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هدف البحث إلى:
 أعداد برنامج بإحدى البرمجيات الحديثة ملواد القانون بمادة كرة اليد لطلبة السنة الدراسية الرابعة في كلية التربية البدنية وعلومالرياضية
 الكش ففن ع ففا اخ ففر اس ف دام البرن ففامج الحاس ففود مل ففواد الق ففانون بم ففادة ك ففرة الي ففد لطلب ففة الس ففنة الدراس ففية الرابع ففة ف ففي كلي ففة التربي ففة البدنيفة وعل ففومالرياضية .
اس دم الباحثان املنهج ال جريبي ملالءم ه وطبيعة البحث ,تكونت عينة البحففث مففا طففال املراحففا الدراسففية الرابعففة فففي كليففة التربيففة البدنيففة
وعلففوم الرياضففة بجامع ففة املو ففا والبففالع ع ففدد  )40وبواقفف(  )20طالبفا لكففا مجموعففة ,وت ف اس ح ففا ن ففاهج وتفري ففع بيانففامع ومعال ع ففا
إح ففاهيا قبففا ودعففد اسف دام البرنففامج الحاسففود  ,وتف االع مففاد ع ففق ففدر ال(بفراء ا حكمففلن)ك وتف ال اكففد مففا خبففات البرنففامج بطريقففة أعففادة
االخ بار) واس دم الباحثان الوساها اإلح اهية اآلتية :االنحراف املعياري ,الوسط الحسففاد  ,معامففا االرتبففاب ال،سففيطك الملسففبة امل)ويففة ,ت)
ا حتسبة.
وقد تو ا الباحثان إلق االس مل اج األت :
 إن اسف دام البرنففامج الحاسففود الخ بففارات فففي مففواد القففانون بمففادة كففرة اليففد لطلبففة السففنة الدراسففية الرابعففة فففي كليففة التربيففة البدنيففة وعلففومالرياضية ذو فاعلية وتاخلر ايجاد في أفراد عينة البحث ,وأظ رت تفور ا موعة ال جري،ية األولق.
يةكي لة ثرؤطرامسازية تازةكان بؤ بابةتةكاني ياسا لة بابةتي تؤثي دةست بؤ
ئامادةكردني ثرؤطراميَك بةبةكارهيَناني
َ
قوتابياني قؤناغي ضوارةمي خو َيندن لة كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان
تويَذةران
ث.ي.د .نةغةم خاليد ئةلخةففاف

ث.ي.د .عوسمان عةدنان ئةلبةياتي

ثوختةى تويَذينةوة بةزماني كوردي
ئامانجي تو َيذينةوةكة:
بةيةكي لةثرؤطرامة تازةكان بؤ بابةتةكاني ياسا لةبابةتي تؤثي دةست بؤ قوتابياني سالَي
 ئامادةكردني ثرؤطراميَكَ
خويَندني ضوارةم لةكؤليذي ثةروةردةى جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان.
 ئاشكراكردني كاريطةري بةكارهيناني ثرؤطرامي كؤمثيوتةري بؤ بابةتةكاني ياسا لةبابةتي تؤثي دةست بؤ قوتابيانيسالَي خويَندني ضوارةم لةكؤليذي ثةروةردةى جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان.
تويَذةرةكان ريبازي ئةزمونيان بةكارهيَناوة لةبةر شياوي لةطة َل سروشتي تويَذينةوةكة  ،نمونةى تو َيذينةوة
قوتابياني قؤناغى ضوارةمي كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان بوون لةزانكؤي موس َل كة ذمارةيان
( )40قوتابي بوو ( )20قوتابي بؤ هةر كؤمةلَةيةك  ،دواي وةرطرتني ئةنجامةكان وبةتا َل كردنةوةيان و ضارةكردنيان
بةشيَوةى ئاماري لةثيَش ولةدواي بةكارهيَناني ثرؤط رامي كؤمثيوتةري ،ثشت بةسترا بة راستطؤي شارةزايان
بةر َيطةى (دووبارةكردنةوةى تاقيكردنةوة) تويَذةران ئةو
(هةلَسةنطيَنةران)  ،دواي دلَنيا بوون لة جيَطيري ثرؤطرام ِ
شيَة ئاماريانةيان بةكارهيَناوة :الداني ثيَوةري  ،ناوةندةى ذميَرةيي ،مامةلَةى وابةستةى سادةِ ،ريَذةى سةدى( ،ت) ي
هةذماركراو.
