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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

املدعم  (Wheatleyتأثري برنامج تعليمى مقرتح باستخدام منوذج )   
 لدى طالب  كرة السلة تعلم مهارة احملاورة فى باحلاسب االىل على 

 بقنا كلية الرتبية الرياضية  
            أ. د / محمود حسين محمود

 أ. م . د / محمد خضرى محمد 
م . م / محمد معروف جاد 

 

  البحث :ة لمقدمة ومشك
لقد أصبح التعليم في مصر األن مرتبطًا باالنتقال الى المستقبل ومن التعليم 
السلبى الى التعليم االيجابى ومن دور معلم ملقن الى دور وسيط نشط وأصبحت 
الدولة تلعب دورًا هاما في  قيادة العملية التعليمية , وتمويلها , والرقابة عليها , 

ها , حيث أن طبقات المجتمع بكافة نوعياتهم هم لوأصبح المجتمع شريكًا 
المستفيدون من مخرجاتها وبالتالى انعكس ذلك على مكوناتهم )معلمون , متعلمون 

 , مناهج دراسية , طرق وأساليب تدريس(  .
أن النظرة الحديثة للعلم تشتمل على  (2003" محمد الحيلة " )ويؤكد 

لذا يجب االهتمام بهما , وضرورة االهتمام  كيالتكامل بين الجانبين المعرفي والسلو 
بالمتعلم وبناء شخصيته من الناحية المعرفية واالنفعالية والمهارية حتى يتمكن من 

 (.11:  50كسب الخبرة التي تجعله يعدل من سلوكه )

                                                 
  كليلية التربية الرياضية  –أستاذ تدريب كرة السلة ورئيس قسم الرياضات الجماعية وااللعاب المضرب– 

 جامعة بنى سويف

  ب الواديجنو جامعة  -كلية التربية الرياضية -م المناهج وتدريس التربية الرياضية بقس مساعداستاذ. 

 جنوب الواديجامعة  -كلية التربية الرياضية -بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية  مدرس مساعد. 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

( أن المتعلم ال يقدم على ممارسة النشاط 2002مها الخميسى" )وتذكر "
تقانه دون توافر كم من ا عارف التي تساعده على ذلك فالنواحي المعرفية لموا 

 (.34:  64والمهارية يرتبط كل منهما باآلخر )
أن االهتمام بتطوير العملية التعليمية يعتمد على البحث عن  الباحثونويرى 

األساليب التي تتناسب مع متطلبات العصر , ويتطلب ذلك من المعلم أن يكون مجدد 
جو من التفاعل  الطالبس , وذلك لكي يخلق لدى ريفيما يستخدم من أساليب تد

 يجعلهم أكثر ايجابية اتجاه أنفسهم .
على ضرورة أن يمتلك المتعلم مفاهيم  (2003أحمد النجدي " )يشير " 

علمية تعينه على فهم المادة وأن قدرته تتأثر بمقدار فهمه وضرورة الربط بين 
المعلومات الجديدة ذات معنى مما  علالمعلومات الجديدة وما يعرفه سابقة , مما يج

الحاجة  ( أن2011" فاطمة فليفل , مرفت سمير" )تشيركما ,  يسهل عملية التعلم
إلى تطوير التعليم تعد خطوة ضرورية نحو العمل العلمى المنضبط ويمثل التنوع فى 
أساليب التدريس واستخدام أساليب جديدة مدخل من مداخل التطوير والتى إذا بنيت 

تغيرات عميقة , لذا يجب االهتمام باستخدام  ل نظمنا التعليمية يمكن أن تحدثاخد
هذه األساليب من أجل التغلب على نمطية األسلوب التقليدى وجعل المتعلم ايجابيًا 

 (46:  40) (3:  2مشاركًا لتحقيق ذاته . )
عطى ت الطريقة المعتادة ال أن (2003" حسن زيتون , كمال زيتون " )ويذكر     
لالستكشاف واالبتكار من جانب المتعلم وأنه يجب أن يكون المتعلم أكثر  مجاال

ايجابية وأن المشاركة النشطة في التعليم تؤدي الى احتفاظ أفضل للمعلومات وفهم 
 (.28:  13جيد )
( من النظرية البنائية كواحدة من Wheatleyولذا انبثقت فكرة نموذج )     

ين إلى اهمية هذا الباحثونلحديثة حيث توصل كثير من ا استراتيجيات التدريس
النموذج فى تعلم المفاهيم وما يتعلق به من تطبيقات , وزيادة االهتمام بالمهام 
التعليمية , وتنمية الرغبة فى العمل الجماعى داخل الفصول  ويتكون نموذج 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

(Wheatley( من ثالثة إجراءات أساسية هى )وعات جمالمهام التعليمية , الم
 . )المتعاونة , المشاركة

إلى أن التعلم  (2006عاطف محمد سيد , رجاء أحمد عيد" )" ويشير كل من      
( يعتبر من النماذج ويبدأ بمهام تتضمن موقفًا مشكاًل Wheatleyوفقًا لنموذج )

يجعل المتعلمين يشعرون بوجود مشكلة ما ثم يلى ذلك بحثهم عن حلول لها من 
غيرة كل على حد , ويختتم التعلم بمشاركة المجموعات بعضها ص خالل مجموعات

 (14:  29البعض فى مناقشة ما تم التوصل إليه  . )
إلى أن هذا التعلم يساعد فى توظيف ( 2003وديع مكسيموس")ويذكر"       

المعلومات فى المواقف المختلفة , وبالتالى يساعد ذلك على استردادها مع ربط 
قة باإلضافة إلى أنه يقوم بتنشيط المعارف السابقة ويجعلها تعيد اببالمعلومات الس

 (61: 69بناءها من جديد لكى تتمشى مع المعارف الجديده . )
( للتعلم يساعد Wheatleyأن نموذج ) (2005"فايزة احمد حمادة " )وتضيف       

ن كل هذا ال  كن يمالمتعلمين على التفكير وحل المشكالت واكتساب المهارات وا 
حنان عبداهلل" اكتسابه من خالل الطرق التقليدية المعتادة فى التدريس , وتشير " 

بأنه نموذج بنائى يتحقق فى ثالث مراحل حيث يبنى المتعلم معارفة من  (2008)
خالل المناقشة مع زمالئه فى الفصل ومع المعلم اليجاد حل للمهام )المشكالت( فى 

ممارسة التفكير اإلجابات فى التعلم والقدرة على  كلجو يسوده االطمئنان والترحيب ب
 ( 43:  16( , )21: 36)العلمى .

يعمل على ( Wheatley)أن نموذج  (2002" مها الخميسى " )كما تشير 
عادة التفكير فيما يتعلمه وتنمية مهاراته العملية  تشجيع القدرات العقلية للمتعلم وا 

للمتعلمين مشاركة أفكارهم مع االقران فى ح ويساعد على إقامة بيئة تعلم فعالة تتي
مجموعة صغيرة وبذلك تقود الى نوع من التفاعل الناجح والمشاركة الفكرية الفعلية 

(64  :31  ,32) . 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

فى مواقف التعليم والتعلم ( Wheatley)وحيث أنه ممكن استخدام نموذج 
صحيحها فإن وتكأداة لكشف البنية المعرفية للتعلم وتحليلها ومن ثم تنظيمها 

سوف تلقيا الضوء على الجوانب المختلفة لنموذج " ويتلى " وتوضيح  الباحثون
بعض التفسيرات لمكونات النموذج حتى تكون الرؤية أوضح ونموذج " ويتلى " له 

 ثالث مكونات هى )المهام , المجموعات المتعاونة , المشاركة( 
 ( Wheatley)نموذج 

والتى  Problematic Tasksالمشكلية  هى مجموعة من المهام المهام
تركز على االهتمام بالمفاهيم األساسية بفرع المعرفة التى سوف تقود التالميذ الى 
بناء طرق فعالة للتفكير وتكون فى صورة أسئلة ويجب أن تكون متقبلة من كل فرد 
 ـوتدعو التالميذ للمناقشة واستخدام الطرق الخاصة بهم ويفضل أسئلة " ماذا لو 
لماذا " وأن تكون ذات معنى ويطلب من التالميذ إنجازها فى مستواهم المعرفى 
مستخدمين طريقة التعلم التى يفضلونها فالبعض يحل المشكلة باستخدام طرق 
متطورة والبعض اآلخر يحلها بطرق تكون من منظور البالغين غير ناضجة ولكنهم 

فية بالنسبة لهم , )مليودى : ر جميعًا سوف يصنعون معنى للمهمة بطريقة تكون مع
19  ,21. ) 

يتم فيها  المجموعات المتعاونةأن  (2002" مها الخميسى " )كما تشير 
( وأن العمل فى هذه المجموعات 6:  4تقسيم التالميذ الى مجموعات صغيرة من )

يساعدهم على اكتشاف وحل المشكلة معًا وبالتالى تتولد أفكار جديدة فى االستقصاء 
هناك بعض المشكالت التى ال يمكن للتلميذ حلها بمفرده , وتحتوى  نحيث أ

المجموعات على تالميذ ذات قدرات مختلفة ويتم العمل فيها من خالل تجميع 
المعلومات وتبادل المساعدة بينهم وبين أقرانهم وبناء روابط المعلومات الجديدة من 

ط وعالقات جديدة ويكون اخالل المعلومات التى سبق لهم تعلمها والبحث عن أنم
دور المعلم خالل عمل المجموعات المراقبة والتجوال ومحاورة التالميذ وتشجيعهم 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

تتم بعد االنتهاء من المهام داخل المجموعات حيث تبدأ   والمشاركة ,على التفكير
المعلمة بمناقشة التالميذ وتقديمهم للحلول التى توصلوا إليها وخالل المناقشة يكون 

حريص على عدم إصدار أحكام أو تقييم ويعمل على تشجيع الطرق المختلفة  مالمعل
للحل وال يكون بتصحيح االجابات الخاطئة بل يتركها للتالميذ للمناقشة حتى يصلوا 
للحلول وبناء التفسيرات ويتولى المتعلم إدارة النقاش ثم يكون فى النهاية بعرض 

       ( 25:  64)المفهوم والتطبيق 
 الباحثونالتعليم فقد استخدمها كثير من  يا فيًا ألهمية التكنولوجر ونظ 

علم مهارات االنشطة الرياضية المختلفة من تمجال  في بصور مختلفة من األساليب 
"  " أسامة احمد عبدالعزيزخالل الدراسات والبحوث المتنوعة , ومنها دراسة كاًل من 

"  يأماني رفعت ببسيون, " (6) (2001" )"النبوي عبدالخالق, ( 4)( م2001)
"  سالي محمد عبداللطيف, " (11) (2003")"جوزيف ناجى اديب,  (7) (م2005)
 " فاطمة أحمد ( ,13) م(2003) "حسن حسين زيتون ",( , 15)( 2011)

"رانيا محمد ,  (8( )2009) ""إيهاب محمد فهيم عبده  (34) (م2005" ) يببسيون
زين العابدين "  , (21م( )2008يسن " ) "رضا سعد(, 20م( )2008حسن" )

 مكارم حلمى أبو هرجة"محمد سعد زغلول ,  (23م( )2009معروف عبدالمحسن" )
وقد أكدت نتائجها على أهمية األساليب ( 48م( )2001, هانى سعيد عبدالمنعم" )

 تعلم مهارات االنشطة الرياضية .  في التكنولوجيا 
على فلسفة تربوية واضحة وتثبت صحتها من  ىلالحاسب اال ويعتمد استخدام       

 المجال التربوي وهذا يؤدى الى حرية التفكير وسالمته وبالتالي في خالل التجريب 
التنفيذ وتوفير الوقت والجهد , والبرامج  في شوائية التخطيط المنظم وعدم الع

ن التعلم اباعتبار  يدعم مبادئ التعلم البنائي الحاسب االلىالتعليمية باستخدام 
,  هبنفس في المعر  هدما يكون المتعلم اكثر نشاطًا وقدرة على بناء هيكليحدث عن

وبالتالي يتم بناء المعنى لدي المتعلم من خالل المشاهدة الالزمة والتفاعل معها , 
 في المبادئ التي تقوم عليها النظرية البنائية  بالحاسب االلىكما يحقق التدريس 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

ل من التدريس الى البنائي ومن الطاعة الى االستقاللية ومن االتدريس مثل االنتق
اإللزامية الى التعاونية , كما تجعل مخرجات التعليم مرتبطة بالقدرة على فاعلية 

نقاًل عن ( م2008" حنان عبداهلل" )هذا الصدد تذكر  في واستمرارية التعلم , و 
 40يسمعه ويتذكر  امم % 20بان االنسان يستطيع ان يذكر  " Hannum"هونوم 

بينما  % 70ن هذه النسبة ترتفع الى حوالى إن سمع ورأى فأمما يراه , أما  %
 (7: 16)حالة تفاعله مع ما يتعلمه .  في تزداد النسبة 

وتعتبر رياضة كرة السلة من االلعاب الجماعية والشعبية على مستوى العالم       
لما تتميز به من ايقاع سريع  من حيث اجتذاب اكبر عدد من المشاهدين وذلك

ومناورات مستمرة ومتواصلة بين الهجوم والدفاع للفريقين , وتعد رياضة كرة السلة 
احد االنشطة الرياضية التي تحتاج الى تطبيق استراتيجيات ما وراء المعرفة في 

 (14: 1. )عملية التدريس  والتعليم داخل المدارس والكليات المتخصصة
 باعتبارها احد المؤسسات كليات التربية الرياضية إليه وفى ضوء ما تسعى

 اتتواءم مع هذ  مبتكرةتدريسية وأساليب ووسائل  استراتيجياتاستخدام إلى التعليمية 
وهذا الكم الهائل من المعلومات والمعارف في تدريس مناهجها  العلميالتقدم 

تحديات ال تلك ةتعمل علي بناء أجيال مؤهلة لمواجهومقرراتها الدراسية لكي 
نموذج ) أن استخدام  الباحثونلذا يرى  ,الحضارية والتغيرات المتسارعة

Wheatley المدعم بالحاسب االلى على  تعلم مهارة المحاورة فى كرة السلة لدى )
المهارات التي تدرس داخل احد باعتبارها  بقناكلية التربية الرياضية   طالب 

بجامعة جنوب التربية الرياضية  لكليةية المنظمة لالداخ الئحةب المقررات الدراسية
خبرات التي يتعامل معها الترابط و رفع كفاءة العملية التعليمية قد يساعد في   الوادي

,كما أنه يعمل على مراعاة الفروق الفردية  المتعلم في مقرر أو وحدة أو موضوع
"محمد سعد  دراسة ك حيث أكدت نتائج الدراسات في المجال الرياضي بين المتعلمين

إلى أن الشرح وأداء النموذج في  تعليم  (م2002زغلول ولمياء فوزى محروس" )
المهارات الرياضية البد ان يتغير من اجل تلبية أغراض التربية وفلسفتها وأهدافها 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

الحديثة وتلبى في  نفس الوقت متطلبات العصر الذى تتمثل في  االستفادة من 
ليبها من خالل برامج تعليمية سليمة , كما يذكر كاًل من " اتكنولوجيا التعليم وأس

إلى أن الفوائد التربوية التي  (2004) "محمدمحمد سعد زغلول " "مصطفي  السايح 
تحدث من استخدام التكنولوجيا التعليمية وأساليبها في التدريس من خالل الحاسب 

ثريه وتجعله حيويًا وأيضا تااللى تجعل تعلم مهارات األنشطة الرياضية محسوسًا كما 
(, 10:  49)      تزيد من اهتمام المتعلمين به , مع مرعاه الفروق الفردية بينهم. 

