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 تأثٌر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة على بعض المتغٌرات المهارٌة
 والمعرفٌة فً رٌاضة كرة القدم  

 1أحمد على أحمد صٌام *
 

 . وأهمٌته مشكلة البحث

لقد ظيرت الحاجة إلى تبني استراتيجيات وأسااليب تلمييياة حدي اة تليال رماى رتاى يساتوي وتارمياة الاتلمم 
رمييااة تااي ريميااة التاادريس ن إلااى جانااب الساات ادة ياان التقاادم اللميااي تااي يجااال  وتحسااينو وأن يتبنااى اليلماام   ااة

 .( 2:  1) ن ا التلميم تي الليمية التلمييية تكنولوجي
تكنولوجيااااا اليلمويااااات رمااااى ا ااااتدم تروريااااا سااااديت  ااااديات جميمااااة ل نسااااانية تااااي جييااااى اليجااااالت  إن      

تأكيااد تااان د وليااا تااي يجااال الريابااة والتاادريب الريابااي يلااد أياارا الصاانارية ينيااا والجتياريااة والستصاااديةن وبال
نيا ىو تلمايم يان ناو   م(6991"السعيد رشاد" )وتى ىذا الصدد يذكر ن  بروريا بأن اليسألة ليست أي تلميم ن وا 

ل قااتي جديد يييئ اليتلمم واليجتيى لحقائق ودينايياات رصار جدياد ىاو رصار ال اورة التكنولوجياة ال ال اة وا نتااج ا
م( أن التكنولوجيااا ويسااتحد اتيا 1994) "ضييياز زا يير ا  اييال اسيي  در"الحبااارا اللاااليي ن كيااا يًااير كااد  ياان 

اليتجددة دويا  واليت ورة أبدا  ليا ين  ا يكانات يا يسيح بت اوير أسااليب ويحتاوي وأدوات التلمايم ن وتحريار نظام 
ن تاح رمى تحقياق أىاداتيا النورياة والكيياة يلاا ن  اصاة إذا تحقاق التلميم ين سي رة اآلليات التقميدية رمييا إلى ال

أن  م(6999ويؤ يييد "اىيييد ا سميييد السييياي " )اللتحاااام باااين التلمااايم بونساااانيتو والتكنولوجياااا بةلياتياااا اليت اااورة ن 
ردادن وت وير ن وتن يذ ين  ادل وساائل تقنياة يتنو  راة تليال تكنولوجيا التلميم تي أوسى يلانييا تلنى ت  ي  ن وا 

 (41: 19( )28ن 27: 15( )49: 14جييليا بًكل ينسجم يى اللناصر البًرية لتحقيق أىدام التلميم . )
أن الحقيبااة التلميييااة يااادة تلماايم تقااوم رمااى يباادأ التلماايم ال ااردا الااذا  ( م6991 )تاييام إسييااسيل  باايموي     

التلمييياااة وتن ياااذ ا نًاااا ة  الحقيباااةيقاااوم بدراساااة يتااايح لمياااتلمم الدراساااة الذاتياااة  حااادي اليوباااورات الدراساااية ن ت
دا رمااى ن سااو ن تالرزيااة التلميييااة وحاادة تلميييااة يحااددة ا ىاادام وا نًاا ة التلميييااة ن ويقااوم ياااليتصاامة بيااا يلت

 (34:  8)اليتلمم بتن يذىا بغية تحقيق ىذه ا ىدام .  
ىااي أصاالب يرحمااة ولكنيااا لزيااة  أن يرحمااة تلماايم اليبااادئ ا ساسااية م(6991"حسيين شييحات " )ويااذكر 

 (7: 9لرتى اليستوين كيا أنيا السمم لدرتقاء نحو ا جادة واليتياز . )
رمى ذلك يري الباحث أن تكنولوجيا التلميم أصبحت برورة واجبة لكاتة التدييذ تاي جيياى يراحال  وبناءا

 دل اساتحداث  ارق وأسااليب تدريساية جديادة  التلميم لرتى يستوي ك اءة وتارمية الليمية التلمييية و التربوية وين
وياان  اادل رياال الباحااث كياادرس تربيااة ريابااية ليرحمااة التلماايم سباال تااي رتااى ك اااءة الليميااة التلميييااة ن تساااىم 

لحااظ أن ىناااك صاالوبة تااي  ا زىريااةلاارئيس س ااا  اليلاىااد  ال ناايواآلن ربااو اليكتااب الجااايلي ريمااة السااابق 
تدحاااظ الباحاااث أن اسااات دام ال ريقااااة التقميديااااة ن بال ريقاااةلريابااااة كااارة القااادم  ساسااايةا إدراك التديياااذ لميياااارات 

                                                           

  عضو المكتب الفنى لرئٌس قطاع المعاهد االزهرٌة *
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النيوذج ( لًرح الييارات تأ ذ وستا كبيرا ييا يناسب يى زين الدرس ونظارا ل اتدم التديياذ  –التقميدية ) الًرح 
يياا دراا الباحاث ن ياى اآل ارين أحاداىم ساد ل تناساب تي ال روق ال ردية التاي بيانيم تاون ال ريقاة التاي تناساب ياى 

إلااى تصااييم حقيبااة تلميييااة و التلاارم رمااى ياادي تأ يرىااا رمااى تلماام ا داء الييااارا و التحصاايل اليلرتااي لاابل  
 .   لريابة كرة القدم سيد البحث  ا ساسيةالييارات 

 البحث :هدف 

والتلارم رماى  كارة القادمي رياباة ييدم البحث إلى تصييم حقيبة تلمييية لبل  اليتغيرات الييارية و اليلرتية ت
 -ين  دل:ريابة كرة القدم تأ يرىا رمى بل  اليتغيرات الييارية و اليلرتية تي 

  سيد البحث. كرة القدم التلرم رمى تأ ير است دام الحقيبة التلمييية رمى بل  اليتغيرات الييارية تي ريابة 
   سيد البحث. كرة القدم اليتغيرات اليلرتية تي ريابة التلرم رمى تأ ر است دام الحقيبة التلمييية رمى بل 

 البحث :فروض 

 : تحقيقا   ىدام البحث وبى الباحث ال رو  التالية- 
) الحقيبااة  توجااد تااروق ذات دللااة إحصااائية بااين القياااس القبمااي والقياااس البلاادا لميجيورااة التجريبيااة -

 .لقياس البلدا لصالح او اليلرتي الييارا  ا داءيستوي التلمييية ( تي 
بل  اليتغيرات الييارياة واليلرتياة رمى لست دام الحقيبة التلمييية  توجد تروق ذات دللة إحصائية -

 .كرة القدمتي ريابة 
 مصطلحات البحث : 

 

ىاو حادوث تلاديل أو تغييار تاي ساموك ال ارد كنتيجاة لقياياو بناو  يلاين يان النًاا  ولايس نتيجاة لليمياات التعلــم :
 (   166:  9)        أو تلا ي بل  اللقاسير الينً ة .أو بل  الحالت اليؤستة كالتلب  أ ري كالنبج

 التعلم الذاتً :

 (   145:  18ىو إيكانية توجو اليتلميين لكتساب يلموية أو ييارة ين  دل أن سيم تحت توجيو اليلمم .) 
 تكنولوجٌا التعلٌم :

أنتجياااا اللمااام بغااار  تحساااين ا داء وتحقياااق ا ىااادام  ىاااي السااات دام الًاااايل لدجيااازة وا دوات التاااي
 (   36:  22الينًودة ين اليواسم التلمييية الي تم ة. ) 

 الحقٌبة التعلٌمٌة :

ىاي يجيورااو يان اليكونااات والتاي تتااألم يان راادد يان اليااواد والوساائ  التلميييااة وا نًا ة ودلياال اليلماام 
 (135:2وبيان ا ىدام التلمييية اليتوسى ين اليتلمم القيام بيا . ) وأساليب التقويم اليبدئية والبنائية والنيائية

 المهارات األساسٌة :

ىي الحركات التي يتحتم رمى اليتلمم أداءىا تي جييى اليواسم التي تت مبيا الملباة بغار  الوصاول إلاى 
 ( 155:  17أتبل النتائج يى الستصاد تي اليجيود . ) 

 : ةالدراسات السابقأوال :

( بلنااوان  تارميااة اساات دام الحقائااب التلميييااة باساات دام الحقائااب 6)م( 1166إياييان ااييال احاييد )راسااة د -1
التلميييااة لتنييااة بلاا  ي اااىيم ا ياان والساادية ل  اال الروبااة و اسااتيدتت الدراسااة إرااداد حقائااب تلميييااة 

 دم الباحاث الياانيج سانوات تسااىم تاي تنيياة ي ااىيم ا يان والسادية و اسات 6-5   اال الروباة يان سان 

-2- 
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دراكاو  أىموكانت ين  التجريبي نتائج الدراسة الحقائب التلمييياة سااىيت تاي تنيياة ي ااىيم ا يان والسادية وا 
 لميلوسات التي ييكن أن تواجيو وكي ية التغمب رمييا .

