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 مقدمة:
لقد شيد العصر الحالي تقدمًا عمميًا ممموسًا في جميع جوانب الحياة المختمفة , ومن 
بينيا عموم التربية البدنية والرياضية , وتمثل التربية البدنية جزءًا ميمًا ضمن مكونات برامج 

النمو المتكامل والمتزن لمفرد إلى أقصى ما تسمح بو ومناىج المدارس , والتي تيدف إلى تحقيق 
استعداداتو وقدراتو عن طريق المشاركة الفاعمة في األنشطة البدنية التي تتناسب مع خصائص 

المجاالت  أوجو تعد أنشطة التربية البدنية أحد( و 9, ص9009. )البساطي , النمو لكل مرحمو
داف التربوية والتي رسمتيا سياسة التعميم في المممكة التي تتضمنيا الخطط التعميمية لتحقيق األى

أىدافيا :  تضمنوالتي تلجميع المراحل الدراسية المختمفة , ومن ىذه المراحل المرحمة المتوسطة 
يتعرف عمى بعض الجوانب أن الميارات الرياضية و  أداءأن يظير التمميذ قدرًا من الكفاية عند 

المقرر ليذه تدريس األلعاب الرياضية وتعزيزىا بما يناسب  سةالفنية والقانونية الميمة لممار 
( . وقد ظمت التربية البدنية بشكل عام تعتمد عمى 7, ص 9002)الدليل التعميمي ,  المرحمة .

طريقة التدريس وىي       النمط التقميدي ومحدودية استخدام الوسائل والمواد التعميمية في 
( 92, ص 9009التعميم والتدريب الرياضي الحديث )الخولي ,  أساليب قديمة ال تمبي احتياجات

أن طريقة التدريس الفعالة ىي استخدام جميع الوسائل واإلجراءات والنشاطات ووسائل التقويم . 
داخل الفصل أو خارجو وتحقق لممعمم العناية بالفروق الفردية, وزيادة انتباه التي يييئيا المعمم 

 من أجل تحقيق األىداف التعميمية والتربوية لمتالميذي ذىن الطالب الطالب وتثبت المعمومة ف
( .وىذا ما 027, ص 9002)الخميفة , وىو ما يتفق مع مفيوم النظرة الحديثة لعممية التعمم.

(  بأن التدريس الفاعل ىو الذي يحدث األثر االيجابي لممتعمم , 929, ص 9002أكده)عطية , 
ىداف الدرس من خالل مايقوم بو المعمم من توظيف كل اإلمكانات ويزيد من فاعميتو بما يحقق أ

التي تساعد عمى عممية التعمم حيث يتأثر التعميم بطريقة التدريس التي يستخدميا المتعمم أثناء 
الدرس فالمدرس الناجح ىو الذي ينوع استخدام األساليب نظرًا لمفروق الفردية بين التالميذ , 

 ( . 9, ص 9002يفضل ويتفاعل مع أسموب دون أخر )يونس , والتي تجعل البعض منيم 
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وتعد البرمجيات التعميمية إحدى وسائل تكنولوجيا التعميم التي يستخدميا المعمم في 
العممية التدريسية لما ليا من قيمة كبيرة بحيث يمكن عن طريقيا إشراك أكثر من حاسة في 

ثارة اىتمامو في تعمم الميارات الرياضية ,وبالتالي إشباع حاجاإيصال الخبرات إلى الطالب تو وا 
وقد ثبت لدى التربويين إنو كمما أمكن إشراك أكثر من حاسة في دراسة فكرة ما أو ميارة معينة 

كما تعمل عمى إثارة  التعمم واكتساب خبرة أوسع عن تمك الميارة. إلى سرعةكمما كان ذلك أدعى 
لذىنية لمميارات التي يشاىدونيا بصورة أفضل وأعمق اىتمام الطالب وتحفيزىم وتكوين الصورة ا
( . ومن ىذه 20, ص 9002,يونس , 92,ص 9002من األسموب التقميدي المتبع. )عامر , 

مسابقات الميدان في ألعاب القوى وسمى  يعد الوثب الثالثي أحدو الميارات ميارة الوثب الثالثي 
وىو عبارة عن دفع الجسم ضد الجاذبية  ,بيذا االسم ألنو يتركب من ثالث وثبات متتابعة

 ,الخطوة ,لألمام خالل ثالث مراحل فنية ىي: )الحجمة األرضية الجتياز أكبر مسافة ممكنة
)زاىر ,  الثالث  الوثبة( مع ضرورة االحتفاظ بالسرعة األفقية المكتسبة أثناء أداء المراحل الفنية

 ( .080, ص 9009

 :بحثمشكمة ال
الثالثي من الميارات المعقدة والمركبة حيث أن مراحميا الفنية المتمثمة تعتبر ميارة الوثب 

في االقتراب والحجمة والخطوة ثم الوثبة فاليبوط في حفرة الوثب , بحيث ال يستطيع المتعمم أن 
يدرك ما يحدث في ىذه المراحل , وذلك من خالل النموذج المقدم من المعمم والذي يعتمد عمى 

ي األداء قد يكون أقل من المستوى المطموب تقديمو لممتعمم مما يؤدي إلى إمكانات المعمم ف
اكتساب المتعمم تصورًا خاطئًا لمميارة المراد تعمميا باإلضافة إلى عدم مراعاة الفروق الفردية بين 

( , وحيث أن مفيوم التصور الحركي يحتل مكانة بارزة في  2,ص9007المتعممين ) شعيب , 
يات التعميمية في التعمم الحركي لمميارات المركبة والذي ينمي الميارة أو األداء تأكيد دور التقن

بشكل يتسم بالشمول والتكامل بعد أن يتم تخزينيا بالذاكرة ومن ثم اإلدراك الصحيح الستيعاب 
( . وبناء عمى خبرة الباحثين في ىذا المجال كمعمم 22, ص 9009ىذه الميارة ) الخولي , 

وأثناء تعميمو لمطالب عمى بعض الميارات الحركية المركبة وجد درجة صعوبة ىذه تربية بدنية 
الميارة واألخطاء التي يرتكبيا الطالب أثناء التعمم مما دعاه إلى دراسة ىذه الظاىرة وطرحيا 
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لمبحث من خالل أدبيات وأطر نظرية ودراسات سابقة مشابيو تعين عمى إيجاد طرق تعمم 
إلى وصول الطالب إلى مرحمة التعمم السميم لألداء الفني لميارة الوثب  وتجريب مناسبة تؤدي

الثالثي , وقد الحظ الباحثان من خالل االطالع عمى كثير من الدراسات السابقة التي استخدمت 
( ودراسة عثمان 9007)يارات المركبة كدراسة مينارد جونطرق تعميمية مقترحة وخاصة في الم

( والتي ىدفت إلى تعميم الطالب باستخدام 9002والخطاطبة )( 9009( ومشيور )9002)
البرمجية التعميمية بحيث كانت نتائجيا إيجابية لدور ىذه البرمجيات في تحسن أداء التالميذ 
وتعمميم بالطريقة المناسبة مما دعي الباحثان إلى استثمار ىذه التقنية لتعمم الطالب ميارة الوثب 

 الثالثي .

