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  التصور الذهني, الوسائط المتعددة : الكلمات المفتاحية 

 

 مستخلص البحث

وتعلم بعض فاعلية الوسائط المتعددة واثره على التصور الذهني  على التعرف إلى البحث يهدف       

وقد استعمل الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين  ذات , المهارات االساسية بالكرة الطائرة 

يمثلون المركز التخصصي بالكرة  متعلما (53)وتكونت عينة البحث من  ,االختبارين القبلي والبعدي 

وبعد  ,من مجتمع االصل %( 07)محافظة األنبار بنسبة  -قضاء هيتالتابع لوزارة التربية الطائرة 

( 0357)في تمام الساعة ( 0/1/0701)الموافق (الخميس)أن أجرى الباحث االختبارات القبلية يوم 

على ملعب المركز التخصصي  لمهارة اإلرسال المواجه من األعلى ظهرا لمتغير التصور الذهني

الموافق ( الجمعة)يوم التالي يومبالكرة الطائرة التابع لوزارة التربية في هيت وكذلك اجريت في ال

في المكان والزمان ( المواجه من األعلى االرسال)  االختبار المهاري لمهارة )8/1/0701)

تَمَّ إجراء تجربة البحث الرئيسة وذلك بتعرض أفراد عينة البحث للمتغير المستقل وبعدها , نفسيهما 

ولمدة  ,وحدات أسبوعيا (5)الواحدة وبواقع دقيقة في الوحدة  (13-8)من خالل الوسائط المتعددة من

, وتمت معالجة البيانات احصائًيا  (13/5/0701)الى  (13/1/0701)للمدة من  (اسبوعين ونصف)

 استنتاجات عدة الى التوصل تَم   وقد , علمية مناقشة ومناقشتها ( spss ) بواسطة الحقيبة االحصائية 

 من)الدراسة قيد (الطائرة الكرة مهارات تعلم على اثرا اكثر كان المتعددة الوسائط استخدام انَّ  ,  منها

 أهم الباحث وضع االستنتاجات ضوء وفي , وتأثيره فاعليته على يدل مما التقليدي االسلوب

 التي المتعددة الوسائط على القائمة التعليمية البرامج وتوظيف ممارسة في االهتمام منها التوصيات

 بأعطاء والتدرج , الرياضي المجال في وخاصة التعلم لغرض مدارسنا في منها االستفادة يمكن

 من لها لما  التعليم مجال في استخدامها وضرورة , المتعددة الوسائط في المدعمة التعليمية البرامج

  . جيدة إيجابيه آثار
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The effectiveness of multimedia and its impact on mental perception 

and learning the skill of serving the front facing from the top (tennis). 

Search submitted 

Dr. Hamid Hammad Khalaf           Master's student Abdullah Tariq  

Hameed.h.khalaf@uoanbar.edu. iq         Abd19p0095@uoanbar.edu.iq                     

Abstract 

   The research aims to identify the effectiveness of multimedia and its 

impact on mental perception and learning some basic skills in volleyball. 

The researcher used the experimental method by designing the two 

groups with pre and posttests, and the research sample consisted of (35) 

learners representing the specialized center for volleyball of the 

Ministry of Education, Hit District. Anbar Governorate with a 

percentage of (70%) of the community of origin, and after the 

researcher conducted the tribal tests on (Thursday) corresponding to 

(7/1/2021) at (2.30) noon for the mental perception variable of the skill 

of sending from the top on the court of the Specialized Center for 

Volleyball affiliated with the Ministry of Education in Heet, and on the 

following day, on (Friday) corresponding to (8/1/2021), the skill test for 

the skill (transmission facing from above) was conducted in the same 

place and time, and then the main research experiment was conducted 

by exposing the research sample to the independent variable from 

During multimedia from (8-15) minutes per unit and by (3) units per 

week, and for a period of (two and a half weeks) for the period from 

(15/1/2021) to (15/3/2021), the data was processed statistically by the 

statistical portfolio ( spss ) And its discussion was a scientific discussion, 

and several conclusions were reached, including that the use of 

multimedia had more impact on learning volleyball skills (under study) 

than the traditional method, which indicates its effectiveness and 

impact. In light of the conclusions, the researcher put the most 

important recommendations, including interest in the practice and 

employment of programs Educational programs based on multimedia 

that can be used in our schools for the purpose of learning, especially in 

the field of sports, and the gradual provision of educational programs 

supported by multimedia, and the need to use it in the field of education 

because of its positive and good effects.  

Keywords: multimedia, mental visualization 
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 الفصل األول

 : لبحثالتعريف با -2

 : مقدمة البحث واهميته 2-2

ا في حياتنا اليومية وهي تعمل على اتاحة االدوات ا وحيويً ا هامً لعبت التكنولوجيا وتلعب دورً         

والوسائل الالزمة لتسهيل الحصول على المعلومات وتبادلها وجعلها في متناول طالبيها بسرعة 

وتفاعلية
(1)

. 

سارعة في السنوات االخيرة في المجاالت التقنية من نشوء ما يسمى حيث ادت التطورات المت        

بتقنيات المعلومات واالتصاالت وادى استخدامها الى اكتشاف امكانيات جديدة لم تكن معروفة من 

فان استخدام الوسائل التكنولوجية اصبح ضروري في العملية التعليمية من اجل تبسيط المادة , قبل 

ومن اهم الوسائل التكنولوجية المتطورة التي تساعد على ذلك هي الوسائط , العلمية وتيسرها 

المتعددة لما توفره من بيئة تعليمية مناسبة للتعلم وتحسين التعليم
(0)

. 

ويعد الحاسوب وبرامجه احد االتجاهات التربوية المعاصرة ويلعب دورا جوهريا في اثراء        

ت متميزة خاصة اننا نعيش االن عصر التكنولوجيا واالنفجار التعليم من خالل اضافة ابعاد ومؤثرا

فالحاسوب يمثل قمة ما انتجته التقنية , المعرفي والتقني فمن الضروري ان نواكب هذا التطور 

واصبح يؤثر في حياة الشخص بكل مباشر , الحديثة فقد دخل من جميع نواحي الحياة وادق تفاصيلها 

تحوذ الحاسوب على الجزء االكبر من اهتمام رجال التربية والتعليم من في العملية التعليمية فقد اس

بين التقنيات الحديثة
(5)

.
 
 

ويعد الحاسوب معلما صبورا مع التالميذ حيث يتيح لهم اعادة المواد دون ملل ويوجه التالميذ        

نحو التعليم الذاتي ويغرس في نفوسهم الثقة
( )

.
 