(47 :33  ) 
التي تتطرق إلى و سابقة  مرجعية من ودراسات الباحثونوفى حدود ما أطلع عليه 

 عيةجأي من األبحاث والدراسات العلمية المر  الباحثونهذا المجال البحثي لم يجد 
( المدعم بالحاسب االلى على  تعلم مهارة Wheatleyنموذج ) " تناولالتي ت

وهذا ما دفع  "بقناالمحاورة فى كرة السلة لدى طالب كلية التربية الرياضية  
تعلم األمر الذي قد يتحقق معه االرتفاع بمستوى  إلى إجراء هذا البحث الباحثون

 البحث.   كرة السلة قيدفي رياضة  مهارة المحاورة
 دف البحث : ه

يهدف البحث الحالى الى تصميم برنامج تعليمي مقترح باستخدام نموذج 
(Wheatleyالمدعم بالحاسب اآللى ومعرفة تأثيره على )  : 

في رياضة كرة السلة لطالب الفرقة  لتعلم مهارة المحاورة المهارىاألداء مستوى  -1
 لرياضية بقنا .الثانية بكلية التربية ا

 :  البحثفروض 
سات القبلية توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات كل من القيا -1

لصالح في رياضة كرة السلة  تعلم مهارة المحاورةفي  الضابطة والبعديه  للمجموعة
 القياس البعدى.
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

ة توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات كل من القياسات القبلي -2
لصالح في رياضة كرة السلة  تعلم مهارة المحاورةفي  بية والبعديه  للمجموعة التجري

 القياس البعدى.
توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات القياسات البعديه للمجموعتين  -3

 في الضابطة والتجريبية 
 تجربية .لصالح  المجموعة الفي رياضة كرة السلة  تعلم مهارة المحاورة     

 :  ثاملصطلحات الواردة بالبح
 : ( للتعلم البنائيWheatleyنموذج )
في  التعلم ومجال التدريس به هو أحد النماذج القائمة على الفلسفة البنائية       
بمهام تتضمن موقفا مشكال يجعل المتعلمين يشعرون بوجود مشكلة ما ثم يلى  يبدأ

م ت صغيرة متعاونة كل على حدة ويختتذلك بحثهم عن حلولها من خالل مجموعا
مناقشة ما تم التوصل إلية ويتكون  في البعض  التعلم بمشاركة المجموعات بعضها

النموذج بناءًا على ذلك من ثالثة أركان أساسية وهى : المهام , مجموعات متعاونة 
 (114: 15, مشاركة . )

 خطة وإجراءات البحث : 
 اليـة : الخطوات الت الباحثون أتبعحث واختبارًا لفروضه تحقيقًا لهدف الب 

  منهج البحث :-1
المنهج التجريبي نظرًا لمالئمته لطبيعة هذا البحث  احثونالباستخدم  

باستخدام التصميم التجريبى لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة بإتباع 
 .القياس القبلى والبعدى لكال المجموعتين 

  جمتمع وعينة البحث :-2
جامعة بكلية التربية الرياضية بلثانية رقة اباختيار طالب الف الباحثونقام  

م والبالغ 2019/2020جنوب الوادي بقنا مجتمعًا للدراسة وذلك للعام الجامعي 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية  الباحثونوقد قام . طالب (500عددهم ) 
وذلك بنسبة مئوية قدرها   ( طالبًا من مجتمع البحث 60العشوائية قوامها )

م العينة إلى مجموعتين , وتم تقسيمن أجمالي مجتمع البحث    12%
( طالبًا إحداهما تجريبية وتستخدم البرنامج 30متساويتين قوام كل منها )

( المدعم بالحاسب االلى على Wheatley) التعليمى المقترح باستخدام نموذج
تخدم نواتج التعلم لبعض مهارات كرة السلة قيد البحث واألخرى ضابطة وتس

 .النموذج( فى تعلم نفس المهارات األسـلوب التقليدى )الشرح وأداء 
 الفئات التاليـة :  الباحثونوقد استبعد  
  .الطالب الباقون لإلعادة والغير منتظمون  -
  .الطالب المشتركون فى األندية الرياضية -

وتشمل وسوف يتم االستعانة بعينة من مجتمع البحث ومن خارج العينة االصلية 
ت العليمية والتحقق منها لبعض مواد المعالجة ( طالب وذلك ألجراء المعامال30)

 التجريبية المستخدمة في  البحث 
 :اعتدالية عينة البحث يف متغريات النمو-3

بـــإجراء اعتداليـــة عينـــة البحـــث فـــي متغيـــرات النمـــو )الســـن,  البـــاحثونقـــام 
 لكح ذيوض( 1وجدول ) الطول, الوزن, الذكاء العالي(

 (1جدول )
 حراف المعياري ومعامل اإللتواءالمتوسط الحسابي واإلن

 (60)ن=  ( للعينة قيد البحث الذكاءوالتفلطح في )السن, الطول, الوزن,  

 المتغيرات م
وحدة 

 القياس

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 معامل

 اإللتواء

 معامل

 التفلطح
 الداللة

 غير دال 0.11- 0.08 2.48 170.15 سم الطول )سم( 1

 غير دال 0.49- 0.39- 3.93 65.32 كجم الوزن )كجم( 2

 غير دال 0.01- 0.41 0.42 17.22 سنة السن 3

 غير دال 0.87- 0.40 2.04 48.00 درجة درجة( 60) الذكاء 4
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

ضعف الخطأ المعياري التفلطح=     0.62ضعف الخطأ المعياري لإللتواء=       
1.22 

: 0.39-راوحت ما بين )( أن قيمة معامل االلتواء ت1ئج جدول )يتضح من نتا
( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء, كما تراوحت قيمة 0.41

( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري 0.01-: 0.87-معامل التفلطح ما بين )
قيد البحث, لمعامل التفلطح, مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في المتغيرات 

  توزيع الطبيعيوالذي يشير إلى إتباعها ال
 :جتانس عينة البحث يف متغريات النمو-4

ــام  ــاحثونق ــغ  الب ــة البحــث البل ــإجراء تجــانس عين ــا )ب ــي ( 60قوامه ــب ف طال
 (  يوضح ذلك.2وجدول )( ,  العالي)السن, الطول, الوزن, الذكاء  متغيرات النمو

 (2جدول )
  راف المعياريالمتوسط الحسابي واإلنح

السن والطول والوزن والذكاءلمتغيرات  النسبة الفائية وقيمة                     
 (60)ن=  

( تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع 2يتضح من جدول )   
بحث حيث ترواحت قيمة مستويات الداللة لمعامل ليفين ساسية قيد الالمتغيرات األ

LEVEN Test)( ما بين )مما 0.05( وهي أكبر من مستوى )0.82: 0.06 )
 يدل على تجانس المجموعتين.

 
 

 المتغيرات

وحدة 

القيا

 س

 التجريبية المجموعة  الضابطة المجموعة 

LEVE

N Test 

مستو

ى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

 0.68 0.17 2.54 170.33 2.46 169.97 سم الطول 

 0.74 0.11 3.93 65.53 3.99 65.10 كجم الوزن 

 0.06 3.57 0.45 17.27 0.38 17.17 سنة السن

 0.82 0.05 2.08 48.00 2.03 48.00 درجة الذكاء
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 مجع البيانات : وأدوات وسائل -5
 األجهـزة: -أ      

 الطول بالسنتمتر.جهاز الرستاميتر لقياس  -
 .بالكيلوجرام زننن لقياس الو ميزان طبي مق -
 .ساعة إيقاف لتحديد الزمن في بعض االختبارات -

 األدوات: -ب    
 -حواجز   -كرات طبية  -صافرة -شريط قياس   -أطواق  -أقماع بالستيك  -        

  -لسلة برج كرة ا – سلةكرات   -حائط   -مقاعد سويدي   -عالمات الصقة 
 الم       رايات وأع -ملعب كرة السلة

 مهارى( –اختبارات متغيرات البحث )بدنى -ج
 : االختبارات البدنية االكثر ارتبطًا مبهارات كرة السلة-1

بتحليل محتوى بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة المرتبطة  الباحثونقام 
"  مصطفی محمد زيدان" واالختبارات والمقاييس مثل بكرة السلةبرياضة 

محمد عالوى , محمد نصر (, " 51()2004" ) محمد صبحى" ( ,63()2004)
( 14)(2003" حسن معوض" ) (,1)(2014" )احمد أمين( , "46()2001" )الدين

 الباحثونثم قام  (,28)(2000"عبدالعزيز احمد ")(,19)(2015" خالد جمال" ) ,
رة ات التي تقيسها والمرتبطة برياضة كبحصر مجموعة الصفات البدنية واالختبار 

( وعرضها على السادة 3الع رأى الخبراء ملحق )السلة تم وضعها في استمارة استط
( وذلك للتعرف على 1( خبير ملحق )7الخبراء فى مجال كرة السلة وعددهم )

الصفات البدنية الخاصة برياضة كرة السلة واالختبارات التي تقيس هذه الصفات 
السنية قيد البحث ويوضح الجدول ناسب مع طبيعة هذا البحث والمرحلة والتي تت

( نتائج استمارة استطالع آراء الخبراء للصفات البدنية التي تتناسب مع المرحلة 3)
   . السنية قيد البحث وكذلك أهم االختبارات التي تقيسها
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 (3جدول )
 (7البدنية )ن= حول أهم الصفات النسبة المئوية آلراء الخبراءالتكرار و 

      

 م
 النسبة المئوية  التكرار   دنيةالب الصفات

 %57.1 4 التوافق 1

 %85.7 6 الرشاقة 2

 %100 7 القوة العضلية للرجلين 3

 %  42.8 3 التحمل الدورى التنفسى 4

 %70 7  السرعة االنتقالية  5

,  %40) ا بين ملصفات البدنية ل تراوح نسبة آراء الخبراء (3يتضح من جدول )
التي حصلت على نسبة استخدام الصفات واالختبارات  ثونالباحارتضى ( و  100%
تم اختيارها  التي الصفات البدنيةبذلك أصبح عدد  و  ,فأكثر من آراء الخبراء 80%

 .  يوضح ذلك  (4جدول )وجدول  (3ملحق ) (هي )ستة صفات
 (4جدول )

ات التي حول أهم الصفات البدنية واالختبار  التكرار و النسبة المئوية آلراء الخبرا 
 (7قيساها     )ن=ت

 االختبارات البدنية البدنية الصفات م
وحدة 

 القياس
 النسبة المئوية التكرار

1 
القوةالعضلية 

 للرجلين

 %100 7 سم الوثب العمودى )سارجنت(

 %71.4 5 سم الوثب العريض من الثبات

 %57.1 4 سم ى ارتفاعالوثب المتتالى فى المكان ألقص

4 

 %85.7 6 ثانية المتعرج يجرال الرشاقة

 %57.1 4 الثانية مرات(6الجرى حول الملعب بالمحاورة )

 %71.4 5 الثانية مرات(8الجرى حول الملعب بالمحاورة )

لصفات البدنية وكذلك ل تراوح نسبة آراء الخبراء (4يتضح من جدول )
(  %100,  %50) مها لقياس تلك الصفات ما بين استخدااالختبارات التي يتم 

فأكثر  %80التي حصلت على نسبة استخدام الصفات واالختبارات  الباحثونارتضى و 
 ستةوبذلك أصبح عدد االختبارات البدنية التي تم اختيارها هي ) ,من آراء الخبراء

 ( يوضح االختبارات المقبولة 5وجدول )  (4ملحق ) اختبارات(
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 (5جدول ) 
 لسلة ) قيد البحث(االختبارات البدنية لمهارات كرة ا

 االختبارات القدرات البدنية م

 الوثب العمودى )سارجنت( القدرة العضلية للرجلين 1

 الجرى المتعرج الرشاقة 2

 املعامالت العلمية لإلختبارات البدنية:-
 صدق االختبار : -1

الطرفية في االختبارات بصدق التمايز بإستخدام المقارنة  الباحثوناستعان 
عينة  من نفس مجتمع البحث وخارج طالب( 30بحث باختيار )ال قيدالبدنىة 

وتم  م ,2019/ 26/9يوم االربعاء الخميس وذلك في يوم  البحث األساسية
( طالب كربيع أعلى 8ترتيب درجاتهم ترتيبًا تنازليًا واختيار درجات أعلى )

جراء اختبار ت لداللة  الفروق بين ( طالب كربيع أدنى وا8ودرجات أقل )
   ( يوضح ذلك.6, وجدول )الربعين

 (6جدول)
 قياسات الربيع األعلى وقياسات الربيع األدنى في االختبارات البدنية بين الفروق لةدال 

 (16قيدالبحث)ن=

 2.15=  0.05" الجدولية عند مستوى تقيمة "
الربيع االعلى  إحصائية بين داللة ذات فروق هناك أن (6) السابق الجدول يتضح من

البحث حيث تراوحت قيم ت ما بين في جميع االختبارات المختارة قيد  والربيع األدنى
  (, مما يدل على صدق االختبارات وقدرتها على التمييز.11.30: 8.90)
 

 االختبارات م

وحدة 

القيا

 س

 الربيع األدنى الربيع األعلى
 قيمة"ت"

 المتوسط المحسوبة
االنحرا

 ف
 المتوسط

االنحرا

 ف

 *11.30 0.74 45.63 0.89 50.25 سم ارجنت(عمودى )سالوثب ال 1

 *8.90 0.53 8.50 0.64 11.13 ث الجرى المتعرج 2
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 :االختبارثبات  -2
عادة تطبيق و  طريقة التطبيق الباحثونإستخدام االختبارات البدنية ايجاد ثبات إل ا 

عيد أ, ثم طالبا( 30على عينة قوامها ) بتطبيقه الباحثونقام  , حيثختبار اال
وتحت نفس ظروف  المستخدمة في الصدق على نفس العينة االختباربيق تط

