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 مهارة الضرب الساحقلى مستوى أداء عثالثي االبعاد  تأثري استخدام الرسوم املتحركة
 مبدينة الساداتلدى طالب كلية الرتبية الرياضية 

 د/خالد عبد الفتاح إسماعيل البطاوي *
 :ومشكلة البحث املقدمة

نحن نعيش االن عصر الثورة التكنولوجيأة الغيأر مسأبوقة فأي جميأع مجأاالت الحيأاة المختلفأة، ولأم 
علأى مجأال التربيأة البدنيأة والرياضأة، بأل أصأبح اسأتخدامها توجهأًا  يعد مصطلح تكنولوجيأا التعلأيم  ريبأاً 

عالميًا، حتى أعده البع  السبيل الوحيد لمواجهة تحديات العصأر، ومحأو األميأة التكنولوجيأة، والبأد مأن 
االستفادة من هذه التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم لما لها من اهميأة فأي سأرعة واتقأان عمليأة الأتعلم، 

ذلك كأأأأان البأأأأد مأأأأن مواكبأأأأة التطأأأأورات الحديثأأأأة ، وال سأأأأيما مأأأأع ثأأأأورة المعلومأأأأات التأأأأي يعيشأأأأها العأأأأالم، لأأأأ
فأأالتطورات العلميأأة األكاديميأأة تسأأير بسأأرعة فائقأأة ، والبأأد أن نعأأدل أوضأأاعنا التعليميأأة ونوفقهأأا لالسأأتفادة 

 ال تضل سفينتنا األكاديمية. القصوى من الكم الهائل من المعلومات وأن نكون انتقائيين فيما نختاره حتى
 (م2000)زغلنننول  سننننعد محمننند هرجننننه، أبنننو حلمنننى مكنننارم مأأأن كأأأأال يؤكأأأد الصأأأأدد هأأأذا وفأأأي

 التنميأأأأأأأة خدمأأأأأأأة األساسأأأأأأأي وهدفأأأأأأأه المسأأأأأأأتقبلية التعليميأأأأأأأة سياسأأأأأأأتنا محأأأأأأأور هأأأأأأأو العصأأأأأأأري  التعلأأأأأأأيم أن
 فأأأأأالتعليم المسأأأأأتقبل لأأأأأروح وفقأأأأأا المجتمأأأأأع بنأأأأأاء وإعأأأأأادة الجديأأأأأدة األجيأأأأأال إلعأأأأأداد وسأأأأأيلتنا وهأأأأأو الشأأأأاملة
 كامأأأأل إنتمأأأأاء مأأأأع إلتزاماتأأأأه وإدراك حقوقأأأأه فهأأأأم علأأأأى القأأأأادر المأأأأتعلم يصأأأأنع الأأأأذي ذلأأأأك هأأأأو الحأأأأديث
 (11 :24)حوله.  يدور بما شامل ووعى للوطن

 مأأن تحأأدث التأأي التربويأأة الفوائأأد إلأأى( م2004) السننايح مصننطفي زغلننول، سننعد محمنند ويشأأير
 وتزيأد حيويأا وتجعلأه تثريأه كمأا محسوسأا التعلأيم تجعأل بهأا إذ تأدريسال فأي التعليمية التكنولوجيا إستخدام
 (33 :19)بينهم.  الفردية الفروق  ومراعاة بالمتعلمين اإلهتمام من

 الفرديأأة الفأأروق  فجأأوة زادت المتعلمأأين أعأأداد زيأأادة مأأع إن (م1998)المقبننل سننعيد غدنانننة وتأأذكر
 فأأرض ممأا واالتجاهأأات والميأول القأأدرات فأي بأأل فحسأب واالقتصأأادية االجتماعيأة الفأأروق  فأي لأأيس بيأنهم
 فحأص إعأادة في الحديثة والتكنولوجيا العلم مسببات يأخذوا أن التعليم مجال في والمسئولين المربين على
 في تغيرات من حدث ما لكل فعل كرد وذلك وتطويرها المستخدمة التنفيذية واألساليب الطرق  فعالية مدى
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 التربويأأة االتجاهأأات فرضأأته الأأذى االنتقأأال إلأأى إضأأافة التأربويأأأة العمليأأة وعناصأأر التعلأأيم مجأأال 
 التعلأيم وتطأوير تغيير في الجادة المحاوالت وأن المتعلم، لدى التعلم بجوانب الكامل االهتمام من الحديثة
 ومهاراتهأأأأا المعرفأأأأة عناصأأأأر اسأأأأتيعاب مأأأأن المأأأأتعلم تمكأأأأن ىإلأأأأ وتهأأأأدف المتعلمأأأأين علأأأأى حاليأأأأاً  تنصأأأأب
 المعرفأأة هأأذه اكتسأأاب فأأي المسأأئولية مأأن كبيأأراً  قأأدراً  منحأأه وكأأذلك وتوظيفهأأا اسأأتخدامها وحسأأن ووسأأائطها
: 15)بينهم. الفردية الفأروق  ومراعاة المتعلمين جميع أمام المتكافئة التعليأم فرص إتاحة مع الفردي والتعلم
4 ) 

 كافأة اسأتغالل فيجأب إجادتهأا، يجب ومهارات وقوانين معلومات كونها حيث من الرياضية والتربية
 األهأداف إلأى الوصأول الأدارس وعلأى المعلأم علأى تسأهل لكأي وتقنيأات أسأاليب مأن العلمي التقدم وسائل
 حيأأأث أهأأأدافها لتحقيأأأق الحديثأأأة العلميأأأة األسأأأاليب تطبيأأأق إلأأأى حاجأأأة فأأأي الرياضأأأية فاألنشأأأطة المرجأأأوة،
 وأصأبحت الرياضيأأة لألنشأأطة القانونيأة القواعأد وتطأورت والمعلومأات المعأارف واتسأعت المهارات تعددت
 وإنجأأأاح الرياضأأية المهأأارات تعلأأم فأأي المطلأأوب التقأأدم تحقأأق وال كافيأأة  يأأر التعلأأيم فأأي المتبعأأة الوسأأائل
 (7 :18)التعليمية.  العملية

 فهأي المعلأم اسأتخدمها التأي التعلأيم تكنولوجيأا وسائل إحدى ثالثية االبعاد تعتبر المتحركة والرسوم
 التركيأأز إلأى للتعلأيم التقليديأأة الطأرق  مأن التركيأأز انتقأل حيأث التربيأأة تكنولوجيأا لمجأال نموذجيأأاً  تغيأراً  تعأد
 حيأأث الكمبيأأوتر مثأأل حديثأأة أنظمأأة خأأالل ثالثيأأة االبعأأاد مأأن المتحركأأة بالرسأأوم االتصأأال عمليأأات علأأى
 األلأأأأوان بأأأأأزهي المتحركأأأأة ثالثيأأأأة االبعأأأاد بالرسأأأوم المتكاملأأأأة البأأأرامج خأأأأالل مأأأأن علومأأأةالم للمأأأأتعلم تقأأأدم

 المتزايأد المبتأدئين إقبأال مأن السأابقة الدراسأات إليأه تشأير ممأا انطالقاً  وهذا الصوتية والمؤثرات والحركات
 أنهأأا إلأى يشأأير ممأا ، ٪95.7 إلأى النسأأبة تصأل حيأأث المتحركأة الرسأوم علأأى تحتأوى  التأأي البأرامج علأي
 (52: 22( )41:  21)للتعلم. مشوقة وسيلة

 التعليميأة العمليأة فأي هامأاً  دوراً  تلعأب المتحركة الرسوم أن (م1992) French  فرن  ويضيف
 (167: 30)التعلم. دافعية من تزيد وكذلك التعليمية الوسائل تطبيقات فاعلية من تزيد انها حيث

 الخيأال مأن سأحرياً  عالمأاً  تعطأي المتحركأة الرسأوم أن إلأى( م1995)شأكري  الحميأد يشير عبد كما
 باسأتخدام لديأه محببأة شخصأيات يأتقمص حيأث ومشأاعره وأحاسيسأه عواطفه بكل المشاهد يعيشه الممتع
 (25: 11)التصوير.  في متقدمة تكنولوجيا



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   185 

 

ديثًا والرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأاد تعتبأأر مأأن أحأأدث الوسأأائل التكنولوجيأأة التأأي تأأم اكتشأأافها حأأ
جلذب    والتي تبهر المشأاهد أثنأاء مشأاهدة االفأالم والمباريأات المختلفأة، والتأي تعتبأر وسأيلة تعليميأة هامأة

انتابه وحواس المأتعلم لجميأع المهأارات الحركيأة بصأفة عامأة والكأرة الطأائرة بصأفة خاصأة وبالتأالي يكأون 
 لها أثر كبير في عملية التعلم. 

 نشأاط يوجأه أن لتدريسأها التخطيط عند يراعى أن البد التي جماعيةوالكرة الطائرة من الرياضات ال
 تعليمهأا، المسأتهدف مهأارات الكأرة الطأائرة أجأزاء جميع توضيح مع دقيق بشكل والحركي الفكري  الطالب
 ضأأأمان مأأأع بفاعليأأأه لهأأأذه المهأأأارة الطأأأالب أداء طريقأأأة باسأأأتمرار ويوجأأأه ويراقأأأب المعلأأأم يأأأنظم أن علأأأى
 .التعليمية العملية خالل جابيةبإي الطالب مشاركة

 وأيسأر أفضأل كأان مبكأر سأن فأي ذلأك كأان وكلمأا سأن أي فأي تعلمهأا فرياضة الكرة الطائرة يمكن
  البأا الجأامعي التعلأيم مرحلأة فأي وخاصة متأخر سن في فالتعلم الخاطو األداء من التخلص سهولة مع
 الأتحكم فأي صأعوبة مأن أصأحابها ىيعأان حيأث منهأا الأتخلص يصأعب التأي باألخطاء مصحوبا يكون  ما
 مما الخوف عامأل وزيادة االسترخاء على القأدرة وعدم لمهارات الكرة الطائرة الحركي والتوافق التنفس، في
 (.64 ،63 :1) السريع التعلم ويعرقل يعوق 

وقأأد اختيأأرت مهأأارة الضأأرب السأأاحق فأأي هأأذا البحأأث حيأأث انهأأا أهأأم المهأأارات الهجوميأأة ويتأسأأس 
وق فيها في كثير من األحيان الفوز بالمباراة وقد صممت هذه المهأارة بهأدف الفأوز بهأدف الفأوز على التف

بنقطة مباشرة. والضرب الساحق هو توجيه قوي للكرة يؤديها الالعأب وهأو فأي الهأواء بعأد اقتأراب وارتقأاء 
.. ةي الكأأرة الطأأائر بحركأأات متوافقأأة متناسأأقة بتوقيأأت سأأليم وتعتبأأر هأأذه المهأأارة أقأأوى واهأأم طأأرق الهجأأوم فأأ

باإلضأأأافة الأأأي مأأأا سأأأبق ان هأأأذه المهأأأارة مأأأن المهأأأارات المركبأأأة مأأأن حيأأأث مراحأأأل األداء وهأأأي االقتأأأراب 
 واالرتقاء والضرب والهبوط مما يزيد من أهمية تعليمها. 

