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 المهارىفاعلية استخدام برنامج بواسطة الحاسب األلي على مستوى األداء 
التربية الرياضية بجامعة النجاح والمعرفي في كرة السلة لدى طالبات كلية 
 الوطنية .

 فلسطين –د.بدر رفعت دويكات                  جامعة النجاح الوطنية 
 

 ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية استخدام برنامج بواسطة الحاسب األلةي علةى 
مسةةتوى األداء المهةةاري والمعرفةةي فةةي كةةرة السةةلة لةةدى طالبةةات كليةةة التربيةةة 

ة ، تةةم اختيةةار العينةةة مةةن طالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية والمسةةجالت الرياضةةي
(طالبةة قسةموا عشةوائيا إلةى 90لمساق كرة سلة بالطريقة العمدية وبلغ عةددهن )

(طالبةةة تةةتعلم المهةةارات 60مجمةةوعتين متكةةافئين، األولةةى ضةةابطه تكونةةت مةةن)
تعلم المهةةارات ( طالبةةة تةة60بالطريقةةة التقليديةةة، والثانيةةة تجريبيةةة تكونةةت مةةن )

بطريقة استخدام الحاسب اآللي الكمبيوتر، وقد تةم تطبيةق البرنةامج للمجمةوعتين 
( دقيقةة فةي كةل مةرة. 10لمدة ثمانيةة أسةابيع بواقةع ثةالث مةرات أسةبوعيا لمةدة )

ولتحليل النتائج تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
( اثةر رأن استخدام برنامج الحاسب االلي )الكمبيوت )ت(. أظهرت نتائج الدراسة

بشكل ايجةابي عةن تطةور مسةتوى األداء المهةاري والمعرفةي لةدى طالبةات كةرة 
السةةلة ، كةةذلك أظهةةرت بأنةةه توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المجموعةةة 

والمجموعة الضابطة في القياسات البعديه لمتغيرات الدراسة ولصةالح  ةالتجريبي
 عة التجريبية.المجمو

وأصى الباحث إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا الةتعلم للمةواد العمليةة والتطبيقيةة 
عةةةن طريةةةق اسةةةتخدام الحاسةةةب االلةةةي لمسةةةايرة التطةةةور العلمةةةي والتكنولةةةوجي 

 واالرتقاء بالعملية التعليمية.
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Abstract 
The Efficiency of Using Computerized Program on The Level of Technical and 
Cognitive Performance in Basketball amongst Female  in The Faculty of 
Physical Education at An-najah National University 
The purpose of this study was to indentify the efficiency of using 
computerized program on the level of technical and cognitive performance 
in basketball amongst female in the faculty of physical education at An-najah 
National University. The sample of the study was consisted of (40) subjects, 
from basketball course, and they were divided equally for experimental and 
control groups. The Computerized Program(CP) applied on the experimental 
group for 8-weeks,three times a week, and 50minuts for each class, while the 
traditional program applied on the control group for the same duration. 
For analyzing data means, standard deviation, and t-test were used. The 
results of the study revealed a positive effect of using computerized program 
on the level of technical and cognitive performance in basketball .Also , the 
results indicated a significant differences in the level of technical and 
cognitive performance in basketball between experimental and control 
groups in favor of experimental group.       
Based on the findings of the study the researcher recommended to use 
educational technology in teaching practical courses for physical education 
students.  
Key words: Computerized Program, Technical, Cognitive, Basketball, Female,  
Physical Education. 
 

     

 المقدمة وأهمية الدراسة :ـ
يتميز العصةر الحةالي بالتقةدم العلمةي والتكنولةوجي الةذي شةمل مختلةف مجةاالت 
الحيةاة وميةدانها بصةفة عامةةة، ومجةاالت التعلةيم بصةةفة خاصةة، علةى اعتبةةار أن 
التعليم جةزء ال يتجةزأ مةن تأسةيس المجتمعةات ، والةتعلم هةو أحةد األهةداف التةي 

ليةة التةدريس ،وأن تنةوع أسةاليب التةدريس والتعلةيم تحاول تحقيقها من خةالل عم
في مجاالتها وأنماطها تجعل عملية التدريس أكثر نشاطاً وفاعلية ، حيث يتم فيها 
نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم الذي يعمل جاهةداً أن تفسةير أحةداث الةتعلم 

 من خالل أساليب مختلفة.
عةةالم فةةي نهايةةة القةةرن العشةةرين وبدايةةة وأدت الثةةورة التكنولوجيةةة التةةي شةةهدها ال

الواحةةد والعشةةرين إلةةى إعةةادة النظةةر فةةي اسةةتخدام تكنولوجيةةا الةةتعلم، فقةةد قةةدمت 
التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دورا كبيرا في تطةوير التعليم،وأتاحةت 
الفرصةةة لتحسةةةين أسةةاليب الةةةتعلم، حيةةث سةةةاعدت علةةى إثةةةارة اهتمةةام الطةةةالب 
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(إلةى ضةرورة 6991(.وهةذا مةا أكدتةه)فرحان ،4002السالم،وتشجيعهم .)عبد 
للةةنظم التربويةةة  ةاسةةتخدام التكنولوجيةةا حتةةى يمكةةن إحةةداث التطةةورات الالزمةة

والتغلب على تلك المشكالت. كما أن الدول التي لديها قوى بشرية قوية ومسلحة 
، بسةةالح العلةةم والمعرفةةة والتكنولوجيةةا هةةي القةةادرة علةةى مسةةايرة القةةرن الحةةالي

وبالتالي أصبح التعليم أساساً للبناء فهو يسةعى إلةى تعلةيم األفةراد وتةدريبهم علةى 
كيفية الحصول على المعلومات والمعرفة بأنفسهم لكي نضمن منهم البناء وطلب 
العلم،ومالحقة ركب الحضارة والتطور المذهل في شتى مجةاالت العلةوم )حسةن 

 (.4001محمود 
( من أهم سمات العصر الحديث فكل شيء يمكةن ويعد الحاسب االلي )الكمبيوتر

أن يدور من خالله ،وما من مجةال أو هيئةة أو مؤسسةة إال وقةد أدخلةت الحاسةب 
االلي في أعمالها والحاسب االلي من األجهزة التكنولوجية التةي حظيةت باهتمةام 

( 4001المتخصصةةةين فةةةي المجةةةال التربةةةوي والتعليمةةةي ،)عابةةةدين وآخةةةرون،
( بأنه احد أنواع التعليم الةذاتي والفةردي ،وهةو نةوع مةن 4006ويعرفه زغلول)

 الخبرات التعليمية التي يكتسبها المتعلم بنفسه من خالل وحدات برمجة.
(أن استخدام الحاسوب في التربيةة الرياضةية 4064وقد أشار مدانات وآخرون )

النتبةاه ،اوجد أثرا ايجابيا بينه وبةين المةتعلم، حيةث يةوفر المتعةة والحةافز ليزيةد ا
 والتركيز ، خصوصا عند استخدام برمجيات متعددة الوسائط .

(إلةةى انةه ال يمكةةن إحةداث تغيةةر فةي الطلبةةة أثنةاء تعلةةيم 4009وأكةد عبةةد العةال )
المهارات الحركية بدون خلق بيئة تعليمية مناسبة، وهذا ال يتحقق إال مةن خةالل 

فةةةة علةةةى خلةةةق تلةةةك اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا التعلةةةيم التةةةي تعمةةةل بوسةةةائلها المختل
البيئة،والتي يستطيع المتعلم من خاللهةا أن يكتسةب خبرتةه التعليميةة عةن طريةق 
تعلمةةةه كيفيةةةة اسةةةتخدام كافةةةة مصةةةادر المعرفةةةة والوسةةةائل التكنولوجيةةةة الحديثةةةة 
المساعدة لكي يصل إلى المعلومة بنفسه ، وان العقةول االلكترونيةة التةي نجحةت 

نةةات التكنولوجيةةا قةةد وفةةرت وقتةةا طةةويال فةةي اكتشةةاف الحاسةةب اآللةةي كأحةةد مكو
وجهةةةدا كبيةةةرا عةةةن البةةةاحثين والدارسةةةين فةةةي الحقةةةل الرياضةةةي للحصةةةول إلةةةى 
المعلومات المراد الحصول عليها بأسرع وقت ممكن،لذلك بات علينا أن نتعامةل 
معها بأقصى الجهد واإلمكانات واستغاللها وتوظيفها لخدمةة األنشةطة الرياضةية 

جاهل للتكنولوجيا الرياضةية المعصةرة وأهميتهةا فةي تحسةين بأنواعها، وان أي ت
االنجةةاز سةةوف يةةؤدي إلةةى تخلةةف بالمسةةتوى الرياضةةي لفتةةرة طويلةةة .)جميةةل 

 (. 6991الربضي ،
(أن الحاسب االلي هةو أسةلوب تكنولةوجي فةي 4002ويرى طارق عبد السالم )

خاصةة، مجال التربية الرياضية بصفة عامة وفي مجال التعليم الرياضي بصةفة 
حيث يعد أسلوبا تربويا مناسبا ألنه يؤدي إلى تشةجيع الطةالب علةى التعلةيم تبعةا 
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لقدراتهم وإمكانياتهم وبالتالي فهةو يراعةي الفةروق بيةنهم وهةو اشةد تشةوقا واشةد 
 وضوحا فيجذب انتباه الطلبة ويثير اهتمامهم ودافعيتهم للتعلم بصوره أفضل.

