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  البحث: ومشكلة مقدمةـ 

أص�بحت م�ن  The persons with special needsالخاص�ة  االحتیاج�ات ب�ذوي االھتم�امإن قضیة 

ییر ألنھ�ا أح�د المع��ا الترب�ويأھ�م القض�ایا الت�ي تش��غل تفكی�ر العدی�د م�ن العلم��اء ، خاص�ًة علم�اء عل�م ال��نفس 

  )١١: ١٦(  .المعرفي االنفجارُیقاس بھا تقدم أیة أمة في ھذا العصر .. عصر  التياألساسیة 

جان�ب أو أكث�ر م�ن جوان�ب  فيالخاصة ھم األفراد الذین یعانون من قصور  االحتیاجاتفاألفراد ذوى 

أنھم األفراد الذین یختلفون  ، وُینظر إلیھم على استثنائیةالنمو ، أو ھم األفراد الذین یمتلكون قدرات عالیة أو 

عن أقرانھم العادیین أو المتوسطین ، بدرجة تحتاج إلى التعدیل في الخب�رات أو الممارس�ات التربوی�ة لتنمی�ة 

  )٢: ٢١( . واستعداداتھمقدراتھم 

تع��د تكنولوجی��ا التعل��یم اح��د أھ��م التطبیق��ات الحدیث��ة المس��تخدمة لتط��ویر التعل��یم ف��ي مجاالت��ھ المختلف��ة ف

وتدریب�ھ عل�ي اس�تخدام معل�م الم�دارس الفكری�ة  وخاص�ةالمعل�م الك�فء  إع�داد إل�يف تكنولوجیا التعل�یم وتھد

األجھزة واآلالت الحدیثة استخداماً صحیحاً باإلضافة إلي تزویده بالمعلومات الشاملة لجمیع عناص�ر العملی�ة 

ط�رق التق�ویم ، تعلیمی�ة والائل وس�الت�دریس والمن أھداف ومحتوي وطرق واستراتیجیات التي تعد التعلیمیة 

فتكنولوجیا التعلیم تعتمد عل�ي التفكی�ر وتس�یر طرق الحصول علي المعرفة لضل أسالیب فتتیح للمتعلم أ حیث

في مراحل منظمة یعیشھا كل إنسان أثناء سعیھ إلي الحصول علي المعرفة واكتساب خبرات جدیدة ترفع من 

  ) ٢٥:  ٥ (  .شانھ وتقوي ذاتھ

من خالل تحلیل الحركات والمھارات الت�ي الحركیة  األنشطةي تعلیم فاستخدام الكمبیوتر  یةأھم وتتضح

یحتویھا البرنامج الدراسي وتحدید المھ�ارات الفنی�ة لك�ل ریاض�ة وطریق�ة التعل�یم المناس�بة لھ�ا ، وك�ذلك یعم�ل 

م والتعلم للمھ�ارات الحركی�ة الالعبین كال علي حدة ویسھم في تبسیط عملیة التعلی أخطاءالكمبیوتر علي تصحیح 

  ) ١١٩:  ٦(    .اختصار وقت عملیة التعلیم مما یساعد علي االرتقاء بالعملیة التعلیمیة إلي باإلضافة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جامعة مدینة السادات –لتربیة الریاضیة كلیة ا – نظریات وتطبیقات الریاضات الجماعیة وریاضات المضربمدرس بقسم 
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تجعل الفرد یستجیب ألي موقف بطریقة كلیة أي أن التعلم ما ھي التي وتعتبر نظریة التعلم باإلستبصار 

ھو إال نتیجة لإلدراك الكلي للموقف وھذا یعني أنھ كلما زادت بصیرة الفرد الریاضي بالمھ�ارة الحركی�ة كك�ل 

 التواص��ل ف��ي وفش�لھم واالنط��واء بالخج��ل یتس�مون ذھنی��ا والمع�اقین،  اكتس��ابھاكلم�ا اس��تطاع س�رعة تعلمھ��ا و

 االجتم��اعي كالتواص��ل االیجابی��ة الص��فات یكتس��بون أنھ��م لن��ا یتض��ح الریاض��ة بممارس��ة ولك��ن االجتم��اعي

  ) ٩٨:  ١١(   .األخریین مع الفعالة والمشاركة والتعاون

وسائل المبتكرة حدیثاً في مجال تكنولوجیا التعلیم والتي ثالثیة األبعاد أحد أھم ال تعد الرسوم المتحركة

أثرت بشكل كبیر علي تعلم وفھم المھارات الحركیة نظراً لما تتمیز بھ ھذه التقنیة من زیادة عامل التشویق 

ثالثیة األبعاد تلقي  جھات ، واستخدام الرسوم المتحركةوجذب االنتباه لتفاصیل المھارة المؤداه من جمیع ال

انتباه حیث تساعد علي جذب  احل السنیة المختلفةفي المرالمعاقین فكریا الحب والمتعة لدي كل التالمیذ كل 

كما یتیح  دیھمتابعة ما یعرض علیھ من مھارات حركیة وزیادة عامل التذكر الحركي لل المعاق فكریا التلمیذ

والرجوع للخلف لرؤیة الجزء المراد  زیادة مجال الرؤیة لتفاصیل المھارة أثناء األداء وإمكانیة التوقف

ادة أثناء األداء مما یساعد علي زیالتعلیق علیھ واألداء البطئ لمعرفة كافة التفاصیل الخاصة بشكل الجسم 

  حسین وارتفاع المستوي بشكل سریع.لت عامل التشویق وزیادة الدافعیة

 على مقدرتھم عدم فیھ یظھر والذي رییناألخ مع السلوك في السلیم االتجاه إلى یفتقرون ذھنیا المعاقینف

 ، أدائھا في الدقة وعدم المطلوبة الحركیة للمھارات البطيء التنفیذ لكوكذ الحركیة لألوامر التام االستیعاب

 طاالتواإل للمفاصل المرونات على یعتمد والذي الحركي والتأھیل التقلیدیة األنشطة من بالملل والشعور

 ذات األلعاب لممارسة یتشوقون أنھم الباحث الحظ حیث والقوة الحركیة للسرعة التمرینات وبعض للعضالت

  ) ٤،٩:  ١٠(  .المتمیزة الحركیة األنشطة

لیتم من الرسوم المتحركة على استخدام أحد مستحدثات تكنولوچیا التعلیم وھو  ةالباحثكما وقع اختیار 

ك تضامناً مع الجھود الرامی�ة الت�ي تھ�دف إل�ى تعل�یم البرنامج المقترح ، وذلالمھارات الخاصة بتقدیم  اخاللھ

قة وممتع��ة ، حی��ث أنھ��م یتعلم��ون بش��كٍل أفض��ل وی��زداد تع��اونھم عن��دما  األطف��ال الُمع��اقین ذھنی��اً بط��رٍق مش��وِّ

  . یمیة مشوقة تثیر دافعیتھم للتعلمالمادة التعل فيیستمتعون بما یفعلونھ وعندما تكون الوسیلة المستخدَمة 

ي الریاض�ات ف� لتل�ك الفئ�ةالتعل�یم  أس�لوب أنوج�دت بمج�ال المع�اقین فكری�ا  ةالباحث�م�ل ومن خ�الل ع

المختلفة بصفة عامة وكرة السلة بص�فة خاص�ة ھ�ي الطریق�ة التقلیدی�ة والت�ي یق�وم فیھ�ا المعل�م بش�رح المھ�ارة 

اجھ�ون ص�عوبة ف�ي یو أونموذج دون مراعاة الفروق الفردیة وكذلك قد ال یت�ابع ال�بعض الش�رح  أداءلفظیاً ثم 

ة مم�ا ق�د یستطیع رؤیة النموذج بشكل واض�ح ومعرف�ة تفاص�یل الحرك� ھناك من ال أنفھم ما یطلب فھمھ كما 

مل�ل الكثی�ر م�ن التالمی�ذ  إل�يالجید كم�ا تتس�م تل�ك الطریق�ة بأنھ�ا ق�د ت�ؤدي  األداءنحو  یترتب علیھ قلة الدافعیة
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 إال األحی�انالتقلی�دي ف�ي بع�ض  األسلوبعلي الرغم من فاعلیة تلك المھارات و وأداءنظراً للروتینیة في تنفیذ 

  .بشكل سریعالمعاقین فكریا یرقي بمستوي التالمیذ  أن

باس�تخدام الرس�وم المتحرك�ة ثالثی�ة  اولة القیام بتصمیم برن�امج تعلیم�يمح ةالباحث توفي ضوء ذلك رأ 