 والأأربط لهأأا والفنيأأة التعليميأأة للمراحأأل الأأدقيق التوضأأيح مهأأارة الضأأرب السأأاحق تتطلأأب فأأإن ولأأذلك
 وفأأي جهأأد بأقأأل الحركأأي الواجأأب لتنفيأأذ وتوجيههأأا الطالأأب عليهأأا يحصأأل التأأي المعلومأأات بأأين الصأأحيح
تعلأأيم مهأأارة  فأأي المسأأتخدمة الطأأرق  بأأين الواضأأح االخأتالف ومأأع المنطلأأق هأأذا ومأأن ممكأأن، وقأأت أقصأر

 مسأأاعدة فأأي تسأأهم أن يمكأأن حديثأأة وتكنولوجيأأا وسأأائل السأأتخدام ضأأرورة هنأأاك أصأأبح الضأأرب السأأاحق
لمهأأأأارة الضأأأأرب  التعليميأأأأة والتأأأأدريبات الفنأأأأي بأأأأاألداء الخاصأأأأة المعرفيأأأأة المعلومأأأأات تقأأأأديم ىعلأأأأ المعلأأأأم
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 أداء وكيفيأأة لأأألداء الحركأأي للتسلسأأل الأأدقيق والتصأأور الصأأحيح الفهأأم علأأى الطالأأب ومسأأاعدة السأأاحق،
 . أفضل بصورة التعلم لتحقيق صحيحة بطريقة المهارات
بكليأأة التربيأأة الرياضأأية  األولأأى الفرقأأة لطأأالب الطأأائرةلمهأأارات الكأأرة  الباحأأث تأأدريس خأأالل ومأأن

 وأداء اللفظأي الشرح وهى) التقليدية بالطريقة مهارة الضرب الساحق تعلم أن الباحث رأى مدينة السادات،
 الطأالب جميع مع المرجوة النتائج ققد تفتقد مراعاه الفروق الفردية بين الطالب ومن ثم ال تحق( النموذج
 باسأأتخدام الأأتعلم وهأأو الحديثأأة التعلأأيم تكنولوجيأأا أسأأاليب أحأأد السأأتخدام الباحأأث تطأأرق  ذلكلأأ المبتأأدئين،

 فأأي النجأأاح يعتمأأد والتأأي مهأأارة الضأأرب السأأاحق تأأدريس مأأأع يأأتالءم الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأاد بمأأا
 هأذه لتعلأأم المخصأص الوقأت لتأوفير وذلأك لأألداء الفنأي والتحليأل والفهأم الصأحيحة المعرفأة على تعليمها
 . واحد وقت في والمهارية الفنية األخطاء تصحيح مع األداء طريقة علأى الطالب يتعرف حتى المهارة

 تعمأأل والتأأي الكأأرة الطأأائرة درس فأأي التكنولوجيأأة المسأأتحدثات إحأأأدى اسأأتخدام مأأأن البأأأد كأأان لأأذلك
 السأأتثارة المختلفأأة الحديثأأة كنولوجيأأةالت األسأأاليب خأأالل مأأأن بهأأا واالرتقأأاء التعليميأأأة العمليأأأة إثأأراء علأأى
 للتعليأم حاجتهم وإشأباع التعليمية الخبرة الكتسابهم عندهأم اإليجابية وزيادة المشاركة الطالب، لدى الدافع
 كمأا التعليميأة للعمليأأة الأالزم والأزمن المبذول الجهأد تقليل على يعمل مما المعلومات نقل وسهولة وسرعة
 .   التدريس عملية كفاءة من يزيد

ومن خالل إطالع الباحث علي الدراسات السابقة والمراجع العلمية وشبكة المعلومأات الدوليأة وفأي 
 تعلأم فأي االبعأاد ثالثيأة المتحركأة الرسأوم باسأتخدام التعليميأة البأرامج فأي حأدود علمأه وجأد ان هنأاك نأدرة

 لتصأأأميم محاولأأة فأأي البحأأأث بهأأأذا أامللقيأأ التفكيأأأر إلأأأى الباحأأث اهتمأأام أثأأار ممأأا مهأأارة الضأأرب السأأاحق
مستوى أداء مهارة الضرب  علأى باستخدام الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد وأثرهأا تعليمية كمبيوتر برمجية

     كلية التربية الرياضية بمدينة السادات. الساحق لدى طالب
 :البحث هدف

 المتحركأة لسأاحق باسأتخدام الرسأوميهدف هذا البحث إلأى تصأميم برنأامج لتعلأيم مهأارة الضأرب ا
 االبعاد ومعرفة تأثيره على: ثالثية
 مستوى أداء مهارة الضرب الساحق لطالب الفرقة االولى لكلية التربية الرياضية بمدينة السادات. -
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 فروض البحـث:
 التجريبيأأة المسأأتخدمةبأأين متوسأأطي القياسأأين القبلأأي والبعأأدي للمجموعأأة  اً توجأأد فأأروق دالأأة إحصأأائي -1

 لصالح القياس البعدي. مهارة الضرب الساحقعلى مستوى أداء  االبعاد ثالثية المتحركة للرسوم
بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضأابطة، علأى مسأتوى  اً توجد فروق دالة إحصائي -2

 لصالح القياس البعدي. مهارة الضرب الساحقأداء 
 فأأي القيأأاس البعأأديي البحأأث )التجريبيأأة والضأأابطة( مجمأأوعتتوجأأد فأأروق ذات داللأأة إحصأأائية بأأين  -3

 لصالح المجموعة التجريبية. مهارة الضرب الساحقمستوى أداء في 
 :البحــث مصطلحات

 : ثالثية االبعاد الرسوم املتحركة

وفقأأأًا  علأأأى الحاسأأأب اآللأأأي لالعأأأب يأأأؤدي مهأأأارة الضأأأرب السأأأاحق متحركأأأة مجسأأأمة صأأأور  هأأي
ويسأأأأمح بمشأأأأاهدة أداء المهأأأأارة مأأأأن أكثأأأأر مأأأأن زاويأأأأة طبقأأأأًا لر بأأأأة المأأأأتعلم  لجوانأأأأب االداء الفنأأأأي للمهأأأأارة

 .*   باإلضافة الى التحكم في سرعة مشاهدة أداء مهارة الضرب الساحق
 : السابقـة الدراسات
 المتحركأة الرسأوم برنأامج تأأثير  بعنأوان (12) (2002العزيز ) عبد محمد العزيز عبد دراسة -1
 تصأأأميم إلأأأى وهأأأدفت  المنيأأأا بمحافظأأأة المبتأأأدئين لأأأدى والظهأأأر الأأأبطن علأأأى الزحأأأف سأأأباحتي تعلأأأم علأأأى
 وقأأد ، والظهأأر الأأبطن علأأى الزحأأف سأأباحتي تعلأأم علأأى المتحركأأة الرسأأوم برنأأامج تأأأثير مأأدى مأأا ومعرفأأة
 بمحافظأة السأباحة مأدارس مأن تلميأذا( 12) على البحث عينة وشملت التجريبي، المنهج الباحث استخدم

 تأأثيرا لهأا المتحركأة الرسأوم اسأتخدام أن النتأائج أهم من وكانت مجموعة تجريبية واحدة، المنيا قسموا الى
 (6.)والظهر البطن على الزحف سباحتي لتعلم المعرفي التحصيل في إيجابيا
 علأى المتحركأة الرسأوم برنأامج تأأثير  بعنأوان (4) (2002خالد حسنن محمند توفينق ) دراسة -2
  لطالب شعبة التدريس بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية جامعة المنيا البطن على الزحف سباحة تعلم
 وقأأد الأأبطن، علأأى الزحأأف سأأباحة تعلأأم علأأى المتحركأأة الرسأأوم برنأأامج تأأأثير مأأدى مأأا إلأأى معرفأأة وهأأدفت

                                                           

    تعريف إجرائي
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طالب من طالب الفرقة الرابعة شعبة ( 40) على البحث عينة وشملت التجريبي، المنهج الباحث استخدم
 أهأأم مأأن وكانأأت س بكليأأة التربيأأة الرياضأأية جامعأأة لمنيأأا قسأأموا الأأى مجمأأوعتين تجريبيأأة وضأأابطة،التأأدري
علأأي أداء سأأأباحة الزحأأف علأأأي الأأبطن ، وجأأأود  إيجابيأأأا تأأأثيرا لهأأأا المتحركأأة الرسأأأوم اسأأتخدام أن النتأأائج

 )(فعالية في التفاعل والتعامل مع الحاسب االلي اثناء عرض الرسوم المتحركة.
  أثأر برنأامج تعليمأي باسأتخدام  بعنأوان (26) (2004)العوضني  وسف محمند كامنلي ةدراسأ -3

 برمجيأأة وانتأأاج تصأأميم إلأأى وهأأدفت  ،مهأأارات الكأأرة الطأأائرة لأأدى المبتأأدئين الهيبرميأأديا علأأى تعلأأم بعأأ 
 علأى البحأث عينأة وشأملت التجريبأي، المأنهج الباحأث اسأتخدم وقد حاسب إلي تعليمية بتقنية الهيبرميديا،

طالب قسم التربية البدنية بكلية المعلمين بالدمام بالمملكأة العربيأة السأعودية، قسأموا الأى  من طالبا( 20)
 الكمبيأأوتر برمجيأأة أن النتأائج أهأأم مأأن وكانأت ضأأابطة، واالخأأرى  تجريبيأة متسأأاويتين احأأداهما مجمأوعتين
مهأارات التمريأر مأن  تعلأم مسأتوى  تحسأين فأي ايجابيأة بطريقأة سأاهمت الهيبرميأديا بتقنيأة المعدة التعليمية

