
تأثير إستخدام اليواتف الذكية عمى تعمم بعض الميارات األساسية 
 في كرة اليد لتالميذ المرحمة االبتدائية بدولة

 االمارات العربية المتحدة 
نيي سمير دمحم فتحي *  

: مقدمــــة ومشكمةالبحـــث
ىوالركيزةاألساسيةلمتقدـ ومسايرةالتطورالحضاري ، لذلؾ كاف مف  يعتبر التعميـ              

الضروري إعداد جيل قادرًا عمى مواجية ىذا التقدـ اليائل ، فالتعميـ ىو مستقبل األمة والركيزة األساسية 

. ليا فإذا صمح مستقبل التعميـ صمح مستقبل األمة 

وقد أتجيت الدولةفي سبيل ذلؾ إلى المزيد مف العنايةبالنواحي التربويةففي المقاـ األوؿ لنشر التربية 
الدينية والسموكيةباإلضافة إلى األىتماـ بالتربية الرياضية كخير وسيمة لنجاح النمط الحديث لمتعمـ 
مداده بطرؽ التدريس وأساليب التدريس امرًا  وتحقيق األىداؼ المرجوة منو، لذلؾ فٍاف إعداد المعمـ وا 

( 5: 22).ضروريًا نظرًا ألنو يمثل العممية التعميمية

ضرورةاالستفادة مف االمكانات التي تتيحيا التكنولوجيا واستخداميا  إلي(م2003)دمحم رخا ويشير

( 7:17). بطريقو منيجيو منظمو في تصميـ بينات تعميميو مختمفة وفعالو في التعمـ الحركي 

أف أجيزة الياتف الذكي صممت بداية لزيادة الكفاءةفيي تمبي  (م2011 ) Lan &Tsaiويأكد

اإلحتياجات اإلجتماعية لمستخدمييا وكما أنيا تعزز وتيسر التعاوف والتفاعل بينالطمبة بوصفيا وسيمة 
(  632:31). الكتشاؼ وجمع ومناقشة ومشاركة التفكير الذاتي مما يؤدي إلى تحسيف البيئةالتعميمية 

وتعتبر كرة اليد أحد األنشطة الرياضية التي تحتاج تطبيق األساليب العممية لتحقيق أىدافيا، لما ليا 
مف مميزات عديدة منيا تحسيف وتطوير وتنمية الصفات البدنية، واكتساب الميارات الحركية، وطبيعة 

األداء في كرة اليد تعتمد عمى الكفاءة في أداء الميارات األساسية، والتي تعد القاعدة األساسية لموصوؿ 
ألعمي المستويات الرياضية، وأف ميما  بمغ مستوي الفرد مف صفات بدنية، أو عقمية أو خمقية، لف 

( 5:4). تتحقق النتائج المرجوة ما لـ يرتبط ذلؾ باإلتقاف التاـ لمميارات األساسية 
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سنوات مف أنسب المراحل بالمرحمة االبتدائية مالئمة  (9-6)وتعد مرحمة التعميـ اإلبتدائي مف 
لتوجيو وتنمية وتطوير قدرات التالميذ إلكسابيـ الميارات الحركية األساسية ومفيـو الذات، فمف خالليا 

يكتسب التمميذ معايير واتجاىات وقيـ جديدة ويكوف التمميذ فييا أكثر تحمال لممسئولية وأكثر ضبطا 
ف برامج التربية  لالنفعاالت، فكمما ذادت معرفة التمميذ بذاتو كاف أكثر توافقا وانسجاما في الحياة ، وا 

الحركية باختالؼ أنواعيا تقدـ فرص كبيرة لتنمية مفيـو الذات مف خالؿ الممارسة والشعور بالنجاح في 
( 42:3). التغمب عمى صعوبات تعمـ الميارات الحركية

إلي أف دليل المعمـ لألنشطة والميارات العممية لمنشاط الرياضي (م2001)أحمد عثمان ويشير 

سنوات بشكميا الحالي  (9-6)والمنياج المطور وبرامجو التنفيذية لمتربية الرياضية بالمرحمة االبتدائية مف 
سواء كاف عمى المستوى التخطيطي أو التنفيذي ال يراعى الفروؽ الفردية بيف التالميذ والكثافة العددية 
لمتالميذ، وأيضًا حاجات وميوؿ واستعدادات التالميذ مف حيث المحتوى واإلمكانيات وطرؽ وأساليب 

التقويـ باإلضافة إلى انخفاض وسمبية مفيـو الذات مما أدى إلى عدـ تحقيق األىداؼ المنشودة لمتربية 

( 5:1. )سنوات (9-6)البدنية والرياضية لتالميذ المرحمة االبتدائية مف 

وقد الحظت الباحثة مف خالؿ عممياكمعممة لمتربية البدنية بمدرسة خميفة لمتعميـ االساسي بإمارة 
بدولة االمارات العربية المتحدة ، تأخروصوؿ تالميذ المرحمة - مجمس أبوظبي لمتعميـ - أبو ظبي 

االبتدائية الى المستوى المطموب مف االداء الميارى لبعض الميارات األساسيةفي كرة اليدبالرغـ مف 
الجيد المبذوؿ معيمفي التدرج التعميمي بالميارة ، مما يشعر المتعممينبممل وتشتت ذىني نتيجة لألساليب 
التقميدية التي تعتمد عمي مصدر واحد لممعرفة وىو الشرح مف جانب المعمـ يتبعو عرض النموذج دوف 
أدني مشاركة فعمية لممتعمميف ، كما اف ىناؾ مف اليستطيعوف رؤيو نموذج الميارة بشكل واضح مف 

. زوايا مختمفة وبالتالي اليتضح ليـ النواحي الفنية ألداء الميارة بصورة سميمة 

وحيث إنمجمػػس أبػػو ظبػػي لمتعمػػيـ بػػدأ يتجػػو إلي توسػػيع دائػػرة اسػػتخداـ شػػبكات التواصػػل 
االجتماعيػػةوالتعمـ المتنقل في العممية التعميمية وبحسب مدير عاـ المجمس فإنيذه الشبكات صػارت جػزءًا 
ال يتجػزأ مػف تعمػـ التالميذ وتعزيػز ارتبػاطيـ بػالمحيط المحمػي واإلقميمػي ، وجعمػتيمعمػى وعػي بكػل مػا 

يشيده العػالـ مػنمسػتجدات تقنيػة وعمميػة وثقافيػة لػذلؾ ىنػاؾ اتجػاه قػػوي لتجييز جميع المدارس بالوسائل 

( 19:2).التقنية والتعميمية المتطورة 

 .العربيةالمتحدة  بدوله االمارات بدنية تربيه معلمة*  
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ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة وجد أف الكثيرمنالدراساتقد تطرقت إلي توظيف 
ستخداـ اليواتف الذكية في التعميـ وآليتيا الجديدة ومميزاتيا وخاصة إذا كاف المتعمميف في بداية اكتساب  وا 

الخبرات التعميمية لمميارات والمسابقات التي تتميز بالتوافق العضمي العصبي وتطبيق ىذا النوع مف 

. التعميـ خاصة عمى تالميذ المرحمة االبتدائية 

: ىػػػػػػدؼ البحػػػػث

ييدؼ البحث الى لمتعرؼ عمى تأثير إستخداـ اليواتف الذكية عمى تعمـ بعض الميارات األساسية 
مجمس أبوظبي - في كرة اليد لتالميذ المرحمة االبتدائية بمدرسة خميفة لمتعميـ االساسيبإمارة أبو ظبي 