وسائط المتعددة ظاهرة تقنية جديدة تسمح للمتعلم في التحكم واالقتراب من تكنولوجيا ال أن   إذ        

العديد من الوسائط المتعددة كاستخدام الحاسب االلي في تجميع الصوت والرسوم والنصوص والفيديو 

 (.3)كي تستطيع على فعل تجربة اكثر واقعية
 :مشكلة البحث  1-1         

المعلومووات واالتصوواالت واسووتخدام االنترنووت الووذي مووس قطاعووات التطووور الهائوول فووي تكنولوجيووا  ن  إ

وتطور اساليب عورض الوسوائط المتعوددة كغيرهوا مون مصوادر التعلويم , مختلفة وخاصة قطاع التعليم 

االخرى واستخدامنا للوسائط المتعددة تعتبر نقلة نوعية كبيرة فوي مجوال التعلويم مموا يسوهل مون عمليوة 

رز اهمية الوسوائط المتعوددة مون خوالل اسوتخدام عناصورها كالفوديو والصوور حيث تب, التعلم للمتعلمين

الثابتووة والرسوووم وايرهووا موون الوسووائط الووى الوصووول لالهووداف المرسووومة عوون طريووق التفاعوول بووين 

 .الوسيط والمتعلم بكل سالسة ورابة في تعلم المهارات الرياضية واتقانها على اكمل وجه ممكن 

                                                
الكتواب منشووور تحووت , الجمهوريوة السووورية , الجامعوة االفتراضووية السووورية  ,الوساائط المتعااددة : لوؤي الزابووي ( (1

 .0ص, 0707سنة , شاع المبدع رخصة الم
جامعوة عبدالحميود بون بواديس , الجزائور ,  الوسائط المتعددة في التعليم بين التوظياف واالمتناا : سنوسي حسنية ( (0

 .0ص, 0713سنة , مستغانم 
,  0717سوونة, دار صووفاء , عمووان ,  تكنولوجيااا التعلاايم الن ريااة والممارسااة: فوووزي اشووتيوه و ربحووي عليووان ( (5

 .003ص
,  0772سنة , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان ,  الحاسوب وطرق التدريس: اسان قطيط و سمير الخريسات ( ( 

 . 0ص
فاعلية الوسائط المتعددة على التحصيل الدراسي وتنمية بعض مهارات استخدام : فوزية الخليل و جيهان السيدى ( (3

مجلة المناهج وطرائق ,  طالبات الصف االول المتوسط بمدينة الرياضنماذج الكرة االرضية في مادة الجغرافية لدى 

 .57ص, 0777سنة , ( 20)التدريس العدد 
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شواهد ان هنواه هبووط فوي ( اا ومودربً مدرًسو)قبول الباحوث وعملوه الميوداني  ومن خالل التقصوي مون    

 كمووا وان العمليووة التعليميووة تفتقوور االداء المهوواري فووي لعبووة الكوورة الطووائرة دون المسووتوى المطلوووب

الوسائل التعليمية بشكل عام والوسائط المتعددة بشوكل خواص لهوذا اوى الباحوث الوى اسوتخدام التقنيوات 

كالحاسووووب وعووورض الفوووديو المسوووتمر والمتقطوووع والصوووور الثابتوووة (( لتكنولوجيوووا الحديثوووةا))الحديثوووة 

والمتحركة باعتبارها جزء ال يتجزء من العملية التعليمية التي تساعد المتعلمين من البلوغ الوى تحقيوق 

هوذه الهدف الموراد انجوازه مون خوالل التفاعول الفعلوي بوين المعلوم والموتعلم مموا جعول المعلوم مودركا ان 

 .الوسائط تعمل على نقل وتره حصيلة ايجابية في ذهن المتعلم وبالتالي الحصول على نتيجة مثالية 

 :ف البحث اأهد 2-0

 .بالكرة الطائرة لمهارة اإلرسال المواجه من األعلى تصميم اختبارات التصور الذهني .1

رة الطوائرة فوي هيوت المركوز التخصصوي بوالك لمتعلمويناعداد وحدات تعليمية بالوسائط المتعوددة  .0

 . سنة  1-10من 

مهوارة اإلرسوال المواجوه مون التعرف على تأثير الوسائط المتعددة في التصور الوذهني ودقوة اداء  .5

 بالكرة الطائرة األعلى

 : فروض البحث  2-4

ة لمجموووعتي البحوووث والبعديوو ةالقبليوو اتاالختبووار نتووائج هنوواه فووروق ذات داللووة احصووائية بووين .1

 .بالكرة الطائرةلمهارة اإلرسال المواجه من األعلى لتصور الذهني الضابطة والتجريبية ل

ة لمجموووعتي البحووث الضووابطة البعديوو اتاالختبووارنتووائج هنوواه فووروق ذات داللووة احصووائية بووين  .0

 . بالكرة الطائرةلمهارة اإلرسال المواجه من األعلى والتجريبية للتصور الذهني 

 البحوووث لمجموووعتي والبعديووة القبليووة الختبوواراتا نتووائج بووين احصووائية داللووة ذات فووروق هنوواه .5

 .بالكرة الطائرةمهارة اإلرسال المواجه من األعلى في دقة  والتجريبية الضابطة

 الضووابطة البحووث لمجموووعتي البعديووة االختبووارات نتووائج بووين احصووائية داللووة ذات فووروق هنوواه .4

   .ائرةبالكرة الط مهارة اإلرسال المواجه من األعلىفي دقة  والتجريبية

 : مجاالت البحث  2-5

التووابع لوووزارة المركووز التخصصووي بووالكرة الطووائرة الووذين يمثلووون  المتعلمووين -:المجووال البشووري  .1

 .0707/0701للعام  التربية في هيت

 .0701/ /07ولغاية  51/10/0707للمدة من  -:المجال الزماني  .0

 .لوزارة التربية في هيتالتابع الطائرة  بالكرةملعب المركز التخصصي  -:المجال المكاني  .5
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 الفصل الثاني
 :منهجية البحث أجراءاته الميدانية  -1

 :منهج البحث  1-2

اسووتعمل الباحووث الموونهج التجريبووي وذلووك لمالئمتووه طبيعووة مشووكلة البحووث لكونووه انسووب المنوواهج       

 .ثه لتحقيق اهداف البحث من خالل االجراءات التي سيعتمدها الباحث في تنفيذ تجربة بح

 :مجتمع البحث وعينته  1-1

المركز التخصصي بوالكرة الطوائرة التوابع لووزارة التربيوة فوي  متعلمينتكون مجتمع البحث من         

موتعلم اموا عينوة البحوث قوام الباحوث بأخوذ ( 53)سونة البوالع عوددهم (  1-10)قضاء هيت بأعمار مون 

وقسومها كواالتي عينوة االسوس العلميوة ,  وهوم مجتموع البحوث االصولي% 177المجتمع بأكملوه  بنسوبة 

متعلما وقود قسوم (  1)متعلمين وعينة التجربة الرئيسة ( 2)متعلما وعينة التجربة االستطالعية ( 13)

 :الباحث عينة التجربة الرئيسة بطريقة القرعة الى مجموعتين 

ي المركوووز تمثووول المتعلموووين الوووذين تطبوووق علووويهم التمرينوووات المعتمووودة فووو: المجموعوووة الضوووابطة  -1