تااج برناايج يقتارح لتنيياة يياارات تصاييم و إن( بلناوان 4) م(1166) الحاييد أحاد  اشم  موي سميددراسة  -2
ييااادم البحاااث إلاااى تنيياااة يياااارات تصاااييم و إنتااااج ن  الحقائاااب التلمييياااة لااادي  ااادب كمياااة التربياااة النورياااة

 تكنولوجيا التلميم كمية التربية النورية و تكونت رينة البحث ين يجيورة الحقائب التلمييية لدي  دب سسم
 البااة و تاام إساات دام   البااا و 2٢تجريبيااة و أ ااري باااب ة و بمااط راادد ال اادب تااى اليجيورااة الواحاادة 

سات دام  ريقاة اليحاباو  اليجيوراة تجريبياة  اليانيج ًابو التجريباي تاى ت بياق البرناايج اليقتارح ياى رة ياى ا 
” و ب اساة يدحظاة تحصايميإ تياار ”و الييااري بوسات دام  اليلرتايالجانب  ساليجيورة الباب ة و تم سيا

إنتااج الحقائاب  تنيياة يياارات تصاييم و تاي” وساائ  يتلاددة” الباحاث إلاى تلالياة البرناايج اليقتارح و توصل
 . التلمييية

( بلنوان  تارمية حقيبة تلمييية تي تنيية بل  اليياارات الحياتياة لادا 12)  م(1119ريهام رفعت )دراسة  -3
التلااارم رماااي يااادا تارمياااة حقيباااة تلمييياااة تاااي تنيياااة بلااا  سبااال اليدرساااة واساااتيدتت الدراساااة  أ  اااال ياااا
 3٢لحياتية لدا أ  ال يا سبل اليدرسة واسات دم الباحاث اليانيج التجريباى واًاتيمت ريناة البحاث الييارات ا

نتاااائج الدراساااة وجاااود تاااروق دالاااة إحصاااائيا باااين يتوسااا  درجاااات ا   اااال يجيوراااة  أىااام  ااال و كانااات يااان 
الح الت بيااق الدراسااة تااي الت بيقااين القبمااي والبلاادا ليقياااس الييااارات الحياتيااة يااا سباال اليدارسااة وذلااك لصاا

 البلدا .
أ ير اسات دام الحقيباة التلمييياة رماى تلمام (  بلناوان تا21) م(1112) أمو دي ا  موي ورا سمد الاايد دراساة  -4

يااادم البحاااث إلاااى تصاااييم ن ي الينوتياااة ةجايلااا -بلااا  يياااارات كااارة الياااد ل الباااات كمياااة التربياااة الرياباااية 
بلا   تاييساتوي ا داء الييااري  -رمى : هويلرتو تأ ير  ةباست دام الحقائب ) الرزم(التلمييي تلميييبرنايج 

تااى كاارة اليااد ل البااات ال رسااة ال انيااة بكميااة  اليلرتاايالتحصاايل  ويسااتوي  سيااد البحااث  " الييااارات الي تااارة
 الباة  62وبمغات ريناة البحاث  التجريباين و اسات ديت الباح اة اليانيج جايلاة الينوتياة -الرياباية  التربياة

باساات دام الحقائااب التلميييااة تااأ ير ايجابيااا رمااى  الااذاتيتااائج الدراسااة يااؤ ر اساات دام الااتلمم وكاناات ياان اىاام ن
 تلمم بل  ييارات كرة اليد سيد البحث .

تارمياااة اسااات دام الحقيباااة التلمييياااة رماااى تلمااام (  بلناااوان 13) م(1112) احايييد أميييو واليييا سيييال دراساااة  -5
تصاااييم برناااايج  -: إلاااىيااادم البحاااث ني يريناااات ال نياااةتاااى الت الحركاااياليياااارات اليركباااة وتنيياااة البتكاااار 

يساتوي ا داء الييااري لابل  اليياارات  -1رماى تاأ يره رماى : باسات دام الحقيباة التلمييياة والتلارم تلمييي
 تااى التيرينااات ال نيااة رمااى الحركااييسااتوي ا بتكااار  - 2ق ال  ااو.و ال نيااة رمااى صااند اليركبااة لمتيرينااات
واساات ديت الباح ااة الياانيج  .جايلااة الينوتيااة البااات كميااة التربيااة الرياباايةوذلااك لاادي   نصااندوق ال  ااو

 البة ين  البات كمية التربية الريابة جايلة الينوتياة وكانات يان اىام  5٢التجريبى و بمغت رينة الدراسة 
 اليقترحة .نتائج الدراسة تحسين و تنيية البتكار الحركى تى التيرينات ال نية باست دام الحقيبة التلمييية 



- 672 - 
 

 

    استخدام الحقيبت التعليميت على بعض المتغيراث المهاريت والمعرفيت فى رياضت كرة القدمتأثير 
 

 

 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 الدراسات األجنبٌة:ثانٌا :

( دراسااة بلنااوان ت بيااق التاادريس بيساااردة 112()2٢٢3رااام ) Antoniou & etcأجااري أن ونيااو  -1
الوسااائ  اليتلااددة لتلزيااز يلرتااة  اادب كميااة التربيااة الريابااية بقوارااد كاارة الساامة ن وذلااك بياادم تحاا  

لتقميدا رمي يلرتة سوارد تي كارة السامة ن واسات دم تدريس التدريس بيساردة الوسائ  اليتلددة والتدريس ا
 الباة ن وكانات أىام النتاائج أوباحت النتاائج  7٢الباحث الينيج التجريبي ن واًاتيمت ريناة البحاث رماى 

 أن ال البات تي جيارة الوسائ  اليتلددة سد تحسنت يلرتتين بانتياكات القوارد تي كرة السمة.
( بلناوان الوساائ  اليتلاددة يكاون 115م()2٢٢2) De Groot, Marjonدراساة دا جاروت ياارجون   -2

رئيسي تي سارات الدروس اليستقبمية وىدتت الدراسة   التلرم رمى اتجاىاات اسات دام الوساائ  اليتلاددة 
( يااااتلمم 5٢٢واًااااتيمت رينااااة البحااااث رمااااى) الوصاااا يتااااي سارااااات الاااادروس و اساااات دم الباحااااث الياااانيج 

وكاناات ياان أىاام نتااائج الدراساة أن اليتلميااين يباالون سييااا راليااة وأ صاائي إرديااي تااي الياادارس اللاياة 
 الوسائ  اليتلددة كأدوات لمتدريس.رمى 

 . إجراءات البحث

 . منهج البحث

است دم الباحث الينيج التجريبي باست دام التصييم التجريبي ليجيورتين أحداىيا تجريبية وا  ري 
 وذلك ليدءيتو ل بيلة الدراسة .ة البلدا لكل يجيور يالقبمباب ة بت بيق القياس 

 . عٌنة البحثمجتمع و

تدييذ الصم ال الث ا ردادا باليلاىد ا زىرية بيدينة ينيا القيح يحاتظة الًرسية يي ل يجتيى البحث 
 ينيا القيح( تمييذ بيليد 5٢( تمييذ ن وسام الباحث با تيار رينة البحث بال ريقة الليدية ورددىم )185ورددىم )

( تدييذ ينيم  جراء الدراسة ا ست درية لتصبح رينة البحث ا ساسية 1٢انوا بنين ن حيث تم ا تيار ردد)ال 
( تمييذ حيث تم 2٢( تمييذ وتم تقسيييم رًوائيا  إحداىيا تجريبية وا  ري باب ة سوام كل يجيورة )4٢)

 التكاتؤ بينييا.
 تجانس عٌنة البحث .

