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 تأثير برنامج تعليمي باستخدام الفيديو التفاعلي في جوانب تعلم بعض مهارات الجمباز
 لدي التالميذ الصم والبكم 

 )*(أ.م.د/ رضــا سعــد يسن 

ومعرفا  تايريرف فاي نوانال تعلام بعاض : يهدف البحث إلى بناء برنامج تعليمي للفيديو التفااللي ملخص
مهاااارال النمبااااز لاااد  الت مياااذ اللااام والااابنم بالحلمااا  ايولاااى مااان التعلااايم اي ا اااي  و اااد ا ااات دمل 

الماانهج التنريبااي وذلااك لمنا ااب  لطبيعاا  الدرا اا   والااتمل منتمااذ البحااث للااى ت ميااذ اللااف  الباحثةة 
 ان   24-23ي والاذ  يتاراوع لمارام الزمناي باين  الرامن االبتدائي بالحلم  ايولاى مان التعلايم اي ا ا

   وتاااام ا تيااااار ليناااا  البحااااث 3127-3126  تلميااااذ وتلميااااذا للعااااام النااااامعي  39والبااااالد لااااددام  
  تلميااذ وتلمياذا رام تم اايمها إلاى منمااولتين   31بالطريما  العمديا  ماان منتماذ البحاث والبااالد لادداا  

ليهاا البرناامج التعليماي للفياديو التفااللي  منمولا   اابط    تلميذ وتلميذا يطبق ل21تنريبي   وامها  
  تلميذ وتلميذا يطباق لليهاا البرناامج التملياد  اللارع واداء النماوذع فاي تعلام المهاارال  ياد 21 وامها  

  تلميااذ 31  الباحثةة البحااث حيااث يمااوم المعلاام باللاارع بلواا  االلااارا والهناااء االلاابعي  و ااد ا ااتعانل 
نتماااذ الدرا ااا  و اااارع العينااا  اي ا اااي  وتحمااال نفاااس  لاااائص العينااا  اي ا اااي  وتلميااذا مااان نفاااس م

  تلميذ وتلميذا متنرر غياابهم والويار  اادرين للاى ايداء  6إلنراء الدرا   اال تط لي  بعد ا تبعاد  
 ونانل اام النتائج: 

يااذ اللاام إن ا اات دام برنااامج الفيااديو التفاااللي لنااد اداء بعااض مهااارال النمباااز لااد  الت م -
والاابنم اد  إلااى تح اان فااي م ااتو  ايداء المهااار  والتحلاايل المعرفااي للمهااارال  يااد البحااث 
لاااد  الت مياااذ  وناااذا اال اااتفادا مااان الو اااائل التعليميااا  التننولونياااا واللاااور والر اااومال فاااي 

 توليل بيئال تعليمي  اف ل للت ميذ مما اد  إلى التيرير في نوانل التعلم الر ر   

  التمليديااااا   اللااااارع واداء النماااااوذع  ادل إلاااااى تح ااااان فاااااي م اااااتو  ايداء المهاااااار  الطريمااااا -
 والتحليل المعرفي لد  الت ميذ اللم والبنم للمهارال  يد البحث  

Effects of an Educational Program with Interactive Video on Learning 

Some Gymnastics Skills for Female Deaf and Dump Students  

                                                 
 نامع  طنطا  –والعروض الريا ي  بنلي  التربي  الريا ي   يم الد بم م النمباز والتمرينال والتعبير الحرنالا تاذ النمباز  )*(



 

114 

 

  

Dr. Reda Saad Yassen
)*(

 

 The current research aimed to design a educational program using 

interactive video and to identify its effects on learning some gymnastics 

skills for female deaf and dump students of the first stage of basic education. 

The researcher used the experimental approach (two-group design) with pre- 

and post- measurements. Research community included (28) female students 

(12-13 years) during the academic year 2015-2016. Main sample included 

(20) students divided into two equivalent groups (experimental = control = 

10). Another (20) students were recruited as a pilot sample while (5) students 

were excluded for non-punctuality or inability to perform. The experimental 

group used the recommended interactive video program while the control 

group used the regular (instruction and model) program. Results indicated 

that:  

- Interactive video program had positive effects on improving the 

technical performance level and cognitive acquisition of the 

experimental group as it used modern technology, photos and 

diagrams to provide students with educational data. This improves the 

three aspects of learning.  

- The regular (instruction and model) program improved the technical 

performance level and cognitive acquisition of the control group.  

 البحث: مقدمة ومشكلة 

مااااد  رلايتاااا  يبنائاااا  بلااااف  لاماااا  المنتمعااااال يماااااس التماااادم فااااي ا  بيئاااا  او منتمااااذ ماااان  
الااذ  وذوياالحتيانااال  اإللا ااال  بلااف   الاا   حتااي يلاابع اااذا الفاارد ل ااوا  نااافذ فااي المنتمااذ 

 في   يعيش 

 والتاي تتاراوع (Hearing Impairment)وتعتبر اإللا   ال ميع  إحاد  اإللا اال الح اي    
بين ال عف ال معي اللديد ندا  وال عف ال امعي الب ايط مماا ياإد  إلاى ا اتحال  النطاق ولادم فهام 

     55  ص3124الن م المنطوق  وتول واللواف  

                                                 
 * 

Assistant professor of gymnastics – Department of Gymnastics, Exercises, Motor Expression and 

Parades – Faculty of Physical Education – Tanta University. 
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وال ريااال ان ال ااامذ والبلااار مااان ااااام ادوال التعلااايم وااااو ماااا ا اااررف ال اااالق العظااايم  ااابحان   
انعام ا   ابحان  وتعاالى للاى الفارد بمنمولا  مان     فلماد89وتعالي في  ولا   اورا النحال ا يا  ر ام  

الحواس لم الدت  للى إدراك وفهم ما يحيط ب  وما يادور مان حولا   فعنادما يفماد الفارد حا ا  ال امذ  
يلبع االلتماد اينبر للى حا   البلر في التعليم وتولايل المعلوما  واي اا  االاتماام بنال ا االيل 

     9  8  ص ص3114التعلم البلر   لبد الوفار  

وال لااك ان التطلااذ إلااى إلااداد ل ااو نااافذ فااي المنتمااذ ونياال  ااادر للااى تنمياا  وتطااوير المنتمااذ ال 
  نمياذ ايفاراد  الت مياذ  اي اوياء او ذو  تايتحمق اال من   ل نظام تعليمي متطاور يحمال باين طيا

لمعااق  اميعا  الماادر للاى االحتيانال ال الا   ومان باين ذو  االحتياناال ال الا  توناد فئا  الفارد ا
     2  ص3114التعلم بل والتوفق إذا اح ن تونيهي  وتعليمي   محمد  لطا ا   

فلمااد الاابحل الرااورا التننولونياا  الحديراا  مااد    اامااا  فااي لمليتااي التعلاايم والااتعلم  نمااا الاابع العلاار 
ى لاتماا  ان ينااون متنااددا  الااذ  نعاايش فياا  يت اام بااالتطبيق العملااي  والاابع المااائم بالتاادريس يحماال للاا

با اااتمرار وان ي ااات دم ا اااتراتينيال ممترحااا  حتاااي يرتماااي بالعمليااا  التعليميااا  وينعااال المتعلماااين انرااار 
فاللي  وتناول مما يإد  إلى  رل  التعلم في ا  و ل وفي ا  منان وبي ال منهاود ومرالااا للفاروق 

نااان ذلااك لا ااوياء او لااذو  االحتيانااال الفردياا  بااين المتعلمااين وال ااروع ماان الموالاال الناماادا  ااواء ا
     21  ص3113ال ال   محمود ومحروس  

فلمااد اتنهاال لمااول للماااء التربياا  الريا ااي  والباااحرين إلااى البحااث فااي توظيااف تننولونيااا التعلاايم فااي 
تولاايل المعلوماا  إلااى المعااا ين بنميااذ فئاااتهم وتااوفير و ااائل تننولونياا  وطاارق وا اااليل متنولاا  فااي 

فوندوا ان الفيديو التفاللي احد الم تحدرال التي ت ات دم لتماديم المعاارف والمعلوماال  وياتم  التدريس 
ماان   لهااا لاارض اللااورا ماان  اا ل لالاا  لاارض تعماال نوحاادا متناملاا   تتنااون نهاااز حا اااول 

     55  ص:311وو يل  إد ال لللور والر مال والمعلومال  مازن  

م المعلومال بعدا الانال فهاو يمادمها با ات دام لمطاال الفياديو  وي تطيذ الفيديو التفاللي لرض وتمدي
  :27  ص ص3121لباااد الحمياااد   واإلطاااارال الرابتااا  ماااذ ملااااحبتها لنلاااوص ور اااوم للعااارض 

281     
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وحيااث ان ماادارس التربياا  ال الاا  عاللاام و ااعاف ال اامذع تمراال إحااد  المإ  ااال التربوياا  التااي تمااذ 
المعا ين تربي  متزن  ومتنامل  فاي نمياذ النوانال حتاى ت ارع بفارد  اادر للى لاتمها الم ئولي  في تربي  

للاى العطاااء وان ينااون إينابيااا  دا اال المنتمااذ الااذ  يعايش فياا   نمااا ان مااادا التربياا  الريا ااي  تعااد احااد 
مواد المنهاع الممرر للايهم دا ال تلاك المإ  اال نماا ان ماادا  النمبااز مان الريا اال اي ا اي  والتاي 

لند تعلمهاا ا ات دام ا االيل تادريس حديرا  وفعالا  تتنا ال و لاائص الت مياذ المعاا ين  اميعا    تتطلل
 Fen Stermensterوبااالنظر فااي الدرا ااال ال ااابم  والملااابه  للااى فئاا  المعااا ين  اامعيا  ندرا اا  

(2001) ،Cardener, Daveid (2003) ، 
(، الفتحلةة) 5005لثقفةة)  (، ا5002، نظمةة)  Browmson et al (2007)(، 5002محمةة د  

و د اظهرل تلك الدرا ال تمدما  نبيرا  في تمنيال التعلايم الم ات دم  ماذ تلاك الفئا  ايمار الاذ  ( 5002 
 اد  إلى ارتفاع في م تو  ادائهم  

 البدنيااا عااااق  اااميعا  ناااي  طفااال لااااد  لااا  حاناتااا  موفاااي ااااذا اللااادد ينااال التنويااا  إلاااى ان الطفااال ال
ويحتااااع إلااى تلبياا  ااااذف الحانااال بلاااورا ت ااالدف للااى ان يت ااااو  مااذ الطفااال  والنف ااي  واالنتمالياا 

     242  ص3116العاد   لمير  

وتعتباار مهناا  التاادريس لي اال بال ااهل  فااي منااال تعلاايم العاااديين  اي ااوياء  وياازداد ايماار لااعوب  فااي 
الو ااائل المعنياا   منااال المعااا ين  اامعيا   فالطفاال ايلاام يحتاااع إلااى نولياا   الاا  فااي التعاماال  وتعااد

ال اامذ بلااف   الاا  فااي تعلاام  ومعااا ياحااد المتطلبااال ال ااروري  التااي ت ااالد المعااا ين بلااف  لاماا  
مهااارال اينلااط  الريا ااي  الم تلفاا  ونااذا االرتفاااع بم ااتو  ادائهاام المهااار  ماان  اا ل االلتماااد للااى 

  3114لمها لبااد الوفااار  حا اا  البلاار لااديهم وذلااك بتمااديم نماااذع انراار و ااوحا  للمهااارال المااراد تع
     223ص

وريا ااا  النمبااااز مااان الريا اااال اي ا اااي  دا ااال حلااا  التربيااا  الريا اااي  لمنهااااع المعاااا ين  ااامعيا  
 والمهارال التي تدرس دا لها مهارال تحتاع إلى  در نبير من الليا    
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ل التمريناال التاي فريا   النمباز من الريا ال التي تهدف إلى تنمي  الن م تنميا  متناملا  مان  ا 
تإد  للى انهزا م تلف  لها طابذ  اص  د تنون اذف التمرينال ب يط  او مرنب  مماا يتطلال ايمار 