 .متعلمين (0)التخصصي بالكرة الطائرة التابع لوزارة التربية في هيت والبالع عددهم 

تمثووول المتعلموووين الوووذين تطبوووق علووويهم التمرينوووات المعتمووودة فوووي المركوووز : المجموعوووة التجريبيوووة  -0

ة مون الى ادخال الوسوائط المتعودد باإلضافةالتخصصي بالكرة الطائرة التابع لوزارة التربية في هيت 

متعلمووين لبيوان موودى ( 0)قبول الباحوث كوسوويلة خاصوة بوه علووى المجموعوة التجريبيووة والبوالع عوددهم 

 .الفرق بين المجموعتين 

 : االتية  لألسبابحيث اختار الباحث هذه العينة  

 .قرب العينة من الباحث  -1

ل التوي من قبل الباحث وتحديوده بعوض المشواك المتعلميناالطالع على واقع المركز ومستوى  -0

 .للوصول الى انجازات افضل  متعلمينيمكن ان ترفع من مستوى ال

 .امكانية تنفيذ االختبارات -5

 يبين عينة البحث( 2-1)الجدول رقم 

 النسبة المئوية المستبعدون عدد الالعبين اسم المركز التفاصيل 

طالب المركز التخصصي  المجموعة الضابطة -1

 بالكرة الطائرة

طالب  01 0

 (13)منهم 

اسس علمية 

( 2)ومنهم 

تجربة 

 استطالعية 

 

 

طالب المركز التخصصي  المجموعة التجريبية -0 177%

 بالكرة الطائرة

0 

  1  المجموع 

 االسس العلمية إلختبار التصور الذهني :  1-1

 :مستوى السهولة والصعوبة

إذ تم اسوتخراج ث قام الباحث بعرض الوصف االحصائي لالختبارات المصممة موضوعة البح       

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء الختبارات التصور الذهني, إذ تبين مون خوالل 

وهذا يدل على أن االختبارات المستخدمة ( 1)أن قيم معامل االلتواء جميعها أقل من ( 0-0)الجدول 
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إذ يعوود االختبووار "الصووعوبة , موزعووة توزيعووا اعتووداليا وتبووين ان االختبووارات علووى مسووتوى واحوود موون

مناسباً إذا كان توزيعه طبيعياً على ان ال تشكل االختبارات التواًء شديداً 
(1)

. 
 يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية (1-1)جدول 

 لمهارة االرسال المواجه االمامي من االعلى ومعامل االلتواء لالختبارات التصور الذهني

 اسم االختبار
وحاااااااااااااااااادة 

 القياس

الوساااااااااااااااط 

 الحسابي

االنحااااااااااااراف 

 المعياري
 معامل االلتواء الوسيط

 0.681 4.000 1.549 4.400 درجة االرسال التصور

 (.التنس ) ة االرسال المواجه االمامي من االعلى سس العلمية الختبارات التصور الذهني لمهارااأل

 :صدق االختبار  1-1-2

كشف عن مدى تأدية المقياس او االختبار للغورض الوذي أعود مون يعد الصدق خاصية سايكومترية ت   

أذ يصبح االختبار صادقا اذا اتفق الخبراء او المختصين في مجال االختبار انه يقيس لموا وضوع أجله, 

"من اجله
(0)

. 

 :لغرض استخراج صدق المقياس استخرج الباحث الصدق بطريقتين

 :الصدق الظاهري -1

التصوور الوذهني علوى الخبوراء والمختصوين بعد ان تم توزيع اختبارات  
 

فوي مجوال االختبوار والقيواس 

والكرة الطائرة  إذ بهذا استعمل الباحوث صودق المحتووى او المضومون عون طريوق اسوتمارة االسوتبانة 

إذ يعود االختبوار صوادقا التي وزعت عليهم, الستطالع آرائهم في قدرة االختبار لما وضعت مون أجلوه 

"ك الخبراء وبنسبة مقبولةعندما يتفق على ذل"
(5)

. 
 ( صدق المحتوى)نسبة اتفاق الخبراء بين ( 0-1)جدولال

كا)صور الذهني للمهارات الثالثة وقيمة -الختبارات الت
1

.) 

-

 ت
 ال يصلح يصلح االختبار

قيمة 

كا)
1
) 

قيمة 

 الداللة
 %النسبة الداللة

 معنوي 30333 10 3 10 االرسال التصور 2
233% 

 

يعود هوذا النووع مون الصودق مون أهوم مؤشورات الصودق فوي المقواييس واالختبوارات : صدق المحوك -0

 .الظاهرة او السمة النفسية والتربوية لألاراض النظرية والعملية في اتخاذ القرارات التي تخص

مجموعة مون اإلجوراءات التوي نوتمكن مون خاللهوا حسواب االرتبواط بوين درجوات االختبوار "ويقصد به 

"ل, يقيس السلوه نفسه أو النشاط الذي يتناوله االختبار بالقياسومحك خارجي مستق
( )

على افتراض ,

أن نتائج المحك الخارجي هي معايير قياسية مقبولة, وتوجد معايير يجب أن يتسم بها المحك, منها أن 

ن يكون على صلة بالسلوه الذي يقيسه المقياس, وان يكون المحك مستقال, ويتصف بدرجة مناسوبة مو

 .دق والثباتالص
                                                

القواهرة, دار الفكور العربوي, ), تحليل بيانات البحوث النفساية والتربوياة واالجتماعياة: صالح الدين محمد عالم ( (1

 .08, ص(0777
القاهرة, : )1, ط(المعايير –الموضوعية –الثبات –الصدق)والتطبيق  المعامالت العلمية:   مصطفى حسين باهي( (0

 .120ص, (1222مركز الكتاب للنشر, 
( 0773مركوووز التربيوووة للطباعوووة والنشووور, : صووونعاء), 5, طالقيااااس والتقاااويم الترباااوي: صوووباح حسوووين حموووزة ( (5

 .132ص
مكتبوة , القاهرة , مصر ,  بدنية والرياضيةاالختبارات والمقاييس في التربية ال: مصطفى حسين باهي واخرون ( ( 

 .101ص ,  0713سنة , االنجلو المصرية 
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 يبين معامل االرتباط البسيط لبيرسون الختبارات التصور الذهني مع اختبار المصدر( 4-1)الجدول

 الداللة Sig االرتباط اسم االختبار ت

 معنوي 0.000 **0.584 االرسال التصور 1

 :ثبات االختبار  1-1-1

نفسها إذا موا تموت اعادتهوا لمورة أو إن الثبات كما هو معروف الحصول على نتيجة االختبارات         

عدة مرات
(1)

.
 

