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  ـ التعریف بالبحث ١
  :المقدمة وأھمیة البحث  ١ـ  ١
یتمیز عصرنا الحالي بأنھ عصر التكنولوجیا المتقدمة والمعلومات واالنفجار      

مة علمیة وتكنولوجیة دفعت بالمختصین للبحث عن المعرفي مما أدى إلى توالد أنظ
أفكار جدیدة الستثمار معطیات ھذا العصر وتقنیاتھ في تحقیق أھداف محددة ، السیما 

في المیادین المختلفة السیما المجال الریاضي  اتإن التطور. في التربیة الریاضیة 
، إذ مارسھا اإلنسان  ومنھا لعبة رفع األثقال التي تعد من أقدم الفعالیات الریاضیة

ومن األھداف  .)١(بشكل عفوي عن طریق رفع األحجار والصخور للدفاع عن النفس
تعلم الطلبة  كلیات التربیة الریاضیةالتعلیمیة المھمة للمناھج الدراسیة في كافة 

وصوال  المتاحة الوسائل واألسالیب العلمیة والتكنولوجیةالمھارات الحركیة، باستخدام 
أفكار تنادي وقد برزت  .نجاح العملیة التعلیمیة ف المطلوب لمساعدة واإلى الھد

ثرھا العدید من األسالیب على إ د في طرائق وأسالیب التدریس تكونتبضرورة التجدی
د واالتجاھات الحدیثة في محاولة لالرتقاء بالعملیة التعلیمیة ، ومن أھم مظاھر التجدی

التعلیم متمثلة بالحاسوب كأحد ابرز ) وجیاتكنول(التي ظھرت في اآلونة األخیرة 
وبرزت البرامج التفاعلیة كمنافس قوي في تعلم المھارات الحركیة إذ  . )٢(مظاھرھا

حواسھ وزیادة دافعیتھ ة إنھا تعمل على إشراك الطالب في الدرس من خالل استثار
ة وبیان وتفاعلھ مع المھارة التي یراد تعلمھا وتوضیح األجزاء الصعبة من المھار

ممیزات عالیة في األداء  یة للمھارة، وبذلك یصل الطالب آلىاألخطاء الشائعة والفن
وھى األداء السریع والدقیق وقلة )  ٢٠٠٧نبیل محمود ( المھاري كما یشیر 

الحركات وانسیابیتھا وكذالك ثبات مستوى األداء  ذالمحاوالت الخاطئة وسھولة تنفی
" إلى ) Patricia 2000(    وفي ھذا الصدد تشیر. )١(ة واالستعداد للمتغیرات الطارئ

                                                 
)  ١٩٨٥، مطبعة جامعة الموصل ، موصل ال: (  ٢ج، النظریة والتطبیق في رفع األثقال ودیع یاسین محمد ؛  ) 1(

  . ٢١ص
، دار الفكر العربي ، القاھرة : ( تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القرن الحادي والعشرون إبراھیم عبد الوكیل ؛  ) 2(

  . ٢٠٠ص)  ١٩٨٨
  .٢٠٠٧البحث مستل من رسالة الماجستیر للطالب نبراس علي لطیف لسنة * 
العراق ،دیالى ،مطبعة المتنبي ( ١ط:  م الحرك الریاضیة والنفسیة والمعرفیةمعالنبیل محمود شاكر ؛ ) ١(
  ٨٣ص)٢٠٠٧،
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إن دور البرامج التفاعلیة تتعاظم حین یتعلق األمر بتعلم المھارة الحركیة في درس 
 في ضوء ذلك تأتي أھمیة البحث كونھ محاولة الستخدام . )٢("التربیة الریاضیة 

في ریاضة  عة النترھم في تعلم مھارة رفبرنامج تفاعلي بالحاسوب من شأنھ أن یس
رفع األثقال لطالب كلیة التربیة الریاضیة بأسلوب یسمح للطالب بالتفاعل مع المحتوى 
التعلیمي ویخرجھ من دور المستمع إلى دور المشارك في عملیة التعلم ، وبذلك یقل 

لذا فان  .لى أداء افضل في تعلم المھارة الجھد المبذول من قبل المدرس والوصول إ
أساس توظیف " حاسوب إلى التعلیم لیس لكونھ تقنیة مساعدة فحسب بل علىإدخال ال

جدید للتقنیات ولھ دور كبیر في تطویر النظام التربوي وما یضم من مناھج وطرائق 
  . )٣("تدریس ولھ تأثیر مباشر على تكامل وتطویر شخصیة الطالب 

  : مشكلة البحث  ٢ـ  ١
فĄĄي ریاضĄĄة رفĄĄع  ي تعلĄĄم مھĄĄارة رفعĄĄة النتĄĄرالمتبĄĄع فĄĄ إن األسĄĄلوب ونالحĄĄظ البĄĄاحث   

األثقال یعتمد على مصدر واحد للتعلم وھو مĄدرس المĄادة الĄذي یعتمĄد األسĄلوب المتبĄع 
وعلى الĄرغم مĄن اإلیجابیĄات . من خالل شرح وعرض المھارة دون مشاركة للطالب 

نھĄĄا التĄĄي یحتویھĄĄا ھĄĄذا األسĄĄلوب إال أن ھنالĄĄك أسĄĄالیب حدیثĄĄة تسĄĄتخدم التكنولوجیĄĄا وم
إذ یعتمد علیھ من خالل اإلمكانیĄات التĄي یحتویھĄا فĄي تسĄھیل عملیĄة الĄتعلم . الحاسوب 

لĄذا   .وطریقة إیصال المادة العلمیة إلى الطالب دون معوقĄات بمĄا یĄوفر الوقĄت والجھĄد
ارتĄĄأى الباحĄĄث إعĄĄداد برنĄĄامج تفĄĄاعلي بالحاسĄĄوب یتضĄĄمن عرضĄĄا مفصĄĄال ومعĄĄززا 

بمĄا یĄؤمن الĄتحكم فĄي مشĄاھدة  الفنĄي لرفعĄة النتĄروالحركĄة لĄألداء بالصوت والصĄورة 
مĄن خĄالل األداء لمرات عدیĄدة وتغذیĄة راجعĄة فوریĄة واكتسĄاب األداء الفنĄي الصĄحیح 

الطالب في عملیة التعلم  لیكĄون محĄور العملیĄة  یشاركالمعلومات داخل البرنامج تتابع 
  .یا الحدیثةالتعلیمیة بدال من دوره كمتلقي ومستمع فقط باستخدام التكنولوج

  : أھداف البحث  ٣ـ  ١
ĄĄتعلم األداء المھĄĄوب لĄĄاعلي بالحاسĄĄامج تفĄĄداد برنĄĄإع ĄĄة ـĄĄي لرفعĄĄیل المعرفĄĄاري والتحص

  لدى طالب المرحلة األولى  بكلیة التربیة الریاضیة  النتر
لĄدى  وب في األداء المھĄاري لرفعĄة النتĄرالتعرف على أثر البرنامج التفاعلي بالحاس_ 

  .ولى بكلیة التربیة الریاضیةطالب المرحلة األ
 ب فĄي التحصĄیل المعرفĄي لرفعĄة النتĄرـ التعرف على أثĄر البرنĄامج التفĄاعلي بالحاسĄو

  .لدى طالب المرحلة األولى بكلیة التربیة الریاضیة
  :فروض البحث  ٤ـ  ١

) المھĄĄĄاري ( ـĄĄĄ وجĄĄĄود فĄĄĄروق معنویĄĄĄة بĄĄĄین االختبĄĄĄارات القبلیĄĄĄة والبعدیĄĄĄة فĄĄĄي األداء 
  .جریبیة والضابطة ولصالح االختبارات البعدیة للمجموعة الت

                                                 
-: (American Education The Effects of Interactive Program on basic skills Patricia ;     )2( 

Research Jaurnal , Florida     ,2000)p35 .  
سوب في تنمیة بعض المھارات الجغرافیة لدى طالبات الصف األول جنان حسین عطا ؛ فاعلیة استخدام الحا )٣(

  . ٢٠ص)  ٢٠٠٢، كلیة التربیة األساسیة ، رسالة ماجستیر جامعة دیالى :( المتوسط 
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البعدیĄة للمجمĄوعتین الضĄابطة ) المھĄاري( ـ وجود فروق معنویة في اختبĄارات األداء 
  .والتجریبیة ولصالح المجموعة التجریبیة 

البعدیĄة بĄین المجموعĄة ) المعرفیĄة ( ـ وجود فروق معنویة في االختبارات التحصĄیلیة 
  .    لصالح المجموعة التجریبیة الضابطة ووالتجریبیة 

  :مجاالت البحث  ٥ـ  ١
جامعĄة / كلیĄة التربیĄة الریاضĄیة / طالب المرحلة األولĄى : المجال البشري  ١ـ  ٥ـ  ١

  دیالى 
  ٣/  ١ولغایĄĄة              ٢٠٠٩/ ١١/  ١٥الفتĄĄرة مĄĄن  : المجĄĄال الزمĄĄاني  ٢ـ  ٥ـ  ١
/٢٠١٠  .  
قاعĄة رفĄع / التربیĄة الریاضĄیةالحاسĄبات فĄي كلیĄة  مختبĄر: المجĄال المكĄاني  ٣ـ  ٥ـ  ١

  .التربیة الریاضیة  في كلیة األثقال 
  :              تحدید المصطلحات  ٦ـ  ١
ھĄĄو برنĄĄامج تعلیمĄĄي معĄĄد بالحاسĄĄوب یجمĄĄع عناصĄĄر الوسĄĄائل : البرنĄĄامج التفĄĄاعلي  -

لĄتعلم مĄن یعمل على استثارة الطالب وشد اكبر عدد ممكĄن مĄن حواسĄھ نحĄو اددة  المتع
خĄĄالل المحتĄĄوى التعلیمĄĄي للبرنĄĄامج التفĄĄاعلي بشĄĄكل یكĄĄون للطالĄĄب فرصĄĄة الĄĄتحكم فĄĄي 

  . )١(محتوى وسیر المعلومات داخل البرنامج كل حسب سرعتھ وإمكانیتھ
عبارة عن تنظیم شامل متكامل عناصره المدرس والطالب وفكر :  التعلیم  اتكنولوجی -