تويَذةرةكان طةيشتوون بةم دةرةنجامانة:
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 بةكارهيَناني ثرؤطرامي كؤمثيتةري بؤ تاقيكردنةوةكان لةبابةتةكاني ياسا لةبابةتي تؤثي دةست بؤ قوتابياني سالَيخو َيندني ضوارةم لةكؤليذي ثةروةردةى جةستةيي و زانستة وةرزشيةكان كارايي وكاريطةري ئةر َيني هةبووة لةسةر
ئةنداماني تو َيذينةوةكة ،سةركةوتني كؤمةلَةى ئةزموني يةكةمي دةرخستووة.
Preparation of a program using one of the modern software for the law of handball
material for fourth year students in the Faculty of Physical Education and Mathematical
Sciences
Researchers
Assat. Prof .Dr. Othman.A.AL.Bayati
Asst. Prof .Dr. Nagham .K Alkhafaf

Abstract
The research aims to:
Preparation of a program with one of the modern software of the law material handball for
fourth year students in the Faculty of Physical Education and Mathematical Sciences
- Detection of the effect of using the computer software for the materials of the law with
handball for fourth year students in the Faculty of Physical Education and Mathematical
Sciences.
The researchers used the experimental approach to suitability and the nature of the research.
The sample consisted of 40 students in the Physical Education and Mathematical Sciences
Faculty of Mosul University (40) and 20 students per group. Their results were obtained and
their data was processed and processed statistically before and after the use of the software.
The researchers used the following statistical methods: standard deviation, arithmetic mean,
simple correlation coefficient, percentage (c) calculated.
The researchers concluded the following conclusion:
- The use of the software for tests in the material of the law with handball for students of the
fourth year in the Faculty of Physical Education and Mathematical Sciences has a positive
impact on the members of the research sample, and showed superiority of the first
experimental group.
 -1التعريف بالبحث
 1-1املقدمة وأهمية البحث
أن العففال يش ف د الي ففوم تقففدما علميففا م ففع ال وخففروة معرفي ففة اهلففة علففت م ففا العففال قريففة ففيلرة تمكففا الف ففرد مففا معرفففة م ففايجري فففي أر اهفه
املتراميففة وم ابع ففه بسف ولة ويسففر ,ولع ففق مففا يشف دع العقففد الحففالي مففا قففقات اهلففة حقق ففا اإلاسففان فففي املعرفففة وال كنولو يففا واختفرا الحاسففو
بما يملكه ما مقايا م عددة تؤ له للدخو في مجاالت الحياة كافة بقوة واق دار .محمد.)4 ,1997,
فرى
وفففي مجففا التربيففة البدنيففة وعلففوم الرياض ففة نالففت ن ففيمعا مففا ففعا ال طففور م ففا خففال مففا اس ف مدته مففا العلففوم األخ ف مففا علففوم واس ف مت فففي ح ففا
مشاكل ا ا ( لفة ما خال اتباع ا اساليب علمية مع مدة برمجيات حديثة ل قدم كا ما و يس في خدمة العملية ال دريسية .
أن اسف دام الحاسففو ) ل ففا أ ميففة كبلففرة فففي ففع انتبففاع ا ( بففر وتشففويقه و خففارة دوافعففه نحففو اتقففان واخ بففار يففحي ال يففدخا فيففه أي نففو
ما الشك أوال حلز في إ ابات املم حنلن ,وما خال مالحظة الباحثان أن ناك قلة ما الدراسات قد اسف دمت الحاسففبة اآللففي كففاداة اخ بففار
ي بر ما خالل ا الطالب الرياض ي والالعب واملدر وأي م عل  ,و تقان اس دام الحاسففو وال مففرع ع ففق االخ بففارات النظريففة للمففواد العمليففة
بالحاسو اآللي و س ام ذلك ع ق ن اهج املباريات وتطور اللعبة.