وللتأكوود موون موودى اسووتقرار النتووائج المستخلصووة موون االختبووارات قووام الباحووث باسووتخراج الثبووات        

ايام تحت نفوس ( 8)بطريقة االختبار واعادته, فبعد تطبيق االختبارات تم اعادتها مرة ثانية بعد مرور 

, إذ (Pearson)سووتخراج معاموول الثبووات باسووتخدام معاموول االرتبوواط الظووروف وعلووى العينووة نفسووها, ال

اظهرت النتائج معامالت ثبات عالية من خالل مالحظة قيم الداللة والتي هي اقول مون مسوتوى الداللوة 

ممووا يشووير الووى معنويووة االرتبوواط وبعوود ذلووك قووام الباحووث باسووتخراج الجووذر التربيعووي للثبووات ( 7373)

 ثالث للصدق وكما مبين في الجدو ي كنوعالستخراج الصدق الذات
 لعينة البحث يبين معامل الثبات والصدق وقيم الداللة لالختبارات التصور الذهني( 5-1)الجدول

 االختبار ت
وحدة 

 القياس
 الثبات

قيم 

 الداللة

الصدق 

 الذاتي

 0.839 0.003 **0.705 درجة االرسال التصور 1

 

 : موضوعية االختبار  1-1-0

الموضوعية فهي متحققوة مون خوالل ثبوات عمليوة التصوحيح لالختبوار وفقوا لترتيوب  اما   

 .الصور ولن يكون للمحكمين تدخل في تصحيح االجابات 
  (.تصميم الباحث)اختبار التصور الذهني لمهارة االرسال االمامي المواجه في الكرة الطائرة   1-4

لمراحل مهارة االرسال االمامي المواجه فوي الكورة هو اختبار ترتيب الصور المسلسلة  :سم االختبار أ

 .في مكانها الصحيح( الدراسةقيد )الطائرة  

التصور الذهني لمراحل مهارة االرسال االمامي المواجوه  ىالتعرف علي مستو :الغرض من االختبار

 .في الكرة الطائرة 

يحة لوألداء الفعلوي ومنهوا صور صوح( 3)صور ثابتة منها ( 17)هو عبارة عن  :شرح وتقييم االختبار

صور خاطئة قريبة لألداء الفعلوي الصوحيح ممثلوة لمراحول مهوارة االرسوال االموامي المواجوه فوي ( 3)

الكرة الطائرة يتم عرضها بترتيب مختلف عن الترتيب الصحيح لها, ويوضع أسوفل كول صوورة أرقوام 

ولة ترتيب الصور بالشوكل بمحا( ث 57)ويقوم كل متعلم بعد عرض تلك الصور خالل ( 17 -1)من 

صوور الصوحيحة لوألداء الفعلوي الحقيقوي  ترتيبوا صوحيحاً عون طريوق كتابوة رقوم كول ( 3) ـالصحيح للو

حسب التسلسل الصحيح للمهارة , وبعود انتهواء الوقوت المحودد (  3 – 1)صورة في بطاقة تسجيل من 

 .يقوم المتعلم بتسليم بطاقات التسجيل للباحث

درجات لمهارة االرسال االمامي المواجه فوي الكورة ( 17)يتم تقييم االختبار من   :ركيفية تقييم االختبا

الطائرة حيث يتم تقييم كل صورة من درجتان, ويكون مجموع الودرجات لترتيوب الصوور الخموس هوو 

 .عرضها عليهنتيجة التصور الذهني للمتعلم لمراحل المهارة التي تم 

 

 
                                                

اربيوول, مديريووة دار الكتووب, ), 1, طاإلحصاااء واالختبااار فااي المجااال الرياضاايلووؤي اووانم الصووميدعي وآخوورون  ( (1

 .107, ص(0717
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 .بالكرة الطائرة( التنس ) من االعلى  هاالرسال المواج اختبار 1-5

اختبار دقة االرسال:  اسم االختبار 
(1) 

 

 (2-1)شكل رقم 

 يوضح نموذج الختبار التصور الذهني المبرمج لمهارة االرسال االمامي المواجه في الكرة الطائرة

 

 قياس مهارة االرسال ودقته :  الغرض من االختبار

 مسجل , (17)كرات طائرة عدد, ملعب كرة طائرة قانوني  : دمةاالدوات المستخ

النصوف المواجوه لنصوف الملعوب ) يقوف الالعوب فوي منتصوف خوط نهايوة الملعوب  :مواصفات االداء 

 .االرسال مواجها كما في الشكل التالي  بأداءالشبكة يقوم الالعب  نمتر ع( 2) دالمخطط على بع

 .حاوالت ويجب ان ترسل الكرة الى احدى المناطق المحددةم( 17)لكل العب  :شروط االختبار 

 : التقييم 

 ( . )نقاط لكل محاولة داخل المنطقة    -

 ( .5)نقاط لكل محاولة داخل المنطقة  5 -

 ( .0)نقطتان لكل محاولة داخل المنطقة  -

 ( .1)نقطة واحدة لكل محاولة داخل المنطقة  -

 .صفر عند سقوط الكرة خارد هذه المناطق  -

 .سقوط الكرة على خط مشتره بين المنطقتين تحسب درجة المنطقة االعلى  عند -

 حالة ارتكاب المختبر خطأ قانوني تلغى المحاولة في  -

 

 

 

                                                
, بحوث منشوور , ي الكورة الطوائرة تصميم وتقنين اختبارات االدراه الحوس حركوي لودى العبو: عامر جبار السعدي( (1

 .05ص, 0770, العدد االول , المجلد الحادي عشر , مجلة التربية الرياضية 
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و:هجزة وااالواا وااائل وهجع وامعلواعئ واال 2-6

نووع ( كواميرا ) ألة تصوير   (.كاسيو)حاسبة يدوية نوع  (.ايسر)جهاز حاسوب نوع :االجهزة :  أواًل 

 (.انفوكس)و نوع اداتاش   .ساعة توقيت الكترونية ..    (سوني)

  (.1)طبة خشوبية عودد سوم . اشورطة الصوقة ملونوة  .ملعب الكرة الطوائرة القوانوني   :االدوات :  ثانيًا

 ( .0)اصباغ لون اسود عدد   ( .1)شريط قياس معدني عدد   ( .0)صافرة عدد   (.17)كرات عدد 

( االنترنت ) شبكة المعلومات الدولية   .المصادر العربية واالجنبية   :وسائل جمع المعلومات : ا ثالثً 

 واختبوار الوذهني التصوور الختبار البيانات جمع رةاستما .القياس واالختبار   .فريق العمل المساعد   .

