 :القياساخ القتليح- 1
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في االختبارات البدنية  ( الضابطة–التجريبية )تم أجراء القياسات القبمية لممجموعتين 
واالختبارات الميارية وكذلك اختبار التحصيل المعرفي، وذلك في الفترة من االربعاء 

 .م30/1/2020م وحتى الخميس 29/1/2020
  :الذجزةح الأساسيح- 2

قام الباحث عقب انتياء القياس القبمي بإجراء التجربة األساسية عمى مجموعتي البحث،  
م إلى الخميس 2/2/2020لمدة ثمانية أسابيع وذلك في الفترة من االحد  ( الضابطة–التجريبية )

، كما (10)تسعون دقيقة ممحق  (90)م، بواقع وحدة تعميمية أسبوعيًا، زمن الوحدة 26/3/2020
بواقع وحدة تعميمية  (الشرح والنموذج)قام الباحث بالتعميم لممجموعة الضابطة بالطريقة المتبعة 

. تسعون دقيقة (90)أسبوعيًا، زمن الوحدة 
 :القياس التعدي- 3

قام الباحث بعد انتياء المدة المحددة لمتطبيق بإجراء القياس البعدؼ لمجموعتين البحث 
 عمى النحو االختبارات الميارية وكذلك اختبار التحصيل المعرفيفي  ( الضابطة–التجريبية )

م إلى الخميس 1/4/2020الذؼ تم إجراؤه في القياس القبمي، وذلك في الفترة من االربعاء 
م، وبعد االنتياء من القياس قام الباحث بتجميع النتائج وجدولتيا ومعالجتيا 2/4/2020

 .إحصائياً 
: الهعالجاخ الإخصائيح

. الوسيط.        - االنحراف المعيارؼ .       - المتوسط الحسابي- 
. (ت)اختبار .    - معامل االرتباط البسيط.          - معامل االلتواء- 
. ٪نسب التحسن- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: عزض ونناقشح النذائج- 

: عزض النذائج: أولاًا 

( 12)جدول 
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  ات القبميةبين القياس (ت) وقيمة المعيارر  واالنحراف الحسابيالمتوسط 
 12=ن  والمعرفية         االختبارات المياريةفي تجريبية لممجموعة الوالبعدية

  2.201=0.05الجدولية عند مستوػ  (ت)قيمة * 
بين القياسات  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ وقيمة (12)ضح جدول وؼ

 وجود فروق القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية والمعرفية، حيث يتضح
 في البعدية ات لصالح القياستجريبية لممجموعة الوالبعدية القبمية اتدالة إحصائيًا بين القياس
 . والمعرفيةجميع االختبارات الميارية

 
 
( 13)جدول 

ات القبمية بين القياس (ت) وقيمة المعيارر  واالنحراف الحسابيالمتوسط 
 12= ن  والمعرفية      االختبارات المياريةفي ضابطة لممجموعة الوالبعدية 

   2.201=0.05الجدولية عند مستوػ  (ت)قيمة * 
بين القياسات  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ وقيمة (13)ضح جدول وؼ

 وجود فروق القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية والمعرفية، حيث يتضح
 في البعدية ات لصالح القياسضابطة لممجموعة الوالبعدية القبمية اتدالة إحصائيًا بين القياس
 . والمعرفيةجميع االختبارات الميارية

( 14)جدول 
 التجريبية بين المجموعتين (ت) وقيمة المعيارر  واالنحراف الحسابيالمتوسط 

وحدة االختبارات الميارية 
القياس 

قيمة القياس البعدر القياس القبمي 
" ت "  ع ± س ع ± س 

* 22.56 0.51 10.42 0.75 4.25 عدداختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
 *25.20 0.49 11.67 0.78 4.67 عددالتمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

 *37.15 0.52 14.58 0.67 5.08 درجةاختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
 *28.22 0.62 8.25 0.51 1.42 درجة. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم

 *113.37 0.87 45.25 0.79 5.08درجة االختبار المعرفي 

وحدة االختبارات الميارية 
القياس 

قيمة  القياس البعدر القياس القبمي 
" ت "  ع ± س ع ± س 

* 11.78 0.51 7.42 0.79 4.08 عدداختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
 *9.37 0.67 8.08 0.97 4.75 عددالتمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

* 22.02 0.51 10.58 0.62 5.25 درجةاختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
* 10.24 0.79 4.42 0.52 1.50 درجة. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم

 *66.93 1.38 36.58 0.72 5.17درجة االختبار المعرفي 
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   12= 2ن=1ن والمعرفية    لالختبارات المياريةالبعدر القياس فيوالضابطة  

 2.074= 0.05 عند مستوػ الجدولية (ت)قيمة * 
بين المجموعتين  (ت) المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارؼ وقيمة (14 )يوضح جدول

 وجود التجريبية والضابطة في القياسات البعدية لالختبارات الميارية والمعرفية، حيث يتضح
 لالختبارات البعدية ات القياسفيفروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبيةوالمعرفية الميارية 
 
( 15)جدول 

عة مجمول لالقبمية ات عن القياسالبعدية ات لمقياسحسننسب الت
 12=   ن         قيد البحثوالمعرفية ختبارات الميارية في االالتجريبية 

 االختبارات الميارية
القياسات 

 القبمية

القياسات 
 البعدية

 نسب التحسن

 ٪145.18 10.42 4.25اختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
 ٪149.89 11.67 4.67التمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

 ٪187.01 14.58 5.08اختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
 ٪480.99 8.25 1.42. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم

 ٪790.75 45.25 5.08االختبار المعرفي 

 نسب التحسن لكل من القياسات البعدية عن القياسات القبمية (15)ضح جدول وؼ
 وجود نسب لممجموعة التجريبية في االختبارات الميارية والمعرفية قيد الدراسة، حيث يتضح

القبمية في جميع االختبارات الميارية والمعرفية قيد  ات عن القياسالبعدية ات لمقياسحسنت
 .الدراسة

( 16)جدول 
عة مجمول لالقبمية ات عن القياسالبعدية ات لمقياسحسننسب الت

 12=  ن             قيد البحث والمعرفيةختبارات المياريةفي اال ضابطةال

 االختبارات الميارية
القياسات 

 القبمية

القياسات 
 البعدية

 نسب التحسن

وحدة االختبارات الميارية 
القياس 

 قيمةالمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
ع س ع س  (ت) 

* 13.80 0.51 7.42 0.51 10.42 عدداختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
 *14.34 0.67 8.08 0.49 11.67 عددالتمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

 *18.21 0.51 10.58 0.52 14.58 درجةاختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
* 12.65 0.79 4.42 0.62 8.25 درجة. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم

 *17.63 1.38 36.58 0.87 45.25درجة االختبار المعرفي 
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 ٪81.86 7.42 4.08اختبار التمرير من اعمي المواجو لمحائط 
 ٪70.11 8.08 4.75التمرير بالساعدين عمى الحائط برومبخ  اختبار

 ٪101.52 10.58 5.25اختبار دقة االرسال لمناطق محددة 
 ٪194.67 4.42 1.50. اختبار دقة الضرب الساحق المستقيم

 ٪607.54 36.58 5.17االختبار المعرفي 

 نسب التحسن لكل من القياسات البعدية عن القياسات القبمية (16)ضح جدول وؼ
 وجود نسب لممجموعة الضابطة في االختبارات الميارية والمعرفية قيد الدراسة، حيث يتضح

القبمية في جميع االختبارات الميارية والمعرفية قيد  ات عن القياسالبعدية ات لمقياسحسنت
 .الدراسة

: نناقشح النذائج:  انياًا 

 بين القياسين 0.05ؼ و عند مستإحصائياً وجود فروق دالة  (12)أظيرت نتاج جدول 
- التمرير من اعمي أمامي مواجو ) الميارات االساسية لممجموعة التجريبية في القبمي والبعدؼ

كرة ال في (الضرب الساحق- االرسال من أسفل امامي مواجو - التمرير من أسفل أمامي مواجو 
. البعدؼلقياس ا ولصاح الطائرة وكذلك االختبار المعرفي

ويرجع الباحث الفروق بين القياس القبمي والقياس البعدؼ ألفراد المجموعة التجريبية الى 
استخدام الكتاب االلكتروني متعدد الوسائط حيث يعتبر وسيمة جديدة في العممية التعميمية لم 

ولعال من أىميا يسبق لمطالب ان تعمم بيا، كما يتمتع الكتاب االلكتروني بالعديد من الميزات 
 كما راعي الكتاب االلكتروني متعدد الوسائط إلى الثقة بالنفس، لطالب يدفع االذؼ الذاتيالتفاعل 