یب العمل وأنماطھ وانساق إدارتھ وما یستخدم في كل من یعایش العملیة التعلیمیة وأسال
" ذلك من األدوات واألجھزة ویعمل كĄل ھĄذا النظĄام بمكوناتĄھ بأسĄلوب متنĄاغم اعتمĄادا

على حقĄائق عملیĄة صĄحیحة نابعĄة مĄن نتĄائج بحĄوث عملیĄة فĄي كĄل المیĄادین المتصĄلة 
  .  )٢(بالعملیة التعلیمیة

  الباب الثاني
  :دراسات نظریة  ١ـ  ٢
  :أھمیة تكنولوجیا التعلیم في التربیة الریاضیة  ١ـ  ١ـ  ٢
التربیة الریاضیة إحدى فروع التربیة التي تأثرت بتكنولوجیا التعلیم على حد سواء      

أسوة بباقي أصناف التربیة العامة ، ذلك لما للتربیة الریاضیة من عالقة مباشرة 
لم البایو میكانیك وعلم النفس بالعدید من العلوم مثل علم الحركة وعلم التشریح وع

  .وغیرھا من العلوم األخرى والتي تتأثر یومیا بالحقائق العلمیة الحدیثة 
إذ كلما زادت القدرة على اآلخذ بتلك الحقائق زاد التقدم في مجĄال التربیĄة الریاضĄیة    

بیĄة وقد أشارت العدید من الدراسĄات إلĄى أھمیĄة إدخĄال تكنولوجیĄا التعلĄیم فĄي التر.  )٣(

                                                 
(1) Mohnsen , Bonnie ; Using Technology in physical Education , 3 rd edition : ( Montague , 
Hillsdale press , 2001)p.23. 

)  ٢٠٠٠، مركز الكتاب للنشر ، القاھرة : (  ١ط،تكنولوجیا التعلیم في التربیة الریاضیةعبد الحمید شرف ؛   (2)
  . ١٨ص

   ٣٢ص)  ٢٠٠٠، مركز الكتاب للنشر، القاھرة (  ١ط،الریاضیة تكنولوجیا التعلیم في التربیة عبد الحمید شرف ؛    )3(
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إن اسĄتخدام التكنولوجیĄا فĄي تعلĄم ) " Larry Kats 2004(إذ یشĄیر الĄى  الریاضĄیة ،
  .)٤("جھد ـیر من الوقت والـالمھارات الریاضیة قد ساعد في التعلم واختصر الكث

وھذا ما أكدت علیھ نتائج مؤتمر الجمعیة الوطنیة الریاضیة والتربیة البدنیة      
إذ أدرجت معیار استخدام مدرس التربیة الریاضیة ، ) (Aahperd 2001األمریكیة 

للتكنولوجیا الحدیثة في درس التربیة الریاضیة المتمثلة ببرامج الحاسوب وخدمات 
االنترنیت والطرائق واألسالیب الحدیثة في الدرجة الرابعة من األھمیة من مجموع 

  . )٥(عشرة معاییر ینبغي توفرھا في درس التربیة الریاضیة النموذجي 
إن دور تكنولوجیا التعلیم یزداد و یتعاظم " إلى) 2005عصام عبد الخالق ( ویشیر     

فĄĄي التعلĄĄیم الحركĄĄي ممĄĄا یتضĄĄمنھ مĄĄن خصĄĄائص و متطلبĄĄات بدنیĄĄة وحركیĄĄة وعقلیĄĄة 
ونفسیة عدیدة للوصول إلى درجة اإلتقان واإلبĄداع فĄي تطĄویر ھĄذه الجوانĄب المختلفĄة 

  . )٦("الھدف المطلوب ورفع كفاءتھا وفاعلیتھا لتحقیق 
  : استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة  ٢ـ  ١ـ  ٢
ھĄĄو تمكĄĄین المĄĄتعلم مĄĄن " بĄĄان المقصĄĄود بالعملیĄĄة التعلیمیĄĄة )  ١٩٨٢زیĄĄدان ( یؤكĄĄد   

وتتضĄĄمن مجموعĄĄة مĄĄن ، الحصĄĄول علĄĄى االسĄĄتجابات المناسĄĄبة والمواقĄĄف المالئمĄĄة 
وھĄĄذه الوسĄĄائل مĄĄاھي إال عبĄĄارة عĄĄن الطرائĄĄق والوسĄĄائل المسĄĄتخدمة فĄĄي تلĄĄك العملیĄĄة 

وسائط تثیر المتعلم وتوجھ عملیاتھ التعلیمیة ویمكن معرفة مدى نجاح ھذه الوسائط من 
خĄالل مĄا تثیĄره مĄن فاعلیĄة المĄتعلم وتوصĄلھ إلĄى االسĄتجابات والمواقĄف التĄي تتماشĄى 

فیة فلĄو استعرضĄنا مĄا تĄراه المĄدارس الفلسĄ .وخطة التربیة واألھĄداف الموضĄوعة لھĄا 
التربویة بھذا الشأن نرى أن ھناك تباینا في اآلراء بھذا الخصوص ولكن الرأي الغالĄب 

المĄدخل المعرفĄي " فأصĄحاب، یمیل إلى استخدام التقنیات الحدیثة في العملیة التعلیمیĄة 
، الذین یؤكدون على البنیة المعرفیة ویعتبرونھا األساس ومن دونھا ال یحĄدث أي تعلĄم 

ارتبĄاط الوسĄائل واألدوات التعلیمیĄة بالبیئĄة التعلیمیĄة یؤكĄد ویزیĄد مĄن فھم أیضا بĄدون 
فھĄĄي مĄĄن أكثĄĄر " أمĄĄا المدرسĄĄة السĄĄلوكیة.  )١("عملیĄĄة اكتسĄĄاب المعĄĄارف والمھĄĄارات

المدارس التي أكدت عل التعلم واالشتراط اإلجرائي واھتمامھا بتشكیل السلوك وتعدیلھ 
وتؤكĄد .  )٢("زیز السلوك المرغوب فیĄھ والتأكید على برمجة المھارات والمحتوى وتع

اسĄĄتخدام الوسĄĄائل والتقنیĄĄات وتعتبرھĄĄا مĄĄن العوامĄĄل "المدرسĄĄة السĄĄلوكیة أیضĄĄا علĄĄى 

                                                 
   (4)      Larry Katz ; The Interactive sports CD-ROM-Amutimedia Tool for the coach and 

University of NorthFlorida , 2004 Journal of sport Teahnologv Research Centre)Teacher : (
.p 16 .  
   (5)     Smith band klatt , R , Standards for  lnitiel praq rams in  physical  Education 
Teacher Edueation :(National Association For  Sport and Physical Education An 
Association OF The American Alliance  For Heaith,Physical Edueation,Reereation and 
Dance(AAHPERD),October 2001)p.12.   

  . ١٠ص)  ٢٠٠٥، ة المعارف منشا، القاھرة : (  ٢ط،  التدریب الریاضي نظریات وتطبیقاتعصام عبد الخالق ؛  (6) 
  . ١٢٣ص)  ٢٠٠٢، دار الشروق ، عمان : (  أسالیب تدریس الدراسات االجتماعیةالسكران محمد ؛  )1(
  . ٩٨ص)  ٢٠٠٢، دار المسیرة للنشر ، عمان : (  ١ط،طرائق التدریس العامة توفیق احمد ومحمد محمود ؛ -  ) 2(
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وأكĄدت أیضĄا علĄى مخاطبĄة الحĄواس فĄي عملیĄة . )٣("الفاعلة في زیادة الĄتعلم والتعلĄیم 
ارتباطĄا أحĄدثت كلمĄا كانĄت أكثĄر " نĄاء الĄتعلمفالحواس المسĄتخدمة أث. تعلیم المجردات 

بĄĄین الخبĄĄرة المخزونĄĄة والخبĄĄرة الجدیĄĄدة وتكĄĄرار عĄĄرض المثیĄĄرات تتحĄĄول الصĄĄورة 
ومĄĄن ھنĄĄا نالحĄĄظ إن نجĄĄاح العملیĄĄة التعلیمیĄĄة  )٤("تĄĄدریجیا مĄĄن المحسĄĄوس إلĄĄى المجĄĄرد

وان ، ولجمیع المھارات یتوقف على استخدام الحواس واستثمارھا بأعلى درجة ممكنة 
أمĄا حاسĄتا الشĄم والĄذوق رغĄم ) اللمس ، السمع ، ر البص( أكثر الحواس استخداما ھي 

أھمیتھما فاستخدامھا محدود نسبیا إال في اختصاصات معینة مثل التعرف علĄى المĄواد 
نسĄĄبة مĄĄا   )١(ونالحĄĄظ مĄĄن خĄĄالل الجĄĄدول ، الكیمیائیĄĄة وفĄĄي مجĄĄال الصĄĄحة والتغذیĄĄة 

  .یتعلمھ الطالب من خالل الحواس
  )١(جدول 

  )عن محمد محمود(واس المستخدمة أثناء التعلمیبین النسبة المئویة للح
 اللمس السمع البصر األھداف

 ـ %٢٥ %٧٥ معرفة علمیة
 %٦٥ %١٠ %٢٥ مھارات

  : البرامج التفاعلیة  ٤ـ  ١ـ  ٢
البĄĄرامج التفاعلیĄĄة تطبیĄĄق حĄĄدیث مĄĄن تطبیقĄĄات اسĄĄتخدام الحاسĄĄوب فĄĄي العملیĄĄة       

   .)١() ٢٠٠٠الفار ( یف الذي أورده وكما موضح في الشكل وفق التصن، التعلیمیة 
نمĄĄوذج للĄĄتعلم یكĄĄون للطالĄĄب الĄĄدور األساسĄĄي فĄĄي " فیعرفھĄĄا بأنھĄĄا ) ٢٠٠٣فریĄĄد (أمĄĄا  

، التعلم من خĄالل السĄیر الĄذاتي عبĄر البرنĄامج الĄذي تتĄوفر فیĄھ صĄور متحركĄة جذابĄة 
مع مراعاة باإلضافة إلى تزوید البرنامج بتعلیقات فوریة ، ألوان براقة ، لقطات فیلمیة 

  .)٢("أن تتیح للطالب التقدم في سرعتھ الخاصة وبأشراف المدرس 
  :فاعلیة البرامج التفاعلیة في تعلم المھارات الحركیة   ٥ـ  ١ـ  ٢
تحتĄوي البĄرامج التفاعلیĄة علĄĄى خصĄائص وممیĄزات یمكĄĄن أن ترقĄى بعملیĄة تعلĄĄم       