اعلأأي باليأأدين لالمأأام والتمريأأر مأأن اسأأفل بالأأذراعين لالمأأام واالرسأأال مأأن اعلأأي مواجهأأة والضأأرب السأأاحق 
 الهيبرميديا بتقنية المعدة التعليمية الكمبيوتر التجريبية باالضافة الى أن برمجية المجموعة ألفراد المستقيم
 فاعليأأأة علأأأى يأأأدل ممأأأا المتبعأأأة الطريقأأأة مأأأن المهأأأارات قيأأأد البحأأأث متعلأأأ مسأأأتوى  علأأأى تأأأأثيرا اكثأأأر كانأأأت
 .البرمجية
  تأأثير برمجيأة تعليميأة معأدة بتقنيأة  بعنأوان (2) (2006حنازم عبند المحسنن محمند ) دراسة -4

 الجوانأأأأأأأب المهاريأأأأأأأة والبدنيأأأأأأأة والمعرفيأأأأأأأة للكأأأأأأأرة الطأأأأأأأائرة لأأأأأأأدى طأأأأأأأالب الهيبرميأأأأأأديا علأأأأأأأى تعلأأأأأأأم بعأأأأأأأ 
 وقأأأد حاسأأأب إلأأأي تعليميأأأة بتقنيأأأة الهيبرميأأأديا، برمجيأأأة وانتأأأاج تصأأأميم إلأأأى وهأأأدفت  االبتدائيأأأة ،المرحلأأأة 
تالميأأذ مدرسأأة الشأأوامخ  مأأن تلميأأذ ( 60) علأأى البحأأث عينأأة وشأأملت التجريبأأي، المأأنهج الباحأأث اسأأتخدم

 ضأابطة، واالخأرى  تجريبيأة متساويتين احأداهما للتعليم األساسي بمنطقة أبو ظبي، قسموا الى مجموعتين
 ايجابيأة بطريقأة سأاهمت الهيبرميأديا بتقنيأة المعأدة التعليميأة الكمبيأوتر برمجيأة أن النتأائج أهأم مأن نتوكا
التجريبيأة باإلضأافة الأى  المجموعأة مهارات والبدنية والمعرفية للكرة الطائرة ألفراد تعلم مستوى  تحسين في

المهأارات قيأد  تعلأم مسأتوى  علأى تأثيرا كثرا كانت الهيبرميديا بتقنية المعدة التعليمية الكمبيوتر أن برمجية
 .البرمجية فاعلية على يدل مما المتبعة الطريقة من البحث
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أثيأر اسأتخدام أسألوب الهيبرميأديا علأى    بعنأوان (6()2008)هاشنم  داليا محمند سنيد دراسأة -5
 علأأى التعأأرف إلأأى وهأأدفتالكأأرة الطأأائرة لطالبأأات كليأأة التربيأأة الرياضأأية بالقأأاهرة    تعلأأم بعأأ  مهأأارات

 التجريبأأي، المأأنهج الباحأأث اسأأتخدم وقأأد حاسأأب إلأأي تعليميأأة بتقنيأأة الهيبرميأأديا ، برمجيأأة وانتأأاج تصأأميم
طالبأة مأن طالبأات الفرقأة الثانيأة بكليأة التربيأة الرياضأية للبنأات بالقأاهرة ( 50) على البحث عينة وشملت

 البرنأامج أن النتأائج أهأم مأن وكانأت بطة،ضأا واالخرى  تجريبية احداهما قسموا الى مجموعتين متساويتين
مهارات التمريأر مأن اعلأي  تعلم على إحصائياً  دال إيجابى تأثير له الهيبرميديا باستخدام المقترح التعليمي

 .ومن اسفل واالرسال من اسفل
 الرسأوم باسأتخدام تعليمأي برنأامج تأأثير بعنوان  (25( )2010احمد) على خيرت منار دراسة -5
 باسأأتخدام تعليمأأي برنأأامج بنأأاء إلأأى وهأأدفت  للمبتأأدئين الأأبطن علأأى الزحأأف سأأباحة تعلأأم علأأى المتحركأأة
 اسأتخدمت وقأد المبتأدئين، لألطفأال الأبطن علأى الزحأف سأباحة تعلأم علي تأثيره ومعرفة المتحركة الرسوم
 لبفصأو ( ذكأور) سأنوات( 12-9) مأن طفأالً ( 14) علأى البحأث عينأة وشأملت التجريبأي، المنهج الباحثة
 تجريبيأأأة احأأداهما الزقأأازيق قسأأموا الأأى مجمأأوعتين جامعأأة للبنأأات الرياضأأية التربيأأة بكليأأة السأأباحة تعلأأيم
 سأاهم المتحركأة الرسأوم باسأتخدام المقترح التعليمي البرنامج أن النتائج أهم من وكانت ضابطة، واالخرى 
 – الأأأرجلين ضأأأربات – زالقواالنأأ الطفأأأو)  الأأأبطن علأأى الزحأأأف سأأباحة تعلأأأم فأأأي وفعالأأة ايجابيأأأة بطريقأأة
 المجموعأأأة ألطفأأال المعرفأأي التحصأأأيل مسأأتوى  وتحسأأين( والتوافأأق الأأأربط – التأأنفس – الأأذراعين حركأأات
 .التجريبية
 التفأأأاعلي الفيأأأديو اسأأأتخدام اثأأأر  بعنأأأوان  (7( )2012) شنننليمة محمننند حمننندو دالينننا دراسأأأة -6
 الرياضأية التربيأة كليأة طالبأات مأن بتأدئاتللم والظهر البطن على الزحف سباحتي تعلم على والهيبرميديا
 االداء تعلأم مسأتوى  علأى والهيبرميأديا التفأاعلي الفيأديو مصأاحبه اثأر علأى التعرف إلى وهدفت  ببورسعيد
 ببورسأعيد ، الرياضأية التربيأة كليأة طالبأات مأن للمبتأدئات والظهأر الأبطن علأى الزحأف لسأباحتي المهارى 
 التربيأأة كليأة طلبأة مأن طالبأة( 30) علأى البحأث عينأأة وشأملت ريبأي،التج المأنهج الباحثأة اسأتخدمت وقأد

 أهأأم مأأن وكانأأت ضأأابطة، والثالثأأة تجريبيأأة ببورسأأعيد قسأأموا الأأى ثأأالث مجموعأأات مجمأأوعتين الرياضأأية
 بالبرنأأامج الأأتعلم مأأن افضأأل إيجأأابي اثأأر تأأأثير التفأأاعلي الفيأأديو بمصأأاحبة التعليمأأي البرنأأامج أن النتأأائج
 مأأأن للمبتأأأدئات والظهأأأر الأأأبطن علأأأى الزحأأأف لسأأأباحة المهأأأارى  االداء تعلأأأم مسأأأتوى  لأأأىع فقأأأط التعليمأأأي
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 إيجابي تأثير الهيبرميديا بمصاحبة التعليمي البرنامج ببورسعيد، وكذلك اثر الرياضية التربية كلية طالبات
 الأبطن علأى الزحأف لسأباحة المهأارى  االداء تعلأم مسأتوى  علأى فقأط التعليمأي بالبرنأامج الأتعلم مأن افضل
 ببورسعيد. الرياضية التربية كلية طالبات من للمبتدئات والظهر

  :إجـراءات البحــث
   البحكث:منهج أواًل: 

اسأأأتخدم الباحأأأث المأأأنهج التجريبأأأي لمالءمتأأأه لطبيعأأأة هأأأذا البحأأأث، وذلأأأك مأأأن خأأأالل التصأأأميم 
 واألخرى ضابطة.التجريبي الذي يعتمد على القياس القبلي والبعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية 

 عينة البحث:جمتمع وثانيًا: 

 جمتمع البحث:-أ 

فأي  مدينأة السأادات جامعأة الرياضأية التربيأة بكليأة األولى الفرقة طالب في البحث مجتمع يتمثل
 طالبًا.( 180)والبالع عددهم  م2016/2017 الجامعي للعام الفصل الدراسي االول

 عينة البحث:-ب

 كعينأأأة طالبأأاً ( 51) عأأدد اختيأأار تأأم الطبقيأأة حيأأث العمديأأة لطريقأأةبا البحأأث عينأأة وتأأم اختيأأار 
االنتظأام  لعدم طالب( 4) استبعاد تم البحث، وقد مجتمع ممن لم يمارسوا الكرة الطائرة تمامًا من أساسية
 مجموعتين:  إلى تقسيمهم تم وقد
لرسأأوم المتحركأأة ا برنأأامج معهأأا تبأأع والتأأي ( طالأأب16المجموعأأة األولأأى )التجريبيأأة(: وعأأددها ) .1

 .التعلم ثالثية االبعاد في
وأداء  اللفظأيخضأعت ألسألوب الشأرح  والتي ( طالب16المجموعة الثانية )الضابطة(: وعددها ) .2

 التعلم. في( التقليدي)األسلوب  العملي النموذج
األساسأية، مأن نفأس مجتمأع البحأث وخأارج عينأة البحأث  طأالب( 15الباحث بعدد ) وقد استعان

وذلأك ( أأأ عينة الدراسأة االسأتطالعية( العبين من اختياري أول الفرقة الرابعة أأ )15ن الباحث )كما استعا
( يوضأأح 1، وجأدول )البحأأث فأيالثبأأات( لالختبأارات المسأأتخدمة  –لحسأاب المعأامالت العلميأأة )الصأدق 

 توصيف عينة البحث.
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 (1جدول )

 تصنيف جمتمع وعينة البحث
ع  جمتمذذذ

 البحث

ة  عينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

البحذذذذذذذذذذذذث 

 يةاالساس

طذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   

 مستبعدون

ة  العينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

مذذذذ    االسذذذذتة عية 

ع  داخذذذذذذذذذذذ  جمتمذذذذذذذذذذذ

 البحث

ة  عينة البحث االساسية العينذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

مذذذ     االسذذذتة عية 

ع   ا   جمتمذذذذذذذذذذ خذذذذذذذذذذ

 البحث

ة  اجملموعذذذذذذذذذذذذذذذ

 التجريبية 

ة  اجملموعذذذذذذذذذذذذذذذ

 الضابةة

180 51 4 15 16 16 15 

ليا وذلأك بإيجأاد وقد قام الباحث بإجاد التجانس لمجتمع البحث للتأكأد أنأه مجتمعأًا متجانسأًا اعتأدا
 معامالت االلتواء.