 .دقة األداء لمهارة اإلرسال المواجه من األعلى بالكرة الطائرة

 :التجارب االستطالعية  1-7

من اجل التوصل الى افضل طريقة في اجراءات البحث الميدانيوة قوام الباحوث بوأجراء عودة تجوارب    

طوالب توم اختيوارهم ( 2)البحث االساسوية والمتكونوة مون استطالعية على مجموعة مستبعدة من عينة 

 : من المركز التخصصي بالكرة الطائرة في هيت وكانت التجارب االستطالعية على النحو التالي

 :التجربة االستطالعية االولى  1-7-2

 المركوووز يمثلوووون البحوووث عينوووة خوووارج متعلموووين( 2) علوووى االولوووى االسوووتطالعية التجربوووة اسوووتهدفت

 :على عصرا الثالثة الساعة تمام في(  0/1/0701)الموافق السبت يوم في الطائرة بالكرة يالتخصص

 . معرفة مدى صالحية االختبارات لمستوى العينة .1

 . التعرف على الوقت المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياس .0

 . اختبار صالحية االدوات واالجهزة والوسائط المتعددة المستخدمة في البحث .5

 . د من كفاءة فريق العمل المساعد وما يحتاجه خالل التجربةلتأك . 

 :التجربة االستطالعية الثانية  1-7-1

الووذي سوووف ( الوسووائط المتعووددة ) وتعتبوور بمثابووة محاضوورة تعريفيووة عوون البرنووامج التعليمووي المتبووع    

 المركوز عوبمل علوى( 5/1/0701)الموافوق حوداال يووم فوي ذلوك وكوانينفذه الباحث على عينوة البحوث 

 التخصصووي المركووز يمثلووون متعلمووين( 2) العينووة نفووس وعلووى هيووت فووي الطووائرة بووالكرة التخصصووي

 .عصرا الثالثة الساعة تمام في الطائرة بالكرة
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و:وامتهجربةوامرلياةو 2-8

 :  ةالقبلي اتاالختبار 1-8-2

السووواعة  التجريبيوووة فووويالضوووابطة والبحوووث  مجمووووعتيل ةالقبليووو اتاجووورى الباحوووث االختبوووار        

لمهوارة اإلرسوال  التصوور الوذهني ختبوارإل( 0/1/0701)الموافوق ( الخمويس)من يوم عصرا (5357)

علوى ملعوب المركوز التخصصوي بوالكرة الطوائرة التوابع لووزارة التربيوة فوي هيوت  المواجه مون األعلوى

ار االختبووو( 5357)فوووي السووواعة ( 8/1/0701)الموافوووق ( الجمعوووة)وكووذلك اجريوووت فوووي اليووووم التوووالي 

 .في الزمان والمكان نفسيهما وكذلك فريق العمل المساعد ( االرسال) لمهارة المهاري

 :تنفيذ الوحدات  1-8-1

وذلوك بتطبيوق ( 12/1/0701)الموافوق(السوبت)قام الباحوث بتنفيوذ تجربوة بحثوه الرئيسوة فوي يووم       

لبحووث وذلووك بتطبيووق وحوودة تعليميووة علووى عينووة ا( 8)الوحوودات الخاصووة بووالجزء التطبيقووي وعووددها 

التووي تووم عرضووها علووى عينووة ( الصووور الثابتووة  ,الفووديو المتقطووع , الفووديو المسووتمر )الوسووائط المتعووددة 

اسووبوعين )البحوث التجريبيووة وكانووت الموودة التووي خضووعت لهووا افووراد المجموعووة التجريبيووة حصوورا موودة 

وبوذلك ( االثنين واالربعاءالسبت و)في االسبوع وطبقت الوحدات في ايام  اتوحد( 5)بواقع ( ونصف

دقيقوة للجوزء الرئيسوي مون الوحودة (  7 ) وحدة تعليمية وبزمن قودره ( 8)بلع عدد الوحدات التعليمية 

 .متعلمين (  0) التعليمية علما ان المجموعة التجريبية عددها 

 13)قودره لقسوم الرئيسوي بوزمن حيث طبقت الوحدات التعليمية المختارة في الجزء التطبيقي مون ا     

 . رئيسيمن الجزء ال( %07-27)دقيقة وهو ما يمثل نسبة (  27) دقيقة من اصل ( 7  –

وقد استخدم , تمرينات في الوحدة التعليمية الواحدة ( 5)اذ وزعت على هذا الجزء من الوحدة بواقع   

التمارين من حيث صعوبة وزمن التمرين وقام الباحث بوالتحكم فوي الباحث طريقة التسلسل في اعطاء 

وكلمووا تقوودمنا , اعطواء التمرينووات المسووتخدمة فووي تمووارين الدقووة موون اجوول تحقيووق تطووور افضوول للعينووة 

بالتمووارين للوحوودات التعليميووة ادت الووى زيووادة صووعوبة التمرينووات توودريجيا موون حيووث الدقووة فووي االداء 

 .بالكرة الطائرة  االمامي  لمهارة االرسال المواجه

 :  ةالبعدي اتاالختبار  1-8-0

 السوووواعة فووووي والتجريبيووووة الضووووابطة البحووووث لمجموووووعتي البعديووووة االختبووووارات الباحووووث اجوووورى  

لمهوارة االرسوال  الوذهني التصوور إلختبوار( 5/0701/ 1) الموافوق( االحود) يووم مون عصرا(5357)

 هيوت فوي التربيوة لووزارة التوابع الطوائرة بوالكرة يالتخصصو المركوز ملعوب علوى المواجه مون األعلوى

 االختبووار( 5357) السوواعة فووي( 13/5/0701) الموافووق( االثنووين) التووالي اليوووم فووي اجريووت وكووذلك

 . المساعد العمل فريق وكذلك نفسيهما والمكان الزمان في( االرسال)لمهارة  المهاري

 :الوسائل االحصائية  1-9
 .لمعالجة البيانات( SPSS ) حصائيةاالبة الباحث نظام الحقياستعمل 

 الفصل الثالث
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -0

وعة ملمجلمهاة االرسال المواجه االمامي من االعلى التصور الذهني  رعرض نتائج اختبا 0-2

 :وتحليلها البحث التجريبية 

لمجموعاة ( ساتقبال, االعاداداالرساال, اال)التصور الذهني لمهاارات عرض نتائج اختبارات  0-2-2

 .وتحليلهاالبحث التجريبية 
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لمهاة الختبارالتصور الذهني يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي والبعدي (2-0)جدول

 وعة البحث التجريبيةملمجاالرسال المواجه االمامي من االعلى 

 المجموعات
وحدة 

 القياس
 االلتواء لوسيطا  ±- س االختبارات

 درجة تصور ارسال
 0.595- 4.000 1.511 4.571 قبلي

 -0.174- 8.000 1.380 8.285 بعدي

ان هناه اختالفاً في قيم األوساط الحسابية بين االختبار القبلي والبعدي الى ( 1-5) تشير نتائج الجدول

مسوتوى التطوور فوي االختبوار  ولمتغيرات البحث للمجموعة التجريبية إذ اتجهوت هوذه االختالفوات إلوى

 .الحسابية  البعدي من خالل قيم األوساط
الختبارات التصور الذهني للمهارات  المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبلي والبعدي T))يبين قيمة (1-0)الجدول 