إضافة إلى أن الكتاب  الشخصية،  حيث يتعمم كل منيم حسب قدراتوالطالبالفروق الفردية بين 
يتمتع بقدر كبير من التفاعمية والتشويق مما يؤدؼ إلى جذب انتباه متعدد الوسائط اإللكتروني 

، كل ىذه األسباب كانت سبب لتقدم القياس البعدؼ  وىذا ما يفتقر إليو الكتاب الورقيطالبال
 .عن القياس القبمي في االختبارات الميارية والمعرفية

في ان الكتاب االلكتروني يساعد  (م2016" )حمد بن دمحم العجمي"ويتفق ذلك مع 
  عمى معالجةاإللكترونيلى اكتشاف المعمومات وحقائق جديده بنفسو، ويساعد الكتاب الطالب ع
صوت وصورة )  تعدد الوسائط المتعددة منخالل الفروق الفردية بين الطمبة من مشكالت
 ( 76: 5). اإللكترونيلمستخدمة في تصميم الكتاب ا (والفيديو

 من تقمل من روابط فائقة محتوػ الكتاب اإللكترونيكما يرجع الباحث ىذه الفروق الي 
 المرتبطة بالمحتوػ المقدم من خالل الكتاب اإللكتروني، حيث حسنت من عمميةالمعمومات فقد 

 .الكرة الطائرةت االتعمم وزيادة التحصيل المعرفي المرتبط بميار
 "عال طو عبد هللا اسماعيل "دراسة : وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاًل من

" عمي حسن البيساني"ودراسة  ،(22) (م2016" )يحيى عادل أحمد"، ودراسة (12 )(م2019)
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ليم تأثير كتيب الكتروني متعدد الوسائط أن البرامج التعميمة المستخدمة ال" عمى (13 )(م2018)
 .ايجابي عمى اكتساب التحصيل المعرفي واألداء الميارػ بشكل أفضل
 :وبذلك يتحقق صحة ما جاء بالفرض األول والذؼ ينص عمى

توجد فروق دالة إحصائياًال بين القياسين القبمي والبعدر لممجموعة التجريبية التي "
تستخدم كتيب الكتروني متعدد الوسائط عمى مستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي لبعض 

. "الميارات االساسية في الكرة الطائرة لصالح القياس البعدر
 (الشرح والنموذج)ويعزو الباحث ذلك التقدم إلى أىمية دور المعمم في الطريقة المتبعة 

وذلك ألنو يعطى فكرة واضحة عن كيفية األداء السميم، والذؼ يجعل المعمم أكثر فاعمية وكذلك 
قدرتو عمى إصالح األخطاء والتي تعتبر معوقًا لألداء الصحيح، وبذلك يكون تعمم الميارة بصورة 
جيدة نتيجة تكرار األداء بصورة صحيحة وسميمة، حيث أن درجة أداء الطالب يتوقف عمى قدرة 

. المعمم عمى شرح الميارة وكذلك أداء نموذج جيد خالي من األخطاء
باإلضافة إلى ذلك تعتبر الطريقة المتبعة ىي الطريقة األساسية المتبعة بجميع كميات 
التربية البدنية والتي تعتمد عمى الشرح وا عطاء نموذج لألداء وذلك لقمة اإلمكانيات المتاحة 
بالكميات من برامج معده لتعميم الميارات المختمفة إعداد صحيح وسميم، وأيضا لقمة الكوادر 

. المدربة عمى استخدام الوسائل الحديثة في التدريس
 

 (م2019" )سماء بشير امين فكرى  "دراسة : وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاًل من
 ،(14) (م2015) " عماد احمد دمحم"، ودراسة (9) (م2018)" شيماء عمى ىاشم"، ودراسة (8)

عمى أن البرامج التعميمة المستخدمة الطريقة المتبعة ، (16) (م2004" )دمحم احمد جزر "ودراسة
ليا فاعمية في عممية التعمم وتساعد عمى تعمم الميارات الحركية باإلضافة الى  (الشرح والنموذج)

. الجانب المعرفي
: وبذلك يتحقق صحة ما جاء بالفرض الثاني والذؼ ينص عمى

توجد فروق دالة إحصائياًال بين القياسين القبمي والبعدر لممجموعة الضابطة التي  "
عمى مستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي  (الشرح والنموذج)تستخدم الطريقة المتبعة 