     23  ص3114ا ت دام برامج ممنن  إلتمام العملي  التعليمي   لحات   

لااذ  نمااا ان ايداء فااي ريا اا  النمباااز يااتم للااى انهاازا متعااددا ماان بينهااا نهاااز الحرنااال اير ااي  ا
تت اام بطبيعاا  اداء  الاا  تتطلاال لاافال بدنياا  ونف ااي  م تلفاا   ولااذلك فاا ن اااذف الريا اا  تعتباار ذال 

     61  ص2::2اامي   ال   لحات  ولبد ال  م  

وايداء للااى نهاااز الحرنااال اير ااي  فااي النمباااز ين اال المااتعلم  المااوا  المروناا   الماادرا  الرلااا    
فااق للنهااازين الع االي والعلاابي   نمااا اناا  يااإرر فااي الناحياا  النف ااي  اإليماااع الحرنااي  التااوازن  التوا

حيااث ين اال المااتعلم اللااعور بالر ااا واإلح اااس بالنمااال ماان  اا ل اداء نملاا  حرنياا  او ماان  اا ل 
     62  ص2::2إنناز مهارال فائم  اللعوب   لحات  ولبد ال  م  

وبااذلك ن ااعي إلااى إن ااابهم  وناال او بعااض اااذف المهااارال تاادرس لطالبااال الماادارس ال الاا  
 نوانل التعلم المتعددا من   ل برامج التربي  الريا ي  بلف  لام  ونلاط النمباز بلف   ال  

 التربيااا للاااى الدرا اااال ال اااابم  ومااان  ااا ل الزياااارال المتناااررا إلحاااد  مااادارس الباحرااا  ومااان  ااا ل اط ل
ملياا  التعليمياا   المدر ااين  ومنلااس إدارا المدر اا  المااائمين بالعمع وب ااإال و ال الاا   لللاام والاابنم بلاابين الناا

لاان تعلاايم تلااك الفئاا  ونااد ان تعلاام المهااارال اي ا ااي  دا اال حلاا  التربياا   3126/3127للعااام النااامعي 
الريا اااي  ومنهاااا بعاااض مهاااارال النمبااااز بالتبارااااا مااان الريا اااال اي ا اااي   ماااازال يعتماااد للاااى الطريمااا  

رع ماان نانباا  لاان طريااق لواا  اإللااارا والهناااء اإللاابعي ولاارض نمااوذع التمليدياا  حيااث يمااوم المعلاام باللاا
للمهارا دون ملارن  فعلي  مان نانال الماتعلم فاي المو اف التعليماي  مماا ياإرر ذلاك  البا  للاى ممار ا  تلاك 
الريا   وتلك المهارال  وان  ال يتم ا ات دام ا  ا االيل تننولونيا  ماذ تلاك الفئا   رغام التمادم العلماي الاذ  

لنا إلياا  والااذ  ولاال حتااي إلااى تلااك الفئاا  فااي ا اات دام موبياال او غيراااا ماان اينهاازا اإللنترونياا  التااي ولاا
 تحتو  من  من ملفاتها للى ملف م اطب  لللم والبنم من   ل لف  اإللارا 

 لموانباا  التماادم العلمااي والتننولااوني وماان  اا ل الباحثةة وماان  اا ل مااا  اابق ومحاولاا  ماان  
بدرا اا  بعنااوان عتاايرير  الباحثةة تلااك الفئاا   ااوف تمااوم  ئص ومتطلبااال تلااك الفئاا الم ااع اللااامل ل لااا
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برنامج تعليمي با ت دام الفيديو التفاللي فاي نوانال تعلام بعاض مهاارال النمبااز لاد  الت مياذ اللام 
 والبنمع  

تعلاام فااي وتاايريرف الفيااديو التفاااللي تلااميم برنااامج تعليمااي با اات دام يهاادف البحااث إلااى هدددا البحددث: 
 بعض مهارال النمباز لد  الت ميذ اللم والبنم  والتي من   لها يتم: 

 لمم بيئال تعليمي   يتويير دور المعلم التمليد  ونعل   -

 اال تفادا من التننولونيا في تعليم تلك الفئ    -

اال ااتفادا ماان الو ااائل واللااور والر ااومال ماان  اا ل الفيااديو التفاااللي فااي  ااهول  تولاايل  -
 مهارال  ولرض ال

 لرض بعض مهارال النمباز بلورا ليم  ونذاب  و هل    -

 فروض البحث: 

توناد فااروض دالاا  إحلااائيا  بااين متو ااطي الميا ااين المبلااي والبعااد  للمنمولاا  التنريبياا  فااي م ااتو   -
 ايداء المهار  والتحليل المعرفي للمهارال  يد البحث للالع المياس البعد   

بااين متو ااطي الميا ااين المبلااي والبعااد  للمنمولاا  ال ااابط  فااي  تونااد فااروق دالاا  إحلااائيا   -
 م تو  ايداء المهار  والتحليل المعرفي للمهارال  يد البحث للالع المياس البعد   

توند فروق دال  إحلائي  بين الميا اين البعاديين للمنمولا  التنريبيا  وال اابط  فاي نال مان  -
 للالع المنمول  التنريبي   م تو  ايداء المهار  والتحليل المعرفي 

تونااد فااروق دالاا  إحلااائيا  بااين الميا ااين المبلااي والبعااد  للمنمولاا  التنريبياا  نحااو ا اات دام البرنااامج  -
 التعليمي بوا ط  الفيديو التفاللي في تعلم المهارال  يد البحث للالع المياس البعد   

 مصطلحات البحث: 

 الفيديو التفاعلي: 

طااارال رابتاا  وا اائل  اااو برنااامج فيااديو مم اا  م إلااى إناازاء لااويرا تتنااون ماان تتابعااال حرنياا  واأ
و ااوائم بينمااا تنااون ا ااتنابال المااتعلم لاان طريااق الحا ااول اااي المحاادد لعاادد تتااابذ ملاااادا الفياااديو 

   428  427  ص ص:311العرض  للى   ولليها يتيرر لنل وطبيع 
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 األصم: 

رارياا  او فطرياا  او منت ااب   ااواء منااذ  الااوالدا او بعااداا واااو اااو الفاارد الااذ  فمااد حا اا  ال اامذ ي اابال  امااا و 
ايماار الااذ  يحااول بيناا  وبااين متابعاا  درا اات  وتعلاام  باارال الحياااا مااذ ا راناا  العاااديين بااالطرق العادياا  ولااذا فهااو 

     25  ص3118في حان  إلى تيايل ينا ل  لورف الح ي  لبد العال  
 األبكم: 

ال معي  في ال نوال الر ث ايولي مان لمارف ونتينا  لاذلك لام ي اتطيذ  او ذلك الطفل الذ  فمد  درت 
   21  ص3116إن ال اللو  او النطق  الليتاتي  

 منهج البحث: إجراءات البحث: 

با اات دام منمااولتين إحاادااما تنريبياا  واي اار   ااابط  باتباااع الماانهج التنريبااي  الباحثةة ا اات دمل 
  بت  لطبيع  الدرا    وذلك لمناالمياس المبلي والبعد  
 مجتمع وعينة البحث: 

يمراال منتمااذ البحااث ت ميااذ اللااف الرااامن االبتاادائي بمدر اا  ايماال لللاام والاابنم بمحافظاا  المنوفياا  
 الباحثة   تلمياذ وتلمياذا  و اد  امال 39  بلبين الناوم والباالد لاددام  3128-3127للعام النامعي  

ذا ماااان إنمااااالي منتمااااذ البحااااث والدرا اااا  تاااام تم اااايمهم إلااااى   تلميااااذ وتلمياااا31با تيااااار ليناااا   وامهااااا  
  تلميااذ وتلميااذا يطبااق لليهااا البرنااامج التعليمااي الم اات دم 21منمااولتين  منمولاا  تنريبياا   وامهااا  

  تلميذ وتلميذا يطبق لليهاا اي الول التملياد  المتباذ 21 الفيديو التفاللي  ومنمول   ابط   وامها  
وم المعلاام باللاارع بلوا  اإللااارا والهناااء ايلاابعي ولاارض نمااوذع للمهااارا فاي تعلاام المهااارال  حيااث يماا
ولاادم   ت مياذ وذلااك لتفاااول العماار الزمنااي ولعادم االنتظااام فااي الح ااور 9فماط و ااد تاام ا ااتبعاد لاادد  

وااللتااازام فاااي ايداء الريا اااي  وتمرااال العينااا  اال اااتط لي  ت مياااذ اللاااف الراااامن االبتااادائي بمدر ااا  
با تيااار العيناا   الباحثةة    و اد  اماال 3128-3127الاابنم بيلامون فااي العااام النااامعي  ايمال لللاام و 

  تلميااذ وتلميااذا  36  تلميااذ وتلميااذا ماان إنمااالي المنتمااذ البااالد لااددف  31بالطريماا  العمدياا  لاادداا  
 وذلاك لتمااارل الت ميااذ فااي م ااتو  العماار الزمناي والعملااي واال تلاااد  واالنتمااالي وتااوافر الم ااالدين

 وايدوال والم لل  
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 إعتدالية وتكافؤ عينة البحث: 

 ب بط نفس المتويرال المإررا في البحث واي:  الباحث لح ال تنافإ البحث  امل  

 المدرال العملي    -الطول للن م              -العمر الزمني                -

مهاارا الو اوف  –ف للى اليادين الو و مهارا المتويرال البدني  المرتبط  بالمهارال  يد البحث   -
مهااارا الو اااوف للااى الياادين عدحرناا  اماميااا ع  –للااى الياادين عدحرناا  للاااى اللاادر والاابطنع 

( 5002(، عبةد الكةر ر  ركةد   5002إسماعيل  آخر ن  وذلك وفما  لما تبين من درا  
 (.5000، محمد  حجاز   

 ي ايو اع المعنو    التوزان الرابل ف -الموا المميزا بال رل  للرنلين        -

  وا النتف  ب ط    -تحمل الموا للذرالين                 -

 ال رل  االنتمالي   -مرون  العمود الفمر                 -

ونااذلك م ااتو  ايداء المهااار  للمهااارال  يااد البحااث  مهااارا الو ااوف للااى الياادين  مهااارا الو ااوف للااى 
 ارا الو وف للى اليدين عدحرن  امامي ع  اليدين عدحرن  للى اللدر والبطنع  مه

إليناد التنانس والتنافإ بين افراد العين  معامل االلتواء لبياان التداليا  البياناال  الباحث و د ا ت دمل 
     3  2نما يو ح  ندول  
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 (0جد ل  
 الدالالت اإلحصائي  لت صيف رلتا مجم عت) البحث التجريبي   الضابط  