, ثم   م 2019/ 10/ 3يوم الخميس وذلك في  أسبوعالتطبيق األول بفاصل زمني 
 (.7رتباط بين التطبيق األول والثاني كما هو في جدول )تم حساب معامل اال 

 (7جدول)
قيد في االختبارات البدنية ق الثاني يباالرتباط بين التطبيق األول والتط معامالت

 ( 30البحث )ن=

 0.48=  0.05" الجدولية عند مستوى رقيمة "
اإلختبارات في  األول والثاني دال إحصائياً  التطبيقينبين  االرتباطأن معامل 

معامل  تراوح قيمةحيث , اإلختباراتتلك  مما يدل على ثبات قيد البحثالبدنية 
ى و تالجدولية عند مس تهاهو أكبر من قيم( و 0.92: 0.90)ما بين  االرتباط

(0.05.) 
 االختبارات املهارية  -2  

بتحليل محتوى بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة  الباحثونقام  
 " حسن معوض", المرتبطة برياضة كرة السلة واالختبارات والمقاييس مثل 

" ,  (72)(2014) "يسار صباح",  (1)(2014) " أحمد امين ", (14)(2003)
( ," فلاير 19()2015( , " خالد جمال " )58) (2017)  " محمود حسين
( , محمد عبدالرحيم 42()2005( , " لمياء فوزى" )37()2002عبدالفتاح" )

بحصر  الباحثونثم قام  (63()2004" ) مصطفی محمد زيدان"  ( ,53( )2010)

 م
 االختبارات

وحدة 

 القياس

 قيمة"ر" التطبيق الثاني التطبيق األول

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المحسوبة

1 
 *0.90 1.77 47.63 1.88 47.70 سم الوثب العمودى )سارجنت(

4 
 *0.92 1.13 9.60 0.94 9.43 ث جرى المتعرجال
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

األساسية )قيد البحث( وتم مجموعة من االختبارات المهارية والمرتبطة بالمهارات 
( وعرضها على السادة الخبراء 5) استمارة استطالع رأى الخبراء ملحق وضعها في

( لتحديد أنسب االختبارات المهارية 1( خبير ملحق )7فى مجال كرة السلة وعددهم )
المرتبطة بالمهارات األساسية )قيد البحث( في رياضة كرة السلة  والمناسبة لطالب 

ة عة جنوب الوادي , وتم حساب النسبماج –لثانية بكلية التربية الرياضية الفرقة ا
 (8المئوية لهذه اآلراء , وهذا ما يوضحه جدول )
 (8جدول )

 التكرار والنسبة المئوية حول االختبارات المهارية المرتبطة بالمهارات
 (7=)ن       )قيد البحث( فى كرة السلة حسب أراء السادة الخبراء األساسية 

 م
الصفات 

 المهارية
 مهاريةلا االختبارات

وحدة 

 القياس
 التكرار

النسبة 

 المئوية

1 

 %100 7 ثانية  المحاورة السريعةاختبار   المحاورة

 %71.4 5 ثانية اختبار المحاورة داخل المنطقة المحرمة 

 %57.1 4 ثانية . الحواجز بين الزجزاجية المحاورة اختبار

ء في االختبارات ار تراوحت النسب المئوية آلراء الخب (8يتضح من جدول )
استخدام االختبارات  الباحثونوارتضى ,  (  %100,   %50ين )المهارية ما ب

وبذلك أصبح عدد االختبارات  فأكثر %80 المهارية التي حصلت على نسبة مئوية
 (.6) ملحق( اختبارات  خمسةالمهارية التي تم اختيارها هي )

 (9جدول )
 قيد البحث( سلة )رة الاالختبارات االمهارية لمهارات ك

 االختبارات لمهاريةالقدرات ا م

 المحاورة السريعةاختبار  المحاورة 1

 املعامالت العلمية لإلختبارات املهارية:
 :صدق االختبار -1
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

بصدق التمايز بإستخدام المقارنة الطرفية في االختبارات  الباحثوناستعان 
عينة  ث وخارجالبحجتمع من نفس م طالب( 30البحث باختيار ) قيدالمهارية 

وتم  م ,2019/ 26/9 يوم االربعاء الخميسوذلك في يوم  البحث األساسية
( طالب كربيع أعلى 8ترتيب درجاتهم ترتيبًا تنازليًا واختيار درجات أعلى )

روق بين ( طالب كربيع أدنى واجراء اختبار ت لداللة  الف8ودرجات أقل )
 ذلك.( يوضح 10, وجدول )الربعين

 (10جدول)
ارية ى في االختبارات المهلربيع األعلى وقياسات الربيع األدنقياسات ا بين الفروق داللة

 (16قيدالبحث)ن=

 2.15=  0.05" الجدولية عند مستوى تقيمة "
 إحصائية بين داللة ذات فروق هناك أن (10) السابق الجدول يتضح من

الربيع االعلى والربيع األدنى في جميع االختبارات المختارة قيد البحث حيث تراوحت 
قدرتها على على صدق االختبارات و  (, مما يدل15.68: 3.42م ت ما بين )قي
 لتمييز.ا
 :االختبارثبات  -2

عادة و  طريقة التطبيق الباحثونإستخدام االختبارات المهارية ايجاد ثبات إل ا 
, ثم طالبا( 30بتطبيقه على عينة قوامها ) الباحثونقام  , حيثختبار تطبيق اال

وتحت نفس ظروف  المستخدمة في الصدق على نفس العينة االختبارأعيد تطبيق 
, ثم   م 2019/ 10/ 3يوم الخميس وذلك في  أسبوعق األول بفاصل زمني التطبي

 (.11رتباط بين التطبيق األول والثاني كما هو في جدول )تم حساب معامل اال 

 المهارية االختبارات م

وحدة 

القيا

 س

 الربيع األدنى الربيع األعلى
 قيمة"ت"

 المتوسط المحسوبة
االنحرا

 ف

المتوس

 ط

االنحرا

 ف

1 
اختبار المحاورة 

 السريعة
 0.46 26.25 ث

31.0

0 
1.07 11.53* 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 
 
 (11جدول)

قيد بارات المهارية في االختمعامالت االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 
 (30البحث )ن=

 0.48=  0.05" الجدولية عند مستوى رقيمة "
اإلختبارات في  إحصائياً  لثاني دالاألول وا التطبيقينبين  االرتباطل أن معام

معامل  تراوح قيمةحيث , اإلختباراتتلك  مما يدل على ثبات قيد البحث المهارية
الجدولية عند مستوى  تها( وهو أكبر من قيم0.95: 0.83)ما بين  االرتباط

(0.05.) 
 البيانات:  جمع اتاستمار  -6

ــاحثوقــام      ــات نالب الجــات الســتخدامها فــي المع بإعــداد اســتمارات لتفريــغ البيان
 ية وهي:اإلحصائ

 (.11ملحق )استمارة تسجيل البيانات الخاصة بعينة البحث,  -
 (.12, ملحق ) الخاصة بعينة البحثالبدنية  استمارة تسجيل نتائج االختبارات -
  (.13ملحق ) ,البحث المهارية الخاصة بعينة استمارة تسجيل نتائج االختبارات -
 –المهارى  –البدنى ) االختبارات فيالبحث  تجانس عينةاعتدالية و  -7

  ( : وجدانى  -معرفى
 (: المهارية– )لبدنيةاالختبارات اعتدالية عينة البحث في  - أ

( طالب 60بإجراء اعتدالية عينة البحث والبالغ قوامها ) الباحثونقام          
 يوضح ذلك .  (12)المهارية( وجدول -ية في)االختبارات البدن

 ةالمهاري االختبارات م
وحدة 

 القياس

قيمة"ر التطبيق الثاني التطبيق األول

" 

المحسو

 بة

 المتوسط
االنحرا

 ف

المتوس

 ط

االنحرا

 ف

 1.90 28.60 ث اختبار المحاورة السريعة 1
28.8

3 
2.29 0.89* 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 
 
 
 (12جدول )

 االختبارات                 والتفلطح في  وسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل اإللتواءمتال
 (60للعينة قيد البحث    )ن= الوجدانى ( –المعرفية  – المهارية– )لبدنية

 1.22لطح= ضعف الخطأ المعياري التف    0.62الخطأ المعياري لإللتواء= ضعف 
: 0.30- )راوحت ما بينأن قيمة معامل االلتواء ت (12يتضح من نتائج جدول )

( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء, كما تراوحت قيمة 0.35
( وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل 1.01-: 0.80-معامل التفلطح ما بين )

والذي يشير ع العينة في المتغيرات قيد البحث, التفلطح, مما يشير إلى إعتدالية توزي
 طبيعي.توزيع الإلى إتباعها ال

 البدنية(: -)المهاريةاالختبارات تجانس عينة البحث في  - ب
( طالب في 60بإجراء تجانس عينة البحث والبالغ قوامها ) الباحثونقام           

 يوضح ذلك . (13)وجدول  ( المهارية -ختبارات البدنية )اال
 (13جدول )

 المهارية     -ت البدنية تبارا)االخفي االختبارات يد البحث في لعينة قتجانس ا
 (60للعينة قيد البحث         )ن= الوجدانى ( -المعرفى                

 وحدة القياس االختباراتا م
 المتوسط

 يالحساب

االنحرا

 ف

 المعياري

 معامل

اإللتوا

 ء

 معامل

 التفلطح

1 
185.0 سم ى )سارجنت(العمودالوثب 

7 

3.18 0.03 -1.01 

 1.08- 0.30- 1.33 16.38 ث الجرى المتعرج 2

 0.80- 0.35 2.01 28.73 ث اختبار المحاورة السريعة/ 3

 المتغيرات

وحدة 

القيا

 س

 المجموعة  التجريبية المجموعة  الضابطة
LEVE

N Test 

مستوى 

 الداللة
اإلنحراف المتوسط اإلنحراف المتوسط 
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

طة في جميع تجانس المجموعتين التجريبية والضاب( 13يتضح من جدول )
ترواحت قيمة مستويات الداللة لمعامل ليفين حيث  البحثالمتغيرات البدنية قيد 

LEVEN Test)( ما بين )مما يدل 0.05( وهي أكبر من مستوى )0.13: 0.05 )
 على تجانس المجموعتين.

دعم باحلاسوب ( املوWheatleyمنووذج  )الربنامج التعليمي باستخدام  -8
  :الباحثونإعداد  االىل
 :  الهدف العام للبرنامج التعليمى -أ

( المـــدعم Wheatleyبرنـــامج تعليمـــى مقتـــرح باســـتخدام نمـــوذج ) تصـــميم 
لطـــالب كليـــة التربيـــة  بالحاســـب االلـــى علـــى  تعلـــم مهـــارة المحـــاورة فـــى كـــرة الســـلة

 الرياضية جامعة جنوب الوادي ومعرفة تأثيره على : 
 تعلم مهارة المحاورة قيد البحث. -    

 :  أغراض البرنامج التعليمي -ب
  ة المحاورة قيد البحث .لطالب مهار أن يتعلم ا -
 أسس البرنامج التعليمى :  -ج
 خضوع الخطة للهدف العام . -

 مناسبة الهدف من البرنامج مع أهداف مقرر الفرقة الثانية . -
 عينة البحث.مالئمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات أفراد  -

 .كرة السلة تدريس مقرر مراعاة الزمن المخصص ل -

 علمين.لفردية بين المتمراعاة الفروق ا -

 مراعاة التدرج فى البرنامج من السهل الى الصعب ومن البسيط الى المركب. -

 مراعاة التكرارات المناسبة . -

 المعياري الحسابي يالمعيار الحسابي

 0.83 0.05 3.16 185.13 3.26 185 سم الوثب العمودى )سارجنت(

 0.77 0.08 1.36 16.47 1.32 16.30 ث الجرى المتعرج

 0.72 0.13 1.97 28.63 2.07 28.83 ث اختبار المحاورة السريعة
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 مراعاة اإلمكانات المادية والبشرية واألدوات المتاحة. -

 وقبوله للتطبيق العملى.مرونة البرنامج  -
 لألسس العلمية . امج طبقًا بناء البرن -
 .واجبات التعليمية وترتيب أسبقيتها وتدرجهالاتحديد أهم  -
 يتاح للمتعلم وقت مالئم للتعلم .  -
 .ارتباط البرنامج بعملية التقويم -
  اإلمكانيات التالية في البرنامج : الباحثونإمكانيات البرنامج , استخدمت د :
القرص الضوئى ,    I .B .M اسب االلىأجهزة الح , أقماع بالستك ,ات سلة كر )
 ,  برج كرة السلة , المخزن علية البرمجية التعليمية     CD – ROMدمج الم

 , مقاعد سويدى , كرات تنس , ساعة أيقاف, كرات طبية  ,  أطواق مرقمة , أطواق
  (معمل الكلية

 وى البرنامج ما يلي :محتوى البرنامج , وتتضمن محت-هـ 
 ة كرة السلة )قيد البحث( .ورة في رياضمهارة المحا 
 : أسلوب التدريس المستخدم في تنفيذ البرنامج -و
في  بالحاسب االلىوالمدعم  البنائی ( Wheatley) نموذج  الباحثوناستخدمت  

 .تنفيذ البرنامج 
  اإلطار الزمني العام لتنفيذ البرنامج : -ز 

التربيـة هيئـة التـدريس بكليـات  راي الخبراء من أعضاء عباستطال ثونالباحقام  
( , وذلـك لتحديـد 1ملحـق) كـرة السـلة طرق التدريس و فى مجال المناهج و الرياضية 

ــا فيهــا مشــاهدة  ــة شــكل وزمــن أجــزاء المحاضــرة بم ــة التعليمي ــد زمــن  البرمجي وتحدي
ارة اسـتطالع رأى السـادة المشاهدة وفى أى جزء سيتم , وقـد تـم ذلـك مـن خـالل اسـتم

ــراء فــى (  البنــائی والمــدعم Wheatleyنمــوذج )  باســتخدام البرنــامج التعليمــى الخب
  بالحاسب االلى
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

في  تم وضعها في محتوي البرنامج وتحويلها واعدها وتصميمها ( مهام التعلم1)
ة , بمشاهدتها في معمل الحاسب اآللي بالكلي الطالببرمجية تعليمية , تلى ذلك قيام 

,  أمام جهاز واحد فقط للحاسب اآلئی الطالببحيث تجلس كل مجموعة صغيرة من 
 بلى حده من أجل زيادة تركيز الطال( بقراءة كل مشكلة عالباحثون)  المعلممع قيام 

المجموعات المتعاونة ( التي تم تكوينها )فيها واالهتمام بها في نفس الوقت وتلك 
م تقسيمهن إلى البرنامج ) إجراءات إدارية ( حيث تثم قبل بداية تنفيذ  الطالبمن 