بدللة كل ين اليتوس  الحسابي والوسي  والنحرام اليليارا للينة  تواءاللسام الباحث بحساب يلايل 
 (  1كيا يتبح تي جدول ) اليتغيرات الييارية سيد البحث و اليتغيرات البدنية النيو و يتغيرات  تيالبحث 

 ( 6ادول )                                       
 قيد المحثاتغيرات الف  التوىيف اإلحىائ  للعي ة ال لية              

 (قيد المحثاتغيرات ال) تاا س سي ة المحث ف                   

 انًتغيساخ و
وحدج 

 انمياض

انًتىسط 

 انحساتي
 انىسيط

االَحساف 

 انًعيازي
 االنتىاء

 -0.36 0.35 13.81 13.76 سُح انعًس انصيُي 0

 0.32 3.39 161.00 161.36 سى ازتفاع انجسى 8

 -0.44 2.56 58.00 57.62 كجى وشٌ انجسى 3

 = ٌ51 

-3- 
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 0.70 2.99 159.00 159.70 سى انىحة انعسيض يٍ انخثاخ 4

 0.74 0.28 7.48 7.55 حاَيح يتس يٍ انثدء انعاني 31انعدو  5

 1.32 0.68 3.00 3.30 سى حُي انجرع أيايا أسفم  6

 0.55 0.33 15.60 15.659 حاَيح انجسي انًتعسد  7

 -0.48 1.17 08.51 08.30 يتس فح زكم انكسج ألتعد يسا 2

 1.66 0.54 15.00 15.30 عدد ضسب انكسج تانسأض يٍ انخثاخ 9

 -0.24 0.62 22.37 22.32 حاَيح انًساوغح ذهاتا وإياتاً تيٍ انمىائى 01

 0.96 0.56 4.00 4.18 عدد دلح انتصىية عهي دائسج يسسىيح  00

 

لتواء  تراد رينة البحث الكمية تراوحت بين ( أن جييى سيم يلايدت ال 1يتبح ين جدول ) 
( ييا يًير إلى وسو  رينة البحث الكمية 3 ±( وسد انحصرت ىذه القيم يا بين )ص رن1.66:  48.٢-)

  ىذه اليتغيرات تيوىذا يدل رمى تجانس أتراد اللينة دا ل الينحنى الرتدالي ليذه اليتغيرات ن 
 تكافؤ مجموعتً البحث .

النيو يتغيرات  حساب دللة ال روق بين اليجيورتين التجريبية والباب ة تيسام الباحث ب
وذلك لمتأكد ين تكاتؤىيا ن وسد أرتبر ىذا القياس البحث  اليتغيرات الييارية سيدو اليتغيرات البدنية و 

 ( . 2بي ابة القياس القبمي ليجيورتي البحث كيا يتبح تي جدول ) 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1ادول ) 
 داللة ال روق مين الاااوستين التاريمية والضامدة               

  قيد المحثاتغيرات الف                                

 الاتغيرات م
 الاااوسة الضامدة الاااوسة التاريمية

  (ت)قياة 
الاتوسد  الاحسومة

 الحسام 
اال حراف 
 الاعياري

د الاتوس
 الحسام 

اال حراف 
 الاعياري

 13.1 0.27 13.74 0.42 13.78 العار الزا   6

 13.1 3.84 160.8 3.61 161.45 ارت اع الاسم 1

ٌ0ٌ =8 =81 
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 13.6 2.62 57.35 2.54 57.60 وزن الاسم .

 1312 2.66 .6.932 2.96 159.60 الوثب العريض ان الثمات 1

 13.1 0.28 7.53 0.29 7.56 اتر ان المدز العال  1.العدو  .

 1319 0.67 3.35 0.69 3.20 ث   الاذع أاااا أس ل  1

 1311 0.34 15.64 0.32 15.68 الاري الاتعرج  7

 0.66 1.19 61311 1.21 .6136 ر ل ال رة ألمعد اسافة 2

 1317 0.57 15.30 0.58 15.35 ضرب ال رة مالرأس ان الثمات 9

يامًا مين القوائم 61  13.1 0.63 22.24 0.65 22.35 الاراوغة ذ اما وا 

 ..13 0.58 4.15 0.55 4.25 دقة التىويب سل  دائرة ارسواة  66

 2.024=  38ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ت" الجدولية رند يستوي 
بااين اليجيااورتين التجريبيااة  ٢.٢5( راادم وجااود تااروق دالااة إحصااائيا رنااد يسااتوي  2 يتبااح ياان جاادول )

 ييا يًير إلي تكاتؤ يجيورتي البحث تي ىذه اليتغيرات.بحث سيد اليتغيرات الوالباب ة تي 
 وسائل وأدوات جمع البٌانات . 

 أوال : استمارات تسجٌل البٌانات . 

 ( 1 سام الباحث بتصييم استيارات تسجيل البيانات ال اصة بلينة البحث . يرتق )
 ثانٌا : االختبارات والقٌاسات المطبقة .

 (   2)  رفقم االختبارات البدنٌة . -أ

   الو ب اللري  ين ال باتا تبار   -1
 .يتر ين البدء اللالي3٢اللدو  ا تبار -2
 . ني الجذ  أيايا أس ل ا تبار  -3
 . الجرا اليتلرج ا تبار -4

 (    3)  مرفق االختبارات المهارٌة . -ب

 السي رة رمي الكرة ويقدار التحكم تييا. -1
 برب الكرة بالرأس ين ال بات . -2
 دسة التصويب رمي دائرة يرسوية رمي الحائ  . -4 يابا  بين القوائم .اليراوغة ذىابا وا   -3

 ثالثا : األجهزة واألدوات المستخدمة.

 ييزان  بي لقياس الوزن )بالكيمو جرام( . -
 سارة إيقام . جياز الرستاييتر لقياس ال ول )بالسنتييتر( . -
 ًري  سياس ن ردد ين الكرات ال بية ن أسيا  ن صولجانات . -
 تيديو لتصوير التدييذ أ ناء التلمم . كاييرا -
 جياز حاسب إلى لست دايو تي أجراء ريمية التلمم . 2٢ردد  -

 . الدراسات االستطالعٌة
 : االستطالعٌة األولى ةالدراس 



- 626 - 
 

 

    استخدام الحقيبت التعليميت على بعض المتغيراث المهاريت والمعرفيت فى رياضت كرة القدمتأثير 
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بلد النتياء ين يرحماة التصاييم وتحدياد يكوناات اليحتاوي يان الوساائ  اليتلاددة باوجراء ىاذه سام الباحث 
تديياااذ تااااي ال تاااارة ( 1٢) سواييااااا ياااان ن ااااس يجتياااى البحااااث و اااارج رينااااة الدراسااااة ا ساساااية رمااااى ريناااةة الدراسااا

 م9/1٢/2٢17م إلى ال ترة  2٢17/7/1٢
 أهداف الدراسة :

  التأكد ين تدريب اليساردين وكذلك توبيح  بيلاة ا دوار التاي يكمام بياا اليسااردين أ نااء ت بياق القياساات
 .   وال تبارات

 ور والبااالم والليااال رماااى تدًاااى ا   ااااء اليحتيااال ظيورىاااا أ نااااء إجاااراء الدراساااة اكتًاااام ناااواحي القصااا
 ا ساسية ورمى الصلوبات التي سد تواجو الباحث رند تن يذ البحث .

 . التأكد ين صدحية ا جيزة وا دوات اليست دية 
  ر رمى حدهلكل ا تبا تمييذتحديد الزين الدزم لليمية القياس ن وكذلك الزين الذا يستغرسو كل.   

 الحقائب التعلٌمٌة :

ولكااي يااتيكن الباحااث ياان التحقااق ل اارو  ىااذه الدراسااة سااام الباحااث بتصااييم حقيبااة تلميييااة يكونااة ياان 
والصااور اليتسمساامة ( لااتلمم   -والصااور اليجسااية و التوباايحية  –كتاااب الكترونااي تلميييااي  –)بريجيااة تلميييااة 

يااد البحااث واتبااى تااي ذلااك ا ساااليب اللمييااة التااي أسرتيااا الدراسااات س كاارة القاادمبلاا  الييااارات ا ساسااية لريابااة 
 اليرتب ة .