  .للمعاقین فكریاً  ةرة السلفي ك األساسیةبعض المھارات  تعلیممعرفة تأثیره علي ل األبعاد

  أھداف البحث: ـ

تــأثیره  والتعــرف علــي األبعــادالرســوم المتحركــة ثالثیــة باســتخدام  تعلیمــيتصــمیم برنــامج  إلــىالبحــث  یهــدف

  .السلة للتالمیذ المعاقین فكریاً في كرة  بعض المهارات األساسیة علي تعلم

  البحث: ـ فروض

 (باســتخدام للمجموعــة التجریبیــةالبعــدي)  –(القبلــي  نیاســییتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي الق -١

 لصالح القیاس البعدي. قید البحثالمهارات األساسیة  تعلم بعضفي ) األبعادالرسوم المتحركة ثالثیة 

(الطریقـــة  للمجموعـــة الضـــابطةالبعـــدي)  –(القبلـــي  نتوجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي القیاســـیی -٢

 .لصالح القیاس البعدي قید البحثالمهارات األساسیة  ضتعلم بعفي ) التقلیدیة

تعلــم فــي تین التجریبیــة والضــابطة للمجمــوع ینالبعــدی نتوجــد فــروق دالــة إحصــائیة بــین متوســطي القیاســیی -٣

  .لصالح المجموعة التجریبیة قید البحثالمهارات األساسیة  بعض

  المستخدمة: تالمصطلحا ـ

  : الخاصة االحتیاجات ذوى -
المص�طلح  ویع�زو،  المجتم�ع أف�راد عام�ة ع�ن یختلف�ونأف�راداً  المجتمع فيالمصطلح على أساس أن ھذا  یقوم

 في االحتیاجاتوتتمثل تلك ،  خاصة یتفردون بھا دون سواھم احتیاجات األفراد لھؤالء أن ذلك إلى فيالسبب 

 ظ��روفھم بعض��ھا ا أوتس��توجبھا كلھ�� وأدوات أو تع��دیالت أجھ��زة أو أس��الیب أو طرائ��ق خ��دمات أو أو ب��رامج

  )١١:  ٤. ( منھم یتسم بھا كل فرد التيالخصائص  ومدتھا وحجمھا طبیعتھا وتحدد،  الحیاتیة

 الُمعاقین ذھنیاً ( قابلي التعلم ) : -
بینی�ھ" ، ویُطل�ق  –"س�تانفورد  اختب�ار) درج�ة عل�ى ٧٠-٥٠"ھم األطفال الذین تتراوح نسبة ذك�ائھم م�ا ب�ین (

من برامج التربیة الخاصة التي تتناسب م�ع  االستفادةعلم لما لدیھم من القدرة على إمكانیة علیھم فئة القابلین للت

  )٣٦١: ١٤( مستویاتھم وقدراتھم العقلیة" .

 -:األبعادرسوم المتحركة ثالثیة ال -

 إدخ�الال�نقط والمخطوط�ات والمنحنی�ات ویمك�ن م�ن خ�الل تمثیالت ص�وریة  إلنتاجھو استعمال الكمبیوتر " 

ع�ن طری�ق لوح�ة المف�اتیح  إدخالھ�ایمك�ن  أورس�وم  أومختلفة علي شكل خط�وط  أجھزةطیات عن طریق المع

فیھا بتحریكھا أو تدویرھا أو مدھا بواسطة أجھزة معینة كالقلم عندما تظھر الصورة علي الشاشة یمكن التحكم 

  ) ٢٥٥:  ١٩".   (  الضوئي أو كرة التتبع

  إجراءات البحث:
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  :  ث: منھج البح أوالً 

بأح�د التص�میمات  تلطبیع�ة ھ�ذه الدراس�ة ، وق�د اس�تعان لمالئمت�ة الم�نھج التجریب�ي نظ�راً  ةالباحث� تماستخد

  .القبلي والبعدي القیاس مستخدماً لمجموعتین إحداھما تجریبیة واآلخري ضابطة التجریبیة 

  :عینة البحثمجتمع واً : ثانی

تلمی�ذ وق�د ) ٤٠(المدرسة الفكریة بمن�وف والب�الغ ع�ددھم  من تالمیذتم اختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة 

للع�ام  ثل�ون العین�ة األساس�یة وم�ن تالمی�ذ الص�ف الس�ادس االبت�دائيم�ن مجتم�ع البح�ث یم ) تلمی�ذ٢٤اختیر (

 ١٢ - ٩من  الزمنيسنوات ، وعمرھم  ٩ - ٦والذین یتراوح عمرھم العقلي من  م٢٠١٨ / ٢٠١٧ دراسيال

وت�م ت�وزیعھم عش�وائیاً عل�ي  بینی�ھ" لل�ذكاء –درج�ة بمقی�اس "س�تانفورد  ٧٠ - ٥٠ودرجات ذكائھم من  سنة

د العینة االستطالعیة وبلغ عد ،میذ ) تل١٢مجموعتین إحداھما تجریبیة واآلخري ضابطة قوام كل مجموعة (

   .بات)الث –من مجتمع البحث وخارج العینة األساسیة وذلك إلجراء المعامالت العلمیة (الصدق ) تلمیذ ١٦(

  لعینة البحث لألسباب التالیة: ةثویرجع اختیار الباح

  .في مرحلة نمو واحدة والسن متقارب التالمیذجمیع  -١ 

  لتلك العینة وبالتالي سھولة التطبیق علیھم. ةكمدرب ةظروف عمل الباحث -٢

  .ثبالمدرسة مما یساعد على تحقیق أھداف البحالمتاحة المادیة توافر كافة اإلمكانات  -٣

  تجانس عینة البحث:

للتأكد من وقوعھا تحت  ) تلمیذ٤٠بإیجاد التجانس لعینة البحث ككل والبالغ عددھا ( ةالباحث توقد قام

جدول  ) وذلك ما یوضحھالعمر العقلي - الذكاء - الوزن –الطول  –عتدالى وذلك في متغیرات (السنالمنحنى اإل

)١.(  

والبدنی�ة ألف�راد عین�ة البح�ث  في المتغی�رات المھاری�ةة البحث بإیجاد التجانس لعین ثةالباحقامت كذلك 

   .)٢جدول ( وذلك ما یوضحھ

  ) ١جدول ( 

  الطول  –السن "  التوصیف اإلحصائي ألفراد عینة البحث في متغیرات

  ٤٠ن=                     " العمر العقلي –الذكاء  -ـ الوزن                            

  القیاسوحدة   المتغیرات
االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة

  المعیاري
  االلتواء

  الوسیط  المتوسط

 ١.٤٧ ١.٠٢ ١٢.٠٠ ١٢.٥٠  السنة  السن
 ٠.٢٥ -  ٧.١٨ ١٤٦.٠٠ ١٤٥.٤٠  السنتمتر  الطول
 ٠.٤٣ ٣.٨٢ ٤١.٠٠ ٤١.٥٥  الكیلو جرام  الوزن
  ١.٢٢  ٣.٨٦  ٦٠.٠٠  ٦١.٥٧ درجة  الذكاء

  ١.٧٠  ١.٠٤  ٧.٠٠  ٧.٥٩  سنة  العمر العقلي
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 -ال�ذكاء  - ال�وزن –الط�ول  –تغی�رات " الس�ن ) تج�انس أف�راد عین�ة البح�ث ف�ي م١یتضح م�ن الج�دول ( 

عتدالیة توزیع ا) مما یعني ٣(± غیرات تنحصر بین " ، حیث أن قیم معامالت االلتواء لتلك المت  العمر العقلي

  أفراد عینة البحث في تلك المتغیرات.