. ـ 2020/ـ2019بدولة االمارات العربية المتحدة لمعاـ الدراسي- لمتعميـ

: فػػػػروضالبحػػػػث

 :في ضوء ىدف البحث تضع الباحثة الفروض التالية 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط نتائج القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في تعمـ  -1
. بعض الميارات األساسية في كرة اليدلصالح القياس البعدي 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط نتائج القياسات البعدية لكل مف المجموعة التجريبية،والمجموعة  -2
. الضابطة فيتعمـ بعض الميارات األساسية في كرة اليدلصالح المجموعة التجريبية 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا في نسب التحسف بيف متوسط نتائج القياسات البعدية لممجموعة التجريبية ،  -3

 .والمجموعة الضابطة فيتعمـ بعض الميارات األساسية في كرة اليدلصالح المجموعة التجريبية 

: مصطمحات البحػػػث
 :تكنولوجيــا التعميم -1

ىي نظاـ متكامل يتفاعل فيو الفكر اإلنساني والجيد البشرى وااللو وفق تعميمات عمميو صحيحو 

( 17:10). لتحقيق اىداؼ العمميةالتعميمية مف جانب ولتطوير مخرجاتيا مف جانب آخر

: الياتف الذكي  -2
عباره عف ىاتف يجمع بيف مزايا الياتف النقاؿ الجواؿ واجيزه مشغالت الوسائط والمساعدات 

،ويحتوي عمى كاميرا فيديو وفوتوغرافيا ويتيح الدخوؿ flash memoryالشخصية والذاكرات اإلضافية

 (167-158:26). عبر االنترنت كما اف انظمو ىيئو لمترابط مع الشبكات في نظاـ واحد 



- 4-  

. الدراسات السابقة 
فاعمية التعميـ بإستخداـ كتاب إلكتروني " بدراسة بعنواف  (ـ2007()23)قامت نادية دمحم الصاوي  -1

مصور عمى مستوى الوعي الثقافيالرياضي واألداء الميارى في كرة اليد لتالميذ الحمقة األولىمف 
، حيث تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى مدى تأثير وفاعمية التعميـ بإستخداـ كتاب " التعميـ األساسي 

إلكتروني مصور عمى مستوى الوعى الثقافيالرياضي واألداء الميارى في كرة اليد لتالميذ الحمقة 
شتممت عينة الدراسة عمى  ( 30)األولىمف التعميـ األساسي ، وقد إتبعت الباحثة المنيج التجريبي ، وا 

باإلسكندرية ، وكانت أىف (B.I.S)تمميذ وتمميذة مف الصف الثانياالبتدائى بالمدرسة البريطانية لمغات 
النتائج أف الكتاب اإللكتروني المصور يؤدى إلى تنميةوتحسيف الوعى الثقافيالرياضي لدى التالميذ ، 
تجاىات التالميذ نحو ممارسة األنشطة الرياضية عامة ونشاطكرة اليد  كما أنو أدى إلى تنمية ميوؿ وا 

 . (قيد البحث)خاصة، كما أنو يؤدى إلى تحسيف مستوى األداء الميارى لبعض ميارات كرة اليد 

فاعمية التعمـ عف بعد باستخداـ " بدراسة بعنواف  (ـ2012()21)قامت مشاعل صالح سعد ناصر  -2
موقع إلكتروني عمى مستوى بعض الميارات اليجومية في كرة اليد لتمميذات المرحمة المتوسطة بدولة 

، حيث ىدفت الى التعرؼ عمى فاعمية التعمـ عف بعد بأستخداـ موقع إلكتروني عبر شبكة " الكويت 
عمى مستوى بعض الميارات اليجومية والجوانب المعرفية والوجدانية في  (االنترنت)المعمومات الدولية

شتممت  كرة اليد لتمميذات المرحمة المتوسطة بدولة الكويت ، وقد إتبعت الباحثة المنيج التجريبي ، وا 
عينة الدراسة عمى تمميذات الفصل الثامف بالمرحمة المتوسطة ، وكانت أىـ النتائج أنو توجد فروؽ 

التمرير ” ذات داللة احصائية بيف متوسطي القياسيف القبميوالبعديفي الميارات اليجومية في كرة اليد
البندولى، التصويب، الخداع، ولصالح القياس البعدي لتمميذات الفصل الثامف بالمرحمة المتوسطة قيد 

. البحث 

تصميـ موقع إلكتروني تعميمي وتأثيره عمى " بدراسة بعنواف  (ـ2013()13)قاـ عمرو سيد فيمي  -3
، بيدؼ تصميـ موقع إلكتروني تعميمي ومعرفة تأثيره " بعض المتغيرات الميارية والمعرفية فيكرة اليد 

عمى بعض المتغيرات الميارية والمعرفية في كرة اليد لطالب الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية 
شتممت عينية الدراسة عمى  طالب  (102)لمبنيف بجامعة بنيا ، وقد إتبع الباحث المنيج التجريبي ، وا 

 ـ ، 2010/2011مف طالب الفرقة األولى بكمية التربية الرياضية لمبنيف جامعة بنيا لمعاـ الجامعي 
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وكانت أىـ النتائج أف البرنامج التعميمي المقترح بإستخداـ اإلنترنت ساىـ بطريقة إيجابية في تحسيف 
كل مف مستوى التحصيل المعرفي ومستوى تعمـ ميارات كرة اليد قيد البحث لطالب المجموعة 

التجريبية ، وكذلؾ النسب المئوية لمعدالت التحسف لكل مف مستوى التحصيل المعرفي ومستوى تعمـ 
ميارات كرة اليد قيد البحث لممجموعة التجريبية والتي إستخدمت الموقع التعميمي االلكتروني أعمى مف 

" . الشرح والنموذج " المجموعة الضابطة والتي إستخدمت 

تأثير برنامج تعميمي باستخداـ موقع " بدراسة بعنواف  (ـ2014()24)قاـ وائل أحمد السيد إبراىيـ  -4
بيدؼ التعرؼ عمى تأثير " . إلكتروني عمى مستوى أداء بعض الميارات األساسية لناشئي كرة اليد 

برنامج تعميمي باستخداـ موقع إلكتروني عمى مستوى أداء بعض الميارات األساسية لناشئي كرة اليد 
شتممت  بنادي بورسعيد مف خالؿ شبكة المعمومات الدولية ، وقد إتبع الباحث المنيج التجريبي ، وا 

ـ ، وكانت 2001 /2000متعمـ مف متعممي فريق نادي بورسعيد مواليد  (24)عينة الدراسة عمى 
” أىـ النتائج أف التعمـ اإللكتروني باستخداـ الموقع التعميمي المقترح عمى الشبكة الدولية لممعمومات 

ساىـ بطريقة إيجابية في مستوى أداء الميارات األساسية لكرة اليد قيد البحث لمتعممي ” اإلنترنت

 . 2001 / 2000نادي بورسعيد مواليد 

فعالية استخداـ الياتف النقاؿ عمى " بدراسة بعنواف  (ـ2019()6)قاـ حساـ إبراىيـ القميوبي  -5
، " التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض الميارات األساسية في كرة القدـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية 
بيدؼ التعرؼ عمى فعالية استخداـ الياتف النقاؿ عمى التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض 

الميارات األساسية في كرة القدـ لتالميذ المرحمة اإلعدادية ، وقد إتبع الباحث المنيج التجريبي ، 
شتممت عينة الدراسة عمى  تمميذًا، وكانت أىـ النتائج أف الياتف النقاؿ ساىـ بطريقيإيجابيةفي  (60)وا 