 العينة:جتانس أفراد 
العمأر )معأدالت النمأو  التاليأة:ضأوء المتغيأرات  فأيالتجانس بأين أفأراد العينأة  بإجراءقام الباحث 

، بمهأأارات الكأأرة الطأأائرةالخاصأأة  بدنيأأة، الأأذكاء كأحأأد القأأدرات العقليأأة، القأأدرات ال(الأأوزن  الطأأول،، الزمنأأي
، وذلك وفقا لما تبين من بع  الدراسات السابقة حيث أوضأحت مهارى للضرب الساحقمستوى األداء ال

( يوضأح التجأانس بأين أفأراد 2عملية ضأبط المتغيأرات البحثيأة وطأرق تجأانس أفأراد العينأة والجأدول رقأم )
 العينة.

 (2)جدول 

 يف متغرياتاالستة عية(  األساسية،ألفراد عينة البحث )التوصيف اإلحصائي 

 املها ات األساسية( يف الكرة الةائرة قيد البحث- البدنية املتغريات-مو )الن

 املتغريات
وحدة 

 القياس

املتوسط 

 احلسابي
 الوسيط

االحنراف 

 املعيا ي

معام  

 االلتواء

مو
لن
ت ا
ريا
تغ
م

 

 0.21- 0.28 18.50 20.89 السنة العمر الزمين
 0.17- 1.27 176.60 179.52 سم الةول
 0.19 2.16 73.00 73.30 كجم الوزن

 0.120- 1.27 65 65.00 درجة البكاء

47ن=   
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 (2)جدول تابع 

 يف متغرياتاالستة عية(  األساسية،ألفراد عينة البحث )التوصيف اإلحصائي 

 املها ات األساسية( يف الكرة الةائرة قيد البحث- البدنية املتغريات-)النمو 

 املتغريات
وحدة 

 القياس

املتوسط 

 احلسابي
 الوسيط

االحنراف 

 املعيا ي

معام  

 االلتواء

ية
دن
لب
ت ا
ريا
تغ
امل

 

 0.16- 0.23 3.98 3.96 ثانية م عدو(20) السرعة االنتقالية
 0.58 1.59 12.00 11.83 ثانية )اختبا  با و( الرشاقة

 0.29- 0.82 8.00 7.92 سم الوقوف(اجلبع م  املرونة )ثنى 
 0.12- 0.98 14.00 11.96 عدد التوافق احلركي

 0.55 2.02 162.0 162.37 سم (الوثب العريض م  الثباتقد ة  جلني )
 0.43- 6.03 45.00 45.03 سم قد ة  جلني )الوثب العمودي(
 0.17- 0.19 3.52 3.49 متر قد ة ذ اعني ) مي كرة طبية(

ت 
ريا
تغ
امل

 
ية
ا 
مله
ا

 

 0.73- 3.04 27 26.91 الدرجة دقة الضر  الساحق القةري واملستقيم

 0.75 0.91 10 9.89 الدرجة أداء الضر  الساحقمستوى 

 مجتمأع البحأثيأدل علأى ان ( ممأا 3)±( أن معامأأأل االلتواء يتراوح ما بين 2يتضح من جدول )
 .مجتمعا اعتداليا متجانسًا في متغيرات البحث

 تكافؤ عينة البحث األساسية:
تجريبية، الضابطة( فأي جميأع المتغيأرات قيأد قام الباحث بإيجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث )ال

 ،} متغيأأرات النمأأو، الأأذكاء، المتغيأأرات البدنيأأة الخاصأأة بأأالكرة الطأأائرة، مهأأارة الضأأرب السأأاحق}البحأأث 
 ( يوضح ذلك.3وجدول )

 

 

 

 

47ن=   
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 (3جدول  قم )

 داللة الفروق بني متوسةات القياسات القبلية بني اجملموعتني التجريبية

 ت البحثوالضابةة يف متغريا

 االختبا ات البدنية واملها ية
وحدة 

 القياس

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابةة
 قيمة " ت"

 ع± س/ ع± س/

 0.721 1.24 65.20 1.23 64.95 د جة البكاء

 1.26 0.24 3.91 0.22 3.99 ثانية م عدو(20) السرعة االنتقالية

 0.16 1.71 12.03 1.54 11.97 ثانية )اختبا  با و( الرشاقة

 0.94 0.89 8.13 0.98 7.81 سم الوقوف(اجلبع م  املرونة )ثنى  

 0.38 0.63 12.00 1.15 12.13 عدد التوافق احلركي 

 0.25 2.03 162.44 2.11 162.25 سم (الوثب العريض م  الثباتقد ة  جلني )

 1.98 5.26 46.05 5.30 45.13 سم قد ة  جلني )الوثب العمودي(

 1.08 0.19 3.51 0.21 3.45 مرت عني ) مي كرة طبية(قد ة ذ ا
 1.29 3.02 26.94 3.34 26.69 الد جة املستقيمدقة الضر  الساحق القةري و

 1.59 0.92 10.06 0.93 9.75 الد جة أداء الضر  الساحقمستوى 
 2.042=  0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوو 

ئية بأين المجمأوعتين فأي كأل االختبأارات البدنيأة ( عدم وجأود فأروق دالأة إحصأا3يوضح جدول )
 والمهارية قيد البحث مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين.

 البيانات:وسائل مجع ثالثا: 
 -واألدوات:  األجهزة -1

 لقياس الةول بالسنتيمرت والوزن بالكيلو جرام. " Restmeter" جهاز الريستاميرت  -

 ". Computers" ي جهزة حاسب آلأ - ملعب كرة طائرة قانوني -

 .C. Dأسةوانات  - ( كرات طائرة.20عدد ) -

 شريط قياس للمسافة باألمتا . - ( شبكة كرة طائرة.2عدد ) -

 ساعة إيقاف. -

 شريط الصق. -

 بالسنتيمرت. مسةرة مد جة لقياس املرونة -

 ( كيلو جرام.2( كرات طبية وزن ك  منها )3عدد ) -

16=2=ن1ن  
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 (1ق )ملح: املقابلة الشخصية -2

رياضأة كأرة الطأائرة }دة مقابالت شخصية مع مجموعأة مأن السأادة الخبأراء فأي مجأال تم إجراء ع
(، وذلأأك السأأأتطالع آرائهأأم حأأأول 1( ملحأأأق )3( خبأأراء، المنأأأاهج وطأأرق التأأأدريس وعأأددهم )4وعأأددهم )

 البرنامج التعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد، واالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث.
 االختبارات املستخدمة يف البحث:-3

 (2ملحق ) اختبار القدرات العقلية: -أ

جنابر عبند الحميند جنابر، محمنود  قام الباحث بتطبيق اختبار الذكاء اللفظي الأذي قأام بإعأداده  
 (.6م( )2007أحمد عمر " )

 (3ملحق ) :اللرة الطائرة االختبارات البدنية اخلاصة برياضة -ب

 عناصأأر تناولأأت التأأي المتخصصأأة العلميأأة والمراجأأع السأأابقة للدراسأأات مسأأح ءبأأإجرا الباحأأث قأأام
 إلجأأأراء لتحديأأأدها تقيسأأأها التأأأي واالختبأأأارات لمهأأأارة الضأأأرب السأأأاحق األولويأأأة لهأأأا التأأأي البدنيأأأة اللياقأأأة
( ومن خالل ذلك استخلص الباحث االختبارات 29(، )14(، )13(، )8(، )1) البحث، لمجتمع التجانس
 التالية:البدنية 

 متر عدو لقياس  السرعة االنتقالية .20اختبار  -
 اختبار بارو لقياس   الرشاقة  .  -
 اختبار الثني األمامي لقياس  المرونة . -
 اختبار الوثب على الحبل لالمام لقياس  التوافق . -
 اختبار الوثب العمودي من الثبات لقياس  القدرة العضلية للرجلين . -
 اس   القدرة العضلية للرجلين  .اختبار الوثب العري  لقي -
 كجم لقياس  القدرة العضلية للذراعين . 3اختبار دفع كرة طبية وزن  -

 (4للرة الطائرة قيد البحث: ملحق )مهارة الضرب الساحق يف ااختبارات -ج

 اختبار دقة الضرب الساحق القطري والمستقيم. -
ونة من ثالثأة مأن أعضأاء طريق لجنة تحكيم مك اختبار مستوي أداء الضرب الساحق، عن -

 Cecile Reynaudباالسأتعانة باسأتمارة تقيأيم سيسأل رينأو ( و 1) لحأقهيئأة التأدريس م
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البحأث  مجمأوعتيألفراد لمهارة الضرب الساحق تم تقييم مستوى األداء المهارى ( 18:29)
لكأأأل جأأأزء مأأأن الجزيئأأأات المكونأأأة للمهأأأارة فأأأي  خمسأأأةالضأأأابطة( بدرجأأأة مأأأن  –)التجريبيأأأة 
 ( ثأم قأام4الخبأراء. ملحأق ) آلراءوالقيأاس البعأدى وفقأا  القبليكال من القياس  ارة فياالستم

 طالب، وتتضح أجزاء المهارة وتقييمها فيما يلي:بإيجاد المتوسط لدرجات المحكمين لكل 
 درجات( 5) إلى سريع ءسرعة االقتراب، بطي

 درجات( 5) خطوات االقتراب يمين، يسار، يمين، يسار
 درجات( 5)  الذراعين، من الخلف إلى أماما عاليامرجحة كال

 درجات( 5) الوثب )االرتقاء( ألعلي نقطة، والذراعين اماما عاليا
 درجات( 5) الكرة امام كتف الذراع الضاربة

 درجات( 5) ضرب الكرة
 درجات( 5) استخدام رسع اليد الضاربة

 درجات( 5) المتابعة بالذراعين
 درجات( 5) كال القدمينالهبوط بتوازن على 

 د جة( 45) امجالي مستوي أداء مها ة الضر  الساحق

 املعامالت العلمية لالختبارات امُلستخدمة يف البحث: ■

 :واملهارية ختبارات البدنيةالصدق ا -1

تأأم حسأأاب صأأدق اختبأأار الأأذكاء واالختبأأارات البدنيأأة والمهاريأأة عأأن طريأأق إيجأأاد صأأدق التمأأايز 
( طالأأب مأأن طأأالب الفرقأأة الرابعأأة 15)علأأى مجمأأوعتين إحأأداهما مجموعأأة مميأأزة عأأددهم وذلأأك بتطبيقهأأا 