  ) ٢جدول ( 

  المستخدمة إلحصائي ألفراد عینة البحث في االختباراتالتوصیف ا

  ٤٠ن=                                                                                                 

البدنیة االختبارات 
  المھاریةو

وحدة 
  القیاس

االنحراف   مقاییس النزعة المركزیة
  المعیاري

  االلتواء
  المنوال  وسیطال  المتوسط

 ٠.٦١ ١.١٣ ٧.١٥ ٧.١١ ٧.٨٤  الثانیة  م٣٠العدو 
 ٠.٤١ ١.٤٢ ١٣.٤٠ ١٣.١٠ ١٣.٧٠  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

  ٠.٩٧  ٠.٨٣ ٢٠٠ ٢.٢٢  ٢.٢٥  المتر    دفع كرة طبیة
 ١.٠٥ ٢.٤٢ ١٦.٥٠ ١٧.٠٠ ١٦.٣٦ سم  الوثب العمودياختبار 

  ٠.٢٧  ٠.٥٨  ٤.٠٠  ٣.٠٠  ٣.٥٤ درجة  اختبار رمي كرات تنس
  ٠.٢٩-  ١.١٥  ٨.٥٠  ٨.٠٠  ٨.٦٧  درجة  اختبار المستطیالت المتداخلة

ختب��ارات الت��واء لجمی��ع ا، حی��ث أن ق��یم مع��امالت االل ن��ة البح��ث) تج��انس أف��راد عی٢یتض��ح م��ن الج��دول (

  .عتدالیة توزیع أفراد عینة البحث في تلك االختباراتا) مما یعني ٣(± تنحصر بین 

  : مجموعتي البحثتكافؤ  -

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

حھ الجدول التالي :   ، وھو ما یوضِّ

  ) ٣جدول ( 

  في االختبارات البدنیة قید البحث التجریبیة والضابطة التكافؤ بین مجموعتي البحث

  ١٠= ٢=ن١ن                                                       

  البدنیة االختبارات
وحدة 
 القیاس

متوسط  الضابطةالمجموعة  المجموعة التجریبیة
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 ٠.٧٧ ٠.٦٦ ٠.٩٩ ١٢.١٧ ١.٠٥ ١٢.٨٣  السنة  السن
  ٠.٨٥  ٠.٨١  ٧.١٣  ١٤٥.٨٠  ٧.٢٢  ١٤٤.٩٩  السنتمتر  الطول
  ٠.٢٥  ٠.١٠  ٢.٦٠  ٤١.٥٠  ١.٠٣  ٤١.٦٠  كجم  الوزن
  ١.١٢  ١.٠٩  ٢.١١  ٦١.٠٢  ١.٦١  ٦٢.١١ درجة  الذكاء

  ١.٦٤  ٠.٣٥  ١.١٢  ٧.٤١  ٠.٩٥  ٧.٧٦  سنة  العمر العقلي
 ٠.٦١ ٠.١١ ٠.٦٢ ٧.٦٨ ٠.٦٥ ٧.٧٩ الثانیة  م٣٠العدو 

 ٠.٤١ ٠.٢٢- ١.١٦ ١٤.١٤ ١.١٤ ١٣.٩٢ الثانیة  الجري المتعرج لبارو
 ١.٥٩ ٠.٦٢- ٠.٦١ ٢.٨٢ ١.٤٢ ٢.٢٠  المتر  دفع كرة طبیة

 ١.٥٣ ١.٢٨- ٢.٠٩ ١٨.٦٤ ٤.٥١ ١٧.٣٦  سم  الوثب العمودياختبار 
  ٠.٦٤  ٠.٤٠  ٠.٥٥  ٣.٨٠  ٠.٦٧  ٤.٢٠  درجة  اختبار رمي كرات تنس

اختبار المستطیالت 
  المتداخلة

  ١.١٥  ١.٤٠  ١.٣٧  ٦.١٠  ١.٧٢  ٧.٥٠  درجة

  ١.٧٣) =  ٠.٠٥* قیمة " ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 
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" ت " الجدولی�ة  ف�ي جمی�ـع المتغی�رات الس�ابقة  <أن قیم�ـة " ت " المحس�وبة ) ٣(یتضـح من ج�ـدول 

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

  ) ٤جدول ( 

  لبحثالتجریبیة والضابطة في االختبارات المهاریة قید ا التكافؤ بین مجموعتي البحث

  ١٠= ٢=ن١ن                                                       

  المھاریةاالختبارات 
وحدة 
 القیاس

متوسط  الضابطةالمجموعة  المجموعة التجریبیة
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 ١.٤٢ ٠.٨١ ٢.٢٢ ١٩.٣٤ ٢.٥١ ٢٠.١٥  درجة  التمریرة المرتدة
  ١.٣١  ٠.٥٠  ٠.٣٨  ١.٠٤  ٠.٤٢  ١.٥٤  درجة  یمین  السلمیةالتصویبة 

  ١.٤١  ٠.٥٠  ٠.١٣  ٠.٢٦  ٠.٢١  ٠.٧٦  درجة  شمال

  ١.٧٣) =  ٠.٠٥* قیمة " ت " الجدولیة عند مستوى معنویة ( 

" ت " الجدولی�ة  ف�ي جمی�ـع المتغی�رات الس�ابقة  <أن قیم�ـة " ت " المحس�وبة ) ٤(یتضـح من ج�ـدول 

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

  :: أدوات ووسائل جمع البیاناتثالثاً 

أن تتوافر  ةالباحث البحث إلى وسائل وأدوات راعت لجمع المعلومات والبیانات المتعلقة بهذا ةالباحث استندت  

  :فیها الشروط التالیة

 اس.أن تكون سهلة التنفیذ وأن تتوافر أجهزة القی  

 .أن تكون فعالة في تشخیص الجوانب المحددة للبحث  

  الثبات). - (الصدقأن تتوافر فیها المعاییر العلمیة 

  :المقابالت الشخصیة -٢

) خب��راء ٣ة وع��ددھم (اس�تطالع رأى الخب��راء ف��ي مج��ال ك�رة الس��لبتص��میم اس��تمارات  ةالباحث�� تقام�

  :وذلك لتحدید ) ١مرفق ( 

  .تتناسب مع عینة البحث التي اریةالمھ االختبارات البدنیة و -

  ) ٤مرفق ( . التعلیمي محتویات البرنامج -

  :السجالت المدرسیة -٣

درج��ة  –العم��ر العقل��ي  - الزمن��يبالس��جالت المدرس��یة للتع��رف عل��ى ك��ل م��ن (العم��ر  االس��تعانةحی��ث ت��م 

  .لكل فرد من أفراد عینة البحثالذكاء) 

  :األدوات واألجھزة المستخدمة في البحث -٤

   -تم استخدام األدوات واألجھزة التالیة :

  .مقعد سویدي،  مسطرة،  ساعة إیقافریستامیتر لقیاس الطول ،  ن الكتروني لقیاس الوزن ، جھازمیزا -

  .، شریط الصق شریط للقیاس ، ، حائط وطباشیرھدف كرة سلة قانونیة ،  سلة، كرات  سلةملعب كرة  -

  .DVD، اسطوانات  عأقما، قلة على الحائط تدریج من -
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  الذكاء : اختبار - ٥

نة بالس�جالت    تم التعرف على درجة الذكاء الخاصة بأفراد عینة البحث من خالل نتائج القیاسات الُمدوَّ

" لل��ذكاء ، بینی��ھ –س��تانفورد ع��ن طری��ـق اس��تخدام اختب��ار " ا درج��ـة ذك��ـاء ك��ل تلمی��ـذالمدرس��یة والُمرف��ق بھ��

من خالل  ) ، والذي قام بتطبیقھ األخصائیین النفسیین بالمدرسة١٨( م)١٩٩٨( "لویس ملیكةتعریب وتقنین "

  .استجابات أولیاء األمور

  استمارات البحث : -٦

  :استمارات تسجیل البیانات الخاصة بأفراد البحث  -

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

  : یليجیل من أجل تجمیع البیانات وجدولتھا تمھیداً لمعالجتھا إحصائیاً وھى كما دقة التس

 ). العمر العقلي –الذكاء  – الوزن –الطول  –في متغیرات (السن  التالمیذاستمارة تسجیل قیاسات  -

  .المھاریةالبدنیة وفي االختبارات  التالمیذاستمارة فردیة لتسجیل قیاسات  -    

 ) ٥ ( مرفق. المھاریةالبدنیة واالختبارات في  التالمیذة مجمعة لتسجیل قیاسات استمار -    

  : المعامالت العلمیة لالختبارات المستخدمة : رابعاً 

  -:البدنیة والمھاریةصدق االختبارات  -١

"بطریق��ة المقارن��ة ع��ن طری��ق حس��اب ص��دق التم��ایز  بدنی��ة والمھاری��ةت��م حس��اب ص��دق االختب��ارات ال

 )١٦( تمث�ل المجموع�ة،  یعتمد على مقارنـة الربیع األعلى والربی�ع األدن�ى لمجموع�ة واح�دة الذيوالطرفیة" 

 بمن�وف بالمدرسة الفكری�ةم ٢٠١٧/  ٩/  ٢٤ األحدوذلك یوم من مجتمع البحث وخارج العینة األساسیة  تلمیذ

بدنی��ة الف��ي االختب��ارات  الربی��ع األعل��ى والربی��ع األدن��ىدالل��ة الف��روق ب��ین  ایوض��ح ینالت��الی ین، والج��دول