 لبيان اعتدالي  البيانات سي يالمتغيرات االساف
 50ن= 

 المتويرال م
 وحدا
 المياس

 طالمتو 
 الح ابي

 الو يط
االنحراف 
 المعيار 

 االلتواء التفلطع

 معدالت دالالت النم 

 752 2- 294 3 426 1 111 25 966 24  ن /لهر ال ن 2

 :14 1 512 2- 715 4 611 265 711 265  م طول 3

 :83 1 636 1 675 3 111 :5 161 :5 ننم الوزن 4

 243 1- 482 2- 1:: 6 111 :9 211 98 درن  الذناء  المدرال العملي   5

 االختبارات البدني 

 :22 1- 328 1 216 6 111 271 911 :26   م  الموا المميزا بال رل  للرنلين 2

 133 1 763 1- 58: 5 111 :5 161 58  ث  التوازن الرابل 3

 658 1- 681 1- 239 3 611 :2 111 :2  لدد  تحمل  وا الذرالين 4

 1:8 1 341 1- 127 4 111 45 511 44  لدد   ياس  وا  رل  النتف 5

 698 1 681 1- 456 1 861 3 936 3   م  مرون  العمود الفمر  والنذع 6

 352 2 736 2 :85 1 511 21 7:6 21  ث  ال رل  االنتمالي  21

 كرل االداء الميارى

 763 1 113 1- 679 1 111 2 286 2  درن   لو وف للى اليدينمهارا ا 2

3 
الو وف للى اليدين دحرن  للى اللدر 

 والبطن

  درن  

2 136 2 111 1 5:: -1 696 1 6:7 

 529 1- 937 1- 469 1 111 2 236 2  درن   الو وف للى اليدين دحرن  امامي  4

 315 1 939 1- 758 1 111 2 61: 1  درن   اختبار التحصيل المعرف) 2

  المتو ااط الح ااابي والو اايط واالنحااراف المعيااار  ومعاماال االلتااواء لنلتااا منمااولتي 2يو ااع ناادول  
ليناا  البحااث فااي المتوياارال اال ا ااي   يااد البحااث ويت ااع  اارل البيانااال ماان التدالياا  التوزيااذ وتماراال 

ممااا يعطااى داللاا  مبالاارا للااى   4 ±المنحنااى االلتاادالي حيااث تراوحاال  اايم معاماال االلتااواء مااا بااين  
  لو البيانال من ليول التوزيعال الوير التدالي  
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(5جد ل    
 التجانس  دالل  الفر ق بين مت سطات القياسات القبلي  لدى المجم عتين التجريبي   الضابط 

 ف) المتغيرات األساسي  قيد البحث لبيان الترافؤ

 00=5=ن0ن

 المتويرال م
 وحدا
 المياس

الفرق بين  المنمول  ال ابط  التنريبي المنمول  
 المتو طال

 التنانس
 يم  
  ل 

م تو  الدالل  
 ع± س ع± س االحلائي 

 :معدالت دالالت النم 

 949 1 318 1 464 2 141 1 458 1 951 24 3:9 1 981 24  ن /لهر ال ن 2

 :65 1 721 1 215 2 111 2 866 4 211 265 684 4 211 266  م طول 3

 255 1 645 2 8:1 2 811 2 1:9 3 311 59 918 3 11: :5 ننم الوزن 4

5 
الذناء  المدرال 

 العملي  
 997 1 256 1 518 2 511 1 762 7 411 98 718 6 11: 97 درن 

 :االختبارات البدني 

2 
الموا المميزا 
 بال رل  للرنلين

 44: 1 196 1 262 2 311 1 536 6 11: :26 167 6 811 :26   م 

 872 1 :41 1 1:9 2 811 1 298 6 811 57 :5: 5 511 58  ث  التوازن الرابل 3

 654 1 731 1 211 2 711 1 325 3 811 29 222 3 411 :2  لدد  تحمل  وا الذرالين 4

5 
 ياس  وا  رل  

 النتف
 499 1 996 1 411 2 311 2 336 4 911 43 939 3 111 45  لدد 

6 
مرون  العمود 
 ذعالفمر  والن

 866 1 428 1 219 2 161 1 455 1 961 3 473 1 911 3   م 

 821 1 :48 1 223 3 241 1 9:4 1 871 21 726 1 741 21  ث  ال رل  االنتمالي  7

 كرل األداء الميارى:

2 
مهارا الو وف للى 

 اليدين
 961 1 2:3 1 467 2 161 1 648 1 311 2 737 1 261 2  درن  

3 
الو وف للى اليدين 

حرن  للى د
 اللدر والبطن

 941 1 329 1 261 3 161 1 519 1 111 2 ::6 1 161 2  درن  

 875 1 416 1 478 2 161 1 4:5 1 211 2 448 1 261 2  درن  الو وف للى اليدين  4
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 دحرن  امامي 

 851 1 449 1 137 2 211 1- 778 1 111 2 769 1 11: 1  درن   االختبار المعرف) 2

 29 4  = :  :ودرنتي حري    16 1ولي  لند م تو  معنوي   يم   ف  الند

 212 3=  16 1 يم   ل  الندولي  لند م تو  معنوي  

  ان  يم  التباين اينبر للى التباين االلور في نميذ المتويارال ا ال مان 3يو ع ندول  
مااا يت ااع ممااا يلااير الااى تنااانس منمااولتي البحااث ن 16 1 يماا   ف  الندولياا  لنااد م ااتو  معنوياا  

لدم ونود فروق ذال دالل  احلاائي  باين الميا اال المبليا  لاد  المنماولتين التنريبيا  وال اابط  فاي 
 دالل  مبالرا للى تنافإالمنمولتين في تلك المتويرال   ىالمتويرال اي ا ي   يد البحث مما يعط

 وسائل جمع البيانات: 

  2ا تمارال البحث  محلق   -

    2الوزن   ملحق   –الطول  –ني معدل النمو  العمر الزم -
  3المدرال العملي   الذناء   ملحق   -
اال تبااارال الم اات دم  فااي  ياااس المتوياارال البدنياا  المرتبطاا  بالمهااارال  يااد البحااث  ملحااق  -

 4  
    5ا تبار التحليل المعرفي  ملحق   -
    6ا تبارال تمييم م تو  ايداء المهار  للمهارال  يد البحث  ملحق   -
    7ارا ا راء واالنطبالال الونداني  نحو البرنامج التعليمي  ملحق  ا تم -

 استمارات البحث:  -1

ا تمارا ا اتط ع رراء ال باراء لتحدياد ااام المادرال البدنيا  المرتبطا  بمهاارال النمبااز  ياد البحاث و اد  
كةةةن دة  فر لةةة)     ااادرال بدنيااا  تااام ا ت  لاااها مااان الدرا اااال والمراناااذ ال اااابم   المت للااا  7ت ااامنل  

(، محمةةةةد  حجةةةةاز  5002(، عبةةةةد الكةةةةر ر  ركةةةةد   5002(، يسةةةةن  5002(، إسةةةةماعيل  0222 
  و اد اتفاق 8   م    براء مان الحالالين للاى درنا  دنتاوراف الفل اف  ملحاق  6وتم لر ها للى  (5000 

  اماام المادرا  ما   ال براء للى انها مرتبطا  بالمهاارال  ياد البحاث  حياث يماوم ال بيار ب باداء رايا  بو اذ ل
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با تيااار الماادرال البدنياا   الباحثةة البدنياا  المنا ااب  للمهااارا مااذ إمنانياا  إ اااف  ا   اادرا بدنياا  ا اار   و ااد  اماال 
   ااادرال بدنيااا  مرتبطااا  7;  فااينرر مااان رراء ال باااراء وباااذلك تاام الحلاااول للاااى لاادد  91التااي حاااازل للاااى  

     4بمهارال النمباز  يد البحث ملحق  
 ( 1مارة تسجيل البيانات الشخصية: ملحق )است -2

 اال م   -
 الوزن   –الطول  –ال ن  -
    من وا ذ ال ن ل بالمدر   درن  ال مذ -
 درن  اال تبارال البدني  ال ال  بالمهارال  يد البحث   -

 ( 2القدرات العقلية )الذكاء(: ملحق ) -3

روماى والاذ   اام بترنمتا  فااروق ا تبار الذناء الوير لفظي إلداد فايزا من الباحث ا ت دمل  
حيااث يت اامن اال تبااار ر راا  اناازاء  ا  ل  ع  ويت اامن إحااد  للاار فماارا تتاادرع فااي  –لبااد الفتاااع 

اللااعوب  وي اات دم الناازء ايول  ا  لتحديااد الم ااتو  العااام للفاارد فااي الوظااائف العملياا  وي اات دم الناازء 
ي للفرد ونند ان نال نازء يبادا بعارض الفمارال الراني  ل  ع  في تح ين وتينيد التنبإ بالم تو  العمل

ال اهل  بعاد ان يناون الطالال  ااد اناال للاى بعاض الفمارال اللااعب  فاي النازء ال اابق وااذا اال تبااار 
ماان اال تبااارال النمطياا  المنا ااب  لفئاا  الت ميااذ اللاام والاابنم  و ااد ا اات دم اااذا اال تبااار فااي نرياار ماان 

    (5002(، عبد الحميد  5005(، محم د  5002هلل  النجار  عطا االدرا ال نما في درا   
 المعامالت العلمية الختبار القدرات العقلية )الذكاء(: 

 الصدق:  -
تاام إيناااد معاماال اللاادق ال تبااار الماادرال العملياا  با اات دام طريماا  الممارناا  الطرفياا  ولاادق  

الطرفياا  بح اااال  بميااااس لاادق الممارنااا  الباحثةةة م حياااث  اماال 3127/:/36المحااك وذلااك فاااي يااوم 
متو طي الفروق بين االربالى ايللى وايدنى مان ت مياذ اللاف الراامن بمدر ا  ايمال لللام والابنم 

  تلميذ من نفس منتمذ البحاث و اارع لينا  البحاث اي ا اي  ويو اع 31بيلمون للى لين   وامها  
   ذلك  4ندول  

 (2جد ل 
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 رباعى األدنى الختبار الذراءدالل  الفر ق بين مت سط) االرباعى األعلى  اال 
 لبيان معامل الصدق 

 50ن=     

 اال تبار م
 وحدا
 المياس

 فروق  6االربالى االدنىن= 6االربالى االللىن=
 المتو طال

 3ايتا  يم   ل 
 معامل
 ع± س ع± س اللدق

2 
 الذناء

  المدرال العملي  
 درن 

:4 811 2 533 99 411 2 478 6 511 6 562 1 8:3 1 9:4 

 417 3=  16 1 يم   ل  الندولي  لند م تو  معنوي  

=تايرير  اعيف   41 1: مان لافر إلاى ا ال مان 3م تويال  وا التيرير ال تبار  ل  وفما لمعامل ايتاا
 إلى اللى = تيرير  و  61 1=تيرير متو ط  من  61 1إلىي ل من 41 1من

بااااااين  16 1 ااااااتو  معنوياااااا    ونااااااود فااااااروق ذال داللاااااا  احلااااااائي  لنااااااد م4يت ااااااع ماااااان ناااااادول  
متو ااطياالربالى ايللااى واالربااالى ايدنااى لااد  ليناا  التمنااين فااي درنااال ا تبااار الااذناء  يااد البحااث  

 نما يت ع حلول اال تبار للى  وا تيرير ولدق لالي  

ح ااال لاادق المحاك ال تبااار الاذناء بح ااال  يما   ل  لمعرفاا  ماد  تنااافإ ا تبااار الباحثة رام  اماال 
اللفظي لللم والبنم  و د تم الحلول للى درنات  من وا اذ ال ان ل بالمدر ا  رام  امال الذناء غير 

   ذلك  5بح ال معامل االرتباط للتيند لدق اال تبار ويو ع ندول  
 الثبات:  -

لااادا تطبيماا  بفااارق زمنااي مدتاا   الباحثةة  اماال  بتطبيااق اال تبااار  الااذناء الوياار لفظااي  لللاام والاابنم واأ
وتام تطبياق ذلاك للاى لينا  ا ااتط لي   3/21/3127إلاى  3127/:/36الفتارا مان  ا ابوع وذلاك فاي

  5  ت ميااذ ماان  ااارع منتمااذ ليناا  البحااث وذلااك إليناااد ربااال اال تبااار ويو ااع ناادول  31 وامهااا  
 ذلك  
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 (2جد ل  
 معامل االرتباط بين التطبيق  عادة التطبيق الختبار الذراء لبيان معامل الثبات