فةي تعلةيم كةرة  رلحاسب االلي أو الكمبيوتويرى الباحث انه يمكن االستفادة من ا
السةةلة ووضةةع البةةرامج التعليميةةة للطالةةب التةةي تتناسةةب مةةع إمكاناتةةه، الن العةةالم 
المتطةةور والمتقةةدم قةةد هجةةر فكةةرة المقةةرر والكتةةب التقليديةةة والسةةبورة وطريقةةة 
المعلم التقليدية  ولجا إلى طرق متطورة أكثر،ومن خالل مالحظة الباحةث أثنةاء 

( بالكليةةة للطالبةةات الحةةظ أن عمليةةة تعلةةيم 6بتةةدريس لمسةةاق كةةرة السةةلة ) قيامةةة
المهةةةارات وإتقانهةةةا يتطلةةةب وقتةةةا طةةةويال، وان قلةةةة الوقةةةت الممنةةةوح للحصةةةة 
وللوصةةول بالطالبةةة إلةةى مرحلةةة اإلتقةةان والتثبيةةت واألليةةه فةةي األداء بصةةورة 

للتةدريب صحيحة، كذلك زيادة أعةداد الطالبةات فةي الحصةة وقلةة عةدد المالعةب 
خارج الحصة بالكلية قد اثر بدوره على انخفاض مستوى التطور والتحسين لدى 
الطالبةات لمسةةاق كةةرة السةلة، كمةةا الحةةظ الباحةةث أن هنةاك تباينةةه واخةةتالف بةةين 
الطالبات في استيعاب وإتقان وتطبيق المهارات بالشكل الالزم، حيث أن الطريق 

اق كةةرة السةةلة إلةةى مسةةتوى األداء التقليديةةة المتبعةةة ال تصةةل بالطالةةب فةةي مسةة
المهاري المطلوب لذلك رأى الباحث باستخدام بعض وسائل التكنولوجيا لتطوير 
مسةةتوى األداء المهةةاري والمعرفةةي فةةي كةةرة السةةلة لةةدى طالبةةات كليةةة التربيةةة 
الرياضية الن كليات التربية الرياضية تسعى دائما إلى إعداد جيةل مةن المعلمةين 

لمةي والتكنولةوجي فةي مجةال التعلةيم المحسةوب ممةا يزيةد مةن يساير التطةور الع
 كفاءة ومتعة تعليم المهارات األساسية الحركية .

 مشكلة الدراسة وأهميتها :ـ
يمر التعليم في فلسةطين االن بفتةرة تطةور تعرضةها طبيعةة العصةر ، وذلةك ألن 

لمهةد إلةى التعليم مجال من أهم مجاالت الحياة التي ترتبط وتالحق اإلنسان مةن ا
اللحد ، وتسير العمليةة التعليميةة علةى مةنهج األسةاليب التربويةة الحديثةة فةي هةذا 
العصةةر، فالعمليةةة التعليميةةة تواجةةه فةةي العصةةر الحاضةةر عةةدة ضةةغوط وتحةةديات 
علةةى المؤسسةةات التربويةةة مةةن أجةةل مزيةةداً مةةن الفاعليةةة واالسةةتحداث لمسةةايرة 

أوضةاعاً جديةدة ، تتطلةب أسةاليب ومواكبة التطور لهذا العصر، كمةا أنهةا تخلةق 
تربويةةة حديثةةة لتةةتمكن مةةن مواجهةةة هةةذه الضةةغوط والتحةةديات والتةةي ال تتحقةةق 

( عندما أوضح أن 4009بالطرق التقليدية ، ويؤكد على ذلك عبد الفتاح محمد )
التعليم الرسمي الذي نتلقاه في الجامعات لم يعةد صةالحاً وثابتةاً لمسةاعدة اإلنسةان 

ياة الجديدة ، بكل أبعادها ومن ثم فهو بحاجة إلةى فكةر أو أسةلوب اليوم لبعث الح
 جديد للتربية وإلى فنون المعرفة والثقافة والمهارة والتطور .

وتحتاج األنشطة الرياضية إلى تطبيق األساليب العلميةة الحديثةة لتحقيةق أهةدافها 
تعليمية التةي ،وتتوقف فاعلية ما يقوم به المعلم على إلى حد كبير على الوسيلة ال
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يسةةتخدمها فةةي تةةدريب المةةادة العلميةةة، وهةةي التةةي تسةةاعده علةةى تحقيةةق أهةةداف 
 التعلم.

وقةةد سةةاهم التطةةور التكنولةةوجي فةةي تعمةةيم اسةةتخدام الكمبيةةوتر فأصةةبح مةةن أهةةم 
سةةمات العصةةر الحةةديث ، فةةالكمبيوتر يقةةدم كثيةةراً مةةن المسةةاعدات للتغلةةب علةةى 

والموجةودة فةي قطةاع التعلةيم والرياضةة  المشكالت الموجودة في حياتنةا اليوميةة
،فهةو يقةوم بةةدور المسةاعد للمعلةم فةةي تفاعلةه مةع الطلبةةة ، وقةد اسةتخدمت جميةةع 
علوم الكمبيةوتر فةي تحليةل البيانةات الخاصةة بهةا والمحافظةة علةى مراجعهةا لةذا 
وجب علينا االستفادة من الكمبيةوتر فةي المجةال الرياضةي لكةي يسةتطيع مواكبةة 

 ل الذي حدث لجميع العلوم.التقدم المذه
ويمكةةةن االسةةةتفادة مةةةن الكمبيةةةوتر لتةةةدريس مسةةةاقات كةةةرة السةةةلة بكليةةةة التربيةةةة 
الرياضةةية ألن الباحةةث رأى مةةن خةةالل تدريسةةه لمسةةاقات كةةرة السةةلة أن هنةةاك 
انخفاض في مسةتوى الطالبةات مةن خةالل تدريسةه للطريقةة التقليديةة التةي تعتمةد 

كبيةر مةةن المهةةارات األساسةةية لكةةرة السةةلة علةى الشةةرح والتطبيةةق ولوجةةود عةةدد 
ويتطلب مةن الطالبةات إتقةان هةذه المهةارات خةالل وقةت قصةير ممةا يحتةاج إلةى 
مجهود كبير في تعلم المهارات، إضافة إلى األعداد الكبيرة للطالبات في الشةعب 
وقلة الوقت المخصص للحصص وأن تعليم المهارات وإتقانهةا يحتةاج إلةى وقةت 

الباحةةةث الحاجةةةة الةةةى اسةةةتخدام بعةةةض وسةةةائل التكنولوجيةةةا أطةةةول لةةةذلك رأى 
)الكمبيوتر( في العملية التعليمية التةي تةؤدي إلةى تحسةين مسةتوى األداء وتةوفير 
للجهةةةد والوقةةةت وتصةةةليح األخطةةةاء، والحكةةةم علةةةى األداء ومحاولةةةة الوصةةةول 
بالطالبةةات إلةةى مرحلةةة اإلتقةةان والتثبيةةت )األليةةة( فةةي األداء وإكسةةابهم المعةةارف 
والمعلومةةات بمةةا يةةوفره الحاسةةب اآللةةي )الكمبيةةوتر( مةةن تغذيةةة راجعةةة مشةةوقة 
وزيادة الواقعيةة واإلثةارة وجةذب األشةياء لةذا جةاءت الحاجةة إلةى إجةراء دراسةة 
لمدى فاعلية استخدام بعض وسائل التكنولوجيا لتطةوير مسةتوى األداء المهةاري 

 الرياضة. والمعرفي لدى طالبات مساق كرة السلة بكلية التربية 
 تهدف الدراسة التعرف إلى:ـ أهداف الدراسة :ـ

ـةة تةةأثير األسةةلوب التقليةةدي )الشةةرح ـ العرض(علةةى مسةةتوى األداء المهةةاري 6
 والمعرفي في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية .

ـةة تةةأثير اسةةتخدام بعةةض وسةةائل التكنولوجيةةا )الكمبيةةوتر(على مسةةتوى األداء 4
 رفي في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية.المهاري والمع

ـةة تةةأثير الفةةروق بةةين طةةريقتين التعلةةيم باسةةتخدام بعةةض وسةةائل التكنولوجيةةا 3
)الكمبيوتر( والطريقة التقليدية )الشةرح ـ العةرض( فةي مسةتوى األداء المهةاري 

 والمعرفي في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية.
 سة :ـفروض الدرا 



 

 
  9العدد                          3102 مجلة االبداع الرياضي جوان                             جامعة المسيلة          

 

58 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي عنةد أفةراد  .6
المجموعة الضابطة لصالح القياس البعدي في مستوى األداء المهاري والمعرفي 

 في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي عنةد أفةراد  .4
لمجموعةةةة التجريبيةةةة  لصةةةالح القيةةةاس البعةةةدي فةةةي مسةةةتوى األداء المهةةةاري ا

 والمعرفي في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين أفراد المجموعةة  .3

التجريبية والضابطة ولصةالح المجموعةة التجريبيةة فةي مسةتوى األداء المهةاري 
 عرفي في كرة السلة لدى طالبات كلية التربية الرياضية.والم

 مصطلحات الدراسة :ـ
 computerالكمبيوتر )الحاسب اآللي(: 

عبارة عن آلةة أوتوماتيكيةة تعمةل وفةق نظةام إلكترونةي وتقةوم بمعالجةة البيانةات 
وتنفيةذ عمليةات حسةةابية ومنطقيةة بسةةرعات كبيةرة ، وبدرجةة مةةن الدقةة، وتنجةةز 

متعةددة بموجةب التعليمةات التةي تصةدر إليهةا، فهةي تكتةب وترسةم  أعماالً أخرى
وتةةتكلم وتعةةزف موسةةيقى ، وتخةةزن كةةم هائةةل مةةن المعلومةةات وتسةةترجعها وقةةت 

 (.4001الحاجة إليها وتنقلها إلى مساقات طويلة .)حسن محمد،
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 مستوى األداء المهاري:ـ
عةن عمليةة التعلةيم هو الدرجة التي يصل إليها المتعلم فةي األداء الحركةي النةاتج 

 (4060.)محروس،
 المستوى المعرفي:ـ

هو كم المعارف والمعلومةات لةدى المةتعلم عةن المهةارات قيةد الدراسةة )تعريةف 
 إجرائي(.