 للمجموعة التجريبية 

 ف هـ فَ  المجموعة االختبار
ت 

 المحسوبة
Sig الداللة 

 معنوي 0.004 4.596 0.808 3.714 يةالتجريب تصور ارسال

 (.7373)وتحت مستوى داللة ( 2)عند درجة حرية ( 7373)> معنوي 

لمجموعة البحث الضابطة ( االرسال) ةالتصور الذهني لمهارعرض نتائج اختبارات  0-2-1

 :وتحليلها

 

 (0-0)الجدول 

لمهارة االرسال التصور الذهني  رالختبالبعدي يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي وا

 وعة البحث الضابطةملمج

 اجملموعات
 

وحدة 
 االلتواء الوسيط ع±- س االختبارات القياس

 درجة تصور ارسال
 0.353- 4.000 1.799 4.285 قبلي

 5957. 6.000 1.511 5.428 بعدي

 

وساط الحسابية بين االختبار القبلي والبعدي ان هناه اختالفاً في قيم األالى ( 5-5) تشير نتائج الجدول

ولمتغيرات البحث للمجموعة الضوابطة إذ اتجهوت هوذه االختالفوات إلوى مسوتوى التطوور فوي االختبوار 

 .الحسابية البعدي من خالل قيم األوساط
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 (4-0)الجدول 

 لمهارة اإلرسالتصور الذهني الختبارات ال المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبلي والبعدي T))يبين قيمة 

 للمجموعة الضابطة

 اجملموعة االختبار
 
 َف
 

 Sig ت احملسوبة ف هـ

 
 الداللة

 معنوي 0.030 2.828- 404. 1.142 الضابطة تصور ارسال

 (.7373)وتحت مستوى داللة ( 2)عند درجة حرية ( 7373)> معنوي 

للمجماوعتين واجه االمامي بالكرة الطائرة مناقشة نتائج إختبار التصور الذهني االرسال الم 0-2-0

 :الضابطة والتجريبية

للمجموعوة  لمهارة اإلرسال الى اختبار التصور الذهني(  -5,  5-5)تشير النتائج في الجدولين 

التجريبية الى وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي وهوذا موا يحقوق الفورض مون البحوث 

 (.2)وتحت درجة حرية  (7373)عند مستوى داللة 

وسووائل عوورض  عمالسووتإالتووي تعموول علووى  عملةممووا يوودل علووى وجووود جوودوى موون الوسوويلة المسووت

متنوعووة موون شووأنها ان توونعش فكوور المووتعلم وتتووره لووه صووورة فووي ذاكرتووه يلجووأ لهووا متووى شوواء كمووا ان 

عودة تمرينوات ومشواهدة  ةللتمرينات بالوسائط المتعوددة عملوت علوى التركيوز علوى مراحول أداء المهوار

وشرح تفاصيل المراحل الفنية لألداء والتركيوز علوى أجوزاء الحركوة كول هوذا بشوكل  ةوحركات للمهار

التصوور الوذهني أكثور مون مجورد الرهيوة فهوو خبورة فوي عيوون إذ يعود "صور وافالم تعورض للطالوب 

ام مون أن ذلوك الذهن واألخطاء الـشائعة أن التـصور العقلي يرجع فقط إلى حاسة البصور, وعلوى الور

يعتبور صوحيحا جزئيووا, وأن حاسوة البصوور توـشكل جانبووا أساسويا موون عمليوة التصووور, إال أنوه يمكوون أن 

 عملستإيتضمن أحد أو مجموعة من الحواس األخرى مثـل اللمـس والسمع أو تركيبات منها, ويفضل 

"جميع الحواس كلما أمكن ذلك
(1 )

. 

دما أدركووا انوه مون الواجوب تنفيوذ المهوارات بشول وكذلك بدأ التصور الذهني للطالب يتطور عنو

من خالل التمرينات بالوسائط المتعددة مون االسوتفادة مون  المتعلمحركي جيد وهذا ال يأتي اال إذا عمل 

إن الممارسوووة "مرحلووة العوورض كتغذيوووة راجعووة للموووتعلم وموون ثووم تكوووون المعلومووات انيوووة وصووورية 

ي, يتم التصور إلى درجة التي يمكن فيها الحوـصول علوى واالستمرار في التدريب على التصور الذهن

 .اإلحساس المصاحب استرجاع كافة الخبرات السابقة لتحقيق األهداف

                                                
األردن ,, دار الفكر,عمووووووان فيزيولوجيااااااا العمليااااااات العقليااااااة فااااااي الرياضااااااة: عبووووود السووووووتار جبووووووار الصوووووومد( 1)

 .120ص,1,0777ط,
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وكووذلك يسوواعد الالعووب علووى تصووور األداء الجيوود . والتعامووـل مووـع االسووـتراتيجيات الموضوووعة 

"مباشرة قبل الدخول في المنافسات
(1)

. 

األداء لاابعض المهااارات األساسااية بااالكرة الطااائرة للمجموعااة  عاارض نتااائج اختبااارات دقااة  -5-1

 :التجريبية وتحليلها

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي والبعدي (5-0) الجدول

 لمجموعة البحث التجريبيةلمهارة االرسال الختبار دقة االداء 

 المجموعات

 

وحووووووووووووووودة 

 القياس
 االلتواء وسيطال ع±- س االختبارات

 درجة دقة األرسال

 قبلي
 

23.142 

 

3.436 

 

24.000 

-

0.169-    

 بعدي
 

27.714 

 

1.889 

 

29.000 

73375 

ان هناه اختالفاً فوي قويم األوسواط الحسوابية بوين االختبوار القبلوي الى ( 3-5) تشير نتائج الجدول

ختالفوات إلوى مسوتوى التطوور فوي والبعدي ولمتغيرات البحث للمجموعوة التجريبيوة إذ اتجهوت هوذه اال

 الحسابية االختبار البعدي من خالل قيم األوساط

الختبار دقة  المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبلي والبعدي T))يبين قيمة (6-0) الجدول

 للمجموعة التجريبية ة االرسال األداء لمهار

 المجموعة االختبار
 

 فَ 
 ف هـ

 ت

 المحسوبة

Sig    

 
 الداللة

 التجريبية ة األرسالدق
 

4.571- 

 

1.411 

  

3.238-- 

 

0.018 
 معنوي

 (.7373)وتحت مستوى داللة ( 2)عند درجة حرية ( 7373)> معنوي 

 :وتحليلهالمجموعة البحث الضابطة مهارة االرسال دقة األداء لعرض نتائج اختبارات  5-1-3

 

 

 

 

                                                
1
, مركوز الكتواب للنشور, لتادريب العقلايالالعاب وا: محمد العربي شمعون وماجدة محمد إسوماعيل( (

 .000ص 0771, القاهرة, 1ط
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  (7-0)الجدول 