 50ن =

 باراال ت م
 وحدا 
 المياس

 الادا التطبيق التطبيق
 معامل االرتباط

 ع± س ع± س

 25: 1 4:6 3 211 2: 389 3 861 1: درن   المدرال العملي   الذناء 2

 0.222=  0.02*قيم   ر( الجد لي  عند مست ى معن ي  

لااااااادا التطبيااااااق 5يو ااااااع ناااااادول      ونااااااود ارتباااااااط ذو داللاااااا  إحلااااااائي  بااااااين التطبيااااااق واأ
مماا  16 1إلادا تطبيق اال تبار  ال تبار الذناء  ياد البحاث لاد  لينا  التمناين لناد م اتو  معنويا   

 يلير إلى ربال اال تبار 
 االختبارات المستخدمة في قياس المتغيرات البدنية المرتبطة بالمهارات قيد البحث:  -4

ل البدنيا  الم اات دم  فااي باا نراء ممااب ل إل ااتط لا راء حاول اااام اال تبااارا الباحثةة  امال  
 يااااس المتويااارال البدنيااا  وناااذلك تحدياااد ااااام لنالااار الليا ااا  البدنيااا  الم ااات دم  فاااي  يااااس المتويااارال 

بااالط ع الباحثة البدنيا  وناذلك تحدياد ااام لنالار الليا ا  البدنيا  اينرار ارتباطاا  بالمهاارال رام  امال 
ارال الم ااات دم  فاااي  يااااس المتويااارال البدنيااا  للاااى الدرا اااال والمراناااذ العلميااا  التاااي تناولااال اال تبااا

(، عبةد 5002(، عبةد الكةر ر  ركةد   5002(، فرحةات  5000سةمم   ال ال  نما في درا ا  
  تم تحديد االختبارات اآلتي : (.5000العال  

 ا تبار الورل العريض من الربال   لمياس الموا المميزا بال رل  للرنلين    -
 ع المعنو     لمياس التوازن الرابل في الو ذ الملول   ا تبار الو وف في ايو ا -
 ا تبار االنبطاع المائل المعدل   لمياس تحمل  وا الذرالين    -
 ا تبار التعلق للى البار ال فلي للمتوازن   لمياس  وا  رل  النتف ربط    -
 ع   ا تبار رني النذع لامام وي فل من الو وف   لمياس مرون  العمود الفمر  والنذ -
 متر لدو   لمياس ال رل  االنتمالي    41ا تبار النر   -
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حيري ر ال براء لمنا بت  تلك اال تبارال للمهارال  ياد البحاث لا وا للاى ان ااذف اال تباارال  
  مما يإناد للاى انهاا 3: 1-86 1  ومعامل الربال ما بين  98 1-87 1تراوحل اللدق لها بين  

   درن  لالي  من اللدق والربال 
 المعامالت العلمية لالختبارات البدنية الخاصة بالمهارات قيد البحث: 

 صدق االختبارات 

لادق التماايز با ات دام الممارنا  الطرفيا  بح اال  يما  متو اطي  الباحثة لمياس لدق اال تبار ا ت دمل 
  تلميااذ 31ا  الفااروق بااين االربااالى ايللااى واالربااالى ايدنااى وذلااك بتطبيااق اال تبااارال للااى ليناا   وامهاا

   6وتلميذا من منتمذ البحث ومن  ارع لين  البحث اي ا ي  ويو ع ذلك ندول  

 (2جد ل  
 دالل  الفر ق بين مت سط) االرباعى األعلى  االرباعى األدنى

 ف) االختبارات البدني  لبيان معامل الصدق

 50ن=

 اال تبارال البدني  م
 وحدا 
 المياس

 6لى االدنى ن=االربا 6االربالى االللىن=
 فروق المتو طال

  يم 
  ل 

 3ايتا
 معامل
 ع± س ع± س اللدق

 998 1 898 1 549 6 371 25 233 4 491 264 325 5 751 278  م الموا المميزا بال رل  للرنلين 2

 962 1 834 1 685 5 431 : 238 3 646 55 587 4 966 64 ث التوازن الرابل 3

 16: 1 :92 1 :12 7 971 : 214 3 231 24 623 3 91: 33 ن در  تحمل  وا الذرالين 4

 989 1 882 1 2:1 6 731 6 795 2 956 42 473 2 576 48 لدد  ياس  وا  رل  النتف 5

 65: 1 21: 1 2:: 9 241 3 336 1 651 2 528 1 781 4  م مرون  العمود الفمر  والنذع 6

 68: 1 28: 1 498 : 421 3 463 1 546 23 455 1 236 21 ث ال رل  االنتمالي  7

 417 3=  16 1* يم   ل  الندولي  لند م تو  معنوي  
بااااااين  16 1  ونااااااود فااااااروق ذال داللاااااا  احلااااااائي  لنااااااد م ااااااتو  معنوياااااا  6يت ااااااع ماااااان ناااااادول  

متو طياالربالى ايللى و االربالى ايدنى لد  لين  التمنين في اال تباارال البدنيا   ياد البحاث  نماا 
  تبارال للى  وا تيرير ولدق لالي  يت ع حلول اال
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 ثبات االختبارات: 

لاادا تطبيما  بفاارق زمناي  الباحث  امل   بح ال ربال اال تبارال با ت دام طريم  اال تبار واأ
  تلميااااذ وتلميااااذا وماااان  ااااارع العيناااا  ايلاااالي  وذلااااك فااااي الفتاااارا ماااان 31ا اااابوع للااااى ليناااا   وامهااااا  

     7ول  ويو ع ذلك ند 2/21/3127إلى  3127/:/36

 (2جد ل  
 معامل االرتباط بين التطبيق إعادة التطبيق ف) االختبارات البدني  لبيان معامل الثبات

 50ن =

 اال تبارال البدني  م
 الادا التطبيق التطبيق

 معامل االرتباط
 ع± س ع± س

 985 1 886 5 541 272 642 6 621 271 الموا المميزا بال رل  للرنلين  2

 23: 1 9:7 4 766 :5 229 5 2:6 :5 ن الرابل التواز  3

 18: 1 548 4 756 29 163 4 161 29 تحمل  وا الذرالين 4

 33: 1 294 3 911 45 89: 2 761 45  ياس  وا  رل  النتف  5

 45: 1 825 1 741 3 732 1 711 3 مرون  العمود الفمر  والنذع  6

 37: 1 ::4 1 376 22 519 1 391 22 ال رل  االنتمالي   7

 0.222=  0.02قيم   ر( الجد لي  عند مست ى معن ي  

  وناااود ارتبااااط ذو داللااا  احلاااائي  باااين التطبياااق إلاااادا التطبياااق  الاااادا 6يو اااع نااادول  
مماا يلاير إلاى  16 1تطبيق اال تباار  فاي اال تباارال البدنيا  لاد  لينا  التمناين لناد م اتو  معنويا  

 ربال اال تبار 
 (  5م األداء المهارى للمهارات قيد البحث: ملحق )استمارات تقيي -5

تم تمييم م تو  ايداء المهار  لمهارال البحاث بوا اط  لننا  منونا  مان اربعا  محنماال فاي النمبااز 
من المائمال بالتدريس والحال ل للاى درنا  الادنتوراف ولاهادا تحنايم مان اتحااد النمبااز وذلاك لان 

حياث تام  الباحثة اد مان ا د/ زينال  ايد ح ان وا اتمارتين مان إلاداد طريم  ا ت دام ا تمارا تمييم إلاد
نهائيا   ونال مرحلا  احتاول للاى لادا مهاارال  –ا ا اي   –تم يم المهارا إلى را ث مراحال  تمهيديا  
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  درنال و د تم الحلاول للاى درنا  الطالبا  21فرلي  ب يط  رم تحديد الدرن  النلي  ل  تمارا من  
درنااا  وح اااال متو اااط الااادرنتين و اااد بلاااد معاااام ل اللااادق ل  اااتمارال  بحاااذف انبااار درنااا  وا ااال

  وبذلك تعتبار اال اتمارال للاى درنا  منا اب  4:   3:   2:  ومعام ل الربال  2:   1:   1: 
 من اللدق والربال لما و عل من انل   

 المعامالت العلمية الستمارات تقييم مستوى األداء: 

 صدق االستمارات:  -

اد معامااال اللااادق ل  اااتمارال م اااتو  ايداء للمهاااارال   ياااد البحاااث  وذلاااك با ااات دام طريمااا  تااام إينااا
الممارناا  الطرفياا  وذلااك بح ااال  يماا  متو ااطي الفااروق بااين االربااالى ايللااى واالربااالى ايدنااى وتاام 

    تلميذ وتلميذا من نفس منتماذ البحاث و اارع العينا  اي ا اي  بمدر ا31تطبيم  للى لين   وامها  
   8مناورا بيلمون نما يو حها ندول 

 (7جد ل 
دالل  الفر ق بين مت سط) االرباعى األعلى  االرباعى األدنى لبيان معامل الصدق الستمارة تقييم 

 كرل األداء الميارى

 50ن=

 اال تمارا م
 االربالى االللى

 6ن=
االربالى االدنى                   

فروق  6ن=
 المتو طال

 3ايتا  يم   ل 
 معامل
 اللدق

 ع± س ع± س

 27: 1 :94 1 567 7 511 6 976 1 961 1 543 2 361 7 مهارا الو وف للى اليدين 2

الو ااااوف للاااااى الياااادين دحرنااااا   3
 للى اللدر والبطن

6 961 2 696 1 946 1 722 6 126 6 :16 1 924 1 :13 

الو ااااوف للاااااى الياااادين دحرنااااا   3
 امامي 

7 411 2 69: 1 :21 1 96: 6 4:1 6 :79 1 928 1 :15 

 5.202=  0.02*قيم   ت( الجد لي  عند مست ى معن ي  
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باااين  16 1  وناااود فاااروق ذال داللااا  احلاااائي  لناااد م اااتو  معنويااا  8يت اااع مااان نااادول  
متو ااطىاالربالى ايللااى واالربااالى ايدنااى لااد  لينااا  التمنااين لبيااان معاماال اللاادق ال ااتمارا تميااايم 

  ع حلول اال تمارا للى  وا تيرير ولدق لالي  لنل االداء المهار  ويت
ثبات االستمارات:  -  

لاادا تطبيمهاا بفاارق زمناي مدتا   الباحث  امل   بح ال الربال لان طرياق تطبياق اال اتمارا واأ
  9  تلميااذ وتلمياذا ماان مدر ا  الاامون ت  ااذ لانفس الظااروف وناادول  31ا ابوع للااى لينا   وامهااا  

لاااااادا تطبيمااااا  فاااااي الفتااااارا مااااان يو اااااع معامااااال االرتبااااااط باااااين الت إلاااااى  3/21/3127طبياااااق ايول واأ
:/21/3127    

 (2جد ل   
عادة التطبيق لبيان معامل الثبات   معامل االرتباط بين التطبيق  ا 

 الستمارة تقييم كرل االداء الميارى
 50ن =

 اال تمارا م
معامل  إلادا التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط

 33: 1 433 2 721 4 698 2 661 4 لى اليدينمهارا الو وف ل 2
 42: 1 698 2 486 4 522 2 451 4 الو وف للى اليدين دحرن  للى اللدر والبطن 3
 28: 1 485 2 781 4 789 2 716 4 الو وف للى اليدين دحرن  امامي  4

 555 1=  16 1 يم   ر  الندولي  لند م تو  معنوي  

لااااااادا التطبيااااااق   ونااااااود ارتباااااااط ذو 9يو ااااااع ناااااادول    داللاااااا  إحلااااااائي  بااااااين التطبيااااااق واأ
 إلااادا تطبيااق اال ااتمارا  لبيااان معاماال الربااال ال ااتمارا تمياايم لاانل االداء المهااار  لااد  ليناا  التمنااين 

 مما يلير إلى ربال اال تمارا  16 1لند م تو  معنوي  
 ( 4ملحق ) الباحثةاختبار التحصيل المعرفي: إعداد  -6
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لمرانذ العلمي  والدرا ال ال ابم  التي تطر ل إلى بناء اال تباار المعرفاي نماا فاي بعد االط ع للى ا
بتلاميم  الباحثة  امال  (5002(، عبةد الحميةد  5005(، محم د  5002النجار  عطا اهلل  درا ا  