 الدراسات السابقة :ـ
( : دراسه هدفت التعرف إلى أثر استخدام برمجية وسائط 4064أجرى مدانات )

كةةرة السةةلة باسةةتخدام المةةنهج متعةةددة فةةي تعلةةم مهةةارة التصةةويب مةةن الثبةةات فةةي 
التجريبي. ثم اختيار العينة بالطريقة العمديةة مةن طلبةة كليةة علةوم الرياضةة فةي 

( طالبةةاً مةةن طلبةةة مسةةاق كةةرة السةةلة قسةةمو 20جامعةةة مؤتةةة والتةةي بلةةغ عةةددهم )
عشوائياً إلةى مجمةوعتين متكةافئتين، وقةد تةم تطبيةق البرنةامج لمةدة أربةع أسةابيع 

بوعياً . وثم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري بواقع ثالث مرات أس
 واختبارات لتحليل النتائج إحصائياً.

أظهرت نتائج الدراسة أن التعلم المبرمج )استخدام وسيلة وسائط متعددة( أفضل 
من التعلم التقليدي في تعلم مهارة التصةويب مةن الثبةات فةي كةرة السةلة، أوصةى 

علم المبرمج في تعلم مهارة التصويب من الثبةات فةي الباحث باستخدام طريقة الت
 كرة السلة.

( دراسةةةه هةةةدفت إلةةةى التعةةةرف علةةةى أثةةةر اسةةةتخدام 4002كمةةةا أجةةةرى الحايةةةك )
الحاسوب كوسيلة تدريس مساعدة على اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية في 
الجامعة األردنية ، كما هةدفت إلةى التعةرف علةى أثةر كةل مةن متغيةرات الجةنس 
والخبرة الحاسوبية والتحصيل األكاديمي علةى اتجاهةات الطلبةة نحةو الحاسةوب، 

( طالبةاً وطالبةه مةن المسةجلين فةي مسةاق 61ولتحقيق ذلةك تةم اختيةار عنةه مةن )
طرق وأساليب تدريب التربية الرياضية ،وثم استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة 

فرضةيات الدراسةة ثةم في عمليةة التةدريب لمةدة عشةرة أسةابيع. مةن أجةل اختيةار 
تصميم استبانه لمعرفة اتجاهات الطلبة ، وثم تطبيقها عليهم كقياس قبلي ثم أعيد 
تطبيقهةةا بعةةد االنتهةةاء مةةن اسةةتخدام الحاسةةوب فةةي العمليةةة التدريسةةية ،اسةةتخدم 
الباحث المعالجات اإلحصائية من المتوسطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة 

لمصاحب وأسةفرت النتةائج إلةى وجةود فةروق ذات داللةة واختيار تحليل التباين ا
إحصائية بين اتجاهات الطلبة القبلية واتجاهاتهم البعدية على جميع أبعاد المقياس 
وعلى المقياس بصورته الكلية ولصالح االتجاهات البعديةة ،وعةدم وجةود فةروق 
 ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين اتجاهةةةات الطلبةةةة الةةةذكور والطالبةةةات نحةةةو اسةةةتخدام

الحاسةةوب،كذلك فةةأن للخبةةرة الحاسةةوبية أثةةراً ذا داللةةة إحصةةائية علةةى اتجاهةةات 
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الطلبةةة نحةةو اسةةتخدام الحاسةةوب وعةةدم وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية فةةي 
اتجاهةةةات الطلبةةةة نحةةةو اسةةةتخدام الحاسةةةوب تعةةةزى للتحصةةةيل األكةةةاديمي بةةةين 

 المجموعات الثالث 
علةةى تةةأثير اسةةتخدام  ( بدراسةةة هةةدفت إلةةى التعةةرف4001وأجةةرت حسةةن محمةةد)

الحاسةةب اآللةةي علةةى مسةةتوى األداء المهةةاري فةةي كةةرة السةةلة لةةدى طالبةةات كليةةة 
التربية الرياضية ، استخدمت الباحثةة المةنهج التجريبةي باسةتخدام القيةاس القبلةي 
والبعةةدي لمجمةةوعتين أحةةداهما تجريبيةةة واألخةةرى ضةةابطة ،ثةةم اختبةةار العينةةة 

طالبةةات الفرقةةة الثالثةةة بكليةةة التربيةةة الرياضةةية بالطريقةةة العمديةةة العشةةوائية مةةن 
( طالبةةة، قسةةمت عشةةوائياً إلةةى مجمةةوعتين أحةةداهما تجريبيةةة 20والبةةالغ عةةددهم)

( طالبةةة األولةةى درسةةت 40( طالبةةة، واألخةةرى ضةةابطة وعةةددها )40وعةةددها)
باستخدام الحاسب اآللي والثانية درست باستخدام الطريقة التقليديةة وتةم اسةتخدام 

جةةةات اإلحصةةةائية مةةةن المتوسةةةط الحسةةةابي والوسةةةيط ومعامةةةل االلتةةةواء المعال
واالنحةةراف المعيةةاري واختبةةار "ت"، لداللةةة الفةةروق بةةين المتوسةةطات، معامةةل 
االرتباط، وأظهةرت النتةائج إلةى وجةود فةروق دالةة إحصةائياً بةين القيةاس القبلةي 

وق ذات والقياس البعدي للمجموعة الضابطة كما أظهرت الدراسة إلى وجود فر
داللةةة إحصةةائية بةةين القيةةاس القبلةةي والقيةةاس البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة فةةي 
متغيةةةرات البحةةةث، كمةةةا يوجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية فةةةي مسةةةتوى األداء 
المهةةاري فةةي كةةرة السةةلة بةةين المجموعةةة التجريبيةةة والضةةابطة ولصةةالح القيةةاس 

سةتخدام تكنولوجيةا البعدي للمجموعةة التجريبيةة. أوصةى الباحةث إلةى ضةرورة ا
 التعلم في تعلم المواد التطبيقية المختلفة عن طريق استخدام الحاسب اآللي.

التفاعلي  و( بدراسة للتعرف على تأثير استخدام الفيدي4009وكما قام عبد العال )
علةةى مسةةتوى أداء بعةةض المهةةارات األساسةةية لكةةرة السةةلة لةةدى التالميةةذ الصةةم 

التعلةيم األساسةي، اسةتخدم الباحةث المةنهج التجريبةي  والبكم في الحلقة الثابتة من
مةةن خةةالل التصةةميم التجريبةةي الةةذي يعتمةةد علةةى لمالئمةةة لطبيعةةة هةةذه الدراسةةة 

( عشةر تلميةذ 11القياس القبلي والبعدي لمجمةوعتين أحةداهما تجريبيةة وعةددها )
( 11واسةةتخدم فيهةةا  البرنةةامج المقتةةرح باسةةتخدام الفيةةديو التفةةاعلي، واألخةةرى )

عشر تلميذ واتبع معها طريقة التدريس التقليدية المتبعة، أظهةرت نتةائج الدراسةة 
أن وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين القياسةةين القبلةةي والبعةةدي للمجموعةةة 

المهاريةةة، كةةذلك إلةةى  تالتجريبيةةة ولصةةالح القيةةاس البعةةدي فةةي جميةةع االختبةةارا
البعةةدي للمجموعةةة الضةةابطة وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةائياً بةةين القياسةةين القبلةةي و

المهارية كما أظهرت نتائج الدراسة  تلصالح القياس البعدي في جميع االختبارا
إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القيةاس 

المهاريةة لصةالح المجموعةة التجريبيةة. أوصةى الباحةث إلةى  تالبعدي لالختبارا
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ديو التفةةاعلي فةةي تعلةةم مهةةارات كةةرة السةةلة للتالميةةذ الصةةم اسةةتخدام برنةةامج الفيةة
 والبكم كما لها أثر في تحسين مستوى األداء المهاري قيد البحث .

( بدارسه للتعرف على تأثير برنةامج تعليمةي 6004كما أجرى عبد الفتاح محمد )
لمرحلةة التعلةةيم علةةى مسةةتوى أداء ناشةةئات كةرة السةةلة، اسةةتخدام الباحةةث المةةنهج 

جريبي نظرا لمناسبة طبيعة البحث وذلك باستخدام تصميم المجموعة الواحةدة الت
( ناشئه اختةارهم مةن مجتمةع 69ذات القياسين القبلي والبعدي على عينة قدامها )

البحةةةث بةةةالطريق العمديةةةة للنةةةادي األهلةةةي المصةةةري، ثةةةم اسةةةتخدام المعالجةةةات 
تبةةاط واالنحةةراف اإلحصةةائية مةةن المتوسةةطات الحسةةابية والوسةةيط ومعامةةل االر

المعيةاري واختبةار "ت"، لداللةة الفةروق بةين المتوسةطات، وقةام الباحةث بتقسةيم 
الناشئات إلى مجموعتين )األول مميزة واألخرى غير مميةزة(، أظهةرت النتةائج 
إلى وجود فروق داله إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات البدنية 

فةةروق دالةةه إحصةةائيا بةةين القياسةةين القبلةةي  قيةةد البحةةث ن كمةةا أظهةةرت وجةةود
والبعةةدي لعينةةة البحةةث فةةي المتغيةةرات المهاريةةة، أوصةةى الباحةةث إلةةى االهتمةةام 

( سةنة وعةدم المبالغةة بأهميةة فاعليةة 16بفاعلية األداء في المرحلة السنية تحةت )
 النتيجة .