  .والمھاریة

  ) ٥جدول ( 

               بدنیة              ختبارات الفي اال بین الربیع األعلى واألدنى داللة الفروق

  ٨=  ٢= ن  ١ن 

  االختبارات
وحدة 
 القیاس

متوسط  الربیع األدني الربیع األعلى
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 *٦.٠٤ ٣.٤٩- ١.١٥ ٧.٨٨ ٠.٢٥ ٤.٣٩ الثانیة  م٣٠ العدو

 *٣.٩٣ ٥.٤٥- ١.١٠ ١٢.٩١ ٠.٥٩ ٧.٤٦  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

 *٦.٣٨ ٢.٣٦  ٠.٣٧  ٢.٤٤ ١.٠٢ ٤.٨٠  المتر  دفع كرة طبیة

 *٥.٧٥ ٨.٦٣ ٢.٤٧ ١٧.٧٠ ١.١٥ ٢٦.٣٣  سم    اختبار الوثب العمودي

 *٦.٨٨ ٩.٥٠  ١.٧٨  ٤.٥٠ ١.٠٥ ١٤.٠٠  الدرجة  اختبار رمي كرات تنس

 *٨.٠٦ ١٢.٨٠ ٢.٠٤ ٧.٨٠ ١.٧١ ٢٠.٦٠  الدرجة  اختبار المستطیالت المتداخلة

  )١.٧٣٤() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 
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ب�ین الربی�ع األعل�ى واألدن�ى لص�الح الربی�ع دالل�ة إحص�ائیة ذات ) وج�ود ف�روق ٥یتضح من ج�دول (

" المحس�وبة أكب�ر م�ن قیمتھ�ا الجدولی�ة عن�د مس�توى دالل�ة  ت ، حی�ث أن ق�یم " ةالبدنی�في االختبارات  األعلى

  ) مما یدل على أن ھذه االختبارات تستطیع التمییز بین األفراد وھذا یعنى صدق ھذه االختبارات.٠.٠٥(

  ) ٦جدول ( 

  مھاریةالفي االختبارات  بین الربیع األعلى واألدنى داللة الفروق
  ٨=  ٢= ن  ١ن 

  المھاریةبارات االخت
وحدة 
 القیاس

متوسط  الربیع األدني الربیع األعلى
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ت" 
 المحسوبة

 ع س ع س 

 ٦.١٨ ١٦.٠٠ ٢.٦٢ ١٩.٠٠ ٣.١٧ ٣٥.٠٠  درجة  التمریرة المرتدة
  ٥.٥٨  ٥.٨٤  ٠.٤٢  ١.٥٦  ١.٧٧  ٧.٤٠  درجة  یمین  التصویبة السلمیة

  ٧.٣٣  ٥.٩٨  ٠.١١  ٠.٣٢  ١.٥٦  ٦.٣٠  درجة  شمال

  )١.٧٣٤() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( تقیمة " 

ب�ین الربی�ع األعل�ى واألدن�ى لص�الح الربی�ع  ةدالل�ة إحص�ائیذات ) وج�ود ف�روق ٦یتضح من ج�دول (

" المحسوبة أكبر من قیمتھ�ا الجدولی�ة عن�د مس�توى دالل�ة  ت ، حیث أن قیم " المھاریةاالختبارات في  األعلى

  یدل على أن ھذه االختبارات تستطیع التمییز بین األفراد وھذا یعنى صدق ھذه االختبارات.) مما ٠.٠٥(

  :البدنیة والمھاریةثبات االختبارات  -٢

(  ھیق�ة تطبی�ق االختب�ار وإع�ادة تطبیق�باس�تخدام طر بدنی�ة والمھاری�ةد معامل ثبات االختبارات التم إیجا

test–retest  ةالباحث� ت، وق�د اعتب�ر ح�ث وخ�ارج العین�ة األساس�یةمجتم�ع البم�ن  االستطالعیةعینة ال) على 

بإع�ادة تطبی�ق االختب�ارات تح�ت نف�س  تبمثاب�ة التطبی�ق األول ، وق�د قام�اص�ة بالص�دق نتائج االختبارات الخ

بالمدرس��ة م ٢٠١٧/  ١٠/  ١ األح��دالتطبی��ق األول وذل��ك ی��وم  ) أی��ام م��ن٧الظ��روف وب��نفس التعلیم��ات بع��د (

  ، والجدول التالي یوضح معامالت االرتباط بین التطبیقین األول والثاني.  بمنوف الفكریة

  ) ٧جدول ( 

  بدنیةال معامل الثبات لالختبارات
  ١٦=  ٢= ن  ١ن                                                                                      

  
 االختبارات

وحدة 
 القیاس

متوسط  ق الثانيالتطبی التطبیق األول
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ر" 
 ع س ع س المحسوبة

 ٠.٧٨ ٠.٦٠ ٠.٣٨ ٧.٢٨ ١.١٥ ٧.٨٨ الثانیة  م٣٠العدو 

 ٠.٧٢ ٠.٤٠ ١.٥٩ ١٢.٥١ ١.١٠ ١٢.٩١  الثانیة  الجري المتعرج لبارو

  ٠.٦٨  ٠.٢٨-  ٠.٤٩  ٢.٧٢  ٠.٣٧  ٢.٤٤  المتر  دفع كرة طبیة 

 ٠.٧٣ ٠.٥٢- ٢.٢٤ ١٨.٢٢ ٢.٤٧ ١٧.٧٠  سم    اختبار الوثب العمودي

  ٠.٧٢  ٠.٤٠-  ١.٠٣  ٤.٩٠  ١.٧٨  ٤.٥٠  الدرجة  اختبار رمي كرات تنس

  ٠.٦٦ ٠.٥٠ ٢.٣٤ ٨.٣٠ ٢.٠٤ ٧.٨٠  الدرجة  اختبار المستطیالت المتداخلة

  )٠.٦٣٢() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( رقیمة " 
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ختب��ارات الین التطبیق��ین األول والث��اني ف��ي اب�� ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة) ٧یتض��ح م��ن ج��دول (

  .مما یدل علي تمتع ھذه االختبارات بمعامالت ثبات عالیة بدنیةال

  ) ٨جدول ( 

  معامل الثبات لالختبارات المھاریة
  ١٠=  ٢= ن  ١ن                                                                                      

  المھاریة االختبارات
وحدة 
 القیاس

متوسط  التطبیق الثاني التطبیق األول
  الفروق
 ( م ف )

قیمة "ر" 
 ع س ع س المحسوبة

 ٠.٨٤ ١.٠٥ ١.٨٣ ٢٠.٠٥ ٢.٦٢ ١٩.٠٠  درجة  التمریرة المرتدة
  ٠.٩٣  ٠.١٥  ٠.٤٧  ١.٧١  ٠.٤٢  ١.٥٦  درجة  یمین  التصویبة السلمیة

  ٠.٩٥  ٠.١٦  ٠.٣٢  ٠.٤٨  ٠.١١  ٠.٣٢  درجة  شمال

  )٠.٦٣٢() =  ٠.٠٥" الجدولیة عند مستوي داللة ( رقیمة " 

ختب��ارات الب��ین التطبیق��ین األول والث��اني ف��ي ا ع��دم وج��ود ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة) ٨یتض��ح م��ن ج��دول (

  .مما یدل علي تمتع ھذه االختبارات بمعامالت ثبات عالیة المھاریة

  :المقترح التعلیميالبرنامج  :خامساً 

  :علیميصمیم البرنامج التتخطوات   -١

علي المراج�ع العلمی�ة المتخصص�ة ف�ي ك�رة الس�لة والدراس�ات الس�ابقة بغ�رض  باإلطالع ةالباحث تقام

المستھدف من حیث المادة العلمیة والنبذة التاریخیة وطرق تعلم المھارات قید البحث  التعلیميالبرنامج  تصمیم

وف�ى ،  ص�ول ألفض�ل تقنی�ة للرس�وم المتحرك�ةء األداء للومن خالل طریق�ة األداء الحرك�ي وش�كل الجس�م أثن�ا

  البرنامج على األسـس والخطوات اآلتیة: الباحثة توضع ذلكضوء 

 .أن یتناسب محتواه مع الهدف من البرنامج 

  للتعلم.  راتهم بما یسمح باستثارة دافعیتهم وتشویقهمتتحدى محتویات البرنامج قدأن 

 الالزمة لتنفیذ البرنامج. تاتوفیر المكان المناسب واإلمكانی 

 من والسالمة عند تطبیقهمراعاة عوامل األ. 

 مج عامل التشویق واإلثارةمراعاة أن یحقق البرنا. 