وما نا تكما أ مية البحففث فففي أعففداد برنففامج حاسففود ي ملففما أسفف)لة ملففواد القففانون بكففرة القففدم أو كففرة اليففد اوكففرة السففلة او العففا السففاحة
وامليففدان اواي مففادة اخففرى معففدة الخ بففار الطففال  ,حيففث أن ففعا البرنففامج ي ففدم املؤسسففات التربويففة وال عليميففة والرياضففية فففي اخ بففارات طلب ف ع
نظريففا وفففه ففعا البرنففامج والحففد مففا عففدم م ففداقية الن ففاهج املر ففوة مففا االخ بففار كففون الن ففاهج الحففي يح ففا علبعففا ا ( بففر تكففون دقيقفة واليمكففا
ال العب بعا ومعدة وفه م فوفة إح اهية رياضية.
 2-1مشكلة البحث
لقد الحظ الباحثان ما خال عمل ك دريسففيلن فففي كليففة التربيففة البدنيففة وعلففوم الرياضففية -امعففة املو ففا لففبعا املففواد العمليفة والنظريفة فففي
الكلية أن طريقة االخ بار تقليدية الورقة والقلف ) ,وممففا حففدا بالباحثففان الففق ال(ففو فففي ذمففار ففعع الدراسففة الحففي اليففدخا فبعف ا عامففا العالقففات,
وما ل عع املشكلة وما يترتب علبعا ما ذبن للحه في تفملففيا صفف( قففد ال يكففون ففدير بالنتيجففة الحففي يح ففا علبعففا املمف حا بعففا ,فف ال طففرر إلففق
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ففعا البحففث مففا خففال اعففداد برنففامج بففالكومبيوتر الخ بففارات الطلبففة والنتيج ففة الحففي يح ففا علبعففا الطالففب املرص ف لالخ بففار هففي الفا ففا فففي ذل ففك
دون تحلففز أي ط ففرف  ,وبال ففالي الوع ففو بالعملي ففة ال عليميففة إل ففق م ففافي الففدو امل قدم ففة ,ومففا ن ففا ب ففرهت ففعع املش ففكلة ل ففدى الباحثفان ف ففي محاول ففة
الكشن عا أخر اس دام عا البرنامج في اخ بارات مواد القانون بمادة كرة اليد وبلن االخ بار ال قليدي ع ق ن اهج الطال .
 3-1هدف البحث
 أعداد برنامج بإحدى البرمجيات الحديثة ملواد القانون بمادة كرة اليد لطلبة السنة الدراسية الرابعة في كلية التربية البدنية وعلومالرياضية
 الكش ففن ع ففا اخ ففر اس ف دام البرن ففامج الحاس ففود مل ففواد الق ففانون بم ففادة ك ففرة الي ففد لطلب ففة الس ففنة الدراس ففية الرابع ففة ف ففي كلي ففة التربي ففة البدني ففة وعل ففومالرياضية .
.
 4-1فرضية البحث
 و ففود ف ففرور ذات داللففة معنوي ففة بففلن ا م ففوع لن ال جففريب لن ف ففي اخ بففارات م ففواد القففانون باس ف دام البرنففامج الحاس ففود ومل ففلحة ا موع ففةال جري،ية.
 5-1مجاالت البحث
 1-5-1ا ففا ال،ش ففري :بع ففا ط ففال الس ففنة الدراس ففية الرابع ففة ف ففي كلي ففة التربي ففة البدني ففة وعل ففوم الرياض ففة -امع ففة املو ففا للع ففام الدرا ف ي -2017
 2018واملشاركلن في االخ بار.
 2-5-1ا ا القماا  :الفترة ما  2018/ 1/13ولياية 2018/5/20
 3-5-1ا ا املكاا  :القاعة الدراسية في فر األلعا الفرقية
* ا ا القماا يمثا مجا البدء بالبحث وححى انجاهع ب ورته الوعاهية.
 -2اإلطارالنظري والدراسات السابقة
 1-2اإلطارالنظري
1-1-2األساليب التي يستخدم بها جهاز الكومبيوتر
 الش ففر واإليمل ففا  :وت مل ففما ففر م ففو ق للم ففادة امل فراد تعلم ففا و يمل ففا ذل ففك بامثل ففة وط ففر األس فف)لة األم حاني ففة وكيفي ففة ال عام ففا م فف( حال ففة ك ففاطالب.