م ( بدارسةةة للتعةةرف علةةى تةةأثير برنةةامج باسةةتخدا6009وقةةد أجةةرى عبةةد السةةالم )
الحاسب االلي في تعلم بعض المهارات األساسية في كرة السلة، استخدام الباحث 
المةةنهج التجريبةةي باسةةتخدام مجمةةوعتين )تجريبيةةة واألخةةرى ضةةابطة( لمناسةةبة 
طبيعة الدراسة، ثم اختيار العينة بالطريقة العمدية العشةوائية مةن تالميةذ مدرسةة 

بحيةث يكةةون األول هةةو  ندراسةةيي خالةد بةةن الوليةد اإلعداديةةة وتةةم اختيةار فصةةلين
( تلميةةذا ليمثةةل 14( تلميةةذا والفصةةل األخةةر )14المجموعةةة التجريبيةةة وعةةددهم )

المجموعة الضابطة، واستخدام الباحث المعالجات اإلحصائية من النسب المئوية 
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لداللةة الفةروق بةين المجمةوعتين، 

اسةة إلةى وجةود فةروق بةين القياسةين القبلةي والبعةدي لصةالح أظهرت نتةائج الدر
القياس البعدي للمجموعة الضابطة في جمع متغيرات البحث كما أظهرت وجود 
فروق ذات دالله إحصائية بين القياسين البعدي والقبلةي ولصةالح القيةاس البعةدي 

لةه للمجموعة التجريبية في جميع متغيةرات الدراسةة، كةذلك وجةد فةروق ذات دال
إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعة التجريبية والضابطة ولصةالح القيةاس 
البعةةدي للمجموعةةة التجريبيةةة فةةي جميةةع متغيةةرات البحةةث، أوصةةى الباحةةث إلةةى 
ضرورة استخدام البرنامج التةدريبي باسةتخدام الحاسةب االلةي فةي تعلةم مهةارات 

 كرة السلة.
التعرف على اثةر اسةتخدام وسةيلة  ( دراسة هدفت إلى6001)Vernadakisأجرى 

تعليمية بواسطة الكمبيوتر والطريقة التقليدية وطريقة الدمج )تجمع الطةريقتين ( 
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لتعلم مهارات التدريس بكرة السلة ، إضافة إلى دراسة تأثير هذه الطرق الةثالث 
(مشةارك مةن المرحلةة المتوسةطة 11على اتجاهةات الطلبةة ،تكونةت العينةة مةن )

والثةامن وزعةو عشةوائيا لةثالث مجموعةات كةل مجموعةة تلقةت  لصفوف السابع
( 10(دقيقةة تعلةيم و)60( دقائق تمهيدية و)1(دقيقة قسمت إلى )91(مرات )10)

دقائق أسئلة والمراجعة للتالميذ ثم تطبيق اختبار قبلي وبعدي واختبار للمحافظةة 
الثةةة علةةى المعلومةةات ثةةم تطبيةةق اختبةةار بعةةدي لكيفيةةة التصةةرف للمجموعةةة الث

ولتحليل النتائج ثم استخدام اختبةار تحليةل التبةاين واختبةار )ت(،وأظهةرت نتةائج 
االختبار البعدي انه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعةات الةثالث 
معرفيا، كما أن اختبار التأكد من المحافظة علةى المعلومةات المكتسةبة فقةد أشةار 

ن تحافظ على ما اكتسبته من معلومات ومع إلى أن المجموعة الثالثة استطاعت أ
ذلك تظهر طريقة الدمج أنها األفضل للتعلم المعرفي كذلك أظهرت أن مجموعةة 
الدمج كان لةديهم اتجةاه ايجةابي نحةو طريقةة اسةتخدام الوسةيلة التعليميةة بواسةطة 

 الكمبيوتر عن طريقة التعلم التقليدي .
 -محددات الدراسة :

( فةةي كليةةة التربيةةة 1المسةةجلين فةةي مسةةاق كةةرة السةةلة )المجةةال البشةةري: الطلبةةة 
 الرياضية بجامعة النجاح الوطنية .

( بواقةةع ثمانيةةة أسةةابيع 6016/6016المجةةال الزمنةةي :الفصةةل الدراسةةي األول )
 بمعدل ثالثة لقاءات أسبوعيا.

 المجال المكاني : كلية التربية الرياضية / جامعة النجاح الوطنية .
 -إجراءات الدراسة :

 -منهج البحث : -
لتحقيق أهةداف الدراسةة وفرضةياته اسةتخدم الباحةث المةنهج التجريبةي باسةتخدام 

البعةةةدي ( لمجمةةةوعتين إحةةةداهما تجريبيةةةة واألخةةةرى –تصةةةميم القيةةةاس )القبلةةةي 
 ضابطة.

 عينة البحث: -
تةةم اختيةةار العينةةة بالطريقةةة العمديةةة العشةةوائية مةةن طالبةةات السةةنة الثانيةةة الةةذين 

( في كلية التربية الرياضية بجامعةة النجةاح الوطنيةة ، 1ة سلة )سجلوا مساق كر
( 90( والبالغ عددهن )6016-6016للفصل الدراسي األول من العام الجامعي )

( طالبةة تةم 60طالبة قسمت عشوائيا إلى مجمةوعتين إحةداهما تجريبيةة وعةددها)
ة ضةابطة التدريس لها باستخدام الحاسب االلي )الكمبيوتر( ، واألخةرى مجموعة

العرض( –( طالبة وتم تدريسها بالطريقة التقليدية المعتادة )الشرح 60وعددها )
(طالبة من نفس مجتمةع البحةث ولكةن مةن خةارج 16، كما تضمنت العينة على )

 عينة الدراسة األساسية. 
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 -أسباب اختيار عينه الدراسة :
 في عملية التعلم. .اتجاه كلية التربية الرياضية إلى استخدام الوسائل الحديثة1
. لم يسبق للعينة دراسة مقرر كرة السلة بالكلية ولم يةتم ممارسةة الطالبةات لهةا 6

 قبل االلتحاق بالكلية .
.علم الباحث بعدم إجراء دراسات سابقه على طالبةات كليةة  التربيةة الرياضةية 6

 بجامعة النجاح الوطنية بكرة السلة.
 منهاج مساق كرة السلة بالكلية ..المهارات قيد الدراسة هي من محتوى 9
 .توفر العينة وسهولة تطبيق الدراسة على الطالبات بالكلية.1
.قيام الباحث بتدريس مساقات كرة السلة بالكلية وبالتالي يسهل إجراء مثل هذه 3

 الدراسة.
 تجانس العينة:

للتحقةق مةن تجةانس أفةراد  ةقام الباحث باسةتخدام المعةامالت اإلحصةائية المناسةب
-عينة الدراسة في المتغيرات التي يمكن أن يؤثر على سير الدراسة وهي )السن

 ( 1الوزن( ويتضح ذلك من جدول رقم )-الطول
وبعد التأكد مةن المعةامالت العلميةة لالختبةارات المسةتخدمة قةام الباحةث بحسةاب 

المهاريةةةةة -معامةةةةل االلتةةةةواء لعينةةةةة الدراسةةةةة فةةةةي المتغيةةةةرات )االنثرويومتريةةةةة
 (.   1(قيد الدراسة ويوضح ذلك الجدول رقم ) المعرفية

 (1جدول رقم )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمتغيرات الدراسة

المتوسططططط  االختبارات  المتغيرات
 الحسابي

االنحطططراف 
 المعياري

معامططططططل  الوسيط
 االلتواء

االنثرويةةومتر
 ية

 السن
 الطول
 الوزن

14.36 

131.1 

14.1 

0.611 

6.43 

9.90 

14.11 

131 

14 

0.416- 
0.316 
0.611 

 الرمية الحرة المهارية 
 المحاورة 

سةةرعة التمريةةر 
 (ث10لمدة)

التصةةةةةةةةةةةةةويب  
 السلي 

1.61 

19.60 

3.1 

1.19 

1.039 

1.160 

1.610 

1.414 

1 

19.61 

3 

1.9 

1.013 

0.961- 

1.909 

0.166 

التحصةةةةةةةةةةةةةةةةيل  المعرفي
 المعرفي 

11.19 6.111 11 0.133- 
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( أن معامل االلتواء لعينةة البحةث فةي المتغيةرات ) 1من الجدول رقم ) يتضح   
(أي أنها تقع 0.416-،1.909المهارية المعرفية( تقع ما بين )+-االنثرويومترية 

( وأنها تقةع فةي المنحنةى االعتةدالي ممةا يةدل علةى تجةانس عينةة 6-،6ما بين )+
توزيعةا اعتةداليا لةذلك تةم الدراسة . وبعةد أن تةم التأكةد أن عينةة الدراسةة تتةوزع 

(طالبةةة 60تقسةةيمها بشةةكل عشةةوائي إلةةى مجمةةوعتين إحةةداهما تجريبيةةة بواقةةع )
( حول تكافئ 6( طالبة ويتضح ذلك بالجدول رقم )60واألخرى ضابطة بواقع )

 المجموعة التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة.
 