 

 (يرحمة التقويم  ن يرحمة التركيب ن يرحمة التحميل  (مراحل الحقائب التعلٌمٌة  -أ

وسااد ارتيااد الباحااث رمااي النيااوذج التااالي تااي تصااييم الحقيبااة التلميييااة والااذا يتبااح ياان  دلااو يراحاال 
 .الحقيبة التلميية 

 أوال : مرحلة تحلٌل المحتوي:

وتااي ىااذه اليرحمااة تاام تحمياال الييااارات سيااد البحااث إلااي يكوناتيااا ويراحميااا ا صاامية وال رريااة حتااى ييكاان 
الوصااول إلااي يكوناتيااا الدسيقااة بياادم تحمياال كاال يكااون ياان اليكونااات إلااي أجاازاء ترريااة ييكاان لمتمييااذ أن يتلمييااا 

 التلمييية اليراد تلمييا .بسيولة ويسر ين  دل دراستو لمحقيبة 
 

 ثانٌا : مرحلة التركٌب 

رااداد الوسااائل وا نًاا ة والباادائل التلميييااة لمتدييااذ  وسااد سااام الباحااث تااي ىااذه اليرحمااة بتحديااد وتصااييم وا 
)رينااة البحااث( وتوتيرىااا بصااورة ًااايمة لتسااارد كتمييااذ رمااى ال تيااار الجيااد ينيااا وتقااا  سااتراتيجية الااتلمم الااذاتي 

تغمب رمى ال روق ال ردية بين التمييذ وساد تنورات الوساائل وا نًا ة والبادائل التلمييياة تاي الدراساة الحالياة وذلك لم
 /الصاور اليتسمسامة/  كارة القادميساجل رميياا اليياارات ا ساساية تاي رياباة   CDاسا وانة  )وتبينت ياا يماي :
 ( صور يجسيو وبريو تالموحا /الرسوم التوبيحية

 

 واًتيمت يرحمة التقويم رمى : التقوٌم ثالثا : مرحلة 

 )أ( االختبار التتبعى  : 
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وسااد رارااى الباحااث باارورة ا جااادة وا تقااان كًاار  ياان ًاارو  الااتلمم الااذاتي وتقاادير درجااة ا تقااان بيااا ل 
 % ين الدرجة الكمية.8٢يقل رن 

 محتوى الحقٌبة التعلٌمٌة :

والصور  –كتاب الكتروني تلميييي  –جية تلمييية سام الباحث بتصييم حقيبة تلمييية يكونة ين ) بري
وسد اًتيمت  ة كرة القدموالصور اليتسمسمة ( لتلمم بل  الييارات ا ساسية لرياب  -اليجسية و التوبيحية 
( ص حة اللنوان ) 1)رات الينتقاة ويحتوي الدليل رمى :( أدلة كل دليل  ا  بالييا4الحقيبة التلمييية رمى )

 موحدة اليراد تلمييا ( .تكرة أساسية ل
 ( التلمييات : وىى توبح  ريقة السير تي دراسة الحقيبة التلمييية .2)
( اليقدية : وتوبح يحتوي الحقيبة التلمييية وتل ى لمتمييذ تكرة راياة ران يوباو  الدراساة الاذا يادور حولاو 3)

 الحقيبة التلمييية وتوبيح أىييتيا .
 ل  و  اللريبة وا ىدام الي موب تحقيقيا ين  دل الحقيبة التلمييية.( ا ىدام اللاية : وىى توبح ا4)
 ( ا ىدام التلمييية .5)
 ( ا ىدام السموكية : لكل جزء ين أجزاء الحقيبة التلمييية .6)
 ( ا نً ة والبدائل التلمييية الي تم ة دا ل الحقيبة .7)

 /الصااور اليتسمساامة/  اسااية تااي ريابااة كاارة القاادميسااجل رمييااا الييااارات ا س  CDاساا وانة  ) وتحتااوي رمااى :
 (تدريبات لتنيية الييارات/  صور يجسيو وبريو تالموحا /الرسوم التوبيحية

 (   وات تلمم الييارات ين  دل الوسيمة اليست دية .8)
إلاااى ي تااااح با بااااتة  ويياااده بالتغذياااة الرجلياااة الدزياااةن  ( ا تباااار يحااادد يساااار التميياااذ تاااي الحقيباااة التلمييياااة9)

 ل التلمييية بالحقيبة التلمييية ل جابة الصحيحة لد تبارات اليست دية تي الوسائ
 ( حقائب التعلٌمٌة على األتً :4واشتملت )

أنًاا ة اليًاااىدة والسااتيا  :اساا وانة تلميييااة ويصااحوب بًاارح لمييااارات ويتبااين رمااى يلمويااات نظريااو ) 
تيااااديو  /الرسااااوم التوباااايحي/ الصااااور اليجسااااية/ لصااااور اليتسمساااامةا) نًااااا  اليًاااااىدة /  لمييااااارات سيااااد البحااااث

والتااي تحتااوي رمااى ًاارح ت صاايمي والتسمساال الين قااي لميراحاال (تاادريبات لتنييااة الييااارات  /توباايحي لمييااارات1
 (التلمييية لمييارات سيد البحث.

 تقنٌن الحقائب التعلٌمٌة . -ب

 –كتاااب الكترونااي تلميييااي  –) بريجيااة تلميييااة  سااام الباحااث بورااداد بتصااييم حقيبااة تلميييااة يكونااة ياان
وذلاك  باداء أرائيام تاي الحقائاب  ال باراءوالصاور اليتسمسامة ( ورربايا رماى   -والصور اليجساية و التوبايحية 

كارة التلمييية التي تم تصاييييا وذلاك لسات ادة يان أرائيام و باراتيم تاي يجاال البحاث اللمياي بصا ة راياة ويجاال 
ة  كيااا سااام الباحااث بناااءا رمااى توجيياااتيم بااوجراء التلااديدت اليناساابة التااي راءوىااا أنيااا ىايااة بصاا و  اصاا القاادم

( 4وباارورية ليااا كااان لااو ا  اار ا كباار تااي أ ااراء البحااث ويساااردة الباحااث تااي الوصااول إلااى الصااورة اليبدئيااة لااا )
   حقائب تلمييية ال اصة بيوبو  البحث
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 األجهزة واألدوات المستخدمة : -جـ 

 مكانٌات الالزمة لتنفٌذ البرنامج :اال

 ,Windows 32 bit (Xp, meنظام ويندوز /   Mouse -لوحة ي اتيح   - IBMجياز كيبيوتر  -
سارة تتواجد / جياز ييكسر لليل اليونتاجن  جياز تيديو/ ( يدرم المغة اللربية 95 , 98 , 2000

 . إيقام لحساب الزين سارة/ وأسيا  5كرة سدم ردد +  يملب كرة سدم/ بيا ا جيزة
 (    4)  يرتق محتوى البرنامج :

( 12( دسيقاة يوزراو رماى )45( وحدة تلمييية زيان كال وحادة تلمييياة )24اًتيل البرنايج رمى )
أساابو  بواسااى وحاادتين تلميييتااين تااي ا ساابو  والًااكل النيااائي لموحاادة كيااا يمااي :)يًاااىدة البريجيااة اليلاادة 

ق 15الجازء الرئيسااي  -ق 13  إراداد باادني -ق 5إحياااء وأرياال إداريااة  -ق  7بتقنياة الياااتم الماوحى  
 ق (5ال تام-

 الدراسة االستطالعٌة الثانٌة :

إلى  م15/1٢/2٢17 اليواتق ا حدين تي ال ترة  سام الباحث بوجراء الدراسة الست درية ال انية
 ال بات - صدقلا ) لد تبارات اللميية حساب اليلايدت ن بيدم م17/1٢/2٢17 اليواتق ال د اء يوم
 ( . 4( ن )  3ن كيا يتبح تي جداول )  (

 أوالً : صدق اختبارات .