 هدف البحث: 
التعرف عمى فاعمية استخدام البرمجية التعميمية في تعمم ميارة الوثب دف البحث إلى يي

 الثالثي لدرس التربية البدنية لتالميذ الصف األول متوسط.

 فروض البحث: 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبي ال توجد  -

 ثي.في تعمم ميارة الوثب الثال

فروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  ال توجد -
 في تعمم ميارة الوثب الثالثي.

دالة إحصائيًا بين نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة  قفرو  ال توجد -
 في تعمم ميارة الوثب الثالثي.

 -اإلطار النظري :
 -نولوجيا التعميم :تعريف تك

تكنولوجيا التعميم ىي عممية متكاممة تقوم عمى تطبيق ىيكل من العموم والمعرفة عن 
واستخدام مصادر تعمم بشرية وغير بشرية تؤكد نشاط المتعمم وفرديتو بمنيجية  اإلنسانيالتعمم 

 أسموب المنظومات لتحقيق األىداف التعميمية والتوصل لتعمم أكثر فاعمية .
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 ف اليونسكو :تعري
تكنولوجيا التعميم ىي منحنى نظامي لتصميم العممية التعميمية وتنفيذىا وتقويميا كميا 
تبعًا ألىداف محددة نابعة من نتائج األبحاث في مجال التعميم واإليصال البشري مستخدمة 

إلى تعل  الموارد البشرية وغير البشرية من أجل إكساب التعميم مزيدًا من الفعالية ) أو الوصول
 (90ص,  9009) زاىر ,  أفضل وأكثر فعالية (

 -أهمية تكنولوجيا التعميم في العممية التعميمية :
المغة       حيث تقوم الرسوم التوضيحية واألشكال بدور ميم في توضيح  : اإلدراك الحسي -

 المكتوبة 
 حيث تساعد التالميذ عمى إدراك األشياء وفيميا . الفهم : -
عد وسائل التكنولوجيا عمى التفكير المنظم لدى التالميذ ومواجية المشكالت تسا التفكير : -

 وحميا.
 إثارة الدافعية من األمور التي تصنعيا تكنولوجيا التعميم لممتعمم . الدافعية : -
 تنوع الخبرات لدى التالميذ . -

عى من الميم توظيف البرمجيات التعميمية وتفعيميا داخل الفصول والقاعات وىذا ما تس
      لو العديد من الجيات التعميمية في معظم الدول وتطبيقيو من خالل أساليب تربوية حديثة .

  22ص,  9009) زاىر , 

 -استخدام تكنولوجيا التعميم في المجال الرياضي :أهمية 
 المثالي لمميارة . األداءفاعمية التدريس عن طريق تقديم  -

 عممين .يساعد في التدريس ألعداد كبيرة من المت -

 مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين . -

 توفير الوقت والجيد بالنسبة لممعمم والمتعمم . -

عداد وتدريب معمم التربية الرياضية . -  تحسين كفاءة وا 

 ( . 29,  27, ص 9002.) السايح ,  األداءبناء التصور والتحميل الحركي لمميارة أو  -
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 -: البرمجية التعميمية
 Instructional) خل عمم تكنولوجيا التعميملمنظومة أدفي إطار أسموب ا

Technology  ) ًوأيضا  ( عممEducational Technology  الذي بو تم تجاوز مفيوم )
      الوسائل التعميمية , بحيث تعدد التسميات التي أطمقيا التربويون ليذه الوسائل ومن أبرز 

 -ىذه التسميات :

 Technologically Aided  )Programmed(م يتعممة لالوسائل التكنولوجية المبرمج -0

Learning ) ) 

 ( . Instructional Technologyالوسائل التكنولوجية التعميمية )  -9

 ( . Multi Medial Systemأو مايطمق عمييا )  ةالوسائط المتعدد -2

ولعل التسمية األخيرة ىي األعم واألكثر شمولية وىذه الوسائل تطورت مفاىيميا من 
لوسائل التعميمية القديمة إلى مفيوم التخطيط والتطبيق والتقويم المستمر لممواقف التعميمية ا

التربوية بحيث تتمكن ىذه المواقف من تحقيق أىدافيا المقررة آخذه في االعتبار جميع العناصر 
 Feed        والعمميات التي تحدث من أجل المخرجات المحددة مستخدما التغذية الراجعة

Back) . لتحديد مجاالت الضعف التي تحدث سواء في المدخالت أو العمميات )           (
 ( 22ص,  9009زاىر , 

 المحور الثاني : الوثب الثالثي 
 مفهوم الوثب الثالثي :

يعتبر الوثب الثالثي إحدى مسابقات الميدان في ألعاب القوى , وىي ميارة حركية تبدأ 
معرفة الواثب بالمراحل الفنية لممسابقة وقدرتو عمى تصور األداء باالقتراب وتنتيي باليبوط و 

عطاء  األمثل الصحيح قبل الدخول مباشرة في المنافسة يساىم في استدعاء اإلحساس باألداء وا 
المزيد من الدعم في الثقة بالنفس وزيادة الدافعية وبناء أنماط األداء االيجابي وتحقيق األىداف ) 

 . ( 8, ص 0997 ,أحمد 
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  -األهداف التربوية لموثب الثالثي :
, يًا وعقميًا ونفسيًا ,واجتماعياً تيدف التربية الحديثة إلى تربية النشئ تربية متكاممة جسم

