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   تعلم بعض مھارات الكرة الطائرةعلىتأثير إستخدام التعلم المدمج 
 المتوسطة للمرحلة 

 مشاري عيسي الرويح. د 
 

 :ةــــــــــــالمقدم

إن التطــور التكنوـلـوجى مهمــا ســما وتطــور ال يغـنـى عــن الطــرق التقليدـيـة فــي التعـلـيم واـلـتعلم، وـلـن 
إال أـنـه . عـلـم االنســان وال الصــفوف المدرســيةـيـدي وال عــن الميـكـون اـلـتعلم االلكتروـنـى ـبـديال عــن اـلـتعلم التقل

مــن غـيـر المنطــق تجاهــل هــذه التكنولوجـيـا الـتـى افرزتهــا ـثـورة المعلومــات واالتصــاالت الحديـثـة كــى تســتفيد 
، ـلـذا ينبغــى اتخــاذ كافــة مؤسســة التعليمـيـة األكـثـر حاجــة لهــامنهــا جمـيـع القطاعــات والمؤسســات بمــا فيهــا ال

زـمــة لتوظيفهــا واالنتـفــاع بمــا تحويـهــا ـمــن أدوات وفنيــات ـفــي صــياغه اســـتراتيجيات تعليمـيــة االجــراءات الال
 ومــن هـنــا ظهــر مفـهــوم الــتعلم الـمــدمج. ـبــه االتجاهــات الحديـثــة فــي التربـيــةجديــدة تتماشـــى مــع ـمــا تنــادي 
Blended Learning  كتطــــور طبيعــــي للــــتعلم االلكترونــــى ليجمــــع بــــين الــــتعلم االلكترونــــي 

E. Learning   وجها لوجه(والتعليم التقليدي (Face to Face ألنه ال يلغى التعلم االلكترونى  
 .وال التعلم التقليدي إنما هو دمج بين االثنين للحصول على إنتاجية أفضل بأقل تكلفة

التحــديات الـتـى نواجهـهـا ـفـى الفـتـرة الحالـيـة هــى تطــوير العملـيـة التعليمـيـة بمــا اســتلزم إـلـى أن إحــدى 
 فــالتعليم يعتمــد علــى ،نــاهج الدراســية لمراحــل التعلــيم المختلفــة باهــدافها ووســائلها وطــرق تقويمهــاتغييــر الم

تحويل الحقائق العلمية الى ممارسة وسلوك حياة فالتعليم يلعب دورا هاما فـى تحديـد مسـتقبل االمـة واصـبح 
  ).٢٩ : ٥(. تطويره يتميز بالشمولية ليتناول جميع جوانب المتعلم

رة االتصـــاالت وتطـــوير العلـــوم التربويـــة وازمـــة التجديـــد التربـــوى كانـــت وراء الجانـــب حيـــث ان ثـــو
ـــة ـفـــى االجهــــزة واالدوات الحديـثـــة  فــــال شــــك ان معرفــــة ،المــــادى مــــن المســــتحدثات التكنولوجـيـــة والمتمثـل

د المعلمين والمعلمات للجانب الفكرى للمستحدثات التعليمية وما ارتبط من مواد تعليميـة وبرمجيـات تسـاع
 )٥٧: ٦(. فى التعامل مع هذه البرامج وتنفيذها وتقويمها

ويعـــد الكمبيـــوتر مـــن االجهـــزة التكنولوجيـــة التـــى حظـــت باهتمـــام المتخصصـــين فـــى المجـــال 
 وعنايــة خاصــة بــالتغيير فــى اســاليب واســتراتيجيات التعلــيم ،بعــاد جديــدةأ فأخــذ ،التربــوى والتعليمــى

 )١٩١  : ٨(. والتعلم
محمـد "حتـاج تعلمهـا بشـكل جيـد ويشـير يتوى على العديد من المهارات التى الكرة الطائرة تحو

الـــى ان اتقـــان اداء المهـــارات االساســـية فـــى الكـــرة الطـــائرة مـــن اهـــم ) م١٩٩٧" (صـــبحى حســـانين
اى ان نجـاح اى فريـق يتوقـف علـى مـدى اسـتطاعة العبيـه جميعـا اداء , العوامل التى تحقق الفوز 
 )١٥٥ : ٤(.ها المختلفة بتفوق وباقل قدر من االخطاءالمهارات االساسية بانواع
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لها مبادئها االساسية المتعددة التى , والكرة الطائرة ايضا شانها شان اى لعبة من العاب الكرة 
تعتمد فى اتقانها واالرتقاء بها الى مستوى االنجاز االمثل على ضرورة اتباع االسلوب السليم فى طرق 

ولقد اتفق العديد من المتخصصين العاملين فى , مع اختيار المستحدث منها , تدريس والتعلم والتدريب 
وكذا , مجال الكرة الطائرة سواء من مدربين بمختلف مستوياتهم او معلمين يقومون بتدريس اللعبة 

المتخصصين من خالل ابحاثهم ودراستهم على ان نجاح اى فريق للكرة الطائرة وتقدمه يتوقف الى حد 
والتى تعد الركيزة االساسية والدعامة القوية نحو ,  مدى اتقان افراده المبادئ االساسية للعبة كبير على

 )٨  :٣ (.الوصول الى اعلى مستويات االنجاز للعبة
 :مشكلة البحث 

يتاثر التعليم بطرق واساليب التعلم التى يتبعها المعلم فقد ظهرت اساليب تعليمية جديدة تساعد 
فاالسلوب الذى يعتمد على اساس من التجريب والتطبيق , شاط من المعلم الى المتعلمعلى نقل مركز الن

ينتقل اثره اسرع واسهل من الذى يلقن فيه المتعلم مجموعات مستقلة من المعرفة ال يعرف فوائد تعلمها 
انه قد ظهرت ابتكارات عديدة فى طرق واساليب التعليم ) م١٩٩٥" (جوديث"وفى هذا الصدد يشير 

 )١٣٧ : ٩. (يرت دور المعلم الى موجه ومرشد واكثر من كونه ناقل للمادة العلميةغ
وتشــير نتــائج العديــد مــن الدراســات التــى تناولــت الــتعلم بالطريقــة التقليديــة والــتعلم بالوســائل 
الحديثــة اـلـى مــدى فاعليــة اـلـتعلم بالوســائل الحديثــة وضــعف التعـلـيم بالطريقــة التقليديــة وعـلـى ســبيل 

ـاترين"الدراســة التــى قــام بهــا ,  وـلـيس الحصــر المثــال مقارنــة (بعنــوان ) م١٩٩٨" (ويكســن دي إل ـب
حيث اظهـرت نتـائج هـذه ) فعالية برنامج بالكمبيوتر والمحاضرة التقليدية فى تعليم التدريب الرياضى

الطريقــة الدراســة الــى ان اســتخدام البرنــامج التعليمــى بــالكمبيوتر كــان ذو فاعليــة بالمقارنــة بــالتعليم ب
 )٥٣ : ١٠. (التقليدية

 لــبعض مهــارات المتوســطة المرحلــة لتالميــذ ان مســتوى االداء المهــارى وقــد الحــظ الباحــث
وقـد أعـزا الباحـث ذلـك , يشوبه بعض القصور والضعف من خـالل درجـات آخـر العـام, الكرة الطائرة

 تالميـذنهـا مسـاعدة الالى ان الطرق المستخدمة فى عمليـة التـدريس قـد تحتـاج الـى تطـوير حتـى يمك
وعـدم كفايـة الـزمن المخصـص ,  وكذلك اثارة دوافعها نحو عمليـة الـتعلممعلى استخدام جميع حواسه

قـد ـيـؤدى الـى عــدم تحقيـق العملـيـة التعليميـة الهــدافها المرجـوة عـلـى الوجـه االكـمـل  للعمليـة التعليمـيـة
التكنولوجيـة الحديثـة فـى مجـال تعلـم ومواكبة للتقدم العلمى فى اسـتخدام الوسـائل , ومن هذا المنطلق
) التعلم المدمج( الى التفكير فى تصميم برنامج تعليمى باستخدام  الباحثأ لجفقد, المهارات الحركية

حـيـث ان اســتخدام ,  ـلـتعلم بـعـض مـهـارات الكـرة الطــائرةالميـذف تحســين االداء المـهـارى للتوذلـك بـهـد
ويقـوم , جيا التعلم الحديثة يسهل عمليـة التعلـيم والـتعلمالذى يعتبر احد وسائل تكنولو) التعلم المدمج(

وكمـا يعمـل الحاسـب االلـى عـلـى , وتركيـز انتباهـه, بـدور حيـوى فـى اثـارة الدافعيـة لـدى الفـرد المـتعلم
عيـا الفـروق تكوين البرنامج الحركى التعليمى بشكل افضل واسـرع للمـتعلم ويـوفر الوقـت والجهـد ومرا
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ا قد يساعد على تحقيق اهداف العملية التعليمية لبعض المهـارات االساسـية مم, الميذالفردية بين الت
 .للكرة الطائرة بصورة اكثر فاعلية

 -:ھدف البحث
 -: وذلك للتعرف على المتوسطةللمرحلة تصميم برنامج تعليمي مدمج يهدف البحث الى 

التمريـر مـن (رة الطـائرة  الكـ االساسية فـىمهاراتال برنامج التعلم المدمج على تعلم بعض تأثير -١
 االرسـال مـن اسـفل المواجـه االمـامى فـى – والتمريـر مـن اسـفل باليـدين معـا –اعلى لالمام 
 .المتوسطة المرحلة تالميذل) الكرة الطائرة

 الميــذالكــرة الطــائرة لتالمتغـيـرات البدنـيـة فــى بعــض   اـلـتعلم المــدمج عـلـى برـنـامج اســتخدامـتـأثير -٢
 .المتوسطةالمرحلة 