  المھارات الحركیة وضمن المحاور اآلتیة 
ھو عملیة تكرار التصور الذاتي اإلرادي لخط سیر حركة ریاضĄیة :ھنيالتدریب الذ-١

معینة اعتمادا علĄى السĄمع والرؤیĄا واإلحسĄاس بالحركĄة والزمĄان والمكĄان دون األداء 
  .)٣(الفعلي لھا وھو أحد الطرق الحدیثة المستخدمة لتحسین العملیة التعلیمیة والتدریبیة 

                                                 
    . ٣٥ص)  ٢٠٠٠، دار المسیرة للنشر ، عمان : (  ١ط،  تعلیمیةتصمیم وانتاج الوسائل المحمد محمود ؛   )3(

  . ٩١ص. محمد محمود ؛المصدر السابق)4  (
  . ٢٠٠ص. إبراھیم عبد الوكیل الفار ؛ مصدر سبق ذكره  )1(

Rationale for the study of comprehenove Health Education and (2)     Fred M.Hechinger ; 
: (New Jersey,2002) p.56. nphysical Educatio  

ص ) ٢٠٠٥جامعة دیالى،ب م ، (  :حقائق ومفاھیم  –التطور والتعلم الحركي  –علم الحركة  نبیل محمود شاكر ؛ ) 3(
٧٩.  
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، ات التĄي یحصĄل علیھĄا الفĄرد نتیجĄة أداء معĄین المعلومĄ" وتعني : التغذیة الراجعةـ ٢
  .)٤("ركي للمھارات ـین التعلم الحـوان أحد أھم وظائف التغذیة الراجعة یكمن في تحس

وھو النشاط الفكري لĄدى الطالĄب الخĄاص بالعملیĄات العقلیĄة التĄي : المجال المعرفيـ ٣
یĄĄة مĄĄن قĄĄوانین تعمĄĄل علĄĄى تنمیĄĄة خبĄĄرات وزیĄĄادة معلومĄĄات الطالĄĄب بالمعرفĄĄة العلم

  .)٥(ومعلومات وحقائق ونظریات ومفاھیم وقواعد
تمتĄĄاز البĄĄرامج التفاعلیĄĄة بتنĄĄوع المثیĄĄرات المقدمĄĄة للطالĄĄب والتĄĄي : تعĄĄدد الحĄĄواسـ  ٤

واحد أھĄم ھĄذه الحĄواس المرتبطĄة ، من حاسة في نفس الوقت  أكثرتساعد على إشراك 
إذ ، تي لھا أھمیĄة كبیĄرة فĄي الĄتعلم وال، بتعلم المھارات بالبرامج التفاعلیة حاسة النظر 

إن مشĄĄاھدة الطالĄĄب لعĄĄرض المھĄĄارات علĄĄى ھیئĄĄة صĄĄور وأشĄĄكال ورسĄĄوم والمسĄĄار 
الحركĄĄي للمھĄĄارات باإلضĄĄافة إلĄĄى تأشĄĄیرات تĄĄدل علĄĄى أجĄĄزاء الحركĄĄة ولقطĄĄات لĄĄألداء 

یĄؤدي بالطالĄب إلĄى فھĄم ) بطĄئ ـ اعتیĄادي ـ سĄریع(المھاري وبسرعة عĄرض مختلفĄة 
  . واستیعاب الحركة

إن للتغییĄĄر فĄĄي سĄĄرعة عĄĄرض المھĄĄارة أھمیĄĄة كبیĄĄرة فĄĄي  الĄĄى وتجĄĄدر اإلشĄĄارة ھنĄĄا     
إذ یتĄĄیح للطالĄĄب ، ) Slow Motion(إدراك الحركĄĄة وخصوصĄĄا العĄĄرض البطĄĄيء 

الفرصĄĄة فĄĄي مشĄĄاھدة الحركĄĄة بتفاصĄĄیلھا وأجزائھĄĄا وھĄĄذا مĄĄا ال یĄĄوفره الĄĄتعلم بĄĄالنموذج 
عبĄد (                       رض البطĄيء یشĄیر وفĄي أھمیĄة العĄ، ) التعلم التقلیدي ( الحي 

إلى إن مشĄاھدة الطالĄب ألداء المھĄارة بصĄیغة العĄرض البطĄيء )  ٢٠٠٠الستار ضمد 
وتعطĄĄي معلومĄĄات دقیقĄĄة حĄĄول األداء وحĄĄول ، وضĄĄوحا للطالĄĄب  أكثĄĄرتكĄĄون صĄĄورة 

  .)١(النتیجة ویحاول الوصول إلیھا عن طریق التدریب والتمرین
، البرامج التفاعلیة خاصیة تكرار المشاھدة والعرض ألكثر من مĄرة تتیح : التكرار ـ ٥

إذ یمكĄĄن إعĄĄادة الشĄĄرح أو مشĄĄاھدة أداء المھĄĄارة ألي عĄĄدد مĄĄن المĄĄرات وبĄĄنفس الجĄĄودة 
  . بدون أن یتعرض البرنامج للتعب أو الملل وھذا ما ال یوفره النموذج الحي 

ة تقلیدیĄة بĄنفس الشĄكل یĄؤدي شĄرح وعĄرض المھĄارات بصĄور: التشویق والدافعیةـ  ٦
والطریقĄĄة إلĄĄى بĄĄث الملĄĄل للطالĄĄب وفقĄĄدان الحمĄĄاس وقلĄĄة التشĄĄویق ممĄĄا یĄĄؤدي إلĄĄى قلĄĄة 

  .انتباھھ لشرح المھارات من المدرس مما یؤدي بالتالي إلى ضعف في األداء 
وان أي عمĄĄل یقĄĄوم بĄĄھ . )٢(ویعĄĄد مبĄĄدأ التشĄĄویق واإلثĄĄارة أحĄĄد عوامĄĄل الĄĄتعلم الحركĄĄي   

  .)٣(أن یتقن إال بوجود إثارة أو رغبة في العملاإلنسان ال یمكن 
والبرامج التفاعلیة تتخطى ھذا الروتین عن طریق تنĄوع مصĄادر الĄتعلم بĄین لقطĄات    

فیلمیة وصور وأصوات ونصوص وحركة وامتزاج ھذه العوامل في ما بینھا باإلضافة 

                                                 
  . ٩١ص. یعرب خیون ؛المصدر السابق  )4( 
  . ٢ص)  ٢٠٠٣ ، مجلة المعلم: ( مجاالتھا  –األھداف السلوكیة تصنیفھا ، علي محمد عوادي مدخلي   )5( 
دار الفكر ، عمان : (  ١ط،  فسیولوجیا العملیات العقلیة في الریاضة تحلیل ـ تدریب ـ قیاسعبد الستار ضمد ؛   ) 1(  

  . ٣٢ص)  ٢٠٠٠، للطباعة 
  . ٢٠ص)  ١٩٨٩، دار الكتب للطباعة ، بغداد : (  علم الحركة التعلم الحركيوجیھ محجوب ؛   (2)
)  ٢٠٠٠، مؤسسة الوراق ، عمان : (  ١ط،  م الحركة في المجال الریاضيـأسس عل؛ مروان عبد المجید   (3)
  . ٢١١ص



  ناظم كاظم جواد. د.أ                    ٢٠١٠لسنة  كانون االول. مجلة الفتح . العدد الخامس واالربعون 
  نبیل محمود شاكر. د.أ                                                                                              

  نبراس علس لطیف. م.م                                                                                             

 

الĄب وتزیĄد مĄن إلى حسن اختیار واستخدام األلوان الجذابة كل ھذه العوامĄل تشĄوق الط
إذ إن ھذه العوامل مجتمعة تكسر الملĄل وتعمĄل علĄى زیĄادة . دافعیتھ ورغبتھ في التعلم 
  .)٤(دافعیھ الطالب نحو التعلم

  : مبادئ التعلم المعرفي ٥– ١– ٢
ضĄوع مĄن مبĄادئ الĄتعلم من خالل البحث واالطĄالع علĄى مĄا كتĄب فĄي ھĄذا المو        

م البĄاحثین وبĄالرغم العĄام وجĄد البĄاحثون ان معظĄن الĄتعلم مھم م الحركي بوصفھ جزء
من اختالف اتجاھاتھم واختصاصاتھم في المجال الریاضي قد اتفقوا على مجموعة من 

 واعتبروھا ھي العوامل الرئیسیة وكل ما عداھا تعتبĄر عĄامالً ) شروط التعلم (العوامل 
مجĄال الĄتعلم الحركĄي  فĄي والعوامل التي اتفق علیھا المھتمونومن تلك الشروط  اً ثانوی
  .  )١( ھي

ان أي نشاط یقوم بھ الفرد یحدث بسبب حالة التوتر الĄداخلي للفĄرد وقĄد  :الدافع والتعلم 
ا النشاط فĄد یĄؤدي تنتھي ھذه الحالة لدى الفرد ومن خالل إشباع لحاجات معینة وان ھذ

  . الى إشباع  
  : االستیعاب  -١

     ĄĄھ أحیانĄĄق علیĄĄذي یطلĄĄتیعاب والĄĄي ان االسĄĄیة فĄĄل الرئیسĄĄن العوامĄĄر مĄĄالفھم یعتبĄĄا ب
التĄĄأثیر أعلĄĄى بسĄĄرعة اكثĄĄر مĄĄن غیĄĄره والĄĄذي ال یسĄĄتطیع االسĄĄتیعاب بسĄĄرعة فĄĄأوالك 
األفراد الذین لدیھم قدرة الفھم السریع وكما أشرنا سابقا ستساعدھم على حĄل الواجبĄات 

فكیĄĄر بشĄĄكل أسĄĄرع ولھĄĄم القĄĄدرة علĄĄى خلĄĄق حالĄĄة التكیĄĄف مĄĄع المواقĄĄف التĄĄي تتطلĄĄب الت
  .السریع 

  : الوضوح   -٢
كلما كان الشرح والعرض ،عرض األداء المھاري من خالل المودیل أو من خالل      