فضاًل  ومسابقات الميدان والمضمار من الرياضيات األساسية التي تكسب الشباب المياقة البدنية 
 ,) أحمد         واإلطراء وروح التنافس الشريف إنيا تخمق في الفرد تحمل المسئولية والفرعية 

 ( . 22, ص 9000( , ) دليل المعمم ,  8, ص 0997

 -المراحل الفنية لموثب الثالثي :
 -مراحل :خمسة تقسيم األداء الفني لموثب الثالثي إلى  ويمكن

 -:مرحمة االقتراب  -2
 الوصول ألقصى سرعة وتييئة الجسم لالرتقاء . األهداف :

 :ص الفنية الخصائ
خطوات ) لممبتدئين (  00تتفاوت مسافة االقتراب تبعًا لمستوى األداء , فيي تتراوح بين  -

 خطوة ) لممتقدمين ( . 90وأكثر من 
 طريقة الجري مماثمة لمعدو . -
 تزيد السرعة باستمرار خالل مرحمة االقتراب . -
 يكون وضع القدم سريع ونشط مع تحريكو ألسفل ولمخمف . -
 مة مرحمة الحج -1

 أداء طيران منخفض لمسافة طويمة مع تقميل فقدان السرعة األفقية . األهداف :

 الخصائص الفنية :
 مرجحة فخذ الرجل الحرة إلى الوضع األفقي . -
 اتجاه االرتقاء يكون لألمام وليس ألعمى . -
 سحب الرجل الحرة لمخمف . -
 س القدم لألرض .سحب رجل االرتقاء لإلمام وألعمي ثم تمتد لألمام تمييدًا لمم  -
 يبقى الجذع عمى استقامتو . -
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 مرحمة الخطوة  -3
 الخصائص الفنية :

 يكون وضع القدم سريع ونشط مع تحريكو ألسفل ولمخمف . -
 تكون الرجل الحرة عمى كامل امتدادىا تقريبًا . -
 تستخدم المرجحة بالذراعين إن أمكن . -
 ( . 0يكون فخذ الرجل الحرة أعمي من الوضع األفقي )  -
 ( . 9د الرجل الحرة لألمام وألسفل ) تمت -
 ةمرحمة الوثب -4

 االرتقاء بقوة بزاوية ارتقاء مثمى . األهداف :

 الخصائص الفنية :
 وضع القدم بسرعة  ونشاط ألسفل ولمخمف . -
 رجل االرتكاز تكون مفرودة تقريبًا أثناء االرتقاء . -
 تستخدم حركة الذراعين إن أمكن . -
 يكون وضع الجسم مستقيمًا . -
 تستخدم طريقة التعمق أو الشراع في اليواء . -
 الرجمين تكون ممتدة بالكامل تقريبًا عند اليبوط . -
 الهبوط في الوثبة النهائية   -5

 اليبوط النيائي ممثل لميبوط في الوثب الطويل .
 الخصائص الفنية :

 يكون وضع الجسم مستقيمًا . -

                ( , 00, ص 0997تستخدم طريقة التعمق أو الشراع في اليواء .) احمد ,  -
       ( ,  222, ص 9002( , ) تطوير لمخدمات التعميمية , 080, ص 9009) زاىر , 

 ( 29, ص 9009) دليل المعمم , 
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 -الدراسات السابقة :
تعتبر الدراسات والبحوث السابقة ذات أىمية بالغة لما تتضمنو من حقائق ومعمومات وما 

تبر بمثابة الحصيمة العممية التي يستخدميا الباحثان والرؤية العممية توصمت إليو من نتائج تع
الصحيحة في إتباع الخطوات العممية والبحثية من ترتيب لألفكار , وكذلك لالسترشاد بالطرق 
المختمفة لممعالجات اإلحصائية , ولما كان الباحثان يتعرض بالدراسة لفاعمية استخدام البرمجية 

 ميارة الوثب الثالثي لتالميذ المرحمة المتوسطة . التعميمية في تعمم

فقد اىتم الباحثان بالدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية والتي أجريت في المجاالت 
يقوم             الرياضية األخرى ونظرًا الختالف توقيت إجراء ىذه الدراسات واألبحاث فسوف 

ىذه        من األحدث لألقدم وفما يمي عرض  الباحثان بعرضيا من خالل الترتيب التصاعدي
 الدراسات .

تأثير برنامج تعميمي بتقنية الفيديو التفاعمي إلى معرفة (  9002دراسة شعير ) وسعت 
عمى تعمم ميارة الركل بباطن القدم لمتالميذ بالمرحمة اإلعدادية واستخدام الباحثان المنيج 

برنامج التعميمي ساىم بطريقة إيجابية في تحسين التجريبي , وخمصت الدراسة إن استخدام ال
 الكرة بباطن القدم ألفراد المجموعة التجريبية . لمستوى األداء المياري لميارة رك

( دراسة بعنوان تأثير استخدام الرسوم المتحركة عمى تعمم ميارة  9002جري عثمان ) ا
تمميذ ( , بحيث  29البحث عمى ) الوثب الطويل لتالميذ المرحمة االبتدائية , واشتممت عينة 

إحصائيا لصالح      استخدم الباحثان المنيج التجريبي , وكانت أىم النتائج أن ىناك فروق دالة 
الطريقة           المجموعة التي استخدمت الرسوم المتحركة عن المجموعة التي استخدمت 

 التقميدية .

قة في مستوى التحصيل المعرفي ( أثر استخدام الوسائط الفائ 9002) يسريدراسة 
بالمممكة العربية السعودية البدنية والحركي لمادة التمرينات البدنية لدى طالب قسم التربية 

         , وأسفرت  ( طالبًا , وقد استخدم الباحثان المنيج التجريبي20واشتممت العينة عمى )
دنية بدرجات متباينة أكثر من األسموب في تنمية وتحسين القدرات الب النتائج في إسيام البرنامج 

 التقميدي .
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( التي ىدفت الدراسة إلى تصميم فيمم تعميمي باستخدام  9002وفي دراسة الغامدي ) 
الرسوم المتحركة لتعميم الميارات الحركية األساسية باستخدام المنيج التجريبي , وخمصت الدراسة 

األساسية باستخدام تكنولوجيا التعمم المتحركة عن  إلى التأثير اإليجابي لتعمم الميارات الحركية
 طريقة التدريس التقميدي .

