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  برمجیة تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة وتأثیرھا علي بعض المھارات األساسیة
  في كرة السلة لذوي االحتیاجات الخاصة

  * د. الشیماء عبد الفتاح الخفیف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

أصبحت من أهم  The persons with special needsاصة إن قضیة االهتمام بذوي االحتیاجات الخ

القضایا التي تشغل تفكیر العدید من العلماء ، خاصًة علماء علم النفس التربوي ألنها أحد المعاییر األساسیة 

  )١١:  ٦(التي ُیقاس بها تقدم أیة أمة في هذا العصر .. عصر االنفجار المعرفي.    

صة هم األفراد الذین یعانون من قصور في جانب أو أكثر من جوانب فاألفراد ذوى االحتیاجات الخا

النمو ، أو هم األفراد الذین یمتلكون قدرات عالیة أو استثنائیة ، وُینظر إلیهم على أنهم األفراد الذین یختلفون 

یة لتنمیة عن أقرانهم العادیین أو المتوسطین ، بدرجة تحتاج إلى التعدیل في الخبرات أو الممارسات التربو 

  )٢:  ٩(قدراتهم واستعداداتهم.   

استخدام الحاسب اآللي في مجال اإلعاقة الذهنیة بوجٍه خاص ُیسهم بشكٍل فعال في تعلیم  ویعد

التالمیذ الُمعاقین ذهنیًا (القابلین للتعلم) عندما ُیَقدَّم التعلم لهم في خطوات صغیرة ذات تتابع جید ، ویسمح 

خالل التصمیم الدقیق لبرامج الكمبیوتر التي تتمشى مع قدرات هؤالء التالمیذ ،  لهم بممارسة التعلم من

فالحاسب اآللي من بین العدید من تكنولوچیا التعلیم الذي یسمح بالتفاعل الُمثمر مع المتعلم ، فیحتوى على 

تهم وُیشبع رغباتهم اللون والصوت والحركة التي ُتجذب انتباه التالمیذ الُمعاقیـن ذهنیًا ، فیثیر اهتماما

واحتیاجاتهم أثناء التعلم ، ومن َثمَّ فإن استخدام الحاسب اآللي كوسیط تعلیمي لدى الُمعاقین ذهنیًا ُیزید من 

  )٦-٤:  ١٠( )٦٠٧:  ٧( ة التعلیمیة لدى العادیین أیضًا.فاعلیة التعلم لدیهم ، كما ُیسهم في فاعلیة العملی

والتشویق بین س�رعة انتق�ال الك�رة باإلیقاع السریع التي تتمیـز  لعابتعتبر لعبة كرة السلة من األحیث 

مـن محـاورة وتمریـر وتصـویب فتنفیـذ  مم�ا یتطل�ب أن ی�ؤدي جمی�ع الالعب�ین المھ�ارات األساس�یةبین الفریقین 

مـــن خاللهـــا أن یـــؤدي الالعـــب نســـبة تصـــویب عالیـــة واختـــراق الســـلة  عتمریـــرات جیـــدة ومحـــاورة فعالـــة تســـتطی

  )٣٨:  ٨(ي النهایة هو الهدف من كل هذه المهارات. للمنافس ف

على استخدام أحد مستحدثات تكنولوچیا التعلیم وهو الحاسـب اآللـي لیـتم مـن  ةالباحثوقع اختیار  وبذلك

خالله تقدیم البرنامج المقترح ، وذلك تضامنًا مع الجهود الرامیة التي تهدف إلى تعلیم األطفال الُمعاقین ذهنیـًا 

قة وممتعة ، حیث أنهم یتعلمون بشكٍل أفضل ویزداد تعاونهم عندما یستمتعون بما یفعلونـه وعنـدما بطرٍق مش وِّ

  . یمیة مشوقة تثیر دافعیتهم للتعلمتكون الوسیلة المستخدَمة في المادة التعل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة مدینة السادات –كلیة التربیة الریاضیة  – لجماعیة وریاضات المضربنظریات وتطبیقات الریاضات امدرس بقسم 
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ومن هنا كانت فكرة البحث الحالي والتي تنصب حول التعرف على مدى تأثیر برمجیة تكنولوچیة باستخدام 

  على مستوى تعلیم بعض المهارات األساسیة في كرة السلة. الوسائط المتعددة

ة البحـث فـي أنـه محاولـٍة لتوظیـف التكنولوچیـا فـي خدمـة ذوى االحتیاجـات وبناءًا على ذلك تتضح أهمیـ

ســتخدام الخاصــة ومــنهم فئــة الُمعــاقین ذهنیــًا ، وبالتــالي فــإن هــذه الدراســـة ُتعـــد مــن الدراســـات التــي تقـــوم علــى ا

علـــى  عـــن طریـــق البرمجیـــة التكنولوچیـــة مـــن خـــالل الحاســـب اآللـــي متعـــدد الوســـائط ، كمـــا أنهـــا تقـــوم برنامــــج

استخدام المؤثرات المرئیة والصوتیة لفئـة الُمعـاقین ذهنیـًا مـن خـالل مشـاهدة برنـامج الحاسـب المرئـي للمهـارات 

قیــد البحــث (مــؤثرات مرئیــة) ، واالســتماع إلــى وصــفًا تفصــیلیًا لتلــك المهــارات (مــؤثرات صــوتیة) ، وذلــك عبــر 

ة الفعلیة من خالل التطبیـق العملي للمهـارات وتوظیـف ذلك في التقلیـد والممارسـ Data Showجهاز العرض 

  .الملعب قید البحث في

  أھداف البحث: ـ

تصـــمیم برنـــامج تعلیمـــي باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة لتعلـــیم بعـــض المهـــارات األساســـیة فـــي كـــرة الســـلة  -١

 .( قابلي التعلم ) للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة

 .مهارات كرة السلة قید البحث( قابلي التعلم ) میذ التعرف علي تأثیر البرنامج علي تعلم التال -٢

  البحث: ـ فروض

( باســتخدام  للمجموعــة التجریبیــةالبعــدي)  –(القبلــي  نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -١