. "لبعض الميارات االساسية في الكرة الطائرة لصالح القياس البعدر
 بين القياسين 0.05ؼ و عند مستإحصائياً وجود فروق دالة  (14)جدول وأوضحت نتائج 

التمرير من اعمي أمامي مواجو ) في الميارات االساسية ضابطةالو تين التجريبية لممجموعيينالبعد
في  (الضرب الساحق- االرسال من أسفل امامي مواجو - التمرير من أسفل أمامي مواجو - 
 .المجموعة التجريبيةح ل وكذلك االختبار المعرفي ولصاطائرةكرة الال
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كتيب الكتروني ويعزو الباحث تقدم المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة إلى فاعمية 
تزيد من درجة التي  ذات الوان جذابة مرسواإللكتروني حيث انو يحتوػ عمى  متعدد الوسائط

في الكتاب  ة المكتوبوصالنصتعمم ميارات الكرة الطائرة، و وجذب انتباىيم لطالبتركيز ال
  وتزويدىم بالمعارف والمعمومات عنطالب الى زيادة الحصيمة المعرفية لدػ التأداإللكتروني 

 قانون الكرة –لميارات الكرة الطائرة  الفنيمراحل االداء – نبذة تاريخية عن الكرة الطائرة )
التي  عن طريق إعطاء االرشادات التعميمية الفنيشرح مراحل االداء ، باإلضافة الى (الطائرة

 الحركية مما يساعد عمى االداء الميارة عمى جميع أجزاء طالب زيادة تركيز الساعدت عمى
مراعاه الفروق  لميارات الكرة الطائرة، باإلضافة الى الفيديو لكل ميارة حيث ساعد عمى الصحيح

 ؼ، كما يحتوػ الكتيب اإللكترون  عمى التعممالمقدرة في من حيث السرعة طالبالفردية بين ال
 بطريقة مسمسمة ومتدرجة من السيل الى والتي تم عرضيا ميارة تدريبات تعميمية لكل عمى

 التعمم والوصول الى اعمى مستوػ في الطالبالصعب يؤدػ الى إطفاء المتعة وزياده رغبو 
 نوعًا من التغذية الرجعية طالبلل يوفر التعميميكما ان البرنامج ،  االداء الميارػ فيممكن 
 وكذلك اختصار زمن التعمم وزياده الميارة ألجزاء مما ساعدىم عمى زياده االستيعاب المرتدة
، كل ذلك ساعد الطالب  عمى التفكير والتأمل والبحث عن المعمومات وكذلك سرعو الفيمالمقدرة

 وكذلك التعرف عمى عمى تنفيذ ما يطمب منيم بسيولو وقياميم بالواجبات الحركية بشكل سميم
. الجوانب المعرفية
إلى ان الكتب اإللكتروني  (م2007)وفيقة مصطفى حسن  اليوةمع ما اشار ويتفق ىذا

ىو كتاب متكامل يتم عرضة بأسموب جديد بما يحتويو من نصوص، رسومات، صور، مؤثرات 
المتعمم عمى اكتساب الميارات الحركية اكتسابًا صوتية، ولقطات من االفالم، كل ذلك يساعد 

 (330: 21).  باإلضافة الى الجانب المعرفيكامالً 
، ودراسة (22 )(م2019" )يحي عادل احمد: "وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاًل من

عمى ، (20 )(م2014" )نبيل جاد عزمي"، ودراسة (3 )(م2015 )"إيمان أحمد فيمي الغزاور "
 ليم تأثير ايجابي عمى اكتساب متعدد الوسائطأن البرامج التعميمة المستخدمة الكتاب االلكتروني 

الشرح )الميارات الحركية باإلضافة الي الجانب المعرفي بشكل أفضل من الطريقة المتبعة 
. (والنموذج

: وبذلك يتحقق صحة ما جاء بالفرض الثالث والذؼ ينص عمى
توجد فروق دالة إحصائياًال بين القياسين البعديين لممجموعة التجريبية والضابطة في  "

مستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي لبعض الميارات االساسية في الكرة الطائرة لصالح 
. "المجموعة التجريبية
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تفوق أفراد المجموعة التجريبية عمى أفراد  (15) و(14)جدول كما أسفرت نتائج 
التمرير )الميارات االساسية المجموعة الضابطة في معدل تحسن القياس البعدؼ عن القبمي في 