 الح ففوار ال علي ففي :يع م ف د ع ففق الح ففوار ب ففلن ال ففاه والطال ففب ,حي ففث يق ففوم ال ففاه ب ق ففدي املعلوم ففات للطال ففب م ففا خ ففال ط ففر األس فف)لة ال(ا ففةبموضو ما ,وي لقى اإل ابات عا عع األس)لة ما الطالب.
 ال قيي  :يس دم الحاسو ملساعدة املعل في تقيي تح يا الطال وتحديد مس ويامع وال عرف إلق نقففاب القففوة والملففعن لففدقع بطريقففةفاعل ففة وس ففريعة وت ففوفر الوق ففت وال ففد ,وي مل ففما ال قي ففي تحمل ففلر أس فف)لة االم حان ففات باسف ف دام قاع ففدة البيان ففات تقوي ففد ا بإع ففداد كبل ففرة م ففا
األسفف)لة ا ح ملففة بنففك األسفف)لة) وطففر األسفف)لة وتلق ف اإل ابففة مففوع وتحريففر إ ابففامع  ,وحفففظ در ففامع ووضففع ا فففي ففداو إح ففاهية وذلففر ذلففك
ما ال طبيقات .ن ار )23 ,1999,
 2-1-2مجاالت استخدام الكومبيوتر
 ال حلي ففا :تحلي ففا الحرك ففات وامل ففارات الح ففي يح وقع ففا املوع ففاج أو خط ففة ال ففدريب وتحدي ففد النق ففاب الفني ففة لك ففا طريق ففة تعل ففي وت ففدريب مناس ففبة ل ففاوتحليل ا كامال لكا مفردات امل ارة ومعرفة العملالت العاملة والقوانلن الحي تساعد في عملية األداء.
 ال صحي  :تصحي أخطاء الالعبلن كا ع ق حدع. التس يا :تس يا عمليات ال علي وال عل للم ارات الحركية واخ ار وقت العملية ال عليمية.وفواهد ومملزات الحاسب اآللي في ا ا الرياض ي ماي ي:
 يساعد ع ق تحليا الحركات وامل ارات الحي يح وقعا املوعاج. تقدم الحاسبة أسلو ديد في عملية اخ بار ا ( بريا. تساعد الحاسبة في تحريك القدرات األب كارية لدى كا طالب أو العب أومدر أو م عل . توفلر الوقت وال د في تعل الطالب األداء امل اري واملعرفي. تس الحاسبة في تنظي وتحليا وتملسيه املعلومات الحي يك معا امل عل .عبد الحميد)36-34 ,2000,
 2-2الدراسات السابقة
ع ق حد عل الباحثان اليو د بحث ي ملما ت مي برنامج بالفيجوا ب سك) م ملما أس)لة معرفية كاخ بففار يف مكا الطففال مففا اإل ابففة
علبعا  ,ولك تو د دراسات اع مدت ع ق االس مارات الورقية في ا ابة الطلبة وموعا :
 1-2-2دراسة جميل  ,سعد باسم ( :) 2008بناء مقياس املعرفة القانونية بكرة اليد لطلبة كلية التربية الرياضية .
 دف البحث الق بناء قياع املعرفة القانونية بكرة اليد لطلبة التربية الرياضية . اس دم الباحث األسلو املسحي ملالهم ه وطبيعة البحث. تمثا مج م( البحث بطلبة املرحلة الرابعة لكلية التربية الرياضية بجامعة املو ا وللعام الدرا ي  , )2008 -2007والبالع عدد )104طالبا وطالبة ك اما عينة البحث عينة البناء) فقد ا ملت ع ق  )70طالبا وطالبة ما املس مريا علال الدراسة فقط ك ودعد
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استبعاد عينة ال جربة االس طالعية والبالع عدد  )6طال وبعلك ا بحت الملسبة ل مثيا العينة  )73,08%ما ا م( الك ي
 ,واس دم الباحث االس ،يان وتحليا ا ح وى كاداة ل م( البيانات  ,كما اس دم الباحث الوساها اإلح اهية الوسط الحساد
وال ملسبة امل)وية ومعاما الس ولة ال عوبة معاما ال ميلز ومعادلة مان.