( , وىدفت ىذه الدراسة التعرف عمى أثر استخدام 2008)  Vernadakis et alدراسة 
السمة ,  وسيمة تعميمية بواسطة الكمبيوتر والطريقة التقميدية , لتعمم ميارات التصويب في كرة

مشارك , وأظيرت النتائج إيجابية استخدام الوسيمة التعميمية بواسطة  (72وتكونت العينة من )
 الكمبيوتر عن طريقة التعميم التقميدي . 

فاعمية برنامج تعميمي بالوسائل  والتي ىدفت إلى(  9007ورمزي )  ,دراسة القنواتي
الثانوية . الفائقة في مستوى األداء واالنجاز الرقمي لمسابقة الوثب الثالثي لطالب المرحمة 

( طالب وقد كانت أىم النتائج 29الوصفي وتكونت عينة البحث من )واستخدم المنيج التجريبي 
بأن التدريس باستخدام البرنامج التعميمي كان لو األثر اإليجابي في تحسين وتعمم الميارات عن 

 طريقة التدريس التقميدي .

استخدام الحاسب اآللي عمى فاعمية برنامج تعميمي ب إلى( 9007دراسة عمر )وىدفت 
( تمميذ وتمميذة وكانت أىم النتائج أن استخدام 90ثب الطويل وتكونت العينة من )تعمم ميارة الو 

 الحاسب اآللي كان أكثر تأثيرًا عمى تعمم ميارة الوثب الطويل عن الطريقة التقميدية .

تعميمي مقترح  ( والتي كانت بعنوان تأثير برنامج9002عبد المطيف )و دراسة زغمول 
باستخدام أسموب الوسائط المتعددة عمى جوانب التعمم لميارة الوثب الطويل لتمميذات المرحمة 
الثانوية , وىدفت الدراسة عمى معرفة تأثير البرنامج التعميمي المقترح عمى التحصيل المعرفي 

ية لمتمميذات نحو ومستوى األداء المياري والرقمي لميارة الوثب الطويل واالنطباعات الوجدان
تمميذة ( واستخدام المنيج التجريبي , وكانت أىم  80الوسائط المتعددة وتكونت العينة من ) 

 النتائج إيجابية الوسائط المتعددة وتأثيرىا الفعال أفضل من األسموب التقميدي .
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قة ( أثر برنامج تعميمي باستخدام الييبرميديا عمى تعمم مساب 9000)   أسامةوفي دراسة 
الوثب العالي ىدفت الدراسة عمى تعمم مسابقة الوثب العالي بالطريقة الظيرية , وكذلك أثر 

التي        استخدام البرمجية عمى تعمم األداء المياري والتحصيل المعرفي , وكانت أىم النتائج
التحصيل و        توصل ليا الباحثان إيجابية البرمجية التعميمية في تعمم ميارة الوثب العالي 

 المعرفي .

طبيق تقنيات الوسائط المتعددة في والتي ىدفت إلى ت(  9000دراسة زواكسي واي ) 
( طالب من طالب كمية  22تدريس التربية الرياضية بمساعدة تقنيات الكمبيوتر وشممت العينة ) 

بية البدنية التربية الرياضية وكانت نتائجيا بأن تطبيق تقنيات الوسائط المتعددة في تدريس التر 
الرياضية استطاعت إعادة تشكيل مفاىيم ومقاييس التعمم بغرض جعل الطالب يقبمون عدد كبير 

 من المفاىيم من خالل حواسيم الخمس. 

أدارك  والتي ىدفت إلىPadfield&Wilkion  (2000  ) دراسة بادفميدوويمكون
والتي تستيدف إلى الكشف عن  الطالب الستخدام ميارات برامج الكمبيوتر في التربية الرياضية

( طالبة 20مدى أدارك ومالحظة الطالب لبرامج الكمبيوتر في التربية الرياضية وكانت العينة )
من السنوات الدراسية المختمفة بالكمية وكانت النتائج بأن الوسائل المتعددة لبرامج الكمبيوتر يمكن 

لمتعممين أن يأخذوا في االعتبار استخداميا أن تخمق بيئة أكثر فاعمية لمتعميم وعمى المعممين وا
 ليذا الغرض .

 -التعميق عمى الدراسات السابقة :
نجد أنيا ىدفت جميعًا إلى التعرف عمى  واألجنبيةمن خالل استعراض الدراسات العربية 

استخدام التقنية ومنيا البرمجية التعميمية في تعميم بعض الميارات في التربية البدنية سواء في 
( أو في كرة القدم  2008)   Vernadakis et alلعاب جماعية في كرة السمة كما في دراسة أ

( وكذلك ميارات ومسابقات فردية كمسابقة الوثب العالي كما في  9002كما في دراسة شعير ) 
( ومسابقة الوثب  9007( أو الوثب الطويل كما في دراسة عمر ) 9000دراسة أسامة ) 

( وتتميز الدراسات السابقة  9007ع الدراسة كما في دراسة القنواتي ورمزي ) الثالثي وىو موضو 
جميعيا المنيج التجريبي في  واستخدمت 9002إلى عام  9000بأنيا متعاقبة زمنيًا من عام 

عينات البحث من ناحية العدد والعمر والجنس وذلك حسب طبيعة  واختمفتتطبيق الدراسة 
 الدراسة .
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وفاعمية التقنية حيث  استخداملمدراسات السابقة من حيث  امتدادلية فيي أما الدراسة الحا
 اتفقتاستخدم الباحثان في ىذه الدراسة البرمجية التعميمية في تعمم ميارة الوثب الثالثي وقد 

جميع الدراسات ومنيا الدراسة الحالية أن تعمم الميارات في التربية البدنية عن طريق التقنيات 
 نيا البرمجية التعميمية ليا األثر اإليجابي وتتفوق عمى األسموب التقميدي في التعمم .التعميمية وم

 -البحث:إجراءات 

 منهج البحث:

وقد استعان , التجريبي وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث شبو الباحثان المنيج ماستخد
تبعًا القياس القبمي التجريبي ذو المجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة م شبو بالتصميم

 البعدي لممجموعتين.