سااام الباحااث بحساااب صاادق ال تبااارات باساات دام  ريقااة صاادق التيااايز بااين يجيااورتين أحااداىيا 
ي غيار واليجيوراة ا  ار ليلياد ( يي ماون ترياق كارة القادم با1٢يييزة وىي يجيورة ين التدييذ وراددىم )

يوبااح دللااة ال ااروق بااين اليجيااورتين الييياازة وغياار  ( 3 وجاادول )ن الييياازة وىااي اللينااة الساات درية 
 . سيد البحث البدنية والييارية تبارات الاليييزة تي 

                                     
 
 ( .ادول ) 

 االستدالسية داللة ال روق مين الاااوستين الاايزة والغير الاايزة للعي ة
 الاهارية قيد المحث )ىدق االختمارات(المد ية و ف  االختمارات 

 انًتغيساخ و
وحدج 

 انمياض

 انًجًىعح انغيس يًيصج انًجًىعح انًًيصج
 ليًح )خ( 

انًتىسط  انًحسىتح

 انحساتي

االَحساف 

 انًعيازي

انًتىسط 

 انحساتي

االَحساف 

 انًعيازي

 5.02 2.56 159.90 3.82 167.20 سى انىحة انعسيض يٍ انخثاخ 0

 4.86 0.30 7.60 0.36 6.88 حاَيح يتس يٍ انثدء انعاني 31انعدو  8

ٌ0ٌ =8 = 01 
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 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 5.70 0.67 3.30 0.74 5.10 سى حُي انجرع أيايا أسفم  3

 4.32 0.35 15.64 0.46 14.85 حاَيح انجسي انًتعسد  4

 4.21 1.14 12.43 1.24 14.67 يتس تعد يسافحزكم انكسج أل 5

 5.47 0.67 15.3 1.08 17.50 عدد ب انكسج تانسأض يٍ انخثاخضس 6

 4.47 0.57 22.39 0.72 21.09 حاَيح انًساوغح ذهاتا وإياتاً تيٍ انمىائى 7

 4.65 0.63 4.20 0.52 5.40 عدد دلح انتصىية عهي دائسج يسسىيح  2

 2.1٢1=  18ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ت" الجدولية رند يستوي 
 

سيااد ال تبااارات البدنيااة واليياريااة  تااي( وجااود تااروق ذات دللااة إحصااائية  3ول )يتبااح ياان جااد
 ن ييا يل ي دللة يباًرة رمي صدق تمك ال تبارات .  لصالح اليجيورة اليييزة

 

 ثانٌاً : ثبات االختبارات 
ة ياار باساات دام  ريقااة ت بيااق ال تبااارات  اام إرااادة ت بيقيااا ال تبااارات سااام الباحااث بحساااب  بااات 

ل يقااال رااان  د اااة أياااام زيناااي ب اصااال ( تديياااذ ن 1٢) السااات درية وراااددىا الدراساااة ريناااةأ اااري رماااى 
 تبااارات يوبااح يلاياال  بااات ال ( 4 وجاادول )ال اااني ن بااين نتااائج الت بيااق ا ول والت بيااق  سااارة(72)

 . سيد البحث البدنية والييارية
 
 
 
 
 
 
 ( 1ادول ) 

 اعاال االستقرار مين التدميق األول والثا   للعي ة االستدالسية
 االختمارات( ثماتالاهارية قيد المحث )المد ية و ف  االختمارات 

 انًتغيساخ و
وحدج 

 انمياض

 انتطثيك انخاَي انتطثيك األول
يعايم 

انًتىسط  انخثاخ

 انحساتي

االَحساف 

 انًعيازي

انًتىسط 

 انحساتي

االَحساف 

 زيانًعيا

 0.87 2.603 160.70 2.56 159.90 سى انىحة انعسيض يٍ انخثاخ 0

 0.89 0.30 7.59 0.30 7.60 حاَيح يتس يٍ انثدء انعاني 31انعدو  8

 0.81 0.70 3.51 0.67 3.30 سى حُي انجرع أيايا أسفم  3
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 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 0.89 0.40 15.59 0.35 15.64 حاَيح انجسي انًتعسد  4

 0.89 1.21 12.65 1.14 12.43 تسي زكم انكسج ألتعد يسافح 5

 0.81 0.71 15.50 0.67 15.3 عدد ضسب انكسج تانسأض يٍ انخثاخ 6

 0.88 0.49 22.37 0.57 22.39 حاَيح انًساوغح ذهاتا وإياتاً تيٍ انمىائى 7

 0.80 0.69 4.40 0.63 4.20 عدد دلح انتصىية عهي دائسج يسسىيح  2

 ٢.6٢2=  9ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ر" الجدولية رند يستوي 
ودرجاات  ٢.٢5ذات دللاة إحصاائية رناد يساتوي يلنوياة وجود ردساة إرتبا ياة (  4 يتبح ين جدول )

رادة الت بيق لد تبارات البدنية  9 حرية ييا يل ي دللة يباًارة رماي  باات ن سيد البحث والييارية بين الت بيق وا 
 تمك ال تبارات .

 . الدراسة األساسٌة
 س القبلً .القٌا

لكاال ياان اليجيااورتين التجريبيااة والباااب ة لميتغياارات سيااد البحااث تااي  القبماايسااام الباحااث بااوجراء القياااس 
اارو  م ن 19/1٢/2٢17م إلااي ال ياايس اليواتااق 18/1٢/2٢17اليواتااق  ا ربلاااءال تاارة ياان   بقااا لميواصاا ات ًو

 ةالتجريبيااا لميجياااورتينالقيااااس ووسااات القيااااس ال اصاااة بكااال ا تباااار ياااى توحياااد القياساااات والقاااائيين بليمياااة  ا داء
 وذلك لمتأكد ين تكاتؤ يجيورتي البحث تي ىذه القياسات . والباب ة

 تطبٌق البرنامج .

اليقتارح  التلمييايسام الباحاث بت بياق البرناايج  يجيورتي البحث التجريبية والباب ةبلد التأكد ين تكاتؤ 
ا اليتبااااى يااااى اليجيورااااة الباااااب ة تااااي ال تاااارة ياااان الساااابت اليواتااااق اليجيورااااة التجريبيااااة والبرنااااايج التقمياااادرمااااى 
وبماط زيان أسابوريا  وحادة تلمييياة (2)وبواساى أسابو   (12)ليادة م و 28/12/2٢17 ال يايسم إلي 2٢17/21/1٢

 ( دسيقة .45الوحدة )
 القٌاس البعدي .

يتغيارات سياد البحاث بان س بلادي لكال يان اليجياورتين التجريبياة والبااب ة لمسام الباحث بوجراء القيااس ال
اليواتاااااق  الحاااادتااااي ال تاااارة ياااان وذلااااك ًاااارو  ويواصاااا ات القياسااااات القبميااااة بلااااد انتياااااء ياااادة ت بيااااق البرنااااايج 

جااااداول يلاااادة لااااذلك تييياااادا  تاااايحيااااث ت ريااااط البيانااااات م ن 2/1/2٢17اليواتااااق  ال د اااااءم إلااااي 31/12/2٢17
 .إحصائياليلالجتيا 

 المعالجات اإلحصائٌة .

 وتم حساب يا يمي : ”SPSS“م البرنايج ا حصائي تم است دا
 3  الاتوسد الحسام Mean. 
 3 الوسيد Median. 
 3 اال حراف الاعياري Standard Deviation. 
 3 اعاال االلتواز Skewness. 
 3 )اختمار داللة ال روق )ت Paired Samples T Test. 
 )3اعاال االرتماد المسيد )ميرسون  Correlation (person). 
 3سب التحسن  Percentage of Progress. 