تعمـ بعض الميارات األساسيةلكرةالقدمقيد البحث لتالميذ المجموعة التجريبية مف خالؿ 

. التطبيقاتاإللكترونيةالتي تـ االستعانة بيا

. إجراءات البحث 
: منيج البحث 

إستخدمت الباحثة المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ التجريبي ذو القياسيف القبمي والبعدي عمى 

.  مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة وذلؾ لمناسبتو لطبيعة البحث
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: مجتمع و عينة البحث 
بمدرسة خميفة لمتعميـ االساسي بإمارة يتمثل مجتمع ىذا البحث مف تالميذ الصف الثالث االبتدائي 

وفقا تمميذ (224)والبالغ عددىـ بدولة االمارات العربية المتحدة ،- مجمس أبوظبي لمتعميـ - أبو ظبي 
( 36)، وتـ إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية وعددىـ ـ2020/ـ2019إلحصاء العاـ الدراسي 

تمميذ ، كما  (14)تمميذ ، تـ تقسيميـ  إلي مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قواـ كال منيما 
تالميذ كعينة إستطالعية ، وذلؾ لحساب المعامالت العممية لإلختبارات البدنية والميارية  (8)تـ إختيار 

 .المستخدمة في البحث 

. تجانس عينة البحث 
قامت الباحثة بحساب معػامػل االلػتػواء بداللة كل مف المػتوسط الحسابي والوسػيط واالنحرافالمعػياري 

لعػينة البحػث في متغيرات النمو ،واالختبارات البدنية ،واالختباراتالميارية قيد البحث ، كما يتضح في 

(. 1)جدوؿ 
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( 1)جدوؿ 
إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في متغيرات النمو والمتغيرات  

البدنيةوالميارية قيد البحث 
 

المتغيرات  ـ
وحدة 
القياس 

المتوسط 
الحسابي 

 الوسيط
االنحرا
ؼ 

 المعياري 

معامل 
 االلتواء

 سـ ارتفاع الجسـ 1
138.5

9 
137.5

0 
4.62 0.71 

 0.93 3.43 39.50 40.56 كجـ وزف الجسـ 2

 0.34 8.40 8.28سنة العمر الزمني  4
1.06 

- 

 2.45 35.00 34.31 درجة الذكاء 5
0.84 

- 

 1.15 0.65 6.00 5.75 متر  كجـ1رمي كرة طبية زنة  6
- 

 0.83 0.36 5.73 5.83ثانية   متر مف البدء العالي20عدو  7
 0.92 0.78 8.00 8.24 سـ ثنى الجذع لألماـ مف الوقوؼ 8

 0.83 9.80 9.61 ثانية ـ4.75×3الجري الزجزاجي بطريقة بارو  9
0.69 

- 

 1.34 7.00 6.67 درجة التصويب عمى المستطيالت المتداخمة 10
0.74 

- 
 0.87 1.17 10.92 11.26 ثانيةالدوائر المرقمة  11
 0.81 2.89 11.00 11.78عدد  ثانية 30التمرير عمى الحائط لمدة  12

  متر 15التنطيط المستمر في اتجاه متعرج  13
ذىاب وعودة 

 1.09 1.54 21.48 22.04ثانية 

دقة التصويب عمى مربعات مقسمة  14
 داخل المرمي

0.6.0 4.00 3.81درجة 
0 

0.95 
- 

 

   36=ن
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)- أف قيـ معامالت االلتواء ألفراد عينة البحث الكمية تراوحت بيف (1)يتضح مف جدوؿ 
، مما يشير إلى أعتدالية توزيع العينةفي  (3± )،وقد انحصرت ىذه القيـ ما بيف  (1.15:1.09

متغيرات النمو والمتغيرات البدنيةوالميارية قيد البحث ، وىذا يدؿ عمى تجانس أفراد العينة في 

. ىذه المتغيرات 

: التكافؤ بيف مجموعتي البحث 
بحساب داللة الفروؽ في  (الضابطة-التجريبية )قامت الباحثة بإجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث 

وذلؾ لمتأكد مف تكافؤىما ، وقد أعتبر ،واالختبارات البدنية ،واالختباراتالميارية قيد البحث ، متغيرات النمو

(. 2)كما يتضح في جدوؿ ىذا القياس بمثابة القياس القبمي لمجموعتي البحث ، 

(2)جدول   

في متغيرات النمو والمتغيراتداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة   

والميارية قيد البحث   البدنية

المتغيرات  ـ
وحدة 
القياس 

المجموعة التجريبية 
 14= ف 

المجموعة الضابطة 
 (ت)قيمة  14= ف 

المتوسط  المحسوبة
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 0.67 4.76 138.83 4.35 137.67 سـ ارتفاع الجسـ 1
 0.74 3.52 41.48 3.17 40.54 كجـ وزف الجسـ 2
 0.89 0.39 8.35 0.32 8.23سنة العمر الزمني  4
 1.08 2.37 33.64 2.84 34.71 درجة الذكاء 5
 0.80 0.76 5.89 0.63 5.68 متر  كجـ1رمي كرة طبية زنة  6
 0.96 0.32 5.78 0.39 5.91ثانية   متر مف البدء العالي20عدو  7
 0.61 0.89 8.35 0.74 8.16 سـ ثنى الجذع لألماـ مف الوقوؼ 8

9 
الجري الزجزاجي بطريقة بارو 

 ـ4.75×3
 0.73 0.71 9.52 0.87 9.74 ثانية

 0.85 1.46 6.86 1.19 6.43 درجةالتصويب عمى المستطيالت  10

   36=ن
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 المتداخمة
 1.04 1.08 10.93 1.26 11.39 ثانيةالدوائر المرقمة  11
 0.82 2.37 11.29 3.06 12.14عدد  ثانية 30التمرير عمى الحائط لمدة  12

13 
التنطيط المستمر في اتجاه متعرج 

 0.67 1.69 22.35 1.38 21.96ثانية  مترذىاب وعودة 15

14 
دقة التصويب عمى مربعات 

 0.73 0.52 3.64 0.57 3.79درجة  مقسمةداخل المرمي

     2.056 = 26 ودرجات حرية 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة * 
التجريبية )بيف مجموعتي البحث عدـ وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف  (2)يتضح مف الجدوؿ 

، مما يشير إلي تكافؤ مجموعتي ،واالختبارات البدنية والميارية قيد البحثفي متغيرات النمو (الضابطة-
. البحث في ىذه المتغيرات 

. األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث  
- شريط قياس ممعب كرة يد - ميزاف طبى - جياز الرستاميتر :األجيزة المستخدمة في القياس - 1

أقماع - أطباؽ ممونة - شريط قياس - حائط تدريب – ساعة إيقاؼ - كرات سويسرية - كرات طبية 
 .تدريب 

( 7)اختبار الذكاء المصور  ػػ مرفق - 2
 ، حيث يتضمف ىذا أحمد زكى صالح/ د . أاستخدمت الباحثة اختبار الذكاء المصور إعداد 

سؤاؿ لقياس القدرة عمى تداوؿ الصور الذىنية وتصور حركة األشكاؿ وعالقتيا ببعض  (60)االختبار 

. مف حيث التشابو أو االختالؼ 

.  االختبارات البدنية المستخدمة في البحث - 3
–التوافق–الدقة–الرشاقة–المرونة–السرعة–القوة )قامت الباحثة باختيار مجموعة القدرات البدنية -

طبقا لمدراسات السابقة والبحوث الخاصة بيذا المجالبيدفتحديد القدرات البدنية  (القدرة –التوازن 

. الخاصة بالميارات األساسية في كرة اليد قيد البحث 

قامت الباحثةبإعداد استمارة الستطالع رأى السادة الخبراء لتحديد القدرات البدنيةالخاصة ببعض  -
 ، وتـ عرض ىذه (2)ـــمرفق قيد البحث واالختبارات التي تقيسيافي كرة اليدالميارات األساسية 