بة التحســـن الحــــادث بـــين المجموعـــة التجريبـيـــة والمجموعـــة الضـــابطة ـبـــين القيـــاس القبـلـــى نســـ -٣
 .المتوسطة المرحلة الميذ الكرة الطائرة لتالمتغيرات البدنية فىوالقياس البعدى فى بعض 

 -:فروض البحث
رـيـر مــن ـتـاثيرا ايجابـيـا عـلـى مســتوى اداء مهــارات التم) اـلـتعلم الـمـدمج(ـيـؤثر البرـنـامج التعليمــى  - ١

 االرســال مــن اســفل المواجــه االمــامى فــى – والتمرـيـر مــن اســفل بالـيـدين معــا –عـلـى لالمــام أ
 الكرة الطائرة 

ـــة إحصــــائيا ـبـــين القياســــ -٢ بعــــض البعــــدى للمجموعــــة التجريبـيـــة فــــى و القبـلـــى ينتوجــــد فــــروق داـل
 .لصالح القياس البعدىو المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة

بعــــض  ـفـــى الضــــابطةالبعــــدى للمجموعــــة و القبـلـــى ين ـفـــروق داـلـــة إحصــــائيا ـبـــين القياســــتوجــــد -٣
 .لصالح القياس البعدىو المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة

بعـض المتغـيـرات  ـفـى توجـد ـفـروق بـين القياســين البعـديين للمجـمـوعتين التجريبيـة والضــابطة فـى -٤
 .  المجموعة التجريبيةلصالحو ةالبدنية والمهارية فى الكرة الطائر

 فى للمجموعتين التجريبية والضابطة فىتوجد نسب تحسن في نتائج القياس البعدي عن القبلي  -٥
  . المجموعة التجريبيةلصالحو بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة

 -:مصطلحات البحث
 - :Blended Learningالتعلم المدمج  -

ليم تهدف الى مساعدة المتعلم على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة من خالل طريقة للتع"
الدمج بين اشـكال التعلـيم التقليديـة وبـين التعلـيم االلكترونـى بانماطـه المختلفـه داخـل قاعـات الدراسـة 

التعلم وجهـا لوجـه واشـكال مختلفـة مـن التقنيـات (كما انه مزيج هادف من وسائط التعلم , او خارجها
 )٤٧٥ : ١". (كحلول لتحسين التعلم واالداء) ديثةالح
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 - :Program Learning البرنامج التعليمي -

خطة يقوم المعلم باعدادها وتشمل االجراءات والمـواد التعليميـة الالزمـة لعرضـها مـن خـالل "
 "قناة من قنوات االتصال التعليمية

 :الدراسات السابقة 
) ١١ (م٢٠٠٨ عام Wiksten D.L. Patterson.Pي ويكستن دى الوباترسن ب: دراسة ] ١[ 

، "بعنــوان مقارنــة فعاليــة برنــامج بــالكمبيوتر والمحاضــرة التقليديــة فــي تعلــم التــدريب الرياضــي
 الدراســة المــنهج اســتخدمهــدفت الدراســة التعــرف علــى فعاليــة البرنــامج التعليمــي بــالكمبيوتر، 

 إســتخدام البرـنـامج -: ن أهــم النـتـائجوكــان مــ. طاـلـب) ٦٤( التجريـبـي واشــتملت العيـنـة عـلـى 
 .التعليمي بالكمبيوتر كان ذو فاعلية المقارنة بالتعليم بالطريقة التقليدية

فاعليــة الــتعلم المــدمج فــي إكســاب : بعنــوان) ٢(م ٢٠١٠ عــام حســن بــن مشــرفخديحــة دراســة  ] ٢ [ 
ثـــانوي بمدينـــة لطالبـــات الصـــف الثـــاني ال) Power Point(مهـــارات برنـــامج العـــروض التقديمـيــة 

التعــرف عـلـى فاعلـيـة اـلـتعلم المــدمج ـفـي إكســاب الطالـبـات مهــارات برـنـامج هــدفت الدراســة . الرـيـاض
العـــروض التقديميـــة كمـــا ســـعت إـلــي التعـــرف عـلــى الصـــعوبات الـتــي تواجـــه الطالـبــات عنـــد دراســـة 

الـبـة  ط)٣٩٤( الـمـنهج الوصــفي واشــتملت العيـنـة عـلـى الباحــث اســتخدم. برـنـامج العــروض التقديمـيـة
 التحصـيل ىوجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـ: وكـان مـن أهـم النتـائج. ى الثانوىمن الصف الثان

ً ـبـــين المجموعــــة الضــــابطة والتجريبـيـــة لصــــالح المجموعــــة التجريبـيـــة وبـنـــاءا عـلـــى النـتـــائج ىالدراســــ
 .مقررةالمتوصل إليها يمكن التوصية بضرورة تطبيق طريقة التعلم المدمج في المناهج الدراسية ال

تطــوير برـنـامج ـتـدريبى قــائم عـلـى :  بعـنـوان)٧ (م٢٠٠٨نهــى مصــطفى محمــد عــام : دراســة ] ٣[ 
التعلـــــيم المـــــدمج لتنميـــــة قـــــدرات المعلمـــــين بالمرحلـــــة الثانويـــــة علـــــى اســـــتخدام المســـــتحدثات 

 كيفـيــة تطـــوير برـنــامج ـتــدريبى ـقــائم عـلــى التعـلــيم هـــدفت الدراســـة التعـــرف عـلــى. التكنولوجـيــة
ة قــدرات المعلمــين علــى اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة، التعــرف علــى أثــر المــدمج لتنميــ

وفعالـيــة تطـــوير برـنــامج ـتــدريبى ـقــائم عـلــى التعـلــيم المـــدمج ـفــى تنمـيــة ـقــدرات المعلمـــين عـلــى 
 المــنهج التجريبــي واشــتملت العينــة علــى الباحــث اســتخدم. اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة

ليـــات التربيـــة فـــى تخصصـــات مختلفـــة بمدرســـة أســـيوط معلـــم ومعلمـــة مـــن خريجـــى ك) ٦٠(
 بــين ٠,٠٥يوجــد فــروق دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى :  وكــان مــن أهــم النتــائج.الثانويــة بنــات

متوســطى درجــات المجموعــة التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضــابطة فــى اختيــار التحصــيل 
 ـبــين ٠,٠٥مســـتوى المعرـفــى لصـــالح المجموعـــة التجريبـيــة، يوجـــد ـفــروق داـلــة إحصـــائيا عـنــد 

متوسطى درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة فى بطاقة األداء المهارى 
 .لصالح المجموعة التجريبية
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 :حراءات البحثإ
 -:منهج البحث 

استخدم الباحث المنهج التجريبى باستخدام التصميم التجريبى ذو القياس القبلى البعدى 
 . واالخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة البحثلمجموعتين احداهما تجريبية

 -: مجتمع وعينة  البحث
 حمـــود ـبــرغش الســـعدون المتوســـط بمدرســـة الســـادساشـــتمل مجتمـــع البحـــث تالمـيــذ الصـــف 

 وتـم .م٢٠١٦/٢٠١٧للعام الدراسي  تلميذ ١٤٥والبالغ عددهم المتوسطة منطقة العاصمة التعليمية 
تلميـذ بالصـف الســادس ) ٤٠(واشـتملت عـلـى عـدد العشـوائية  اختيـار عينـة البحـث بالطريـقـة العمديـة

إلجــــــراء الدراســــــة  تالمـيـــــذ) ١٠( عــــــدد ســــــحبـتـــــم و، م٢٠١٧/م٢٠١٦ للعــــــام الدراســــــى المتوســــــط 
تـم تقسـيمه إلـى مجمـوعتين قـوام كـل  تلميـذ) ٣٠( لتصبح عينة البحث األساسية عليهماالستطالعية 

) عيـنــة ممـيــزة (الســـادس بالصـــف تالمـيــذ) ١٠( باإلضـــافة إـلــى اختـيــار عـــدد ،تلمـيــذ) ١٥(مجموعـــة 
فى ) غير مميزة(لمعرفة داللة الفروق بينهن وبين عينة البحث االستطالعية الممثلة فى هذا البحث 

 . والجدول التالى يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث.االختبارات المستخدمة فى البحث الحالى
 ) ١(جدول 

 عينة البحث مجتمع وتصنيف

الدراسة  مجتمع البحث العينة األساسية

 االستطالعية
 عينة البحث

 مجموعة ضابطة مجموعة تجريبية

١٥ ١٥ ٣٠ ١٠ ١٤٥ 

 
قام الباحث بإجراء التجـانس بـين أفـراد عينـة البحـث األساسـية واالسـتطالعية فـى بعـض وقد 

 إرتفاع القامة –السن (المتغيرات التى قد يكون لها تأثير على المتغير التجريبى مثل متغيرات النمو 
 – القـدرة العضـلية –السـرعة االنتقاليـة  (المتمثلـة فـىالبدنيـة ، وبعـض المتغيـرات ) الـذكاء– الوزن –

  الكـــرة الطـــائرةوبعـــض المتغيـــرات المهاريـــة فـــى)  التـــوازن- الرشـــاقة – التوافـــق – الدقـــة –المرونـــة 
 اإلرســـال مـــن أســـفل –ًن معـــا  التمرـيــر مـــن أســـفل بالـيــدي–التمرـيــر مـــن أعـلــى لألمـــام (المتمثـلــة ـفــى 
 .)٢(، كما يوضحه جداول )المواجه أمامى
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 )٢(جـدول 

 فى المتغيرات المختارة قيد البحث)  االستطالعية–األساسية (تجانس عينة البحث 
 ٤٠= ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابى

االنحراف 
 المعيارى

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

 ٠,٤٨٢ ١٣,١٠ ٠,٦٢٣ ١٣,٢٠ سنة السن 

 ٠,٧٦١- ١٤٨,٠٠ ٢,٣٦٥ ١٤٧,٤٠ سم الطول
مو ٠,١٥٥- ٤٦,٥٠ ٢,١٣٠ ٤٦,٣٩ كجم الوزن

الن
 

 ٠,٦٥٧-  ٥٦,٥٠ ٢,٢٨٤  ٥٦,٠٠ درجة الذكاء المصور
 ٠,٥١١ ٦,٢٩ ٠,١٧٦ ٦,٣٢ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة
 ٠,٥٣٦ ٨,٠٠ ٠,٧٨٣ ٨,١٤ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 ٠,٨٦٥ ٣,٥٠ ٠,٦٩٤ ٣,٧٠ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة
 ٠,٣٠٨ ٥,٤٠ ١,١٣٢ ٥,٥٠ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 ٠,١٦٧- ٢٣,٥٠ ١,٦١٥ ٢٣,٣٨ ثانية الدوائر المرقمة التوافق
 ٠,٢٨٧- ٢٥,٠٠ ١,٢٥٤ ٢٥,١٢ ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 ٠,٢٥٧ ٢,٧٠ ٠,٥٨٤ ٢,٧٥ ثانية الوقوف على مشط القدم التوازن
 ٠,٥٧١- ٦,٧٥ ١,٣١٤ ٦,٥٠ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 ٠,٦١٠- ٨,٠٠ ١,٢٣٠ ٧,٧٥ درجة التمرير من أسفل باليدين إلى الحائط

رية
ها

الم
 ٠,٥٢٥ ١٢,٠٠ ١,٤٢٨ ١٢,٢٥ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

وبعــض معــدالت النمــو والــذكاء المصــور أن جميــع قــيم معــامالت اإللتــواء ل) ٢(يتضــح مــن الجــدول 
 أنهـــا ىأ) ٠,٣٤٢:  ٠,٨٩٩-(تراوحـــت مـــا بـــين المتغيـــرات البدنيـــة والمهاريـــة فـــى الكـــرة الطـــائرة قيـــد البحـــث 

 .مما يشير إلي إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في هذه المتغيرات) ٣±(تنحصر ما بين 
 :وسـائل وأدوات جمـع البيـانات

 األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث: ًأوال
 ).بالسنتيمتر(ارتفاع القامة  لقياس الرستامير  جهاز-

 .)بالكيلوجرام(الوزن  لتحديد طبي  ميزان-

 . ١ كرات طائرة مقاس رقم- ملعب كرة طائرة -
 .  أقماع تدريب- أطباق ملونة - شريط قياس -
 .        حائط تدريب– إيقاف  ساعة-

 . )٤(مرفق . حمد زكى صالحأعداد إاختبار الذكاء المصور : ًثانيا
تــم اســتخدامه فــي العديــد مــن الدراســات وهــو علــى درجــة عاليــة مــن الصــدق  هــذا االختبــار

 ويســتخرج للســنوالثـبـات والموضــوعية كـمـا أـنـه ـمـزود ببـيـان يحــدد وضــع التلمـيـذ بالنســبة إلقراـنـه تبـعـا 
 .  دقيقة لإلجابة عليه ٢٠ة ذكائه أو الدرجة المئوية وزمن االختبار نسب
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 :ةـالبدني االختبارات: ًثالثا

 االطــالع عـلـى المراجــع مــن خــاللتحدـيـد المتغـيـرات البدنـيـة واالختـبـارات الـتـي تقيســها  الباحــث بـقـام
 البدنيـة الخاصـةات جميـع الصـفات البدنيـة واالختبـارالعلمية المتخصصـة والدراسـات السـابقة وذلـك بحصـر 

المناسـبة لهـذا  أهـم الصـفات البدنيـة  لتحديـد)٢( مرفـق بها وتـم عرضـها علـى السـادة الخبـراء المتخصصـين
وجـدول ٪ فـأكثر، ٨٠ الباحـث بنسـبة ىوقـد ارتضـ )٣( مرفـق هاتقيسـالبحث وكذلك االختبارات البدنية التى 

 . راتالنسبة المئوية الختيار الخبراء لهذه االختبايوضح )  ٣ (
 )٣ (دولـج

 النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد الصفات البدنية وأهم االختبارات التى تقيسها 

 ١٠= ن

 االختبـارات البدنية الصفات البدنية م
عدد 

 الموافقين

النسبة 
 المئوية

 ٪١٠٠ ١٠ . متر من البدء العالى٣٠ العدو -

 السرعة  ١ ٪٦٠ ٦ .فضتر من البدء المنخم١٨اختبار عدو  -

 ٪٥٠ ٥ . متر من البدء المنخفض٥٠ العدو -

 ٪٦٠ ٦ .  الوثب العريض من الثبات-

 ٢ ٪١٠٠ ١٠ . الوثب العمودى لسارجنت-
القدرة العضلية 

 للرجلين
 ٪٧٠ ٧ .شمال/  ثالث حجالت يمين -

 ٪٢٠ ٢ . مرونة الفخذ-

 المرونة ٣ ٪١٠٠ ١٠              . ثنى الجذع لألمام من الوقوف-

 ٪١٠ ١ .المسافة األفقية للكوبرى -

 ٪٢٠ ٢  التصويب باليد على دوائر متداخلة-
 الدقــة ٤

 ٪٩٠ ٩  التصويب باليد على مستطيالت متداخلة-

 ٪٢٠ ٢ .ث) ١٠( الوثبة الرباعية -

 الرشاقة ٥ ٪٩٠ ٩ م ٤,٥ × ٣ جرى الزجزاجى بارو -
 ٪٣٠ ٣ . اللمس السفلى والجانبى-

 ٪٤٠ ٤ . نط الحبل-

 التوافق ٦ ٪١٠٠ ١٠ .  الدوائر المرقمة-
 ٪٣٠ ٣ . رمى واستقبال الكرات-

 ٪١٠٠ ١٠ . الوقوف على مشط القدم-
 التوازن ٧

 ٪٤٠ ٤ . عمل ميزان على مقعد سويدى-
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 أن النســـبة المئويـــة آلراء الخبـــراء فـــى المتغيـــرات البدنيـــة المرتبطـــة) ٣(يتضـــح مـــن جـــدول 
٪ فـأكثر ٨٠ نسـبة الباحـثوقـد ارتضـت ) ٪١٠٠ -٪ ١٠(بالمهارات قيد البحـث انحصـرت مـا بـين 

  -:ألهم المتغيرات البدنية، وفى ضوء ذلك تم قبول االختبارات البدنية التالية 
 )لقياس السرعة االنتقالية.                 ( متر من البدء العالى٣٠العدو  -١
 )لقياس القدرة العضلية للرجلين.              (ارجنت اختبار الوثب العمودى لس-٢
  )مرونة العمود الفقرى لقياس(    .  ثنى الجذع من لألمام من الوقوف  اختبار-٣
 )لقياس الدقة.  ( اختبار التصويب على المستطيالت المتداخلة-٤
 )التوافق لقياس(                  .       الدوائر المرقمة اختبار -٥
 )لقياس الرشاقة( .       ختبار الجرى الزجزاجى بطريقة بارو ا-٦
 )لقياس التوازن الثابت.                ( اختبار الوقوف على مشط القدم-٧
 : االختبارات المهارية: ًرابعا

 )لقياس التمرير من أعلى.       ( اختبار التمرير من أعلى على الحائط-

 )لقياس التمرير من أسفل.        (ائط اختبار التمرير من أسفل إلى الح-

 )لقياس اإلرسال من أسفل.               ( اختبار دقة اإلرسال من أسفل-

  ):المدمج(البرنامج التعليمي : ًخامسا

 :مراحل بناء البرنامج التعليمى المقترح باستخدام التعلم المدمج* 

 :الهدف العام للبرنامج -

اسـتخدام الحاسـب االلـى علـى تعلـم بعـض المهـارات االساسـية  البرنـامج بتـأثيرالتعرف علـى  
 .فى الكرة الطائرة

 :خطوات وضع البرنامج

ســلوب البرمجيــة الخطيــة كاحــد اســاليب الــتعلم المــدمج لتعلــيم عينــة أقــام الباحــث باســتخدام  
بقة وآراء مهارات الكرة الطائرة قيـد البحـث وفقـا للقـراءات النظريـة والدراسـات السـا) المبتدئات(البحث 

 : بإعداد االسطوانة التعليمية وفقا للخطوات التاليةالباحث قام, االساتذة المشرفات
تبعة تدريسها بالمدرسة تحديد مهارات الكرة الطائرة قيد البحث وذلك وفقا للخطة التعليمية الم -١

 – مهـارة التمريـر مـن اسـفل باليـدين معـا –مهارة التمرير من اعلـى لالمـام  (للصف السادس
 ).مهارة االرسال من اسفل مواجه امامى
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- ٥٣ -

 التدرج من السهل الى الصعب حيث الباحثتحديد نوع المادة التعليمية وتنظيمها حيث راع  -٢
 بالشــرح اـلـدقيق لكــل خطــوة مــن خطــوات المهــارة ـثـم وضــع ـتـدريبات خاصــة بتنمـيـة تـلـك ءـبـدا

 .المهارة

ة مــع اســتخدام لقطــات الفيــديو  الباحــث باســتخدام الصــور الثابتــة والتوضــيحية لكــل مهــارقــام -٣
 ايضـا مـا يجـب مراعاتـه عنـد الباحـثوقـد اوضـح , والصوت داخل الحاسب االلى لكل مهارة

 . فيها التلميذيقعاداء كل مهارة وذلك لتجنب االخطاء التى 

 : الباحث بكتابة البرنامج فى صورته االولية والذى يحتوى علىقام -٤

 .شرح كل خطوة من خطوات البرنامج -

 .ات خاصة لكل مهارة من المهاراتتدريب -

 .صور توضيحية للمهارات والتدريبات -

وقد اوضحت النتائج الى ) ١(ثم قام بعرض محتوى البرنامج على السادة الخبراء مرفق رقم  -٥
ـــــم مراجعتهــــــا واصــــــالحها كمــــــا وجــــــدت بعــــــض االلفــــــاظ  ـــــى ـت ـــــبعض النقــــــاط الـت التوصــــــل ـل

 .اظ اخرى مناسبةوالمصطلحات التى يصعب فهمها وتم استبدالها بالف

وتـم ادخـال الصـور والرسـوم ولقطـات ,  بعـد ذلـك بوضـع البرنـامج فـى صـورته النهائيـةقـامثـم  -٦
 Visualوادخالهـا للكمبيـوتر للتعامـل معـه مـن خــالل برنـامج الفيجـوال بيسـك , الفيـديو اليـه

Basicوبذلك اصبح البرنامج معد للتطبيق . 