 .الوسائط المتعددة ) في مستوي تعلم بعض المهارات األساسیة ( قید البحث ) لصالح القیاس البعدي

( الطریقـــة  للمجموعــة الضــابطةالبعــدي)  –(القبلــي  نالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســییتوجــد فــروق د -٢

 .التقلیدیة ) في مستوي تعلم بعض المهارات األساسیة ( قید البحث ) لصالح القیاس البعدي

للمجمـوعتین التجریبیـة والضـابطة فـي مسـتوي  ینالبعـدی نتوجد فروق دالة إحصائیة بین متوسطي القیاسیی -٣

  .م بعض المهارات األساسیة لصالح المجموعة التجریبیةتعل

  المستخدمة: تالمصطلحا ـ

  -:الخاصة االحتیاجات ذوى -

یق��وم ھ��ذا المص��طلح عل��ى أس��اس أن ف��ي المجتم��ع أف��راداً یختلف��ون ع��ن عام��ة أف��راد المجتم��ع ، ویع��زو 

ن س�واھم ، وتتمث�ل تل�ك المصطلح الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى أن لھ�ؤالء األف�راد احتیاج�ات خاص�ة یتف�ردون بھ�ا دو

االحتیاج��ات ف��ي ب��رامج أو خ��دمات أو طرائ��ق أو أس��الیب أو أجھ��زة وأدوات أو تع��دیالت تس��توجبھا كلھ��ا أو 

  )٦:  ٤بعضھا ظروفھم الحیاتیة ، وتحدد طبیعتھا وحجمھا ومدتھا الخصائص التي یتسم بھا كل فرد منھم. (

 -الُمعاقین ذھنیاً ( قابلي التعلم ): -

بینیـــه" ،  –) درجـــة علـــى اختبــار "ســـتانفورد ٧٠-٥٠ل الــذین تتـــراوح نســـبة ذكــائهم مـــا بــین ("هــم األطفـــا

وُیطلق علیهم فئـة القـابلین للـتعلم لمـا لـدیهم مـن القـدرة علـى إمكانیـة االسـتفادة مـن بـرامج التربیـة الخاصـة التـي 

  )٣٦١:  ٧( تتناسب مع مستویاتهم وقدراتهم العقلیة" .
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  إجراءات البحث:

  منھج البحث: :  أوالً 

لمالئمتة لطبیعة ھذه الدراسة ، وقد استعان بأحد التص�میمات  المنھج التجریبي نظراً  ةالباحث تماستخد

  .فیما بینھم القبلي والبعدي لمقارنة بین القیاسینللمجموعتین إحداھما تجریبیة واآلخري ضابطة التجریبیة 

  : مجتمع وعینة البحث: ثانیاً 

ن التالمیذ الُمعاقین ذھنیاً والمقی�دین بالمدرس�ة الفكری�ة بمن�وف للع�ام الدراس�ي تم اختیار عینة البحث م

) تلمیذ من إجمالي مجتمع البحث والموزعون عل�ى فص�لین  ٣٥م ، حیث تكونت العینة من ( ٢٠١٥/٢٠١٦

س�نة (موالی�د  ١٢ – ٩سنوات ، وعم�رھم الزمن�ي م�ن  ٩ – ٦دراسیین ، والذین یتراوح عمرھم العقلي من 

" لل�ذكاء  بینی�ھ –درجة بمقیاس "ستانفورد  ٧٠ – ٥٠م) ودرجات ذكائھم من ٢٠٠٧م حتى عام ٢٠٠٤ عام

) تالمی��ذ ١٠) تالمی��ذ للمجموع��ة التجریبی��ة و(١٠ت��م تقس��یمھم وت��وزیعھم عش��وائیاً إل��ى مجم��وعتین بواق��ع ( ،

البح�ث وخ�ارج العین�ة من مجتم�ع ) تلمیذاً ١٥للمجموعة الضابطة وقد بلغ حجم عینة الدراسة االستطالعیة (

   .الثبات ) –( الصدق  إلجراء المعامالت العلمیة األساسیة

  تجانس عینة البحث:

) تلمیذاً للتأكد من وقوعھ�ا تح�ت المنحن�ى ٣٥بإیجاد التجانس لعینة البحث ككل والبالغ عددھا ( الباحثةوقد قامت 

  ).١) وذلك ما یوضحھ جدول (العمر العقلي -الوزن –الطول  –اإلعتدالى وذلك في متغیرات (السن

والبدنی�ة ألف�راد عین�ة البح�ث  في المتغی�رات المھاری�ةبإیجاد التجانس لعینة البحث  ةالباحثقامت كذلك 

  .) ٣) (  ٢جدول (  وذلك ما یوضحھ

  ) ١جدول ( 

  التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في متغیرات

  ٣٥ن=                      " يعقلالعمر ال –الطول ـ الوزن  –السن "            

  وحدة القیاس  المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  المنوال  الوسیط  المتوسط

 1.44 1.03 10.50 10.00 10.54  السنة  السن
 0.23- 6.14 145.00 146.00 147.43  السنتمتر  الطول
 0.43 3.18 40.50 41.00 42.33  الكیلو جرام  الوزن

 1.70 1.04 7.80 7.00 7.59  السنة  العمر العقلي

العم�ر  –ال�وزن  –الط�ول  –) تج�انس أف�راد عین�ة البح�ث ف�ي متغی�رات " الس�ن  ١یتضح م�ن الج�دول (  

) مم��ا یعن��ي ٣(± العم��ر الزمن��ي " ، حی��ث أن ق��یم مع��امالت االلت��واء لتل��ك المتغی��رات تنحص��ر ب��ین  –العقل��ي 

  عینة البحث في تلك المتغیرات. إعتدالیة توزیع أفراد

  ) ٢جدول ( 

  البدنیة والمهاریة التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في االختبارات
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  ٣٥ن=                                                                                                 