االستمارة عمى مجموعة مف الساده الخبراء مف أساتذة كميات التربية الرياضية المتخصصيف في 
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التي تنطبق عمييـ شروط الخبير وىى أف يكوف حاصال عمى درجة (طرؽ التدريس–رياضة كرة اليد )
سنوات في مجاؿ  (10)دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية ، كما اال تقل سنوات الخبرة عف 

خبراء، وقد إرتضت الباحثة بالمتغيرات البدنية التي حصمت عمى  (10) وعددىـ (1)ـــمرفق التدريس

والتي ، فأكثرمف رأى السادة الخبراء حيث أنيا تمثألىـ المتغيرات قيد البحث% 80نسبة مئوية 
ثنى الجذع لألمام -  متر من البدء العالي 20عدو -  كجم 1رمي كرة طبية زنة )إنحصرت في 
التصويب عمى المستطيالت - م 4.75×3الجري الزجزاجي بطريقة بارو - من الوقوف 

 ( .الدوائر المرقمة- المتداخمة 

.  االختبارات الميارية المستخدمة في البحث - 4
مف خالؿ ، وذلؾ في كرة اليدقامت الباحثة باختيار مجموعة مف الميارات األساسية قامت الباحثة  -

، بدولة االمارات العربية المتحدة - مجمس أبوظبي لمتعميـ الموضوع مف قبل  (المنياج المطور)
– تمرير الكرة  )مياراتوىي  (تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي)والذى يتناسب مع المرحمة السنية 

  .(تصويب الكرة – تنطيطالكرة 

ثـ قامت الباحثةبإعداد استمارة الستطالع رأى السادة الخبراء لتحديد أنسب االختبارات  -
– تنطيطالكرة – تمرير الكرة )قيد البحثفي كرة اليدالميػاريةالخاصة ببعض الميارات األساسية 

،  (1)ـــمرفق  ، وتـ عرض ىذه االستمارة عمى مجموعة مف الساده الخبراء (4)ـــمرفق (تصويب الكرة
% 80خبراء، وقد إرتضت الباحثة بالمتغيرات الميػارية التي حصمت عمى نسبة مئوية  (10)وعددىـ 

إختبار )والتي إنحصرت في، فأكثرمف رأى السادة الخبراء حيث أنيا تمثألىـ المتغيرات قيد البحث
إختبار التمرير عمى الحائط -  متر ذىاب وعودة 15التنطيط المستمر في اتجاه متعرج 

( . إختبار دقة التصويب عمى مربعات مقسمة داخل المرمي-  ثانية 30لمدة

. الدراسة االستطالعية 
تالميذ  (8)تـ إجراء الدراسة االستطالعية االولى والثانية عمى المجموعة االستطالعية والتي قواميا 

ـ ، إلي 5/9/2019مف داخل مجتمع البحث ومف خارج العينة األساسية ، وذلؾ يـو الخميس الموافق 
ـ ، بيدؼ التعرؼ عمى مدى مناسبة البرنامج لقدرات التالميذ ، تنفيذ 8/9/2019يوـ االحد الموافق 
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بعض اجزاء المحتوى التعميمي ، تحديد مدة البرنامج وعدد الوحدات وزمف كل وحدة ، حساب المعامالت 
. قيد البحث  (الثبات – الصدؽ  )العممية لالختبارات

. الخاصة بالميارات قيد البحث  (البدنية والميارية)المعامالت العممية لالختبارات 
: والميارية االختبارات البدنية- 1
: صدؽ االختبارات البدنية والميارية - أ

: صدؽ المحتوي  -
قامت الباحثةباستطالع رأى السادة الخبراء مف أساتذة كميات التربية الرياضية المتخصصيف في 

التي تنطبق عمييـ شروط الخبير وىى أف يكوف حاصال عمى (طرؽ التدريس–تعميـ وتدريب كرة اليد)
سنوات في مجاؿ  (10)درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية ، كما اال تقل سنوات الخبرة عف 

خبراء، وذلؾ لتحديد االختبارات البدنية والميارية الخاصة بالميارات األساسية  (10)التدريس ، وعددىـ 
فأكثر معيارًا  ( %80)في كرة اليدقيد البحث، وقد اعتبرت الباحثة نسبة اتفاؽ السادة الخبراء والتي كانت 

. لصدؽ تمؾ االختبارات 
: صدؽ التمايز -

قامت الباحثة بحساب صدؽ االختبارات باستخداـ طريقة صدؽ التمايز بيف مجموعتيف مػف التالميذ 
تالميذوىـ فريق كرة اليد بالمدرسة والمجموعة األخرى  (8)متساويتيف في العدد أحداىما مميزة وعددىـ 

تالميذ وىي عينة البحث االستطالعية ،مف نفس مجتمع البحث وخارج العينة  (8)غير المميزة وعددىـ 

 ( .3)األساسية ، كما يتضح فيجدوؿ 

( 3)جدوؿ 
معامل صدق التمايز بين داللة المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة 

االختبارات البدنية والمياريةقيد البحث  في
 

وحدة االختبارات  ـ
القياس 

قيمة  المجموعة الغير مميزةالمجموعة مميزة 
" ت " 

المحسو
 بة

المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 5.92 0.38 5.89 0.24 4.95 ثانية ـ مف البدء العالي20عدو  1
 6.79 0.72 5.81 0.89 8.56متر  كجـ1رمي كرة طيبة زنة  2
 6.08 0.84 8.28 0.91 10.94 سـ ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ 3

 8 =2 ن=1ن
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 6.26 0.89 9.65 0.65 7.21 ثانية ـ4.75×3الجري الزجزاجى  4

التصويب عمى المستطيالت  5
 6.05 1.21 6.63 1.27 10.38 درجة المتداخمة

 5.37 1.23 11.32 0.93 8.39 ثانية الدوائر المرقمة 6

 30التمرير عمى الحائط لمدة  7
 6.85 2.76 11.63 2.86 21.25 عدد ثانية

التنطيط المستمر في اتجاه متعرج  8
 7.62 1.62 22.27 1.28 16.71ثانية   متر ذىاب وعودة15

دقة التصويب عمى مربعات  9
 6.56 0.65 3.88 0.72 6.13درجة  مقسمة داخل المرمي

      2.145 = 14 ودرجات حرية 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة * 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االختبارات البدنية واالختبارات الميارية (3)يتضح مف جدوؿ 

 ، مما يعطي داللة قيد البحث بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة لصالح المجموعة المميزة

 . مباشرة عمي صدؽ تمؾ االختبارات 

: ثبات االختبارات البدنية والميارية - ب 
قامت الباحثة بحساب ثبات اإلختبار بإستخداـ طريقة تطبيق اإلختبار وا عادة تطبيقو في تقنيف 

معامالت ثبات اإلختبارات البدنية والميارية بيف نتائج القياسيف في التطبيق األوؿ وا عادة التطبيق حيث 
تالميذ ،وتـ إعادة اإلختبار بفارؽ زمني  (8)طبق اإلختبار عمى عينة البحث االستطالعية والتي قواميا 

ـ ، الى يوـ االحد الموافق 5/9/2019مف يـو الخميس الموافق ، وذلؾ  (ساعة72)ثالثة أياـمدتو 
( : 4)كما ىو موضح بجدوؿ ـ ، 8/9/2019

( 4)جدوؿ 
قيد البحث  الثبات بيف التطبيق األوؿ والتطبيق الثاني لإلختبارات البدنية والميارية معامالت