 :إعداد مكونات البرنامج -

 لقطــات الفيــديو الخاصــة بــالنواحى الفنيــة والتعليميــة باســتخدام برنــامج ادوب تــم انتــاج ومعالجــة -
 .IBM والذى يعمل على االجهزة المتوافقة مع اجهزة Adobe Premiereبريمير 

 Adobe Photoتـم معالجــة الصــور وفصـلها وتلوينـهـا عــن طريـق برـنـامج ادوب فوـتـو شــوب  -

Shop 5.5بى. ام.  وتم حفظ هذه الصور بنوعية بى B.M.B والتى تصلح للعمل مع برنـامج 
 .Visual Basicالفيجوال بيسك 

 وتـم انتـاج ومعالجـة Scannerتم ادخال الصور والرسومات عـن طريـق اسـتخدام جهـاز سـكانر  -
 .Paint Brashالرسوم عن طريق برنامج بانت برش 

 وذلـــك لمناســـبة Word XPتـــم ادخـــال نصـــوص الشـــرح عـــن طريـــق برنـــامج ورد اكـــس بـــى  -
 .Visual Basicامه فى برنامج الفيجوال بيسك استخد
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- ٥٤ -

 باستخدام برنـامج الجيـت اديـو WAVتم انتاج ومعالجة ملفات الصوت وحفظها بنوعية الويف  -
Jet Audio وهى ملفات الصوت المتضمنة للشرح اللفظى وبعض ملفات الموسيقى المصاحبة 

 .لالداء وتمرينات التوافق

 :محتوى البرنامج -

ج باستخدام الحاسب االلى على بعض مهارات الكرة الطائرة من خالل المنهج يحتوى البرنام 
 .السادس المتوسط الصف تالميذالمقرر على 

 :تصميم البرنامج -

 وهـو برنـامج يقـوم بتصـميم البـرامج تحـت Visual Basic برنامج الفيجـوال بيسـك الباحث استخدم 
اءة عاليـــة مـــع الرســـومات والصـــور والخطـــوط  ويتميـــز بالتعامـــل بكفـــWindowsتشـــغيل نظـــام الوينـــدوز 

شاشــــات (باالضــــافة الــــى الصــــوت ويســــمح بــــادراج مكونــــات الوســــائط المتعــــددة علــــى شــــرائح الكترونيــــة 
نمـــوذج لوحـــدة تعليمـيــة للمجموعـــة التجريبـيــة باســـتخدام البرـنــامج التعليمـــى ) ٤(ويوضـــح جـــدول ) الكمبـيــوتر

 .والجدول التالي يوضح ذلك) ق٩٠(ة وزمن الوحدة التعليمي, باستخدام الحاسب االلى 
 

 ) ٤(جدول 

 التوزيع الزمنى لمكونات الوحدة التعليمية

 الزمن بالدقيقة مكونات الوحدة التعليمية م

 ق٥ اعمال ادارية ١

 ق٢٠ االحماء واالعداد البدنى العام ٢

 ق٣٠ االعداد البدنى الخاص ٣

 ق٣٠ )تطبيق محتوى الوحدة التعليمية(الجزء الرئيسى  ٤

 ق٥ الختام ٥

 ق٩٠ اجمالى زمن الوحدة التعليمية
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- ٥٥ -

 )٥(جدول 
 نموذج للوحدة التعليمية األولى

 :اليوم         األول :األسبوع
 تعليم مهارة االرسال من أسفل مواجه أمامى :  هدف الوحدة     ق٩٠:   الزمن

 األدوات األهداف السلوكية محتوى الوحدة التعليمية الزمن أجزاء

 عمالأ

 إدارية
 ق٥

 . تجهيز األدوات بالمعلب-

 .أخذ الغياب -

تعود التلميذ على النظام والقيادة يأن  -

 وتنفيذ األوامر وااللتزام

 الغياب دفتر

إلح
ا

م
واإل

ء 
ا

عام
 ال

ني
لبد

د ا
عدا

 

 ق٢٠

 . الجرى حول المعلب ألداء اإلحماء-
 .بأقصى سرعة فى آخر لفة  العدو-
ـــــالت الـــرجلين عمل اطـــاالت لعض) وقوف (-

 .ع والذراعين وباقى مفاصل الجسمذوالج
 .الوثب فى المكان بالقدمين) وقوف( -
ـلـف الـجـذع يـمـين ويـسـار بســرعة ) وـقـوف( -

ًواماما عاليا ً. 

 .انحناء هز الذراعين بالمرجحة) وقوف( -

ــات يأن  - ــذ أداء التمريـن ســـتطيع التلمـي
الـتــى تســـاعده عـلــى اكتســـاب الصـــفات 

بـطــة بمـهــارة االرـســال ـمــن البدنـيــة المرت

 اسفل 
كتسب التلميذ الـروح الرياضـية ي أن -

والتعـــــاون مـــــع زمالئهـــــا أثنـــــاء أداء 
 .التمرينات

ســــتعد التالميــــذ لتهيئــــة أجــــزاء ي أن -

ًالجســم جميعــا واحمــاء جميــع عضــالت 
الجسم والمفاصل حتى ال تتعرض لـالالم 

 .وحدوث إصابة

ملعب الكرة 
 الطائرة

نى
لبد

د ا
عدا

اإل
 

ص
خا

ال
 

 ق٣٠

 .جرى الزجزاجي حول االقماع) الوقوف( -

مـســك ـكــرة ) وقــوف الـقــدم اليمـنــى أمامــا ( -

التـــنس والتصـــويب علـــى دائـــرة مـــن الثبـــات 
 .والحركة 

ــل ) الوـقــوف فتحـــا  ( - الوـثــب ـمــع ـنــط الحـب

 .خمس مرات متتالية
 .رمى كرة طبية ألبعد مسافة) الوقوف  ( -
ــدم المفضـــلة ) الوـقــوف  ( - ــى مشـــط الـق عـل

 .ل وقت ممكنألطو

 .الجرى متعدد االتجاهات ) الوقوف   ( -
 .تبادل رفع الركبتين عاليا ) الوقوف ( -

 

تعــــرف التالميــــذ علــــى أجــــزاء يأن  -

جســـم المســـتخدمة أثنـــاء أداء مهـــارة 

 .االرسال من أسفل 
أن تستطيع التالميذ أداء التمرينات  -

 .الخاصة بمرونة الذراعين والرجلين 

ـات  أن تســتطيع التال- ـذ أداء تمريـن مـي
 .لتقوية الذراعين والرجلين 

 أن تشــــــــعر التالمـيــــــــذ بالـســــــــعادة -
 .والتشويق أثناء أداء التمرينات

 أن تشــــــــعر التالمـيــــــــذ بالـســــــــعادة -
والتـشـــــــويق أثـنـــــــاء أداء التمريـنـــــــات 
الزوجيــــة الخاصــــة باألعــــداد البــــدني 

 .الخاص

 كرات طبية

 أحبال مطاطة

 أقماع

 كرات تنس
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 )٥(تابع جدول 
 األدوات األهداف السلوكية محتوى الوحدة التعليمية الزمن اءأجز

ى 
يس

لرئ
ء ا

جز
ال

)
ية

يم
تعل

 ال
دة

وح
 ال

وى
حت

 م
بق

تط
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 ق٣٠

ـق مــاتم مشــاهدته فــى  - تقــوم التالميــذ تطبـي
البرمجية االلكترونية ومـن خـالل المحاضـرات 
النظرية والشرح التوضيحى من المعلمه علـى 

 :النحو التالى
 وقفة االستعداد  -
ً فـي منطقـة اإلرسـال مواجهـا تقف التلميـذة -

الرجـــــــل و   والـقــــــدمان متباعـــــــدتانللشـــــــبكة
 .المتقدمة عكس اليد الضاربة 

 ووزن الجسم مـوزع ًالركبتان مثنيتان قليال -
   .على القدمين بالتساوى

ـــد الـكـــرة إمســــاك -  للرجــــل الفخــــذ أمــــام بالـي
 . في ارتفاع الوسط او اقل قليالالخلفية

  .  ًتقريبا الكتف بارتفاع اليدب الكرة تقذف -
 ولألـمــام للخـلــف الضـــاربة اـلــذراع تـمــرجح  -

 ويـتم الوسط مستوى في الساقطة الكرة لتقابل
ــي الكـــرة ضـــرب ــي أســـفلها ـف  ويكـــون ، الخلـف
 ـبـاطن ـبـأعلى أو الـيـد براحــة أـمـا الـكـرة إرســال
 .اليد بقبضة أو الكف

تقوم التلميذة بمرجحة الـذراع خلفـا وانتقـال  -
 .سم على القدم الخلفية ثقل الج

 اـلــذراع الضـــاربة تـمــرجح لألمـــام و انتـقــال -
 بمجــرد مــا األماميــةثقــل الجســم علــى القــدم 

 .تلمس الذراع الضاربة الكرة 
ـد والكــف - ـذة الكــرة بمــؤخرة الـي  تلمــس التلمـي

يكــون ـفـي مســتوى الوســط بمجــرد مــا تســقط 
الكرة من اليد الممسكة بها  و اليـد الممسـكة 