  االختبارات البدنیة و المھاریة
وحدة 
  القیاس

االنحراف   یس النزعة المركزیةمقای
  المعیاري

  االلتواء
  المنوال  الوسیط  المتوسط

 1.05 1.88 9.00 8.49 8.12 الثانیة  م عدو٣٠اختبار 

 0.58 1.91 17.20 18.50 19.00 سم  الوثب العمودي من الثبات

 0.72 1.84 17.00 16.00 16.42  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 1.18 1.15 12.00 11.70 11.50  سم  الطویل ثني الجذع من الجلوس

 1.40 10.22 54.00 55.00 53.04  عدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 0.84 1.87 18.52 18.06 18.00  الثانیة  المحاورة

 0.43 0.62 1.00 1.00 1.64  درجة  الرمیة الحرة

 0.28 2.43 8.00 10.00 10.48 درجة  التمریرة الصدریة

 0.31 1.04 6.00 5.00 5.22 درجة  قفزالتصویب من ال

) تج��انس أف��راد عین��ة البح��ث ف��ي االختب��ارات البدنی��ة و المھاری��ة، حی��ث أن ق��یم  ٢یتض��ح م��ن الج��دول ( 

) مم�ا یعن�ي إعتدالی�ة توزی�ع أف�راد ٣(± معامالت االلتواء لجمیع االختبارات البدنی�ة و المھاری�ة تنحص�ر ب�ین 

  .عینة البحث في تلك االختبارات

  كافؤ العینة :ت -

للتأكد من تقارب المستویات بین مجموعتي البحث ، تم ضبط المتغیرات ذات العالقة بین مجم�وعتي البح�ث 

حھ الجدول التالي :   ، وھو ما یوضِّ

  ) ٣جدول ( 

  البدنیة والمهاریة في االختبارات متوسطات القیاسات القبلیةدالله الفروق بین 

  ١٠= ٢=ن١ن                    للمجموعتین التجریبیة والضابطة                                    

  االختبارات البدنیة و المھاریة
وحدة 
  القیاس

متوسط   المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  الفروق

قیمة 
  ع  س  ع  س  "ت"

 0.92 0.46 0.22 8.68 0.27 9.14 الثانیة  م عدو٣٠اختبار 

 0.94 1.49 1.25 17.21 1.49 18.70 سم  الوثب العمودي من الثبات

 0.92 0.54 2.29 15.67 2.22 15.13  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 0.91 0.57- 2.88 12.06 2.73 11.49  سم  ثني الجذع من الجلوس الطویل

 0.96 1.90- 3.94  51.02 3.42 49.12  عدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 0.93 0.42- 0.64 17.92 0.82 17.50  الثانیة  المحاورة

 0.89 0.30 0.35 0.78 0.57 1.08  درجة  الرمیة الحرة

 0.72 1.30 1.07 11.10 1.29 12.40 درجة  التمریرة الصدریة

 0.89 0.11- 1.98 5.01 1.82 4.90 درجة  التصویب من القفز

  ٢.٠٧) =  ٠.٠٥* قیمة " ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 
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" ت " الجدولیة  في جمیـع المتغیرات السابقة مم�ا ی�دل  <ن قیمـة " ت " المحسوبة ) أ٣یتضـح من جـدول (

  علـى عدم وجود فروق دالة إحصائیاً مما یعنى التكافـؤ بین مجموعتي البحـث.

  : أدوات ووسائل جمع البیانات : ثالثاً 

أن تتوافر  ةالباحث أدوات راعتالبحث إلى وسائل و  لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا ةالباحث استندت  

  :فیها الشروط التالیة

 .أن تكون سهلة التنفیذ وأن تتوافر أجهزة القیاس  

 .أن تكون فعالة في تشخیص الجوانب المحددة للبحث  

  الثبات). - (الصدقأن تتوافر فیها المعاییر العلمیة 

  المقابالت الشخصیة : -٢

) خب�راء  ٣ ة وع�ددھم (لس�لك�رة الخب�راء ف�ي مج�ال اس�تطالع رأى ابتصمیم استمارات  ةالباحث تقام

  :) وذلك لتحدید ١مرفق ( 

  .تتناسب مع عینة البحث التي المھاریة االختبارات البدنیة و -

  ) ٤مرفق ( محتویات البرنامج.  -

  األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث: -٣

   -تم استخدام األدوات واألجھزة التالیة :

ك�م ١أساتیك ، حبال ، كرات طبیة اقل م�ن ریستامیتر لقیاس الطول ،  قیاس الوزن ، جھازن الكتروني لمیزا -

 ش�ریط للقی�اس ، ت�دریج،  ساعة إیقاف لقیاس ال�زمن،  حائط وطباشیر ، قانونیة ةسلة ، كرات سلملعب كرة ، 

  . Data Showجھاز عرض  ، Lap top، جھاز كمبیوتر محمول  ، أقماع منقلة على الحائط

   ختبار الذكاء :ا -٤

ن��ة بالس��جالت  ت��م التع��رف عل��ى درج��ة ال��ذكاء الخاص��ة ب��أفراد عین��ة البح��ث م��ن خ��الل نت��ائج القیاس��ات الُمدوَّ

بینیھ" لل�ذكاء  –المدرسیة والُمرفق بھا درجـة ذكـاء كل تلمیـذ وتلمیـذة عن طریـق استخدام اختبار "ستانفورد 

م�ن خ�الل  ذي قام بتطبیقھ األخص�ائیین النفس�یین بالمدرس�ة) ، وال٣( م)١٩٩٨( لویس ملیكة، تعریب وتقنین 

  .استجابات التالمیذ

  استمارات البحث :  - ٥

  :استمارات تسجیل البیانات الخاصة بأفراد البحث  -

بتصمیم استمارات لتسجیل القیاسات الخاصة بالبحث بحیث تتوافر فیھا البس�اطة وس�ھولة  ةالباحث تقام

  : یليیانات وجدولتھا تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً وھى كما دقة التسجیل من أجل تجمیع الب

 ). العمر العقلي –درجة الذكاء  – الوزن –الطول  –متغیرات (السن  استمارة تسجیل قیاسات -

  ) ٥ ( مرفق    .المھاریةالبدنیة واالختبارات  استمارة فردیة لتسجیل قیاسات -    
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  السجالت المدرسیة : - ٦