( طالأأب 15عأأددهم ) ة)تخصأأص أول بالكليأأة( واألخأأرى مجموعأأة  يأأر مميأأزة عينأأة البحأأث االسأأتطالعي
الفرقأة االولأي بالكيأأة مأن نفأأس مجتمأع البحأأث وخأارج عينأأة البحأث األساسأأية وذلأك يأأومي االحأد واالثنأأين 

 ،( يوضح ذلك.4، وجدول )14/11/2016، 13   الموافقان
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 (4)جدول 

 داللة الفروق بني متوسةي د جات اجملموعتني املميزة وغري املميزة 

 يف االختبا ات البدنية ومها ة الضر  الساحق

 15=  2= ن  1ن 

 االختبا ات البدنية واملها ية
وحدة 

 القياس

 اجملموعة غري املميزة اجملموعة املميزة
 ت" قيمة "

 ع± س/ ع± س/

 *12.23 0.50 63.25 0.58 66.50 د جة البكاء
 *7.11 0.25 4.02 0.18 3.29 ثانية م عدو(20) السرعة االنتقالية

 *13.68 0.92 10.80 1.23 17.80 ثانية )اختبا  با و( الرشاقة
 *10.82 0.70 7.73 0.83 10.87 سم الوقوف(اجلبع م  املرونة )ثنى  

 *9.82 1.00 12.00 1.59 16.93 عدد ركيالتوافق احل 
 *13.38 1.98 162.27 1.92 172.13 سم (الوثب العريض م  الثباتقد ة  جلني )

 *5.25 5.15 45.23 5.03 54.25 سم قد ة  جلني )الوثب العمودي(
 *10.48 0.12 3.57 0.48 5.30 مرت قد ة ذ اعني ) مي كرة طبية(

 *21.13 4.92 27.13 5.10 63.61 الد جة تقيماملسدقة الضر  الساحق القةري و
 *41.74 1.91 9.87 3.02 32.56 الد جة أداء الضر  الساحقمستوى 

 145.2=  05.0قيمة )ت( اجلدولية عند مستوى * 

المجموعأأأة بأأأين  0.05 معنأأأوي عنأأأد مسأأأتوى  إحصأأائياً ( وجأأأود فأأأروق دالأأأة 4يتضأأح مأأأن جأأأدول )
 ،لمهارة الضأرب السأاحقالمهارى البدني و تقييم مستوى األداء بارات الخت المميزة والمجموعة الغير المميزة

 وهذا يدل على صدق تلك االختبارات.
 ثبات االختبارات البدنية واملهارية قيد البحث:-2

باسأأتخدام ومهأأارة الضأأرب السأأاحق  االختبأأارات البدنيأأةاختبأأار الأأذكاء و تأأم إيجأأاد معأأامالت ثبأأات 
 البأالع عأددها ةالدراسة االستطالعي( على عينة Test – Retestطبيقه )طريقة تطبيق االختبار وإعادة ت

نتأائج االختبأارات  الباحأثاألساسية، وقد اعتبر  البحث خارج عينةو  من نفس مجتمع البحث طالب( 15)
الخاصة بالصأدق للمجموعأة  يأر المميأزة بمثابأة التطبيأق األول، ثأم قأام بإعأادة تطبيأق االختبأارات تحأت 
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 انالموافقأأاالحأأد واألثنأأين  ي( أيأأام مأأن التطبيأأق األول وذلأأك يأأوم7وبأأنفس التعليمأأات بعأأد ) نفأأس الظأأروف
 ( يوضح معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثاني.5، وجدول )21/11/2016، 20

 (5)جدول 

 معام ت اال تباط بني التةبيقني األول والثاني

 ل ختبا ات املستخدمة قيد البحث

 البدنية واملها يةاالختبا ات 
وحدة 

 القياس

 التةبيق الثاني التةبيق األول
 " قيمة "

 ع± س/ ع± س/

 * 0.887 1.39 64.04 1.40 63.25 د جة البكاء
 *0.85 0.30 3.98 0.25 4.02 ثانية م عدو(20) السرعة االنتقالية

 *0.86 0.99 10.87 0.92 10.80 ثانية )اختبا  با و( الرشاقة
 *0.87 0.64 7.87 0.70 7.73 سم الوقوف(اجلبع م  ثنى املرونة ) 

 *0.89 0.80 12.07 1.00 12.00 عدد التوافق احلركي 
 *0.72 1.59 162.33 1.98 162.27 سم (الوثب العريض م  الثباتقد ة  جلني )

 *0.81 5.33 45.75 5.15 45.23 سم قد ة  جلني )الوثب العمودي(
 *0.82 0.09 3.55 0.12 3.57 مرت قد ة ذ اعني ) مي كرة طبية(

 *0.97 4.81 27.27 4.92 27.13 الد جة املستقيمدقة الضر  الساحق القةري و
 *0.82 1.96 10.07 1.91 9.87 الد جة أداء الضر  الساحقمستوى 

 514.0=05.0قيمة   اجلدولية عند مستوى * 

 وإعأادةبين التطبيق  0.05 معنوي عند مستوى  إحصائياً وجود ارتباط دال  (5)جدول يتضح من 
وهأأذا يأأدل علأأى ثبأأات لمهأأارة الضأأرب السأأاحق، المهأأارى البأأدني و التطبيأأق الختبأأارات تقيأأيم مسأأتوى األداء 

  .تلك االختبارات
 (7)الربنامج التعليمي: ملحق  -رابعًا

 :للربنامج العام اهلدف -1

 مسأتوى  علأى االبعأاد الثيأةث المتحركأة الرسأوم استخدام تأثير على التعرف إلى البحث هذا يهدف
 . بمدينة السادات الرياضية التربية كلية طالب لدى مهارة الضرب الساحق أداء

15ن=   
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 :املهارى اهلدف* 

بشأكل  لمهأارة الضأرب السأاحق الفنيأة الخطأوات أداء كيفيأة األساسأية البحث عينة طالب إكساب
 .سليم جيد وتوقيت
 يمكأأأن نفأأأس حركيأأة ومعرفيأأأة أهأأداف صأأأورة فأأي التعليمأأأي للبرنأأامج العامأأأة األهأأداف صأأأيا ة تأأم
 يلي: فيما وتمثلت وقياسها مالحظتها
 بالطريقة الصحيحة. مهارة الضرب الساحقأن يؤدي الطالب  •
 بطريقة صحيحة. خطوات االقتراب واالرتقاء والضربأن يستطيع الطالب أداء  •
 بتوافق جيد. وحركات الذراعينواالرتقاء  خطوات االقترابأن يستطيع الطالب الربط بين  •
 .دمج االقتراب واالرتقاء وضرب الكرة ثم الهبوطأن يستطيع الطالب  •
 بصورة متدرجة في الصعوبة. مهارة الضرب الساحقأن يؤدي الطالب تدريبات  •

 :الربنامج أسس -2

 أن يتناسب محتوى البرنامج مع أهدافه. •
 .لبةمراعاة الفروق الفردية بين الط •
 نيأأات المناسأأبة لتنفيأأذ البرنأأامج مأأع االهتمأأام بعوامأأل األمأأان حرصأأاً مراعأأاة تأأوفير المكأأان واإلمكا •

 .الطالبعلي سالمة 
 .في التعلم الصعب إلىمراعاة مبدأ التدرج من السهل  •
 الشعور بالتشويق والسرور. البرنامج مراعاة أن يحقق •
 .التعليميد لتحقيق العائ ندافعيته باستثارةبما يسمح  لبةأن تتحدي محتويات البرنامج قدرات الط •
 .في عرض المادة العلمية التنوعبالبساطة و أن يتميز البرنامج  •

 الربنامج:حتديد حمتويات  -4

مهأارة الضأرب يتضمن محتوى البرنامج التعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ثالثية االبعأاد تعلأيم 
 وذلك من خالل الجوانب المهارية والتي اشتملت على اآلتي: الساحق

 ، الربط والتوافق.الهبوط، ضرب الكرة تراب، االرتقاء )الوثب(،خطوات االق
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 الربنامج: تنفيذ يف املستخدم التعلم منط -5

 اسأأأأتخدمت حأأأين فأأأي التجريبيأأأة، المجموعأأأة طأأأالب علأأأى الفأأأردي الأأأتعلم نمأأأط الباحأأأث اسأأأتخدم
 .مهارة الضرب الساحق تعليم في الشرح والنموذج أسلوب الضابطة المجموعة

  الربنامج: لتنفيذ لعاما اإلطار -6

 بواقأأأع وحأأأدة( 8) إلأأأى وقسأأأمت بالبرنأأأامج لمهأأأارة الضأأأرب السأأأاحق التعليميأأأة الوحأأأدات وضأأأع تأأأم
 فقأد ذلأك علأى وبنأاء ق، (90)الكأرة الطأائرة  المخصأص لمحاضأرة الزمن أن العلم مع أسبوع كل وحدتان
 :التالي النحو على موضحا ميةالتعلي الوحدات وتفصيل أسابيع،( 4) التعليمية الوحدات تنفيذ استغرق 
 ق(10األعمال اإلدارية ) •
 ق(20) برمجية الرسوم المتحركة ثالثية االبعادمشاهدة  •
 ق(10اإلحماء ) •
 ق(10اإلعداد البدني ) •
 ق(30التطبيق العملي على المهارة ) •
 ق(10الختام ) •

 :  املساعدين -7

ن اعضأاء هيئأة التأدريس مأ من المسأاعدين،( 2) ومعه بنفسه البرنامج بتنفيذ الباحث قام 
 .الضأابطة بنفسأه المجموعأة مأع المتبأع البرنأامج بتطبيأق الباحأث قأام وكأذلك بالكليأة، بشعبة الكرة الطائرة

 (1) ملحق رقم
  احمللمني: من جمموعة على الربنامج عرض -8

 فأأأي رأيهأأأم السأأأتطالع الخبأأأراء مأأأن مجموعأأأة علأأأى عرضأأأة تأأأم البرنأأأامج إعأأأداد مأأأن االنتهأأأاء بعأأأد
 : حول -( 1)ملحق  –التعليمي  مجالبرنا