 يارية لالختبار القبلي والبعدييبين األوساط الحسابية واالنحرافات المع

 الختبارات دقة األداء لمجوعة البحث الضابطة 

وحدة  اجملموعات
 االلتواء الوسيط ع±- س االختبارات القياس

 دقة األرسال

 
 درجة

 0.213 21.000 2.672 21.857 قبلي

  7303 24.000 2.497 24.285 بعدي

في قيم األوساط الحسابية بين االختبار القبلي والبعدي  ن هناه اختالفاً أالى ( 0-5)تشير نتائج الجدول 

ولمتغيرات البحث للمجموعة الضوابطة إذ اتجهوت هوذه االختالفوات إلوى مسوتوى التطوور فوي االختبوار 

 البعدي من خالل قيم األوساط الحسابية

 (8-0)الجدول 

 للمهارات للمجموعة الضابطةدقة األداء ت الختبارا المحسوبة ونسبة الخطأ لالختبار القبلي والبعدي T))يبين قيمة 

 الداللة Sig ت احملسوبة ف هـ َف اجملموعة االختبار

 دقة األرسال

 
 الضابطة

2.428- 0.7824 -3.104- 0.021 
 معنوي

 (.7373)وتحت مستوى داللة ( 2)عند درجة حرية ( 7373)> معنوي 

 :ين التجريبية والضابطةللمجموعت لمهارة االرسالمناقشة نتائج دقة األداء  0-2-6

 لمهوارة االرسوال المواجوه مون االعلوى نتائج اختبوارات دقوة األداء ( 8 -5,  2-5)يبين الجدولين 

بالكرة الطائرة التي اظهرت وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعوة التجريبيوة 

المرتبطوة بتعليموات األداء التوي تضومنها ولصالح االختبار البعدي, ويعزو الباحوث ذلوك الوى  العوامول 

التصووور الووذهني والووذي مارسووته المجموعووة التجريبيووة قوود حقووق تووأثيراً ملموسووا فووي تطوووير المهووارات 

التصووور الوذهني النوواتج موون  عمالسوتإاألساسوية إلفووراد هوذه المجموعووة فوي االختبووارات البعديووة, إذ إن 

أعطوى نتوائج إيجابيوة عاليوة, اذ انوه ة لوم هوذه المهوارخالل وسائل متنوعة مع البرمجة الحركيوة  فوي تع

عندما يتم التصور الذهني بطريقة صحيحة, فان ذلك يعمل علوى تودعيم المسوار العصوبي الوذي يسواعد 

علوى األداء الصوحيح فوي المورة التاليووة لوألداء, بحيوث يحودث اسووتثارة للعضوالت المشواركة توؤدي إلووى 

ث التغذية الراجعة الحسية التي يمكون اسوتخدامها فوي تصوحيح استثارة عصبية خفيفة تكون كافية لحدو

 .المهارة عند محاولة األداء في المرات التالية

انه بعد الوصول إلوى درجوة مون الوتمكن يعمول علوى زيوادة القودرة علوى التنبوؤ وإتاحوة الفرصوة   

قوع اي موقوف فوي لألداء في األحداث المستقبلية أي ليس فقط التصور العقلي لما حودث ولكون يمكون تو

منافسة قادمة, وهذا يسهم في االستعداد لالستجابة للمواقف في المستقبل, وتعد أهمية التدريب الوذهني 
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بالمهارات العقلية الى مساعدة الالعب بالوصول الى حالة عقلية والتي تمكنه مون منوع االفكوار السولبية 

هميووة الخاصووة للتوودريب الووذهني االهتمووام وتشووتيت االنتبوواه المتووداخل مووع االداء البوودني, وموون بووين اال

بالمبتدئين, اذ ان التدريب المنتظم يجب ان ال ينتظر حتى يصل الالعب الوى المسوتوى الودولي ثوم يبودأ 

التدريب الذهني ولكن يوزداد االهتموام بوالتركيز علوى الناشوئين فوي هوذا اللوون مون التودريب لكوي يمكون 

عبين وهي التدريب عن طريق المحاولة والخطأتفادي تلك الفكرة التي عبر عنها بعض الال
(1)

. 

التصور الذهني ودقة األداء لمجموعتي البحث التجريبية عرض نتائج اختبارات  0-2-7

 :والضابطة
المحسوبة والداللة اإلحصائية الختبارات البحث البعدية ( t)يبين الوسط واالنحراف وقيمة (9-0)الجدول 

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 املعامل 
 

 اإلحصائية
 االختبارات

 اجملموعة

 االختبارات البعدية
( T)قيمة 

 احملسوبة
قيمة 
 الداللة 

الوسط  النتيجة
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 تصور ارسال

 

 1.380 8.285 التجريبية
 معنوي 0.003 3.693

 1.511 5.428 الضابطة

 (.7373)مستوى داللة وتحت ( 2)عند درجة حرية ( 7373)> معنوي 

مناقشة نتائج االختبارات البعدية في التصور الذهني ودقة األداء لبعض المهارات األساسية  4-2-8

 :بالكرة الطائرة ولمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

هنالووك فووروق ذات داللووة معنويووة فووي نتووائج االختبووارات البعديووة فووي ( 2-5)يتبووين موون الجوودول 

بوين المجمووعتين التجريبيوة والضوابطة ولصوالح التجريبيوة إذ يعوزو الباحوث ذلوك الوى التصور الذهني 

ا الباحوث مون خوالل إعطواء الوحودات التعليميوة والتوي يتخللهوا الوسوائط المتعوددة عملهسوتإالطريقة التي 

ممتوع وتوجيه نشاطهم نحوو تعلوم سوهل و متعلمينوالتي كما تحدثنا مسبقاً انها فاعلة في استمالة أفكار ال

للمهارات وهذا ما تبين من خالل إعطاء التمرينوات خوالل الوحودات التعليميوة وطريقوة أدائهوا مون قبول 

فضال عن التطور في عملية التعلم التي شاهدها الباحث اثناء مدة تنفيذ البرنوامج التعليموي إذ  متعلمينال

ال المعلوموات اليوه بصوور ن المتعلم كلما وجود أسواليب وأدوات متنوعوة مهتموة فوي إيصوأيرى الباحث 

حديثة ومتقنة كلما ابدع في اظهوار افضول المسوتويات ان اسوـتعمال الالعوـب لحواسوـه المختلفوـة أثنوـاء 

استحضـار الصوـور العقليوـة فانوـه موـن األهميوـة إن تشوـمل خوـبرة انفعاالتوـه ومشـوـاعر مثـوـل شـوـعور 

ـك يعـووـاون الالعـوـب فووي السـوـيطرة علـووـى هـووـذه لقلـوـق والغضـووـب او المتعـوـة أو األلووم حيـوـث إن ذلـوو

"الحـووـاالت االنفعاليووة
(0)

يحتووـاج التصووـور العقلووـي الووى التووـدريب مووـن خووـالل الممارسووـة والتكووـرار . 