 

وحدة االختبارات  ـ
القياس 

 (ر)قيمة  التطبيق الثانيالتطبيقاالوؿ 
المحسو
 بة

المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري 

 0.89 0.35 5.82 0.38 5.89 ثانيةـ مف البدء العالي 20عدو  1
 0.90 0.79 5.94 0.72 5.81متر  كجـ1رمي كرة طيبة زنة  2
 0.88 0.87 8.31 0.84 8.28 سـ ثني الجذع لألماـ مف الوقوؼ 3
 0.87 0.75 9.59 0.89 9.65 ثانية ـ4.75×3الجري الزجزاجى  4

  8= ن
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التصويب عمى المستطيالت  5
 0.90 1.38 6.75 1.21 6.63 درجة المتداخمة

 0.91 1.14 11.21 1.23 11.32 ثانية الدوائر المرقمة 6
 0.87 2.92 11.88 2.76 11.63عدد   ثانية30التمرير عمى الحائط لمدة  7

8 
التنطيط المستمر في اتجاه متعرج 

 متر 15
  ذىاب وعودة

 0.88 1.56 22.14 1.62 22.27ثانية 

دقة التصويب عمى مربعات مقسمة  9
 0.90 0.69 4.00 0.65 3.88درجة  داخل المرمي

 0.666 = 7 ودرجات حرية 0.05الجدولية عند مستوى " ر"قيمة * 
بيف  (0.05)وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  (4)يتضح مف الجدوؿ 

، مما يعطي داللة مباشرة عمي قياسات التطبيق األوؿ والثاني في المتغيرات البدنية والميارية قيد البحث ،
. ثبات تمؾ االختبارات 

: البرنامج التعميمي بأستخداـ الياتف الذكي 
: إعداد البرنامج التعميمي 

 والدراسات السابقة قامت الباحثة بتحميل محتوي البرامج التعميمية لممراجع العممية العربية واألجنبية
بالبحث ومقابمة السادة الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ تعميـ وتدريب كرة اليد وطرؽ التدريس ، حيث 
أمكف لمباحثة البدء في تصميـ البرنامج التعميمي المقترح ، وذلؾ بتحديد الجوانب الرئيسية في إعداد 

في كرة البرنامج التعميمي حتى يكوف ليذا البرنامج تأثيره اإليجابي عمى بعض الميارات األساسية 
والمتمثمة في الميارات األساسية في كرة اليد قيد البحث ، وقد تضمف البرنامج التعميمي المقترح عمى اليد
مشاىدة التطبيق االلكتروني عمى الياتف الذكي ، والذي تضمف مواصفات األداء الفني - أعماؿ إدارية )

التصويبة الكرباجية من –التمرير الكرباجيمن مستوى الكتف – التنطيط )لمراحل الميارات قيد البحث 
الي جانب المعارؼ والمعمومات المرتبطة بالنواحي التاريخية والميارية والقانونية (االرتكاز من مستوى الرأس

. الختاـ  - التطبيق العممي لمبرنامج - األعداد البدني - األحماء -

: اإلطار الزمني لمبرنامج التعميمي المقترح 
تـ تحديد اإلطار الزمنى لمبرنامج التعميمي المقترح بناء عمى المنيج الدراسي المحدد مف قبل الوزارة 

عدد - أسابيع   (8): عدد األسابيع  )ـ ،وكاف ذلؾ عمي النحو التالي 2020/ـ2019لمعاـ الدراسي 
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إجمالي زمف - ؽ  (90: )زمف الوحدة التعميمية - واحدة تعميمية  (1):الوحدات التعميمية أسبوعيا 
 وقد قامت الباحث بإعداد استمارة الستطالع رأى الخبراء حوؿ (ساعات 12=  ؽ 720= البرنامج 

، حيث تـ (9)مرفق .  ؽ بناء عمى متغيرات البحث 90التوزيع الزمني لمحتويات الوحدة التعميمية الػ 

- ق  (5)األعمال إدارية )، وقد انحصرت في فأكثر % 80قبوؿ المتغيراتالتي بمغت أىميتيا النسبية 
( 15)اإلعداد البدني - ق  (10)االحماء - ق (20)مشاىدة التطبيق االلكتروني عمى الياتف الذكي 

 ( . ق (10)الجزء الختامي - ق (30) (تطبيق عممي)الجزء الرئيسي - ق 

. بناء وتصميـ المحتوي التعميمي عمى الياتف الذكي الخاصة بميارات كرة اليد قيد البحث 
بناء وتصميـ قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف المراجع والدراسات السابقة التي تناولت 

تطبيقات الياتف الذكي ،وذلؾ لمتعرؼ عمى كيفية تصميـ السيناريو المقترح لممحتوي اإللكتروني ، فقد 
قامت الباحة بإستخداـ المنصة التعميمة المعدة مف قبل مجمس أبو ظبي لمتعميـ 

(https://ims.moe.gov.ae)  ، وذلؾ لرفع محتوي الميارات األساسية في كرة اليد قيد البحث ،

.  المعد مف قبل الباحثة application.ppsxوايضا لتحميل التطبيق اإللكتروني

عمى ىيئة اإلشراؼ ومجموعة application.ppsxثـ قامت الباحثة بعرض التطبيق اإللكتروني 
مف الخبراء المتخصصيف في مجاؿ طرؽ التدريس لمتأكد مف مدى وضوح جوانب المحتوي التعميمي ، 

نتاج  بداء رأييـ في مدى تحقيقيا لألىداؼ المطموبة ، ثـ قامت الباحثة بعد االنتياء مف مرحمة تصميـ وا  وا 
ـ ، 5/9/2019مف يـو الخميس الموافق وذلؾ التطبيق بتجريب وحدتيف عمى عينة البحث االستطالعية

. ـ 8/9/2019إلى يوـ االحد الموافق 

: الدراسة األساسية
: القياسات القبمية

،  (المجموعة التجريبية – المجموعة الضابطة  )تـ إجراء القياسات القبمية عمى مجموعتي البحث 
إختبار التحصيل المعرفي الخاص بميارات كرة – االختبارات الميارية – االختبارات البدنية )في متغيرات 
  .م12/9/2019 الموافق الخميس، وذلؾ يـو  (اليد قيد البحث

: تنفيذ التجربة األساسية
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قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التعميمي عمي المجموعة التجريبية في الفترة مف يوـ االحد الموافق 
تعميمية ( وحدة)أسابيع بواقع  (8)ـ ، لمده 10/11/2019ـ ، حتي يوـ االحد الموافق 15/9/2019

باألسبوع وفقا لخطة الدراسة بالمدرسة ، وقد تـ تنفيذ الوحدات التعميمية لممجموعة التجريبية باالستعانة 
بالياتف الذكي الخاص بكل تمميذ ، حيث تـ إبالغ إدارة المدرسة بضرورة اصطحاب كل تمميذ الياتف 

الذكي الخاص بو ، وقد تـ الموافقة عمى ىذ الطمب ، وقد قامت الباحثة بتنفيذ البرنامج بداية اعماؿ اداريو 
ثـ بعد ذلؾ دخوؿ حجره الوسائل التعميمية لمشاىدة التطبيق االلكتروني المعد عمى منصة 

(https://ims.moe.gov.ae)  ثـ بعد ذلؾ النزوؿ الى الممعب لتطبيق ما تـ مشاىدتو عمى الياتف
الذكي وكاف دور المعمـ ىو التوجيو واالرشاد حيث اف اليدؼ مف البرنامج ىو وصوؿ التالميذ الى مرحمو 