اال تباار المعرفاي لابعض مهاارال النمبااز لاد  ت مياذ اللاف الراامن االبتادائي بمادارس اللام والاابنم 
 لنوم وفما  لآلتي: بلبين ا

 تحديد الغرض من االختبار:  -0

التعاارف للااى م ااتو  التحلاايل المعرفااي لااد  ت ميااذ اللااف الرااامن االبتاادائي بماادارس اللاام والاابنم 
 بلبين النوم في المعلومال المعرفي  ال ال  بالمهارال  يد البحث  

 تحديد أىداف االختبار:  -5
باااارال محاااددا ووا اااح  تهااادف إلاااى  يااااس م اااتو  تحلااايل تااام تحدياااد اااااداف اال تباااار فاااي لاااورا ل

الت ميااذ بااين افااراد ليناا  البحااث فااي بعااض النواناال المعرفياا  للنمباااز  حيااث تاام و ااذ  ائماا  النواناال 
 التطبيق   –الفهم  –والذ  يت من المعرف   Bloomفي  وء انماط معرفي  طبما  لتم يم بلوم 

 إعداد تخطيط عام لمحت ى االختبار:  -2
ماان اااام الطاارق التااي تعتمااد ني ااس لتحديااد محتااو  اال تبااار واااي لبااارا لاان تحلياال المهااارا تحلااي   و 

 –ال طاوال التعليميا   –د يما  وذلك لتحديد اياداف المراد  يا اها  والتاي تتمرال فاي :  الناواحي الفنيا  
 المنمول  التنينني    –اي طاء اللائع   –طريم  ال ند 

  مااان ال باااراء فاااي مناااال النمبااااز وال ااااء ايئااا  التااادريس 6ومحااااورف للاااى  رااام تااام لااارض اال تباااار 
    8بنليال التربي  الريا ي  للتيند من موافمهم للى محاور اال تبار  ملحق  

 (2جد ل  
 العدد المبدئ)  النيائ)  أرقام العبارات المستبعدةالختبار التحصيل المعرف) قيد البحث

 العدد المبدئي المحور م
بارال لدد الع

 المحذوف 

ار ام العبارال 
 المحذوف 

لدد 
العبارال 
 المعدل 

ار ام العبارال 
 المعدل 

 العدد النهائي
ايامي  
 الن بي 

 ;61  26  1 1 21 2 27 النواحي الفني   مفردا  2
 ;31  7  1 1 32 2 8  التعليمي  مفردالال طوال  3
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 ;21  4  1 1 1 1 4 طريم  ال ند  مفردا  4
 ;21  4  1 1 1 1 4 طاء اللائع  مفردا اي  5
 ;21  4  1 1 42 2 5 المنمول  التننيني   مفردا 6

 ;211 41 1 1 4 4 44 اإلنمالي

  العااادد المبااادئي والنهاااائي وار اااام العباااارال الم اااتبعدا  ال تباااار التحلااايل :يو اااع نااادول  
ا و بعاااد العااارض للاااى ال اااادا   لباااار 44المعرفااي   ياااد البحاااث  ويت اااع ان العااادد المبااادئي للعباااارال  

  لباارا  دون تعاديل 41 لباارا  ليلابع إنماالي لادد العباارال  4بحاذف لادد   الباحث ال براء  امال 
 ا  لبارا وبدون ا  ا اف   لدق المحنمين  

 صيا   مفردات االختبار:  -2
و ااد لااياغ  مفااردال اال تبااار بحيااث توطااي المحاااور الااذ  يلااملها اال تبااار   الباحثةة  اماال  

مفردا  تم لر ها للى ال براء لتحدياد المفاردال اللاالح  منهاا حياث  44ت منل مفردال اال تبار  
  احتمااالل ياتم 4مفردا  و د لنفل ا ائل  اال تباار فاي لاورا اال تياار مان متعادد   41اتفموا للى  

 اال تبار لإلناب  اللحيح  من بين ر ث إنابال  
 ترتيب مفردات االختبار:  -2

 ترتيل مفردال اال تبار وفما  لمو ولال المادا ونل محور من محاور اال تبار   تم 
 صيا   التعليمات المناسب  لمختبار:  -2

بعد لياغ  اي ئل  وتريبها يتم و ذ التعليمال ال ال  وذلك لتحديد المطلاول مان الت مياذ  
 في اذا اال تيار  

 تجييز مفتاح التصحيح:  -7
اع للتلاااحيع بحياااث يناااون انااااك إنابااا  لاااحيح  واحااادا نااال  اااإال وتناااون ياااتم تنهياااز المفتااا 

 اإلناب  في ور   اي ئل  بعمل دائرا حول الحرف المنا ل  
 طبع االختبار ف) ص رتو األ لي :  -2

مفااردا  و ااد وزلاال ح اال ناال محااور ماان المحاااور اي ا ااي  حيااث  41حيااث الااتمل للااى   
  4  مفااردا وطريماا  ال ااند  7  التعليمياا مفااردا وال طااوال   26يتبااين ان النااواحي الفنياا  تمرلاال فااي  
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  مفاردا حياث يتباين ان اياميا  الن ابي  تراوحال 4  مفردا والمنمول  التننيني   4واي طاء اللائع   
 ;   91;  و د تم ا تيار المفردال اينرر من  21; إلى 211ما بين  

 تجريب  تقينن االختبار:  -2
  تلميذ وتلمياذا مان  اارع لينا  البحاث 31ق اال تبار للى لين   وامها  بتطبي الباحث  امل  

اي ا اااي  ولاااديهن  اااابق  بااارا لااان بعاااض مهاااارال النمبااااز بهااادف التعااارف للاااى لاااعوب  و اااهول  
 المفردال  

وتم تلحيع اال تبار في  وء مفتاع التلحيع وتنت ل الدرن  بعد تلحيحها من ارر  
تي : الت مين با ت دام المعادل  ا   

 - لدد اإلنابال اللحيح  - الدرن  من ارر الت مين
 لدد اإلنابال ال اطئ 

 2 -لدد االحتماالل 
 نما تم ح ال لدق مفردال اال تبار بطريم  الممارن  الطرفي   

معامل لدق نل 
 مفردا 

= 
لدد اإلنابال في  –لدد اإلنابال اللحيح  في الم تو  العلو  
 الم تو  ال فلي 

 لدد ايفراد اللذين انابوا للى اال تبار × 38 1
 معامل ال هول   -2إليناد معامل اللعوب  = 

 = ص
 خ
 2-ن

 ص + ع  
 حيث ص= لدد اإلنابال اللحيح   خ= لدد اإلنابال ال اطئ   ن= لدد االحتماالل   

 رم ح ال معامل ال هول  لنل مفردا من   ل 

 = معامل ال هول  
 اللحيح  للى مفردا لدد اإلنابال 

 ×211 
 لدد اإلنابال اللحيح  + ال اطئ 
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(00جد ل    
 معاممت السي ل   الصع ب   التميز لمفردات اختبار التحصيل المعرفى قيد البحث

 معامل ال هول  ر م العبارا
معامل 
 اللعوب 

 معامل ال هول  ر م العبارا معامل التميز
معامل 
 اللعوب 

 معامل التميز

2 1 61 1 61 1 361 27 1 66 1 56 1 359 

3 1 71 1 51 1 351 28 1 46 1 76 1 339 

4 1 46 1 76 1 339 29 1 71 1 51 1 351 

5 1 41 1 81 1 321 2: 1 61 1 61 1 361 

6 1 71 1 51 1 351 31 1 51 1 71 1 351 

7 1 61 1 61 1 361 32 1 56 1 66 1 359 

8 1 51 1 71 1 351 33 1 76 1 46 1 339 

9 1 56 1 66 1 359 34 1 61 1 61 1 361 

: 1 66 1 56 1 359 35 1 56 1 66 1 359 

21 1 71 1 51 1 351 36 1 46 1 76 1 339 

22 1 81 1 41 1 321 37 1 71 1 51 1 351 

23 1 71 1 51 1 351 38 1 66 1 56 1 359 

24 1 51 1 71 1 351 39 1 71 1 51 1 351 

25 1 46 1 76 1 339 3: 1 76 1 46 1 339 

26 1 51 1 71 1 351 41 1 61 1 61 1 361 

  ان اال تباار يتمياز بمعاام ل ال اهول  حياث يتاراوع معامال ال اهول  21يت اع مان نادول  
  وان 81 1 – 41 1  ومعام ل اللعوب  حيث يتراوع معامال اللاعوب  باين  81 1 - 41 1بين  

- 321 1رفااي ذال  ااوا تميااز منا ااب  حيااث تتااراوع مااابين  المع لمعااام ل التميااز ال تبااار التحلااي
1 361   

 إجراءات خاص  بتقنين االختبار 

 صدق االختبار: 
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تم إيناد لدق اال تبار حيث ان نميذ المفردال ل  تبار تلمل مو اوع البارامج وايااداف  
  تلميااذ 31 وامهااا  المعرفياا  وبناااء للااى مااا ناااء ماان رراء ال بااراء فمااد تاام تطبيااق اال تبااار للااى ليناا  

و ااد ا اات دمل طريماا  بمدر اا  الاامون وتلميااذا لهاام  ااابق  باارا بالمهااارال وماان  ااارع العيناا  ايلاالي  
الممارنااا  الطرفيااا  وذلاااك بح اااال متو اااطي الفاااروق باااين االرباااالى ايللاااى وايدناااى نماااا ااااو مو اااوع 

    22بندول  

 (00جد ل   
 باعى األدنى دالل  الفر ق بين مت سط) االرباعى األعلى  االر 

 ف) متغيراختبار التحصيل المعرف) لدى عين  التقنين

 50ن=

 المتوير م
 االربالى االللى

 6ن=
االربالى االدنى                   

فروق  6ن=
 المتو طال

 يم  
  ل 

 3ايتا
 معامل
 اللدق

 ع± س ع± س

 31: 1 957 1 736 7 211 4 653 1 411 8 874 1 511 22 التحليل المعرفي 2

 5.202=  0.02*قيم   ت( الجد لي  عند مست ى معن ي  

  وناااود فاااروق ذال داللااا  إحلاااائي  باااين االرباااالى ايللاااى واالرباااالى 22يو اااع نااادول  
الاااى  رممااا يلاااي 16 1ايدنااى لاااد  ليناا  التمناااين فااي متويااار اال تباااار المعرفااي لناااد م ااتو  معنويااا  

  رلدق اال تبا

 ثبات االختبار: 

لااادا تطبيماا  للااى ليناا   وامهااا  وذلااك لاان طرياا    تلميااذ وتلميااذا ماان 31ق تطبيااق اال تبااار واأ
     23منتمذ البحث و ارع العين  ايللي  نما او مو وع بندول  
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 (05جد ل  
عادة التطبيق ف) متغير اختبار التحصيل المعرف)   معامل االرتباط بين التطبيق  ا 

 لدى عين  التقنين لبيان معامل الثبات
 50ن =

 المتوير م
معامل  الادا التطبيق التطبيق

 ع± س ع± س االرتباط

 88: 1 856 1 81: : 934 1 961 : التحليل المعرفي 2

 555 1= 16 1* يم   ر  الندولي  لند م تو  معنوي  

لاااااادا التطبيااااااق 23يو اااااع نااااادول      وناااااود ارتبااااااط ذو داللااااا  احلاااااائي  باااااين التطبياااااق واأ
 16 1متوياار اال تبااار المعرفااي لااد  ليناا  التمنااين لنااد م ااتو  معنوياا   إلااادا تطبيااق اال تبااار  فااي 
 مما يلير إلى ربال اال تبار 