 .أن یتمیز البرنامج بالبساطة والتنوع 

 .مراعاة التدرج من السهل إلى الصعب  

  :تصمیم البرنامج  -٢

  -یة المراجع العلمیة والدراسات السابقة تم تصمیم البرنامج المقترح وفقاً للخطوات التالیة:في ضوء ما أشارت إل

  تحدید الھدف من البرنامج المقترح: -أ

  بع��ض  تعل��معل��ي ومعرف��ة ت��أثیره  اس��تخدام الرس��وم المتحرك��ة إل��يت��رح التعلیم��ي المقیھ��دف البرن��امج

 .لعینة البحثاألساسیة المھارات 

  :مجنامحتوى البر -ب 



 - ١٠  -

إجراء المقابالت الشخصیة مع السادة الخبراء في مجال تكنولوجی�ا التعل�یم وك�رة الس�لة للتع�رف عل�ي المكون�ات  -

  المناسبة للبرنامج التعلیمي.واألجزاء 

  .اء تصمیم برنامج الرسوم المتحركة) للتوضیح أثن٢٠٠٨ NBAتم االستعانة ببعض الفیدیوھات من لعبة ( -

ة جرافیك لتصمیم الالعب وتنفیذ المھارات وإضافة المادة العلمیة المناسبة للبرن�امج وإنت�اج تم االستعانة بمصمم -

  االسطوانات التعلیمیة. 

 تم االستعانة بالمراجع للحصول علي انسب مقدمة عن كرة السلة ونشأتھا ومھاراتھا وبعض نواحي القانون. -

 - لبرنامج المقترح:التوزیع الزمني ل -

أسبوعیًا أي أن  انتوحدبواقع  ) أسابیع١٠بحیث یشتمل على ( التعلیميإعداد البرنامج ب الباحثة تقام

طبیقي ) بالوحدة بینما یتم التعلیمي والت ءق ( الجز ٩٠ن الوحدة زم ، تعلیمیة ) وحدة٢٠البرنامج یشتمل على (

) مهارة ٢رنامج على (ویشتمل الببالوحدة  عرض البرنامج االلیكتروني الخاص بالبحث خالل الجزء التعلیمي

  .للبرنامج المقترح تعلیمیة إلتقانها وتحسین األداء ، والجدول یوضح التوزیع الزمني

  )٩جدول (

  المقترحالتعلیمي التوزیع الزمني للبرنامج 

  التوزیع الزمني  المحتوى  م

  ١٠  عدد األسابیع  ١
  ٢  عدد الوحدات التعلیمیة في األسبوع  
  ٢٠  كلعدد الوحدات التعلیمیة ك  ٣
٤    

  زمن التطبیق في الوحدة
  ق ٩٠

  ق تھدئة٥  ق إحماء١٠

 تطبیقالق   ٤٠  المھارة شرحعرض وق  ٣٥

  الزمن الكلى للبرنامج  ٥
  ق ١٨٠٠

  

  : اختیار المساعدین: سادساً 

 من ھتم تعریفھم بجوانب البحث وأھداف ، وقد بالمدرسة المدرسین ھامساعدین من زمالئ اثنین ةالباحث تاختار

، فضالً عن تزویدھم بالمعارف الخاص�ة بأی�ة  المھاریةات البدنیة وختبارالحیث متطلبات القیاس وكیفیة أداء ا

  استفسارات تواجھھم أثناء تطبیق البحث.

  : خطوات تطبیق البحث: اً سابع

  :القیاسات القبلیة - ١

 -ال�وزن –الط�ول  –الس�ن (ت یجاد التجانس لعینة البحث في متغی�راإل بإجراء القیاس القبلي ةالباحث تقام

  م.٢٠١٧/ ١٠/  ٥ خمیسالیوم ) وإجراء القیاس القبلي للمتغیرات المھاریة العمر العقلي -الذكاء

  :تنفیذ التجربة األساسیة - ٢



 - ١١  -

م ، ٢٠١٧/ ١٢/  ١٤ خم�یسم إل�ى ی�وم ال٢٠١٧/ ١٠/  ٨ ألح�دام�ن ی�وم  امجن�بتطبی�ق البر ةالباحث تقام

  .بالوحدة ) وحدة تعلیمیة خالل الجزء التعلیمي٢٠اقع (بو عابی) أس١٠( امجنوكانت مدة البر

  القیاس البعدي: - ٣

البح�ث  مجم�وعتيالقی�اس البع�دي ل ب�إجراء ةالباحث� تبعد انتھاء المدة المحددة لتنفیذ التجربة األساسیة قام

تح�ت  ء القی�اس البع�ديأن یتم إج�را ةالباحث تم وقد راع٢٠١٧/ ١٢/  ١٧ األحدالمھاریة یوم للمتغیرات 

  فیھا. فس الظروف التي تم إجراء القیاس القبلين

  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 

  .( T. test )ت "  ـ اختبار "

  ـ نسبة التحسن بواسطة النسب المئویة. 
  

  - :عرض ومناقشة النتائج
  ) ١٠ جدول (

   البعدي) للمجموعة –(القبلي وق بین متوسطي القیاسین داللة الفر
  في المھارات قید البحث التجریبیة

  ١٢ن=                                            

  االختبارات 
وحدة 
  القیاس

 القیاس البعدي قیاس القبليال
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 %٧٣.٧٠ *٦.١٦ ١٤.٨٥ ٣.٦٣ ٣٥.٠٠ ٢.٥١ ٢٠.١٥ درجة  التمریرة الصدریة

التصویبة 
  السلمیة

 %١٩٢.٢١ *٥.٧٤ ٢.٩٦ ٠.٨٥ ٤.٥٠ ٠.٤٢ ١.٥٤ درجة  یمین

 %٣٠٣.٩٥ *٥.٣٣ ٢.٣١ ٠.٨٣ ٣.٠٧ ٠.٢١ ٠.٧٦ درجة  شمال
  

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

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قید البحث مما یدل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ١٠یتضح من جدول (

) للمجموع�ة البع�دي – القبل�يیر إل�ى وج�ود ف�روق ب�ین القیاس�ین (علـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یش�

  لصالح القیاس البعدي. التجریبیة
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داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلي - البعدي للمجموعة التجریبیة

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 20.151.540.76

القیاس البعدي 354.53.07

تصویب سلمي شمالتصویب سلمي یمینالتمریرة الصدریة

  



 - ١٢  -

  )١( شكل

  للمجموعة التجریبیة البعدي) –(القبلي  داللة الفروق بین متوسطي القیاسین

  ) ١١ جدول (

  البعدي) للمجموعة –وق بین متوسطي القیاسین (القبلي داللة الفر
  الضابطة في المھارات قید البحث

  ١٢ن=                                            

  االختبارات 
وحدة 
  القیاس

 القیاس البعدي قیاس القبليال
  م.ف

"ت" 
  المحسوبة

مستوي 
 ع ± سَ  ع ± سَ   التحسن

 %١٦.٩٦ *١.٧٣ ٣.٢٨ ٣.٤٨ ٢٢.٦٢ ٢.٢٢ ١٩.٣٤ درجة  التمریرة الصدریة

التصویبة 
  السلمیة

 %١٠٥.٧٧ *٣.٢٢ ١.١٠ ١.٠٢ ٢.١٤ ٠.٣٨ ١.٠٤ درجة  یمین

 %٣١١.٥٤ *٣.٥٥ ٠.٨١ ١.٢٦ ١.٠٧ ٠.١٣ ٠.٢٦ درجة  شمال
  

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

" ت " الجدولیة  في جمیع المتغیرات قید البحث مما یدل  >) أن قیمة " ت " المحسوبة ١١یتضح من جدول (

) للمجموع�ة البع�دي – القبل�ين القیاس�ین (وق ب�یعلـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یش�یر إل�ى وج�ود ف�ر

  ة لصالح القیاس البعدي.الضابط

0

5

10

15

20

25

داللة الفروق بین متوسطي القیاسین القبلي - البعدي للمجموعة الضابطة

القیاس القبلي

القیاس البعدي

القیاس القبلي 19.341.040.26

القیاس البعدي 22.622.141.07

تصویب سلمي شمالتصویب سلمي یمینالتمریرة الصدریة

  

  )٢( شكل

  البعدي) للمجموعة الضابطة –(القبلي  داللة الفروق بین متوسطي القیاسین

  ) ١٢ جدول (

  ین للمجموعتین البعدیوق بین متوسطي القیاسین داللة الفر
  في المھارات قید البحث التجریبیة والضابطة