األفĄالم ،وكلمĄĄا كĄان ھنĄĄاك وضĄوح فĄĄي المĄĄادة النظریĄة  وتطبیقاتھĄĄا العملیĄة كلمĄĄا كانĄĄت 
ي العملیة التعلیمیة نتیجة االتجاه الصĄحیح فĄي تحقیĄق الھĄدف المطلĄوب تحقیقĄھ ،وبالتĄال

  یتحقق التعلم 
  : السھولة والتدرج   -٣

ان اتباع أسلوب التدرج في تجزئة المھارات الحركیة وخصوصا في بدایات الĄتعلم      
  .الحركي تعتبر طریقة سلیمة ومناسبة لمبتدئي تعلم المھارات الحركیة 

  :الدراسات السابقة  ٢ـ  ٢
  :٢٠٠٣ -٢٠٠٢ )٢()محمد سعد وأخرین ( دراسة   ١ـ  ٢
  :داف الدراسة أھ

                                                 
  . ٣٢٠ص. إبراھیم عبد الوكیل الفار ؛ مصدر سبق ذكره   (4)

  ٥٥- ٥٤ص ) ٢٠٠٥كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد ،: (  موضوعات في التعام الحركيقاسم لزام صبر ؛  ) 1(
ن ؛ تصمیم وإنتاجیة برمجیة كمبیوتر تعلیمیة معدة بتقنیة الھایبرمیدیا واثرھا على جوانب التعلم محمد سعد وأخری)  2(

العدد ،  مجلة نظریات وتطبیقاتبحث منشور في : ( لمھارات ضربات الكرة بالرأس لطلبة كلیة التربیة الریاضیة بطنطا 
  .   ٤٣٤ـ  ٣٣٠ص)  ٢٠٠٣،  ٤٨
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ـ تصمیم وأنتاج برمجیة كمبیوتر تعلیمیة معدة بتقنیة الھایبرمیدیا والتعرف علĄى أثرھĄا 
واالنطباعĄĄĄات ، فĄĄĄي كĄĄĄل مĄĄĄن التحصĄĄĄیل المعرفĄĄĄي ومسĄĄĄتوى الĄĄĄتعلم واألداء المھĄĄĄاري 

  ) .مصر( الوجدانیة لدى طلبة كلیة التربیة الریاضیة بطنطا 
  :منھجیة الدراسة 

اسĄĄĄتخدام المĄĄĄنھج التجریبĄĄĄي بتصĄĄĄمیم المجمĄĄĄوعتین الضĄĄĄابطة  تĄĄĄم: ـĄĄĄ مĄĄĄنھج الدراسĄĄĄة 
  .والتجریبیة ذات االختبار القبلي والبعدي 

طالبĄا مĄن كلیĄة التربیĄة الریاضĄیة فĄي ) ٦٦(تكونت عینة الدراسة من : ـ عینة الدراسة 
  .جامعة طنطا للعام الدراسي

  :االستنتاجات 
ایبرمیĄدیا كانĄت أكثĄر تĄأثیرا فĄي مسĄتوى ـ برمجیة الكمبیوتر التعلیمیة المعĄدة بتقنیĄة الھ

الĄĄتعلم ومسĄĄتوى األداء المھĄĄاري والتحصĄĄیل المعرفĄĄي لمھĄĄارات ضĄĄرب الكĄĄرة بĄĄالرأس 
  . أكثر من األسلوب التقلیدي مما یدل على فاعلیتھ وتأثیره 

ـ الطریقة التقلیدیة ساھمت إیجابیا في تحسین مسĄتوى الĄتعلم ومسĄتوى األداء المھĄاري 
  .ي لمھارات ضرب الكرة بالرأس ألفراد المجموعة الضابطة والتحصیل المعرف

برمجیĄĄة الكمبیĄĄوتر التعلیمیĄĄة المعĄĄدة بتقنیĄĄة الھایبرمیĄĄدیا سĄĄاھمت إیجابیĄĄا فĄĄي تحسĄĄین _ 
مسĄĄتوى الĄĄتعلم ومسĄĄتوى األداء المھĄĄاري والتحصĄĄیل المعرفĄĄي لمھĄĄارات ضĄĄرب الكĄĄرة 

  .بالرأس ألفراد المجموعة التجریبیة 
مĄĄĄن مسĄĄĄتوى الĄĄĄتعلم ومسĄĄĄتوى األداء المھĄĄĄاري والتحصĄĄĄیل  نسĄĄĄبة التحسĄĄĄن فĄĄĄي كĄĄĄل _

  .  رفي لدى المجموعة التجریبیة أعلى من نسبة التحسن لدى المجموعة الضابطة ـالمع
  :التوصیات 

ـĄ تطĄویر منĄاھج كلیĄات التربیĄة الریاضĄیة بحیĄث تسĄاھم فĄي اسĄتخدام التعلĄیم بالتقنیĄĄات 
  .التكنولوجیة وخاصة الكومبیوتر 

مجیĄĄة الكومبیĄĄوتر التعلیمیĄĄة المعĄĄدة بتقنیĄĄة الھایبرمیĄĄدیا فĄĄي تعلĄĄم مھĄĄارات ـĄĄ اسĄĄتخدام بر
  .ضرب الكرة بالرأس لدى المتعلمین بكلیة التربیة الریاضیة بطنطا 

تتضمن بĄرامج أعĄداد مĄدرس التربیĄة الریاضĄیة قبĄل الخدمĄة واثنائھĄا التĄدریب علĄى _ 
ایبرمیĄĄدیا بصĄĄفة خاصĄĄة فĄĄي اسĄĄتخدام التقنیĄĄات التكنولوجیĄĄة المختلفĄĄة بصĄĄفة عامĄĄة والھ

  .المختلفة معالجة مشكالت التعلیم 
  

 الباب الثالث
  ـ منھج البحث وإجراءاتھ ٣
  :منھج البحث  ١ـ  ٣
استخدم الباحث المنھج التجریبĄي لتحقیĄق أھĄداف البحĄث وفروضĄھ وقĄد تĄم اختیĄار      

   .ذات االختبار القبلي والبعدي) ضابطة وتجریبیة(تصمیم المجموعتین 
  
  : البحث وعینتھمجتمع  ٢ـ  ٣
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كلیة التربیة / تم تحدید مجتمع البحث بالطریقة العمدیة وھم طالب المرحلة األولى      
طالبĄا ) ٢٦٠(والبĄالغ عĄددھم  ٢٠٠٧ـ  ٢٠٠٦جامعة دیالى للعام الدراسي /  الریاضیة

  .بواقع ست شعب
طالبا بطریقة عشوائیة ) ٦٠(والبالغ عدد طالبھا ) أ(ـ  تم اختیار عینة البحث من شعبة 

طالبا بسبب الغیاب وعدم انتظامھم بالدوام بشكل ) ٢٨(عن طریق القرعة وتم استبعاد 
 ٣٠( عدد العینĄة  أصبحمن الطالب وھم الممارسون للعبة وبذلك ) ٢( وإبعاد. مستمر 

  .طالب ) 
  .من مجتمع البحث %) ١٦.٧(ـ  مثلت العینة نسبة مئویة قدرھا 

  :داد للتجارب خطوات اإلع ٣ـ  ٣
عینĄة البحĄث مĄع الوقĄت المالئĄم لمختبĄر ) أ(ـ تم التنسیق بین جĄدول محاضĄرات شĄعبة 
  .الحاسوب في الكلیة لغرض تطبیق التجربة 

  ) . المھاریة والمعرفیة ( االختبارات التحصیلیة  وتھیئةـ  تحدید 
  .)١(ـ  عرض االختبارات على الخبراء والمختصین

  . (*)لمساعد واطالعھم على االختبارات ـ  اختیار فریق العمل ا
  .لغرض تطبیقھ  وتھیئتھـ  إعداد البرنامج التفاعلي 

  .ـ  إجراء محاضرتین تعریفیة بالبرنامج لعینة البحث 
  .ـ  اإلعداد لالختبارات القبلیة 

  .ـ  تطبیق التجربة 
  .ـ  اإلعداد لالختبارات البعدیة 

  : أدوات وأجھزة ووسائل البحث  ٤ـ  ٣
  : أدوات البحث  ١ـ  ٤ـ  ٣

  .ـ المصادر والمجالت العربیة واألجنبیة وشبكة االنترنیت 
  .ـ المالحظة 

  .االختبارات والقیاس _ 
  .ـ استمارة استبیان 

  .ـ أراء الخبراء والمختصین 
  
  :األجھزة والوسائل  ٢ـ  ٤ـ  ٣

  .میة ـ كامیرا رق.ـ كامیرا تصویر فیدیو ) .١٥(عدد  p4ـ حاسبات ذات معالج 
  .ملم ) ٨(ـ أشرطة فیدیو حجم .ـ جھاز عرض البیانات .ـ جھاز تسجیل فیدیو 

                                                 
  ) . ١( ملحق  (*)
  :لعمل المساعد والحكام ضم فریق ا  (*)
  .دكتوراه تربیة ریاضیة / حكم دولي / عبد المنعم حسین صبر: د  ـ١
  .حكم درجة أولى ماجستیر تربیة ریاضیة / حیدر سعود : م .ـ ام٣
  .مدرب منتخب الشباب العراقي /محمد حسن عبد هللا : ـ السید ٢
  .بكاوریوستربیة ریاضیة /بطل العراق /عمران علي :ـ السید ٤
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ـ بطاقة تحویل أشرطة الفیدیو إلĄى .ـ أقراص مدمجة ) .سكنر(ـ جھاز الماسح الضوئي 
  .ـ البرامج المستخدمة في إعداد البرنامج التفاعلي .ـ سماعات رأس .ملفات رقمیة 

مĄع أقĄراص ) شĄفت(-) فالم، الصور، األصوات، النصĄوصاأل(ـ المادة التعلیمیة الخام 
  . تعلیمیة 

  :خطوات األعداد لالختبار المھاري  ٥ـ  ٣
  :الخطوات التالیة  بإتباعتم إعداد استمارة لتقویم االختبار المھاري    

اعتمĄادا علĄى رأي الخبĄراء فĄي ) خطĄوات أداء المھĄارة(ـĄ تحلیĄل المھĄارة إلĄى أجزائھĄا 
  . ألكثر أھمیة تحدید الخطوات ا

ـ تحدید درجة لكل جزء مھاري اعتمادا على رأي الخبĄراء وتقĄدیرھم فضĄال عĄن نسĄبة 
  .(*)أھمیة ذلك الجزء في المھارة