 (2جدول رقم )
يبية والضابطة في المتغيرات قيد يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجر
 الدراسة

المتغيرا
 ت 

 قيمة )ث( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية االختبارات
 المحسوبة

مسططتوى 
المتوسططط الداللة

 ط 
المتوسطططط االنحراف

 ط 
 االنحراف

االنثةةةرو
 يومترية

 السن 
 الطول
 الوزن

14.1 

111.1 

11.10 

0.61 

6.616 

9.660 

14.30 

114.9 

11.11

0 

0.643 

9.910 

9.691 

0.011 

0.116 

0.161 

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

المهةةةةةار
 ية 

 الرمية الحرة
 المحاورة

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعة 
التمريةةر لمةةدة 

 (ث10)

التصةةةةةةةةةةةويب 
 السلي

1.64 

16.66

6 

1.99 

 

1.11 

1.11 

1.616 

1.110 

 

6.061 

1.610 

16.91

0 

1.11 

 

1.41 

1.10 

0.461 

1.911 

 

1.111 

0.113 

0.611 

0.163 

 

0.666 

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

غيةةةةةةةةةةر 
 دال
 

غيةةةةةةةةةةر 
 دال

المعةةةةةةر
 فية

التحصةةةةةةةةةةةةيل 
 المعرفي 

19.11

1 
6.344 19.11

3 
غيةةةةةةةةةةر  0.011 6.191

 دال 

 (6.061(=)0.01قيمة )ث( الجدوليه عند مستوى ) 
( عةةةدم وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين 6يتضةةةح مةةةن الجةةةدول رقةةةم )

)االنثرويومتريةة    المجموعتين التجريبية والضابطة  قيةد الدراسةة فةي المتغيةرات
 والمهارية المعرفية (، وهذا يدل على تكافئ المجموعتين في هذه المتغيرات.

 -أدوات جمع البيانات :
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لقد تم االستعانة بالمراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال الدراسةة  -1
وذلةةك للتعةةرف وتحديةةد االختبةةارات المهاريةةة والمعرفيةةة باإلضةةافة إلةةى 

 اللي المقترح.برنامج الحاسب ا
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 القياسات االنثرويومترية : -2
 الطول : تم أخد قياس الطول بجهاز خاص بكلية التربية الرياضية ألقرب سم.

الوزن : : تم أخد قياس الوزن بالميزان الطبي الخاصةة بكليةة التربيةة الرياضةية 
 ألقرب كغم.

 هر .السن: تم أخد قياس السن من كشوفات كلية التربية الرياضية ألقرب ش
 ـاختبارات مستوى األداء :3

قام الباحث بإعداد استمارة خاصة استبيان وقد تم عرضةها علةى السةادة الخبةراء 
بكليةةةة التربيةةةة الرياضةةةية والخبةةةراء فةةةي مجةةةال كةةةرة السةةةلة بسةةةبب تحديةةةد أهةةةم 
االختبارات المهارية الخاصة بالدراسة وقد تم استبعاد االختبارات التةي حصةلت 

 -من أداء الخبراء حيث كانت النتائج كالتالي : (%10على اقل منت )
 (من رأي الخبراء .  %11(مرات )1اختبار الرمية الحرة )-
 (من رأي الخبراء.   %61(مرات )10اختبار الرمية الحرة ) -
 (مره )صفر%(من رأي الخبراء.11اختبار الرمية الحرة ) -

 ء.( من رأي الخبرا%10م( )60ـ اختبار المحاورة الزجزاج )
 ( من رأي الخبراء.%11ـ اختبار المحاورة المنتهي بالتصويب السلي )

 ( من رأي الخبراء .%1ـ اختبار المحاورة حول دوائر الملعب)
 (من رأي الخبراء.%11ث( )10ـ اختبار التمرير لمدة )

 ( من رأي الخبراء.%61ـ اختبار تحمل التمرير )
 .%40اً المحاورة ـ اختبار التصويب  السلمي على السلة مستخدم

 .%10ـ اختبار التصويب على السلة من الجانب 
 ـ اختبار التحصيل المعرفي :ـ4

قام الباحث باختيةار فقةرات االختبةار وثةم عرضةه علةى الخبةراء فةي مجةال كةرة 
السةلة وثةم تطبيقةه علةةى عينةة مماثلةة لعينةة الدراسةةة وقةد اشةتمل علةى المهةةارات 

ور للمهارات األساسةية المختةارة قيةد الدراسةة األساسية لكرة السلة ومناسبة الص
مع اإلمكانية في تطبيقه على عدد كبير من الطلبة في نفةس الوقةت وأنةه مناسةب 

(دقيقة، وبعد 16لسن وطبيعة عينة الدراسة، حيث كان زمن تطبيق االختبار مدة)
 ذلك قام الباحث بحساب المعامالت العلمية لهذا االختبار.

 لي )الكمبيوتر(:ــ برنامج الحاسب اآل5
إن الهدف من البرنامج هو معرفة تأثير الحاسب اآللي )الكمبيوتر( على مستوى 

( لطالبةةات كليةةة التربيةةة الرياضةةية 1األداء المهةةاري والمعرفةةي فةةي كةةرة السةةلة )
للطالبات بجامعة النجاح الوطنية والمسجالت لمساق كرة سلة حيث تةم االعتمةاد 

 البرنامج:ـعلى األسس التالية في وضع 
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ـةة االرتقةةاء بالمسةةتوى المهةةاري والمعرفةةي للطالبةةات مةةن خةةالل جةةذب االنتبةةاه 
واسةةتثارة الدافعيةةة لةةدى الطالبةةات لمحاولةةة اكتشةةاف وتعلةةم المزيةةد مةةن المعةةارف 
والمعلومةةات الخاصةةة بالمهةةارات األساسةةةية والتةةي يتضةةمنها المةةنهج الدراسةةةي 

)الكمبيةةوتر( وبةةذلك يتحقةةق  الخةةاص بالطالبةةات وذلةةك باسةةتخدام الحاسةةب اآللةةي
 الهدف العام للوحدات وهو االرتقاء بمستوى الطالبات.     

ـةة مةةن خةةالل البرنةةامج المعةةد تسةةتطيع كةةل طالبةةه أن تةةؤدي المهةةارات بطريقةةة 
صحيحة من خالل مشاهدة وسماع الخطوات الفنية والتعليميةة الخاصةة بالمهةارة 

 الخاصة بالمهارات. قيد الدراسة ورؤية الصورة الثابتة والمتحركة
ـ تستطيع كل طالبة من خالل البرنامج فهم وإدراك التسلسل التةدريجي التعليمةي 

 والخطوات الفنية لألداء الحركي للمهارات قيد الدراسة.
ـةة تسةةتطيع كةةل طالبةةة وتبعةةاً لمحتةةوى خطةةة المسةةاق والمةةنهج الدراسةةي المةةرتبط 

مةةن المعلومةةات النظريةةة  بالمهةةارات األساسةةية قيةةد الدراسةةة أن تكتسةةب العديةةد
 الخاصة بكل مهارة.

ـ تستطيع كل طالبة االستفادة بكيفيةة ،التعامةل مةع التكنولوجيةا  الحديثةة بواسةطة 
الحاسةةب اآللةةي )الكمبيةةوتر(من خةةالل اسةةتخدامها للوسةةائل التكنولوجيةةة الحديثةةة 

 ولمواكبة التطورات في مجال التعليم والتعلم بواسطة استخدام الحاسب اآللي .
 محتوى البرنامج :ـ 

 لقد اشتمل البرنامج على :ـ
: تتضةمن الشةةريحة األساسةية التةي تةم عرضةةها علةى شاشةة الحاسةةب  المقدمطةـة 

اآللي )الكمبيوتر( وثةم إيضةاح الهةدف العةام للبرنةامج وهةو عبةارة عةن اسةتخدام 
الحاسةةب اآللةةي للوصةةول إلةةى رفةةع مسةةتوى األداء المهةةاري والمعرفةةي لةةبعض 

 ساسية بكرة السلة.المهارات األ
يشةتمل علةى مجموعةةة مةن الشةرائح األساسةية التةي توضةةح  ـط الجطزء التعليمي:طـ

الخطةةوات الفنيةةة والخطةةوات التعليميةةة للمهةةارات قيةةد الدراسةةة وبطريقةةة سةةهلة 
 بواسطة الوسائط التعليمية في البرنامج الخاص وهو:ـ

لعادية،والصةور النص المكتوب ،التسجيل الصوتي ،الصور المتحركة البطيئة وا
( power pointـ ثم تصةميم مجموعةة مةن الشةرائح باسةتخدام برنةامج ) الثابتة.

(،flash  التي تشمل عةن مجموعةة مةن المعلومةات النظريةة والخطةوات الفنيةة )
والتعليميةةة الخاصةةة بكةةل مهةةارة مةةن المهةةارات قيةةد الدراسةةة عةةن طريةةق الةةنص 

لتةي تعةرض الصةور الثابتةة المكتوب ولةذلك تةم تصةميم مجموعةة مةن الشةرائح ا
والمتحركة بسرعات مختلفة للمهارات قيد الدراسة والتي توضةح أهةم الخطةوات 

 الفنية والتعليمية والتدرج السليم ألداء هذه المهارات األساسية.
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تم تصميم مجموعة من التدريبات والتطبيقات المركبة والتي تشمل علةى أكثةر  -
هةذه التةدريبات أثنةاء األداء الفعلةي مةع  من مهارة قيد الدراسةة حيةث تةم تصةوير

التعليق على األداء بواسطة بعض الخبراء في مجةال كةرة السةلة كنمةوذج لةألداء 
 المهاري لهذه المهارات . 

والتطبيقات المركبة باستخدام كةامرة ديجتةال خاصةة  تتم تصوير هذه التدريبا -
از الحاسةب االلةي (ثم إعادة نسخها وتحميلها على جهةSonyبالباحث ومن نوع )

. 
ثم أخيرا تم عرض البرنامج علةى الخبةراء فةي مجةال كةرة السةلة وخبةراء فةي  -

مجال الحاسةب االلةي للتأكةد مةن مةدى مناسةبة البرنةامج ومحتةواه لعينةة الدراسةة 
 ،حتى وصل إلى صوره النهائية .