من المجموعة التجريبية فقط  طالبن خمس كون معة تتخمس مجموعات كل مجمو 
 البائدة يتم تبادله مع طقعشوالية على أن تكون لكل مجموعة وتم ذلك بطريقة 

 .هذا النموذج التعليمي  اتدة طبقا لمتطلبافي الفي مجموعته
 موعات التي تم تضيعها فيوهي تمثل العمل في المج لمتعاونة ,( المجموعات ا2) 

ذلك الطالبت ) المجموعات ( على إكتشاف المشكلة التي تم عد يسا المهام حيث
عرضها في المهام , وتقوم كل مجموعة بالعمل مع التخطيط لحلها وتنفيذ هذا الحل 

ن الممكن أن ويتم ذلك من خالل مبدأ التفاوض اإلجتماعي في كل مجموعة وم
( الباحثون)  علمكل مجموعة , وتقصير دورالم الببين ط راريتطلب األمر توزيع الق

في هذه الخطوة على التوجيه واإلرشاد فقط من خالل مرورها على مجموعات العمل 
 .إعادة التقدير والتأمل فيما وصوال إليه  وتوجيها أحيانا إلى

أرض ) المحاضرات العلمية فقط ( إلى  مليلى النقاط السابقة خروج الطالب من المع
التي تم الوصول  الصحيح ألداء أجزاء المهارة وقيام كل المجموعات بالتطبيق الملعب

 إلى حل المهام الخاصة بها واالتفاق عليها
  : بعد اإلنتهاء من حل المهام داخل المجموعات تبدأ المناقشة , ( المشاركة3)

الوصول  كل مجموعة بعرض الحلول التي تم البيقوم طحيث  والتطبيق في الملعب
لك وصوال لنوع من اإلتفاق فيما بينهم , وها في ذي استخدمإليها في المجموعات الت

وفي الواقع أن هذه المناقشات تعمل على تعميق فهمهم لكل الحلول ونموها وتقنينها 
 .التواصل اإلجتماعی  باإلضافة إلى نمو



 

- 65 - 

 

 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 
 
 
 
 (14)جدول 

 )العملية( : للمحاضراتج التعليمي جزاء الوحدة التعليمية في البرنامالتوزيع الزمني أل
 الزمن أجزاء الوحدة التعليمية م

 دقائق 5 أخذ الغياب( -الزمن أعمال إدارية )دخول معمل الحاسب  1

المجموعات  )مشاهدة البرمجية التعليمية )المهام( باإلضافة إلى أداء الطالب في 2

 ل حاسب االلى( داخل معم المتعاونة

 دقيقة 40

 دقائق 10 رة السلة لملعب ك االنتقال 3

 دقائق 10 ماءاالح 4

 دقائق 5 االعداد البدنى 5

 دقيقة 45 في ملعب كرة السلة  () المشاركة (wheatleyالتطبيق العمل بأستخدام نموذج )  6

 دقائق 5 الجزء الختامى            7

 دقيقة 120 االجمالى   8

 (15)جدول 
 حثيد البليمية في البرنامج التعليمى قالتوزيع الزمني للوحدات التع 

 التوزيع الزمنى للبرنامج التعليمى البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان م

 م2019/ 10/ 19السبت  تاريخ بداء تطبيق البرنامج 1

 اسابيع 3 عدد االسابيع 2

 ةوحد عدد الوحدات التعليمية 3

 دقبقة 240 التطبيق في  االسبوع )العملى( زمن  6

 دقيقة 600 امجالزمن الكلى لتطبيق البرن 8

 م 2019/ 11/ 2 السبت  تاريخ نهاية تطبيق البرنامج 9

  .ساعتان طبقا للخطة الدراسية بالكلية  محاضرةملحوظة ال
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 
 
 
 
 (16)جدول 

نامج التعليمي المقترح ألجزاء الوحدة التعليمية في البر  توزيغ المحاضرات والمهام
في تعلم بعض  بالحاسب االلىعم للتعلم البنائي والمد ( Wheatley) بإستخدام 

 النظرى(-كرة السلة  المحاضرات ) العملى مهارات 

 . بتنفيذ وحدات البرنامج بمفرده الباحثون قام قيادات تنفيذ البرنامج : -ح 
 ج فيما يلى: تمثلت طرق وأساليب تقويم البرنامطرق وأساليب تقويم البرنامج   -ط
: 
 ويتم قبل البدء في تنفيذ البرنامج ويساعد على : أو التمهيدي التقويم المبدئى - 

إلى مجموعات متجانسة وتحديد نقاط القوة والضعف منذ بداية  الطالبتصنيف 
ملت على ما التنفيذ وقد تم ذلك من خالل التطبيق القبلى لوسائل القياس والتي اشت

 يلى :
 السن( -الوزن  -الطول معدالت النمو ) -
 لبحثا قيد كرة السلةفي مهارات  المهارىالحظة المقننة لشكل األداء رة الماستما  - 
  . القدرات البدنية  -

 عدد  المهام اسم الدرس التاريخ اليوم م

  المحاورة المنخفضة م2019/ 10/ 19 السبت 1

  حاورة المنخفضةالمتطبيقات  م2019/ 10/ 22 الثالثاء 2

  المحاورة العالية م2019/ 10/ 26 السبت 4

  المحاورة العاليةتطبيقات  م2019/ 10/ 29 ثاءالثال 5

  تطبيقات على المحاورة م11/2019/ 2 السبت 6
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 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

ويتم أثناء وتنفيذ كل وحدة تعليمية على مدار  : التقويم البنائي أو التكويني -
ديد جوانب القصور منذ اف السلوكية اإلجرائية ويفيد في تحمن خالل األهد البرنامج

مسار العملية التعليمية على أساس علمي والتعرف على جدوى كل  حيالبداية وتصح
 . من أجزاء البرنامج عند تحقيق األهداف السلوكية أو عدم تحقيقها جزء
ع البرنامج : ويتم هذا النوع في نهاية التفاعل م التقويم الختامي )النهائي( - 

إكتمال التطبيق دير أثرها بعد أن تم ق من أهداف وتقعلى مدى ما تحق وللوقوف
إختبارات في  -هذا التقويم من خالل أدوات القياس ) إختبار التحصيل المعرفي ويتم 

 إستبيان اآلراء واالنطباعات الوجدانية تجاه -لمهارات قيد البحث  االداءالمهارى
 . الطالبيتم مدی تحصل وتقدم البرنامج ( ومن خالله 

من المحكمين  عشرة( 10على عدد ) : عرض البرنامج المقترحم ت -ى 
 المتخصصين في المناهج

بعض كليات التربية الرياضية ملحق  , وكرة السلة تدريس التربية الرياضية وطرق
( في صورته األولية إلستطالع آرائهم حول صالحية البرنامج من خالل مناسبة 12)
 بو لبرنامج, إمكانيات , المحتوى , أسلاألهداف العامة والسلوكية , أسس ا :

التدريس المستخدم , اإلطار الزمني العام للبرنامج , قيادات التنفيذ , طرق وأساليب 
على مقابلة المحكمين أثناء فحصهم للبرنامج حتى  الباحثونتقويمه , وقد حرصت 

اراتهم ومن خالل إستعراض أرائهم تتمكن من مناقشتهم واإلجابة على استفس
رنامج للتطبيق بكل ما تتضمن وذلك بلحليلها أتضح موافقتهم على صالحية اوت

 .( %۱۰۰بنسبة مئوية قدرها )
 الدراسة االستطالعية )البرنامع(: -ك 

بتجريب أجزاء  الباحثون ى البرنامج التعليمي المقترح قامبعد موافقة المحكمين عل
البحث ومن خارج العينة تعليمية ( على عينة ممثلة لمجتمع  من البرنامج )وحدة

,  12وذلك في يومي ) الثانية الفرقة  البرون مبدئية من طعش ۲۰ ة عدهناألصلي
ومدى فهمهم  ملقدراته( من أجل التعرف على مدى مناسبة م2019/ 10/  13
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واألدوات واستيعابهم باإلضافة إلى إختبار صالحية المكان ) الملعب( واألجهزة 
ى الملعب , لإلة االنتقال من معمل الحاسب اآللي المستخدمة في تنفيذه وسهو 

وبناءا على نتائج الدراسة تم التأكد من مالئمة البرنامج للهدف الذي تم وصفة 
 .وأصبح مكتمل ومالءم تماما للتطبيق الفعلي على عينة البحث األصلية 

المدعم بالحاسب ( Wheatley بناء البرمجية التعليمة بأستخدام نموذج ) -9
 ىاالل
 مرحلة تصميم البرمجية  -1
باإلطالع على العديد من الدراسات والبحوث والتي تناولت إعداد  وناحثالب قام

" أسماء عبدالعزيز" الرياضية البرمجيات التعليمية في مجال تعلم مهارات األنشطة 
" ايمان جمال حافظ " ( , 7) (2005"  امانى رفعت بسيونى" ),(  4)(2001)
( , " 65()2012د" )"مليودى محم( , 8)(2006اب محمد" )يه"ا( , 9)(2009)

باإلضافة إلى مراجعة أنماط البرمجيات التعليمية  ( ,45)2004مجدى عزيز" )
حل  التعليم المخصوص , برامج التدريب والممارسة , برامج التالية : برامج

التعرف على المشكالت , برامج المحاكاة , برامج األلعاب التعليمية , وذلك من أجل 
 تعليمية قيد البحث , وبالفعل قامي بناء البرمجية الالنمط الذي سوف يستخدم ف

 Problem Solving Programsبإختيار نمط برامج حل المشكالت  الباحثون
الت لدى المتعلم فضال عن تنمية مهارات حيث أن أتباع تلك البرامج تنمي حل المشك

إتخاذ القرارات  الناقد أو اإلبتكاري أو القدرة على التفكير العليا األخرى مثل التفكير
تفكير , كما أن تصميم البرنامج على أساس بناءه بعرض الوغير ذلك من أنواع 

دئ مشکالت على المتعلم تتحدى فكره , وعليه توظيف ما لديه من مفاهيم ومبا
ها للبحث عن حالها , وعليه أيضا جمع معلومات متصلة بالمشكلة واقتراح حلول

 واختبارها 
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( ستة مهام 6ت( ولذا تم إعداد )ة في صورة مهام )مشكالوقد تم إعداد البرمجي
( ستة مهام 6( وكذلك عدد )كرة السلة لبعض مهارات  تعلم المهاراتللتجريب )
البرمجية , وقد روعي عند تصميم المهام أن  ( كمحك لفاعليةكرة السلةللتجريب 

قدمة لدراسة م -نوان الذي يدل على محتوى المهام تكون من العناصر التالية : الع
 . األهداف السلوكية(  –المهام ن الهدف العام م –المهام 

 : الدراسة األساسية -10     
 :القياسات القبلية  -أ

 قامالصدق ( المستخدمة فيد البحث ,  -بات بعد التأكد من المعامالت العلمية ) الث
 -التجريبية  لى المجموعتين )ية لمتغيرات الدراسة عبإجراء القياسات القبل الباحثون

 في تعلم مهارة المحاورة في كرة السلة ستون طالب( 60ضابطة ( والبالغ عدهن )ال
 م(2019/ 10/ 17- 16يوم االربعاء والخميس )وذلك 

 األساسيةتنفيذ الدراسة  -ب
للتعلم  ( Wheatley) بتطبيق البرنامج التعليمي المعد بنموذج  الباحثون قام

على المجموعة التجريبية , والبرنامج التعليمي  لىالحاسب اال البنائي والمدعم پ
)الشرح وأداء النموذج ( مع اسلوب العرض التوضيحىالمتبع الذي يستخدم 

 يوم السبت  منالقبلي وذلك في الفترة  اسالمجموعة الضابطة عقب اإلنتهاء من القي
 م 2019/ 11/ 2 السبت( الى يوم 2019/ 10/ 19)
 ي :ما يل الباحثون راعىوقد  
 الضابطة ( طول فترة سير الدراسة) التجريب -التدريس للمجموعتين ) التجريبية  -
 بية من خاللتم اإللتزام بمحتوى البرنامج التعليمي المقترح مع المجموعة التجري -

م ببرمجية تعليمية حيث للتعلم البنائي والمدع ( Wheatley) لنموذج تصميمه طبقا 
المشاركة ( في معمل الحاسب  -المجموعات المتعاونة  -يتم تنفيذمراحلة )المهام 

  .اآللى 
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بالئحة  العملية() كرة السلةتم اإللتزام تماما بالزمن المحدد لتدريس محاضرات  -
 .وكذلك مواعيد المحاضرات الكلية 

 كلية قبل أداءلمهام ( في مركز الحاسب اآللي باليتم عرض البرمجية التعليمية ) ا -
التطبيق  -اإلعداد البدني الخاص  –ة التعليمية ) األحماء الوحد أجزاء الطالب
 .الختام ( في الملعب  -العملى

المجموعة الضابطة بإستخدام أسلوب يتم تدريس المحتوى التعليمي لطالبات  - 
 . وذج ( كما هو متبع)الشرح وأداء النماسلوب العرض التوضيحى 

 , القياسات البعدية -ج 
بعد االنتهاء من المدة المحددة للتطبيق بإجراء القياسات البعدية  ثونالباح قام      

مهارة تعلم  المجموعة البحث التجريبية والضابطة( وذلك للتعرف على مستوى
مت ذلك , ولقد توالضابطة لطالب المجموعة التجربية  المحاورة في كرة السلة 

 م(2019/ 4/11 –م  2019/ 11/ 3)االحد واالثنين لقياسات خالل بومى ا
 :  املعاجلات اإلحصائية -11

ــة : ) المتوســط   ــم معالجــة البيانــات باســتخدام المعالجــات اإلحصــائية التالي ت
معامــــل  –معامــــل الســــهولة  –معامــــل االرتبــــاط  –المعيــــارى االنحــــراف  –الحســــابى 
معـدل التغيـر المئويـة ( ,  –اختبار ت  –النسبة المئوية  –ييز معامل التم –الصعوبة 

  V20ببرنـامج ) البـاحثون( , واستعان 0.05بمستوى داللة ) الباحثونوقـد ارتضى 
Spss.فى إجراء المعالجات اإلحصائية ) 

 ا :عرض النتائج وتفسريه

 الذى ينص على : عرض وتفسير نتائج الفرض االول 
جات كل من القياسات القبلية والبعديه  ائيا بين متوسطي در توجد فروق داله احص " 

)قيد البحث(  رياضة كرة السلة تعلم مهارة المحاورة فىللمجموعة الضابطة في 
  ". لصالح القياس البعدى
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 ( 17جدول ) 
 القياسين القبلي والبعديالفروق بين متوسطي داللة 