  ١٢=٢=ن١ن                                            

  االختبارات 
وحدة 
  القیاس

 المجموعة التجریبیة
المجموعة 

  م.ف الضابطة
"ت" 

  المحسوبة

مستوي 
  التحسن

 ع ± سَ  ع ± سَ 

 %٥٤.٧٣ *٢.٢٣ ١٢.٣٨ ٣.٤٨ ٢٢.٦٢ ٣.٦٣ ٣٥.٠٠ درجة  التمریرة الصدریة

یبة التصو
  السلمیة

 %١١٠.٢٨ *٦.٦٠ ٢.٣٦ ١.٠٢ ٢.١٤ ٠.٨٥ ٤.٥٠ درجة  یمین

 %١٨٦.٩٢ *٤.٢٦ ٢.٠٠ ١.٢٦ ١.٠٧ ٠.٨٣ ٣.٠٧ درجة  شمال
  

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



 - ١٣  -

 في جمیع المتغیرات قید البحث مم�ا ی�دل " ت " الجدولیة >) أن قیمة " ت " المحسوبة ١٢یتضح من جدول (

للمجموع�ة التجریبی�ة  یر إل�ى وج�ود ف�روق ب�ین القیاس�ین البع�دیینعلـى أن قیمة " ت " دالة إحصائیاً وھذا یش�

  .والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة
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داللة الفروق بین متوسطي القیاسین البعدیین لمجموعتي البحث

المجموعة التجریبیة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجریبیة 354.53.07

المجموعة الضابطة 22.622.141.07

تصویب سلمي شمالتصویب سلمي یمینالتمریرة الصدریة

  

  )١( شكل

  والضابطة للمجموعة التجریبیة البعدیین داللة الفروق بین متوسطي القیاسین

  

  - : مناقشة النتائج: ثانیاً 

البح��ث والمعالج��ات اإلحص��ائیة  ةإلیھ��ا م��ن واق��ع بیان��ات مجموع�� تالنت��ائج الت��ي توص��ل ةالباحث��ن��اقش ت

  في ذلك باإلطار المرجعي والدراسات السابقة علي النحو التالي: ةمستعین

   :الفرض األول مناقشة نتائج
 نالقیاس�یی) ب�ین ٠.٠٥س�توى معنوی�ة () وج�ود ف�روق دال�ة إحص�ائیاً عن�د م١٠یتضح من نتائج جدول (

لمھاری��ة الرس��وم المتحرك�ة) ف��ي جمی��ع متغی�رات البح��ث ا باس��تخداموع��ة التجریبی�ة (البع��دى) للمجم – القبل�ي(

  .ولصالح القیاسات البعدیة

البرن�امج المقت�رح للرس�وم  ف�يفق�ط والمتمث�ل  التجریب�يسبب ھ�ذه الف�روق إل�ى المتغی�ر  الباحثةوترِجع 

ك�ل  ف�يح�دث بالنس�بة لتل�ك المجموع�ة  ال�ذيذلك التقدم  الباحثة، كما تعزو  اآلليالحاسب  تخدامباسالمتحركة 

عل��ى متغی��رات البح��ث بس��بب جاذبی��ة وفاعلی��ة الرس��وم المتحرك��ة أثن��اء  اإلیج��ابيالمتغی��رات المھاری��ة للت��أثیر 

  عرض برنامج الرسوم المتحركة للمھارات قید البحث من خاللھ.

الرس�وم  اس�تخداماتأن  ف�ي )٢٣م (١٩٩٣  Tom Haywordتوم ھ�اوردار إلیھ وھذا یتفق مع ما أش

المتحركة من نص وصوت وصورة وحركة یساعد على تقدیم المادة المراد تعلُِّمھا بشكٍل أفضل إذا ما قورن�ت 

  .اللفظيصورة الشرح  فيبالمادة العلمیة الُمقدََّمة 

الرس��وم ت��م ب��ین التالمی��ذ وب��ین  ال��ذيإل��ى التفاع��ل  ذل��ك التق��دم للمجموع��ة التجریبی��ة الباحث��ةكم��ا تع��زو 

إل�ى تك�وین  ، باإلض�افة Data Showیشاھدھا التالمی�ذ ع�ن طری�ـق شاش�ـة الع�رض  مع كل مھارة المتحركة



 - ١٤  -

 فيساعد  تزوید التالمیذ بالتغذیة الراجعة الفوریة مما وبالتالي اآلليالحاسب  باستخدام التصور األمثل للمھارة

  .كل مھارة من المھارات بناء وتصور أداء

لمھارات قید البح�ث من تقدیم ا اآلليیوفرھا الحاسب  التيسبب ھذا التقدم إلى المزایا  الباحثةكما ترجع 

مجی��ة وموس��یقیة وھ��و م��ا أدى إل��ى ت��وافر عنص��ر التش��ویق والدافعی��ة نح��و البرص��ورة حركی��ة وص��وتیة  ف��ي

  .باستخدام الحاسب اآللي تحركةالتكنولوچیة للمھارات قید البحث من خالل الرسوم الم

 إیج�ابيذو تأثیر  اآلليتقنیة الحاسب  باستخدامالبرنامج المقترح للرسوم المتحركة  وھذا یبرھن على أن

كم�ا  ذبیة وفاعلیة عرض المھ�اراتذلك بسبب جا الباحثةث (المھارات قید البحث) وترجع على متغیرات البح

م�ن خ�الل إث�ارة  یادة المیل نحو تنفیذ تلك المھ�اراتر التشویق وزتعمل على زیادة عنص ن ناحیٍة أخرىأنھا م

وذل�ك  ور بالمل�ل أثن�اء تنفی�ذھم لك�ل مھ�ارة م�ن المھ�اراتالتالمیذ وتحفیزھم على بذل الجھد وعدم الشع اھتمام

لوم�ات التالمی�ذ وتلق�یھم للمع اس�تقبالعل�ى  اعتم�دت والت�يمقارنةً بالطریقة األخرى المستخَدمة من قِبَل المعلم 

  إلى عنصر التشویق والدافعیة نحو العملیة التعلیمیة. االفتقاد وبالتالي

 م٢٠٠١ وأخ�رون محم�د زغل�ول،  )٨( م١٩٩٦ المجی�د عل�ى عب�دوھذا یتفق مع ما أش�ار إلی�ھ ك�ٌل م�ن 

، وأن التص�میم الجی�د للم�ادة التعلیمی�ة یجع�ل  لفظ�يش�رح یف�وق ال مرئيشكل  فيأن تقدیم المھارات  في )١٢(

  .إیجابیة المتعلم نحو ھذه المادة أكثر جاهات

بعدی�ة للمجموع�ة وج�ود ف�روق ب�ین القیاس�ات القبلی�ة وال ی�نص عل�ي وال�ذي األولوبذلك یتحقق الفرض 

  .في تعلم بعض المھارات األساسیة قید البحث لصالح القیاس البعدي التجریبیة

  :مناقشة نتائج الفرض الثاني
) ب�ین القیاس�ین ٠.٠٥روق دال�ة إحص�ائیاً عن�د مس�توى معنوی�ة () وج�ود ف�١١( یتضح من نت�ائج ج�دول

  .ات البحث لصالح القیاسات البعدیةجمیع متغیر فيالبعدى) للمجموعة الضابطة (البرنامج التقلیدي)  - القبلي(

الت�دریس م�ن قِبَ�ل المعل�م  ةطریق� ف�يسبب ھذه الفروق إل�ى البرن�امج التقلی�دي والمتمث�ل  الباحثةوترِجع 

للمھ��ارات وتلق��ى التالمی��ذ للمعلوم��ات والمف��اھیم  اللفظ��يعل��ى الش��رح  االعتم��ادوالع��رض) حی��ث ی��تم  (الش��رح

لھا وتوضیح كل خطوة  العمليالخاصة باللعبة المراد تنفیذھا من قِبَل المعلم باإلضافة إلى النموذج أو العرض 

المعل�م للتغذی�ة الراجع�ة وم�ا یص�احب  من خطوات تنفیذھا، مع قیام التالمیذ بأداء المھارة وممارستھا مع تقدیم

  ذلك من تدعیم األداء عن طریق المعلم عند قیام التالمیذ بأداء المھارة.