 .رجح بالكرة ال تم
) المالمسـة (  تظل العين علـى الكـرة حتـى -

 .التالمس 
ـــذراع الضــــاربة ي - ـــذ بمرجحــــة اـل ـــوم التلمـي ـق

 .الشبكة) قمة(لالمام بمستوى حــــــــافـــــة 
 ينتـهــي ثـقــل الجســـم عـلــى الـقــدم االمامـيــة  -

 .ويتم التحرك لدخول للملعب

 
 

 :أهداف مهارية* 
 تعلمهطبق التلميذ وتنفذ ما ي أن -

 . أداء المهارةعند
 أن يتم تقييم التلميذ باستمرار -

 .ًتقييما صحيحا
 
 
 

ئرة
طا

 ال
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 ال
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 أداء تمرينات تهدئة لجميع أجزاء الجسم - ق٥

عتاد التلميذ على أداء تمرينات ي أن -
 .التهدئة بعد الدرس

ـــــــذة الشــــــــعور -  أن تكتســــــــب التلمـي
 .باالسترخاء والراحة النفسية

 بدون أدوات
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 : ة االستطالعيةـالدراس: ًسادسا
) ١٠ (عــددهم بــإجراء الدراســة االســتطالعية علــى عينــة البحــث االســتطالعية والباحــث قــام

 وحتى م٥/٢/٢٠١٧من  من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية وذلك في الفترة تالميذ
 -:واستهدفت التعرف على ما يلي م٩/٢/٢٠١٧
 .لبدنية المهارية المستخدمة في البحثمدى مالئمة االختبارات ا -١

 . عند تنفيذ التجربة األساسية للبحثالباحثالصعوبات التي قد تواجه  -٢
 .التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث -٣

 . بالمتغيرات قيد البحث على كيفية إجراء القياسات الخاصةينتدريب المساعد -٤
 .لالختبارات قيد البحث)  الثبات–لصدق ا(إجراء المعامالت العلمية  -٥

 :المعامالت العلمية المستخدمة: ًسابعا

 Validity حساب الصدق -١
تم حساب معامل صدق التمايز بتطبيق االختبارات البدنية والمهارية فـى الكـرة الطـائرة قيـد البحـث  

، وعيـنــة دس المتوســـطالســـا بالصـــف تالمـيــذ) ١٠(عـلــى عيـنــة الدراســـة االســـتطالعية غـيــر الممـيــزة وعـــدده 
 .يوضح ذلك  )٦( ، وجدول الممارسين للكرة الطائرة تالميذ) ١٠(مميزة وعدده 

  )٦( جـدول 
داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطى القياسين للمجموعتين المميزة وغير المميزة فى بعض 

 المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث
وحدة  المتغيــرات مميزةالغير  المجموعة المميزة

 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس
 "ت"قيمة 

 *٨,٦٩٩ ٠,٣١٢ ٦,٤٦ ٠,٢٢٧ ٥,٦٩ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 *٨,٨٤٠ ٠,٧٨٣ ٨,١٠ ٠,٨٣٤ ١٠,٤٢ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة
 *٩,٢٢٩ ٠,٦٤٩ ٣,٥١ ٠,٥٢٧ ٥,٢٨ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة
 *٧,٢٣٣ ١,٢٧١ ٥,٥٠ ٠,٨٠٩ ٨,٠٠ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 *٥,٩٨١ ١,٩٥٣ ٢٣,١٦ ١,٨٤٩ ١٩,٤٧ ثانية الدوائر المرقمة التوافق
 *٧,٥٠٨ ٢,٢٣٦ ٢٥,٩٨ ١,٦٩٢ ٢١,١٥ ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 *٦,٩١٥ ٠,٣٥٢ ٢,٤٧ ٠,٧٠٥ ٣,٧٢ ثانية ى مشط القدمالوقوف عل التوازن 

 *٦,٣٧٥ ١,١٤٣ ٦,٥٠ ٠,٨٦٩ ٨,٦٠ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 *٥,٨٢٦ ١,٢٥٢ ٧,٧٥ ١,٢٨٧ ١٠,١٥ درجة التمرير من أسفل باليدين إلى الحائط

رية
ها

الم
 *٧,٩٢٨ ١,٣٥٤ ١٢,٥٠ ٢,٢٠١ ١٧,٢٠ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

  ٠,٠٥دال عند مستوى                     * ٢,٠٩٣= ٠,٠٥عند مستوى الجدولية ) ت(قيمة 

 ١٠= ٢ن=١ن
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 ـبــين المجموعـــة ٠,٠٥ًوجـــود فـــروق داـلــة إحصـــائيا عـنــد مســـتوى )  ٦( يتضـــح مـــن جـــدول 
قيـد البحـث، المتغيرات البدنية والمهارية فـى الكـرة الطـائرة بعض مميزة فى الالمميزة والمجموعة غير 

 .ذه االختبارات فيما وضعت من أجله إلى صدق همما يشير
 Reliability الثبـاتمعامل حسـاب  -٢

  بإيجاد معامـل الثبـات لالختبـارات البدنيـة والمهاريـة فـى الكـرة الطـائرة قيـد البحـثالباحث قام 
 االستطالعيةالبحث  عينة أفرد على Retest - Testٕاعادة التطبيق و  تطبيق االختبارعن طريق
ــــى ، م١٣/٢/٢٠١٧ وذـلــــك ـفــــى الفـتــــرة مـــــن الســـــادس المتوســـــط بالصـــــف مـيــــذتال )١٠(وقوامهـــــا  إـل

 ثم إيجـاد معامـل االرتبـاط بـين لتطبيق األولاظروف نفس  أيام وتحت ثالثةوبفارق .م ١٥/٢/٢٠١٧
 .)٧ (ل كما يوضحه جدوالتطبيقين األول والثانى،

  )٧( دول ـج
 يرات البدنية والمهاريةفى بعض المتغمعامل الثبات بين التطبيقين األول والثانى 

  فى الكرة الطائرة قيد البحث
 التطبيق الثانى التطبيق األول

 المتغيــرات
وحدة 

 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

معامل 

 االرتباط

 *٠,٧٢٩ ٠,٢٢٣ ٦,٣١ ٠,٢١١ ٦,٤٦ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 *٠,٧٣٥ ٠,٧٧٢ ٨,٢١ ٠,٧٨٣ ٨,١٠ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 *٠,٨٠٢ ٠,٦٣٧ ٣,٦٦ ٠,٦٤٩ ٣,٥١ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة

 *٠,٧١٩ ١,٣٤٦ ٥,٧٥ ١,٢٧١ ٥,٥٠ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 *٠,٧٦٦ ١,٨٧٤ ٢٣,١١ ١,٩٥٣ ٢٣,١٦ ثانية الدوائر المرقمة التوافق

 *٠,٨١٣ ٢,١٩٨ ٢٥,٢٤ ٢,٢٣٦ ٢٥,٩٨ ثانية اجى بطريقة باروالجرى الزجز الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 *٠,٨٢٥ ٠,٢٧٩ ٢,٥٦ ٠,٣٥٢ ٢,٤٧ ثانية الوقوف على مشط القدم التوازن 

 *٠,٧٨٩ ١,١٢٥ ٠,٦٧٥ ١,١٤٣ ٦,٥٠ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 *٠,٧٤٦ ١,٢١٦ ٠,٨٠٠ ١,٢٥٢ ٧,٧٥ درجة التمرير من أسفل باليدين إلى الحائط

رية
ها

الم
 *٠,٧٩١ ١,١٣٨ ١٢,٧٥ ١,٣٥٤ ١٢,٥٠ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

  ٠,٠٥دال عند مستوى *                         ٠,٦٣٢= ٠,٠٥الجدولية عند مستوى " ر " قيمة 
 

 بين نتـائج ٠,٠٥ًوجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا عند مستوى  ) ٧( يتضح من جدول  
ى فـى بعـض االختبـارات البدنيـة والمهاريـة فـى الكـرة الطـائرة قيـد البحـث حيـث التطبيقين األول والثـان

تلك االختبارات قيد  مما يشير إلى ثبات ،)٠,٨٢٥ : ٠,٠,٧٢٩(بين  تراوحت معامالت االرتباط ما
 .البحث

 ١٠= ن
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 :إجراءات تنفيذ تجربة البحث

 :القياس القبلي
ث فــى االختـبـارات  البدنـيـة ، المهارـيـة ـقـام الباحــث ـبـإجراء القياســات القبلـيـة عـلـى عيـنـة البحــ  

 .م٢٢/٢/٢٠١٧ وحتىم٢٠/٢/٢٠١٧، خالل الفترة من داخل فناء المدرسة 
 

 :تطبيق البرنامج التعليمي المدمج
إلـى برنـامج ) قيد البحـث(قام الباحث بتحويل البرنامج التعليمي المقترح لتعليم مهارات كرة الطائرة  

 وشـــبكة المعلومـــات الدولـيــة ـلــتعلم التالمـيــذ C.Dانات مدمجـــة الكتروـنــي ليتثـنــى تحميـلــه عـلــى اســـطو
القاعــة الـتـى ـتـم إعــدادها لهــذا الغــرض مــن خــالل ـتـوفير شــبكة أجهــزة الحاســب اآلـلـى متصــلة داخــل 

وذلـك فـى . بشبكة المعلومات الدولية حتى يتثنى للتالميذ التعلم مـن خـالل هـذه الفصـول اإللكترونيـة
 .م٢٣/٣/٢٠١٧ وحتى م٢٧/٢/٢٠١٧الفترة من 

 

 :القياس البعدي
قام الباحث بإجراء القياس البعدي فـى بـنفس الطريقـة والظـروف التـى تـم أخـذ القيـاس القبلـي   

 .م٢٨/٣/٢٠١٧، ٢٧فيها وذلك للوقوف على تقنين القياسات وذلك بتاريخ 
 

 : المعالجات اإلحصائيـة: ًثامنا
والـذى يشـتمل علـى ) SPSS(اعية  الباحث حزمة البرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماستخدم 