 د البحثقي ضة كرة السلةريا اختبار مهارة المحاورة فى في الضابطةللمجموعة 
 (30)ن=

 = 0.05عند مستوى  " الجدوليةت"قيمة 
بين متوسطي  د فروق دالة إحصائياً ( وجو 17يتضح من نتائج جدول )      

اإلختبارات المعرفية والوجدانية في  الضابطةالقياسين القبلي والبعدي للمجموعة 
 قيمة "ت" المحسوبة  بلغتحيث  لصالح متوسط القياس البعديقيد البحث  والمهارية

 بلغتتحسن وبنسبة  0.05وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى  (10.33)
 ( .% 8.26)قيمتها 

في رياضة  مهارة المحاورة تعلم وجود تقدم في مستوى  الباحثونويعزز             
)قيد البحث( لصالح القياس البعدى لطالب المجموعة الضابطة إلى  كرة السلة

من خالل  مالتي كانت تطبق على عليه وضيحىاسلوب العرض التالطريقة المتبعة )
ونها على الشرح اللفظي وأداء ث كانت تعتمد في مضمالبرنامج التعليمي )المتبع( حي

( الباحثونالنموذج وتصحيح األخطاء ثم التغذية الراجعة من خالل المعلم )
والممارسة والتكرار من جهة الطالب , كل هذا أتاح لديهم فرصة التعليم بصورة 

لك تأثيرا مهارات رياضة كرة السلة )قيد البحث( , ومن ثم أثر ذلتعلم لمية ومطابقة س
 ي كفاءة هذا األداء لديهم.إيجابيا ف

زكية إبراهيم كامل , نوال إبراهيم شلتوت , ميرفت على خفاجة" تشير كال من " و  
رر واألداء المتك اسلوب العرض التوضيحىإلى أن التدريس باستخدام  (22)(۲۰۰۲)

فاطمة تذكر " واالسترجاع المباشر للمعلومات أثناء عملية التعليم , وفي هذا الصدد 

وحدة  االختبارات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبلي
 التحسن

قيمة ت 
 ع م ع م المحسوبة

 *10.33 8.26 1.54 26.63 2.07 28.83 ث اختبار المحاورة السريعة
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ال يمكن اسلوب العرض التوضيحى إلى أن تلك  (35)(۲۰۰۳لفيل " )محمد ف
من المعلم الى اسلوب العرض التوضيحى  حيث تعتمد علىإغفالها في التعليم 

اعد على التعليم بصورة سليمة مع عرض نموذج للمهارة وهذا بالتالي يس البالط
لى أن هذه إ (8)(۲۰۰۹فيهم " ) " إيهابتبعا لألداء الفني لها , كما يضيف 

الطريقة تتاح للمتعلم فرصة التعليم بصورة سليمة تطابق األداء الفني للمهارة , 
كذلك إلى أن التعليم بشكل جماعي من  (24)(۲۰۰۸سارة عبد اهلل حسن " )وتذكر " 

للتنافس فيما بينهم إلبراز  تعلمينوالعرض له أثار دافعية للم الشرحخالل طريقة 
, تعلم المهاراتو يؤدون المهارات في أفضل  لهمجعمما يكل منهم على األخر  تفوق

أن التقدم الذي تحققه تلك  إلى (5)(۲۰۱۱" أسماء مطاوع مصطفى" )وتضيف 
المطلوب تعلم المهاراتالطريقة يكمن في جدوها والتي ال يمكن إغفالها في تحقيق 

 تحقيقه . 

, (4)(۲۰۰۱) "العزيز " أسامة أحمد عبدمن وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة كال 
محمد "  ,(43)(۲۰۰۲) "محسن حسيب" ,(56)(۲۰۰۱) "محمد محمد الشحات" 

محمد سعد زغلول , محمد علي محمود , هاتی ", (57)(۲۰۰۳) "محمد الشحات 
, "  (17)(۲۰۰5, "حازم مصطفى عبد القادر )(44)(۲۰۰۳) "سعيد عبد المنعم

 (62)(۲۰۰۹صالح عبد الفتاح " ), ' منار  (34)(۲۰۰5فاطمة أحمد بسيوني " )
, محمد محمد الشحات , أحمد السيد موافي , أحمد عبد الفتاح حسين " 

,  أسماء مطاوع مصطفي  (24)(۲۰۰۸, " سارة عبد اهلل ) (55)(۲۰۰۸)
والتي أكدت نتائجهم على أن  (10)(۲۰۱۲مان عبد المقتدر ), " إي (5)(۲۰۱۱)

تعلم ( لها تأثيرا إيجابيا في مستوى حىاسلوب العرض التوضي) المتبعاالسلوب 
 للمتعلمين في مهارات األنشطة الرياضة. المهارات
" بالنسبة  كما يعزو هذا التقدم الذي طرأ على معدالت التغيير )نسبة التحسن       

لمهارات رياضة كرة السلة )قيد البحث( بالنسبة لطالب  تعلم المهاراتالمستوى 
علم وقيام ياس البعدى إلى تكرار أداء المهارة من المتموعة الضابطة في القالمج
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( بتصحيح األخطاء بصفة مستمرة وتوجيههم بشكل إيجابي أشار الباحثون)  المعلم
ة صحيحة وسليمة ومطابقة على التعلم بصور  همقد ساعد  األداء وبصفة مستمرة

ذلك بشكل نعكس حث( وبالتالي أالمهارات رياضة كرة السلة )قيد الب لتعلمتماما 
 .  مله تعلم المهاراتإيجابي على مستوى 

( 12)(۲۰۰5")حسام الدين نبيه "وتتفق تلك النتائج مع نتائج دراسة كل من        
فاطمة محمد "   (67)(2009") هبة سعيد( , "33)  (2005) حسن"فاطمة  ", 

لسيد " , "محسن حسيب ا( 38)(۲۰۰5فليفل , مرفت سمير حسن " )
, "رضا مسعد يسن " ( 25)(۲۰11" سالي محمد عبد اللطيف" ) ,( 43)(۲۰۰2)
, " شيماء صادق  (54)(۲۰۰۹, " محمد عبد الفاضل المغاورى" )( 21)(۲۰۰۸)

, " إيمان عبد (5)(۲۰۱۱, " أسماء مطاوع مصطفى " )( 27)(۲۰۰۹حامد " )
فاطمة فليفل  ( ,66()2005"" ناهد عبدالفتاح)  (10)(۲۰۱۲المقتدر " )

,  (65)(2010") ميلودی محمد ," (61)(2019)  "مروة مسعد",  (39)(2007)
والتي أكدت نتائجها على تحسن معدالت التغيير )نسبة  (3)(2017) " أحمد طارق "

اسلوب القياس البعدي والتي استخدمت التحسن( األفراج المجموعة الضابطة في 

هم إلى أن الطريقة حيث أشارت نتائج ج( )الشرح وأداء النموذالعرض التوضيحى 
التقليدية لها تأثير إيجابي محدود في مستوى األداء المهاري والتحصيل المعرفي 
للمتعلمين وأن وجود المعلم له أهمية كبيرة في عملية التعلم حيث أنه المسئول عن 

 .  خطيط وتنفيذ وتقويم عملية التعلمت

ئيا بين توجد فروق داله احصا" في أنه  األول وبذلك يتحقق الفرض

تعلم متوسطي درجات كل من القياسات القبلية والبعديه  للمجموعة الضابطة في 

 ." )قيد البحث( لصالح القياس البعدى رياضة كرة السلة مهارة المحاورة فى
 الثانى الذى ينص على : ضعرض وتفسري نتائج الفر .1
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ة والبعديه  من القياسات القبلي توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات كل" 
)قيد البحث( تعلم مهارة المحاورة في رياضة كرة السلة في للمجموعة التجريبية 
 ". لصالح القياس البعدى

 ( 18جدول ) 
 الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعديداللة 

 (30)ن= قيد البحث المهاري االختبارفي  التجريبيةلمجموعة ل

 = 0.05عند مستوى  " الجدوليةت"قيمة 
( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي  18تائج جدول )يتضح من ن  

قيد البحث  االختبار المهاريفي  جريبيةالتالبعدي للمجموعة القياسين القبلي و 
وهي أكبر  (22.25)قيمة "ت" المحسوبة  بلغتحيث  لصالح متوسط القياس البعدي

( % 49.39)قيمتها  بلغتتحسن وبنسبة  0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى 
 .(wheatleyنموذج )مما يدل على تحسن العينة قيد البحث في ضوء استخدام 

)  ذلك التقدم إلى البرنامج التعليمي الذي استخدام نموذج الباحثون ويعزو

Wheatley )  في  للطالب حيث أتاح الفرصة المدعم بالحاسب االلىوللتعلم البنائي
من معرفة تتعلق  ميتناسب مع قدراته يحصلوا على ما هذه المجموعة التجريبية بأن

)قيد البحث( حيث تم  سلةكرة الرياضة   السلةمهارة المحاورة فى رياضة كرة تعلم ب
بمشکالت )مهام( تتعلق بشكل األداء  الطالبذلك بصورة نشطة وموجهة من خالل 

, باإلضافة إلى أن  مالل التفاوض االجتماعي مع زمالئهويقوموا بحلها من خ
تعلم بشكل نحو ال مويستثير دوافعه مبهذا النموذج يقوم بمخاطبة عقولهج البرنام
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العملية  يسيروا في ملى التفكير العلمي المنظم ويجعلهع مهيجابي كما أنه يساعدإ
في تلك العملية  مودوره ميشعروا بذاته ممما يجعله موسرعته مالتعليمية وفقا لقدراته

در  مى إلى استيعابهوهذا بالتالي أد تعلم بشكل إيجابي لكل ما يتعلق بأجزاء  هماكوا 
, وبالفعل أدى كل ما سبق إلى )قيد البحث(  السلة كرةلمهارات رياضة  المهارات

في تحقيق معدالت أداء عالية نحو التعلم باإلضافة إلى  الطالبزيادة دافعية 
جذب على زيادة أن همبهذا األسلوب التعليمي الغير التقليدي الذي ساعد همانبهار 
 همقدرات بشكل إيجابي نحو التعلم من منطلق أنهم وجدوا ما يتناسب مع همانتباه

رتقاء بهذه القدرات حتى يصلون إلى المستوى المطلوب في تعلم شكل وحاولوا اال 
"  Najar Lawteneeنجار لورانس األداء السليم , وفي هذا الصدد يذكر " 

ثة غير تقليدية يجذب انتباهه نحو أن درجة انبهار المتعلم بأساليب حدي (2002)
عملية التعلم من إلى أن  (۲۰۰9يم " )إيهاب محمد فهموضوع التعلم , ويضيف " 

خالل األساليب الحديثة يجعل المتعلم يتعلم من خاللها بكل حماس ألنه يجد فيها ما 
 الباحثون يرىيتناسب معه ويحاول الوصول بها إلى مستوى األداء المطلوب , ولذا 

أقصى قدر من  للطالبيحقق  المدعم بالحاسب االلى (Wheatley) نموذج  أن
 ( .۱۹۹:  8 (, )۱۳۹:  74 . )همشى مع قدراتلم من منطلق أنه يتمالتع

تعلم )مجموعة التجريبية في مستوى  الطالبسبب تقدم  الباحثون يعزوكما       
حيث تشكل في حقيقية  قيد البحث إلى البيئة البنائية(  كرة السلةرياضة  المهارات

بالتالي على  علم النمطى ما أنعكساألمر تغيرا جذريا عن نمط البيئة التقليدية في الت
 ودراستها بشكل كرة السلةنحو رياضة  همبالكثير من التشويق والدافعية لدي الطالب

 المعلمالتعلم بالمجموعات مع ممارسة ( التجريبية ) الطالبإيجابي , كما أن ممارسة 
 همقدراتو  همالثقة بأنفس هم( لدور التوجيه واإلشراف على التعلم يعزز لديلباحثونا)

ى تحقيق التعلم التفاعلى النشط , كما أن استخدم البرمجية التعليمية مما ساعد عل
الذي أدى  همأكثر تفاعال ونشاطا بسبب جذب انتباه الطالبوالتعلم من خاللها جعل 

بأكثر من شكل ومن ثم استرجاعها بسهولة  لطالباإلى تخزين المعلومات في ذكرة 
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 , محمد سعد زغلول "كر كال من , وفي هذا الصدد تذ داخل الملعب وبطريقة سليمة
إلى أن الفائدة الحقيقة  (۲۰۰۱, هانی سعيد عبد المنعم " )مكارم حلمي ابو هرجة 

المعلم لكي  من التكنولوجيا في المجال التعليمي يتمثل في إعادة صياغة وتوجيه فكر
ر البتكار والنقاش الحيستطيع أن يبني متعلما قادرا على البحث الذاتي واإلبداع وا

اإليجابي بدون انفعال وتكون شخصية تعتمد على طريقة التفكير المنطقي وقادرا 
يجاد الحلول لها, كما يضيف "   (۲۰۰۹مجدي عزيز إبراهيم" )على حل المشكالت وا 

تعمل على تحقيق األهداف التعليمية كما يشير إلى أنه يمكن أن البرمجيات التعليمية 
يع المتعلمين في مجموعات وتقدم لهم التدريس من خالل تجماستغاللها في 

 يرىمشکالت أو برامج إثرائية ويشتركوا في حلها بشكل جماعي أو بطريقة فردية , و 
بإيجابية على أن هذا يتمشى تماما مع ما تم في هذا البحث مما انعكس  الباحثون

هذا الصدد يذكر "  )قيد البحث( . وفي كرة السلةرياضة  مهاراتتعلم رفع مستوى 
أن التدريس من خالل استخدام البرمجيات التعليمية  (۲۰۰۹سن حسين زيتون " )ح

يدعم مبادئ التعلم البنائي باعتبار أن التعلم يحدث عندما يكون المتعلم أكثر نشاطا 
اء المعرفي والمهاري في األداء بنفسه ويضيف أن البرمجية وتفاعال وقدرة على بن

للتعلم البنائي وذلك من خالل ( Wheatley) ا في خدمة نموذج تلعب دورا حيوي
: 18( , )4۰۹: 45 )  ( , ۱۷, ۱۱۰: 48 تقديم المهام المشكالت من خاللها . )

۹۰۹,) 
المجيد" على محمد عبد كما يتفق ذلك مع نتائج دراسة كال من "      

ات " , محمد محمد الشح (26)(۲۰۰۱سمير مصطفى أحمد " ), "  (31)(۲۰۰۰)
, " حسام الدين نبيه " (32)(۲۰۰4" ) مالس" عمرو عبد ال,  (57) (۲۰۰۳)
, " فاطمة محمد فليفل ( 30) (۲۰۰6, " عثمان مصطفى عثمان " )(12)(۲۰۰5)
ء مطاوع مصطفى " , " أسما(54)(۲۰۰۹, " محمد عبد الفاضل" )(39)(۲۰۰۷")
يات ونماذج النظرية والتي أكدت نتائجهم على أن استخدام استراتيج (5)(۲۰۱۱)