 زمن االختبار:  -00
تاام تحديااد زماان اال تبااار لاان طريااق ح ااال متو ااط الماادا التااي ا ااتور تها افااراد العيناا  فااي  

 اإلناب  للى اال تبار من   ل:  

 = الزمن المنا ل 
 اول طالب  + الزمن الذ  ا تور   ر ر طالب الزمن الذ  ا تور   

3 
 ق  41وبذلك ينون الزمن المنا ل ل  تبار = 

 طبع االختبار ف) ص رتو النيائي :  -00
   إال وبذلك البع اال تباار ومفتااع 41بعد تمنين مفردال اال تبار ننل بلد لدد اي ئل    

 التلحيع في لورت  النهائي  
 النطباعات الوجدانية نحو البرنامج التعليمي باستخدام أسلوب الفيديو التفاعلي: استمارة اآلراء ا -7
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ب لااداد ا ااتمارا ا ااتط ع رراء وانطبالااال الت ميااذ نحااو البرنااامج المتبااذ ماان  الباحثةة  اماال  
  اااااااا ل اإلطاااااااا ع للااااااااى بعااااااااض المرانااااااااذ ال ااااااااابم  ب لااااااااداد ا ااااااااتمارا اال ااااااااتط ع ومنهااااااااا درا اااااااا  

و اد تام إتبااع ال طاوال التاليا  إللاداد (5002(، الفتحلة)  5002(، يسةن  5002النجار  عطااهلل  
 اال تمارا  

 ىدف االستمارة  صيا يا:  -0
ا تط ع رراء الت مياذ نحاو البرناامج التعليماي الممتارع با ات دام الفياديو التفااللي فاي نوانال  

 اداء بعض مهارال النمباز لد  الت ميذ اللم والبنم  
 ات االستمارة  صيا يا: تحديد مفرد -5

  مفاردا والتاي تعناس 27بلياغ  مفردال اال تمارا بلورا مبدئي  و اد بلوال   الباحث  امل  
ان تنااون اااذف المفااردال وا ااح  ود يماا  فااي  الباحثةة لااورا ايداء للمهااارال   يااد البحااث  و ااد رالاال 

 لياغتها  
 اختبار المفردات الصالح  لمستمارة:  -2

ارال ومد  منا ابتها لماا و اعل لا  وانهاا تمايس ا راء واالنطبالاال المرتبطا  للتيند من العب 
بالمهاارال نحاو البرناامج التعليماي الممتارع  الفياديو التفااللي  فماد تام لارض اللاورا المبدئيا  ل  تباار 

  و ااد انمعااوا للااى ان العبااارال 8للااى منمولاا  ماان ال بااراء المت للااين فااي اااذا المنااال  ملحااق  
   مفردا 27تلل  بالناحي  الونداني  و د البع لدد لبارال اال تبيان  نميعها م

 إعداد االستمارة للتطبيق  الص رة النيائي (:  -2
  ال اوافق  –إلى حد ما  –تم إلداد اال تمارا بطريم  ايوزان الر ر   اوافق  

المقتددرب باسددتخدام الفيددديو المعددامالت العلميددة السددتمارة اآلراء واالنطباعددات نحددو البرنددامج التعليمددي 
 التفاعلي: 

 معامل الصدق:

 (02جد ل  
العدد المبدئ)  النيائ)  أرقام العبارات المستبعدة  المعدل  الستمارة اآلراء  االنطباعات ال جداني  

 نح  البرنامج التعليم) المقترح باستخدام الفيدي  التفاعل)
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 اال تمارا م
العدد 
 المبدئي
 للعبارال

لدد 
ال العبار 

 الم تبعدا

ار ام 
العبارال 
 الم تبعدا

لدد 
العبارال 
 المعدل 

ار ام 
العبارال 
 المعدل 

العدد 
 النهائي
 للعبارال

 26 1 1 5 2 27 ا راء واالنطبالال الونداني 

  العاااادد المباااادئي والنهااااائي وار ااااام العبااااارال الم ااااتبعدا ال ااااتمارا ا راء 24يو ااااع ناااادول  
  لبااارال ماان 2البحااث ويت ااع اتفاااق ال ااادا ال بااراء للااى ا ااتبعاد لاادد واالنطبالااال الوندانياا   يااد 
  لبااااارا وباااادون ا  تعااااديل او إ اااااف  وبااااذلك الاااابع العاااادد النهااااائي 27إنمااااالي اال ااااتبيان ولااااددف  

   لبارا26إلنمالي ل  تبيان  

 معامل الثبات:

ياان رباال ا اتمارا تم ح ال ربال اال تمارا بطرياق التنزئا  النلافي  ومعامال الفاا نرونبااخ لب 
  وذلاااك بفاااارق زمناااي ا ااابوع فاااي الفتااارا مااان 25ا راء واالنطبالاااال الوندانيااا  ويو اااع ذلاااك نااادول  

    21/3127/:2إلى  3/21/3127

(02جد ل    
معامل األرتباط باستخدام التجزئ  النصفي   معامل ألفا  رر نباخ( لبيان معامل الثبات لعبارات 

باعات ال جداني  نح  البرنامج التعليم) المقترحاستمارة استبيان اآلراء االنط  
باستخدام الفيدي  التفاعل)   

 2ن=
 معامل االرتباط اال تبار اإلحلائي م
 62: 1 التنزئ  النلفي  2
 :5: 1 معامل الفا  نرونباخ  3
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  ونااود ارتباااط ذو داللاا  إحلااائي  بااين نلاافي لبااارال اال ااتبيان حيااث 25يو ااع ناادول  
ونااذلك معاماال الفااا  نرونباااخ  حيااث حمااق معاماال االرتباااط  62: 1تباااط المح ااول حمااق معاماال االر 

وااي معاام ل ارتبااط  16 1لبيان معامل الرباال النلاى ل  اتبيان وذلاك لناد م اتو  معنويا  :5: 1
 الى ربال اال تبيان رذو دالل  لالي  مما يلي

 ( 8البرنامج التعليمي المقترب: محلق ) -8

 امج التعليمي ت منل ا تي:  طوال إلداد البرن 

 تحديد اليدف:  -0

تعلاايم بعااض مهااارال النمباااز لااد  الت ميااذ اللاام والاابنم وذلااك ماان  اا ل اي االول الفيااديو  
 الونداني   –المعرفي  –التفاللي ومعرف  تيريرف في نوانل تعلم ايداء  المهار  

ل النمبااز وان ت اتطيذ فهام ان تإد  الت ميذ ايداء اللاحيع لابعض مهااراالجانب الميارى: -
 الم ار الحرني اللحيع  

ان تتعااارف التلمياااذال للاااى ااااام النمااااط الفنيااا  واي ا اااي  للمهاااارال  ياااد الجانةةةب المعرفةةة):  -
 البحث  

ان تنت ل التلميذال االتنااال اإلينابيا  واللاعور بال اعادا والتعاود للاى الجانب ال جدان):  -
 الم حظ  ارناء ايداء  

 البرنامج: أسس  ضع  -5
 ان ينا ل محتو  البرنامج للهدف من البرمني    -
 ان يرالي البرنامج  لائص الت ميذ   -
 ان يرالي البرنامج الفروق الفردي  وان ينون في م تو   دراتهم   -
 توفير المنان المنا ل لاداء مذ إتاح  الفرل  لنل فرد للممار     -
رارا الدافذ لديهم -     مرالاا التلويق والتدرع واأ
لباع حان  المتعلمين إلاى النلااط  - ان يتميز البرنامج  البرمني   بالب اط  والو وع والتنوع واأ

 والحرن   
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 تحديد اإلطار العام للبرنامج:  -2

د يماا   56  وحاادا درا ااي  بوا ااذ وحاادتان ا اابوليا  وزماان الوحاادا  23بو ااذ   الباحثةة  اماال  
ل ايمرال لملااادا البرمنيا   بال اإلحمااء مبالارا وبنااء ا ابيذ و د تمرلال رراء ال باراء فاي الو ا7لمدا 

 للى ما  بق فمد البع التوزيذ الزمني ينزاء الوحدا الدرا ي  للمنمول  التنريبي  نا تي: 

 (02جد ل  
 الت زيع الزمن) ألجزاء ال حدة الدراسي  للمجم ع  التجريبي 

 الزمن المحتو  انزاء الوحدا

 ق3 ذ الويال التحي  وا  إلمال إداري 
 ق21 التفالل مذ البرمني  في النزء ال اص بالمهارال ن   للى حد  ملاادا البرمني  

لدادف او إحماء حر ومحطال اإلحماء   ق6 تمرينال لتهيئ  الن م واأ
اإللداد البدني 
 العام وال اص 

تنميااا  لنالاااار الليا ااا  البدنياااا  ال الاااا  بنااال مهااااارا مااان المهااااارال  يااااد 
 البحث 

 ق21

النلاط اي اس 
 والتطبيمي 

يماااوم الت مياااذ بتطبياااق ماااا لااااادوف فاااي حنااارا الو اااائط التعليميااا  تحااال 
 إلراف وتونيهال من المدر   

 ق 26

 ق4 تمرينال لتهدئ  الن م للعودا إلى الحال  الطبيعي   التحي  واالنلراف  النزء ال تامي 

 تنظيم محت ى البرنامج  البرمجي (:  -2

التعليمي  المعدا بي لول الفيديو التفاللي اي الهدف مان ااذا البحاث والاذ   اام  تعد البرمني  
واااو برنااامج ي اات دم فااي إلااداد  (Visual Basic6)ب لااداداا مهناادس البرمنياا  لاان طريااق برنااامج 

 برمنيال تعليمي   ائم  للى ا ت دام الحا ل ا لي ويت من مراحل إلداد البرمني  التعليمي : 

 ل( البرمجي  التعليمي : بناء  مراح -0

 :  (Desing)مرحل  التصميم  -أ
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 تمني   –وتربو   –واي بمراب   ريط  للبرمني   ائم  للى ا اس  للمي  -
وان تعاارض المااادا العلمياا  بلااورا منطمياا  وملاااغ  لااياغ   االوني  وان يتنا اال مااذ  اان  -

 الت ميذ  
 وان تعرض المادا العلمي  بلورا منطمي  ومت ل ل    -
م اال ااتفادا ماان م اااح  اللالاا  لاان طريااق تنظيميهااا للولااول إلااى اف اال النلااوص وان ياات -

التاااي تلااارع النااازء النظااار  والمهاااارال  ياااد الدرا ااا  تااام الحلاااول للاااى منمولااا  مااان اللاااور 
 والنتاب  للي    Photo shop (CS8))الرابت  والمتحرن  من طريق برنامج 

الماااااااراد تعليمهاااااااا با ااااااات دام رااااااام إد اااااااال اللاااااااور الرابتااااااا  لااااااان طرياااااااق لمطاااااااال المهاااااااارال  -
 من نفس مماطذ الفيديو   (Movie Maker)برنامج

راام تنظاايم البرمنياا  بحيااث تلاامل للااى إد ااال مماااطذ فيااديو تلاارع المهااارال اي ا ااي   مهااارا  -
الو اااوف للاااى  –الو اااوف للاااى اليااادين دحرنااا  للاااى اللااادر والااابطن –الو اااوف للاااى اليااادين 

 ا لي   اليدين دحرن  امامي   إلى نهاز الحا ل

وتتمراال فااي لاارض الممدماا  واااي ذلااك الناازء الااذ  يعاارض دون تااد ل ماان الت ميااذ ويلاامل  
وايااااداف ال ااالوني  للمهاااارال رااام الم اااار الفناااي لنااال مهاااارا للاااى حااادا  –الهااادف  –لناااوان الدرا ااا  

ن حيااث و طواتهااا التعليمياا  واااام النماااط الفنياا   حيااث ان الت ميااذ يمومااوا بااالتحنم فياا  تحنمااا  تامااا  ماا
 اال تيار للنزء المراد تعليم  وال رل  والتتابذ وال روع و ل ما تلاء من البرمني   