درج�ة ال�ذكاء)  –العم�ر العقل�ي  -السجالت المدرسیة للتعرف على كل من (العم�ر الزمن�ي حیث تم االستعانة ب

 .لكل فرد من أفراد عینة البحث

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : رابعاً 

  -:البدنیة والمھاریةصدق االختبارات  -١

على مقارنـة الربیع األعلى والربیع األدن�ى تم استخدام صدق التمایز "بطریقة المقارنة الطرفیة" والذي یعتمد 

  وھو ما یوضحھ الجدول التالي:             t.test)لمجموعة واحدة باستخدام اختبار "ت " (

  )٤جدول (

  ١٥=ن                البدنیة والمھاریةالختبارات لداللة الفروق بین الربیع األعلى واألدنى 

 االختبارات
وحدة 
 القیاس

  لىالربیع األع
 ٤= ١ּכ

  الربیع األدنى
  ٤= ٢ּכ

الفرق بین 
  المتوسطین
 " ف م "

قیمة " ت " 
 المحسوبة

 ع±  سَ  ع±  سَ 

 7.42 2.00- 1.34 11.51 1.06 9.51 الثانیة  م عدو٣٠اختبار 

 9.40 2.29 1.03 16.87 1.61 19.16 سم  الوثب العمودي من الثبات

 7.33 1.76- 0.68 15.98 0.96 14.22  الثانیة  الجري المتعرج لبارو
 6.41 2.72 0.97 10.69 1.04 13.41  سم  ثني الجذع من الجلوس الطویل
 11.17 5.51 1.51 48.11 2.02 53.62  عدد  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 5.34 1.97- 0.58 18.17 0.86 16.20  الثانیة  المحاورة

 4.15 0.70 0.17 0.68 0.29 1.38  درجة  الرمیة الحرة

 6.20 1.53 1.02 11.58 1.16 13.11 درجة  ة الصدریةالتمریر

 5.71 1.91 1.43 4.11 1.78 6.02 درجة  التصویب من القفز

  ٢.٤٥) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( * " ت " الجدولیة عند 

" ت " الجدولی�ة ف�ي جمی�ع االختب�ارات الس�ابقة مم�ا ی�دل  >) أن قیم�ة " ت " المحس�وبة ٤یتضح م�ن ج�دول (

ت " دال�ة إحص�ائیاً وھ�ذا یش�یر إل�ى وج�ود ف�روق ب�ین الربی�ع األعل�ى واألدن�ى لص�الح الربی�ع  على أن قیمة "

ق��ادرة عل��ى التمیی��ز ب��ین األف��راد مم��ا یؤك��د ص��دق تل��ك  البدنی��ة والمھاری��ةختب��ارات االاألعل��ى وبالت��الي ف��إن 

  .ختبارات في قیاس ما وضعت من أجلھاال

  : اتثبات االختبار -٢

باستخدام طریقة تطبیق االختبارات وإعادة تطبیقھا ،  الباحثةت قام البدنیة والمھاریة ختباراتاللحساب ثبات ا

 / ٢ / ٢الثالث�اء ولتنفیذ ذل�ك ت�م تطبی�ق االختب�ارات م�رتین متت�ابعتین حی�ث ك�ان التطبی�ق األول ال�ذي ت�م ی�وم 

الث�اني ت�م  م ھو بمثاب�ة ال�درجات المس�تخرجة عن�د حس�اب الص�دق ، وللحص�ول عل�ى درج�ات التطبی�ق٢٠١٦

التطبی��ق األول  ) أی��ام ب��ین٧( م وذل��ك بف��ارق زمن��ي٢٠١٦/  ٢/  ٩ی��وم الثالث��اء  إع��ادة تطبی��ق االختب��ارات

ح موالتطبیق الثاني ،    : عامل ثبات االختباراتوالجدول التالي یوضِّ

  )٥جدول (
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  معامل ارتباط الثبات بین التطبیق األول والثاني

  ١٥=ن                             ة والمھاریةالبدنیالختبارات ل                  

  قیمة التطبیق الثاني التطبیق األول االختبارات
 " ر " المحسوبة

 ع  سَ  ع  سَ 

 0.71 0.94 8.44 0.98 8.73  م عدو٣٠اختبار 
 0.78 2.80 18.01 2.91 17.62  الوثب العمودي من الثبات

 0.91 2.13  15.68 2.23 16.07  الجري المتعرج لبارو
 0.87 1.80 12.23 1.55 11.61  ثني الجذع من الجلوس الطویل
 0.92 2.95 52.40 2.01 50.11  الجري في المكان لمدة دقیقتین

 0.89 1.09 17.30 1.19 17.90  المحاورة
 0.75 0.72 1.02 0.53 0.98  الرمیة الحرة

 0.76 1.91 13.85 1.75 13.14  التمریرة الصدریة
 0.83 0.95 5.42 0.90 4.99  زالتصویب من القف

 ٠.٥٧) = ٠.٠٥مستوى معنویة (* " ر " الجدولیة عند      

" ر " الجدولیة في جمیع االختبارات السابقة مما یدل علـى  >) أن قیمة " ر " المحسوبة ٥یتضح من جدول (

اني وبالت��الي ثب��ات أن قیم��ـة  " ر " دال��ة إحص��ائیاً وھ��ذا یش��یر إل��ى وج��ود ارتب��اط ب��ین التطبی��ق األول والث��

  .االختبارات

  :علیميتصمیم البرنامج التخطوات   -١

عند بناء البرنامج المقت�رح ل�بعض المھ�ارات األساس�یة ف�ي  الوسائط المتعددةوقع اختیار الباحثة على استخدام 

قة وممتع�ة كرة السلة تعضیداً للنظرة الحدیثة في التعلیم والتي تُنادى بتعلیم األطفال الُمعاقین ذھنیاً بط رٍق مش�وِّ

  بقدر اإلمكان .