المهاری( لمهارات األنشطة  -في مستوى األداء الفني )البنائية تؤثر تأثيرا إيجابيا 
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 كرة السلةرياضة  المهاراتتعلم التقدم في مستوى  الباحثون يعزوالرياضية . كما 
المدعم بالحاسب  (wheatley)رنامج التعليمي باستخدام نموذج قيد البحث( للب)

لمجموعة التجريبية بأن يجدوا ما يتناسب مع في ا للطالباح أيضا حيث أت االلى
فرصة للتصور الحركي الصحيح من خالل حل المهام الخاصة  همقدراتهم ويعط

)المهام(  من خالل رؤية واضحة همبالمراحل الفنية للمهارات حيث تم تقديمها ل
ف سلوكية , وفي البرنامج من أهدا همل ووقت كافي لحلها باإلضافة إلى ما يوفره

مكارم حلمى أبو هرجة , هاني سعيد  محمد سعد زغلول ,  الصدد يذكر كال من "هذا 
إلى أن استخدام تكنولوجيا التعليم يساعد في عملية التعلم الحركي  (48) (۲۰۰۱" )

وير التصور الحركي عند المتعلم والتي تؤدي بالتالي إلى وتؤثر بشكل إيجابي في تط
 يرىما يكتسبه المتعلم أثناء تعلمها . و  فني للمهارات وترسيختحسين األداء ال

 الطالبمستوى وقدرات وميول وحاجات  ىكذلك أن البرنامج المقترح قد راع الباحثون
في  همحريك أفكار اعد على توالذي س (الجيد المتكامل )المهام وتميز بالمحتوى

 رياضة المهاراتتعلم في مستوى  همالوصول للحل المطلوب كل ذلك ساعد على تقدم
 )قيد البحث( . , كرة السلة

كما يتفق ذلك مع نتائج الدراسات والبحوث في المجال التربوي كدراسة كال من       
 "Wheatley  وآخرونWheattey ("۱۹۹5) (77)  فرانسور " ,

Fransworth  "(۲۰۰۱) (73) زومباش وريمان " , Zumbach  &
Reimann( "۲۰۰۳) (68)سالي محمد عبد " (16) (۲۰۰۸عبد اهلل " ) , " حنان
, " محمد (17)(۲۰۰5حازم مصطفى عبد القادر" ), "  (25)(۲۰11اللطيف " )

," إيمان ( 55) (۲۰۰۸محمد الشحات , أحمد السيد المواني , أحمد عبد الفتاح " )
 " فاطمة فليفل( , " 60)(۲۰۱۲, " مدحت يحيي ")(10) (۲۰۱۲در " )عبد المقت

 (36)(2005( , " فايزة حمادة " )61() 2019)"  مروة مسعد" ,  (39)(2007)
, " احمد  (65)(2012( , "مليودى محمد" )15( )2011, " حمدى البيطار" )

 (wheatley)نموذج  وقد أكدت نتائجهم على أن استخدام ( 3( ) 2017طارق " )
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فى رياضة  في تعلم مهارة المحاورةقد ساعد على تحسين  المدعم بالحاسب االلى
 للمتعلمين في األنشطة الحركية وعلى أهميتها.  كرة السلة

توجد فروق داله احصائيا بين "   في أنه الثاني وبذلك يتحقق الفرض

تعلم في ية متوسطي درجات كل من القياسات القبلية والبعديه  للمجموعة التجريب

 ". س البعدى)قيد البحث( لصالح القيامهارة المحاورة في رياضة كرة السلة 

 الثالث الذى ينص على : وتفسري نتائج الفرضعرض  -3
توجد فروق داله احصائيا بين متوسطي درجات القياسات البعديه للمجموعتين " 

) قيد البحث( لة في تعلم مهارة المحاورة في رياضة كرة السالضابطة والتجريبية 
 " لصالح المجموعة النجربية 

 ( 19جدول ) 
 للمجموعتين الضابطة  البعديين بين متوسطي القياسين الفروقداللة 

 (60)ن= قيد البحثاالختبار المهاري في والتجريبية 

  0.05مستوى  " الجدولية عندت"قيمة 

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي 19ن نتائج جدول )يتضح م 
 اإلختبارات المعرفية في والتجريبية  للمجموعتين الضابطةين القياسين البعدي

قيمة "ت"  بلغتحيث  قياس البعديلصالح متوسط القيد البحث  والمهارية الوجداني
 ( . 0.05جدولية عند مستوى )وهي أكبر من قيمتها ال (19.53)المحسوبة 

في تعلم مهارة أن سبب تقدم المجموعة التجريبية في مستوى  الباحثون ويعزز     
)قيد البحث في القياسات البعدية  كرة السلةرياضة كرة السلة  المحاورة فى رياضة
الضابطة ربما يرجع كذلك إلى البرنامج التعليمي الذي استخدام عن المجموعة 
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مقارنة بالبرنامج التقليدي )المتبع(  سب االلىالمدعم بالحا (wheatley) نموذج 
أن  يرى)الشرح وأداء النموذج( , كما اسلوب العرض التوضيحىوالذي استخدام 

العلمية  جعل طالب نحوه مماقد ساهم في جذب انتباه ال (wheatley) نموذج 
بشكل إيجابي تفكيرهم نتيجة استثاره  همالتعليمية أكثر جاذبية وأثاره وتشويقا ل

على عمل الترابطات وتنمية إطار مترابط األفكار وسمح  مساعده باإلضافة إلى أنه قد
لتعلم الرغبة في ا معلى أن يكونوا لديه مساعده بالمناقشة والحوار واالتصال كما

أن البرمجية تسلسلة لحل المشكالت , كما  بصورة ميم أفكارهباإلضافة إلى تنظ
, وكل  مدفاعية وأدت إلى زيادة نشاط لديهوالعلى التشويق  مساعدتهالتعليمية قد 

كرة في مهارات رياضة  هملديتعلم المهاراتذلك انعكس بالتالي على تقدم مستوی 
 (۲۰۰۲يد زيتون " )كمال عبد الحم)قيد البحث( , وفي هذا الصدد يذكر "  السلة

ط وان لم يكون للمعلومات فقبان النظرة القديمة في طرق التدريس تری أن عقل المتع
المتعلم كائن حي متفاعل  يرىيكون متلقي اما النظرة الحديثة في التعلم فأنها 

المعلومات وتطبيقها بل بناء المتعلم  حفظوغايتها نموه ونضجه وليس الهدف 
 , ومحمد سعد زغلول من "ها وتطبيقها بعد ذلك , وتشير كال للمعرفة وفق معالجة ل

أن التربية الرياضية بأنشطتها  (۲۰۰۱)و هرجة وهاني سعيد " مكارم حلمى أب
ومعلوماتها ومهاراتها يجب إجادتها ألنها في أحوج ما تكون االستغالل كل وسائل 

ل إلى األهداف التقدم العلمي من تقنيات وأساليب لكي تسهل على المتعلم الوصو
المدعم بالحاسب  (wheatley) أن نموذج  الباحثون يرىالمرجوة , وبناءا على ذلك 

لمنظم باإلضافة إلى االبتكار واإلبداع والتفكير العلمي ا طالبقد غرس في ال  االلى
مية وهذا انعكس جو من التعاون والتفاعل اإليجابي في العملية التعلي مأنه خلق لديه
)قيد البحث(  في تعلم مهارة المحاورة فى رياضة كرة السلة في  مدائهعليهم وعلى أ

, مرفت سمير حسن "  فاطمة محمد فليفل" من ي هذا الصدد تذكر كل , وف
إلى أن الحاجة قد أظهرت إلى تبني إستراتجيات وأساليب تعليمية حديثة  (۲۰11)

شطة الرياضية من أجل العمل على رفع مستوى وفاعلية تعلم المهارات في األن
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ن مستوى األداء أ Singer , M ("۱۹96)سنجر أم . . "  )وتحسينها , كما يشير
والمهاری للحركة هو نتاج التعاون والتكامل بين الجانب المعرفي والعمليات  الفني

الحركية وأن المتعلم عندما يتعلم مهارة حركية فإنه عادة ما يكتسب المعارف 
ة بها مما يساهم في زيادة فاعليته على التعلم الحركي . والمعلومات النظرية المتعلق

(41 :۲3۱  ,۲34)  , (48 :34 ( , )40  :76  ( , )75 :34) 
أن الفيديو يستطيع توصيل المعلومة  (۲۰۰۱وفيقة سالم في هذا الصدد تشير ) 

بصورة أفضل وخصوصا عند استخدامه في العملية التعليمية , حيث يلعب الفيديو 
را كعنصر من عناصر الوسائط المتعددة ويعطي إيماء بالحركة والحيوية دورا كبي

تائج جيدة في اكتساب الكفاءات والمهارات الالزمة صداقية , ويؤدي إلى نوالم
 ( 35:  70)  ي .همإلعدادهمالم
فاطمة محمد فليفل , مرفت سمير مع نتائج دراسة كال من " يتفق  ذلك  
, " سالي محمد عبد  (12)(۲۰۰5ين نبيه " ), " حسام الد(40)(۲۰11حسن " )

, " زين العابدين  (54)(۲۰۰۹بد الفاضل " ), " محمد ع(25)(۲۰11اللطيف " )
, "مدحت يحيى عبد (10)(۲۰۱۲, " إيمان عبد المقتدر ")(23)(۲۰۰۹معروف " )
 " أحمد طارق" ,  (65)(2012) " ميلودی محمد , "  (60)(۲۰۱۲الرحمن " )

 (61)(2019" )مروة مسعد  " ,  (35)(2003" ) فاطمة فليفل " ,  (3)(۲۰۱۷)
من خالل البرنامج التقليدي )المتبع( ئجهم على أن التدريس والتي أكدت نتا

لبعض مهارات األنشطة تعلم المهاراتباستخدام طريقة الشرح وأداء النموذج في تعلم 
يمية التي استخدمت نسب أقل من البرامج التعل حققالرياضية في القياسات البعدية 

من تغير كما ساعد فى  تعليميةاألساليب الحديثة باإلضافة إلى استخدام البرمجيات ال
السلبية إلى اإليجابية أثناء التعلم وبالتالى يتحقق الجانب  طالبآراء وانطباعات ال

 . الوجداني لديهم في العملية التعليمية



 

- 81 - 

 

 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

وق داله احصائيا بين متوسطي توجد فر " "  في أنه الثالث وبذلك يتحقق الفرض
مهارة المحاورة في تعلم والتجريبية  درجات القياسات البعديه للمجموعتين الضابطة

 "   ) قيد البحث( لصالح المجموعة النجربية في رياضة كرة السلة 
 

 : االستنتاجات : أوالً 

اسلوب العرض باستخدام  )المتبع( التقليدي التعليمىالبرنامج  -1
شرح الجزء النظري وطريقة الشرح وأداء النموذج العملي  لمحاضرة( في)االتوضيحى

بكلية التربية  الفرقة الثانية كرة السلة للطالبس مقرر يتم تطبيقه في تدري والذي
تعلم مهارة المحاورة في في قد ساهم بطريقة إيجابية في تحسين  بقناالرياضية 

 الضابطة .)قيد البحث( ألفراد المجموعة  رياضة كرة السلة
 حاسب االلىالمدعم بال( wheatley)باستخدام نموذج  ليمىالبرنامج التع -2 

)قيد تعلم مهارة المحاورة في رياضة كرة السلة يقة إيجابية في تحسين ساهم بطر 
 .لبحث( ألفراد المجموعة التجريبيةا
ه ل المدعم بالحاسب االلى( wheatley)باستخدام نموذج  ليمىرنامج التعالب -3 

تلقين وشرح ام التأثير أفضل من البرنامج التعليمي التقليدي )المتبع( والذي استخد
 )قيد البحث(. تعلم مهارة المحاورة في رياضة كرة السلة في  نموذجوأداء ال

 ثانيًا :التوصيات

( wheatley)نموذج ضرورة تطبيق البرنامج التعليمي المقترح بأستخدام  -1

  في المدعم بالحاسب االلى
بكلية  يةالثانالفرقة  طالب عني البحث()قيد  كرة السلةتعلم مهارات رياضة      

 رياضية بجامعة التربية ال
  جنوب الوادى     
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االهتمام بتغير البيئة التعليمية )الصفية( بكليات التربية الرياضية إلى بيئة  -2
 في كل مكوناتها . بنائية

 ذج النظرية البنائية بكليات التربية الرياضيةاالهتمام بتفعيل استراتيجيات ونما -3
 ناء المعرفة الذاتية .شعبة التدريس على ب  ب فيالطالمن خالل تدريب 

 االهتمام ببرامج إعداد المعلمين بحيث تشمل تدريبا مكثفا على كيفية استخدام-4
ويتلي القائم على البنائية المختلفة بصفة عامة ونموذج  النظريةنماذج واستراتيجيات 

فة في تكريس مهارت أنشطة المختل  بالبرمجيات بصفة خاصة مع تدعمها المشكلة
 ياضية بالمؤسسات التعليمية المختلفة .التربية الر 

إجراء دراسات مشابهة باستخدام نموذج " ويتلي " على مراحل سنية مختلفة  -5
 فاعليةاألسلوب وأنشطة أخرى لتأكيد

 اجووووعاملووور

 أوالً : املراجوع باللغة العربيوة :
كرة السلة في التاريخ و المبادئ :"  (2014أحمد أمين فوزی ) -1

 , االسكندريه .الطباعة  الوفاء لدنيا, دار " األساسيةوالمهارات 

, دار الفكـــر العربـــي ,  "المـــدخل فـــي تـــدريس العلـــوم :"(2003) النجـــدي أحمـــد -2
 .القاهرة 

ــامج تعليمــي لتحســين بعــض مهــارات :""(۲۰۱۷) أحمــد طــارق الســيد -3 ــأثير برن ت
, رسالة ماجستير غير منشورة , كليـة  " القدم حارس المرمى في كرة

 طنطا . بية الرياضية , جامعةالتر 

ــز ) -4 ــد العزي ــامج تعليمــي باســتخدا ":(2001أســامة أحمــد عب ــر برن ــدا  اث الهيبرمي
جســتير ما , رســالة "ى المبتــدئينتعلــم مســابقة الوثــب العــالي لــدعلــى 

 , جامعة المنيا .غير منشورة , كلية التربية
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رات مهــا " تــاثير مرجــع وحــدة دراســة :(2011) فاضــل آســماء مطــاوع مصــطفى -5
 , رســـالة ماجســـتير غيـــر "الكـــرة الطـــائرة لتلميـــذات الـــتعلم األساســـي
  .التربية الرياضية بطنطا , جامعة طنطا

الحاســـب االلـــى متعـــدد تـــأثير اســـتخدام  :"(2001ســـالمة )عبـــدالخالق النبـــوى  -6
لة , رســــا " الوســــائط علــــى تعلــــم بعــــض مهــــارات رياضــــة الجمبــــاز

اضـــية للبنـــين بـــالهرم , ماجســـتير غيـــر منشـــورة , كليـــة التربيـــة الري
 جامعة حلوان .