 مجتمع البحث:

 المقداد بن عمروبمدرسة  تالميذ الصف األول متوسط جميع البحث عمى مجتمعيشتمل 
 ىـ. 0228 – 0227بتبوك لسجالت العام الدراسي المتوسطة 

 عينة البحث:

ألول متوسط تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية بحيث وقع االختيار عمى الصف ا
( طالبًا بحيث تم تقسيميم إلى مجموعتين متساويتين في العدد عمى 20) أ , ب ( وكان عددىم )

 النحو التالي:

( طالبًا لممجموعة الضابطة وقد تم تحديد المدرسة 20( طالبًا لممجموعة التجريبية, و)20)
 ( 0. مرفق رقم ) بخطاب رسمي مرسل من جامعة الممك سعود إلى إدارة تعميم منطقة تبوك 

 تجانس عينة البحث:
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ىـ . والجدول التالي 2/0228/  97تم إجراء التجانس عمى عينة البحث بتاريخ :
 يوضح ىذا التجانس.

 (2جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء لتجانس عينة البحث في المتغيرات 
 البدنية والمهارية

وحدة  متغيرات البحث م
 القياس

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 التواء معياري

 90.202 0.702 8.092 ثانية م 20عدو  0

 0.020 0.092 0.222 متر الوثب العريض من الثبات 9

 0.072 9.282 00.229 سم اختبار الوثب العمودي 2

 0.928 0.220 0.982 متر ميارة الوثب الثالثي 2

يرات البحث البدنية والميارية من حيث المتوسط يوضح الجدول البيانات والوصفية لمتغ

الحسابي واالنحراف المعياري وااللتواء, وقد جاءت نتائج االنحراف المعياري جميعيا بقيم أقل 

من المتوسط الحسابي لجميع المتغيرات مما يشير إلى اعتدالية البيانات, كما تراوحت قيم االلتواء 

 ة البحث.( مما يدل عمى تجانس عين2-, 2بين )+

 تكافؤ مجموعتي البحث:

قام الباحثان بتكافؤ مجموعتي البحث في متغيرات البحث البدنية والميارية, والجدول  ثم

 التالي يوضح ذلك.

 (1جدول رقم )
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داللة الفروق باستخدام اختبار " ت " بين مجموعتي البحث في االختبارات القبمية 
 لمتغيرات البحث البدنية والمهارية

ات متغير  م
 البحث

وحدة 
 القياس

قيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة "ت"

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.222 0.970 0.782 8.009 0.228 8.027 ثانية م 20عدو  0

9 
الوثب 
العريض 
 من الثبات

 0.229 0.922 0.088 0.222 0.097 0.299 متر

2 
اختبار 
الوثب 
 العمودي

 0.972 0.002 9.920 00.920 9.702 00.827 سم

2 
ميارة 
الوثب 
 الثالثي

 0.980 0.099 0.299 0.772 0.202 0.082 متر

 (α≤0.00**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (α≤0.02*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تجريبية يوضح الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائية بين مجموعتي البحث ال
والضابطة في االختبارات القبمية لمتغيرات البحث البدنية والميارية, مما يشير إلى تكافؤ 

 المجموعتين في تمك المتغيرات, والرسم البياني التالي يوضح ذلك.
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 (2شكل رقم )

ة والضابطة في المتوسطات الحسابية لمقياسات القبمية بين مجموعتي البحث التجريبي
 االختبارات القبمية لمتغيرات البحث البدنية والمهارية

 صدق االختبارات:

م, الوثب  20قام الباحثان بعرض متغيرات البحث البدنية والميارية والمتمثمة في )عدو 

العريض من الثبات, اختبار الوثب العمودي, ميارة الوثب الثالثي( عمى مجموعة من المحكمين 

جال التربية الرياضية وأعضاء ىيئة تدريس في التربية البدنية بجامعة الممك سعود خبراء في م

وجامعة طيبة وجامعة تبوك, وذلك لتأكيد بأن ىذه االختبارات تقيس ما وضعت ألجمو ومناسبتيا 

%, ثم استخدم 82لممرحمة التعميمية والعمرية لعينة البحث, وقد اتفق المحكمون عمى ذلك بنسبة 

 الصدق الذاتي لتأكيد الصدق إحصائيًا عمى تمك االختبارات الباحثان

 ويتم الصدق الذاتي باستخدام الجذر التربيعي لمثبات والجدول التالي يوضح ذلك.
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 (3جدول رقم )

 الصدق الذاتي لمتغيرات البحث البدنية والمهارية

 الصدق الذاتي الثبات وحدة القياس متغيرات البحث م

 0.722 0.279 ثانية م 20عدو  0

 0.972 0.929 متر الوثب العريض من الثبات 9

 0.982 0.927 سم اختبار الوثب العمودي 2

 0.922 0.872 متر ميارة الوثب الثالثي 2

يوضح الجدول قيم الصدق الذاتي لمتغيرات البحث البدنية والميارية والتي تراوحت بين 

 ك المتغيرات.( وتعد تمك القيم قيم صدق عالية لت0.982, 0.722)

 ثبات االختبارات:

االختبار لمتغيرات البحث البدنية  ةقام الباحثان بإيجاد ثبات االختبارات بطريقة إعاد

م, الوثب العريض من الثبات, اختبار الوثب العمودي, ميارة  20والميارية والمتمثمة في )عدو 

ف األول المتوسط من الوثب الثالثي( وذلك بقياس االختبارات عمى مجموعة من طالب الص

بين القياس األول        ( طالبًا ثم إيجاد العالقة 02مجتمع البحث وخارج عينة البحث عددىم )

 القياس الثاني الذي تم قياسو بعد أسبوع من القياس األول والجدول التالي يوضح ذلك.

 (4جدول رقم )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسورب    –عاشز  العذد ال  -  33 جمللذ ا      663

 
 

 

بار لمتغيرات البحث البدنية ثبات االختبارات باستخدام معادلة بيرسون بطريقة إعادة االخت
 والمهارية

 م
متغيرات 
 البحث

وحدة 
 القياس

قيمة  المجموعة الضابطة القياس األول
 "ت"

 الداللة
 انحراف متوسط انحراف متوسط

 *0.092 0.279 0.220 8.087 0.229 8.097 ثانية م 20عدو  0

9 
الوثب 
العريض 
 من الثبات

 **0.000 0.929 0.909 0.222 0.098 0.297 متر

2 
اختبار 
الوثب 
 العمودي

 **0.000 0.927 9.229 00.900 9.820 00.027 سم

2 
ميارة 
الوثب 
 الثالثي

 **0.000 0.872 0.020 0.227 0.028 0.900 متر

 (α≤0.00**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (α≤0.02*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

م وجود عالقة دالة إحصائية بين القياسين األول والثاني لمتغيرات يوضح الجدول عد
 البحث البدنية والميارية, مما يشير إلى ثبات تمك االختبارات قيد البحث.