أس��ھل لغ��ات  م��ن" حی��ث أنھ��ا تُع��د Visual Basicبیس��ك  الفیچ��وال" لغ��ةوق��د ت��م تص��میم البرن��امج باس��تخدام 

، وق�د اتبع�ت الباحث�ة الخط�وات بعملیات تصمیم البرمجی�ات  القائمینوشیوعاً بین  استخداماً البرمجیة وأكثرھا 

 ذل�كوفى ض�وء ،  مجیات التعلیمیة وذلك عن طریق المسح المرجعي للمراجعالعلمیة الخاصة بعملیة بناء البر

  البرنامج على األسـس والخطوات اآلتیة: ةالباحث توضع

  :األھداف العامة للبرنامج -

 تعل��یم بع��ضومعرف��ة تأثیرھ��ا عل��ى  الوس��ائط المتع��ددةباس��تخدام  البرن��امج إل��ى تص��میم برن��امج تعلیم��يیھ��دف 

  للمعاقین ذھنیاً فئة قابلي التعلم. "قید البحث"المھارات المختارة 

  أسس وضع البرنامج التعلیمي: -

  عند بناء وتصمیم البرنامج التعلیمي وقبل تطبیقه على العینة األتي: الباحثة راعت

 .أن یتناسب محتواه مع الهدف من البرنامج 

 .مناسبة البرنامج لقدرات تلك الفئة 
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  للتعلم.  هم بما یسمح باستثارة دافعیتهنتتحدى محتویات البرنامج قدراتأن 

 الالزمة لتنفیذ البرنامج. تتوفیر المكان المناسب واإلمكانیا 

 من والسالمة عند تطبیقهمراعاة عوامل األ. 

 مج عامل التشویق واإلثارةمراعاة أن یحقق البرنا. 

 .أن یتمیز البرنامج بالبساطة والتنوع 

 .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب 

 تحقق محتویات البرنامج تكامل الشخصیة من حیث عالقة الفرد مع ذاته ومع األخرین. أن 

  المرحلة الثانیة (التصمیم)

  عند تصمیم البرنامج اآلتي : وقد راعت الباحثة

 وبطریقة مشوقه ومتناسقة. الكاملة من البرنامج عن طریق التنظیم الجید له االستفادة 

 ث تكون مناسبة للمهارات المختلفةأشكاله بحیو  اختیار ألوان العرض. 

 من المرات لكي یستطیع أفراد عینة البحث استیعاب المهارة والقدرة  یسمح بتكرار المهارة أكبر عدد أن

  على تنفیذها طبقًا لُمتطلبات أدائها.

  من المهارة.الجزء المراد تعلیمة  یالئمتصمیم البرنامج بحیث 

 ة ألفراد عینة البحث.أن تتناسب المهارات مع المرحلة السنی 

 مراعاة مبدأ التدرج في التعلم من السهل للصعب. 

 لبرنامج.من خالل تصمیم ا الباحثةته وى البرنامج المصمم وهذا ما راعحداثة محت 

  تنظیم محتوى البرنامج التعلیمي: -

 محتوي تنسیقالبرنامج لتنفیذ التمرینات المقترحة في تصمیم ل يبالتنسیق مع الفن ةالباحث قامت  

  .التطبیققبل البدء في  البرنامج التعلیمى

 المحتوى التعلیمى للبرنامج: .١

  :لوحدات التعلیمیة والتي تشمل علىعلى اي للمهارات المختارة "قید البحث"ویشتمل المحتوى التعلیم 

 .اإلحماء 

 اإلعداد البدني الذي یتناسب مع المهارة التي یتم تعلیمها في الوحدة التعلیمیة.  

 وذج ألداء المهارة.عرض نم 

 .التهدئة  

  -:التوزیع الزمني للبرنامج المقترح الوسائط المتعددة -

وحدات أسبوعیًا أي  ثالث) أسبوع بواقع ١٠بإعداد البرنامج التعلیمى بحیث یشتمل على ( الباحثة تقام     

الخمیس )  -  الثالثاء - ) دقیقه أیام ( األحد ٤٥ن الوحدة () وحدة تعلیمیة زم٣٠أن البرنامج یشتمل على (
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للبرنامج  تعلیمیة إلتقانها وتحسین األداء ، والجدول یوضح التوزیع الزمني ) مهارات٣ویشتمل البرنامج على (

  .المقترح

  )٦جدول (

  وسائط المتعددةالتوزیع الزمني للبرنامج المقترح باستخدام ال

  التوزیع الزمني  المحتوى  م

  ١٠  عدد األسابیع  ١
  ٣  التعلیمیة في األسبوععدد الوحدات   ٢
  ٣٠  عدد الوحدات التعلیمیة ككل  ٣
٤    

  للمجموعتین زمن التطبیق في الوحدة الواحدة
  ق ٤٥

 شرحق  ٢٠
 ق تطبیق ٢٠  نموذجو

ق االنتقال من وإلى الملعب  ٥
 أو االستعداد للتنفیذ

  ق ١٣٥٠  الزمن الكلى للبرنامج  ٥

  : اختیار المساعدین: سادساً 

، وق�د ت�م تع�ریفھم بجوان�ب البح�ث وأھداف�ة م�ن حی�ث  بالمدرس�ة ھ�امساعدین م�ن زمالئ اثنین ةالباحث تاختار

رف الخاص��ة بأی��ة ، فض��الً ع��ن تزوی��دھم بالمع��ا المھاری��ةات البدنی��ة وختب��ارالمتطلب��ات القی��اس وكیفی��ة أداء ا

  أثناء تطبیق البحث. ااستفسارات تواجھھ

  : خطوات تطبیق البحث: اً سابع

  :یةالقیاسات القبل - ١

البحث قبل البدء في تنفیذ التجربة األساسیة وذلك في المتغی�رات قی�د  لمجموعتيتم إجراء القیاسات القبلیة 

 بمثاب�ة القیاس�ات القبلی�ة لمجم�وعتي البحث ، حی�ث ت�م اس�تخدام درج�ات التك�افؤ واعتبارھ�ا تل�ك ال�درجات

  م.٢٠١٦ / ٢/ ١٤ األحدیوم  البحث

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢

م ، ٢٠١٦ / ٤/  ٢٨ خم�یسم  إل�ى ی�وم ال٢٠١٦ / ٢/  ٢١ ألح�دام�ن ی�وم  امجنبتطبیق البر ةلباحثا تقام

  ع.یبا) أس١٠( امجنوكانت مدة البر

  القیاس البعدي: - ٣

ب��إجراء القیاس��ات البعدی��ة لعین��ة البح��ث  ةالباحث�� تبع��د انتھ��اء الم��دة المح��ددة لتنفی��ذ التجرب��ة األساس��یة قام��

أن ی�تم إج�راء القیاس�ات البعدی�ة تح�ت  ةالباحث� تم وقد راع٢٠١٦ / ٥/  ١ دحالمھاریة یوم األللمتغیرات 

  نفس الظروف التي تم إجراء القیاسات القبلیة فیھا.