برامج للوسائط المتعدده الكمبيوتريـة مـن خـالل  :"(2005رفعت بسيونى )امانى  -7
رات الــدفاع الــدائرى فــي تعلــم مهــا منظومــة اخــتالف التفاعــل وتأثيرهــا

جلــة علــو , بحــث منشــور , الم"والتضــاد لــدى العبــى ســيف المبــارزه 
ــة الرياضــية , العددالســابع ,  ــة الرياضــية , جامعــة التربي ــة التربي كلي

 طنطا.

تصـميم موقـع تعليمـي علـى شـبكة اإلنترنـت  :"(2009) عبده مإيهاب محمد فهي -8
دى طلبـة شـعبة على تعلم بعض مسـابقات الميـدان والمضـمار لـ وأثره

ـــة الرياضـــية بطنطـــا ـــة التربي ـــدريس بكلي ـــوراه غ "الت ـــر , رســـالة دكت ي
 .جامعة طنطا  الرياضية بطنطا , منشورة , كلية التربية

 بنـــاء برمجيـــة تعليميـــة مـــدة بتقنيـــة الوســـيط:" (2009إيمـــان جمـــال حـــافظ ) -9
المتعددة وتاثيرهـا فـي تعلـم بعـض مهـارات الشـريط بالتمرينـات الفنيـة 

ــ ــر اإليقاعي ــة الرياضــية ", رســالة ماجســتير غي ــة التربي ــات كلي ة لطالب
 .لتربية الرياضية بطنطا , جامعة طنطا ا منشورة , كلية

 بنـاء برنـامج تعليمـي علـى شـبكة المعلومـات:"(2012ن عبد المقتدر ربيع )إيما -10
مهـارات الكـرة الطـائرة لتلميـذات  الدولية وتأثيره في جوانب تعلم بعـض

التعليم األساسي " , رسالة دكتوراه غير منشـورة , الحلقة الثانية من 
 .بطنطا , جامعة طنطا  كلية التربية الرياضية
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ــامج تعليمــي باســتخدام أســلوب  :"(2003) جوزيف ناجى اديب -11 ــاثير برن ت
لطاولــة لتــنس علــى تعلــم بعــض المهــارات األساســي الوســائط الفائقــة 

بيــة الرياضــية للمبتــدئين", رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة . كليــة التر 
 . بالسادات , جامعة المنوفية

تــأثير أســلوب الــتعلم البنــاني علــى  :"(۲۰۰۵)عبــد الفتــاح  حســام الــدين نبيــه -12
األداء المهـــاري لكـــرة اليـــد ,  لمجـــال المعرفـــي واالنفعـــالي ومســـتوىا

رسالة دكتوراة غير منشورة , كلية التربية الرياضـية للبنـين , جامعـة 
 حلون.

الــــــــــــــــــــــــــتعلم  :"(۲۰۰۳الحميد زيتون ) مال عبدحسين زيتون , کحسن  -13
 .عالم الكتب , القاهرة ",تية النظرية البناوالتدريس من منظور 

 ., دار الفكر العربي , القاهرة  "كرة السلة للجميع:"(۲۰۰۳) حسن سيد معوض -14

ـــي ضـــوء "  (:2011) حمـــدي محمـــد البيطـــار -15 اســـتراتيجية تدريســـية مقترحـــة ف
لتحصيل الدراسي والتفكير الرياضـي فـي ا نموذج ويتلي البناني لتنمية

دارة اإلنتاج لطـالب الصـف ال ثـانى الثـانوى الصـناعى , مجلـة مقرر وا 
 . ( , القاهرة۱۷۲التدريس , العدد ) ناهج وطرقدراسات في الم

أثــر توظيــف الــتعلم البنــاني فــي برمجيــة بمــادة " :(2008حنــان عبــد اهلل أحمــد ) -16
ول المتوسـط بمدينـة مكـة طالبـات الصـف األ  الرياضيات على تحصيل

تربيــة , جامعــة أم غيــر منشــورة , كليــة ال , رســالة دكتــوراة" المكرمــة
 القرى .

 اســلوبفاعليــة برنــامج تعليمــي باســتخدام  :"(2005قادر )مصــطفى عبــدالحــازم  -17
, رسـالة  " المبتـدئين لدىالهيرميديا على تعلم بعض مهارات المبارزة 

 .الرياضية بطنطا , جامعة طنطا دكتوراه غير منشورة , كلية التربية

ــون ) -18 ــدة فــي ا(2009حســن حســين زيت ــة جدي ــى المفهــوم :"رؤي ــيم االلكترون لتعل
 . القاهرة,  الصوتية العربية الدار,  ق" , والتقيموالقضايا التطبي
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, دار الوفــاء  " كــرة الســلة بــين الــدفاع والهجــوم :" (۲۰۱5) جمــال الســيدخالــد  -19
 .األسكندرية لدنيا الطباعة

ــــا را -20 ــــع تعليمــــي لمســــابقات الميــــدان " :(2008محمــــد حســــن )ني تصــــميم موق
ــةوالمضــمار با ور , بحــث منشــ " , ســتخدام شــبكة المعلومــات الدولي

الـــؤتمر االقليمـــى الرابـــع للمجلـــس الـــدولى للصـــحة لمنطقـــة الشـــرق 
 االوسط , كلية التربية الرياضية للبنين , جامعة االسكندرية .

ــأثير  :"(2008ســعد يســن)مرضــا  -21 ــرح باســتخدام الحاســب ت ــامج تعليمــى مقت برن
رجـــة الخلفيـــة والوقـــوف علـــى االلـــى فـــي جوانـــب تعلـــم مهـــارتى الدرح

, بحـث منشـور ,  "ات كلية التربية الرياضية بطنطااليدين لدى الطالب
المــؤتمر االقليمـــى الرابـــع للمجلـــس الـــدولى للصـــحة لمنطقـــة الشـــرق 

 . ة االسكندريةاالوسط , كلية التربية الرياضية للبنين , جامع

 :"(2002) اجة, ميرفت على خف زكية إبراهيم كامل , نوال إبراهيم شلتوت -22
, مكتبـة اإلشـعاع الفنيـة  2,ج " ضـيةطرق التدريس في التربيـة الريا

 , االسكندرية .

ــروف عبدالمحســن -23 ــدين مع ــن الغاب ــة الوســائط :" (2009) زي ــة بتقني ــاء برمجي بن
لكلــين والنطــر( فــي رياضــة رفــع المتعــدده وتأثيرهــا فــي تعلــم مهــارة )ا

لة ماجسـتير غيـر منشـورة االثقال لطلبة كلية التربية الرياضية , رسـا
 اضية  , جامعة طنطا., كلية التربية الري

تأثير برنامج تعليمـي مقتـرح باسـتخدام الوسـائط  ":(2008سارة عبد اهلل حسن ) -24
علــى مســتوى التحصــيل المعرفـــي  فائقــة التــداخل وأســلوب المحاكـــاة

ــدئات ", رســالة ماجســتير و  ــي للمبت ــوث الثالث ــدني والمهــاري فــي ال الب
اضـية , جامعـة كلية التربية النوعيـة , شـعبة التربيـة الري غير منشية
 بورسعيد.
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فعالية برنامج تعليمي مقتـرح باسـتراتيجية  " :(2011سالي محمد عبد اللطيف ) -25
مهــارات كيلـر )تفريـد التعلـيم( باسـتخدام الهيبرميـديا علـى تعلـم بعـض 
ـــة طنطـــا  ـــة الرياضـــية جامع ـــة التربي ـــات كلي . رســـالة "الهـــوکی لطالب

 .عة طنطاراه غيرمنشورة, كلية التربية الرياضية, جامدكتو 

إســـــتراتيجية الـــــتعلم البنـــــائي  :"(2001) احمد اسماعيل مصطفی رسمي  -26
, بحـــث منشـــور , المجلـــة  " وأثرهـــا علـــى تعلـــيم مهـــارات كـــرة الســـلة

ــة الترب ــة , بكلي ــوان , العلمي ــالهرم , جامعــة حل ــين ب ــة الرياضــية للبن ي
 , پوليو . ۳۸العدد 

تخدام الوسـائط فائقـة برنامج تعليمى مقترح باسـ :"(2009) ادق حامدشيماء ص -27
السرعة )الهيبرميـديا( وتأثيرهـا فـي جوانـب تعلـم مهـارة الوثـب الطويـل 

ــــيم األساســــي ــــة مــــن التعل ــــة الثاني ــــذات الحلق ــــدى تلمي , رســــالة  " ل
 غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة طنطا.ماجستير 

بع روز كـرة السـلة , مطـا:"(۲۰۰۰, مدحت صـالح سـيد )مرعبد العزيز أحمد الن -28
 اليوسف, القاهرة 

أثر استخدام بعـض اسـتراتيجيات :"(2006عيد ) محمد سيد, رجاء احمدعاطف  -29
ـــة  ـــى التحصـــيل وتنمي ـــة عل ـــدريس الدراســـات االجتماعي ـــي ت ـــتعلم ف ال

ـــة اإلعداديـــة " , بحـــث مهـــا ـــدى تالميـــذ المرحل رات حـــل المشـــكالت ل
اســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريس , الجمعيــة منشــور , مجلــة در 

ـــدد ال ـــدريس , الع ـــاهج وطـــرق الت ـــة عـــين ۱۱۱مصـــرية للمن , جامع
 شمس , القاهرة .

مقارنـــة فعالـــة نمـــوذج الـــتعلم البنـــانی  ":(2006) عثمان مصطفى عثمان -30
ى بعــض المتغيــرات المهاريــة والمعرفيــة والقــدرة  والطريقــة التكمليــة علــ

رس التربيـــة الرياضـــية لتالميـــذ المرحلـــة علـــى التفكيـــر االبتكـــاري بـــد
 , بحث منشور , كلية التربية الرياضية , جامعة طنطا ."ادى اإلعد
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إســتراتجية تدريســية مقتــرح اعتمــادعلى ":(2000) محمد عبدالمجيدعلى  -31
ى االبتكــار الحركــى التالميــذ المرحلــة نمــوذج الــتعلم البنــائي وأثرهــا علــ

تربيــة البدنيــة والرياضــة , كليــة االبتدائيــة ", بحــث منشــور . مجلــة ال
 ياضية للبنين بالهرم , جامعة حلوان .التربية الر 

" تـــأثير الـــتعلم البنـــاني فـــي تعلـــيم : (2004القـــادر ) عبـــد مالســـعمـــرو عبـــد ال -32
ه غيـر منشـورة , كليـة المهارات األساسية لكرة السلة ", رسالة دكتورا
 التربية الرياضية للبنين بالهرم ,جامعة حلوان .

باســــتخدام األســــلوب  تــــاثير برنــــامج تعليمــــي ":(2005) طمــــة أحمــــد حســــنفا -33
الوسائط التعليمية المنفردة من خالل الحاسب اآللى على تعلـم بعـض 
مهـــارات كـــرة الســـلة لـــدى طالبــــات شـــعبة التـــدريس بكليـــة التربيــــة 

منشـــورة , كليـــة التربيـــة  , رســـالة دكتـــوراة غيـــر" االرياضـــية بطنطـــ
 . الرياضية , جامعة طنطا

ـــامج " :(2005) فاطمـــة أحمـــد بســـيوني -34 ـــأثير برن تعليمـــي باســـتخدام الوســـائط ت
الحاسب اآللـى علـى تعلـم بعـض مهـارات  التعليمية المنفردة من خالل

,  "كرة السلة لدى طالب شعبة تدريس بكلية التربية الرياضـية بطنطـا
 سالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة طنطا ر 

تخدام أسـلوب الهيبرميـديا أثر برنامج تعليمي باس :"(2003محمد فليفل )فاطمة  -35
السـلة لـدى تلميـذات الحلقـة الثانيـة مـن  على تعلم بعض مهـارات كـرة

, رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة , كليـــة التربيـــة  " التعلـــيم األساســـي
 ياضية , جامعة المنيا  .الر 

ذج ويثلـي البنـاني المعـدل فـي فعالية استخدام نمـو  ":(۲۰۰5أحمد حمادة ) فايزة -36
المشــكالت والتفكيـر اإلبــداعي فــي الرياضــيات لــدى  تنميـة مهــارة حــل

( , ۲۱, مجلـــة كليـــة التربيـــة , المجلـــد )"تالميـــذ المرحلـــة اإلبتدائيـــة 
 .أسيوط  (, جامعة۱العدد )
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كـــرة الســـلة) قـــانون , تـــاريخ , لياقـــة ,  :" (۲۰۰۲) اح درويـــشفـــلاير عبـــد الفتـــ -37
 .,دار الفكر العربي , القاهرة "  تدريبات( مهارات , خطط ,

ــأثيره  :(2005) محمد فليفل , مرفت سميرحسنفاطمة  -38 ــتعلم وت " أســلوب دائــرة ال
ــة  ــات  كلي ــل المعرفــي وبعــض مهــارات الكــرة الطــائرة لطالب فــي التحمي

ـــة الرياضـــية ب ـــوم التربي ـــة لعل ـــة العلمي ـــا", بحـــث منشـــور, المجل المني
ســابع , كليــة التربيــة الرياضــية , جامعــة التربيــة الرياضــية , العــدد ال

 .طنطا

في التحصـيل المعرفـي  Vتأثير استخدام الشكل  ":( 2007) فاطمة محمد فليفل -39
ومستوى األداء المهاری لـبعض مهـارات كـرة السـلة التلميـذات الحلقـة 

منشـور , مجلـة علـوم الرياضـة  بحـثيم األساسـي" , الثانية من التعل
 .لمنيا , جامعة المنيا , كلية التربية الرياض با

تأثير استخدام "نمـوذج ويتلـى" فـي  (:"2011مرفت سمير ) ,فاطمة محمد فليفل -40
ـــبعض مهـــارات درس  ـــارى ل ـــى ومســـتوء األداء المه التحصـــيل المعرف

التربيـة الرياضـية , , بحـث منشـور , مجلـة كليـة  " التربية الرياضـية
 جامعة المنيا .