عل�ى  إیج�ابيومن خالل ما سبق یتضح أن تنفیذ البرنامج التقلیدي عن طریق الشرح والعرض لھ ت�أثیر 

 ع��زة الش��یمى) ، ١( م١٩٩٤ آمن��ة الشبكش��ىھ��ذه النت��ائج م��ـع دراس��ة ك��ٍل م��ن  المس��توى المھ��اري ، وتتف��ق

ك�ٍل منھ�ا  ف�يأشارت النت�ائج  والتي) ٤( م٢٠٠٣ حمادة الطوخى) ، ٣( م٢٠٠٠ چیھان اللیثى) ، ٧م (١٩٩٥

  .م لدى التالمیذ الُمعاقین ذھنیاً للبرنامج التقلیدي عن طریق الشرح والعرض من قِبَل المعل اإلیجابيإلى التأثیر 

وج�ود ف�روق ب�ین القیاس�ات القبلی�ة والبعدی�ة للمجموع�ة  ص عل�يی�ن وال�ذيلك یتحقق الفرض الثاني وبذ

  تعلم بعض المھارات األساسیة قید البحث لصالح القیاس البعدي. فيالضابطة 
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  :مناقشة نتائج الفرض الثالث

 مجموعتي) بین ٠.٠٥) وجود فروق دالة إحصائیاً عند مستوى معنویة (١٢یتضح من نتائج جدول (

التصویب  – (التمریرة المرتدةالتالیة :  في المھارات ات البحث المھاریةعدیة لمتغیرالقیاسات الب فيالبحث 

سبب تفوق المجموعة التجریبیة علي  الباحثةوترجع ، للمجموعة التجریبیة  القیاس البعدي لصالح السلمي)

) والذي یتم جرافیكالكمبیوتر المجموعة الضابطة في مستوي األداء المھاري إلي استخدام البرنامج التعلیمي (

م ٢٠١١ محمد حسام )٦م (٢٠٠٠عبد الحمید شرف  كل منویؤكد عن طریقة عرض المھارات قبل أداؤھا 

علي أن استخدام الوسائط المتعددة (النص ، الصورة ، الحركة ، الفیدیو  )١٣م (٢٠٠٧ نیللي سلیمان )١٠(

الرسالة بصورة أفضل وأسرع للتلمیذ وتساعده  ، الصوت) في العملیة التعلیمیة یمكننا من توصیل المعلومة أو

علي تثبیت الخبرات التعلیمة لدیھ وفي نفس الوقت تزید من فاعلیة العملیة التعلیمیة وتجعلھا أكثر تشویقاً 

نیة في وبالتالي تحقق األھداف التعلیمیة المرجوة فإمكانیة العرض البطئ یمكن التلمیذ من إبراز النقاط الف

  .ذھنھ

أظھر تأثیراً أفضل  الرسوم المتحركة باستخدام البرنامج المقترحیتضح أن السابقة  النتائج ومن خالل

 والتي مھارتي البحثحیث یتضح ذلك من الفروق ذات الداللة اإلحصائیة لكٍل من لبرنامج التقلیدي مقارنةً با

  .بطةرنةً بالمجموعة الضامقا سابیة للمجموعة التجریبیةتوضح أفضلیة المتوسطات الح

التجریبی��ة ع��ن المجموع��ة  جموع��ةمبعدی��ة لللھ��ذه النتیج��ة أي الف��روق ف��ي القیاس��ات ا الباحث��ةوتع��زو 

م�ن المجموعة التجریبیة للبرن�امج التعلیم�ي باس�تخدام الكمبی�وتر جرافی�ك لم�ا ل�ھ  الضابطة إلي استخدام تالمیذ

 یعمل علي إثارة اھتمام التالمیذ لملل كمار ایجابي یعمل علي جذب االنتباه وزیادة التركیز وعدم الشعور بایتأث

بقدر كبیر من التغذیة الرجعیة التي أدت  التالمیذعلي إمداد  وحماسھم وتشویقھم وزیادة إیجابیتھم وساعد أیضاً 

إلي إصالح قدر كبیر من األخطاء وكذلك الوصول إلي األداء الحركي الصحیح وبالتالي تحس�نت نت�ائج األداء 

  قید البحث مما یؤدي إلي بقاء اثر ما یتعلموه.لتجریبیة في المھارات لمجموعة االحركي ل

تعمل عل�ى تحس�ین  الرسوم المتحركة باستخداممجیة التكنولوچیة لمھارتي البحث وھذا یدل على أن البر

لجی�د الوص�ول إل�ى األداء األفض�ل ، باإلض�افة إل�ى أن التص�میم ا وبالتاليالعملیة التعلیمیة لدى الُمعاقین ذھنیاً 

التعزی��ز  اس��تمراریة وبالت��اليللب��رامج التكنولوچی��ة تعم��ل عل��ى تزوی��د التالمی��ذ بالتغذی��ة الراجع��ة المتواص��لة 

  لدى الُمعاقین ذھنیاً. اإلیجابي

تفوق المجموع�ة التجریبی�ة عل�ي المجموع�ة الض�ابطة ف�ي المھ�ارات األساس�یة قی�د أن  ثةالباحرى تكما 

ناص�ر للوس�ائط المتع�ددة ف�ي برن�امج الكمبی�وتر جرافی�ك وال�ذي یتض�من البحث قد یرجع أیضاً إلي استخدام ع

أكثر من وسیط في التعلم وذلك من خالل الحاسب اآللي مثل (العرض البطئ للمھارة ، رؤیة المھارة من أكثر 

  .من اتجاه ، النص المكتوب ، المؤثرات الصوتیة)

مشوق�ـاً  أس�لوباً تعلی�ـم الُمعاقی�ـن ذھنی�ـاً یمث�ـل  ف�ي تفـق في أن اس�تخدام الرس�وم المتحرك�ةوھذه النتائـج ت
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  )٥٠)(١٢٨،١٢٧: ١٩. (ة نحـو العملیـة التعلیمیة بصفة عامـةاإلیجابیـ االتجاھاتتشجیـع  وبالتاليوجذابـاً 

البرمجی�ات التكنولوچی�ة بص�فٍة عام�ة ل�دى  اس�تخدمت التيكما تتفق ھذه النتائج مع الدراسات والبحوث 

 دی�وپ ،) ، ٢٠م (١٩٩٤ Henryھنرى ) ، ١٨م (١٩٩٤ Evaإیڤا یاً ، مثل دراسة كٍل من قین ذھنفئة الُمعا

 ,.Margo Aمارج��ـو ، توم��ـاس ، ُروی��ـچ ) ، ١٧( م١٩٩٥ .Dube, R. & Joseph, Fچوزی��ف 

Thomas, E. & Reweg, L. ١٥( م٢٠٠٥ولی�د خلیف�ة ) ، ٢( م٢٠٠٢ إیمان كـاشف) ، ٢٢( م١٩٩٧ (

لھ�ا ت�أثیر (الرس�وم المتحرك�ة)  اآلل�يأن الب�رامج التكنولوچی�ة المص�ممة بالحاس�ب مجملھ�ا  ف�يأظھرت  والتي

  .التقلیدیة)أفضل لدى الُمعاقین ذھنیاً مقارنةً بالبرامج األخرى ( إیجابي

أن سبب تفوق المجموعة التجریبیة علي المجموع�ة الض�ابطة ف�ي المھ�ارات األساس�یة  الباحثةوتوضح 

یق��ة التقلیدی��ة الت��ي خض��عت لھ��ا المجموع��ة الض��ابطة ق��د تفتق��ر إل��ي الص��دق قی��د البح��ث یرج��ع إل��ي أن الطر

والموضوعیة فھناك احتمال كبی�ر أن ی�ؤدي المعل�م النم�وذج للمھ�ارة الحركی�ة بش�كل خ�اطئ عن�د تك�رار أدائ�ھ 

ستخدام للنموذج عدة مرات نتیجة لإلرھاق والتعب مما یؤثر علي تعلم التالمیذ للمھارة بالسلب ، بینما التعلیم با

الكمبی��وتر جرافی��ك وال��ذي خض��ع ل��ھ التالمی��ذ ف��ي المجموع��ة التجریبی��ة یت��یح للتلمی��ذ أن ی��ري نم��وذج للمھ��ارة 

الحركی��ة م��ن خالل��ھ وال��ذي یتمت��ع بالثب��ات ف��ي األداء مھم��ا تك��رر ع��رض النم��وذج وب��ذلك ف��إن اس��تخدام تقنی��ة 

ور الس�لیم للمھ�ارة الحركی�ة ف�ي ذھ�ن الم�تعلم الكمبیوتر جرافیك في التعلیم تلعب دوراً ایجابیاً في تك�وین التص�

  ویعضده ویثبتھ.