 :المعالجات التالية
 . االنحراف المعيارى-  . المتوسط الحسابى-
  . معامل االلتواء-   . الوسيط–
 ".ت" اختبار -  . معامل االرتباط-
 . نسب التحسن–
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 :عـرض ومناقشـة النتائـج

 :عرض النتائج: ًأوال
 

  )٨( دول ـج
 ى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبيةداللة الفروق اإلحصائية بين متوسط

  فى بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث
 ١٥= ن

 القياس البعدى القياس القبلى
 المتغيــرات

وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 

 *٩,٣٠٠ ٠,٢٣٤ ٥,٦٤ ٠,٢٠٣ ٦,٤١ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 *٩,٩٠٣ ٠,٥٨٧ ١٠,٤٢ ٠,٥٥٦ ٨,٢٨ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 *٩,٦١٦ ٠,٥٣٩ ٥,٨٠ ٠,٥٤٥ ٣,٨٣ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة

 *٦,٥٦٨ ٠,٥٨٢ ٧,٧٥ ١,١٤٢ ٥,٥٠ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 *٧,٣٦٢ ٠,٩٣٧ ٢١,٣٢ ٠,٦١٠ ٢٣,٥٢ انيةث الدوائر المرقمة التوافق

 *٧,٩٩٧ ٠,٧٩٨ ٢٣,١٤ ١,٠٣٣ ٢٥,٩٣ ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 ٨,٩٣٨ ٠,٣٦٩ ٣,٨٧ ٠,٣٧١ ٢,٦٢ ثانية الوقوف على مشط القدم التوازن 

 *٤,٧٩٦ ٠,٧٤٨ ٨,٠٠ ١,١٤٢ ٦,٢٥ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 *٤,٣٣٦ ٠,٥١٦ ٩,٢٥ ١,١٨٧ ٧,٧٥ درجة  من أسفل باليدين إلى الحائطالتمرير

رية
ها

الم
 *٧,٦٤٢ ٠,٨٣٩ ١٥,٥٠ ١,٣٥٢ ١٢,٢٥ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

  ٠,٠٥دال عند مستوى                          * ٢,١٤٥= ٠,٠٥عند مستوى الجدولية ) ت(قيمة 

 
 اتـبــين متوســـط ٠,٠٥توى داـلــة إحصـــائيا عـنــد مســـد ـفــروق ووجـــ)  ٨ (يتضـــح مـــن جـــدول 

ـفــى بعـــض االختـبــارات البدنـيــة والمهارـيــة ـفــى الكـــرة  التجريبـيــة ة للمجموعــــيــة والبعدـيــة القبلاتالقياســـ
  .الطائرة قيد البحث ولصالح القياسات البعدية
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  )٩( دول ـج

 داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة

 غيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث فى بعض المت

 ١٥= ن

 القياس البعدى القياس القبلى
 المتغيــرات

وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 "ت"قيمة 

 *٢,٥٣١ ٠,٣١٤ ٦,١١ ٠,١٩٥ ٦,٣٦ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 *٦,١١٦ ٠,٤٧٩ ٩,٦١ ٠,٧٣٢ ٨,١٨ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 *٤,٨٤٧ ٠,٤٢٣ ٥,٠٠ ٠,٩١٠ ٣,٧٠ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة

 *٢,٣٦٥ ٠,٨٢٥ ٦,٧٠ ١,٢٥٦ ٥,٧٥ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 *٢,١٨١ ٠,٨٤٢ ٢٢,٨١ ١,١٤٨ ٢٣,٦٤ ثانية الدوائر المرقمة التوافق

 *٤,٨٠٩ ٠,٧٣٦ ٢٤,٠٣ ١,٠٩٩ ٢٥,٧٣ ثانية جى بطريقة باروالجرى الزجزا الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 *٢,٦١٩ ٠,٣٤٨ ٢,٩٦ ٠,٣٩٨ ٢,٥٩ ثانية الوقوف على مشط القدم التوازن 

 *٢,٧٦٢ ٠,٧٢٧ ٧,٥٠ ١,١٤٣ ٦,٥٠ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 ١,٣٩٠ ٠,٤٩٣ ٨,٢٥ ١,٢٥٢ ٧,٧٥ درجة التمرير من أسفل باليدين إلى الحائط

رية
ها

الم
 *٣,٠٤٩ ٠,٧٢١ ١٣,٧٥ ١,٣٥٤ ١٢,٥٠ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

  ٠,٠٥دال عند مستوى                          * ٢,١٤٥= ٠,٠٥عند مستوى الجدولية ) ت(قيمة 

 
 اتـبــين متوســـط ٠,٠٥داـلــة إحصـــائيا عـنــد مســـتوى د ـفــروق ووجـــ)  ٩ (يتضـــح مـــن جـــدول 

ـفــى بعـــض االختـبــارات البدنـيــة والمهارـيــة ـفــى الكـــرة  ضـــابطةال ة للمجموعــــيــة والبعدـيــة القبلاتالقياســـ
الطائرة قيد البحث ولصالح القياسـات البعديـة، مـا عـدا مهـارة التمريـر مـن أسـفل باليـدين إلـى الحـائط 

  .٠,٠٥فهى غير دالة عند مستوى 
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  )١٠( دول ـج
تجريبية والضابطة فى داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات القياسين البعديين للمجموعتين ال

 بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث 

 ١٥= ٢ن= ١ن

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتغيــرات

وحدة 
 ٢ع±  ٢َس ١ع±  ١َس القياس

 قيمة

 "ت  " 

 *٦,٤٦٣ ٠,٣١٤ ٦,١١ ٠,٢٣٤ ٥,٦٤ ثانية م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 *٥,٧٥٧ ٠,٤٧٩ ٩,٦١ ٠,٥٨٧ ١٠,٤٢ سم الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 *٦,٢٨٨ ٠,٤٢٣ ٥,٠٠ ٠,٥٣٩ ٥,٨٠ سم ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة

 *٥,٦٠١ ٠,٨٢٥ ٦,٧٠ ٠,٥٨٢ ٧,٧٥ درجة التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 *٦,٣٧٠ ٠,٨٤٢ ٢٢,٨١ ٠,٩٣٧ ٢١,٣٢ ثانية الدوائر المرقمة التوافق

 *٤,٤١٥ ٠,٧٣٦ ٢٤,٠٣ ٠,٧٩٨ ٢٣,١٤ ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 *٩,٦٦٢ ٠,٣٤٨ ٢,٩٦ ٠,٣٦٩ ٣,٨٧ ثانية الوقوف على مشط القدم التوازن 

 *٥,١٦٣ ٠,٧٢٧ ٧,٥٠ ٠,٧٤٨ ٨,٥٠ درجة التمرير من أعلى على الحائط

 *٨,٣٠١ ٠,٤٩٣ ٨,٢٥ ٠,٥١٦ ٩,٢٥ درجة ليدين إلى الحائطالتمرير من أسفل با

رية
ها

الم
 *٨,٥١٩ ٠,٧٢١ ١٣,٧٥ ٠,٨٣٩ ١٥,٥٠ درجة دقة اإلرسال من أسفل 

  ٠,٠٥دال عند مستوى                          * ٢,٠٤٥= ٠,٠٥عند مستوى الجدولية ) ت(قيمة 

 
 اتين متوســطبــ ٠,٠٥داـلـة إحصــائيا عنــد مســتوى د فــروق ووجــ)  ١٠ (يتضــح مــن جــدول 

البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة فى بعض االختبارات البدنية والمهارية فـى الكـرة  ينالقياس
  .الطائرة قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية
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 ) ١١ (دول ـج

 والضابطة نسب تحسن القياس البعدى عن القبلى للمجموعتين التجريبية 
 مهارية فى الكرة الطائرة قيد البحثبعض المتغيرات البدنية والفى 

 الضابطةالمجموعة  المجموعة التجريبية 

 المتغيرات
 بعدى قبلى

نسب 
 ٪التحسن

 بعدى قبلى
نسب 
 ٪التحسن

 ٤,٠٩ ٦,١١ ٦,٣٦ ١٣,٦٥ ٥,٦٤ ٦,٤١ م من البدء العالى٣٠العدو  السرعة

 ١٧,٤٨ ٩,٦١ ٨,١٨ ٢٥,٨٥ ١٠,٤٢ ٨,٢٨ الوثب العمودى لسارجنت القدرة

 ٣٥,١٤ ٥,٠٠ ٣,٧٠ ٥١,٤٤ ٥,٨٠ ٣,٨٣ ثنى الجذع من لألمام من الوقوف المرونة

 ١٦,٥٢ ٦,٧٠ ٥,٧٥ ٤٠,٩١ ٧,٧٥ ٥,٥٠ التصويب على المستطيالت المتداخلة الدقة

 ٣,٦٤ ٢٢,٨١ ٢٣,٦٤ ١٠,٣٢ ٢١,٣٢ ٢٣,٥٢ الدوائر المرقمة التوافق

 ٧,٠٧ ٢٤,٠٣ ٢٥,٧٣ ١٢,٠٦ ٢٣,١٤ ٢٥,٩٣ الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة

ية
بدن

ال
 

 ١٤,٢٩ ٢,٩٦ ٢,٥٩ ٤٧,٧١ ٣,٨٧ ٢,٦٢ الوقوف على مشط القدم التوازن 

 ١٥,٣٨ ٧,٥٠ ٦,٥٠ ٣٦,٠٠ ٨,٥٠ ٦,٢٥ التمرير من أعلى على الحائط

 ٦,٤٥ ٨,٢٥ ٧,٧٥ ١٩,٣٦ ٩,٢٥ ٧,٧٥ التمرير من أسفل باليدين إلى الحائط

رية
ها

الم
 ١٠,٠٠ ١٣,٧٥ ١٢,٥٠ ٢٦,٥٣ ١٥,٥٠ ١٢,٢٥ دقة اإلرسال من أسفل 

وجود فروق فى نسـب التحسـن بـين متوسـطات القياسـين البعـديين  ) ١١( يتضح من جدول 
للمجموعتين التجريبية والضابطة فى بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطـائرة قيـد البحـث 