 واس مل ج الباحث بناء مقياع املعرفة القانونية بكرة اليد لطلبة كلية التربية الرياضية ). اوص ى الباحث باع ماد املقياع املعد في عا البحث كاداة في االم حانات الف لية لكلية التربية الرياضية في مواد قانون كرة اليد . -3إجراءات البحث
 1-3منهج البحث :اس دم الباحثان املنهج ال جريبي ملالءم ففه وطبيعففة البحففثك إذ يعففد أدر أنففوا املنففادج املسف دمة فففي البحففو العلميففة الحففي
يمك ففا إن ت ففؤخر ع ففق عالق ففة امل يل ففر املس ف قا وامل يل ففر ال ففاب( ف ففي ال جرب ففةك إذ إن امل ففنهج ال جريب ففي ففو امل ففنهج ال ففعي يس ف طي( الباحث ففان ع ففا طريق ففه
اخ بار الفرو الحي ت عله بعالقات الس،ب والنتيجة .عبد الحفيظ وباهي ك2002ك )107
 2-3مجتمع البحث وعينته
تكون مج م( البحث ما طال السنة الدراسية الرابعة في كلية التربيففة البدنيففة علففوم الرياضففة– امعففة املو ففا للعففام الدرا ف ي 2018-2017
 ,و ما عينة البحث فقد ت اخ يففار مففا مج مفف( البحففث ب ففورة عمديففة فففي اخ بففار البرنففامج الحاسففود والبففالع عففدد  )20طالبففا وبواقفف( )10
طال لكا مجموعة ما عينة البحث ,وقد قسففمت إلففق مجمففوع لن تجففريب لن ت لقففى معلومففامع مففا خففال مففات ففرحه فففي الففدروع ,ومففا خف يف
اخ بار مجموعة بالبرنامج الحاسود وا موعة الثانية االخ بار ال قليدي.
 3-3االختبارات باستخدام جهازالكومبيوتر
لن في مجا الكومبيوتر حو أمكانيففة
بعد أن تبلورت فكرة االخ بار باس دام اه الكومبيوتر لدى الباحثان وباستشارة أساتعة م
إعداد وت مي برنامج قعدف ما خالله الباحثففان بعففد ان يقففوم ب يعي ففه بالبيانففات الالهمففة ب ففو أي مففادة عمليفة ححففى نف مكا مففا الح ففو
ع ففق ن ففاهج أدر فففي إ ابففات ا ( ب فريا أفملففا مففا اس ف دام الكثلففر مففا ا ( ب فريا الورقففة والقل ف ك وقففد ي ف تيلففر اإل ابففة أو ال عففاون مفف( ا ( بففر ف ففي
اإل ابة ,والح و ع ق ن اهج دقيقة ت دم ا ( بريا ما الطال وال تؤخر ع ق ن اهج .
 1-3-3خطوات وكيفية تصميم البرنامج
تع بر لية )فيجو ب سك) ما الليات عالية املس وى وتع مد في عمل ا ع ق اإلحففدا الحففي يوضفف( داخل ففا األوامففر الحففي نريففد مففا فيجففو ب سففك
تنفيع ا:
 .1ألنعا س لة ال عاما
 .2ألنعا التح اج إلق خبلر في البرمجة أو م
 .3ألنعا سريعة في عما البرامج
 .4ألنعا تملاهي برامج ا برامج الليات امل قدمة مثا فيجوا ي
 .5ألنعا تدع قواعد البيانات Database
 .6ألنعا تعما ال قارير Report
 .7ألنعا تح وي ع ق معال ات تعما البرنامج في دقاهه
واأل كا أدناع توض خطوات عما وتشييا البرنامج وتفا يل ا كاألت :
 نبدأ بف برنامج الفيجوا ب سك ويظ ر لنا الشكا رق )1 نقوم بالمليط ع ق ره التشييا وتظ ر لنا الوا ة بالشكا رق )2 الوا ففة بالش ففكا رقف ف  ) 3تمث ففا البرن ففامج الحاس ففود وامل مل ففما األس فف)لة املع ففدة الخ ب ففار الط ففال  ,وت ك ففون الوا ففة م ففا قاهم ففة  ) Startالب ففدءتشففييا البرنففامج وهمففا م ف لا ابففة وخانففات االخ يففارات املكففون مففا أردعففة مردعففات اخ يففارات والدر ففة الكليففة الخ بففارات الطففال  ,وبمجففرد
ان عففاء الوقففت ا ( ف إل ابففة ك ففا سففؤا يمل قففا البرن ففامج إلففق الس ففؤا ال ففالي و كففعا وعن ففد عففدم معرف ففة الطالففب لا ابففة أو ان ع ففاء الوقففت ا ح ففدد
لا ابففة مففا قبففا املشففرف ع ففق البرنففامج أيملففا يمل قففا باإل ابففة إلففق السففؤا ال ففالي إلففق أخففر سففؤا بالبرنففامج وعندهففع تظ ففر الدر ففة الكليففة موع ففة
إ ابات الطال .