. االتقاف عند اداء الميارات قيد البحث 

: القياسات البعدية
أسابيع قامت الباحثة بإجراء  (8)بعد اإلنتياء مف المدة المقررة لمتجربة األساسية والتي بمغت 

ـ ، 14/11/2019القياسات البعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة وذلؾ يـو الخميس الموافق 

. كما راعت الباحثة أف تتـ القياسات البعدية تحت نفس الظروؼ التي تمت فييا القياسات القبمية

 :المعالجات اإلحصائية
بعد جمع البيانات وتسجيل القياسات المختمفة لممتغيرات التي استخدمت في ىذا البحث ، تـ إجراء 
المعالجات اإلحصائية المناسبة باستػخػداـ القوانيف اإلحصائية وكذلؾ الحاسب اآللي باستخداـ البرنامج 

معامل - الوسيط - اإلنحراؼ المعياري - المتوسط الحسابي )وتـ حساب ما يمي ” SPSS“اإلحصائي 
وارتضت الباحثة بمستوي ،  ( (ت)إختبار - النسبة المئوية لمتحسف - معامل إرتباط بيرسوف - اإللتواء 

 0.05معنوية 

. عرض ومناقشة النتائج 
: عرض النتائج :أوال 

بيف  (0.05) يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى  "عرض نتائج الفرض االوؿ والذي ينص عمى -1
متوسط نتائج القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة 

. " اليدلصالح القياس البعدي 
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( 5)جدوؿ 
داللة الفروؽ بيف متوسط نتائج القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  

في اإلختبارات الميارية قيد البحث 
 

المتغيرات ـ 
وحدة 
القياس 

القياس البعدي القياس القبمي 
 (ت)قيمة 

المتوسط  المحسوبة
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

 30التمرير عمى الحائط لمدة  1
ثانية 

 5.21 3.23 18.57 3.06 12.14عدد 

2 
التنطيط المستمر في اتجاه 

متعرج 
 متر ذىاب وعودة 15 

 6.85 1.25 18.42 1.38 21.96ثانية 

3 
دقة التصويب عمى مربعات 
مقسمة داخل المرمي 

 6.72 0.62 5.36 0.57 3.79درجة 

 2.160 = 13 ودرجات حرية 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة * 
وجود فروؽ وذات داللة إحصائية بيف متوسط نتائج القياسيف القبمي والبعدي  (5)يتضح مف جدوؿ 

لممجموعة التجريبية في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة اليد ، حيث تراوحت قيمة ت المحسوبة ما 
 .0.05، وذلؾ عند مستوي معنوية  (6.85:5.21)بيف 

برنامج وترجع الباحثة تمؾ الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية إلي البرنامج التعميمي المقترح بإستخداـ 
الياتف الذكي والذى تـ تطبيقو عمى المجموعة التجريبية حيث وفر لممتعمـ مداخل جديده الكتساب 

المعمومات بطريقو فرديو بتتابع مناسب مع اعاده واسترجاع لممعمومات بما يتناسب مع قدراتيـ كما اف 
تقديـ المادة التعميمة داخل البرنامج وعرضيا بشكل تدريجي مبسط بواسطو عرض الصور والمعمومات 

لكل مياره مف الميارات مع لقطات فيديو وربط ذلؾ باألداء العممي لما سبق مشاىدتو ثـ تطبيقو وتصوره 
وتصحيح اخطاء االداء مف خالؿ تمكينو مف العودة الى البرنامج مره اخري إلمداده بتعزيزات فوريو عند 

 .عدـ تمكنو مف اداء الميارة او جزء منيا مما يؤدى الى تحسيف وتطوير االداء الميارى 

 14=ن
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وتعزي الباحثة ىذه الفروؽ إلى استخداـ المدخل التكنولوجي المتطورة في عرض المعارؼ 
والمعمومات المرتبطة بالميارات قيد البحث مف تطور تاريخيونواحي فنية وتعميمية وأخطاء فنية وطرؽ 
تصحيحيا وتدريبات في شكل جذاب مف الصور الثابتة ومقاطع مف الفيديو وتوفير التغذية الراجعة مف 
خالؿ البرنامج التعميمي وما يحتوى مف وسائط ساىمت في تنمية التفكير العممياإليجابي واستثارة حواس 
المتعمـ وسير العممية التعميمية وفقا لرغبة وسرعة وقدرة التالميذ مما يزيد الحماس في نفوس المتعمميف 

وتحسيف األداء المياري لمميارات قيد البحث ، كما ترجع الباحثة ذلؾ ايضا الى اثر البرنامج التعميمي في 
والذى بدوره يشجع عمى استثاره دوافع التجريبية استخداـ اليواتف الذكية الذى طبق عمى افراد المجموعة 

وميوؿ التفكير لممتعمـ ويعمل عمى تشويقو ويجعمو ايجابيا ، كما اتاح البرنامج عمى اىميو دور المتعمـ في 
االدراؾ الذاتي دوف مساعده المدرب او المعمـ مما ادى الى استيعاب الميارات قيد البحث االمر الذى 

. ادى الى تحفيزىـ عمى بذؿ اقصى مجيود وعدـ الشعور بالممل 

 الى اف المتعمميف يفرحوف بالخبرة او (م1995)عفاف عبد الكريم ويتفق ذلؾ مع ما اشارت اليو 

المدخل الجديد والذى يثيرىـ ليتفاعموا معو ويحدث التفوؽ عندما يكتشف المتعمـ ىذا الشيء ويحدد 
خصائصو واف التكرار وفرص التجريب بنماذج حركيو متعددة ىو االساس في التعمـ الحركي فالخبرة التي 

( . 129:11)ال تتكرر وتعرض لمتعمـ لمره واحده فقط لو تأثير قميل عمى التعمـ الحركي 

 اف ادخاؿ التكنولوجيا الحديثة في التعميـ يمكف اف (م1995)فتح الباب عبد الحميم كما يتفق 

يخمصنا مف األنظمة التعميمية الباليو قبل فوات االواف، بشرط استخداميا استخداما منظوميا متسقا في 
وذلؾ ما تـ مف خالؿ البرنامج . عمميو التعمـ األساسية والمتمثمة في حصوؿ المتعمـ عمى حقائق ينفع بيا

( 122:15. )الموضوع 

كما اف استخداـ تكنولوجيا التعميـ التي تتمثل في االدوات واألجيزة والتي تسيل مف عمميو التعمـ 
وتؤدى الى القدرة عمى التعمـ الذاتي لمميارة الحركية بما يتناسب مع الموقف التعميمي بحيث يستطيع 
االعب اف يتعمـ مف تمقاء نفسو مستخدما التعمـ المبرمج او مصادر تعمـ ذاتيو لتحقيق اىداؼ واضحة 

( 205:16).دوف عوف مباشر مف 

إلى اف استخداـ تكنولوجيا الياتف  (م2011)وفيقو مصطفي سالم ويتفق ىذا مع ما اشارت اليو 
الذكي يساعد عمى تحفيز حواس المتعمـ بشكل كبير فيو يعتمد عمى المداخل الحسيو لممتعمـ حيث 
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يخاطب حاسة السمع والبصر والممس باإلضافة الى عنصر الحركة لديو وبالتالي فيو يساعد عمى 
تحسيف كفاءه ىذه الحواس لممتعمـ كما تشير الى اف اعاده واسترجاع المعمومات داخل البرنامج مع 

يعتمد عمى سرعو المتعمـ الذاتية ووفقا لقدراتو الشخصية ويزيد االمداد بالتغذية الراجعة تعزز تعزيز فوري 