 .للبرنامج العامة األهداف وتحقيق مناسبة مدى •
 .الطالب الحتياجات المحتوى  عرض أسلوب مناسبة مدى •
 .للتطبيق البرنامج صالحية •
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 المحتأأأأأوى  عأأأأرض أسأأأألوب مناسأأأأبة للبرنأأأأامج، العامأأأأة األهأأأأداف مناسأأأأبة :إلأأأأى النتأأأأائج وأسأأأأفرت
 للتطبيق. البرنامج الطالب، صالحية الحتياجات
 نتاج برجمية الرسوم املتحركة ثالثية االبعاد:خامسا: إ

 :الرسوم املتحركة ثالثية االبعادتصميم برنامج 

عنأأأد عمأأأل وإدخأأأال الرسأأأوم المتحركأأأة ثالثيأأأة االبعأأأاد الأأأي الحاسأأأب االلأأأي كأأأان هنأأأاك أسأأأس تأأأم 
 مراعاتها من قبل الباحث للوصول الي افضل مستوي من خالل:

 المتحركة ثالثية االبعاد لما وضعت من اجلها. تحقيق هدف الرسوم •
 تتناسب المادة العلمية المتمثلة في رسوم مهارة الضرب الساحق مع تحقيق الهدف المرجو منه. •
 مراعاة تسلسل مهارة الضرب الساحق حسب ما تم االتفاق عليه من قبل تحليل هذه المهارة. •
 ر الرسوم.الوقت المناسب للعرض وكذلك المكان المالئم الظها •
إمكانية كيفية التشغيل لهذه الرسوم المتحركة ثالثيأة االبعأاد مأن قبأل الطالأب مأن خأالل الحاسأب  •

 االلي.
 اختيار األلوان ودرجة سرعة أداء المهارة وتكرارها. •
 استخدام القرص الصلب لسعته العالية وسهولة نقله وتوافرة في جميع الحاسبات االلية. •
 .10وويندوز  7ي ويندوز تم تشغيل هذا البرنامج عل •
ثأأأم برنأأأامج  10،  7للوصأأأول الأأأي افضأأأل مشأأأاهدة يجأأأب ان يأأأتم تشأأأغيل البرنأأأامج علأأأي وينأأأدوز  •

 . Power Point 2013بوربوينت 
 مرحلة اإلعداد: -1

وفأأى هأأذه المرحلأأة قأأام الباحأأث بأأاالطالع علأأى العديأأد مأأن المراجأأع العلميأأة والدراسأأات والبحأأوث 
 محمد العزيز عبد التعليمية باستخدام الكمبيوتر والرسوم المتحركة ومنها دراسةالتى تناولت إعداد البرامج 

احمأأأأأأد  علأأأأأى خيأأأأأأرت منأأأأأار (،2( )2009حسأأأأأأين ) عبأأأأأاس علأأأأأأى حسأأأأأين(، 6م()2002) العزيأأأأأأز عبأأأأأد
 (، وقأأأام بوضأأأع السأأأيناريو الخأأأاص الرسأأأوم3)م( 2012شأأأليمة ) محمأأأد حمأأأدي، داليأأأا (،16م()2010)

 خالل االطالع على هذه الدراسات.االبعاد من  ثالثية المتحركة
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 volleyball spikeوبعأأأد إنتهأأأاء الباحأأأث مأأأن السأأأيناريو قأأأام الباحأأأث باسأأأتخدام برنأأأامج 
3D animation (35 وهأأأو برنأأأامج رسأأأوم متحركأأأة ثالثيأأأة االبعأأأاد حيأأأث يحتأأأوى علأأأى عأأأرض لمهأأأارة )

ة الأأى احتوائأأه علأأى خلفأأي( باالضأأاف –امأأامي مواجهأأه  –الضأأرب السأأاحق مأأن أكثأأر مأأن زاويأأة ) جأأانبي 
امكانية التحكم فى سرعة الضربات وايضا امكانية عرض األداء لتوفير المشاهدة الواضحة وبالتالى تعليم 

 مهارة الضرب الساحق بدرجة افضل وأكثر دقة.
 مرحلة التنفيذ: -2

  Microsoft Power pointقام الباحث باعداد البرنامج الخاص بالبرمجية عأن طريأق برنأامج 
م الباحث بتصميم البرنامج عن طريق السيناريو الذى قأام بوضأعه مأن قبأل وتأم تقسأيم االسأطوانة الأى وقا

الخطأأوات التعليميأأة صأأور ثالثيأأة االبعأأاد  –أجأأزاء كأأل جأأزء يحتأأوى علأأى خمأأس محأأاور)الخطوات الفنيأأة 
ب تأدريبات علأى مهأارة الضأر  -صأور ثابتأة  –( volleyball spike 3D animation( )35)برنأامج 

 volleyball spikeالسأأأاحق( ثأأأأم قأأأام الباحأأأأث بوضأأأأع الرسأأأوم المتحركأأأأة ثالثيأأأأةاالبعاد )برنأأأامج 
3D animation فى البرمجيأة ووضأع التأدريبات الخاصأة بالمهأارة ووضأعها فأى البرمجيأة، وتأم تحميأل )

ام مسأجل ليتعامأل معهأا الطأالب بعأد ان يأتم تأدريبهم علأى كيفيأة االسأتخد CDنسخة مأن البرمجيأة علأى 
 للرجوع اليها فى حالة ظهور اخطاء. 

 :التقويم مرحلة -3

 :بطريقتين البرمجية بتقويم الباحث قام وقد
 :تقويم اخلرباء

 الكرة الطأائرة مجال في متخصصين خبراء (4) على بعرضها وقام االسطوانة بإعداد الباحث قام
 .تعديالت أي واقتراح للطالب برمجيةال استخدام كيفية في رأيهم وإبداء مناسبتها مدى ( لتحديد1ملحق )

 :جتريب الربنامج على الطالب

البرمجيأة )وحأدة تعليميأة( بعد أن قام الباحث بتعديل البرنامج بناًء على آراء الخبراء، قام بعرض 
من نفأس مجتمأع البحأث  ( طالب15عينة الدراسة االستطالعية البالع عددها ) من البرنامج المقترح على

 البرمجيأةبهدف التأكد مأن خلأو  22/11/2016الموافق الثالثاء  بحث األساسية وذلك يوموخارج عينة ال
وبأأأذلك يأأأتم تنقأأأيح وتعأأأديل  ،أخطأأأاء لتعأأأديلها أيأخطأأأاء ناتجأأأة مأأأن مرحلأأأة البرمجأأأة، واكتشأأأاف  أيمأأأن 
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 الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأاد بواسأأطة نأثنأأاء تعلمهأأ طأأالبوتطأأوير البرنأأامج، وكأأان الباحأأث يالحأأظ ال
، وقأأد تعلمأأهقابلتأأه أثنأأاء  التأأيعأأن الصأأعوبات  اويسأأأل كأأل طالأأب علأأى حأأد اآللأأيالحاسأأب  عأأن طريأأق

 الب.على الط برنامج الرسوم المتحركة ثالثية االبعادأوضحت نتائج تجريب 
 اهاأبأأأد التأأأيقأأأام بهأأأا الباحأأأث بنأأأاًء علأأأى آراء الخبأأأراء والمالحظأأأات  التأأأيوفأأأى ضأأأوء التعأأأديالت 

ومن ثم سأوف يقأوم الباحأث  ،لتجريب أصبح البرنامج مكتماًل وفى صورته النهائيةخالل مرحلة ا البالط
 (6ملحق ) بتطبيق البرنامج على عينة البحث.

 :الدراسة االستطالعية: خامسًا

إلأأى يأأوم  13/11/2016تأأم إجأأراء الدراسأأة االسأأتطالعية خأأالل الفتأأرة مأأن يأأوم االثنأأين الموافأأق 
( طالأب مأن نفأأس 15عينأة الدراسأة االسأأتطالعية والبأالع عأددها ) علأى 23/11/2016الثالثأاء الموافأق 

 مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية، وكان الهدف منها:
 .التأكد من توافر المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث •
 .التحقق من مدى صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث •
 .قق من مدى مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة األساسيةالتح •
، ومدى مناسبتها أخطاء ناتجة من مرحلة البرمجة أيمن  التأكد من خلو برمجية الرسوم المتحركة •

 .من حيث الوضوح والفهم واالستيعاب –عينة البحث  –للطالبات 
 .لتالفيها في الدراسة األساسية التعرف على األخطاء المحتمل ظهورها أثناء إجراء االختبارات •

 وقد أسفرت نتائج الد اسة االستة عية ع  التحقق م :

 .توافر المعامالت العلمية )الصدق والثبات( لالختبارات المستخدمة في البحث •
 .صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث •
 .مناسبة المكان المخصص إلجراء التجربة األساسية •
 ، ومناسأبتهاأخطأاء ناتجأة مأن مرحلأة البرمجأة أيمأن  سوم المتحركأة ثالثأي االبعأادخلو برنامج الر  •

 من حيث الوضوح والفهم واالستيعاب. –عينة البحث  –للطالب 
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 (:البحث تنفيذ إجراءات) األساسية الدراسةسادسًا: 

 :القبلي القياس -أ

 مهأأارة الضأأرب السأأاحق، فأأي الضأأابطة( – )التجريبيأأة المجمأأوعتين علأأى القبلأأي القيأأاس إجأأراء تأأم
الخاصأأة بكأأل اختبأأار مأأع توحيأأد القياسأأات  األداءللمواصأأفات وشأأروط  طبقأأاً م 23/11/2016 يأأوم وذلأأك

، وذلأأأأك للتأكأأأأد مأأأأن تكأأأأافؤ والضأأأأابطة ةالتجريبيأأأأ للمجمأأأأوعتينوالقأأأأائمين بعمليأأأأة القيأأأأاس ووقأأأأت القيأأأأاس 
ث التجريبيأة والضأابطة، وجأدول مجموعتي البحث في هذه القياسات ولتحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحأ

 ( يوضح تكافؤ المجموعتين:3رقم )

   األساسية: التجربة -ب

 الرسأأأأوم برمجيأأأأة باسأأأتخدام المجمأأأوعتين، التجريبيأأأأة علأأأأى للبحأأأث األساسأأأأية التجربأأأة تطبيأأأأق تأأأم
 تطبيأأق اسأأتغرق  وقأأد ،(والعأأرض الشأأرح) المتبأأع األسأألوب باسأأتخدام والضأأابطة المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأاد،

 وزمن أسبوع، كل وحدتين بواقع م20/12/2016 إلى م27/11/2012من الفترة في أسابيع( 4) بةالتجر 
  (.10) مرفق( ق90) الوحدة