 عرض النتائج ومناقشتها .
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 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 أوال : عرض النتائج .
 ( 5 جدول )

 دالنح انفسوق تيٍ انمياسيٍ انمثهي وانثعدي نهًجًىعح انتجسيثيح

 في انًتغيساخ انًهازيح ليد انثحج 

 المتغيرات م
 القياس البعدي  القياس القبلي 

قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 7.54 1.33 15.26 1.21 12.15 ركل الكرة ألبعد مسافة  1

 7.31 0.79 17.00 0.58 15.35 ضرب الكرة بالرأس من الثبات 2

 9.16 0.56 20.55 0.65 22.35 المراوغة ذهابا وإياباً بين القوائم 3

 8.47 0.68 5.95 0.55 4.25 ويب علي دائرة مرسومة دقة التص 4

 2.٢93=  19ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ت" الجدولية رند يستوي 
( وجاااود تاااروق دالاااة إحصاااائية باااين يتوسااا ي القياساااين القبماااي والبلااادي لميجيوراااة 5باااح يااان جااادول )يت

 . التجريبية تي اليتغيرات الييارية سيد البحث لصالح القياس البلدا
 ( 6 ) جدول

 دالنح انفسوق تيٍ انمياسيٍ انمثهي وانثعدي نهًجًىعح انضاتطح

 في انًتغيساخ انًهازيح ليد انثحج

 انًتغيساخ و

 انمياض انثعدي  انمياض انمثهي 
ليًح )خ( 

انًتىسط  انًحسىتح

 انحساتي

االَحساف 

 انًعيازي

انًتىسط 

 انحساتي

االَحساف 

 انًعيازي

 3.47 1.29 13.80 1.19 12.40 زكم انكسج ألتعد يسافح  0

 4.40 0.55 16.10 0.57 15.30 ضسب انكسج تانسأض يٍ انخثاخ 2

 3.14 0.62 21.61 0.63 22.24 انًساوغح ذهاتا وإياتاً تيٍ انمىائى 3

 3.11 0.61 4.75 0.58 4.15 دلح انتصىية عهي دائسج يسسىيح  4

 2.٢93=  19ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ت" الجدولية رند يستوي 
( وجاااود تاااروق دالاااة إحصاااائية باااين يتوسااا ي القياساااين القبماااي والبلااادي لميجيوراااة 6يتباااح يااان جااادول )

 الباب ة تي اليتغيرات الييارية سيد البحث لصالح القياس البلدا.
 ( 7 جدول )

 دالنح انفسوق تيٍ انمياسيٍ انثعدييٍ نهًجًىعتيٍ انتجسيثيح وانضاتطح

 انثحج في انًتغيساخ انًهازيح ليد 

 المتغيرات م
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   20 = ن

   20 = ن

    20=  2ن =1ن
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 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 3.53 1.29 13.80 1.33 15.26 زكم انكسج ألتعد يسافح  0

 4.16 0.55 16.1 0.79 17.00 ضسب انكسج تانسأض يٍ انخثاخ 4

 5.58 0.62 21.61 0.56 20.55 انًساوغح ذهاتا وإياتاً تيٍ انمىائى 5

 5.84 0.61 4.75 0.68 5.95 دلح انتصىية عهي دائسج يسسىيح  6

 2.٢24=  38ودرجات حرية  ٢.٢5سيية "ت" الجدولية رند يستوي 
ياااورتين ( وجاااود تاااروق دالاااة إحصاااائية باااين يتوسااا ي القياساااين البلاااديين لميج7يتباااح يااان جااادول رسااام )

 التجريبية . التجريبية والباب ة تي اليتغيرات الييارية سيد البحث لصالح اليجيورة
 

 ثانٌا : مناقشة النتائج .

توجد تروق ذات دللة إحصاائية باين يتوسا ي القياساين الذا ين  "  االول ا اقشة  تائج ال رضأوال : 
ا ساسية لكرة القدم سيد البحاث لصاالح القيااس البلادي  القبمي والبلدا لميجيورة التجريبية تي تلمم بل  الييارات

. " 
وجااود تااروق دالااة إحصااائية بااين يتوساا ي القياسااين القبمااي والبلاادي لميجيورااة ( 5أظياارت نتااائج جاادول )

سيية )ت( اليحسوبة تاي تلمام يياارة  تبمغحيث  التجريبية تي اليتغيرات الييارية سيد البحث لصالح القياس البلدا
ن وتااي تلماام ييااارة  (7.31)ن وتااي تلماام ييااارة باارب الكاارة بااالرأس ياان ال بااات  (7.54)  بلااد يساااتةركاال الكاارة 

ياباا  باين القاوائم  وىاي سايم  (8.47)ن وتاي تلمام يياارة دساة التصاويب رماي دائارة يرساوية  (9.16)اليراوغة ذىاباا وا 
 تاااروق دالاااة إحصاااائية بااااينوجاااود ييااااا يااادل رماااي ( 2.٢93) ٢.٢5"ت" الجدولياااة رناااد يساااتوي أكبااار يااان سيياااة 

 . البلدا يتوس ي القياسين القبمي والبلدي لصالح القياس
اليتغياارات اليياريااة سيااد  تااييتوساا ي القياسااين القبمااي والبلاادي ويلاازا الباحااث ىااذه ال ااروق اليلنويااة بااين 

ياب ا لكترونااي والتااي لميجيورااة التجريبياة إلااى البريجيااة التلمييياة اللكترونيااة اليقترحااة التاي تتي اال تااي الكتالبحاث 
 مقت بيئة تلمييية جيدة ين  دل إًراك جييى حواس اليتلمم واست ارة دواتلو نحو التلمم وجلمو يساير تاي الليمياة 
التلمييية ن وتقا  لرغبتو وساررتو وسدراتاو يياا دتاى الياتلمم لمًالور بذاتاو وسيياو ودوره تاي الليمياة التلمييياة يياا أدا 

دراكو ل    .محقائق واليلارم اليرتب ة بيستوا ا داء الييارا والتلمم الصحيحإلى استيلابو وا 
اسات دام الكيبياوتر يساارد  أن إلاي م(1116) " وفيقية اىيد  "  إلياوياى ياا أًاارت  النتاائج ىاذه وتت اق

 السايى حاساة ي ا اب حياث الحساية لمياتلمم اليادا ل رماى يلتياد رماي تح ياز حاواس الياتلمم بًاكل كبيار تياو
 إلاى با بااتة والمياس والبصار السايى حاساة ي ا اب لدياو حياث الحركاة رنصار إلاى با بااتة ياسوالم والبصار
 (272-27٢: 23)ن  لميتلمم الحواس ىذه ك اءة تحسين رمى يسارد تيو وبالتاليلديو  الحركة رنصر

"خاليد ن  م(6992" مارميارا رسييلز وريتيا ريتشيا " )ن  م(6992فيرج " ) " س اييات يان كاد يت اق كياا
 يان ا ك ار ت اورا  تاي ريمياة حياث يتاألم البرناايج ا ساموب يلتبار تكنولوجياا التلمايم رماي أن م(1111اليك" )ا

 تاي بادور إيجاابي الياتلمم وك اياة لقياام تلالياة التلمايم أناوا  أك ار يلتبار تياو ولاذا ويتدرجاة وسايمة   وات صغيرة
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 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

 وتقاا   الياتلمم يليال ىاذه البارايج أن تتايح لمياتلمم كياا ا يجاابي باالتلزيز ا ساموب ىاذا يتيياز ياا التربوياة الليمياة
 (23: 7( )29 : 4( )16٢: 1٢. )التلمم ريمية تي ال اصة لسررتو

 ىيمح "اشرف "ن  (6م()1119) "احاد ا ىور"  يى النتائج التي توصل إلييا دراسة كل ين وىذا يت ق
ي رمي تحسن يساتوا الاتلمم وا داء لميياارات سياد والتي تًير أن البريجية التلمييية ليا تأ ير إيجاب (1م()1166)

 البحث .
توجاد تاروق ذات دللاة إحصاائية باين يتوسا ى القياساين الاذا يان  رماي "  ا ول وبذلك يتحقاق ال ار 

لصاالح القيااس البلادي سيد البحاث القبمى والبلدي لميجيورة التجريبية تي تلمم بل  الييارات ا ساسية لكرة القدم 
. " 

توجاد تاروق ذات دللاة إحصاائية باين يتوسا ى القياساين " رماي الاذا يان   الثيا    يرضا اقشة  تائج ال: ثا يًا 
القبمي والبلدا لميجيورة الباب ة تي تلمم بل  الييارات ا ساسية لكرة القدم سيد البحث لصاالح القيااس البلادي 

 ". 
ياسااين القبمااي والبلاادي لميجيورااة وجااود تااروق دالااة إحصااائية بااين يتوساا ي الق( 6أظياارت نتااائج جاادول )