فمد تم ا تيار احد مدرس اإللارا والهناء ايلبعي لملاحب  ايداء مان  ا ل اإللاارا بالياد  
داء لبعض المتطلبال الهام  لااداء اللاحيع لنال مهاارا وناذلك طريما  ال اند باإل ااف  إلاى طريما  اي

 ولور وفيديواال وا ئل  التمويم ال ال  بنل مهارا  

 واي تتمرل في:: Predationمرحل  اإلعداد  التجييز  -ب

 رتاب  السيناري  للبرمجي :  -0
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اناااواع النلاااوص واللاااور وامتاااداداا  –ماان  ااا ل تحدياااد لااانل اإلطاااارال الرئي ااي  والفرليااا   
تحديااد نيفياا  الااتحنم فااي الو ااائل  –ولال الفرلياا  وحنمهااا  وتحديااد ا االول التلاافع الرئي ااي والمو اا

 المدر   لنل إطار  

 إنتاج ال سائل:  -5

تام إلاداد نافا  اناواع الو اائل مان  ا ل نلاوص منتوبا   لاور فوتوغرافيا   ملفاال لاوتي   
 باإللارا  ر وم واف م والتيند من ل حيتها لتمديم المعلومال المطلوب   

 :  تجييز ال سائل المساعدة -2

    (Micro Soft Word)إلداد النلوص المنتوب  و د تم ا ت دام برنامج  -
ب د ااال التعليااق للااى البرنااامج لاان طريااق مينروفااون  الباحثةة إلااداد ملفااال اللااول:  اماال  -

ال ااااص بالحا ااال ا لاااي ماااذ مرالااااا ان يناااون التعلياااق م ااااويا  او ا ااال مااان زمااان الملااااادا 
 ف والهناء ايلبعي  وملحوبا  بحرنال اإللارا ولف  اللفاي

إلداد الفيديو لاداء المهار  من موا ذ لبن  اإلنترنل وتلوير احد  ال لباال المتميازا فاي  -
 ايداء لتلك المهارال  يد البحث  

 ا ت دام نارل الفيديو إلد ال لمطال الفيديو التعليمي للى نهاز الحا ل ا لي   -
وذلااك لتم اايم لااريط الفيااديو  (Move MaKer)برنااامج عمااوف ميناارع  الباحثةة ا اات دمل  -

 التعليمي إلى لمطال لديدا وانتماء اف ل لمطال الفيديو لتعلم المهارال  يد البحث  
وذلااك لتم اايم (Move Maker)برنااامج عمااوف ميناارع الباحثةة إلااداد اللااور: فمااد ا اات دمل  -

 لريط الفيديو إلى لمطال لديدا لل روع باللور الرابت  الم ل ل   

 اك : حرصت الباحث  على اآلت)تصميم الك -2

 إال تنون اللال  مزدحم    -
 ان تحتو  نل لال  للى نلاط واحد للى اينرر   -
 لدم المواالا في ا ت دام ايلوان   -
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 ا ت دام لو  اإللارا والهناء ايلبعي ارناء التعلم وتوليل المعلوم    -

واأ ااااف  اللااارع  (DVD)  ا اااطوانال مااان ناااوع 21بن ااال البرمنيااا  للاااى   الباحثةةة رااام تماااوم 
والتعليااق بالنتابااا  للاااى نااال نااازء بحياااث يظهااار ايداء وبنانبااا  اللااارع والتعلياااق لليااا   رااام تزوياااد ماااادا 

 اي طوان  البرمن  ببعض النوانل المعرفي  بريا   النمباز وبمهارال البحث وا ئل  تمويم  

ز لمعرفا  ماد    مان ال باراء مان ا ااتذا النمباا6و د تم لارض محتاو  البرناامج للاى لادد   
مناني  تطبيم  للى لين  البحث    منا ب  المحتو  واأ

 :  Executingمرحل  التنفيذ  -ج

واي المرحل  التي يتم فيهاا تنفياذ ال ايناريو فاي لاورا برمنيا  للاى ان يحلال الت مياذ للاى  
حياااث يعمااال بمنااارد د ولااا  إلاااى  الباحثةةة مااان  (CD.Rom)البرمنيااا  فاااي لاااورا المااارص ال اااوئي 

ر  رااام تماااوم الت مياااذ بملااااادت  والتناااول دا لااا  بحريااا   رااام تماااارس الت مياااذ ماااا لااااادوف فاااي النمبياااوت
وفي حالا  ايداء ال ااطت تتونا  إلاى الملاااد مارا ا ار  وتلاحيع  الباحث البرمني  تحل إلراف من 

 اي طاء  
 مرحل  التق يم:  -د
 االختبار المبدئ) للبرمجي :  -0

نيا  للاى اي اطوان  ياتم لر اها للاى منمولا  مان ال باراء فاي بعد االنتهاء من إلداد البرم 
   ال تط ع ررائهم وتحديد مد  منا بتها لااداف والتطبيق  8منال طرق تدريس النمباز ملحق  

 الدراس  االستطمعي  للبرمجي :  -5
ث   تلميذ وتلميذا مان  اارع لينا  البحا31بتطبيق البرمني  للى لين   وامها   الباحث  امل  

وذلك بهدف معرف  اي طاء والملانل التي تمذ فيها الت ميذ رم بعد ذلك تطبمهاا للاى افاراد المنمولا  
 التنريبي   

بعد إنراء المعاام ل العلميا  للمتويارال الماإررا فاي البحاث رام إناراء الميا اال القياسات القبلي :  -2
رفااي للمهااارال ذلك م ااتو  التحلاايل المعالمبلياا  فااي م ااتو  ايداء المهااار  للمهااارال  يااد البحااث وناا

    26/21/3127إلى  3127/ 21/21را من تفالر ر  وذلك في ال
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 تنفيذ التجرب  األساسي : 
بتطبيق البرنامج التعليمي  البرمني   في تعلم بعض مهارال النمبااز  الو اوف  الباحث  امل 
الياادين ودحرناا  امامياا   للااى للااى اللاادر والو ااوف للااى  ناازولالو ااوف للااى الياادين  -للااى الياادين

    41/22/3127إلى  27/21/3127افراد المنمول  التنريبي  في الفترا من 
 اإلطار العام لتنفيذ البرنامج: 

  56وحاادا درا اااي  بوا ااذ وحااادتان درا ااي  ناال ا ااابوع باازمن  ااادرف  23بو ااذ  الباحثةةة  اماال 
ل ماان الاادرس فااي بداياا  الاادرس وذلااك فااي ايمراال لتنفيااذ البرمنياا  فااي الناازء ايو  الو االد يماا  و ااد نااان 

ناازء اإلحماااء للاادرس  رراء ال بااراء فااي تحديااد الو اال ايمراال للملاااادا البرمنياا  للااى ان ن ااب  اتفاااق 
 1ال براء للى الو ل ايمرل او   بل اإلحماء  حيث ان اناك اتفاق للى ان االتفاق يتاراوع ماا باين  

   للالع  بل اإلحماء  211-
 ي : القياسات البعد

بتطبياق الميا اال البعديا  لال  الباحثة بعد انتهاء الفترا المحددا لتنفيذ البرنامج الممترع  امال 
نل مان منماولتي البحاث التنريبيا  وال اابط  وذلاك للتعارف للاى م اتو  ايداء المهاار  والتحلايل 

فااي الفتاارا ماان  المعرفااي ونااذلك التعاارف للااى ا راء االنطبالااال الوندانياا  للمنمولاا  التنريبياا  وذلااك
    23/23/3127إلى  6/23/3127

 المعالجات اإلحصائية: 

االنحاراف المعياار   -الو ايط  -المعالنال اإلحلائي  التاليا : المتو اط الح اابي الباحث ا ت دمل 
 التنزئ  النلفي    -معامل الفا -  T. testا تبار  ل   -معامل االرتباط  -معامل االلتواء  -

 يرها ومناقشتها: عرض النتائج وتفس
 أوالً :عرض النتائج: 

 نتائج البحث وفما للترتيل التالي:  الباحث  وف ت تعرض 
 (02 جد ل 

 البعديلدى المجم ع  التجريبي  ف) متغير كرل االداء الميارى دالل  الفر قبين القياس القبل) 
  مست ىالتحصيل المعرف)  قيد البحث

 00ن=
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 المتويرال م
 ياس البعد الم المياس المبلي

فروق 
 المتو طال

ال طي 
المعيار  
 للمتو ط

  يم   ل 
ن ب  
 التح ن;

حنم 
 التيرير

دالل  
حنم 
 ع± س ع± س التيرير

 مرتفذ 287 5 111 711 496 27 532 1 11: 7 96: 1 161 9 737 1 261 2 مهارا الو وف للى اليدين 2

الو ااااااااااوف للااااااااااى الياااااااااادين  3
دحرنااااااااا  للاااااااااى اللااااااااادر 

 والبطن

 مرتفذ 425 6 159 :82 231 29 528 1 661 8 ::7 1 711 9 ::6 1 161 2

الو اااااااوف للاااااااى اليااااااادين  4
 دحرن  امامي 

 مرتفذ 437 6 372 789 135 32 482 1 911 8 754 1 61: 9 448 1 261 2

 مرتفذ 4:3 7 889 3288 294 44 6:2 1 711 :2 692 2 611 31 769 1 11: 1 التحليل المعرفي 2

 0.220=0.02جد لي  عند مست ى معن ي  *قيم   ت( ال

 : مرتفع0.20: مت سط 0.20: منخفض 0.50مست يات حجم التأثير لر ىين : 

بااين الميا ااين 16 1  داللاا  الفااروق االحلااائي  لنااد م ااتو  معنوياا  26يت ااع ماان ناادول  
المعرفاي ي متويار لانل االداء المهاار  وم اتو  التحلايل فاالمبلي والبعاد  لاد  المنمولا  التنريبيا  

 يد البحث ويت ع ونود فروق دال  احلائيا للاالع الميااس البعاد  حياث تراوحال  يما   ل  ماا باين 
; الاااااااى 11 711  نماااااااا تراوحااااااال ن ااااااال التح ااااااان المئويااااااا  ماااااااا باااااااين   294 44الاااااااى  496 27 

 ااد حمماال   و 91 1التيريرل  تبااارال انباار ماان  ن  اايم حنام ايت ااع ماان ناادول ;  نماا  889 3288
ممااا ياادل للااى فاللياا  البرنااامج 1  واااى دالالل المرتفعاا  4:3 7إلااى  287 5ل مااا بااين   اايم تراوحاا
  للى المتوير التابذ نبيربلنل   الممترع

حيااااث ان  971 2  بلوااال 16 1  وناااود فاااروق ذال داللاااا  إحلاااائي   27يت اااع مااان ناااادول  
  مرتفااذ ممااا 91 1  ومتو ااط و 61 1  وماان فض  31 1تراوحاال بااين   نم ااتويال حناام التاايرير لنااواي

ياادل للااى ونااود فاااروق ذال داللاا  إحلااائي  لاليااا  فااي لاانل ايداء المهااارا للمهاااارال  يااد البحااث للاااالع 
إلااااى  496 27س ونااااذلك م ااااتو  التحلاااايل المعرفااااي  والبعااااد  حيااااث تراوحاااال فياااا   ل  مااااا بااااين  الميااااا

  فااي معاادل التوياار  ن ااب  16 1  ونااذلك ونااود فااروق ذال داللاا  إحلااائي  ماان م ااتو  معنوياا   294 44
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;  نماا يت اع 8 3288; إلاى 11 711التح ن  في م تو  ايداء المهار  والتحليل المعرفاي ماا باين  
;   واااي دالالل مرتفعاا  مااا ياادل للااى فاللياا  البرنااامج الممتاارع والتاايرير 91حناام التاايرير انباار ماان   ان  اايم

اإلينابيلبرنامج الفيديو التفاللي لند اداء تعلم بعاض مهاارال النمبااز لاد  الت مياذ اللام والابنم وناذلك نام 
لتعليمياا  واللااور والر ااومال فااي المعلومااال التااي ت ااتفاد منهااا الت ميااذ ماان  اا ل اال ااتفادا ماان الو ااائل ا

توليل المعلوم  بلورا لايم  ونذابا  و اهل  واال اتفادا مان التننولونيا  فاي تولايل بيئاال تعليميا  اف ال 
 AristesCojar Bravo(. 5002(،الكةةحات  5002عبةةد الرةةريم  للت ميااذ نمااا فااي درا اا  ناا   ماان

(2010). 