وبعد أن تأكد الباحثان من صدق وثبات تمك المتغيرات قام بتطبيق البرمجة التعميمية 
 ية والطريقة التقميدية عمى العينة الضابطة.لتعميم ميارة الوثب الثالثي عمى المجموعة التجريب

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رستاميتر لقياس الطول. - ميزان دقيق لقياس الوزن  -
 ساعة إيقاف. - شريط قياس. -
 لوحة ارتقاء لموثب.  - صافرة, أعالم ممونة. -
 كاميرا لمتصوير. - حفرة الوثب. -
  أجيزة كمبيوتر. -

 المستخدمة:  االختبارات البدنية
 م(. 20السرعة االنتقالية )عدو 

 القدرة العضمية لمرجمين في الوثب لألمام )الوثب العريض من الثبات(.
 القدرة العضمية لمرجمين )اختبار الوثب العمودي( .

 مالحظة :
  تم اختيار مدرسة المقداد بن عمر المتوسطة وذلك لتوفر جميع المتطمبات الالزمة إلنجاح

 ىذا البحث.
  تم اختيار البرمجية التعميمية من موقع الجامعة الرئيسي لمقرر تقنية المعمومات واالتصال

( لمدكتور راشد بن محمد الجساس لمطالب محمد بن حسن  282في التربية البدنية ) نيج 
الشيري وماىر بن خميل الجري وسعد بن عبد العزيز عبد السالم , وقد تم تحكيم ىذه 

 كاترة متخصصين في المجال .البرمجية من قبل د
 الدراسات االستطالعية: 

 الدراسة االستطالعية األولى: 
ىـ واليدف تجريب البرنامج في صورتو األولية 0228/  2/  97يوم األحد الموافق : 

 والتعرف عمى وضوح المادة العممية .
 الدراسة االستطالعية الثانية:

الختبارات البدنية المستخدمة في التجانس قام الباحثان بإجراء المعامالت العممية ل 
 ىـ.0228/  2/  99والتكافؤ من صدق وثبات االختبار يوم الثالثاء الموافق :

 الدراسة األساسية:
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 القياس القبمي:
 تنفيذ التجربة:

ىـ حتى يوم األحد  0228/  7/    09تمت التجربة األساسية يوم األحد الموافق:  
( حصة أسبوعيًا وكان زمن تطبيق  0ـ لمدة ثالث أسابيع  بواقع ) ى0228/  8/   2الموافق :  

 دقيقة ( . 22الوحدة التعميمية ) 

 ىـ .0228/   8/   2تم إجراء القياس البعدي يوم الثالثاء الموافق:   

 بحيث يقوم الطالب بأداء ثالث محاوالت في كل قياس ويتم اختيار أفضل محاولة.

 مة: األساليب اإلحصائية المستخد
 استخدم الباحثان المعالجات اإلحصائية التالية:

المتوسط الحسابي )س(, االنحراف المعياري )ع( , معامل االلتواء, النسب المئوية , 
لكل       معامل االرتباط بيرسون , اختبار ت لمعينات المستقمة , اختبار ت لمعينات المرتبطة 

 مجموعة (

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:
ل الباحثان في ىذا الجانب عرض نتائج البحث والتي توصل إلييا بتحميل استجابات يتناو 

 العينة لالختبارات التي طبقت عمييم, وذلك لمتحقق من قروض البحث التالية

 الفرض األول: 
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والذي ينص عمى " ال توجد 

 ."ي في تعمم مهارة الوثب الثالثيوالبعدي لممجموعة التجريب

وقام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض األول باستخدام اختبار " ت " إليجاد داللة 
الفروق بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في تعمم ميارة الوثب الثالثي, والجدول 

 التالي يوضح ذلك.

 (5جدول رقم )



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   
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" ت " بين القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة داللة الفروق باستخدام اختبار 
 التجريبية فيتعمم مهارة الوثب الثالث باستخدام البرمجة التعميمية

 متغيرات البحث م
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
 الداللة قيمة "ت"

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 **0.000 7.880- 0.9002 2.207 0.202 0.082 متر ميارة الوثب الثالثي 0

 (α≤0.00**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (α≤0.02*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

يوضح الجدول وجود فروق دالة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة 
 القياس البعدي. التعميمية, ولصالح  التجريبية في تعمم ميارة الوثب الثالث باستخدام البرمجة

فروق دالة وبيذه النتيجة ال يتحقق صحة الفرض األول والذي ينص عمى " ال توجد 
إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبي في تعمم ميارة الوثب 

 .", ويرضى بالفرض البديل والذي ينص عمى:الثالثي

ة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة فروق دال" توجد 
 ولصالح القياس البعدي." في تعمم ميارة الوثب الثالثي ةالتجريبي

ويرجع الباحثان ىذه النتيجة لصالح القياس البعدي بأن المجموعة التي خضعت 
(  9002الخميفة )  الستخدام البرمجية التعميمية كان لو األثر االيجابي في ذلك حيث يؤكد

( بأن زيادة االنتباه وتثبت المعمومة في ذىن الطالب يساعد عمى تحقيق  9002وكذلك يونس ) 
 األىداف التعميمية ويساعد عمى استرجاع المعمومة .

عبد المطيف و دراسة زغمول , و م ( 9000)   واتفقت تمك النتائج مع دراسة كل من أسامة
, ودراسة م (9007ورمزي ) , دراسة القنواتي, و (م9007دراسة عمر ) , و م(9002) 

Vernadakis et al  (9008 ( ودراسة الغامدي ,)ودراسة 9002م ,) عثمان م         (
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استخدام البرمجة إيجابية التي أكدت جميعيا عمى  م (9002دراسة شعير ) , و م (9002
 .وتأثيرىا الفعال أفضل من األسموب التقميدي التعميمية

 ثاني: الفرض ال
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والذي ينص عمى " ال توجد 

 ."في تعمم مهارة الوثب الثالثي ضابطةوالبعدي لممجموعة ال

وقام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض األول باستخدام اختبار " ت " إليجاد داللة 
لضابطة في تعمم ميارة الوثب الثالثي, والجدول الفروق بين القياس القبمي والبعدي لممجموعة ا

 التالي يوضح ذلك.