سييااة )ت( اليحسااوبة تااي تلماام  تبمغااحيااث  تااي اليتغياارات اليياريااة سيااد البحااث لصااالح القياااس البلاادا الباااب ة
ن وتااي تلماام  (4.40)ن وتااي تلماام ييااارة باارب الكاارة بااالرأس ياان ال بااات  (3.11) ركاال الكاارة  بلااد يساااتةييااارة 

يابا  بين ا وىاي  (3.47)ن وتي تلمم ييارة دسة التصويب رماي دائارة يرساوية  (3.14)لقوائم ييارة اليراوغة ذىابا وا 
وجااود تااروق دالااة إحصااائية بااين ييااا ياادل رمااي ( 2.٢93) ٢.٢5"ت" الجدوليااة رنااد يسااتوي ساايم أكباار ياان سييااة 

 . البلدا يتوس ي القياسين القبمي والبلدي لصالح القياس
ساا ي القياسااين القبمااي والبلاادي تااي اليتغياارات اليياريااة سيااد ويلاازا الباحااث ىااذه ال ااروق اليلنويااة بااين يتو 

البحاث لميجيوراة البااب ة إلاى أن ال ريقاة التقميدياة )اليلتااادة( تقاوم رماي الًارح الم ظاي وأداء النياوذج وتصااحيح 
ا ا   ااء ياان سبال اليلماام والييارسااة والتكارار ياان جياة اليااتلمم وىااذا باد ًااك ياوتر لميااتلمم ترصااة جيادة لمااتلمم يياا

 . يؤ ر بدور إيجابي رمي ك اءة ا داء الييارا
 تاان لياا ورر  صورة الييارة ًرح يى نيوذج بليل اليدرب سيام أن م(6991اختار" ) "ح   ويًير  

 يقادرة رماي تتوسام لميياارة أداء الدرباين درجاة وان ن القادم كارة يياارات أداء تلمايم تي ال رق أتبل ين يلد ىذا
 ريمياة  ادل الجسام أجازاء لكال ا وباا  صاحة يان حياث اليياارة أداء ل ان الادسيق دالجيا الًارح رماي اليادرب

 (  94: 10التلميم . )
" & Driwvs Kulik داروفييس ا "  وليييكوىاذا يت ااق يااى النتااائج التااي توصال إلييااا دراسااة كاال ياان 

 تلتياد والتاي ياةالتقميد أن ال ريقاة إلاي نتاائجيم أكادت والتي (.6) م(.111"ايرفت ساير" )ن ( 61م( ).111)
   . إيجابي  بًكل وتلمييا الحركية لمييارات استيلاب اليتلمم إلي أدت الليمي النيوذج وأداء الم ظي الًرح رمي
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توجاد تاروق ذات دللاة إحصاائية باين يتوسا ى القياساين " رماي الاذا يان  ي ال اان ال ر  وبذلك يتحقق
ات ا ساسية لكرة القدم سيد البحث لصاالح القيااس البلادي القبمي والبلدا لميجيورة الباب ة تي تلمم بل  الييار 

. " 
توجاد تاروق ذات دللاة إحصاائية باين يتوسا ي القياساين " رماي الاذا يان   الثاليث ا اقشة  تائج ال يرضثالثًا : 

لصاااالح سياااد البحاااث لكااارة القااادم البلاااديين لميجياااورتين البااااب ة والتجريبياااة تاااي تلمااام بلااا  اليياااارات ا ساساااية 
 ورة التجريبية " .اليجي

يتوسااا ي القياساااين البلاااديين لميجياااورتين وجاااود تاااروق دالاااة إحصاااائية باااين ( 7أظيااارت نتاااائج جااادول )
سييااة  تبمغااالباااب ة والتجريبيااة تااي تلماام بلاا  الييااارات ا ساسااية لكاارة القاادم لصااالح اليجيورااة التجريبيااة حيااث 

ن وتاي تلمام يياارة بارب الكارة باالرأس يان ال باات  (3.53) ركل الكرة  بلاد يسااتة)ت( اليحسوبة تي تلمم ييارة 
ياباا  باين القاوائم  (4.16) ن وتاي تلمام يياارة دساة التصاويب رماي دائارة  (5.58)ن وتي تلمم يياارة اليراوغاة ذىاباا وا 

وجاود تاروق يياا يادل رماي ( 2.٢24) ٢.٢5"ت" الجدولية رند يساتوي وىي سيم أكبر ين سيية  (5.84)يرسوية 
 . البلدا بين يتوس ي القياسين القبمي والبلدي لصالح القياسدالة إحصائية 
الباحااث ىااذه ال ااروق اليلنويااة بااين يتوساا ي القياسااين البلااديين لميجيااورتين الباااب ة والتجريبيااة  ويلاازا

 ًالورىم الاتلمم ورادم تاي الجياد بذل رمى وتح زىم اليتلميين إلي أن البريجية التلمييية ساردت رمي إ ارة اىتيام
 ل برات ين  دل تن يذ البريجية .اليتلميين با ييد البرنايج أن حيث ملبالي

% يياا 3٢% يياا يًااىدونو و2٢أن اليتلمياين يتاذكرون  مHofstetter  "(111.)  وفستتر" ويًير 
% يياا يًااىدونو يتزايناا 8٢ أكثار مان ٌتاذكرون بٌنماا% ييا يسايلونو ويًااىدونو 5٢ ٌتذكرون ولكنهميسيلونو 
   .(122: 15ق الصوتي ن )يى التلمي

توجاد تاروق ذات دللاة إحصاائية باين يتوسا ي القياساين البلاديين الاذا يان  رماي " ال الث  وبذلك يتحقق ال ر 
لميجياااورتين البااااب ة والتجريبياااة تاااي تلمااام بلااا  اليياااارات ا ساساااية لكااارة القااادم سياااد البحاااث لصاااالح اليجيوراااة 

 " التجريبية
  :                  والتوصٌات االستنتاجات

  :  االستنتاجات أوالً : 

تااي بااوء ىاادم البحااث ويااا توصاال إليااو الباحااث ياان ا سااموب ا حصااائي اليساات دم ويااا أساا رت رنااو 
 الدراسة ين ال روق واللدسات است م  الباحث الستنتاجات التالية :

لرياباة ات ا ساساية التلمم باست دام الحقائاب التلمييياة سااىم ب ريقاة ايجابياة تاي تلمام بلا  اليياار  -1
 سيد البحث لميجيورة التجريبية . كرة القدم

الاااتلمم الاااذاتي باسااات دام الحقائاااب التلمييياااة كاااان أك ااار تارمياااة تاااي تلمااام بلااا  اليياااارات ا ساساااية  -2
 .ين أسموب الًرح والنيوذج  لريابة كرة القدم



- 622 - 
 

 

    استخدام الحقيبت التعليميت على بعض المتغيراث المهاريت والمعرفيت فى رياضت كرة القدمتأثير 
 

 

 و8102-نعهًيح نألتحاث ا نهُصف األول –انًجهد األول  –جايعح انصلاشيك  –كهيح انتستيح انسياضيح نهثُاخ  –يجهح تحىث انتستيح انشايهح 
 

أتاااراد اليجيورااة التجريبياااة ساااىم الااتلمم الاااذاتي باساات دام الحقائااب التلمييياااة تااي تحساااين الااتلمم لاادا  -3
 لميًاركة اليجابية تي الليمية التلمييية بًكل أدا إلي تحسن ا داء بصورة جيدة .

التلمم الذاتي باسات دام الحقائاب التلمييياة يحتااج إلاي تاواتر ا يكاناات ال اصاة باأجيزة رار  الياواد  -4
 التلمييية الي تم ة .

     ثانٌاً:  التوصٌات : 

 إليو الباحث ين نتائج البحث يوصي الباحث بيا يمي :تي بوء يا توصل 
 كرة القدم.ت بيق الحقيبة التلمييية تي تلمم باسي الييارات ا ساسية تي ريابية  -1

   كرة القدمبرورة است دام الحقائب التلمييية تي تلمم اليبتدئين لمييارات ا ساسية لريابة   -2
التلميم تي يجاال الاتلمم الحركاي لدسات ادة باو تاي يجاال الستلانة بكل يا ىو جديد تي يجال تكنولوجيا   -3

 التربية الريابية با زىر الًريم  .
باارورة تاادريب يلميااي التربيااة الريابااية بااا زىر الًااريم رمااي كي يااة تصااييم الحقائااب التلميييااة وكي يااة   -4

 است داييا تي تلمم الييارات الحركية الي تم ة . 