بصـورة منتظمـة بحيـث يسـتطيع الالعـب ممارسـة التصـور فوي أي مكوان أو زموان والمهوم فوي ذلوك 

                                                
1
 . 1-15, ص1222, مصدر سبق ذكره: محمد العربي شمعون, عبد النبي الجمال( (

 0777, دار الفكوووور العربووووي, القوووواهرة ,علاااام الاااانفس الرياضااااي, المفاااااهيم والتطبيقااااات: أسوووامة كاموووول راتووووب ( (0

 .110,ص5ط
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تـدريبات التصـور الوـذهني علوـى  عمالسـتإتت االنتباه ويمكن االحتفاظ لهدوء وعدم وجود مصادر تش

سوووـرعة تعلوووـم المهوووـارات الحركيوووـة المختلفوووـة عوووـن طريوووـق االسوووـتدعاء العقلوووـي للنموووـوذج الصوووحي 

 .للمهارات الحركية

للمجموعوة التجريبيوة أفضول موون  لمهووارة االرسوال المواجوه مون االعلووىاموا التطوور فوي دقوة األداء 

كما ان الباحوث قوام  متعلمينضابطة جاء نتاج عملية التنويع بالوسائل واألدوات في تعلم الالمجموعة ال

باألخذ بنظر االعتبار تسلسول األداء المهواري واعتبوار للحركوات الرياضوية التوي تمور بهوا المهوارة وال 

توودرج يمكوون الفصوول بينهووا وهووذا التسلسوول اعتموود علووى عمليووة التصووور الووذهني التووي تراعووي الووتعلم الم

للمهارة فضال عن التدرج في التمارين من السهل الى الصوعب وفوق اسولوب علموي صوحيح سواهم فوي 

ينبغي اتباع التخطيط الصحيح والموجوه فوي تنظويم واسوتخدام تمرينوات " تطور مستوى االداء الطالب

التعلم وطريقة ممارستـها الن يرتـبط في تأثيـره في  التعـلم
(1)

. 

 الفصل الرابع 

 :ستنتاجات والتوصيات اال -4

 :االستنتاجات  4-2

مون ة االرسوال المواجوه مون االعلوى استخدام الوسائط المتعددة كان اكثر اثورا علوى تعلوم مهوار -1

 .االسلوب التقليدي مما يدل على فاعليته وتأثيره 

التجريبية  البحث لعينة المهاري االداء تحسين على عمل المتعددة الوسائط وسيلة استخدام ان  -0

 .مهارة االرسال ل

 علوى فعـوـال تــأثير ذو المهــاري للتعلــيم المصــاحب العقلــي التصــور علــى التـمرينات إن -5

 . الطائرة بكرة األساسية المهارات بعــض تعلــم في المتعلمين

 :التوصيات 4-1

 لبشوك الطوائرة الكورة مهوارات وتودريب تعلويم فوي المتعوددة الوسوائط بورامج اسوتخدام ضرورة -1

 . التعليم في خاص

 يمكوون التوي المتعوددة الوسووائط علوى القائموة التعليميووة البورامج وتوظيوف ممارسووة فوي االهتموام -0

 . الرياضي المجال في وخاصة التعلم لغرض مدارسنا في منها االستفادة

 . المهاري االداء وبعد واثناء قبل الذهني التصور استخدام على الطالب ترايب -5

 المصادر

, دار الفكوور العربووي, القوواهرة علاام الاانفس الرياضااي, المفاااهيم والتطبيقااات: موول راتووب أسووامة كا -

 .5ط 0777,

جامعوووة , الجزائووور ,  الوساااائط المتعاااددة فاااي التعلااايم باااين التوظياااف واالمتناااا : سنوسوووي حسووونية  -

 .0713سنة , عبدالحميد بن باديس مستغانم 

                                                
اثر تداخل اساليب التمرينات في التعلم ونقل اثره الى بعض المهارات االساسية باالكرة  :فاتن اسماعيل العزواي ( (1

 .07ص ( 0777,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية )رسالة ماجستير ,الطائرة 
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مركوز التربيوة للطباعوة والنشور, : صونعاء) ,5, طالقيااس والتقاويم الترباوي: صباح حسوين حموزة  -

0773 ). 

القواهرة, دار ), تحليال بياناات البحاوث النفساية والتربوياة واالجتماعياة: صالح الدين محمد عالم  -

 .0777الفكر العربي, 

, تصوميم وتقنوين اختبوارات االدراه الحوس حركوي لودى العبوي الكورة الطوائرة : عامر جبار السعدي -

 .0770, العدد االول , المجلد الحادي عشر , لة التربية الرياضية مج, بحث منشور 

األردن ,, دار الفكر,عمووان فيزيولوجيااا العمليااات العقليااة فااي الرياضااة: عبوود السووتار جبووار الصوومد -

 .1,0777ط,

دار الثقافوة للنشور والتوزيوع , عمان ,  الحاسوب وطرق التدريس: اسان قطيط و سمير الخريسات  -

 . 0772سنة , 

اثر تداخل اسااليب التمريناات فاي الاتعلم ونقال اثاره الاى بعاض المهاارات  :فاتن اسماعيل العزواي  -

 .(0777,جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية )رسالة ماجستير ,االساسية بالكرة الطائرة 

, اء دار صووف, عمووان ,  تكنولوجيااا التعلاايم الن ريااة والممارسااة: فوووزي اشووتيوه و ربحووي عليووان  -

 . 0717سنة

فاعلية الوساائط المتعاددة علاى التحصايل الدراساي وتنمياة بعاض : فوزية الخليل و جيهان السيدى  -

مهااارات اسااتخدام نماااذج الكاارة االرضااية فااي مااادة الجغرافيااة لاادى طالبااات الصااف االول المتوسااط 

 .0777سنة , ( 20)مجلة المناهج وطرائق التدريس العدد ,  بمدينة الرياض

الكتوواب , الجمهوريوة السوورية , الجامعوة االفتراضوية السوورية  ,الوساائط المتعاددة : ي الزابوي لوؤ -

 .0707سنة , منشور تحت رخصة المشاع المبدع 

اربيول, مديريوة ), 1, طاإلحصااء واالختباار فاي المجاال الرياضايلؤي اانم الصوميدعي وآخورون   -

 .0717دار الكتب, 

, مركووز الكتوواب للنشوور, الالعااب والتاادريب العقلااي: حموود إسووماعيلمحمود العربووي شوومعون وماجوودة م -

 .0771, القاهرة, 1ط

 .1222, مصدر سبق ذكره: محمد العربي شمعون, عبد النبي الجمال -

, (المعاايير –الموضاوعية –الثبات –الصدق)المعامالت العلمية والتطبيق :   مصطفى حسين باهي -

 .(1222القاهرة, مركز الكتاب للنشر, : )1ط

, مصور ,  االختبارات والمقااييس فاي التربياة البدنياة والرياضاية: مصطفى حسين باهي واخرون  -

 . 0713سنة , مكتبة االنجلو المصرية , القاهرة 
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