م الفيااديو التفاااللي الااذ  ينبرااق مناا  انراار ماان ونااود اااذف الفااروق إلااى تاايرير ا اات دا الباحثةة وتعاازو
ا االول مناا  لااتعلم بعااض مهااارال النمباااز لااد  الت ميااذ اللاام والاابنم حيااث تماادم المااادا التعليمياا  بااينرر ماان 
و اايط ممااا يعماال للااى نااذل الت ميااذ للااتعلم  حيااث يعتمااد الت ميااذ للااى حا اا  البلاار بلاانل رئي ااي لااذلك 

نالر التوالل النت اال المعلوماال والمعاارف نماا تإناد للاى ذلاك يعتبر حا   البلر لنلر مهم من ل
ماان ان حا اا  البلاار ت ااالد الت ميااذ اللاام والاابنم للااى إدراك وفهاام مااا يحاايط ومااا  (5002عبةةد الغفةةار  

ياادور ماان حااولهم  وفهاام وتولاايل المعلوماا   واللااك ان تااوفر و ااائل تننولونياا   الفيااديو التفاااللي  يااتم ماان 
واللااورا مااان  ااا ل لالااا  لاارض  تعمااال نوحااادا واحاادا متناملااا   ماااذ ملااااحب    لهااا لااارض اللاااول 

تماااان المهاااارال  ياااد  الترنمااا  إلاااى لوااا  اإللاااارا لزياااادا و اااوع ايداء ايمااار الاااذ  ياااإد  إلاااى  ااارل  تعلااام واأ
البحاااث  والنت اااال المعلوماااال والمعاااارف لاااد  تلاااك الفئااا  نناااد ان برناااامج الفياااديو التفااااللي يتمياااز بطريمااا  

نيد التي تنذل تلك الفئ  للتعلم نما ان ا ات دام التننولونياا نعال الماتعلم ياتعلم بنف ا  وي اير فاي العرض ال
العملياا  التعليمياا  وفااق  اارلت  ال الاا  وحباا  فااي التعاماال مااذ نهاااز الحا اال ايلااي الااذ  بااال وا ااحا فااي 

لاام وغياارام وننااد ان إلااداد الدولاا  باارامج للااى اااذا النهاااز مترنماا  بلواا  اإللااارا لت ااهيل التوالاال بااين اي
اناك تطور نبير في ا ت دام تلك الفئا  مان اللام والابنم للحا ال حياث يمنان الماول ان ايلام ونادوا فاي 
اااذا النهاااز  ااالتهم  فااي بلوا للياا  وفرحااوا باا   ممااا نعاال لاا  دور نبياار فااي إن ااال وتعلاام بعااض مهااارال 

 باز منهج الحرنال اير ي  التي يتم تدري ها بالمدر   بمادا النم

ان لتننولونيااا الااتعلم دور نبياار فااي تح ااين التعلاايم والااتعلم  (5007سةة يدان  الجةةزار  نمااا تلااير 
 لذو  االحتيانال ال ال  حيث يرير ااتمام  للتعلم نما ت الد في التولل للى الملنل  اللفظي  
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 بةةذلك يتحقةةةق صةةةح  الغةةةرض األ ل الةةةذ  يةةةنص علىحت جةةةد فةةةر ض دالةةة  إحصةةةائيا  بةةةين 
لقياسةةين القبلةة)  البعةةد  للمجم عةة  التجريبيةة  فةة) مسةةت ى األداء الميةةارى  التحصةةيل مت سةةط) ا

 المعرف) للميارات قيد البحث لصالح القياس البعد ح.

  وناود فاروق ذال داللا  إحلاائي  باين الميا اين المبلاي والبعاد  لاد  28يت ع مان نادول  
المعرفي للاالع الميااس البعاد   حياث المنمول  ال ابط  في متوير لنل ايداء المهار  والتحليل 

وتاااازاد حتااااى الميمياااا  مااااا بااااين  971 2 =  16 1ناناااال  يماااا   ل  الندولياااا  لنااااد م ااااتو  معنوياااا   
  وباذلك 11 21:1; إلاى 11 436  نما تازاد حتاى ن ال التح اين ماا باين  221 33إلى  876 9 

  وااذف 994 1إلاى 841 1;  و اد تراوحال مان  91 1تنون  يم  حنم التيرير ل  تبارال انبر من  
دالل  مرتفع  مما يدل للى فعالي  البرنامج بلانل مرتفاذ ولنان بن اب  ا ال مماا يحدرا  البرناامج الممتارع 
فااي تعلاام المنمولاا  التنريبياا   ننااد تح اان للمنمولاا  ال ااابط  التااي يطبااق لليهااا البرنااامج التمليااد  

 اااف  إلااى مااا يتبعاا  المعلاام ارناااء تعلاايم تلااك المتبااذ  واااذا يو ااع ان الطريماا  التمليدياا  لهااا تاايرير باإل
المهارال من إلطاء فنرا وا ح  من   ل النموذع وملاحب  اللرع بلو  اإللارا او حرنا  اللافايف 

 (.  5002(، عبد الحميد  5005محم د  مما ي الد للى تعليم ي ير اذا ما يتفق مذ درا   

فةةر ق دالةة  إحصةةائيا  بةةين  بةةذلك يحقةةق صةةح  الغةةرض الثةةان) الةةذ  يةةنص علةةى حت جةةد 
مت سةةط) القياسةةين القبلةة)  البعةةد  للمجم عةة  الضةةابط  فةة) مسةةت ى األداء الميةةارى  التحصةةيل 

 المعرف) للميارات قيد البحث لصالح القياس البعد ح. 

  وناااود داللااا  إحلاااائي  باااين متو اااطال الميا اااال البعديااا  لنااال مااان 29يت اااع مااان نااادول  
لااالع المنمولاا  التنريبياا  فااي ناال ماان م ااتو  لاانل ايداء المهااار  المنمولاا  التنريبياا  وال ااابط  ل

و اد تراوحال  يما   ل  ماا  16 1للمهارال  يد البحث واي اا التحلايل المعرفاي لناد م اتو  معنويا  
; إلاااى 11 386  نماااا تراوحااال فاااروق ن ااال التح ااان المعنويااا  ماااا باااين  192 24إلاااى  83 8باااين  

; و اد تراوحال 91 1منماولتي التنريبيا  وال اابط  انبار مان   نما ان  يم حنم التيرير باين 1 :45
  وااااي دالالل مرتفعااا  مماااا يااادل للاااى فالليااا  البرناااامج بلااانل مرتفاااذ للاااى تلاااك 99: 6 – 6:: 3 
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المتويااارال للاااالع المنمولااا  التنريبيااا  بفاااارق نبيااار لااان المنمولااا  ال اااابط  التاااي ت ااات دم الطااارق 
   تلك الفئ  التمليدي  في إتمام العملي  التعليمي  لد

تفاااوق المنمولااا  التنريبيااا  للاااى المنمولااا  ال اااابط  فاااي م اااتو  لااانل ايداء  الباحثةةة وترناااذ 
المهار  للمهارال  يد البحث إلى ا ات دام ا الول الفياديو التفااللي وذلاك لماا يتمياز با  الفياديو التفااللي مان 

الاااد يق ينااازاء المهاااارال مرالااااا م اااتو  و ااادرال وحاناااال تلاااك الفئااا  مااان المتعلماااين مااان  ااا ل العااارض 
بالطريم  الملو   وملاحبتها بترنم  بلوا  اإللاارا وانااء اللافايف مماا اد  إلاى تح ان فاي م اتو  ايداء 

إلاااى ان الفيااديو التفاااللي انرااار فاللياا  ماان الطااارق Aristides Gajar (2010)المهااار  حيااث يلااير 
  المتبع  وي الد للى دلم االتناف الذاتي و رل  التعلم

اااذا التماادم إلااى ا اات دام الفيااديو التفاااللي الااذ  لاا  اراار إينااابي فااي التحلاايل ونظااام ت اازين  الباحثةة ترنااذ و 
 ولرض للمعلومال المرئي  وانتمال الت ميذ من  طوا إلى  طوا ح ل  دراتهم وفرو هم الفردي  

رنااامج فااي تعلاام بعااض   نحااو الب29امااا لاان ا راء واالنطبالااال الوندانياا  للت ميااذ والتااي يو ااحها ناادول  
; ممااا اد  إلااى ان البرنااامج 211; إلااى 1:مهااارال النمباااز  يت ااع ماان الناادول ان الن اال المئوياا  تراوحاال مااا بااين 

الااذ  انااد للااى ان ا اات دام الفيااديو Aristides (2010)الم اات دم اد  إلااى نااذل انتباااف المتعلمااين واااذا مااا يإناادف 
 ال لديدا التفاللي ا هل واف ل نظرا لتفالل  مذ بين

(، عبةد الحميةد 5002(،التفحلة)  5005(، عبةد المقتةدر  5002النجةار  عطةااهلل  ويتفق ذلك ماذ درا ا  
 5002)  

 بةةذلك يحقةةق صةةح  الغةةرض الرابةةع الةةذ  يةةنص علةةى ح ت جةةد فةةر ق دالةة  إحصةةائيا  بةةين القياسةةين القبلةة)  
ط  الفيدي  التفاعل) ف) تعلم الميارات قيد البحةث  البعد  للمجم ع  التجريبي  نح  استخدام البرنامج التعليم) ب اس

 لصالح القياس البعد ح.
 االستخالصات والتوصيات: 

 االستخالصات: 

 في  وء ااداف الدرا   وفرو ها تم الولول إلى اال ت  لال التالي : 
و  ايداء المهاار  البرنامج التعليمي الممتارع با ات دام الفياديو التفااللي  ااام بلاورا إينابيا  فاي تح اين م ات -2

 –مهاارا الو اوف للاى اليادين دحرنا  للاى اللادر والابطن  -للمهارال  يد البحاث  مهاارا الو اوف للاى اليادين
 مهارا الو وف للى اليدين دحرن  امامي  لد  الت ميذ اللم والبنم   ونذلك م تو  التحليل المعرفي  
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ي  ااام بلاورا إينابيا  فاي رراء وانطبالاال الت مياذ اللام البرنامج التعليمي الممتارع با ات دام الفياديو التفاالل -3
 والبنم نحو تعلم المهارال  يد البحث بلف   ال  والنمباز بلف  لام   

البرنااامج التمليااد  اللاارع واداء النمااوذع بطريماا  لواا  اإللاااارا والهناااء االلاابعي اد  إلااى تعلاام المهااارال  ياااد  -4
 مهار  والتحليل المعرفي البحث مما اد  إلى تح ن م تو  ايداء ال

 التوصيات: 

 ا ت دام برمني  الفيديو التفاللي لند اداء بعض مهارال النمباز لد  الت ميذ اللم والبنم   -2

 تدريل المعلمين للى نيفي  ا ت دام برمني  الفيديو التفاللي في تعلم الت ميذ اللم والبنم   -3

لو ااائل التننولونياا  ماان  اا ل تااوفير العديااد ماان اينهاازا رفااذ م ااتو  الت ميااذ اللاام والاابنم فااي التفالاال مااذ ا -4
 التننولوني   
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