  اإلحصائیة: اتاً: المعالجثامن

  في:  المعالجة اإلحصائیة تمثلت

  "االلتواء تحراف المعیاري ـ معامالـ اإلحصاء الوصفي "مقاییس النزعة المركزیة ـ االن 

  والمھاریة. ط لحساب ثبات االختبارات البدنیةـ معامل االرتبا 
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  .( T. test )ـ اختبار " ت " 

  . " سبیرمان"  ارتباط معامل -

  ـ نسبة التحسن بواسطة النسب المئویة. 

  - :عرض ومناقشة النتائج
  

  )٧جدول (
  البعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 

  ة للمجموعة التجریبیةاالختبارات المھاری
  ١٠ن=                                            

  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 34.48 4.31 6.03 0.84 11.46 1.42 17.49 ثانیة المحاورة  ١

 162.05 3.69 1.43 0.51 2.31 0.26 0.88 درجة الرمیة الحرة  ٢

 95.68 4.78 10.85 1.92 22.19 1.55 11.34 درجة التمریرة الصدریة  ٣

 138.49 5.34 7.16 1.69 12.33 1.07 5.17 درجة التصویب من القفز  ٤
  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥*" ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 

یع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل " ت " الجدولیة  في جم >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٧یتضح من جدول (

البع�دي ) للمجموع�ة  –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ى 

  التجریبیة لصالح القیاس البعدي.
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التصویب من القفزالتمریرة الصدریةالرمیة الحرةالمحاورة
القیاس القبلي 17.490.8811.345.17

القیاس البعدي 11.462.3122.1912.33

داللة الفروق بین متوسطي القیاسین للمجموعة التجریبیة

القیاس القبلي

القیاس البعدي

  

  )١( شكل

  وعة التجریبیةالبعدي ) للمجم –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  )٨جدول (
  البعدي في  -داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلى 

  االختبارات المھاریة للمجموعة الضابطة

  ١٠ن=                                            
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  االختبارات   م
وحدة 
  القیاس

 بعدى قبلي
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 11.70 3.15 2.07 1.94 15.62 1.61 17.69 ثانیة اورةالمح  ١

 30.61 1.45 0.30 0.39 1.28 0.33 0.98 درجة الرمیة الحرة  ٢

 31.62 2.34 3.81 1.59 15.86 1.31 12.05 درجة التمریرة الصدریة  ٣

 43.37 2.17 2.16 1.22 7.14 1.04 4.98 درجة التصویب من القفز  ٤
  

  ١.٨٠) =  ٠.٠٥ى معنویة ( مستو*" ت " الجدولیة عند 

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قی�د البح�ث مم�ا ی�دل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٨یتضح من جدول (

جموع�ة البع�دي ) للم –علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یشیر إلى وجود فروق ب�ین القیاس�ین ( القبل�ى 

  لصالح القیاس البعدي. الضابطة
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التصویب من التمریرة الصدریةالرمیة الحرةالمحاورة
القفز

القیاس القبلي 17.690.9812.054.98

القیاس البعدي 15.621.2815.867.14

داللة الفروق بین متوسطي القیاسین للمجموعة الضابطة

ي القیاس القبل

القیاس البعدي

  

  )٢( شكل
  ةالضابطالبعدي ) للمجموعة  –داللة الفروق بین متوسطي القیاسین ( القبلي 

  )٩جدول (
  داللة الفروق بین متوسطي القیاسات البعدیة في االختبارات المھاریة للمجموعتین

  ٢٠ن=                                                             

  م
  

  بارات االخت

  
وحدة 
  القیاس

 القیاسات البعدیة
  
  ف م

  
"ت" 

  المحسوبة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

 ع ± سَ  ع ± سَ 

  3.77 4.16 1.94 15.62 0.84 11.46 ثانیة المحاورة  ١
 1.98 1.03 0.39 1.28 0.51 2.31 درجة الرمیة الحرة  ٢
 7.13 6.33 1.59 15.86 1.92  22.19 درجة التمریرة الصدریة  ٣
 4.57 5.19 1.22 7.14 1.69 12.33 درجة التصویب من القفز  ٤

  ١.٧٢) =  ٠.٠٥مستوى معنویة ( * " ت " الجدولیة عند     

" ت " الجدولیة  مما یدل علـى وجود فروق دالة  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ٩یتضح من جدول (

ولصالح المجموعة التجریبیة  فروق بین المجموعتینإلى وجود إحصائیاً في جمیع المتغیرات ، وھذا یشیر 

  ).الوسائط المتعددة(
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  - ثانیاً : مناقشة النتائج:

البح�ث والمعالج�ات اإلحص�ائیة  تيإلیھ�ا م�ن واق�ع بیان�ات مجم�وع تالنت�ائج الت�ي توص�ل ةالباحث�ناقش ت

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

  -للمجموعتین التجریبیة والضابطة:  ةالبعدیو ةأوال: تفسیر نتائج الفروق بین متوسط القیاسات القبلی

وج��ود ف��روق دال��ة إحص��ائیا ب��ین متوس��طي القیاس��ات القبلی��ة ومتوس��طي ) ٨، ٧یتض��ح م��ن ج��داول (  

برن�امج جین التقلی�دي والك�ال البرن�ام أن إل�ىوھذا یش�یر ، قید البحث  المھاریةفي االختبارات  البعدیةالقیاسات 