بعةةد عةةرض البرنةةامج علةةى الخبةةراء والوصةةول بةةه إلةةى  صةةوره النهائيةةة ،ثةةم  -
( دقيقةةة 10( وحةدات تعليميةة وزمةن الوحةدة )6( أسةابيع بواقةع )1لمةدة )تطبيقةه 

.بنةةاًء علةةى الوقةةت المخصةةص لةةزمن المحاضةةرة الدراسةةية الخاصةةة بالكليةةة ، 
 ( يوضح توزيع المحتوى الخاص بالوحدة التعليمية .6والجدول رقم )

 (3جدول رقم )
 ةتوزيع إجراء الوحدة التعليمية والخاصة بالمجموعة التجريبي

 الزمن  المحتوى  
اسةةةةتخدام جهةةةةاز الحاسةةةةب االلةةةةي فةةةةي عةةةةرض  -1

 المهارات 
 دقيقة 11

 دقائق 1 اإلعداد البدني العام والخاص   -6

 دقيقة 60 التطبيق العملي للمهارات  -6

 دقائق1 الختام -9

 دقيقة10 المجموع -1
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 (4جدول رقم )
 لضابطتوزيع أجزاء الوحدة التعليمية والخاصة بالمجموع ا

 الزمن  المحتوى  
 دقيقة 1 اإلعداد البدني العام والخاص  1

الشةةةةةرح اللفظةةةةةي للمهةةةةةارات األساسةةةةةية وأداء  6
 النموذج الخاص بها   

 دقيقة  11

 دقيقة  60 التطبيق العملي للمهارات األساسية  6

 دقائق1 الختام  9

 دقيقة 10 المجموع 1

 -لدراسة :األدوات واألجهزة المستخدمة في ا-6   
 كركر خاص لقياس الطول ألقرب سم. -
 الميزان الخاص بكلية التربية الرياضية لقياس الوزن ألقرب كغم. -
 (  لقياس الزمن بالثانية )ث(. Stop watchساعة إيقاف ) -

 ( لكل مجموعة. 60كرات سلة عدد ) -

 مقاعد سويدية.  -كرات طبية –أقماع  -
 .Sony )ديجتال نوع ) اكامير -

 صة بالحاسب االلي الكمبيوتر .اسطوانات خا -

 .USB)فالشه )  -

 أجهزة حاسب ألي خاصة بكلية التربية الرياضية . -

 -الدراسة االستطالعية : -7

( مةن طالبةات  10قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة قوامهةا ) 
كلية التربية الرياضةية للسةنة الثانيةة ومةن نفةس مجتمةع الدراسةة ولكةن لةيس مةن 

لعينةةة األساسةةية للدراسةةة وذلةةك للتأكةةد مةةن صةةالحية ومناسةةبة أجهةةزة القيةةاس ا
وأدواتةةه وكةةذلك للتأكةةد مةةن مةةدى تةةوفر أجهةةزة الحاسةةب االلةةي الكمبيةةوتر ومةةن 
سةةالمتها عنةةد أداء البرنةةامج المسةةتخدم  وكةةذلك للتعةةرف علةةى مةةدى اسةةتيعاب 

وضةوح الطالبات أثناء عرض المهارات على جهةاز الحاسةب االلةي مةن حيةث ال
للتدريبات المصورة ودرجةة االسةتماع والشةرح وكةذلك مةدى اسةتجابة الطالبةات 

 وتفاعلهن مع المادة التعليمية .

حيث تم التأكد من سالمة  األدوات واألجهزة المستخدمة في االختبارات  وتبةين 
 أنها مالئمة ومناسبة .

 الصدق:-8
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ظةاهرة المةراد تم حسةاب صةدق االختبةار عةن طريةق صةدق المحتةوى بتحليةل ال
قياسها )تصويب الرمية الحرة، التمريةر ،المحةاورة، التصةويب السةلي ( وقةد تةم 
ترشيح مجموعة من االختبارات تم عرضها على مجموعة من خبراء كرة السلة 
في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية وبعد أن تم األخذ بمالحظةاتهم 

، وقد تم حسةاب ثبةات االختبةار عةن طريةق  تم إخراج االختبارات بشكله الحالي
( مةن طالبةات مجتمةع الدراسةة 10تطبيقه وإعادة تطبيقه على عينةة مكونةة مةن )

 ( وهو معامل االرتباط جيد للدراسة 0.13حيث بلغ معامل الثبات )

 الثبات :-9

( لجميةةةع  Test-Retestلقةةةد قةةةام الباحةةةث بتطبيةةةق االختبةةةار وإعةةةادة تطبيقةةةه )
ستخدمة على عينة من طالبات السنة الثانية ضمن مجتمع الدراسة االختبارات الم

ولكةةن مةةن غيةةر أفةةراد عينةةة الدراسةةة األساسةةية ، حيةةث اعتبةةر الباحةةث أن قيمةةة 
معةةةامالت االرتبةةةاط بةةةين التطبيةةةق األول والثةةةاني دالةةةه إحصةةةائيا عنةةةد مسةةةتوى 

 (، مما يدل على ثبات االختبارات المستخدمة .0.01)

 

 الدراسة :تنفيذ تجربة  -11

تةةةم تطبيةةةق القياسةةةات القبليةةةة الخاصةةةة بالدراسةةةة علةةةى مجمةةةوعتين التجريبيةةةة  -
 61/10/6016-64/10/6016والضابطة في الفترة الواقعة ما بين 

 -إلةى المقةايس االنثرويومترية)السةن ةتم تطبيق االختبار ) المعرفي ( باإلضاف -
 .   64/10/6016الوزن(  -الطول

وقةةد تضةةمنت 61/10/6016/ ، 60/10المهاريةةة بتةةاريخ تةةم تطبيةةق االختبةةارات 
 مرات، التصويب السلي( 10)الرمية الحرة، المحاورة، سرعة التمرير لمدة 

 تطبيق التجربة : -11

قام الباحث بتطبيق البرنامج للمجموعةة الضةابطة أيةام األحةد ،الثالثةاء، الخمةيس 
-9/11/6016خ (صةةباحا مةةن كةةل أسةةبوع ولمةةدة ثمانيةةة أسةةابيع مةةن تةةاري4-10)

 ( أسابيع بواقع ثالثة وحدات تعليمية في األسبوع. 1وذلك لمدة )61/16/6016

فقامةةت بتطبيةق البرنةةامج أيضةا أيةةام األحةد ،الثالثةةاء ،  ةأمةا المجموعةةة التجريبية 
(صةةةباحا مةةةن كةةةل أسةةةبوع فةةةي الفتةةةرة الواقعةةةة مةةةن تةةةاريخ 11-10الخمةةةيس)

بواقع ثالث وحدات تدريبية ، (ولمدة ثمانية أسابيع 61/16/6016 -9/11/6016
وقد راعةى الباحةث توحيةد زمةن التةدريب والوقةت للمجمةوعتين وعةدد الوحةدات 
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التعليمية للتجريبية والضابطة بالفترة الصباحية ، كذلك تم توحيد األعةداد البةدني 
العام والخاص وكذلك تم التدريس بنفس الظروف ، وكان االخةتالف الوحيةد هةو 

)الكمبيوتر( ألي للمجموعة التجريبية واسةتخدام الطريقةة  استخدام جهاز الحاسب
 التقليدية للمجموعة الضابطة .

 -القياس البعدي :

بعةةةد االنتهةةةاء مةةةن تنفيةةةذ البرنةةةامج للمجموعةةةة الضةةةابطة )التقليديةةةة ( واسةةةتخدام 
الحاسةةةب االلةةةي الكمبيةةةوتر للمجموعةةةة التجريبيةةةة ثةةةم إجةةةراء القياسةةةات البعديةةةه 

ة والضابطة بنفس الشروط والمواصفات التةي تةم إجراءهةا للمجموعتين التجريبي
فةةي القياسةةات القبليةةة ، كةةذلك تةةم تطبيةةق اختبةةار القيةةاس المعرفةةي واالختبةةارات 

 المهارية .

 المعالجات اإلحصائية

 استخدام في هذه الدراسة المعالجات اإلحصائية التالية :

التجريبيةةة المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة للمجمةةوعتين  -1
 والضابطة.

 اختبار )ت(لداللة الفروق بين المتوسطات . -6

 معامل االلتواء لتكافئ المجموعات. -6

 -عرض ومناقشة النتائج:
 (4جدول )

يوضح داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة  الضابطة 
 لمتغيرات الدراسة

يمة ق التطبيق الثاني التطبيق األول المتغيرات الرقم
 )ت(

المتوسطططط
 ط

المتوسطططط االنحراف
 ط

 االنحراف 

 1.110 0.11 6.61 0.34 1.61 الرمية الحرة -1

19.11 المحاورة  -6

0 
0.111 16.31

1 
0.111 9.61 

 سرعة التمرير  -6
 )ث(10لمدة 

3.61 0.91 3.11 0.91 6.091 

 1.111 6.11 6.61 9.110 1.40 التصويب السلي  -9

التحصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل  -1
 المعرفي 

19.10 0.11 13.61 0.14 1.161 
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( انةه توجةد فةروق دالةه إحصةائيا بةين القيةاس القبلةي 9يتضح مةن الجةدول رقةم )
 المحاورة(  –والقياس البعدي للمجموعة الضابطة في متغيرات ) الرمية الحرة 

يرى الباحث أن هذه النتيجة قةد تعةود إلةى اسةتخدام األسةلوب التقليةدي فةي الةتعلم 
ايجابي في رفع مستوى أداء الطالبات ألنةه يةوفر التكةرار فةي أداء الذي له تأثير 

التمرينات بشكل كبير ، والن الطالبات يقمن بعدة محاوالت للوصول إلةى األداء 
األفضل وبالتالي يرتفع المستوى في األداء لهذه المهارات ، كذلك يعةزو الباحةث 

العةرض( ألنةه  –)الشرح هذا التحسن إلى أهمية دور المعلم في الطريقة المتبعة 
يعطي فكرة واضحة عن كيفيةة األداء السةليم ،والةذي يجعةل المعلةم ذوا فاعليةة ، 
وله قدرة كافية علةى إصةالح األخطةاء التةي تفةوق تنفيةذ  األداء الصةحيح وبةذلك 
يكون تعلم المهارة بصورة جيده نتيجة تكرار األداء بصورة صةحيحة وسةليمة ، 

يتوقةةةف علةةةى قةةةدرة المعلةةةم فةةةي أداء إشةةةارات  تاوذلةةةك الن درجةةةة أداء الطالبةةة
 صحيحة لشرح المهارة وكذلك أداء نموذج جيد خالي من األخطاء.