  مواصفات األداء المھاري لالختبار ٦_  ٣
  . األداء  المھاري لرفعة النتر:   اسم االختبار

  . قیاس األداء الفني لرفعة النتر:  الھدف االختبار 
  )طبلة ، أقراص تعلیمیة ، شفتات تعلیمیة :  (دوات المستخدمة األ

الكتفĄĄین  یبĄĄدأ الالعĄب بسĄĄحب الثقĄĄل فĄي حركĄĄة واحĄĄدة مĄن األرض إلĄĄى: وصĄف األداء 
قصĄĄى امتĄĄداد  رحلĄĄة  الثانیĄĄة برفĄĄع الثقĄĄل مĄĄن الكتفĄĄین الĄĄى اوتسĄĄمى اللكلĄĄین ثĄĄم تبĄĄدا الم

 الرجĄل الخلفیĄة وتسĄمى الجĄرك مع تقدیم الرجل االمامیة وتاخیر الذراعین فوق الرأس
الĄذراعین علĄى خĄط  وبعد انتھاء الرفعة یقف الالعب بدون حركة مع امتداد الرجلین و

  .واحد حتى إشارة الحكم بإنزال الثقل على اللوحة الخشبیة 
  ) محاوالت  ٣:  ( عدد المحاوالت 

درجĄة النھائیĄة تكون عملیة التسجیل من الحكام الثالثĄة لوضĄع ال) :  القیاس ( التسجیل 
لألداء وتكون عملیة القیاس حسب االستمارة التي أعĄدت للغĄرض وتكĄون الدرجĄة ھĄي 

  . القیاس 
  :التجربة االستطالعیة الخاصة باالختبار المھاري  ٧ـ  ٣
تم إجراء التجربة االستطالعیة على عینة عشوائیة مماثلة لعینة البحĄث ومكونĄة مĄن    
ولى كلیة التربیة الریاضیة ، یوم الثالثĄاء المصĄادف طالبا من طالب المرحلة األ) ١٥(

٢٠/١١/٢٠٠٦   
  
  :  خطوات األعداد الختبارات التحصیل المعرفي  ٨ـ  ٣
قیاس التحصیل المعرفĄي للمھĄارة قیĄد البحĄث ألفĄراد  :تحدید الغرض من االختبار  - ١

  .العینة 
المĄادة التعلیمیĄة الخاصĄة اعتمĄد الباحĄث ) :محتوى االختبار(تحدید المادة التعلیمیة   -٢

  .بالمھارة قید البحث والمقررة للدراسة 

                                                 
  ) .١ملحق  (*)
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تحلیĄĄل محتĄĄوى المĄĄادة التعلیمیĄĄة وصĄĄیاغة وتحدیĄĄد األھĄĄداف التعلیمیĄĄة واألھĄĄداف   -٣
  :السلوكیة 

  ) :جدول مواصفات ( ـ الخارطة االختباریة  ٤
ي الجĄĄدول بإعĄĄداد خارطĄĄة اختباریĄĄة رئیسĄĄة للمھĄĄارة قیĄĄد البحĄĄث كمĄĄا فĄĄ ونقĄĄام البĄĄاحث   

اعتمادا على األھمیة النسبیة للمھارة بالمنھج وفقا ألھمیة كل جزء من المھĄارة اعتمĄادا 
علĄĄى رأي الخبĄĄراء ، كمĄĄا حĄĄدد الباحĄĄث المسĄĄتویات المعرفیĄĄة المالئمĄĄة لالختبĄĄار وھĄĄي 

وحĄدد نسĄبة كĄل مسĄتوى علĄى ضĄوء الفقĄرات المعĄدة مĄن قبĄل الباحĄث ) التذكر، الفھĄم(
  .بمساعدة الخبراء 

  )٢(دول ج
  )جدول المواصفات (یبین الخارطة االختباریة الجدول 

  
  
 

  المستوى
 

  التذكر
 

  الفھم
 

  المجموع
 

 % ١٠٠ % ٥٣ % ٤٧ األھمیة النسبیة المادة التعلیمیة

 ٩ ٥ ٤ %٦٠ األداء الفني
 ٣ ١ ٢ %٢٥ القانون
 ٣ ٢ ١ %١٥ التمارین
 ١٥ ٨ ٧ %١٠٠ المجموع

  
  :ة ـ صیاغة الفقرات االختباری ٥
اعتمادا على األھداف السلوكیة والخارطة االختباریة صیغت الفقرات االختباریة    

للمھارة قید البحث ثم عرضت على الخبراء إلبداء آرائھم وتعدیالتھم ، وقد أبدوا 
  . شاكرین مالحظات قیمة اخذ بھا الباحث 

  :التجربة االستطالعیة األولى لالختبار المعرفي  ٩_  ٣
تم بناء االختبار التحصیلي فĄي ضĄوء مسĄتلزمات التجربĄة وضĄمن خطĄوات بعد أن     

األھداف التعلیمیة كان البد من إجĄراء تجربĄة أولیĄة اذ طبĄق االختبĄار التحصĄیلي علĄى 
 ٣٠( عینة استطالعیة من طالب المرحلة الثانیة كلیة التربیة الریاضیة والبالغ عددھم 

مĄĄادة رفĄĄع األثقĄĄال إلعطĄĄاء محاضĄĄرة علĄĄى قیĄĄام مĄĄدرس  نصیĄĄطالĄĄب وكĄĄان االتفĄĄاق ) 
تذكیریĄĄة عĄĄن مھĄĄارة رفعĄĄة النتĄĄر فĄĄي ضĄĄوء المنھĄĄاج الموجĄĄود والمعتمĄĄد وقĄĄد اجĄĄري 

  : رض من االختبار ھو ـوكان الغ ٢٢/١١/٢٠٠٦االختبار بتاریخ 
  :معامل صعوبة الفقرة وسھولتھا _ ١

، ٠.٢٥(ن بعد تصحیح اإلجابات ثم حساب معامل الصعوبة ، وجد انھ یتراوح مĄابی    
لجمیع الفقرات ، وعلیھ تكون فقرات االختبار المعرفي المعد مĄن قبĄل الباحĄث )  ٠.٨٠
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ان االختبĄار ) بلوم(لیس بدرجة عالیة من الصعوبة وال ھي سھلة الى حد كبیر اذ یرى 
  )١() . ٠.٨٠،  ٠.٢٠(         الجید ھو الذي تكون معامل الصعوبة فیھ تتراوح مابین 

  :زیة للفقرة القوة التمی_ ٢
تشیر القدرة التمیزیة للفقرة في االختبĄار التحصĄیلي الĄى قĄدرة الفقĄرات االختباریĄة      

على التمییز او التفریق بین الطلبة ذوي التحصĄیل العĄالي فĄي إجابĄاتھم والطلبĄة اللĄذین 
یظھرون ضĄعفا فĄي االختبĄار ككĄل وتعĄد الفقĄرة جیĄدة فضĄال عĄن معامĄل صĄعوبتھا اذا 

لطالĄب الجیĄد والضĄعیف ، وعلیĄھ یحĄرص المعنیĄون والخبĄراء فĄي المجĄال فرقت بین ا
  .الریاضي واألكادیمي على معرفة قدرة الفقرة على التمییز 

وقد اتفق اكثر الخبراء في مجال القیĄاس والتقĄویم علĄى ان الفقĄرة تعĄد جیĄدة اذا كانĄت   
  )٢() . ٠.٢٥( قوة تمییزھا ال تقل عن 

  :فاعلیة البدائل _ ٣
تتطلب عملیة تحلیل فقرات االختبارات الĄى حسĄاب المعĄامالت السĄابقة الĄذكر إلĄى      

في أسئلة االختیĄار ) المشتتات او المموھات (دراسة فاعلیة البدائل والتسمیات األخرى 
مĄن متعĄدد للتأكĄد ممĄا اذا كانĄت البĄدائل تقĄوم بالĄدور الحسĄن وھĄو تشĄتیت انتبĄاه الطلبĄĄة 

منھم من الوصول الى الجواب الصحیح عن طریق الصدفة الممتحنین غیر الدارسین و
ویكون البدیل الخاطئ فعاال عندما یجذب اكبر عĄدد مĄن طĄالب المجموعĄة الĄدنیا مĄن . 

ان جمیĄع البĄدائل قĄد جĄذبت الیھĄا عĄدد )  ٦( ویالحĄظ فĄي الملحĄق  )١(.المجموعة العلیا 
اكبر من طالب المجموعة الدنیا مقارنة بإجابĄات المجموعĄة العلیĄا ولھĄذا تقĄرر اإلبقĄاء 

  . على البدائل كما ھي في االختبار التحصیلي وللفقرات جمیعھا 
  
  :التجربة االستطالعیة الثانیة لالختبار المعرفي  ١٠_ ٣

الصĄعوبة والسĄھولة والقĄوة التمیزیĄة لفقĄرات االختبĄار  بإیجĄاد معامĄل ونقام البĄاحث     
المعرفĄĄي ، ونتیجĄĄة لھĄĄذه المعĄĄامالت تĄĄم حĄĄذف الفقĄĄرات التĄĄي ال تنطبĄĄق علیھĄĄا العوامĄĄل 
السابقة الذكر ، وكان البĄد للباحĄث مĄن إیجĄاد األسĄس العلمیĄة لالختبĄار التحصĄیلي وقĄد 

الثانیĄĄة وتĄĄم إجĄĄراء طالĄĄب مĄĄن طĄĄالب المرحلĄĄة )  ٣٠( اختĄĄار الباحĄĄث عینĄĄة قوامھĄĄا 
محاضرة تذكیریة قبل تطبیق االختبار بیوم واحد وكان الغرض من ذلك إیجĄاد األسĄس 

  -: ٢٧/١١/٢٠٠٦العلمیة علما ان موعد إجراء االختبار كان في 
  :الصدق _ ١ 

على الرغم من حصول االختبار على شرط أساسي من الشĄروط العلمیĄة لالختبĄار      
ĄĄĄوى اال انĄĄĄدق المحتĄĄĄو صĄĄĄن ذوي وھĄĄĄة مĄĄĄى مجموعĄĄĄار علĄĄĄذا االختبĄĄĄرض ھĄĄĄم عĄĄĄھ ت