- االرسال من أسفل امامي مواجو - التمرير من أسفل أمامي مواجو - من اعمي أمامي مواجو 
  . وكذلك االختبار المعرفيطائرةكرة الالفي  (الضرب الساحق

الكتيب اإللكتروني متعدد  طالب المجموعة التجريبيةاستخدام ويرجع الباحث ذلك إلى 
الوسائط بواسطة الحاسب اآللي والذؼ ساعد عمى إمداد المتعممين بقدر كبير من التغذية الراجعة 

والتي ساىمت في إصالح قدر من األخطاء، كما ساعد عمى زيادة التفاعل بين المتعممين 
والبرنامج بحيث يقف المتعمم موقف إيجابي في البحث عن المعمومات وال يقف موقف سمبي في 
عممية التعمم، وبالتالي تحسنت نتائج األداء الميارػ لممجموعة التجريبية في الجانب المعرفي 

 .والميارػ في الكرة الطائرة عن المجموعة الضابطة
 (م2019 )"عال طو عبد هللا اسماعيل "وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كاًل من 

حازم أحمد دمحم وايمان "ودراسة ( 10 )(م2017)" صافيناز مصطفى عطيوة" ودراسة ،(12)
الكتيب اإللكتروني متعدد عمى أن المجموعة التجريبية والمستخدمة  (4 )(م2016")جمال حافظ
الشرح )تحقق نسب تحسن أفضل من المجموعة الضابطة والمستخدمة الطريقة المتبعة الوسائط 
. (والنموذج

: وبذلك يتحقق صحة ما جاء بالفرض الرابع والذؼ ينص عمى
يوجد نسب تحسن بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة  "

التجريبية في مستوى األداء الميارى والتحصيل المعرفي لبعض الميارات االساسية في الكرة 
 ."الطائرة

 
 
 
 
 
 
 

الإسذخلاصاخ والذوصياخ - 

: الإسذخلاصاخ: أولاًا 

في حدود أىداف البحث ومن خالل نتائج التحميل اإلحصائي أمكن الباحث من التوصل 
 :إلى اإلستخالصات التالية
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 لممجموعة التجريبية في التحصيلبين القياسين القبمي والبعدؼ وجدت فروق دالة إحصائيًا  -
كمية التربية جامعة جازان ولصالح  المعرفي والميارػ لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب

 .البعدؼالقياس 

  في التحصيلضابطةلممجموعة البين القياسين القبمي والبعدؼ وجدت فروق دالة إحصائيًا  -
ولصالح ن كمية التربية جامعة جازا المعرفي والميارػ لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب

 .البعدؼالقياس 

تفوقت المجموعة التجريبية والمتبع معيا الكتيب االلكتروني متعدد الوسائط عمى المجموعة  -
المعرفي والميارػ لبعض  في التحصيل (الشرح والنموذج)الضابطة والمتبع معيا طريقة 
 .نكمية التربية جامعة جازا ميارات الكرة الطائرة لطالب

 تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نسب التحسن في التحصيل -
 .نكمية التربية جامعة جازا المعرفي والميارػ لبعض ميارات الكرة الطائرة لطالب

: الذوصياخ:  انياًا 

كرة ال عند تعميم ميارات  متعدد الوسائطتطبيق البرنامج التعميمي باستخدام الكتيب اإللكتروني -
التمرير من اعمي ) لما أثبتو من نتائج في تحسين مستوػ األداء الميارػ طالب للطائرةال

- االرسال من أسفل امامي مواجو - التمرير من أسفل أمامي مواجو - أمامي مواجو 
. والمعرفي (الضرب الساحق

 ميارات اخرؼ سواء ىجومية او  تعممفيالكتيب اإللكتروني متعدد الوسائط تصميم برنامج  -
. دفاعية في الكرة الطائرة

اجراء دراسات مشابو ليذه الدراسة في رياضات اخرػ، لمتعرف عمى مدػ مناسبتيا ليذه  -
 .الرياضات

عمى تصميم وانتاج وتنفيذ الكتب الرياضية ، وكميات التربية التربيةبكميات الب تدريب الط -
 . متعددة الوسائطاإللكترونية 

نتاج الكتب  الرياضية بكميات التربيةطرق التدريستضمين مقررات  - ، كيفية تصميم وا 
 .متعددة الوسائطاإللكترونية 

 
 قائهح الهزاجــع

: الهزاجع العزةيح: أولاًا 
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 .، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة الزقازيقاالزىرية
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