( ودراسةة عبةد الفتةاح 6004اتفقت هذه الدراسةة مةن دراسةة كةل مةن محةروس )
( 6003( ومحمةةود حسةةن )6003( وعابةةدين )6009( ودراسةةة السةةيد )6004)

يميةة المتبعةة فةي األسةلوب التقليةدي تعتمةد ( إن العملية التعل6009وعبد السالم )
أساسةا علةى المةةدرس فهةو القةائم بالشةةرح والتفسةير والمالحظةة وهةةو الةذي يتخةةذ 
القرارات ويقع عليةه الةدور الفعةال مةن خةالل التةدخل إليجةاد الحلةول للتمرينةات 

 الحركية الممكنة وتكرار ذلك وصوال إلى حلول حركية أفضل.
انةةه ال يوجةةد فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية علةةى ( 9كةةذلك يتضةةح مةةن الجةةدول )

 ثواني ، والتصويب السلي ، التحصيل المعرفي(. 10متغيرات )التمرير لمدة 
يعةةزوا الباحةةث ذلةةك إلةةى أن مسةةتوى المهةةارات لةةم تتةةأثر بالمسةةتوى التقليةةدي فةةي 
الةةتعلم والةةذي يعتمةةد عةةن تقليةةد النموذج،كمةةا يعةةود سةةبب عةةدم وجةةود فةةروق دالةةه 

الختبةةار المعرفةةي إلةةى أن الةةتعلم فةةي األسةةلوب التقليةةدي )الشةةرح إحصةةائيا فةةي ا
والعةةرض( يسةةتخدم فيةةه إلقةةاء الخطةةوات الفنيةةة والتعليميةةة والمعرفيةةة مةةن خةةالل 
الشرح النظري والذي بدورة يعتمد على السمع ورؤية النموذج وبالتالي ال يتةيح 

ار المعرفةي لةذلك للطالبات استخدام التغذية الراجعة لإلجابة على مفردات االختبة
 جاءت النتيجة عدم وجود الفروق.

 (5جدول رقم )
يوضح داللة الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية 

 لمتغيرات الدراسة
قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول المتغيرات العدد

 )ت(
 االنحراف  المتوسط االنحرافالمتوسطططط
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 ط

 3.046 0.36 6.11 0.11 1.61 الرمية الحرة -1

 1.914 0.41 16.611 1.11 19.66 المحاورة  -6

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرعة  -6
 التمرير 

 )ث(10لمدة 

3.11 0.16 1.6 0.41 10.61

3 

التصةةةةةةةةةةةةويب  -9
 السلي 

1.31 0.11 6.1 0.11 9.611 

التحصةةةةةةةةةةةةةيل  -1
 المعرفي 

19.13

9 
1.99 11.611 1.96 9.010 

 6.046(= 0.01قيمة "ت" الجدوليه عند مستوى )
(انةه توجةد فةروق ذات داللةه إحصةائية عنةد مسةتوى 1يتضح مةن الجةدول رقةم )

فةةي جميةةع متغيةةرات  ة(بةةين القيةةاس القبلةةي والبعةةدي للمجموعةةة التجريبيةة0.01)
( 10الدراسة ) تصويب الرميةة الحةرة، المحةاورة بةالكره سةرعة التمريةر لمةدة )

 ثواني ، التصويب السلي ، التحصيل المعرفي (.

احث أن استخدام وسيلة تكنولوجيه مثل الحاسب االلةي  ) الكمبيةوتر( قةد يرى الب
واعتماده إثارة  زخلق عامل التشويق واإلثارة وكذلك تميز بجدب االنتباه والتركي

حمةةاس الطالبةةات وزيةةادة دافعيةةتهن االيجابيةةة أثنةةاء عمليةةة الةةتعلم ، كةةذاك أعطةةى  
وية لجميةةع الطالبةةات  وكةةذلك اسةةتخدام هةةذا البرنةةامج فةةي الةةتعلم الفرصةةة المتسةةا

 مراعاة الفروق الفردية بينهن .

( ومحمةةةةود 6004اتفقةةةةت هةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةع دراسةةةةة كةةةةل مةةةةن عبةةةةد العةةةةال )
( 6009( وعبةةد السةةالم )6004( ومحةةروس )6003(  وعابةةدين )6003حسةةن)

(الةةةذي أكةةةدت أن اسةةةتخدام برنةةةامج حاسةةةب ألةةةي ) 6016ومةةةدانات وخطاطبةةةه )
الطلبة للمهارات وبالتالي أداء تلةك المهةارات بصةورة كمبيوتر( ساعد على تفهم 

صحيحة وان استخدام الحاسب االلي أفضل ألنه يسةاعد علةى إبعةاد عامةل الملةل 
وحريةةة االختيةةار وتشةةجيع األفةةراد علةةى الممارسةةة وبالتةةالي االرتفةةاع بمسةةتوى 

 األداء .

 (6جدول رقم )
بطة والقياس البعدي يوضح داللة الفروق بين القياس البعدي للمجموعة الضا

 للمجموعة التجريبية .
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قيمطططططططططططة  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة المتغيرات  الرقم 
 )ت( 

 االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط
تصةةةةةةةةةةةةةويبه  -1

 الرمية الحرة

6.61 0.11 6.11 0.36 9.116 

المحةةةةةةةةةةاورة  -6
 بالكرة

16.311 0.111 16.611 0.41 3.336 

سةةةةةةةةةةةةةةةةرعة  -6
تمرير لمةدة ال

 )ث(10

3.11 0.91 1.6 0.41 3.191 

التصةةةةةةةةةويب  -9
 السلي 

6.61 6.11 6.1 0.11 6.161 

التحصةةةةةةةةةةيل  -1
 المعرفي 

13.61 0.14 11.111 1.96 1.006 

 6.099( = 0.01قيمة "ت" الجدوليه عند مستوى ) 
( انةه توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى 3يتضح من الجدول رقةم )

القيةةاس البعةةدي للمجموعةةة الضةةابطة والقيةةاس البعةةدي للمجموعةةة  ( بةةين0.01)
 –ولصالح المجموعة التجريبية ولجميع متغيرات الدراسةة ) المهاريةة  ةالتجريبي

 التحصيل المعرفي (.
يعزوا الباحث هذه الفروق إلى قةوة تةأثير الوسةيلة التعليمةة )الكمبيةوتر (  والةذي 

بشةةكل مسةةتمر وكبيةةر سةةواء بالصةةوت  أتةةاح للطالبةةات سةةماع ومشةةاهدة المهةةارة
الخاصةةة  ة،والصةةورة الثابتةةة أو المتحركةةة كةةذلك فهةةم الخطةةوات الفنيةةة والتعليميةة

بالمهةةارات والةةذي سةةاهم بصةةورة واضةةةحة بلةةوغ األهةةداف التعليميةةة الخاصةةةة 
بالمهةةارات وهةةذا أفضةةل للطالبةةات مةةن طريقةةة الشةةرح والعةةرض المسةةتخدم فةةي 

لباحةةث هةةذه النتيجةةة إلةةى أن التعلةةيم  عةةن طريةةق الطريقةةة التقليديةةة كمةةا يعةةزوا ا
الحاسب االلي)الكمبيةوتر ( يشةجع الطالبةات علةى أن يةتعلم ذاتيةا وتحةت إشةراف 
المعلةةم وهةةذا هةةو احةةد أنمةةاط التعلةةيم الفةةردي الةةذي يةةوفر ظةةروف الةةتعلم األمثةةل 
واألكثةر مناسةةبة لقةةدرات ومسةتويات تعلةةم كةةل طالبةةة. كمةا أن سةةبب تفةةوق أفةةراد 

التجريبية هو أن التعلم باسةتخدام الحاسةب االلةي )الكمبيةوتر ( أعطةى  المجموعة
 الفرصة الكاملة لتعلم وإتقان مهارات كرة السلة قيد الدراسة .