 .ولصالح المجموعة التجريبية
 

 :مناقشـة النتائـج
داللــة الفــروق اإلحصــائية بــين متوســطى القياســين القبلــى والبعــدى تــائج الخاصــة بمناقشــة الن

   للمجموعة التجريبية فى بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث
 بين ٠,٠٥ وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )١٠(،)٩(،)٨( الجداول أرقام يتضح من

والبعدية للمجموعة التجريبية فى بعض االختبارات البدنيـة والمهاريـة فـى متوسطات القياسات القبلية 
حـيـث كــان القـيـاس القبـلـي  لالختـبـارات البدنـيـة . الكــرة الطــائرة قـيـد البحــث ولصــالح القياســات البعدـيـة

لقــدرة وا, ) ٥,٦٤(والقيــاس البعــدى ) ٦,٤١ (القيــاس القبلــى) م مــن البــدء العــالى٣٠العــدو (الســرعة 
ثنـــى (المرونـــة , ) ١٠,٤٢(والقيـــاس البعـــدى ) ٨,٢٨ (القيـــاس القبلـــى) مـــودى لســـارجنتالوثـــب الع(
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التصـويب (الدقـة , ) ٥,٨٠(والقيـاس البعـدى ) ٣,٨٣(القياس القبلـى ) الجذع من لألمام من الوقوف
الــدوائر (التوافــق , ) ٧,٧٥(والقيــاس البعــدى ) ٥,٥٠(القيــاس القبلــى ) علــى المســتطيالت المتداخلــة

الجــرى الزجزاجــى بطريـقـة (الرشــاقة , ) ٢١,٣٢(والقـيـاس البعــدى ) ٢٣,٥٢( القـيـاس القبـلـى )المرقمــة
) الوقــوف عـلــى مشــط الـقــدم(الـتــوازن , ) ٢٣,١٤(والقـيــاس البعــدى ) ٢٥,٩٣(القـيــاس القبلــى ) بــارو

وحيــث كــان القيــاس القبلــى لالختبــارات المهاريــة , ) ٣,٨٧(القيــاس البعــدى ) ٢,٦٢(القيــاس القبلــى 
ــى الحـــائطالتمريـــ  التمريـــر مـــن أســـفل ، و) ٨,٠٠(وكـــان القيـــاس البعـــدي ) ٦,٢٥ (ر مـــن أعلـــى عـل

 فقـد دقـة اإلرسـال مـن أسـفل، و) ٩,٢٥(والبعـدي ) ٧,٧٥(  فكـان القيـاس القبلـي باليدين إلى الحائط
 ).١٥,٥٠(والبعدي ) ١٢,٢٥(كان القياس القبلي 

لـــوجى بأســـلوب التعلـــيم المـــدمج  هـــذه النتـــائج إلـــى اســـتخدام المـــدخل التكنوالباحـــث ويعـــزو 
واالستفادة من الوسائط المتعددة والحاسب اآللى والتكنولوجيا الحديثـة المتطـورة فـى عـرض المعـارف 
والمعلومات المرتبطة بمهارات الكرة الطـائرة مـن تطـور تـاريخى ونـواحى فنيـة وتعليميـة وأخطـاء فنيـة 

ة والمتحركــة ومقــاطع مــن الفيــديو وطــرق تصــحيحها وتــدريبات فــى شــكل جــذاب مــن الصــور الثابتــ
وتــوفير التغذيــة الراجعــة مــن خــالل البرنــامج التعليمــى المــدمج التــى تــم اســتخدامه علــى المجموعــة 
التجريبية وما يحتوى من وسائط ساهمت فى تنمية التعلم الـذاتى والتفكيـر العلمـى االيجـابى واسـتثارة 

 ممــا يزيــد الحمــاس فــى المتعلمــينســرعة وقــدرة حــواس المــتعلم وســير العمليــة التعليميــة وفقــا لرغبــة و
 . لمهارات الكرة الطائرة قيد البحثم وسرعة تعلمهيننفوس المتعلم

إلـــى أهميـــة   ) ٨ ()م٢٠٠١( " وفيقـــة مصـــطفى ســـالم" ويتفـــق ذلـــك مـــع مـــا أشـــارت بـــه 
اســتخدام وســائط االتصــال التعليميــة مثــل األجهــزة كمعينــات ســمعية وبصــرية كوســائل مســاعدة فــى 

ية التعليم والتعلم وتنوع مجـاالت الخبـرة للمـتعلم، ممـا يـؤدى بـدوره إلـى امتـداد فـرص الـتعلم مـدى عمل
الحياة، وتقليل جهد المتعلم وزيادة تأثير التعليم وتعلم أكبر عـدد ممكـن فـى أقـل وقـت وجهـد، وكـذلك 

 )١١٦ : ٤١(. تحسين أداء المتعلمين من خالل تفاعلهم مع األجهزة والمواد التعليمية
 سبب تقدم المجموعة التجريبية فى القياس البعـدى إلـى احتـواء البرنـامج علـى الباحثرى يو 

المتعلمــين التكنولوجيــا الحديثــة المالئمــة لطبيعــة هــذا البحــث، حيــث ســاعد ذلــك علــى إثــارة اهتمــام 
  عـلـى ـبـذل الجهـد ـفـى اـلـتعلم وعــدم الشـعور بالمـلـل، وـكـذلك يســاعد التعلـيم الـمـدمج ـفـى خـلـقوتحفـزهم

، باإلضافة إلـى اسـتخدام التطبيـق والتحليل والمقارنة لدى المتعلمينالمزيد من القدرات العقلية كالنقد 
العملـــى المباشـــر وذلـــك بعـــد مشـــاهدة البرمجيـــة والـــربط بـــين الفـــيلم والمهـــارة المعطـــاة داخـــل الوحـــدة 

يـة وعمليـة خبـرات نظر مـن مشـاهدة وتعلمالتعليمية وبمـا يوحيـه البرنـامج المعـد بالرسـوم المتحركـة للمـ
 اســتغالل الحــد األقصــى مــن اليجابـيـة، كمــا تـتـيح فرصــة للمــتعلم المشــاركة افهــى ـبـذلك تـتـيح للمــتعلم

 . الوقت المتاح للعملية التعليمية
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والتـى توصـلت ) ٢(م ٢٠١٠ عـام حسن بن مشـرفخديحة ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من  
 بـين المجموعـة الضـابطة والتجريبيـة ى التحصـيل الدراسـىفـوجود فروق ذات داللـة إحصـائية نتائجها إلى  

أـنـه والـتـى جــاءت نتائجهــا ) ٧ (م٢٠٠٨نـهـى مصــطفى محـمـد عــام  ودراســة. لصــالح المجموعــة التجريبـيـة
 ـبـــين متوســــطى درجــــات المجموعــــة التجريبـيـــة ودرجــــات ٠,٠٥يوجــــد ـفـــروق داـلـــة إحصــــائيا عـنـــد مســــتوى 

رفى لصالح المجموعة التجريبيـة، يوجـد فـروق دالـة إحصـائيا المجموعة الضابطة فى اختيار التحصيل المع
 بــين متوســطى درجــات المجموعــة التجريبيــة ودرجــات المجموعــة الضــابطة فــى بطاقــة ٠,٠٥عنــد مســتوى 

 .األداء المهارى لصالح المجموعة التجريبية
 ـفـى والضــابطةنســب تحســن القـيـاس البـعـدى عــن القبـلـى للمجـمـوعتين التجريبـيـة مناقشــة نـتـائج 

 بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة قيد البحث
 نســـب التحســن بــين القـيــاس القبلــى والبعــدى للمجموعـــة )١١(،)١٠ (ىظهــرت نتــائج جــدولأ

التجريبـيـة والضــابطة فــى اختـبـارات المهــارات البصــرية ومســتوى اداء بعــض المهــارات االساســية فــى 
 :ت الى ما يلىحيث اشار, الكرة الطائرة بنسب متفاوتة 

بلغـت نسـبة التحسـن للمجموعـة التجريبيـة فـى ) م مـن البـدء العـالى ٣٠العـدو (فى اختبار السـرعة  •
/ القبـلـى  (  وللمجموعــة الضــابطة ـفـى القـيـاس, ) ١٣,٦٥( قيـمـة ـقـدرها ) البـعـدى/ القبـلـى(القيـاس 

  )٤,٠٩(قيمة قدرها ) لبعدىا
غـــت نســـبة التحســـن للمجموعـــة التجريبـيــة فـــى بل) الوـثــب العمـــودى لســـارجنت (فـــى اختـبــار القـــدرة  •

/ القبـلـى ( وللمجموعــة الضــابطة ـفـى القـيـاس , ) ٢٥,٨٥(قيـمـة ـقـدرها ) البـعـدى/ القبـلـى ( القيـاس 
  )١٧,٤٨(قيمة قدرها ) البعدى 

بلغت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية ) ثنى الجذع من لألمام من الوقوف (فى اختبار المرونة  •
القبلـى ( وللمجموعة الضابطة فـى القيـاس , ) ٥١,٤٤(قيمة قدرها ) البعدى/ ى القبل( فى القياس 

  )٣٥,١٤(قيمة قدرها ) البعدى / 
بلـغـــت نســــبة التحســــن للمجموعــــة ) التصــــويب عـلـــى المســــتطيالت المتداخـلـــة (ـفـــى اختـبـــار الدـقـــة  •

 فى القياس وللمجموعة الضابطة, ) ٤٠,٩١(قيمة قدرها ) البعدى/ القبلى ( التجريبية فى القياس 
  )١٦,٥٢(قيمة قدرها ) البعدى /القبلى(
القبلـى ( بلغت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية فى القيـاس ) الدوائر المرقمة(فى اختبار التوافق  •