                                                 
      Bioom,penjaamin,sadother;Hand book of Formative and summative Evaluation of 

student Learning'.NewYork:mc Grow hill. 66. )١(   
یة ، عمان ، المطابع التعاون: ( مبادئ القیاس والتقویم وتطبیقاتھ التربویة واإلنسانیةسلسم سالمة الروسان وآخرون ؛ ) 2(

  . ٨٤ص )  ١٩٩١
  .  ١٤ص )  ٢٠٠٤دار الكتاب الجامعي ، ، العین :  ( أساسیات القیاس والتقویم التربوي زید الھویدي ؛  1)(
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االختصاص ومن خالل االطالع على آراءھم أبدو إن الفقرات الموضوعة تقĄیس نفĄس 
  .ما وضعت ألجلھ 

  :الثبات _ ٢ 
طریقĄة األنصĄاف المنشĄقة وتĄم التصĄحیح بمعادلĄة سĄبیرمان وقĄد بلĄغ  وناستعمل الباحث
ان معامĄل الثبĄات یعĄد جیĄد ) ١٩٨٥ن رودي الĄدورا(اذ یؤكĄد )  ٠.٦٧( معامل الثبات 

  )٢(.فاكثر وانھ یمكن االعتماد علیھ ) ٠.٩٠ – ٠.٦٥( عندما یتراوح مابین 
  :الشكل النھائي لالختبار المعرفي  ١١_  ٣

بعد تحلیل البیانات إحصĄائیا اصĄبح االختبĄار جĄاھزا بصĄورتھ النھائیĄة والتĄي تمثĄل     
ولكل فقرة ثĄالث بĄدائل احĄدھم تمثĄل اإلجابĄة فقرات اختباریھ ، )  ١٠( مجموع فقراتھ 

الصĄĄحیحة ، امĄĄا طریقĄĄة التصĄĄحیح فتعطĄĄى درجĄĄة واحĄĄدة لإلجابĄĄة الصĄĄحیحة وصĄĄفرا 
  لإلجابة الخاطئة او المتروكة      

  : التجربة االستطالعیة الخاصة بالبرنامج التفاعلي  ١٢ـ  ٣
طالعیة على عینة بعد االنتھاء من إعداد البرنامج التفاعلي تم عمل تجربة است   

كلیة / طالبا من طالب المرحلة األولى ) ١٥(عشوائیة مماثلة لعینة البحث وعددھا 
جامعة دیالى خارج عینة البحث یوم األربعاء المصادف / التربیة الریاضیة 

  :وكان الھدف من التجربة االستطالعیة األتي .  ٢٩/١١/٢٠٠٦
  .ومستوى العینة ـ التعرف على مدى مالئمة البرنامج التفاعلي 

  .ـ معرفة مدى مالئمة المكان واألجھزة واألدوات المستخدمة لتطبیق التجربة 
  .ـ معرفة متوسط الزمن المستغرق لتطبیق البرنامج 

ـ قام الباحث وبالتنسیق مع مختبر الحاسوب بعقد وحدتین تعلیمیة قبل البدء بالتجربة 
ثقال ، الھدف منھا شرح وتوضیح للمجموعة التجریبیة وبحضور مدرسي مادة رفع األ

  . طریقة استخدام البرنامج التفاعلي 
  
  :االختبار القبلي لالداء المھاري  ١٣ـ  ٣
طالبا یوم ) ٣٠(القبلي لعینة البحث البالغ عددھا ) المھاري(تم إجراء اختبار األداء    

لعمل في قاعة رفع االثقال بالكلیة وبحضور فریق ا ١/١٢/٢٠٠٦االثنین المصادف 
  .وتم تھیئة وضبط الظروف المتعلقة باالختبار. المساعد 

  :لتجربة األساسیة ا  ١٤ـ  ٣
بعد االنتھاء من االختبارات القبلیة والتأكد من صحة وسالمة اإلجراءات المنفذة ثم     

واستمر لغایة  ٥/١٢/٢٠٠٦تطبیق مفردات البرنامج التفاعلي میدانیا بتاریخ 
ة الضابطة فقد خضعت لألسلوب المتبع في تعلیم المھارات اما المجموع. ٥/٢/٢٠٠٧

  .تالف بین المجموعتین سوى في الجزء التعلیمي من الدرس ـوال یوجد اخ

                                                 
االردن ، : ( رودي الدوران ؛ اساسیات القیاس والتقویم في تدریس العلوم ، ترجمة سعید صباریني ، واخرون  ) 2(

  . ١٦٥ص )  ١٩٨٥دائرة التربیة ،
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  :  اإلطار العام لتطبیق البرنامج  ١٥ـ  ٣

  :تم تطبیق البرنامج التفاعلي ضمن التوقیتات آالتیة 
دقیقة تمثل الجزء ) ١٥(علي دقیقة وزمن تطبیق البرنامج التفا) ٥٠(ـ زمن الدرس 

التعلیمي من القسم الرئیسي للدرس ، وتم تقدیم ھذا الجزء لیسبق القسم التمھیدي 
یطبق خاللھا طالب المجموعة التجریبیة تعلم المھارة قید البحث . للوحدة التعلیمیة 

  .بالبرنامج التفاعلي فیما یتعلم طالب المجموعة الضابطة بطریقة الشرح والنموذج 
  .توزعت الوحدات التعلیمیة بواقع وحدتین في األسبوع  ـ

  .أسابیع ) ٨(ـ استغرق تطبیق البرنامج التفاعلي 
  . وحدة تعلیمیة ) ١٦(ـ بلغ عدد الوحدات التعلیمیة 

  دقیقة وكما مبین في الجدول ) ٢٤٠(ـ بلغ الوقت الكلي لتطبیق البرنامج التفاعلي 
  )٣(جدول 

  )لمجموعة التجریبیة وتوقیتاتھا والنسبة المئویة لكل جزءأقسام الوحدة التعلیمیة ل(
الزمن خالل وحدة  أقسام الوحدة التعلیمیة

 تعلیمیة واحدة
) ١٦(الزمن خالل 

 وحدة تعلیمیة
النسبة 
 المئویة

 % ٣٠ دقیقة ٢٤٠ دقیقة ١٥ )البرنامج( الجزء التعلیمي

القسم 
 التحضیري

 % ٦ دقیقة  ٤٨ دقائق ٣ المقدمة

 % ١٤ دقیقة ١١٢ دقائق ٧ ماءاإلح

 % ٤٠ دقیقة ٣٢٠ دقیقة ٢٠ الجزء التطبیقي

 % ١٠ دقیقة ٨٠ دقائق ٥ القسم الختامي 
 % ١٠٠ دقیقة ٨٠٠ دقیقة ٥٠ المجموع

  
  :المھاري  لألداءاالختبارات البعدیة  ١٦ـ  ٣
تم إجĄراء  بعد االنتھاء من تطبیق مفردات البرنامج التفاعلي على مدى ثمانیة أسابیع   

لعینĄĄĄة البحĄĄĄث یĄĄĄوم األربعĄĄĄاء المصĄĄĄادف ) المھĄĄĄاري(االختبĄĄĄارات النھائیĄĄĄة فĄĄĄي االداء 
٦/٢/٢٠٠٧  .  
  :االختبارات البعدیة للتحصیل المعرفي  ١٧_  ٣

بعد االنتھاء مĄن االختبĄار البعĄدي لĄالداء المھĄاري طبĄق فĄي الیĄوم التĄالي االختبĄار      
الضابطة والتجریبیة وحسب االختبارات  التحصیلي المعرفي ، حیث اجري للمجموعة

) ١(التي اعدت مسبقا حیث صححت االختبارات وفق مفتاح االجابة اذ اعطیت درجĄة 
  .عن االجابة الخاطئة او المتروكة ) صفر(عن االجابة الصحیحة و

  
  
  

  
  

القسم 
  الرئیسي
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  :  الوسائل اإلحصائیة  ١٧ـ  ٣
  : )١()سبیرمان(ـ   معامل ارتباط الرتب 

  :                            )٢(لعینتین مستقلتینـ اختبار مان ووتني 
  : )٣(ـ اختبار ولكوكسن

  : )٤(معامل التصحیح_ 
  

  الباب الرابع
 :ـ عرض وتحلیل ومناقشة النتائج  ٤
القبلĄĄĄي والبعĄĄĄدي ) المھĄĄĄاري(عĄĄĄرض وتحلیĄĄĄل ومناقشĄĄĄة نتĄĄĄائج اختبĄĄĄار األداء ١ـ  ٤

  .  للمجموعة التجریبیة 
فروق بین االختبارین القبلي والبعدي في نتائج االختبار لغرض معرفة معنویة ال     

) . ولكوكسن(تم استخدام القانون اإلحصائي . للمجموعة التجریبیة ) المھاري(األداء 
  ) . ٤(وكما مبین في الجدول 

  
  )٤( جدول 

  یبین داللة الفروق بین االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة

 االختبار
وحدة 
 القیاس

لمجموعة ا
 التجریبیة

اقل 
قیمة 

 )و(لـ

) و(قیمة
 الجدولیة

داللة 
 الفروق

 )-(و  (+)و

االختبار 
 المھاري

 ١٢٠ درجة
  

  صفر
 

 صفر
  
٢٥  
 

 معنوي

  ) ٠.٠٥( تحت مستوى داللة                          
) و(وقیمĄĄة ) صĄĄفر(ھĄĄي ) و(إن أقĄĄل قیمĄĄة لĄĄـ )  ٤(تشĄĄیر البیانĄĄات فĄĄي الجĄĄدول       

المحسĄوبة ھĄي أصĄغر ) و(وبمĄا إن قیمĄة ) ٠.٠٥(تحت مسĄتوى داللĄة ) ٢٥(ولیة الجد
الجدولیة مما یعني وجود فĄروق معنویĄة بĄین االختبĄارین القبلĄي والبعĄدي ) و(من قیمة 
  . ولصالح االختبار البعدي) المھاري( في األداء

  
  :ویعزو الباحث الفروق التي ظھرت إلى    

                                                 
جامعة : (  التطبیقات اإلحصائیة واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیةدیع یاسین وحسن محمد ؛ و (1)

  . ٢١٨ص) ١٩٩٩، دار الكتب للطباعة ، الموصل 
دار ، عمان : () spss( اإلحصاء االستداللي وتطبیقاتھ في الحاسوب باستخدام الرزم اإلحصائیة عبد فالح المنیزل؛ (2) 