 Keveinمايكةل و فنسةتر ماشةر) -اتفقت نتائج هذه الدراسةة مةع دراسةة  كةيفن 

Maichel ، Macher ،6001 ( ودراسةة جةاردنر، ديفيةد )6006 ،Daved  
(Gardnare ( ودراسة 6001( ودراسة  مصطفى )6001ودراسة عبد الفتاح )
( ودراسةةةة مةةةدانات وخطاطبةةةة 6004( ودراسةةةة عابةةةدين )6004عبةةةد العةةةال )

( حيةةث أشةةارت هةةذه الدراسةةات إلةةى أهميةةة  6010( ودراسةةةمحروس )6016)
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استخدام الوسائل التكنولوجية فةي عمليةة الةتعلم لمةا لهةا مةن نتةائج ايجابيةة بشةكل 
في األداء المهاري عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على تلقي المعلومةات أفضل 

فقط. ويرى الباحث أن استخدام الحاسب االلةي ) الكمبيةوتر ( قةد اثةر علةى سةير 
العمليةةة التعليميةةة بشةةكل أسةةرع وقةةد وفةةر الوقةةت والجهةةد علةةى المعلةةم والمةةتعلم 

ألخةذ بالمعةارف العلميةة التةي وبالتالي رفع الكفاءة العلمية التعليمية عةن طريةق ا
تسةةاعد علةةى رفةةع مسةةتوى األفةةراد وتقليةةل الفاقةةد مةةن الوقةةت. حيةةث أن العمليةةة 
التعليمة ال يمكن أن تتطور بالشكل المطلةوب إال باالسةتفادة مةن الحقةائق العلميةة 
في المجاالت التربوية واستخدام تكنولوجيةا التعلةيم الحديثةة فةي العمليةة التربويةة 

 . بكل جوانبها
 االستنتاجات : 

( تةأثيرا ايجابيةا علةى تطةور مسةتوى رالحاسةب االلةي )الكمبيةوت م.يؤثر استخدا1
 األداء المهاري والتحصيل المعرفي لدى طالبات كرة السلة .

. وجةةود فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية للمجموعةةة الضةةابطة علةةى متغيةةرات ) 6
ا ال توجةةد فةةروق دالةةه الرميةةة الحةةرة ، المحةةاورة( ولصةةالح القيةةاس البعةةدي ،بينمةة

ثةواني ، التصةويب السةلي التحصةيل 10إحصائيا على متغيةرات ) التمريةر لمةدة 
 المعرفي (.

.وجود فروق ذات داللةه إحصةائية للمجموعةة التجريبيةة علةى جميةع متغيةرات 6
ثواني ، التصةويب السةلي 10الدراسة ) الرمية الحرة ، المحاورة،  التمرير لمدة 

 الح القياس البعدي.التحصيل المعرفي( لص
. وجةةود فةةروق ذات داللةةه إحصةةائية بةةين المجموعةةة التجريبيةةة والمجموعةةة 9

الضةةابطة فةةي القياسةةات البعديةةه لمتغيةةرات الدراسةةة)الرمية الحةةرة ، المحةةاورة،  
ثةةةةواني ، التصةةةةويب السةةةةلي، التحصةةةةيل المعرفةةةةي (لصةةةةالح 10التمريةةةةر لمةةةةدة 

 المجموعة التجريبية وعلى جميع المتغيرات .
 -التوصيات :

 استناداً إلى ما أشارت إليه نتائج الدراسة يوص الباحث بما يلي :ـ
االهتمةةام باسةةتخدام تكنولوجيةةا التعلةةيم فةةي تعلةةم المةةواد العلميةةة التطبيقيةةة عةةن  .1

طريق استخدام الحاسةب اآللةي )الكمبيوتر(لمسةاير التطةور العلمةي والتكنولةوجي 
 واالستفاد بالعملية التعليمية.

مةةةةل علةةةةى عقةةةةد دورات ونةةةةدوات تدريبيةةةةه باسةةةةتخدام وسةةةةائل ضةةةةرورة الع .6
التكنولوجيةةةا الحديثةةةة فةةةي تعلةةةم وتعلةةةيم المهةةةارات األساسةةةية لمختلةةةف األنشةةةطة 

 الرياضية .
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إدخال تكنولوجيةا التعلةيم ضةمن مسةاقات كليةات التربيةة الرياضةية مةع تةوفير  .6
يميةة األجهزة الخاصة من فيديو ،وتصوير ،وأجهزة حاسةوب فةي الدراسةات التعل

 ليتم استخدامها في مساعدة التعلم .

 المراجع العربية واألجنبية :ـ
(:ـ تأثير برنامج باستخدام 6009طارق محمد عبد الرؤوف عبد السالم ) .1

الحاسب اآللي في تعلم بعةض المهةارات األساسةية فةي كةرة السةلة،مجلة البحةوث 
 ، مصر.النفسية والتربوية ، كلية التربية الرياضية، جامعة المنوفية

(:ـ تأثير اسةتخدام الحاسةب اآللةي علةى 6003وفاء محمود حسن محمد ) .6

مستوى األداء المهاري في كرة السلة لدى الطلبةة كليةة التربيةة الرياضةية، مجلةة 
 كلية التربية الرياضية ،جامعة حلوان ،القاهرة ،مصر.

(:ةةـ تةةأثير اسةةتخدام 6003منيةةر مصةةطف ،عابةةدين، عمةةاد محمةةد السةةيد ) .6
ائل المعينة على تعلم مهارة التصويب بكرة السلة ، مجلة كلية التربية بعض الوس

 الرياضية ـ جامعة المنصورة ، العدد السابع ـ القاهرة.
(:تةأثير اسةتخدام الموديةول التعليمةي عةن 6003منير مصطف عابةدين ) .9

تعلم بعض مهارات كرة السلة ،كلية التربيةة الرياضةية للبنةين ـ جامعةة حلةوان ، 
 ( مصر.91العلمية ـ للتربية البدنية والرياضية ،العدد)المجلة 

(: تكنولوجيةا التعلةيم وأسةاليبها فةي 6001محمد سعد،زغلول وآخةرون ) .1
 ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة.1التربية الرياضية ط

(:"اثر استخدام برمجية تعليمية 6016امجد، مدانات ومعتصم خطاطبة ) .3
ب مةةن الثبةةات فةةي كةةرة السةةلة " ،مؤتةةة علةةى مسةةتوى األداء المهةةاري للتصةةوي

للبحةةةوث والدراسةةةات ، سلسةةةلة العلةةةوم اإلنسةةةانية واالجتماعيةةةة ، المجلةةةد السةةةابع 
 والعشرون ، العدد الخامس مؤتة ، األردن.  

(: " تةأثير اسةتخدام الفيةديو التفةاعلي علةى 6004هاني احمد عبد العال ) .1

التالميةةذ الصةةم والةةبكم  مسةةتوى أداء بعةةض المهةةارات األساسةةية لكةةرة السةةلة لةةدى
بالحلقة الثانية من التعليم األساسي ،المؤتمر العلمي الدولي الثالةث ، كليةة التربيةة 

 ، مصر. قالرياضية للبنين ، جامعة الزقازي
( :" الجديد في العاب القوى " كلية التربية 1441كمال جميل الريفي : ) .1

 الرياضية ، الجامعة األردنية ، عمان .
(:" تةةأثير برنةةامج مقتةةرح باسةةتخدام 6010، المحةةروس )لميةةاء نةةوري  .4

الموديوالت التعليميةة فةي تعلةم المهةارات الهجوميةة فةي كةرة السةلة لةدى طالبةات 
بكلية التربيةة الرياضةية بطنطةاً ، كليةة التربيةة الرياضةية ،جامعةة  سشعبة التدري

 طنطا ،مصر.
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لة تةةةدريب ( :أثةةةر اسةةةتخدام الحاسةةةوب كوسةةةي6009.صةةةادق خالةةةد ،الحايةةةك )10
مساعدة على اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية نحو الحاسوب،مجلة دراسات 

 ،عمان،األردن. 6، العدد 61الجامعة األردنية ،مجلد
( :تةةأثير برنةةامج تعليمةةي لمرحلةةة التعلةةيم 6004. ياسةةر عبةةد الفتةةاح محمةةد )11

للتدريب على مستوى أداء ناشئات كةرة السةلة ،المةؤتمر العلمةي الةدولي الثالةث ، 
 كلية التربية الرياضية للبنين،جامعة الزقازيق ،مصر.

(: أثةر اسةتخدام بعةض وسةائل التكنولوجيةا 1443. هند محمةد أحمةد فرحةان )16
الةةتعلم علةةى تعلةةيم بعةةض المهةةارات الحركيةةة فةةي كةةرة الطةةائرة والسةةلة ،المجلةةة 

 ( جامعة حلوان،مصر.61العلمية التربية البدنية والرياضية، العدد)
(: تأثير استخدام الحاسب اآللي على تعلم 6001. ماجدة السيد محمد إبراهيم )16

 11-19يةذات فةي سةنبعض المهارات األساسية للصم  والبكم في كرة السلة للتلم
 سنًة،مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية ، أسيوط ،مصر.

(: تصميم وإنتاجيةه برمجيةة تعليميةة معةدة 6001. محمد صبحي عبد الفتاح )19
بتقنية الفيديو التفاعلي على تعلم بعض المهارات األساسية لكرة القدم لدى تالميذ 

حةةث ماجسةةتير ،كليةةة التربيةةة الرياضةةية الحلقةةة الثانيةةة مةةن التعلةةيم األساسةةي ،ب
 ،جامعة طنطا،مصر.

(:فاعليةةةة برنةةةامج تعليمةةةي باسةةةتخدام الفيةةةديو 6001.منةةةى مصةةةطفى محمةةةد )11
التفةةاعلي علةةى تعلةةم مهةةارات النجمةةة األولةةى فةةي السةةباحة ،إلنتةةاج علمةةي ،مجلةةة 

 ،مصر.11،العدد 90بحوث التربية الرياضية ،جامعة الزقازيق ،المجلد 
16.vernadakis Nicholas @Eleni zetou @Epit sits Kari, Maria Giannousi @ Efthimis 
kioumourtzoglou:(2008): student attitude and learning out comes op multimedia  
computer – assisted versus traditional instruction in  basket ball , Educ inf Technol 
13:167-183.                  
17. Fenster Macher @ kevein @ Maichel (2001): An interactive computer – based 
social skill training program : development and use with children with attention 
deficit hyperacidity disorder , the university   of Utah (0240).                                                           
18.Gardnare @David(2003)Evaluating user interactive video users perceptions of self 
access language learning with multi media movies (China) open university united 
kingdom.                                      

               

       
 
  