البرن�امج التقلی�دي أو البرن�امج  ف�يأن الت�دریبات ت�ؤدى س�واء  إلىھذا  ةالباحثرجع تو، المقترح قد حققا تقدماً 

مھ�ارات ك�رة الس�لة بع�ض علي مستوي أداء  أھذا التحسن الذي طر ةالباحث وتعزوالمقترح بصورة منتظمة ، 

المؤھ�ل ال�ذي یق�دم فك�رة واض�حة ع�ن كیفی�ة  المعل�مطة إل�ي وج�ود لدي أف�راد المجموع�ة الض�اب"قید البحث " 

 للط�الب م�ن أن آلخ�ر أثن�اء الحص�ةالراجعة الص�حیحة  جعلھ أكثر فاعلیة وتقدیم التغذیةاألداء الصحیح الذي ی

والتعلیق علي األخطاء الشائعة وكیفیة تصحیحھا وخاللھا یتم االعتماد على الش�رح اللفظ�ي للمھ�ارة باإلض�افة 

النموذج أو العرض العملي لھ�ا ، م�ع قی�ام التالمی�ذ ب�أداء اللعب�ة وممارس�تھا وم�ا یص�احب ذل�ك م�ن ت�دعیم  إلى

ط��ارق عب��د األداء ع�ن طری��ق المعل��م عن�د قی��ام التالمی��ذ ب�أداء المھ��ارة ، وتتف��ق ھ��ذه النتیج�ة م��ع م��ا أش�ار إلی��ھ 

لي الشرح اللفظي الجی�د ل�ألداء م�ن ) أن درجة أداء الالعبین تتوقف علي مقدرة المعلم ع١( م٢٠١٤ الرؤوف

ظ�ل ب�رامج  ف�يكما أن الت�دریبات ت�ؤدى حیث صحة األوضاع لكل  أجزاء الجسم أثناء أداء المھارة الحركیة ،

ع�ادل ، )٤( م٢٠١٣ مج�دي فھ�یمكل من  إلیھمنظمة وتحت أشراف مدرس مؤھل ، وھذا یتفق مع ما توصل 

أن انتظ�ام الط�الب ف�ي برن�امج تعلیم�ي وت�دریبي مق�نن  دراس�اتھم عل�ى في، حیث اتفقوا )٢(م١٩٩٧رمضان 

  تحت إشراف مؤھل علمیا سیؤدى إلى تأثیر ایجابي.

إلى التفاعل الذي تم بین التالمیذ وبین الحاسب اآللي  لتقدم للمجموعة التجریبیةذلك ا الباحثةتعزو كما 

لى توافر عنصر التشویق والدافعیة صوتیة (لفظیة) وھو ما أدى إالحركیة (ڤیدیو) والصورة ال من حیث إدماج

وبالتالي تزوید التالمیذ بالتغذیة الراجعة الفوریة باستخدام الحاسب اآللي  لمھاراتنحو البرمجیة التكنولوچیة ل

  .ساعد في بناء وتصور أداء كل مھارة من المھارات مما

ئط المتعددة ذو تأثیر وھذا یبرھن على أن البرنامج المقترح لبعض المھارات باستخدام تقنیة الوسا

إیجابي على متغیرات البحث وترجع الباحثة ذلك بسبب جاذبیة وفاعلیة عرض المھارات من خالل الحاسب 

اآللي متعدد الوسائط كما أنھا تنفیذ تلك المھارات من خالل إثارة اھتمام التالمیذ وتحفیزھم على بذل الجھد 

  من المھارات.وعدم الشعور بالملل أثناء تنفیذھم لكل مھارة 
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أن الفرضین األول والثاني من  ةالباحثرى تومن ھنا یتضح واستخالصا من النتائج السابق توضیحھا 

توجد فروق دالھ إحصائیة بین القیاسیین القبلي والبعدي لصالح أنة  على افروض البحث قد تحققت حیث نص

   .القیاس البعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة

  - تائج الفروق بین متوسط القیاسات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة: ثانیا: تفسیر ن

) وجود فروق دالھ إحصائیا في القیاسیین البعدیین للمجموعتین التجریبیة ٩یتضح من الجدول (

 ھذه النتیجة إلى أن الباحثةوالضابطة في االختبارات المھاریة قید البحث لصالح المجموعة التجریبیة وترجع 

استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم یؤدى إلى زیادة تعمیق واستیعاب الطالب للمھارة الحركیة كما أنھا تسھم 

في صقل المھارة ككل، كما أن البرنامج یقوم بعرض وتوضیح حركات أجزاء الجسم أثناء أداء المھارات 

ل على أن البرمجیة التكنولوچیة للمھارات والتركیز على األجزاء الھامة في األداء داخل كل مھارة ، وھذا ید

تعمل على تحسین العملیة التعلیمیة لدى الُمعاقین ذھنیاً وبالتالي الوصول إلى األداء  وسائط المتعددةباستخدام ال

األفضل ، باإلضافة إلى أن التصمیم الجید للبرامج التكنولوچیة تعمل على تزوید التالمیذ بالتغذیة الراجعة 

مما یؤثر تأثیرا ایجابیا وفعاال في تعلم  وبالتالي استمراریة التعزیز اإلیجابي لدى الُمعاقین ذھنیاً المتواصلة 

) التي ١١(م) ٢٠١١(  Yaakub& Alzazaالطالب للمھارات المختلفة وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة

أن التعلم ووع من التعلم ، في التعلم قد اتفقوا بشكل كبیر على فائدة ھذا الن للبرنامجأسفرت عن أن الطالب 

لھ فوائد تربویة كثیرة، تجعلنا نھتم بھذا النوع من التعلم، بل ونوصى بضرورة إجراء  الوسائط المتعددةعبر 

تعلیم والتعلم بمراحلھا العدید من البحوث حول ھذا النموذج وكیفیة توظیفھ واالستفادة منھ في عملیة ال

 .المختلفة

فرض الثالث والذي ینص على أنة توجد فروق دالھ إحصائیا في القیاس البعدي وھذه النتیجة تحقق صحة ال

  (بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة).