 ( 272-270:25).مف قدرتو عمى التفكير والتأمل والبحث عف المعمومات 

، مشاعل صالح سعد  (23)(م2007)نادية دمحم الصاوي دراسة كال مف  ذلؾ مع نتائج ويتفق
، وائل أحمد  (27)(م2014 )Chu,h.c، (13)(م2013)، عمرو سيد فيمي  (21)(م2012)ناصر 

، والتي تشير الي البرنامج ( 6)(م2019)، حسام إبراىيم القميوبي  (24)(م2014)السيد إبراىيم 
التعميمي المقترح بإستخداـ تكنولوجيا التعميـ واليواتف الذكية  ساىـ بطريقة إيجابية في تحسيف كل مف 

. مستوى تعمـ الميارات الحركية قيد البحث لطالب المجموعة التجريبية 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط نتائج القياسيف القبمي " وبذلؾ يتحقق الفرض االوؿ الذي ينص 

" . والبعدي لممجموعة التجريبية في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة اليد لصالح القياس البعدي 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط نتائج القياسات  "عرض نتائج الفرض الثاني والذي ينص عمى -2
في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة البعدية لكل مف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة 

. " لصالح المجموعة التجريبيةاليد

( 7)جدوؿ 
 داللة الفروؽ بيف القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبية والضابطة

في اإلختبارات الميارية قيد البحث 
 

وحدة المتغيرات ـ 
القياس 

المجموعة التجريبية 
 14= ف 

المجموعة الضابطة 
 14= ف 

قيمة 
 (ت)

المحسو
 بة

المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 
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 3.75 2.58 14.43 3.23 18.57عدد  ثانية 30التمرير عمى الحائط لمدة  1

2 
التنطيط المستمر في اتجاه متعرج 

 3.17- 1.64 20.17 1.25 18.42ثانية  متر ذىاب وعودة 15 

3 
دقة التصويب عمى مربعات مقسمة 

داخل المرمي 
 4.79 0.56 4.29 0.62 5.36درجة 

 2.056 = 26 ودرجات حرية 0.05الجدولية عند مستوى " ت"قيمة * 
وجود فروؽ وذات داللة إحصائية بيف متوسط نتائج القياسات البعدية لكل  (7)يتضح مف جدوؿ 

مف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة اليد لصالح 
، وذلؾ عند مستوي  (3.17:4.79-)المجموعة التجريبية ، حيث تراوحت قيمة ت المحسوبة ما بيف 

تفوؽ افراد المجموعة التجريبية الى اف استخداـ الياتف الذكي يساعد الباحثة وترجع ، . 0.05معنوية 
عمى خمق جو مف االىتماـ واالنتباه لدى المتعمميف وكذلؾ تفيـ كل جزء مف اجزاء الميارة وتعمميا 

بسيولو واف تقسيـ الموقف التعميمي يؤدي الى زياده فرص النجاح وتقميل االستجابة الخاطئة مما يودى 
 .الى تجنب سمبيو المتعمـ وزياده مشاركتو اإليجابية 

ىذه النتيجة ايضا الى اف استخداـ المتعمميف لميواتف الذكية في العممية التعميمة الباحثة كما تعزي 
باستخداـ برنامج ممنيج ومرتب مرسل الييـ بكل مياره وتفاعميـ معو بإيجابية ومعرفو كيفيو التشغيل 

واستدعاء المعمومات المبرمجة باليواتف الذكية بما تشممو مف نص معرفي معروض قد ادى الى سرعو 
واجاده التعمـ نتيجة وجود مناخ تعميمي جذاب مارسو العمل خاللو دوف ضيق او ممل مما ساعد عمى 

سرعو استيعابيـ ألداء الميارات األساسية في كرة اليد قيد البحث ، وقد جذبيـ ىذا الى العمل وساىـ في 
تسييل وتحسيف عمميو التعمـ وساعد ايضا عمى استثمار الوقت المخصص لألداء ووفر الكثير مف الجيد 

. والوقت لممتعمميف اثناء االداء كما انو ادى الى زياده الفاعمية لمتعمـ بأسموب اليواتف الذكية 

الياتف " سبب تقدـ افراد المجموعة التجريبية الى اف البرنامج التعميمي باستخداـ الباحثة كما تعزي 
يساعد عمى ترتيب المادة التعميمة في الذاكرة بطريقو معينو كما انو يساعد عمى التخميل العقمي " الذكي 

لمحركة مما يسيل عمميو استرجاع وتذكر المعمومات المعرفية او الحركية مره اخرى عند الحاجو الييا ، 
. مما تساعد عمى تحسيف فيـ المتعمـ وتنميو قدراتيـ ومساعدتو عمى تحسيف ادائو الحركي 
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 (م1998)، وباريارا وريتا  (م1998)عنايات فرج وتتفق ىذه النتائج مع ما اتفق عميو كل مف 
أف تكنولوجيا التعميـ يعتبر االسموب االكثر تطورا في عمميو التعميـ حيث يتألف  (م2000)وخالد مالك 

مف خطوات صغيره وسيمو ومتدرجو ولذا فيو يعتبر اكثر انواع التعميـ كفائو وفاعميو لقياـ المتعمـ بدور 
ايجابي في العممية التربوية ويتميز ىذا االسموب بالتعزيز االيجابي لممتعمـ كما تتيح ىذه البرامج اف يعمـ 
المتعمـ وفقا لسرعتو الخاصة في عمميو التعمـ كما يمكف البرنامج المعمـ مراقبو تقدـ المتعمـ وتبقي دافعيو 
المتعمـ عالية الف البرنامج قد صمـ ليضمف مستوى عاليا مف النجاح فضال عف اف المتعمميف يستطيعوف 

( 23:8()29:8)(160:14). التوقف والبدء عند أي لحظو في البرنامج 

، مشاعل صالح سعد  (23)(م2007)نادية دمحم الصاوي دراسة كال مف  ذلؾ مع نتائج ويتفق
، وائل أحمد  (27)(م2014 )Chu,h.c، (13)(م2013)، عمرو سيد فيمي  (21)(م2012)ناصر 

تفوؽ حيث أشاروا إلى ، ( 6)(م2019)، حسام إبراىيم القميوبي  (24)(م2014)السيد إبراىيم 
المجموعة التجريبية التي تـ التدريس ليا باستخداـ تكنولوجيا التعميـ واليواتف الذكية عمى المجموعة 

في مستوى تعمـ بعض الميارات  (أسموب األوامر)الضابطة التي تـ التدريس ليا بالطريقة المتبعة 
. األساسية قيد البحث 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط نتائج القياسات " وبذلؾ يتحقق الفرض الثاني الذي ينص 
البعدية لكل مف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في تعمـ بعض الميارات األساسية في كرة 

 " .اليد لصالح المجموعة التجريبية 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا في نسب التحسف بيف متوسط  "عرض نتائج الفرض الثالث والذي ينص عمى -3

نتائج القياسات البعدية لكل مف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في تعمـ بعض الميارات 
 . " األساسية في كرة اليدلصالح المجموعة التجريبية
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( 8)جدوؿ 
نسب التحسف بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة 

ختبارالتحصيل المعرفي قيد البحث    في اإلختبارات الميارية وا 
 

المتغيرات ـ 
وحدة 
القياس 

المجموعة التجريبية 
 14= ف 

المجموعة الضابطة 
 14= ف 

القياس 
القبمي 

القياس 
البعدي 

نسبة 
التحسف  

القياس 
القبمي 

القياس 
البعدي 

نسبة 
التحسف  

1 
 30التمرير عمى الحائط لمدة 

 27.81 14.43 11.29 52.97 18.57 12.14عدد ثانية 

2 
التنطيط المستمر في اتجاه 

متعرج 
 متر ذىاب وعودة 15 

 9.75 20.17 22.35 16.12 18.42 21.96ثانية 

دقة التصويب عمى مربعات  3
مقسمة داخل المرمي 

 17.86 4.29 3.64 41.42 5.36 3.79درجة 

 