قيمـة قـدرها ) البعـدى / القبلى( وللمجموعة الضابطة فى القياس ،)١٠,٣٢(قيمة قدرها ) البعدى/ 
)٣,٦٤( 
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بلغت نسبة التحسن للمجموعـة التجريبيـة فـى ) ى الزجزاجى بطريقة بارو الجر(فى اختبار الرشاقة  •
/ القبلـــى (وللمجموعـــة الضـــابطة فـــى القيـــاس , ) ١٢,٠٦(قيمـــة قـــدرها ) البعـــدى/القبلـــى(القيـــاس 
  )٧,٠٧(قيمة قدرها ) البعدى 

بلـغــت نســـبة التحســـن للمجموعـــة التجريبـيــة ـفــى ) الوـقــوف عـلــى مشـــط الـقــدم (ـفــى اختـبــار الـتــوازن  •
/ القبلــى ( وللمجموعــة الضــابطة فــى القيــاس, ) ٤٧,٧١(قيمــة قــدرها ) البعــدى/ القبلــى (لقيــاس ا

  )١٤,٢٩(قيمة قدرها ) البعدى 
فـى اختـبـار التمرـيـر ـمـن أعـلـى عـلـى الحــائط بلـغـت نســبة التحســن للمجموعــة التجريبـيـة ـفـى القـيـاس  •

) البـعـدى/ القبلـى ( لقيـاس وللمجموعـة الضـابطة ـفـى ا, ) ٣٦,٠٠(قيمـة ـقـدرها ) البعـدى/ القبلـى (
  )١٥,٣٨(قيمة قدرها 

فـى اختـبـار التمريـر ـمـن أســفل باليـدين إـلـى الحــائط  بلغـت نســبة التحســن للمجموعـة التجريبـيـة ـفـى  •
/ القبـلـى ( وللمجموعــة الضــابطة ـفـى القـيـاس , ) ١٩,٣٦(قيـمـة ـقـدرها ) البـعـدى/ القبـلـى ( القيـاس 
  )٦,٤٥(قيمة قدرها ) البعدى 

/ القبلى (  ة اإلرسال من أسفل  بلغت نسبة التحسن للمجموعة التجريبية فى القياسفى اختبار دق •
قيمة قدرها ) البعدى / القبلى ( وللمجموعة الضابطة فى القياس , ) ٢٦,٥٣(قيمة قدرها ) البعدى

)١٠,٠٠(  . 

 سبب تقـدم المجموعـة التجريبيـة عـن المجموعـة الضـابطة إلـى اسـتخدام برنـامج الباحث ويعزو
لتعلم المدمج والذى تم إعـداده مـن خـالل برمجيـة معـدة لهـذا الغـرض ومـا شـملته مـن طـرق متنوعـة ا

ووســائل إيضــاح كافيــة للمتعلمــين باإلضــافة إلــى النمــاذج المصــورة والمتحركــة والتــى توضــح األداء 
ظيـف الصحيح لمهارات الكرة الطائرة والخطوات التى تتبع ألداء هذه المهارات وكذلك القدرة على تو

المعلومـــات والمعـــارف والـــربط بينهمـــا إلتقـــان األداء الحركـــى ممـــا يســـهم بدرجـــة كبيـــرة فـــى تحســـين 
المستوى الرقمى وتقليل األخطاء، كما أن له تأثير ايجابى على زيادة اهتمام دافعيـة المتعلمـين نحـو 

علــى جــذب الــتعلم مــع عــدم إغفــال الفــروق الفرديــة، كمــا أن الــتعلم المــدمج بمختلــف أنواعــه يعمــل 
ٕاالنتباه واثارة اهتمام المتعلمين ومساعدتهم على اكتساب الخبرات التعليمية وبقاء أثر التعلم وتوافرها 
فى أى وقت وأى مكان، مما يحقق أهداف التعلم للمتعلمين، هذا باإلضافة إلى ما تحتويه البرمجية 

ء  وأداء مهــارى وأخطــامــن عــرض واـفـى لمســتوى التحصــيل المعرـفـى ومــا يحتوـيـه مــن ـتـاريخ وـقـانون
 .فنية وكيفية إصالحها

 .تتحقق صحة فروض البحثوبذلك  
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 :ا1ستخ0صات والتوصيات

 :اإلستخالصات : ًأوال
بنــاء علــى مــا أظهرتــه نتــائج البحــث وـفــى حــدود العينــة واإلجــراءات تــم التوصــل إلــــــى 

  -:االستخالصات التالية 
 الـــتعلم المـــدمج تـــأثيرا إيجابيـــا فـــي تعلـــم المهـــارات  يـــؤثر البرنـــامج التعليمـــي المقتـــرح باســـتخدام-١

 . الكرة الطائرة  لدى أفراد المجموعة التجريبية لعبةل) قيد البحث(األساسية 
تـأثير إيجابيـا فـى تعلـم ) الشـرح وأداء نمـوذج( يؤثر البرنامج التقليـدى باسـتخدام أسـلوب األوامـر -٢

 .لدى أفراد المجموعة الضابطة  الطائرة الكرةلعبةل) قيد البحث(بعض المهارات األساسية 
 ـيــؤثر البرـنــامج التعليمـــى المقـتــرح باســـتخدام اـلــتعلم المـــدمج ـتــأثير إيجابـيــا أفضـــل مـــن البرـنــامج -٣

فــى تعلــم بعــض المهــارات األساســية ) الشــرح وأداء نمــوذج(التقليــدى باســتخدام أســلوب األوامــر 
 .الكرة الطائرة لعبة ل) قيد البحث(

 اسـتخدم الـتعلم المـدمج علـى المجموعـة الضـابطة التـى اسـتخدمة التجريبية التـى  تفوق المجموع-٤
الطريقـة التقليدـيـة ممـا ـيـدل علـى فاعلـيـة اسـتخدام اـلـتعلم المـدمج عـلـى تعلـم بـعـض مهـارات الـكـرة 

 .الطائرة 
 اســتخدم اـلـتعلم الـمـدمج عـلـى المجموعــة الضــابطة الـتـى اســتخدم تـفـوق المجموعــة التجريبـيـة الـتـى -٥

يقـة التقليديـة فـى نسـب التحسـن بـين القياســين البعـديين فـى تعلـم بعـض المهـارات األساســية الطر
 .الكرة الطائرة  لعبةل) قيد البحث(

 :  التوصيـات:ًثانيا
  لمـا تالميـذلل ضرورة تطبيق البرنامج المقترح باستخدام التعلـيم المـدمج فـى تعلـم مهـارات أخـرى -١

 ).الطالب/ المعلم(لى للطرفين تتطلبه المهارات الحركية من تواجد فع
العمــل عـلــى إنتــاج العدـيــد مــن األـفــالم التعليميــة المـعــدة بالرســوم المتحرـكــة باســتخدام الحاســـب  -٢

ــيم فـــى األنشـــطة الرياضـــية والحركيـــة المختلفـــة بصـــفة عامـــة بالتعـــاون مـــع الخبـــراء  اآلـلــى للتعـل
 .والمتخصصين فى تكنولوجيا التعليم

ين ـفـــى ـبـــرامج الحاســــب اآلـلـــى عــــن طرـيـــق إقامــــة الـنـــدوات االســــتفادة مــــن خـبـــرات المتخصصــــ-٣
والمحاضــرات والــدورات التدريبيــة التــى تســاهم فــى توعيــة البــاحثين بأهميــة اســتخدام تكنولوجيــا 

 .التعليم فى التعلم وكيفية تصميم هذه البرامج
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 :المراجع العربية
ى تعلم بعض مهارات الجودو تأثير برنامج مقترح بإستخدام الكمبيوتر عل : )٢٠٠٢ (خالد فريد عزت -١

لطالب كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية 
 . للبنين ، جامعة المنصورة الرياضية

التقديمية   فاعلية التعلم المدمج في إكساب مهارات برنامج العروض:)٢٠١٠(خديجة حسن بن مشرف  -٢
)PowerPoint (رسالة ماجستير غير  بمدينة الرياضى الثانوىف الثانلطالبات الص ،

 .منشورة، كلية التربية الرياضية، الرياض
 تصميم موقع تعليمى لمسابقات الميدان والمضمار للمبتدئين باستخدام ):٢٠٠٨(رانيا محمد حسين سعيد  -٣

 للصحة المؤتمر االقليمى الرابع للمجلس الدولى, إنتاج علمى , شبكة المعلومات الدولية 
, المجلد الرابع , والتربية البدنية والترويح والرياضة والتعبير الحركى لمنطقة الشرق االوسط 

 )٨ص . جامعة االسكندرية, كلية التربية الرياضية للبنين 
األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويم، مركز :محمد صبحي حسانين، حمدي عبد المنعم -٤

 .م١٩٩٧اهرة، الكتاب للنشر، الق
, مركز الكتاب للنشر ,  مناهج التربية الرياضية):م ١٩٩٩(مكارم حلمى ابو هرجه ومحمد سعد زغلول  -٥

 .القاهرة ,٢٩ص 
, دار الرياض للنشر , الجزء الثانى ,  وسائل وتقنيات التعليم ) :٢٠١٠(مندور عبدالسالم فتح اهللا  -٦

 )٥٧ص . السعودية
رنامج تدريبى قائم على التعليم المدمج لتنمية قدرات المعلمين تطوير ب: )٢٠٠٩( نهى مصطفى محمد -٧

بالمرحلة الثانوية على استخدام المستحدثات التكنولوجية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
 .التربية، جامعة أسيوط

ص . ريةاالسكند, منشأة المعارف , الجزء الثانى ,  تكنولوجيا التعليم والتعلم):٢٠٠١(وفيقة مصطفى سالم  -٨
١٩١( 
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