   البعدي: القياس -ج

 يأوم وذلأك والضأابطة التجريبيأة للمجمأوعتين مهأارة الضأرب السأاحق فأي البعدي القياس إجراء تم
 .م21/12/2016

 : ةاملستخدم اإلحصائية املعاجلاتسابعًا: 

 معامأأل المعيأاري، االنحأراف الحسأأابي، المتوسأط فأي وتمثلأت اإلحصأأائية المعالجأات اسأتخدام تأم
 (.ت) اختبار االرتباط، معامل االلتواء،
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 :ومناقشتها النتائج عرض

 :النتائج عرض أوال:

 (6جدول )

 ف تجريبيةللمجموعة الداللة الفروق بني متوسةات القياسات القبلية والبعدية 

 ملها ة الضر  الساحق املها ى االداء ىمستو ي
 مستوى االداء املها ى

 قيمة القياس البعدى القياس القبلي

 ع ± س ع ± س " ت "

 *28.58 5.14 56.21 3.02 26.94 املستقيمدقة الضر  الساحق القةري و
 *43.34 2.50 27.17 0.92 10.06 أداء الضر  الساحقمستوى 

 2.131=0.05ستوو * قيمة )ت( الجدولية عند م
المتوسأأأط الحسأأأابي واالنحأأأراف المعيأأأاري وقيمأأأة )ت( بأأأين القياسأأأين القبلأأأي  (6ضأأأح جأأأدول )و ي

وجود فروق  والبعدي للمجموعة التجريبية في مستوى االداء المهارى لمهارة الضرب الساحق حيث يتضح
مسأتوى االداء  فأي البعأدياس لصالح القيأ تجريبيةللمجموعة ال والبعدي القبليبين القياسين  دالة إحصائياً 

 .المهارى لمهارة الضرب الساحق
 (7جدول )

 ف ضابةةللمجموعة الداللة الفروق بني متوسةات القياسات القبلية والبعدية  

 ملها ة الضر  الساحق املها ى االداء مستوى ي
 مستوى االداء املها ى

 قيمة  القياس البعدى القياس القبلي

 ع ± س ع ± س " ت "

 *30.39 5.82 51.86 3.34 26.69 املستقيمدقة الضر  الساحق القةري و
 *41.89 2.32 19.50 0.93 9.75 أداء الضر  الساحقمستوى 

 2.131= 0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوو 
المتوسأأأط الحسأأأابي واالنحأأأراف المعيأأأاري وقيمأأأة )ت( بأأأين القياسأأأين القبلأأأي  (7ضأأأح جأأأدول )و ي

وجود فروق  حيث يتضح لمهارة الضرب الساحق المهارى  االداء لضابطة في مستوى والبعدى للمجموعة ا
 االداء مسأتوى  فأيلصالح القياس البعأدى  ضابطةوالبعدى للمجموعة ال القبليبين القياسين  دالة إحصائياً 
 .لمهارة الضرب الساحق المهارى 

16= ن  

16ن=   
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 (8جدول )
 ف ضابةةال  التجريبيةتنيللمجموعالبعدية ق بني متوسةات القياسات داللة الفرو 

 ملها ة الضر  الساحق املها ى االداء مستوى ي
 مستوى االداء املها ى

 قيمة الضابةة التجريبية

 ع ± س ع ± س ) ت ( 

 *8.78 5.82 51.86 5.14 56.21 املستقيمدقة الضر  الساحق القةري و
 *15.71 2.32 19.50 2.50 27.17 أداء الضر  الساحقمستوى 

 2.145= 0.05)ت ( الجدولية عند مستوو * قيمة 
المتوسأأأأط الحسأأأأابي واالنحأأأأراف المعيأأأأارى وقيمأأأأة ) ت ( بأأأأين المجمأأأأوعتين  (8) يوضأأأأح جأأأأدول

 حيأأث يتضأأح لمهأأارة الضأأرب السأأاحق المهأأارى  االداء التجريبيأأة والضأأابطة فأأي القيأأاس البعأأدى لمسأأتوى 
 االداء فأأى مسأأتوى القيأأاس البعأأدى  فأأي بأأين المجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائياً 

 لصالح المجموعة التجريبية. لمهارة الضرب الساحق المهارى 
 ثانيًا مناقشة النتائج:

بأأين القياسأأأين القبلأأأي  0.05( وجأأأود فأأروق دالأأأة إحصأأأائيًا عنأأد مسأأأتوي 6أظهأأرت نتأأأاج جأأدول )
 –االرتقأاء  –االقتأراب ) سأاحقمسأتوى االداء المهأارى لمهأارة الضأرب الوالبعدى للمجموعة التجريبية فأي 

 ( ولصاح القياس البعدى.الهبوط -الضرب 
بالرسأوم الثالثيأة ، والتأي تميأزت الرسأوم المتحركأة ثالثيأة االبعأاد ويعزو الباحث ذلأك إلأى برمجيأة

معلومات مباشرة و ير مباشرة، وإمكانياتها التعبيرية الصادقة، وواقعيتهأا المتمثلأة فأي  االبعاد التي تضمن
لأأوان وجأأودة الصأأورة العاليأأة وكأأذلك قأأدرتها علأأى تمثيأأل الواقأأع المجأأرد الأأذي يصأأعب إدراكأأه بأأالحواس األ

تمثياًل حيًا ملموسًا، مما ساعد الطالب على استيعاب وفهأم الحقأائق والمعأارف الخاصأة بطريقأة أداء كأل 
ة جيأدة للطأالب ، وكأل هأذا بأال شأك أتأاح فرصأ مهأارة الضأرب السأاحقجزء مأن أجأزاء الجسأم أثنأاء أداء 

أجأزاء للتعلم واكتساب المعارف والمعلومات الكاملأة عأن المهأارة، ممأا اثأر بأدور ايجابيأًا علأى طريقأة أداء 
 .مهارة الضرب الساحقوارتفاع المستوى في أداء  الضرب الساحق

16= 2= ن1ن  
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إلأأى أن اسأأتخدام  م(2001محمنند سننعد زغلننول و خننرون)وتتفأأق هأأذه النتيجأأة مأأع مأأا أشأأار إليأأه 
دى إلأى زيأأادة بقأاء أثأأر مأا يتعلمأه الطالأأب مأن معلومأأات وترسأيخها فأأي أذهأانهم ممأأا ؤ التعلأيم يأأتكنولوجيأا 

 (19: 18)التعلم. ينعكس على عملية 
تسأأأمح للمصأأأممين أن يكونأأأوا أكثأأأر إبأأأداعًا مأأأن حيأأأث  الرسأأأوم المتحركأأأة ثالثيأأأة االبعأأأادكمأأأا أن 

الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة كمأأا تسأأاعد المأأؤثرات البصأأرية وسأأرعة التحأأرك إلأأى الشأأرح عأأن طريأأق الأأروابط، 
على الوصول إلى المعلومات بطريقة سهلة وسريعة، وتساعد على العثور على المعلومات تساعد  االبعاد

 (31)يريدونها. ألنها ال تحتاج إلى قراءة الكثير من النصوص من أجل العثور على المعلومات التي 
 For example, if you are organizing aوتتفق هأذه النتيجأة مأع نتأائج دراسأة كأاًل مأن: 

trade show or exhibition, you can use an image map to display your exhibition 
floor plan, and allow browsers to see each exhibitor's details by hover over 
their mouse pointer on a booth, a logo or a descriptive text, with a link to the 

home page of the selected exhibitor (، ودراسة 17م()2003) رخا حسن حسن محمددراسة
علأى أن  (25م()2010) احمند علنى خينرت مننار( ،ودراسنة 2م()2009) حسنين عبناس على حسين

قأة لهأم تأأثير البرامج التعليمة المستخدمة التكنولوجيا الحديثة المختلفة سواء رسوم أو صأور أو وسأائط فائ
 ايجابي على اكتساب المهارات الحركية بشكل أفضل.

 وبذلك يتحقق صحة ما جاء بالفرض األول والذي ينص على
التجريبيأأأأأة بأأأأأين متوسأأأأطي القياسأأأأأين القبلأأأأأي والبعأأأأدي للمجموعأأأأأة  اً   توجأأأأد فأأأأأروق دالأأأأة إحصأأأأأائي

لصأأأالح القيأأأاس  السأأأاحق مهأأأارة الضأأأربعلأأأى مسأأأتوى أداء  االبعأأأاد ثالثيأأأة المتحركأأأة للرسأأأوم المسأأأتخدمة
 . البعدي

بأين القياسأين القبلأي  0.05( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مسأتوي 7كما أسفرت نتائج جدول )
 – خطأأوات االقتأأراب) لمهأأارة الضأأرب السأأاحق المهأأارى  االداء مسأأتوى والبعأأدي للمجموعأأة الضأأابطة فأأي 

 .عديالب القياس ولصاح( الهبوط - ضرب الكرة – االرتقاء )الوثب(
ويرجأأع الباحأأث ذلأأك التقأأدم فأأي عمليأأة التعلأأيم إلأأى اسأأتخدام الطريقأأة المتبعأأة )الشأأرح والنمأأوذج( 
والتأأي اعتأأأاد عليهأأأا جميأأأع الطأأأالب فأأي جميأأأع المراحأأأل الدراسأأأية، حيأأأث تعتبأأر هأأأي الطريقأأأة المتبعأأأة فأأأي 
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نأب المعلأأم وأداء سأأواء معرفأي أو حركأأي، باإلضأافة إلأأى إنهأا تعتمأد علأأى الشأرح مأأن جا العمليأة التعليميأة
مسأأتوى االداء النمأأوذج ثأأم أداء تأأدريبات متنوعأأة لرفأأع مسأأتوى األداء، كأأل ذلأأك سأأاعد علأأى تحسأأين فأأي 

 .المهارى لمهارة الضرب الساحق
أن المعلأأأأم فأأأأي هأأأأذا األسأأأألوب هأأأأو صأأأأانع  م(2006محمننننود عبنننند الحلننننيم )ويتفأأأأق ذلأأأأك مأأأأع 

د نجأأأأأاح المأأأأأتعلم ويحأأأأأدد خأأأأأط سأأأأأيره خأأأأأالل القأأأأأرار والمأأأأأتحكم الرئيسأأأأأي فأأأأأي العمليأأأأأة التعليميأأأأأة ممأأأأأا يؤكأأأأأ
 (248: 2)التعليمية. العملية 