وجود فروؽ وذات داللة إحصائية في نسب التحسف بيف متوسط نتائج  (8)يتضح مف جدوؿ 
القياسات البعدية لكل مف المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في تعمـ بعض الميارات األساسية 

. في كرة اليد لصالح المجموعة التجريبية

سبب تقدـ افراد المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة في نسب التحسف الى الباحثة وترجع 
استخداـ المجموعة التجريبية لمبرنامج التعميمي الموضوع باستخداـ الياتف الذكي حيث ساعدىـ ذلؾ عمى 

اثاره اىتماـ المتعمميف وتحفيزىـ عمى بذؿ الجيد في التعمـ وعدـ شعورىـ بالممل حيث اف البرنامج يمد 
المتعمميف بالخبرات ويأخذ في االعتبار شخصيو المتعمميف التي تقدـ الييـ مستوى قدراتيـ وميوليـ 

وحاجتيـ وكذلؾ تراعي الفروؽ الفردية بينيـ ومف ىنا نجد اف البرنامج التعميمي بإسخداـ الياتف الذكي 
وما يتميز بو مف تقسيـ لمميارات الى خطوات في ضوء التسمسل المنطقي ليا بطريقو متتابعة ومنظمو 

. يساعد عمى فيـ كل جزء مف اجزاء الميارة وتعمميا بسيولو 
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 إلي أف (م1993 )Hanafin&Savenyىنافين وسافين كاًل مف ويتفق ذلؾ مع ما أشار اليو 
المعمـ يجب أف يعتاد عمي أدواره المختمفة عند استخداـ تكنولوجيا الوسائط الفائقة في العممية التعميمية 

 (31-26:29).حيث يتحوؿ دور المعمـ مف ممقف إلي مرشد وموجو ومبسط ومنظـ 

مما % 30مما يشاىدونو و% 20 أف المتعمميف يتذكروف (م2005)Hofstetterىوفستتر ويؤكد
مما يشاىدونو % 80 بينمايتذكرونأكثر مفمما يسمعونو ويشاىدونو % 50 ولكنيميتذكروف يسمعونو 

متزامنا مع التعميق الصوتي مف المعمـ ، ويضيف عمي ذلؾ قائاًل أف استخداـ التكنولوجيا في التدريس 
والتعمـ تسيل التعمـ لمختمف عناصر المحتوي الدراسي والعالقات بينيما ومتطمبات تعمميا ، وتجعل ما 

( 122:30). يتعممو المتعمـ ذا معني وذلؾ الرتباط ىذه التكنولوجيا ببيئة التعمـ والمعمـ 

أف الصور تحتفظ بقيمتيا  (م1994 )GludePatricialtجميد وباترشيالتويضيف كل مف 
في تسبيت األداء بشكل عممي ودقيق كما أنيا تضفي بعدًا جماليًا يعد مف أساس الحركة في التربية 

الرياضية وبحدس التعمـ عف طريق الصور بشكل أفضل إذا ما صاحب العرض مناقشة وتعميق 

 (68:28).جيديف 

، مشاعل صالح سعد  (23)(م2007)نادية دمحم الصاوي دراسة كال مف  ذلؾ مع نتائج ويتفق
، وائل أحمد  (27)(م2014 )Chu,h.c، (13)(م2013)، عمرو سيد فيمي  (21)(م2012)ناصر 

، حيث أشاروا إلى أف النسب ( 6)(م2019)، حسام إبراىيم القميوبي  (24)(م2014)السيد إبراىيم 
المئوية لمعدالت التحسف لكل مف مستوى التحصيل المعرفي ومستوى تعمـ الميارات قيد البحث لممجموعة 

" . الشرح والنموذج " التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة والتي إستخدمت 

يوجد فرق دال إحصائيا في نسب التحسن بين متوسط " وبذلؾ يتحقق الفرض الثالث الذي ينص 
نتائج القياسات البعدية لكل من المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة في تعمم بعض الميارات 

 " .األساسية في كرة اليد لصالح المجموعة التجريبية

. والتوصيات  اإلستخالصات
: إستخالصات البحث

في حدود المنيج المستخدم وأىداف وعينة البحث وبناءًا عمي المعالجات اإلحصائية تم التوصل 
: إلي اإلستخالصات التالية 
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ساىمت بطريقة إيجابية في تحسيف مستوي أداء أفراد  (الشرح وأداء النموذج)الطريقة التقميدية  -1
– التمرير الكرباجي من مستوى الكتف – التنطيط )المجموعة الضابطة في ميارات كرة اليد 

. قيد البحث  (التصويبة الكرباجية من االرتكاز من مستوى الرأس

عمى  (الياتف الذكي)تفوؽ المجموعة التجريبية التي إستخدمت البرنامج التعميمي المقترح بإستخداـ  -2
المجموعة الضابطة التي إستخدمت الطريقة التقميدية مما يدؿ عمى فاعمية إستخداـ الياتف الذكي 

التصويبة الكرباجية – التمرير الكرباجي من مستوى الكتف – التنطيط )عمى تعمـ ميارات كرة اليد 

. قيد البحث  (من االرتكاز من مستوى الرأس

تفوؽ المجموعة التجريبية التي إستخدمت البرنامج التعميمي المقترح عمى المجموعة الضابطة في  -3
نسب التحسف لمقياسات البعدية في المتغيرات الميارية قيد البحث مما يدؿ عمى مساىمة ذلؾ 

البرنامج بشكل إيجابي عمى زيادة تفاعػل تالميذ المجموعػة التجريبية ببعضيـ البعض مع مراعاة 
مف تقسيـ لمميارات الى خطوات في ضوء  (الياتف الذكي)يتميز بو الفروؽ الفردية بينيـ ، لما 

التسمسل المنطقي ليا بطريقو متتابعة ومنظمو يساعد عمى فيـ كل جزء مف اجزاء الميارة وتعمميا 

 .بسيولو 

: توصيات البحث 
:  في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل الييا ، توصي الباحثة بما يمي 

عمى تعمـ بعض ميارات كرة اليد قيد  (الياتف الذكي)العمل عمي تطبيق برنامج التعميـ باستخداـ  -1

. البحث لتالميذ المرحمة االبتدائية 

ضػرورة إثػراء المعممػيف والمعممػات فػي مػدارس مجمػػس أبػػو ظبػػي لمتعمػػيـ بالميػارات االتصػالية عبػر  -2

 .التقنيػةالمتنقمة لما لذلؾ دور فعاؿ في تطوير العممية التعميمية

ضرورة القياـ بدراسات وافيو حوؿ سبل تفعيل استخداـ التعمـ المتنقل فػي العمميػة التعميميػة  -3

. مػعاالستفادة مف التجارب والدراسات الرائدة في ىذاالمجاؿ 
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االستفادة مف خبرات المتخصصيف في برامج اليواتف الذكية عف طريق إقامة الندوات والمحاضرات  -4
والدورات التدريبية التي تساىـ في توعية الباحثيف والباحثات بأىمية استخداـ تكنولوجيا التعميـ في 

 .التعمـ وكيفية تصميـ ىذه البرامج 

. إدخػػاؿ التعػػديالت والتحسػػينات فػػي محتػػوي المناىج الدراسػػية بمػػا يتناسػػب مػػع بيئػػة الػػتعممالمتنقل  -5
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