  .١٣٧ص)٢٠٠٠، ر وائل للنش
دار الفكر ، القاھرة : (  ١ط، اإلحصاء االستداللي في علوم التربیة البدنیة والریاضیةمحمد نصر الدین رضوان ؛ )3(

  .٣٠٣ص) ٢٠٠٣، العربي 
  . ٢٤٤ص )  ٢٠٠٤االردن ، دار الشروق ، : (اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة موسى النبھان ؛ ) 4(
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بالتدرج العلمي الصĄحیح وملفĄات األفĄالم واألشĄكال ـ إن تسلسل صور عرض المھارة 
التĄĄĄي اسĄĄĄتخدمت لشĄĄĄرح المھĄĄĄارة علĄĄĄى الحاسĄĄĄوب جعلĄĄĄت ھنĄĄĄاك نوعĄĄĄا مĄĄĄن التشĄĄĄویق 

  .واالنجذاب نحو التعلم مع دور مدرس المادة في التوجیھ 
ـĄĄ إن لتكĄĄرار العĄĄرض والمشĄĄاھدة أكثĄĄر مĄĄن مĄĄرة وبنمĄĄاذج حركیĄĄة متعĄĄددة یسĄĄاعد علĄĄى 

ویؤكĄد ذلĄك ،ویحĄافظ علĄى شĄكل الحركĄة لفتĄرة زمنیĄة أطĄولاستیعاب الحركة وفھمھĄا 
صورة المھارة الحركیة تكتمل وتتحسن من خالل التكĄرار " إن ) ٢٠٠٥نبیل محمود (

  .)١("والتنوع في المعلومات الصحیحة 
البعĄدي للمجمĄوعتین ) المھĄاري(عرض وتحلیل ومناقشة نتائج اختبار التحصĄیل  ٢ـ ٤

  .الضابطة والتجریبیة 
  )٥(جدول 

البعدي للمجموعتین الضابطة ) المھاري(یبین داللة الفروق في اختبار التحصیل 
  .والتجریبیة

 االختبار
وحدة 
 القیاس

المجموعة 
الضابطة     

 )١ي(

المجموعة 
التجریبیة    

 )٢ي(

اقل قیمة 
 )ي(لـ 

) ي(قیمة 
 الجدولیة

داللة 
 الفروق

التحصیل 
المھاري 

 النترلرفعة 

  
 درجة

  
١٠٥ 

  
٢٠ 

  
٢٠ 

  
٦٤ 

  
 معنوي

  )٠.٠٥(تحت مستوى داللة 

) ي(وان قیمĄة ) ٢٠(ھĄي ) ي(إلى إن اقĄل قیمĄة لĄـ ) ٥ (تشیر البیانات في الجدول      
المحسĄĄوبة ھĄĄي ) ي(وبمĄĄا إن قیمĄĄة ) ٠.٠٥(تحĄĄت مسĄĄتوى داللĄĄة ) ٦٤(الجدولیĄĄة ھĄĄي 

 الجدولیĄĄة ممĄĄا یعنĄĄي إن ھنالĄĄك فروقĄĄا معنویĄĄة فĄĄي اختبĄĄار األداء) ي(اصĄĄغر مĄĄن قیمĄĄة 
البعدي بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة ولصالح المجموعة التجریبیة ) المھاري(
.  

  :ویعزو الباحث الفروق التي ظھرت إلى    
ـ إن سبب تقدم أفراد المجموعة التجریبیة یعود إلى البرنامج التفاعلي المعد بالحاسĄوب 

Ąارات إلĄة المھĄالب وتجزئĄغیرة الذي راعى مستویات وقدرات ومیول الطĄزاء صĄى أج
على ضĄوء التسلسĄل المنطقĄي لھĄا بطریقĄة منظمĄة ومتتابعĄة تسĄھل مĄن إدراك الحركĄة 

  .وتسرع من الفھم 
ـ إن ما یحتویھ البرنامج التفاعلي من تنوع في مصادر التعلم من مقاطع فیلمیة متنوعĄة 
وصور متسلسلة وأشكال ورسوم توضیحیة باإلضافة إلى التعلیق الصوتي والموسĄیقى 

ھذه المصادر آدت إلى إشĄراك اكثĄر مĄن حاسĄة لĄدى الطالĄب األمĄر الĄذي یزیĄد مĄن  كل

                                                 
 . ١١٠ص.؛ مصدر سبق ذكره  نبیل محمود شاكر  (1)
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قدرة الطالب على االستیعاب وفھم المھارة ویسرع من عملیة التعلم وھذا مĄا أشĄار إلیĄھ 
%)  ٣٠(ممĄĄا یسĄĄمعون و%)  ٢٠(الطĄĄالب یتĄĄذكرون " إلĄĄى إن )  ١٩٩٥ھĄĄو فسĄĄتر ( 

%)  ٨٠(معا وتزید ھذه النسبة إلى  مما یسمعون ویشاھدون%)  ٥٠( مما یشاھدون و
  .)١(مما یشاھدون مقترن بالتعلیق الصوتي واألداء

ـĄĄ إن اسĄĄتخدام الحاسĄĄوب كتقنیĄĄة حدیثĄĄة فĄĄي تعلĄĄم المھĄĄارات یعĄĄد أداة فعالĄĄة فĄĄي إیصĄĄال 
المفاھیم المعقدة والمھارات المركبة ویساعد على اختصار الوقت ویشĄد انتبĄاه الطĄالب 

مصĄĄطفى عبĄĄد السĄĄمیع ( وھĄĄذا مĄĄا أكĄĄده ، لطریقĄĄة التقلیدیĄĄة لفتĄĄرات أطĄĄول مĄĄن الĄĄتعلم با
إلĄĄى إن الĄĄتعلم بالحاسĄĄوب اكثĄĄر  )٣()٢٠٠٣إبĄĄراھیم عبĄĄد الوكیĄĄل الفĄĄار (و  )٢()٢٠٠١

فاعلیĄĄة مĄĄن الĄĄتعلم بالطریقĄĄة التقلیدیĄĄة وأن الحاسĄĄوب أسĄĄلوب مھĄĄم مĄĄن أسĄĄالیب وطĄĄرق 
Ąم الطĄریع تعلĄي تسĄا فĄق . الب التدریس بما فیھ من إمكانیات یمكن توظیفھĄذالك تحقĄوب

  .الفرض االول وجزء من الھدف الثاني للبحث
البعĄدي للمجمĄوعتین ) المعرفĄي(عرض وتحلیل ومناقشة نتائج اختبار التحصĄیل  ٣ـ ٤

   .الضابطة والتجریبیة 
البعĄĄĄدي ) المعرفĄĄĄي(لغĄĄĄرض معرفĄĄĄة معنویĄĄĄة الفĄĄĄروق فĄĄĄي نتĄĄĄائج اختبĄĄĄار التحصĄĄĄیل   

وكما ) . ان وتنيم( استخدام القانون اإلحصائي تم . للمجموعتین الضابطة والتجریبیة 
  . مبین في الجدول

  
  )٦(جدول 

البعدي للمجموعتین الضابطة ) المعرفي(یبین داللة الفروق في اختبار التحصیل 
  .والتجریبیة

وحدة  االختبار
 القیاس

المجموعة 
الضابطة 

 )١ي(

المجموعة 
التجریبیة 

 )٢ي(

اقل 
قیمة 

 )ي(ل

) ي(قیمة 
 الجدولیة

 لة الفروقدال

التحصیل 
المعرفي 

 النترلرفعة 

  
 درجة

  
٩٣  

  
١٢ 

  
١٢ 

  
٦٤ 

  
  معنوي

  
 

  ) . ٠.٠٥( تحت مستوى داللة                              

) ي(وان قیمĄة ) ١٢(ھĄي  )ي(إلĄى إن اقĄل قیمĄة لĄـ ) ٦ (تشیر البیانĄات فĄي الجĄدول    
الجدولیĄة ممĄا ) ي(یمĄة المحسĄوبة ھĄي اصĄغر مĄن ق) ي(وبمĄا إن قیمĄة ) ٦٤( الجدولیة

بĄین المجمĄوعتین الضĄابطة ) المعرفي(یعني وجود فروق معنویة في اختبار التحصیل 
  .والتجریبیة ولصالح المجموعة التجریبیة 

                                                 
Hill , 1995) p.64.-:(New York, Megraw Multimedia LiteracvHofsetter, Fred;  )1(  

  . ١٢٧ص. مصطفى عبد السمیع محمد واخرون ؛ مصدر سبق ذكره   (2)
  . ٣٣ص. إبراھیم عبد الوكیل الفار ؛ مصدر سبق ذكره  ) (3
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  :الفروق التي ظھرت إلى  ونویعزو الباحث   
ـ إن تحكم الطالب في سرعة عرض المقاطع الفیلمیة وتكرارھĄا ألي عĄدد مĄن المĄرات 

الصĄور التوضĄیحیة واألشĄكال المسĄتخدمة فĄي البرنĄامج أدت إلĄى التصĄور  وكذلك دقĄة
الحركي الدقیق للمھارة نتیجة اقترانھا مع التعلیĄق الصĄوتي والشĄرح المكتĄوب والĄربط 
فیما بینھا وھو صاحب األثر الفعال في عملیة تصور وإدراك وفھĄم الحركĄة بصĄورتھا 

  الصحیحة 
التصĄĄور " ھĄĄذا الشĄĄرح بنمĄĄاذج لھĄĄا یسĄĄاعد علĄĄى ـĄĄ إن الشĄĄرح الĄĄدقیق للمھĄĄارة مĄĄع ربĄĄط 

الكامĄĄل للحركĄĄات الریاضĄĄیة والسĄĄلوك الخططĄĄي المĄĄراد تعلمĄĄھ وبھĄĄذا یمكĄĄن ان یĄĄدرك 
الطالب المھارة وتطبیقھا مع مراعاة أن تعرض الحركة كوحدة متكاملĄة باإلضĄافة إلĄى 

  .)١(تجزئتھا إلى أجزاءھا المنطقیة
وتصĄĄحیحھا للوصĄĄول إلĄĄى األداء األفضĄĄل  ـĄĄ إن عĄĄرض أھĄĄم األخطĄĄاء الشĄĄائعة للمھĄĄارة