 (6جدول رقم )

داللة الفروق باستخدام اختبار " ت " بين القياس القبمي والقياس البعدي لممجموعة 
 الضابطة في تعمم مهارة الوثب الثالث باستخدام الطريقة التقميدية

 متغيرات البحث م
وحدة 
 القياس

 لقياس البعديا القياس القبمي
 الداللة قيمة "ت"

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 0.022 9.009- 0.209 0.229 0.299 0.772 متر ميارة الوثب الثالثي 0

 (α≤0.00**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 (α≤0.02*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي يوضح الجدول عدم وجود فروق دالة 
 لممجموعة الضابطة في تعمم ميارة الوثب الثالث باستخدام الطريقة التقميدية.

فروق دالة وبيذه النتيجة يتحقق صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى " ال توجد 

         م ميارةفي تعم ضابطةإحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة ال

 .".الوثب الثالثي



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويعزي الباحثان ىذه النتيجة بأن محدودية الوسائل التعميمية ال تمبي احتياجات التعميم 

( فالتدريس الفاعل ىو الذي يحدث األثر  9009والتدريب الرياضي وىذا ما أكده الخولي ) 

التي  يف كل اإلمكانات ( بأن توظ 9002االيجابي لممتعمم والعكس صحيح , وقد ذكر عطية ) 

يجا بالطرق       بية من التدريس تساعد عمى عممية التعمم تجعل من الطالب أكثر تفاعل وا 

 .التقميدية

عبد المطيف ) و دراسة زغمول , و ( 9000)   واتفقت تمك النتائج مع دراسة كل من أسامة
 Vernadakisاسة , ودر ( 9007ورمزي ) , دراسة القنواتي, و (9007دراسة عمر ) , و (9002

et al  (9008 ( ودراسة الغامدي ,)ودراسة 9002 ,) دراسة شعير ) , و م (9002عثمان ) م
وتأثيرىا الفعال أفضل من  استخدام البرمجة التعميميةإيجابية التي أكدت جميعيا عمى  م (9002

 . األسموب التقميدي

 الفرض الثالث: 

بين نتائج القياسين البعديين  دالة إحصائياً  قفرو والذي ينص عمى " ال توجد

 ."لممجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم مهارة الوثب الثالثي

وقام الباحثان بالتحقق من صحة الفرض الثالث باستخدام اختبار " ت " إليجاد داللة 
بين نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم ميارة الوثب الفروق 

 , والجدول التالي يوضح ذلك.ثيالثال

 (7جدول رقم )

نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية داللة الفروق باستخدام اختبار " ت " بين 
 .والضابطة في تعمم مهارة الوثب الثالثي
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وحدة  متغيرات البحث م
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الداللة قيمة "ت"

 انحراف متوسط انحراف متوسط

 **0.000 7.009 0.209 0.229 0.9002 2.207 متر ميارة الوثب الثالثي 0

 (α≤0.00**  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 (α≤0.02*   ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عتين نتائج القياسين البعديين لممجمو يوضح الجدول وجود فروق دالة إحصائية بين 
 , ولصالح المجموعة التجريبية.التجريبية والضابطة في تعمم ميارة الوثب الثالثي

دالة  قفرو  وبيذه النتيجة ال يتحقق صحة الفرض الثالث والذي ينص عمى " ال توجد
إحصائيًا بين نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في تعمم ميارة الوثب 

 ى بالفرض البديل والذي ينص عمى:.", ويرضالثالثي

دالة إحصائيًا بين نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة  قفرو  " توجد
 , ولصالح المجموعة التجريبية."في تعمم ميارة الوثب الثالثي

ويذكر الباحثان بأن تفوق المجموعة التجريبية يرجع إلى أن استخدام البرمجية التعميمية 
التدريس ليا قيمة كبيرة بحيث يمكن عن طريقيا إشراك أكثر من حاسة في إيصال الخبرات  في

ثارة اىتمامو وتشويقو إلى التعمم وىذا يتفق مع ما ذكره  إلى الطالب وبالتالي إشباع حاجاتو وا 
( إنو كل ما أمكن إشراك أكثر من حاسة في دراسة فكرة أو  9002( ويونس )  9002عامر ) 
ينة كمما كان ذلك أدعى إلى سرعة التعمم واكتساب خبره أوسع عن تمك الميارة وبالتالي ميارة مع

تكوين الصورة الذىنية لمميارات التي يشاىدونيا بصورة أفضل وأعمق من األسموب التقميدي 
 المتبع .

عبد و دراسة زغمول , و م ( 9000)   واتفقت تمك النتائج أيضًا مع دراسة كل من أسامة
, ودراسة م (9007ورمزي ) , دراسة القنواتي, و م(9007دراسة عمر ) , و م(9002 المطيف )

Vernadakis et al  (9008 ( ودراسة الغامدي ,)ودراسة 9002م ,) عثمان م        (



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   
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استخدام البرمجة إيجابية التي أكدت جميعيا عمى  م (9002دراسة شعير ) , و م (9002
 .األسموب التقميديوتأثيرىا الفعال أفضل من  التعميمية

 أهم النتائج
بعد أن استعرض الباحثان عرض نتائج البحث ومناقشتها يتناول أهم النتائج التي 

 توصل إلها البحث:

فروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبي في توجد  -
 ولصالح القياس البعدي. تعمم ميارة الوثب الثالثي

 ضابطةفروق دالة إحصائيًا بين متوسط نتائج القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الوجد ال ت -
 .في تعمم ميارة الوثب الثالثي

دالة إحصائيًا بين نتائج القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في  قفرو  توجد -
 , ولصالح المجموعة التجريبية.تعمم ميارة الوثب الثالثي
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 التوصيات

 بعد أن استعرض أهم النتائج التي توصل إلها البحث يوصي بالتوصيات التالية:

استخدام البرمجيات التعميمية في مختمفة الميارات الرياضية المقررة عمى طالب الصف  -

 األول المتوسط في منيج التربية الرياضية.