ــيم فــي عصــر المعلومــات تكن :"(2002) زيتــون كمــال عبــد الحميــد -41 ــا التعل ولوجي
 , مركز الكتب , القاهرة . " تواالتصاال

ـــوزي محـــروس -42 ـــاء ف ـــى :"  (2005)  لمي ـــة عل ـــأثير اســـتخدام الخـــرائط المعرفي ت
كـرة المهـاری لـبعض المهـارات فـي  التحصيل المعرفي ومسـتوى األداء

, المجلــة العلميــة لعلــوم  "الســلة لطلبــة كليــة التربيــة الرياضــية بطنطــا
 يـة الرياضـية , جامعـةالتربية الرياضية , بحـث منشـور , كليـة الترب

 . طنطا , العدد السابع , ديسمبر
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ــى مســتوى " :(2002) محســن حســيب الســيد -43 ــتعلم باإلتقــان عل ــامج ال ــاثير برن ت
ــبعض مهــارات الهــوکی ــة  حــثب,  " األداء ال ــة العلمي منشــور , المجل
 لعلوم التربية الرياضية بطنطا .

:" (2003) ممحمود , هانى سعيد عبدالمنع لول , محمد علىمحمد سعد زغ -44
تصــميم وانتاجيــة برمجيــة كمبيــوتر تعليميــة معــدة بتقنيــة الهيبرميــديا 
وأثرها على علـى جوانـب الـتعلم لمهـارات ضـربات الكـرة بـالرأس لطلبـة 

ــــة نظريــــات  "لرياضــــية بطنطــــاكليــــة التربيةا , بحــــث منشــــور , مجل
لتربيــــة الرياضـــية للبنـــين , جامعــــة ,كليـــة ا 48وتطبيقـــات , العـــدد 

 . اإلسكندرية

ــز -45 ــراهيم ) مجــدي عزي ــة :"(۲۰۰4إب ــتعلم , مكتب ــيم وأســاليب ال اســتراتيجيات التعل
 .القاهرة  األنجلو المصرية ,

ختيــــــــــــارات ا:"(۲۰۰۱) نصر الدين رضوان حسن عالوی , محمدمحمد  -46
 . , دار الفكر العربي , القاهرة 3, ط " األداء الحرکی

إعــداد وتأهيـــل  تكنولوجيـــا:"  (۲۰۰4زغلــول , مصـــطفى الســايح ) محمــد ســـعد -47
 ., دار الوفاء للطباعة  "معلم التربية الرياضية

ــــومحمــــد ســــعد  -48 ــــى أب ــــارم حلم ــــول , مك ــــدالمنعم  زغل هرجــــة, هــــانى ســــعيد عب
,  ۲ط, اليبها فـي التربيـة الرياضـية تكنولوجيا التعليم وأسـ:"(2001)

 .مركز الكتاب 

ـــوز  -49 ـــاء ف ـــي باســـتخدام  :"(2002) ى محـــروسمحمـــد ســـعد , لمي ـــامج تعليم برن
الـتعلم فـي كـرة السـلة لتلميـذات الحلقـة  لوسائط المتعددة على جوانبا

للتربيـة الرياضـية ,  , المجلـة التعليميـة " الثانية من التعليم األساسي
 يناير  . 25العدد  جامعة اإلسكندرية ,

, دار الكتـاب  " جياتهطرائـق التـدريس واسـتراتي :"(2003) محمد محمـود الحيلـة -50
 اإلمارات العربية المتحدة . لث ,الجامعي , الجزء الثا



 

- 90 - 

 

 السابعالعدد  – ( 4مجلد ) ف لعلوم التربية البدنية والرياضية سوي مجلة بني

 

 القياس والتقويم في التربية البدنيـة والرياضـية:"(2004) محمد صبحي حسانين -51
 رة, الجزء األول , طا,دار الفكر العربي , القاه "

األساســــيات المهاريــــة و الخططيــــة " :(۲۰۰۳) محمــــد عبــــد الــــرحيم إســــماعيل -52
 . كندريةالمعارف , اإلس جومية في كرة السلة , منشاةاله

 " كرة السلة تطبيقات عملية ) الهجـوم (" :(۲۰۱۰محمد عبد الرحيم إسماعيل ) -53
 .اإلسكندرية  , دار المعارف للنشر,

موذج الـتعلم البنـائى وتـأثيره فـي بعـض ن": (2009المغاورى ) محمد عبدالفضيل -54
لكـــرة الطــائرة لتالميــذ الحلقـــة جوانــب تعلــم المهـــارات األساســية فــي ا

تعلــيم األساســي, رســالة ماجســتير غيــر منشــورة , كليــة الثانيــة مــن ال
 . التربية الرياضية , جامعة طنطا

 : "(2008) الموانى , احمد عبدالفتاح محمد محمد الشحات , احمد السعد -55
ير التعلـيم التعـاون باسـتخدام الوسـائط المتعـدده الرقميـة التفاعليـة تأث

ن في الكـرة الطـائرة عض المتغيرات المهارية  والمعرفية للمبتدئيعلى ب
, بحـــث منشـــور , المـــؤتمر االقليمـــى  "ومســـابقات الميـــدان والمضـــار

ـــة  ـــدولي للصـــحة لمنظمـــة الشـــرق األوســـط , كلي ـــس ال ـــع للمجل الراب
 للبنين , جامعة االسكندرية .التربية الرياضية 

ة الراجعـــة المدعمةباســـتخدام تـــأثير التغذيـــ : " (2001) محمـــد محمـــد الشـــحات -56
عليميــة علــى تحســين اداء مهــارة نطــر الكــرة فــي بعــض الوســائل الت

, مجلـة أسـيوط لعلـوم وفنـون للتربيـة  ر,بحـث منشـو  "رياضة الهوكى
ية باســيوط , الرياضــية , العــدد الثــانى عشــر, كليــة التربيــة الرياضــ

 جامعة اسيوط .

لوب الــــتعلم التعــــاوني تــــأثير اســــتخدام أســــ ":(2003) محمــــد محمــــد الشــــحات -57
مهــارات اللعـب بالوجــه المعكـوس للمضــرب  واألوامـر علــى أداء بعـض

في رياضـة الهـوكي " , بحـد منشـور , المجلـة العلميـة لعلـوم التربيـة 
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ــــدد  ــــة والرياضــــية , الع ــــة ا 1البدني ــــة التربي لرياضــــية ســــبتمبر, كلي
 .بالمنصورة , جامعة المنصورة 

ســـلة النظريـــة والتطبيـــق , مركـــز كـــرة ال(:"2017) محمود محمود حسين -58
 , الطبعة االولى , القاهرة . الكتاب الحديث

تــأثير اســتخدام الفيــديو التفــاعلى فــي تعلــم (:" 2013محمــود البــدرى إســماعيل ) -59
ة مــن التعلــيم بعــض مهــارات الكــرة الطــائرة لــدى تالميــذ الحلقــة الثانيــ

ياضـية األساسى " , رسالة ماجستير غيـر منشـورة , كليـة التربيـة الر 
 , جامعة طنطا .

ــدالرحمن -60 ــى عب ــامج تعليمــي باســتخدام أســلوب  :"(2012) مــدحت يحي ــأثير برن ت
الموديـوالت بالحاســب اآللـي فــي ضـوء التحليــل الكيفـى لــتعلم مســابقة 

اسـي ", رسـالة دكتـوراه الوثب الطويل للحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األس
 ة طنطا .غير منشورة , كلية التربية الرياضية بطنطا , جامع

نـامج تعليمـى لـبعض مهـارات كـرة السـلة فاعليـة بر :"(2019) مروة مسعد جمعـة -61
 باستخدام نموذج ويتلى على نـواتج الـتعلم لتمليـذات المرحلـة الثانويـة

للبنـــات ,  رســـلة دكتـــوراة غيـــر منشـــورة , كليـــة التربيـــة الرياضـــية ,
 . جامعة األسكندرية

ــــــــــة الرياضــــــــــية تفعــــــــــل درس ا: "(2009) صالح عبدالفتاح منار -62 لتربي
ـــيم  باســـتخدام الوســـائط الفائقـــة  ـــة مـــن التعل ـــذات الحلقـــة الثاني لتلمي

ــــة الرياضــــية  االساســــى , رســــالة ماجســــتير غيــــر منشــــورة , التربي
 بالزقازيق للبنات , جامعة الزقازيق .

, دار 2, ط" تعلــيم ناشــی كــرة الســلة  " :(۲۰۰4) مصطفی محمد زيدان -63
 .۳الفكر العربي , القاهرة , ص

ام كــل مــن نمــوذج " ويتلــي " أثــر اســتخد :"(2002) عبــد الســالم الخميســيمهــا  -64
ذي معنــى فــي تنميــة التحصـــيل  للــتعلم البنــائي والــتعلم باالســتقبال
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ـــذ الصـــف  ـــدى تالمي ـــاري ل ـــر االبتك ـــم والتفكي ـــات العل ـــه وعملي ومهارات
, رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ,  " س اإلبتدائي في مادة العلومالخام

 ت, جامعة عين شمس.كلية البنا

ــــتعلم " :(۲015) ميلودی محمد سعد -65 ــــى لل تــــأثير اســــتخدام نمــــوذج ويتل
بعـض مهـارات رياضـة الهـوکی  اللبناني مدعم ببرمجيـة تعليميـة علـى

ــة الرياضــية بجامعــة طنطــا ــات كليــة التربي ســتير , رســالة ماج "لطالب
 ا .غير منشورة , كلية التربية الرياضية بطنط

فعاليـــــة إســـــتراتيجية مقترحـــــة لتكـــــوين ":(2005) الفتاح ناهد محمد عبد -66
مهـارات البحـث العلمـي لـدى طـالب  مفاهيم كيميائية صـحيحة وتنميـة

الصف األول الثانوى , رسالة دكتوراه غيـر منشـورة , كليـة التربيـة , 
 . جامعة حلوان , القاهرة

بناء موقع انترنت تعليمي وتـأثيره علـى اكتسـاب :"(۲۰۰۹ة سعيد عبدالمنعم )هب -67
ـــارات ـــض المه ـــات التربيـــة بع ـــدى طالب ـــة بشـــعبة  التدريســـية ل العملي

ـــة الرياضـــية بطنطـــا ـــة التربي ـــدريس بكلي ـــر " الت ـــوراه غي , رســـالة دكت
 . الرياضية , جامعة طنطا منشورة, كلية التربية

فعاليـة اسـتخدام أسـلوب الـتعلم التنافسـي علـى : "(۲۰۱4هوزان عبداهلل اومـر )  -68
ساسية الهجومية في كـرة السـلة لـدى مستوى أداء بعض المهارات األ

حلة األولى بمعهد التربيـة الرياضـية أربيـل بـإقليم كردسـتان طالب المر 
العـــراق , رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة , كليـــة التربيـــة الرياضـــية 

 . للبنات , جامعةاألسكندرية

البنانيـــــة فـــــي عمليتـــــي تعلـــــيم وتعلـــــم :"(۲۰۰۳) داوود سيموسوديع مك -69
العربــــي الثالــــث : المــــدخل  نشــــور , المــــؤتمربحــــث م , الرياضــــيات

 .شمس , القاهرة  نظومي في التدريس والتعلم , جامعة عينالم
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تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضـية , :"(۲۰۰۱) وفيقة مصطفى سالم -70
 .اإلسكندرية  , , منشأة المعارف 1ج 

ســلة الدوليــة , المرجــع المــدير الكــرة ال:"(۲۰۱۰ياســمين مصــطفى عبــد المــنعم ) -71
ــة الرياضــية ــة التربي القــاهرة , مؤسســة عــالم الرياضــة  معــة, جا "كلي

 .للنشر ودار الوفاء لدنيا الطباعة ,اإلسكندرية 

 -تـدريب  -أساسيات كرة السـلة ) تعلـيم  :"(۲۰۱4جاسم ) يسار صباح -72
 . , المطبعة المركزية, جامعة ديالی , بغدادتحكيم ( 
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 البحث باللغة العربية ملخص

( املدعم Wheatleyتأثري برنامج تعليمى مقرتح باستخدام منوذج )  "
كلية االىل على  تعلم مهارة احملاورة فى كرة السلة لدى طالب باحلاسب 

 "بقناالرتبية الرياضية  

( Wheatleyيستهدف هذا البحث إلى تصميم وحدات تعليمية باستخدام نموذج )  
ارة المحاورة فى كرة السلة لدى طالب على  تعلم مهالمدعم بالحاسب االلى على 
المنهج  الباحثون, استخدم  اضة كرة السلةفى ري بقناكلية التربية الرياضية  

دام التصميم التجريبى لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة التجريبى باستخ
طالب الفرقة طالب بإتباع القياسات القبلية والبعدية , وتمثل مجتمع البحث فى 

امعي جامعة جنوب الوادى وذلك للعام الج -لثانية بكلية التربية الرياضية بقناا
( 60لعدد )العشوائية طريقة باختيار عينة البحث بال الباحثون, قام م 2019/2020
( المدعم بالحاسب االلى فى تعلم Wheatley, المجموعة التجريبية نموذج ) طالب 

طة تستخدم الطريقة التقليدية فى تعلم المهارات قيد البحث , والمجموعة الضاب
باستخدام نموذج  ليمىالبرنامج التعأن لنتائج المهارات قيد البحث , وقد أسفرت ا
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(wheatley) تعلم مهارة ساهم بطريقة إيجابية في تحسين  المدعم بالحاسب االلى
 .لبحث( ألفراد المجموعة التجريبية)قيد االمحاورة في رياضة كرة السلة 

 المـدعم بالحاسـب االلـى( wheatley)باسـتخدام نمـوذج  ليمـىرنـامج التعأن البكما   
ــه تــأثير أفضــل مــن البرنــامج التعليمــي التقليــدي )المتبــع(  ــذي اســتخدل ام التلقــين وال

   )قيد البحث(. تعلم مهارة المحاورة في رياضة كرة السلة في  وشرح وأداء النموذج
 
 
 

Abstract 
""The effect of a proposed educational program using the 

computer-aided (Wheatley) model on learning the skill of 

debate in basketball among students of the Faculty of Physical 

Educatio 

 This research aims to design educational units using the 
computer-supported (Wheatley) model to learn the skill of 
dialogue in basketball among students of the College of 
Physical Education with an ability to sport basketball. The 
research community was represented in the students of the 
second division of the Faculty of Physical Education in 
Qena - South Valley University for the academic year 
2019/2020 AD, the researcher selected the research sample 
randomly for (60) students, the experimental group 
(Wheatley) model supported by the computer in learning the 
skills restricted The research, and the control group uses 
the traditional method of learning the skills in question, The 
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results revealed that the educational program using the 
computer-aided model of (Wheatley) contributed positively 
to improving the learning of the dribbling skill in the sport of 
basketball (under discussion) for the members of the 
experimental group.Also, the educational program using the 
computer-aided (Wheatley) model has a better effect than 
the traditional educational program (followed) in which the 
use of memorization,  