ساعد الطالب على تجنب الوقوع في ھذه األخطاء أثنĄاء األداء الحركĄي ووضĄح بشĄكل 
  أكبر األداء الصحیح 

  
 الباب الخامس

  ـ االستنتاجات والتوصیات ٥
  :االستنتاجات  ١ـ  ٥
  :تیة في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات آال     

لطĄالب كلیĄة  وب ساھم في تعلĄم مھĄارة رفعĄة النتĄرـ إن استخدام التعلم التفاعلي بالحاس
  .المرحلة األولى / التربیة الریاضیة 

ـ إن مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب من خĄالل إمكانیĄة تكĄرار األداء فĄي البرنĄامج 
  .التفاعلي ساعد في عملیة التعلم 

المجموعĄĄة (تبĄĄع سĄĄاھم أیضĄĄا فĄĄي تعلĄĄم الطĄĄالب للمھĄĄارة ـĄĄ إن اسĄĄتخدام األسĄĄلوب الم
  ) .الضابطة

ـĄĄ إن إمكانیĄĄة العĄĄرض البطĄĄيء فĄĄي البرنĄĄامج سĄĄاھم فĄĄي توضĄĄیح األجĄĄزاء الصĄĄعبة مĄĄن 
  .الرفعة وبالتالي سھل عملیة التعلم من خالل التغذیة الراجعة 

خطĄĄاء ـĄĄ إن لالختبĄĄارات التقویمیĄĄة التĄĄي یحتویھĄĄا البرنĄĄامج التفĄĄاعلي وعĄĄرض أھĄĄم األ
  .الشائعة ساعد على فھم وأدراك الطالب للحركة الصحیحة 

  :التوصیات  ٢ـ  ٥
ـ استخدام التعلم التفاعلي بالحاسوب في تعلیم المھارات الحركیة وأللعاب مختلفة لما لھ 

  .من أثر في عملیة التعلم 
  .ب ضرورة استخدام الحاسوب في مادة رفع األثقال لرفع القدرة التعلیمیة لدى الطال -

                                                 
  . ١١٣ص. عصام عبد الخالق ؛ مصدر سبق ذكره 1) (
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ـĄĄ إجĄĄراء بحĄĄوث مشĄĄابھة علĄĄى عینĄĄات مختلفĄĄة مĄĄن حیĄĄث الجĄĄنس والمرحلĄĄة التعلیمیĄĄة 
  .والنشاط الریاضي 

استخدام البرامج التفاعلیة المعدة للحاسوب مسبقا في البحوث والدراسات واسĄتغاللھا  -
فĄĄي مختلĄĄف المراحĄĄل فĄĄي كلیĄĄة التربیĄĄة الریاضĄĄیة وذلĄĄك للحصĄĄول علĄĄى اكبĄĄر مĄĄردود 

  .تعلیمي 
دام البرامج التفاعلیة المعدة بالحاسوب واستغاللھا في مساعدة الطلبة المتأخرین استخ -

عن أقرانھم بحیث یستمر المدرس في إعطاء المĄادة التعلیمیĄة حسĄب الخطĄة ومĄن دون 
تĄأخیر ، كمĄا یمكĄن اسĄتخدامھا فĄي زیĄادة التحصĄیل المعرفĄي للطلبĄة المتفĄوقین وزیĄĄادة 

  . تثري المنھج  معلوماتھم في مادة تعلیمیة معینة
  

  ادرــــالمص
 تربویات الحاسوب وتحدیات مطلع القĄرن الحĄادي والعشĄرینإبراھیم عبد الوكیل الفار ؛   .١

  ) . ١٩٨٨، دار الفكر العربي ، القاھرة : (
أسĄĄماء حكمĄĄت ؛ تĄĄأثیر اسĄĄتخدام التغذیĄĄة الراجعĄĄة الشĄĄفویة والمرئیĄĄة علĄĄى مسĄĄتوى أداء   .٢

مجلĄĄة التربیĄĄة بحĄĄث منشĄĄور فĄĄي : ( كĄĄرة الطĄĄائرة مھĄĄارتي اإلرسĄĄال واالسĄĄتقبال فĄĄي ال
  ) . ٢٠٠٥، العدد األول ، المجلد الرابع عشر ،  الریاضیة

دار المسĄĄیرة ، عمĄĄان : (  ١ط،  طرائĄĄق التĄĄدریس العامĄĄةتوفیĄĄق أحمĄĄد ومحمĄĄد محمĄĄود ؛   .٣
  ) . ٢٠٠٢، للنشر والتوزیع 

ات الجغرافیĄة لĄدى جنان حسین عطا ؛ فاعلیة استخدام الحاسوب في تنمیĄة بعĄض المھĄار  .٤
كلیĄĄĄة التربیĄĄĄة ، دیĄĄĄالى  جامعĄĄĄة، رسĄĄĄالة ماجسĄĄĄتیر : ( طالبĄĄĄات الصĄĄĄف األول المتوسĄĄĄط 

   )األساسیة 
المجلĄĄĄĄĄĄة :( تكنولوجیĄĄĄĄĄĄا الحاسĄĄĄĄĄĄوب والعملیĄĄĄĄĄĄة التعلیمیĄĄĄĄĄĄةحوریĄĄĄĄĄĄة أحمĄĄĄĄĄĄد المĄĄĄĄĄĄالكي ؛   .٥

  ) .٢٠٠٣،التربویة
 ١٩٨٢،  دار الشĄروق، عمĄان ( ؛  نظریات التعلم وتطبیقاتĄھ التربویĄةزیدان مصطفى ؛   .٦

. (  
  .عمان، دار المسیرة للنشر:(  ١، ط مناھج البحث في التربیة وعلم النفسسامي ملحم ؛   .٧
مبادئ القیĄاس والتقĄویم وتطبیقاتĄة التربویĄة واإلنسĄانیة سلیم سالمة الروسان ،وأخرون ؛   .٨

  .٨٤ص)١٩٩١عمان ، المطابع التعاونیة ،:(
بحĄĄث : ( علĄĄیم وتفعیĄĄل العملیĄĄة التربویĄĄة عبĄĄد هللا عبĄĄد الĄĄرحمن الكنĄĄدري ؛ تكنولوجیĄĄا الت  .٩

  ) . ١٩٩٩، مركز الكتاب للنشر ،  تكنولوجیا التعلیم ـ دراسات عربیةمنشور في 
مركĄĄز ، القĄĄاھرة : (  ١ط، تكنولوجیĄĄا التعلĄĄیم فĄĄي التربیĄĄة الریاضĄĄیةعبĄĄد الحمیĄĄد شĄĄرف ؛   .١٠

  )الكتاب 
 قیĄاس.تĄدریب.تحلیĄل.ضĄة فسیولوجیا العملیات العقلیĄة فĄي الریاعبد الستار جبار ضمد ؛   .١١

  ) . ٢٠٠٠، دار الفكر للطباعة ، عمان :(  ١ط،
  )٢٠٠٣،  مجلة المعلم: ( علي محمد عداوي ؛ األھداف السلوكیة تصنیفھا ـ مجاالتھا   .١٢
منشĄĄĄأة ، القĄĄĄاھرة : (  التĄĄĄدریب الریاضĄĄĄي نظریĄĄĄات وتطبیقĄĄĄاتعصĄĄĄام عبĄĄĄد الخĄĄĄالق  ؛   .١٣

  )المعارف 
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تداللي وتطبیقاتĄĄھ فĄĄي الحاسĄĄوب باسĄĄتخدام الĄĄرزم اإلحصĄĄاء االسĄĄعبĄĄد فĄĄالح المنیĄĄزل ؛   .١٤
  ) . ٢٠٠٠، دار وائل للنشر ، عمان : ( ) spss(اإلحصائیة 

كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة بغĄداد : (قاسم لزام صبر ؛ موضوعات في التعلم الحركي   .١٥
  .  ٥٥-٥٤ص) ٢٠٠٥،

  )٢٠٠٤الشروق،  األردن،دار:( أساسیات القیاس في العلوم السلوكیةموسى النبھان ؛   .١٦
محمد سعد وأخرین ؛ تصمیم وإنتاجیة برمجیة كومبیوتر تعلیمیة معدة بتقنیة الھایبرمیĄدیا   .١٧

وأثرھا على جوانب التعلم لمھارات ضربات الكرة بĄالرأس لطلبĄة كلیĄة التربیĄة الریاضĄیة 
  ) . ٢٠٠٣،  ٤٨العدد ، بحث منشور في مجلة نظریات وتطبیقات : ( بطنطا 

،  اإلحصاء االستداللي في علĄوم التربیĄة البدنیĄة والریاضĄیةین رضوان ؛ محمد نصر الد  .١٨
  ) . ٢٠٠٣، دار الفكر العربي ، القاھرة : (  ١ط

، القĄاھرة : (  ١ط،  االتصĄال والوسĄائل التعلیمیĄةمصطفى عبد السمیع محمد واخرون ؛   .١٩
  ) .  ٢٠٠١، مركز الكتاب للنشر 

مؤسسĄة ، عمĄان : (  ١ط،  المجĄال الریاضĄي أسس علم الحركة فيمروان عبد المجید ؛   .٢٠
  ) . ٢٠٠٠، الوراق 

(           : حقĄائق ومفĄاھیم. التطĄور والĄتعلم الحركĄي. علم الحركĄة نبیل محمود شاكر ؛   .٢١
  ) . ٢٠٠٥، م .ب، جامعة دیالى 

العĄراق ،دیĄالى ( ١ط: معĄالم الحركĄة الریاضĄیة والنفسĄیة والمعرفیĄةنبیل محمود شاكر ؛   .٢٢
  ) .٢٠٠٧تنبي ،،مطبعة الم

التطبیقĄĄات اإلحصĄĄائیة واسĄĄتخدامات الحاسĄĄوب فĄĄي بحĄĄوث ودیĄĄع یاسĄĄین وحسĄĄن محمĄĄد ؛   .٢٣
  ) .١٩٩٩، دار الكتب للطباعة ، موصل جامعة ال: (  التربیة الریاضیة

)  ١٩٨٩، دار الكتĄب للطباعĄة ، بغĄداد: (  علم الحركة والتعلم الحركĄيوجیھ محجوب ؛   .٢٤
.  

  ). ١٩٨٩، دار الكتب للطباعة ، د بغدا: (  ومناھجھالبحث العلمي وجیھ محجوب ؛   .٢٥
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