 أوالً : االستخالصات:
في ضوء أھداف البحث وفروضھ والمعالجات اإلحصائیة للبیانات والنتائج التي تم التوصل إلیھا ، وفى 

  االستخالصات التالیة :حدود عینة البحث تم التوصل إلى 

البرنامج المقترح عن طریق التدریس من قِبَل المعلم (الشرح والعرض) بدون استخدام الحاسب اآللي لھ  -

 تأثیر إیجابي على المستوى المھاري وذلك ألفراد المجموعة الضابطة.

یجابي على المستوى البرنامج المقترح عن طریق الوسائط المتعددة باستخدام الحاسب اآللي لھ تأثیر إ -

 ) .الوسائط المتعددةالمھاري ألفراد المجموعة التجریبیة (مجموعة 
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البرنامج المقترح عن طریق الوسائط المتعددة باستخدام الحاسب اآللي كان أكثر تأثیراً على المستوى  -

المتعددة المھاري وذلك مقارنةً بأسلوب الشرح والعرض مما یدل على فاعلیة وتأثیر أسلوب الوسائط 

 ) .الوسائط المتعددة(البرنامج المقترح باستخدام 

  التوصیات : -ثانیاً 

  بما یلي : الباحثةفي ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث توصى 

العم��ل عل��ى تطبی��ق البرن��امج المقت��رح ف��ي م��دارس التربی��ة الفكری��ة لت��أثیره اإلیج��ابي والفّع��ال ف��ي تنمی��ة  -

  لُمعاقین ذھنیاً.المستوي المھاري لدى التالمیذ ا

صم وبكم ...) وذلك عن  - معاقین حركیاً  –العمل على تعلیم مختلف الفئات الخاصة (معاقین سمعیاً  -

 طریق البرامج التعلیمیة المختلفة باستخدام الحاسب اآللي.

ب تعلیم تدریب القائمین بالتدریس في مجال التربیة الخاصة على استخدام األجھزة الحدیثة المناسبة ألسالی -

  التالمیذ الُمعاقین ذھنیاً لما لھا من ممیزات وخصائص ھامة .

االھتمام بإدخال بعض الوسائل التكنولوچیة واستخدام الحاسب اآللي في مجال الفئات الخاصة للمساعدة  -

 في عملیة التعلم لتواكب التقنیات التعلیمیة المتطورة.

 لدى الفئات الخاصة األخرى. الوسائط المتعددةم العمل على إجراء دراسات مماثلة باستخدا  - 

العم�ل عل��ى إش�باع حاج��ات الطف�ل الحركی��ة م�ن خ��الل البرن�امج المقت��رح وبم�ا یتناس��ب م�ع می��ول الطف��ل  - 

  واتجاھاتھ حسب الجنس "البنین والبنات".

  -أوًال: المراجع العربیة:

تعلم بعض المهـارات األساسـیة فـي  علىیم استخدام تكنولوجیا التعلتأثیر برنامج ب:   أحمد راضي اللواتي  -١

كلیــة التربیــة الریاضــیة ، وفنــون الریاضــة  علــوم مجلــة،  منشــورة بحــث،  لةكــرة الســ

  م.٢٠١٤،  حلوان، جامعة  بالجزیرةبنات 

اث��ر تنمی��ة العم��ل الھ��وائي والالھ��وائي عل��ى بع��ض الص��فات البدنی��ة وبع��ض :   عادل رمضان بخیت  -٢

، رسالة ماجستیر غیر  سنة١٦-١٤لسلة للناشئین من المھارات األساسیة لكرة ا

  .م١٩٩٧،  ، كلیة التربیة الریاضیة،جامعة قناة السویس، ببورسعیدمنشورة

 –المراجعة األولى  – ٤الصورة  – اءـللذك" ھـبینی – ستانفوردمقیاس " دلیل:   كامل ملیكة لویس  -٣

  .م١٩٩٨القاھرة  –مطبعة ڤیكتور كیرلس  – ٢ط 

  محمـود فهیـم مجـدي  -٤

  أمیرة محمود طه

  عبداهللا عبد الحلیم محمد

ت��أثیر برن��امج ألع��اب ص��غیرة باس��تخدام الحاس��ب اآلل��ي عل��ى تنمی��ة اللیاق��ة : 

،  الحركی�ة وبع�ض متغی��رات الس�لوك الت�وافقي ل��دى ذوى االحتیاج�ات الخاص��ة
ة التربی� كلی�ة ، ٢٤الع�دد  ، والریاضیةالتربیة البدنیة  علوم مجلةبحث منشور، 

  م.٢٠١٠،  اإلسكندریة جامعة –للبنین  الریاضیة

األنجلـو  مكتبـة - المعلومـات تجهیـزضـوء نظریـة  فـي العقلـي والتخلـف الكمبیوتر:   خلیفة السید ولید  -٥
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  م.٢٠٠٦القاهرة  –المصریة 

  خلیفة   السید ولید  -٦
  عیسىمراد على 

 –الوفـاء  دار –) لـيالعقمجـال التربیـة الخاصـة (التخلـف  فـيالحدیثة  االتجاهات: 

  .م٢٠٠٦ اإلسكندریة

  ثانیًا :  المراجع األجنبیة :

: Information processing correlates of computer assisted 

word learning by mental deficiency, Vol. 91(6), pp. 607 . 

1997. 

Conners, F. & 
Detterman, D.  

7- 

: basketball steps to success co , U.S.A, 1994.  Hall wissel  -8 

: Educating exceptional children, New Yourk, Houghton 

miffilin comp. PP. 2. 1997. 

Kirk, S. 9- 

: A longitudinal study of the effects of computer assisted 

instruction on the mathematics achievement of the learning 

disabled and educable mentally retarded (micro computers), 

Doct. Diss., Iowa state univ., USA . pp.4-6 . 1994. 

Mason, M. 10- 

   :ثالثاً : مواقع اإلنترنت

1. http://www.albayan.ae/science-today/education-com/2012-11-11-  1.1764328 11- 
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