أظھرت أن  والتيفإن نتائج ھذه الدراسة تتفق مع نتائج الدراسات السابقة  وبالتالي ووفقاً للدراسة الحالیة

 عل�ى تنمی�ة المس�توي المھ�اري إیج�ابيلھ�ا ت�أثیر  مجیة التكنولوچیة للمھارات باستخدام الرس�وم المتحرك�ةالبر

  .ى الُمعاقین ذھنیاً لد

بعدی��ة ب��ین المجم��وعتین القیاس��ات ال ف��يوج��ود ف��روق عل��ي  وال��ذي ی��نص وب��ذلك یتحق��ق الف��رض الثال��ث

  .في تعلم بعض المھارات األساسیة قید البحث لصالح المجموعة التجریبیة التجریبیة والضابطة

  

  -االستنتاجات : - أوالً 

مس�تخدم ونت�ائج التحلی�ل اإلحص�ائي وف�ي نط�اق ھ�ذا في ضوء طبیع�ة ھ�ذه الدراس�ة والعین�ة والم�نھج ال

  إلي االستنتاجات التالیة : ةالباحث تالبحث توصل

أن استخدام الكمبیوتر جرافیك قد حقق نتائج ایجابیة وفعالھ في تعلیم األداء المھاري للمھارات قید البحث في  -

  .لعبة كرة السلة

  میة جیدة لتلك المرحلة السنیة.كوسیلة تعلی استخدام الكمبیوتر جرافیك إمكانیة -

علي زیادة االنتباه والتركی�ز ف�ي اكتس�ابھم للمعلوم�ات  یساعد التالمیذ (المعاقین ذھنیاً) أن الكمبیوتر جرافیك -

  .والخبرات التربویة والعملیة
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  -التوصیات: -ثانیاً 

ونت�ائج التحلی��ل ف�ي ض�وء االس��تنتاجات الت�ي اعتم��دت عل�ي طبیع��ة الدراس�ة والعین��ة والم�نھج المس��تخدم 

  ة كالتالي:سلكرة الفي  التعلیممن تحدید التوصیات التي تفید العمل في مجال  ةالباحث تاإلحصائي ، تمكن

ك�رة ف�ي  عل�یمتالالمستخدم وخطوات تنفیذه إلي العاملین في مجال  ج ھذه الدراسة والبرنامجتوجیھ نتائ -١

  دة من ھذه النتائج.لالستفابصفة عامة وفي مجال المعاقین بصفة خاصة ة سلال

توظیف الوسائل التكنولوجیة الحدیثة وخاصة التي تعتمد علي حاسة اإلبصار والسمع واللمس والربط  -٢

 .بینھم بشكل أساسي في التعلیم

 .لدى الفئات الخاصة األخرىالكمبیوتر جرافیك  باستخدامالعمل على إجراء دراسات مماثلة  -٣

 في األنشطة اآلخري الجماعیة والفردیة.ر جرافیك الكمبیوتإجراء دراسات مماثلة باستخدام  -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -أوًال: المراجع العربیة:

والتكیـف العـام للتالمیـذ  الحركـي األداءبرنامج ألعاب صـغیرة مقتـرح علـى تنمیـة  تأثیر:   مصطفى الشبكشى آمنة  -١
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 ٣عــدد ال - ٦المجلــد  –وفنــون الریاضــة  علــوم مجلــة ،بحــث منشــور، المتخلفــین عقلیــًا 

  .م١٩٩٤جامعة حلوان  –یة بالجزیرة التربیة الریاض كلیة –

،  بعـض المهـارات لألطفـال المتخلفـین عقلیـاً  تعلـمتحسـین  في الكمبیوتر برامج فاعلیة :  كاشف فؤاد إیمان  -٢

القـاهرة  – ١٢المجلـد  – ٣٥العـدد  –النفسـیة  للدراساتالمصریة  المجلة ،بحث منشور

  م.٢٠٠٢

 ذهنیـاً التالمیذ الُمعـاقین  لدى الحركي واإلدراكمفهوم الذات  على حركي برنامج تأثیر:   اللیثى محمد چیھان  -٣

ة ـجامعــــــــ ،الریاضــــــــیة بــــــــالجزیرة  التربیــــــــةكلیــــــــة  ، منشــــــــورة غیــــــــردكتــــــــوراه  رســــــــالة ،

  م.٢٠٠٠،حلوان

 ماچسـتیر رسـالة ، علـى التكیـف العـام للمعـاقین ذهنیـاً  ریاضـي ترویحـيبرنـامج  تـأثیر:   الطوخى محمد حمادة  -٤

  م.٢٠٠٣،حلوان جامعة ،كلیة التربیة الریاضیة بالهرم  ، غیر منشورة

، مطبعـة تكنولوجیا التعلیم والمعلومات واستخدام الكمبیوتر والفیدیو فـي التعلـیم والـتعلم:   عاطف السید قاسم  -٥

  م.٢٠٠١رمضان ، اإلسكندریة ، 

ـــا التعلـــیم فـــ:   عبد الحمید غریب شرف  -٦  الطبعـــة األولـــي ، مركـــز الكتـــاب للنشـــر، ، ي التربیـــة الریاضـــیةتكنولوجی

  .م٢٠٠٠، القاهرة 

المهـارات الهجومیـة  ضعلـى أداء بعـ الصـغیرة لأللعـاب مقتـرحبرنـامج  اسـتخدام تأثیر:   الشیمى الفتاح عبد عزة  -٧

 ، والریاضـیةالتربیـة البدنیـة  علـوم مجلـة، بحـث منشـور ، السلة للمتخلفین عقلیـاً  كرةفى 

  م.١٩٩٥،اإلسكندریة جامعة ،للبنین  الریاضیةالتربیة  كلیة ، ٢٤العدد 

درس  فـيبعض الوسائل التكنولوچیة على تدریس مهارات وحدة تعلیمیـة  استخدام: أثر   على محمد عبد المجید  -٨

 ، ١العـــدد ٨جلـــد الم ،وفنـــون الریاضـــة  علـــوم مجلـــة، بحـــث منشـــور، الریاضـــیة التربیـــة

  م.١٩٩٦ ینایر ،جامعة حلوان  ، جزیرةبالاضیة ة التربیة الریـكلی

 ، ٢ط  ،المراجعــــة األولــــى  ،٤الصــــورة – اءـللذكــــ" هـبینیــــ – ســــتانفوردمقیــــاس " دلیــــل:   كامل ملیكة لویس  -٩

  م.١٩٩٨، القاهرة  ،مطبعة �یكتور كیرلس 

لمهارات األساسیة فـي كـرة : تأثیر استخدام الكمبیوتر جرافیك علي مستوي أداء بعض ا  محمد أحمد حسام الدین  -١٠

،  ، كلی�ة التربی�ة الریاض�یة ، جامع�ة المنوفی�ة رسالة ماجستیر ، غیر منشورة، السـلة 

  م.٢٠١١

، ، القــــــاهرة  الطبعــــــة الســــــابعة ، دار المعــــــارف ،تســــــیكولوجیة التــــــدریب والمنافســــــا:   محمد حسن عالوي  -١١

  .م١٩٩٤

  زغلول سعد محمد  -١٢
  مكارم حلمى أبو ھرجة

  ید عبدالمنعمھانى سع

الق�اھرة  – ٢ط  –مرك�ز الكت�اب  - التربی�ة الریاض�یة ف�ىوأسالیبھا  التعلیم تكنولوچیا: 

  م.٢٠٠١

ت�أثیر اس��تخدام الحاس�ب اآلل��ي ( كمبی��وتر ) عل�ي تعل��م بع��ض مھ�ارات ك��رة الس��لة ، :   نیللي سلیمان قطب  -١٣

  م.٢٠٠٧،  وان، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة حل رسالة ماجستیر ، غیر منشورة

األنجلـــو  مكتبـــة - المعلومـــات تجهیـــزضـــوء نظریـــة  فـــي العقلـــي والتخلـــف الكمبیـــوتر:   خلیفة السید ولید  -١٤

  م.٢٠٠٦القاهرة  –المصریة 
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الجمــع والطــرح  عملیتــيتحســین  فــيلتجهیــز المعلومــات  الكمبیــوتر باســتخدام برنــامج:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -١٥

كلیـــة  ، غیـــر منشـــورة دكتـــوراه رســـالة ،(القـــابلین للـــتعلم) عقلیـــاً طفـــال المتخلفـــین لـــدى األ

  م.٢٠٠٥،طنطا جامعة ،التربیة 

 ،الوفــــاء  دار ، )العقلــــيمجــــال التربیــــة الخاصــــة (التخلــــف  فــــيالحدیثــــة  االتجاهــــات:   عیسىمراد على ــــــــــــــ ،   -١٦

  .م٢٠٠٦ ، اإلسكندریة
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