أن األسأألوب   م(1986عنام )  Mosston & Ashworthموسننتون وأشنورث كمأا يشأير 
التقليأأدي يقتصأأر دور المعلأأم فيأأه علأأى متابعأأة الأأدرس ثأأم األداء التقليأأدي دون القأأدرة علأأى اتخأأاذ القأأرارات 

 (12: 33من قبل المتعلمين مما يؤثر على فاعلية العملية التعليمية. ) والمبادرة في أداء الواجب الحركي
 والذي ينص على  الثانيوبذل  يتحقق صحة ما جاء بالفرض 

 على الضابطة، للمجموعة والبعدي القبلي القياسين متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق  توجد" 
 .البعدي" القياس لصالح مهارة الضرب الساحق أداء مستوو 

بين القياسين البعديين  0.05( وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوي 8ضحت نتائج جدول )وأو 
 – خطوات االقتراب) لمهارة الضرب الساحق المهارى  االداء مستوى للمجموعتين التجريبية والضابطة في 

 ( ولصاح المجموعة التجريبية.الهبوط - ضرب الكرة – االرتقاء )الوثب(
الرسأأوم لمجموعأأة التجريبيأأة عأأن المجموعأأة الضأأابطة إلأأى فاعليأأة برنأأامج ويعأأزو الباحأأث تقأأدم ا
النمأأأوذج( والأأأذي اسأأأتخدم مأأأع -وأنأأأه أكثأأأر فاعليأأأة مأأأن البرنأأأامج المتبأأأع )الشأأأرح المتحركأأأة ثالثيأأأة االبعأأأاد

الفأأروق الفرديأأة بأأين المتعلمأأين  الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأادالمجموعأأة الضأأابطة، حيأأث راعأأى برنأأامج 
ل مأأتعلم أن يأتعلم بالسأأرعة التأأي تتناسأب مأأع قدراتأأه وكأذلك اختيأأار الأأرابط الأذي يبأأدأ مأأن خاللأأه وسأاعد كأأ

عمليأة الأأتعلم، ممأا أثأأار دافعيأأتهم للأتعلم، وسأأاعد ذلأك كأأل طالأأب فأي أن يأأتعلم بأسألوبه الخأأاص ممأأا أدى 
 إلى رفع مستوى أداء المهارات.

التعلأيم بأشأكالها المختلفأة والمتعأددة  اسأتخدام تكنولوجيأا أن م(2000الحميد شنرف ) عبدويذكر 
يزيأأد مأأن فاعليأأة درس التربيأأة الرياضأأية حيأأث يجأأد كأأل طالأأب مأأا يناسأأبه ويتماشأأى مأأع قدراتأأه وإمكانياتأأه 
واسأأتعداداته، وذلأأك يزيأأد مأأن فاعليأأة الأأتعلم وأيضأأًا يسأأمح باسأأتخدام كأأل إطأأار بصأأورة منفأأردة وبأأذلك فأأإن 



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   208 

 

لمهأارة قادر علأى التقأدم بمسأتوى الطأالب وبشأكل األداء الصأحيح  داالبعا ثالثية المتحركة الرسومبرنامج 
 (53 :10. )الضرب الساحق

أن باسأأتخدام  مRichard & Jensen(1997)ريتشننارد وجينسننن وفأأي هأأذا الصأأدد يشأأير 
تكنولوجيا التعليم يتوافر لنا عنصران أساسيان من عناصر التعلم هما عنصر المشاركة الفعالة من جانب 

: 33)الحركأي. التأي مأن شأأنها تحسأين وتطأوير األداء  Feed Backعنصر التغذيأة الراجعأة المتعلم، و 
108) 

 (،17م()2003) رخأا حسأن حسأن محمأدوتتفأق هأذه النتيجأة مأع نتأائج دراسأة كأاًل مأن: دراسأة 
For example, if you are organizing a trade show or exhibition, you can use an 
image map to display your exhibition floor plan, and allow browsers to see 
each exhibitor's details by hover over their mouse pointer on a booth, a logo 
or a descriptive text, with a link to the home page of the selected exhibitor 

(، 16م()2011) ابنراهيم محمد محمود ماجدراسة (، ود25م()2010) احمد على خيرت منارودراسأة 
على أن البرامج التعليمة المستخدمة الرسوم أو الصور  (7م()2012) شليمة محمد حمدو دالياودراسة 

التعليميأأة لهأأم تأأأثير ايجأأابي علأأى اكتسأأاب المهأأارات الحركيأأة بشأأكل أفضأأل مأأن الطريقأأة المتبعأأة )الشأأرح 
 والنموذج(.

 والذي ينص على لثبالفرض الثا وبذل  يتحقق صحة ما جاء
 القينناس فنني والضننابطة التجريبيننة البحننث مجمننوعتي بننين إحصننائية داللننة ذات فننروق  توجنند "
 ."التجريبية المجموعة لصالح لمهارة الضرب الساحق أداء مستوو  في البعدي

 اإلستخالصات والتوصيات

 أواًل: اإلستخالصات

علأأى عينأأة  الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأاد فأأى حأأدود أهأأداف البحأأث ومأأن خأأالل تطبيأأق برنأأامج
 -التالية: أمكن الباحث من التوصل إلى اإلستخالصات  اإلحصائيالبحث ومن خالل نتائج التحليل 

مهأأارة دال إحصأأائيًا علأأى مسأأتوى أداء  إيجأأابيلأأه تأأأثير  الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأادبرنأأامج  •
 الضرب الساحق.
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 أداء مسأأتوى  فأأيوالبعأأدى للمجموعأأة الضأأابطة  القبلأأين القياسأأين وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأي •
 ولصالح القياس البعدى. مهارة الضرب الساحق

مسأأتوى لوجأأدت فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين المجمأأوعتين التجريبيأأة والضأأابطة فأأى القيأأاس البعأأدى  •
 .ولصالح المجموعة التجريبية مهارة الضرب الساحقأداء 

علأى المجموعأة  برنامج الرسأوم المتحركأة ثالثيأة االبعأادوالمتبع معها تفوقت المجموعة التجريبية  •
 مهارة الضرب الساحق.مستوى أداء  فيالضابطة 

 ثانيًا التوصيات

لمأأا أثبتتأأه نتأأائج هأأذه  الكأأرة الطأأائرة فأأي الرسأأوم المتحركأأة ثالثيأأة االبعأأادضأأرورة اسأأتخدام برنأأامج  •
 الفرقأة االولأي ى مسأتوى األداء المهأارى لطأالبالدراسة من وجود تأثير إيجابي دال إحصائيًا علأ

 .بمدينة السادات كلية التربية الرياضيةب
لجميأأع مهأأارات االهتمأأام باسأأتخدام أسأألوب وسأأائل التكنولوجيأأا المسأأتحدثة عنأأد التعلأأيم والتأأدريب  •

 الكرة الطائرة المختلفة
 أخرى. ومهارات الكرة الطائرةإجراء دراسة مماثلة على عينات مختلفة  •

 ائمة املراجككعق

 أواًل: املراجع العربية:

 .اإلسكندرية، مطبعة المصري، فن الكرة الطائرةم(: 1999إلين وديع فرج ) -1
تأأأثير برمجيأأة تعليميأأة معأأدة بتقنيأأة الهيبرميأأديا علأأى تعلأأم (: 2006حننازم عبنند المحسننن محمنند ) -2

 بعأأأأأأأأأأأأأ  الجوانأأأأأأأأأأأأأب المهاريأأأأأأأأأأأأأة والبدنيأأأأأأأأأأأأأة والمعرفيأأأأأأأأأأأأأة للكأأأأأأأأأأأأأرة الطأأأأأأأأأأأأأائرة لأأأأأأأأأأأأأدى طأأأأأأأأأأأأأأالب
 جامعأأأأأأة -، مجلأأأأأأة العلأأأأأأوم البدنيأأأأأأة والرياضأأأأأأة كليأأأأأأة التربيأأأأأأة الرياضأأأأأأية حلأأأأأأة االبتدائيأأأأأأةالمر 

 ،170-120، ص9، العدد5المنوفية، المجلد 
فاعلية برنامج تعليمي باستخدام الحاسأب اآللأي على  (:2009حسين على عباس حسين ) -3

لة ماجستير، ، رساتعلم سباحة الزحف على البطن لتالميذ المدارس الخاصة بدولة الكويت
 كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق.
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تأثير برنامج الرسوم المتحركة على تعلم سباحة الزحف (: 2002. )خالد حسن محمد توفيق -4
كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، مجلة  على البطن لطالب شعبة التدريس بالفرقة الرابعة

 بحوث التربية الشاملة.
اختبار الذكاء اللفظي للمرحلة الثانوية م(: 2007حميد جابر، محمود أحمد عمر )جابر عبد ال -5

 ، دار النهضة، القاهرة.والجامعية
أثير استخدام أسلوب الهيبرميديا على تعلم بع  مهارات (. 2008داليا محمد سيد هاشم ) -6

ة والرياضة كلية ، مجلة العلوم البدنيالكرة الطائرة لطالبات كلية التربية الرياضية بالقاهرة
 205-155ص  13العدد  7جامعة المنوفية المجلد –التربية الرياضية 

أثر استخدام الفيديو التفاعلي والهيبرميديا على تعلم (: 2012داليا حمدو محمد شليمة ) -7
، سباحتي الزحف على البطن والظهر للمبتدئات من طالبات كلية التربية الرياضية ببورسعيد

 لية التربية الرياضية، جامعة بورسعيد.رسالة دكتوراه، ك

، ملتقأأي الكأأرة الطأأائرة تقنيأأات حديثأأة فأأي التعلأأيم والتأأدريسم(: 2000زكنني محمنند محمنند حسننن ) -8
 الفكر، االسكندرية.

، ملتقي الكرة الطائرة منهجية حديثة في التدريب والتدريسم(: 2000زكي محمد محمد حسن ) -9
 الفكر، االسكندرية.

، مركز الكتاب للنشر، تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية (:0200عبد الحميد شرف ) -10
 القاهرة.

 العربي للنشر، القاهرة.  ،الدراما المرئية (:1995عبد الحميد شكري ) -11
تأثير برنامج بالرسوم المتحركة على سباحتي الزحف  (:2002عبد العزيز محمد عبد العزيز ) -12

 دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا.، رسالة على البطن والظهر لدى المبتدئين

 مكتبة ومطبعة الغد، القاهرة. ،الكرة الطائرة المعاصرةم(: 2000علي حسب هللا و خرون ) -13
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