 تطبيق البرمجيات التعميمية في مختمف المراحل التعميمية. -

 يات التعميمية في بيئات تعميمية مختمفة بالمممكة العربية السعودية .تطبيق البرمج -

إقامة دورات تدريبية لمعممي التربية البدنية يتعرف من خالليا عمى كيفية التعامل مع  -

 الوسائط التعميمية واستخداميا في تعمم الميارات الحركية .

 



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 7102ديسورب    –عاشز  العذد ال  -  33 جمللذ ا      633

 

 المراجع 
. جامعة الممك  لتربية البدنية والرياضةالتدريس في ام ( . 9009البساطي , أمر اهلل ) 

 . (سعود)النشر العممي

  . . دار الكتاب , القاىرةالتكنولوجيا التعميمية والمعموماتية م ( .  9000مد ) ـالحيمة , مح

 . . مكتبة الرشد المدخل إلى المناهج وطرق التدريسم ( . 9002الخميفة , حسن ) 

 . . دار الفكر العربي االتعميم والتدريب الرياضيتكنولوجيم ( . 9009الخولي , أمين ) 

استخدام الرسوم المتحركة في تعميم الميارات الحركية األساسية م (. 9002الغامدي , إبراىيم ) 
 ماجستير رسالة,  بالباحة االبتدائية المرحمة لتالميذ البدنية بدرس التربية

  .الباحة جامعة,  التربية كمية,  منشورة
فاعمية برنامج تعميمي بالوسائل الفائقة في م ( . 9007حامد , ورمزي محمـد )  القنواتي ,

 المرحمة لطالب الثالثي الوثب لمسابقة الرقمي مستوى األداء واإلنجاز
   . الزقازيق جامعة التربية كمية,  منشورة دكتواره رسالة,  الثانوية

, دار الفكر العربي ,  لميدانسباقات المضمار ومسابقات ام ( . 0997بسطويسي , أحمد ) 
 . القاىرة

. مركز الكتاب    ميكانيكية وتدريس مسابقات العاب القوىم (. 9009زاىر , عبد الرحمن ) 
 .لمنشر , القاىرة

م ( . تأثير برنامج تعميمي مقترح باستخدام أسموب الوسائط 9002زغمول , وعبد المطيف ) 
 المرحمة لتمميذات الطويل الوثب لميارة التعمم جوانبالمتعددة عمى 

 الرياضية التربية كمية,  29 العدد,  وتطبيقات نظريات مجمة,  الثانوية
 . اإلسكندرية بجامعة,  لمبنين

دارة مسابقات العاب القوى . الرياض9002شركة تطوير لمخدمات التعميمية )   . م ( . تدريب وا 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسورب    –عاشز  العذد ال  -  33 جمللذ ا      633

 
 

 

نية الفيديو التفاعمي عمى تعمم ميارة ركل م ( . تأثير برنامج تعميمي بتق9002شعير , إبراىيم ) 
 لعموم العممية المجمة.  اإلعدادية المرحمة التالميذ القدمالكرة بباطن 

 .92 العدد,  مصر – والرياضة البدنية التربية
. مؤسسة طيبة لمنشر تكنولوجيا التعمم والوسائل التعميمية م ( . 9002عامر , طارق ) 

 . والتوزيع . القاىرة

م  (. أثر برنامج تعميمي باستخدام الييبرميديا عمى تعمم مسابقة 9000لعزيز , أسامة ) عبد ا
 التربية كمية, منشورة غير ماجستير رسالة,  لممبتدئينالوثب العالي 

 . المينا جامعة,  لمبنين الرياضية
لطويل تأثير استخدام الرسوم المتحركة عمى تعمم ميارة الوثب ام ( . 9002عثمان , السيد ) 

   . مصر,  الرياضية التربية كمية,  االبتدائية لتالميذ المرحمة
. دار المناىج لمنشر والتوزيع  المناهج الحديثة وطرائق التدريسم ( . 9002عطية , محسن ) 

 . . عمان

أثر برنامج تعميمي باستخدام الحاسب اآللي عمى ميارة تعمم الوثب م ( . 9007عمر , أسامة ) 
 الطويل 

, رسالة ماجستير , تساب الجانب المعرفي لتالميذ الصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي واك
  . كمية التربية الرياضية لمبنين , جامعة اإلسكندرية

مصر , العدد  –المجمة العممية لعموم التربية البدنية والرياضة  م ( .9002مد  , يسري ) ـمح
99 . 

. دار الوفاء  لوجيا إعداد وتأهيل معمم التربية الرياضيةتكنو م ( . 9002صطفى , السائح ) م
 . لمطباعة والنشر , اإلسكندرية

. عمان , دار غيداء لمنشر تكنولوجيا التعميم وحوسبة التعميم م ( . 9000مصطفى غردعمر ) 
 . والتوزيع

  . م ( . دليل المعمم لمتربية البدنية 9002وزارة التربية والتعميم ) 

  . . مكتبة المتني . الدمامالوسائط المتعددة وتطبيقاتها التربوية م ( . 9002) يونس , سعد 



 جيالن بن أحمد مجممي /أ   فاعمية استخدام البرمجية التعميمية 
 د/ أحمد بن زيد آل مسعد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 7102ديسورب    –عاشز  العذد ال  -  33 جمللذ ا      633

 

Maynard join . ( 2007 ) . Animation graphics in learning some of  hand 

dall skills , R (ED) in mealeesevol , 15 , oxford 

intellect.     

Padifeld, Pennington &Willkson . ( 2000 ) Student of using skills 

software in Physical Education , joperdvol 71, No . 6 .  

Stan Hay ward . ( 2005 ) . computer & animation to learn a motivation 

skills for children in Pary school PH , Degree vol ,         

x1 No.11. 

Vernadakis Nicholas . ( 2008 ) . student attitude and learning outcomes of 

multimedia Computer – assisted versus traditional in 

basketball , EducInfTechnol 13 : 167-183 . 

Zhou X-Y . ( 2000 ) Research on application of Multimedia call 

technique in physical education teaching , journal of 

Being University Education . 

 

 

 

 

 

 

 