الريابااااية سباااال ال ديااااة وأ نائيااااا التاااادريب رمااااي اساااات دام التقنيااااات  تتبااااين باااارايج إرااااداد يلماااام التربيااااة  -5
 الريابية . التكنولوجية الي تم ة تي التربية

تلااااون ال باااراء واليت صصاااين تاااي التربياااة الرياباااية وتكنولوجياااا التلمااايم تاااي إنتااااج اللدياااد يااان بريجياااات  -6
ات كارة القادم بصا ة  اصاة لياا لياا الكيبيوتر التلمييية تي ا نً ة الحركياة الي تم اة بصا ة راياة ويياار 

 .ين يردود إيجابي رمي كد ين اليلمم واليتلمم .

 

 

 

 

 

 الاراا 
 :أواًل : الاراا  العرمية 

ت وير بل  ال    اليجويية وتأ يره رمي نتائج اليباريات " : إبراىيم رمي ربد الحييد  -1
رسالة ياجستير ن كمية التربية  " ولدا ناًئ ريابية الكاراتي
 م2٢٢3الريابية ن جايلة الينوتية ن

تارمية حقيبة تلمييية الكترونية سائية رمي اليد ل الوسائي تي  ": أحيد سليد يحيد -2
تدريس تنيية الت كير اليستقبمي والتحصيل وبقاء ا ر التلمم تي 
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رسالة دكتوراه ن  "الريابيات لدا تدييذ اليرحمة ا ردادية 
 م2٢11ايلة القاىرة نيليد الدراسات التربوية ن ج

تلميم بل  يحتويات  تيتأ ير است دام الحاسب اللى  ": إبراىيمحيد ينصور أ -3
ن رسالة دكتوراه ن  "ال انوية لكرة القدم لميرحمة  الدراسيالينياج 

 م.2٢٢9 ن كمية التربية الريابية لمبنين ن جايلة الزسازيق

لتنيية ييارات تصييم و إنتاج الحقائب التلمييية  برنايج يقترح: الحييد أحيد ىاًم نبوا ربد -4
 ن رسالة ياجستير غير ينًورة ن  لدي  دب كمية التربية النورية

ن  سسم تكنولوجيا التلميم -يليد الدراسات و البحوث التربوية 
 م.2٢11ن يلة القاىرةجا

ارات التدريس تارمية برنايج سائم رمى التلميم اليديج لتنيية يي ": يونس صبحيأًرم  -5
لم دب  اللكترونيوالتجاه نحو التلميم  اليلرتيوالتحصيل 

ن رسالة دكتوراه ن كمية  " اليلميين بكمية التربية الريابية لمبنين
 م.2٢٢1ا سكندرية ن سير ن جايلو  والتربية الريابية لمبنين باب

ة بل  ي اىيم ا ين تارمية است دام بالحقائب التلمييية لتنيي :" إييان جيال يحيد -6
والسدية " رسالة ياجستير ن كمية ريا  ا   ال ن جايلة بور 

 م.2٢11سليد ن

 ربد بدر بن " ترجية اليجال ويكونات التلريم – التلميم تكنولوجيا: باربارا رسيمز ن ريتا ريتًى  -7
 م .1998الريا  ن  الًقري ن يكتبة ن الصالح اهلل

است دام أسموب التلمم ال ردا بالرزم التلمييية تي تدريس  " : تيام إسياريل تيام -8
الي اىيم اللميية اليتبينة تي يوبورات القياس وأ ره رمى 
التحصيل اليلرتي والييارات اللميية لدي تدييذ الصم ا ول 

ن يجمة البحث تي التربية ورمم الن س ن جايلة الينيا ن  "ا ردادا 
 .م1996 ن اللدد الرابى ن اليجمد التاسى

ن  لمكتاب اللربية الدار ن "والت بيق  النظرية بين الدراسية اليناىج ": حسن أحيد ًحاتة -9
 م .1998القاىرة ن 

ن  اللربي ال كر دار ن " القدم كرة تدريب تي اللميية ا سس ": ي تار يحيود حن ي -1٢
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 م .199٢ ن القاىرة
 م . 2000القاىرة ن الكتب ن رالم ن " لي توحا التلميم تكنولوجيا ": يالك يص  ى  الد -11

تارمية حقيبة تلمييية تي تنيية بل  الييارات الحياتية لدا  ": رييام رتلت يحيد -12
رسالة دكتوراه ن كمية التربية ن سسم تربية  "أ  ال يا سبل اليدرسة 
 م.2٢٢9ال  ل ن جايلة أسيو  ن

لحقيبة التلمييية رمى تلمم الييارات اليركبة وتنيية تارمية است دام ا:  يحيد أبو والى سالي -13
ن رسالة دكتوراه غير ينًورة ن  التيرينات ال نية تي الحركيالبتكار 

 م .2٢٢8كمية التربية الريابية  ن جايلة الينوتية ن 
اد -14 اليجمس القويي لمتلميم والبحث اللميي والتكنولوجيا تي  إسيايات": السليد يحيد ًر

اليؤتير اللميي  "ياسة التلمييية وتوجيو يستقبميا تي يصرصنى الس
السنوا الرابى يستقبل التلميم تي الو ن اللربي بين ا سمييية 
واللاليية ن الجزء ال اني ن كمية التربية ن جايلة حموان ن إبريل ن 

 م .1996
بياء الدين زاىر ن كيال يوسم  -15

 إسكندر :
ن يقالة  "التلميم تي النظام التربواالت  ي  ليستقبل تكنولوجيا  ":

 م .1994تربوية ن يؤسسة ال ميج اللربي ن القاىرة ن 
اللربي ن  ال كر دار ن " البدنية التربية تدريس و رق يناىج ": ترج يحيد رنايات -16

 .م 1998 القاىرة ن
ت تأ ير ين قة أداء الرسال رمى بل  التًكيدت تى يباريا: يونس ةيحيد سدي -17

الكرة ال ائرةن رسالة ياجستيرن كمية التربية الريابية لمبنين باليرمن 
 م 1997جايلة حموانن 

: تارمية برنايج تلميياي بوساتراتجية كميار ) ت رياد التلمايم ( تاى تلمام  يحيد ربده  بر -18
ييارة الو ب ال د ي لتديياذ اليرحماة ا ردادياة ن رساالة ياجساتير ن 

 م 2٢1٢ية لمبنين ن جايلة الزسازيق ن كمية التربية الرياب
ن دراسات رربية ن يركز الكتاب لمنًرن  "تكنولوجيا التلميم  ":  يص  ي ربد السييى يحيد -19

 م .1999ن  القاىرة
 )كيمار )ت رياد التلمايم بوساتراتيجية يقتارح تلميياي برناايج تلالياة " : حسين سيير ييرتت -2٢

ال اائرة  الكارة بلا  يياارات تلمام رماي اليتلاددة الوساائ  باسات دام
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 كمية ن دكتوراه رسالة  "الينيا جايلة ةالتربية الريابي كمية ل البات
 .م2٢٢3ن الينيا جايلة ن التربية الريابية

أ ير است دام الحقيبة التلمييية رمى تلمم بل  ييارات كرة اليد : ت نورا ربد اليجيد نبوي أبو دينا -21
ن رسالة ياجستير  الينوتية ةجايل -لريابية ل البات كمية التربية ا

م 2٢٢8غير ينًورة ن كمية التربية الريابية  ن جايلة الينوتية ن 
. 

) ت ريد التلميم( باست دام  كيمر بوستراتيجيةتلالية برنايج تلمييي :  ني ين حن ي ربد ال الق -22
الوسائ  اليتلددة رمى تلمم بل  ييارات الباليو ل البات كمية 

ا ن رسالة  دكتوراه غير ينًورة ن كمية التربية الريابية جايلة  ن 
 م2٢٢5التربية الريابية ن جايلة  ن ا ن 

 اليلارم ينًاة ن " الريابية التربية تي والتلمم التلميم لوجياتكنو  " : سالم يص  ي وتيقة -23
 . م 2٢٢1ن ا سكندرية ن
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