4

الشكل رقم ( )1يمثل واجهة برنامج الفيجوال بيسك

الشكل رقم ( )2يمثل واجهة برنامج اختبارالطالب
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الشكل رقم ( )3يوضح أسئلة االختبارات املعدة لهذا البرنامج وآلية اإلجابة
 4-3األجهزة املستخدمة في البحث
قام الباحثان باس دام األدوات واأل قة في م( البيانات ال(ا ة ب جربة البحث وهي:
 حواس ب آلية كومبيوترات) م اطب لوع معدع ألذرا االخ بار 5-3طريقة االختبار
في ضوء املرا ( وامل ادر العلميففة ك تف اخ يففار املففادة العلميففة الحففي ي طلمعففا االخ بففار سففواء لأللعففا الفرديففة أو الفرقيففة وعرضف ا ع ففق مجموعففة
م ففا أعمل ففاء ي) ففة ال ففدري وذل ففك إلب ففداء ال فرأي س ففواء باإلض ففافة أو الح ففعف وف ففه برن ففامج حاس ففود تك ففون م ففا خ ففال مؤ ففر الحاس ففبة امل ففاوع)
بالملففيط ع ففق الففرق الصففحي ال(ففا باإل ابففة قففد يكففون  )4,3,2,1و نففاك مؤ ففر للوقففت يحففدد مففا قبف ا املشففرف ع ففق االخ بففار وبان عففاء الوقففت
وعففدم المل ففيط ع ففق رق ف معففلن يمل ق ففا إل ففق الس ففؤا األخففر و ك ففعا وف ففي حال ففة اإل ابففة بمج ففرد المل ففيط ع ففق الففرق ا ( ف لا اب ففة ي ف االن ق ففا
تلقاهيا إلق السؤا األخر ودعد االن عاء ما األس)لة ميع ا تظ ر الدر ة الحي ح ا علبعا ا ( بر.
 6-3األسس العلمية لالختبار
 1-6-3صدق االختبار
وى
ذوي
قام الباحثان بعر فقرات االخ بار ع ق مجموعة ما السادة ال(برة واالخ ا *) ملالهمة فقرات االخ بارات ومسف عينففة البحففث
والعي يس ى در ا ح وى أو اململمون وتاكيدا ما الباحثان أيملا فقد اس دم معاما الثبات لحاسب معاما ال در العات .
 2-6-3ثبات االختبار
لبيان خبات االخ بار املعرفي قففام الباحثففان ب طبيففه فقفرات االخ بففار ع ففق عينففة اسف طالعية بليففت عففدد العينففة  )10طففال مففا مج مفف( البحففث
األ ف ي وم ففا عين ففة البح ففث األساس ففية وت ف اس ففتبعاد م ففا ال جرب ففة الره س ففة ك وي ففوم  2018/2/25خ ف ق ففام الباحث ففان بإع ففادة االخ ب ففار بع ففد م ففرور
سففبعة ايففام أي ب ففاري  2018/8/2خ ف اس ف رج معامففا االرتبففاب ال،سففيط بلرسففون بففلن ن ففاهج االخ بففاريا وكانففت قيمففة معامففا االرتبففاب هففي )0.78
وهي اكبر ما در عا ال دولية البالية  )0.63%عند مس وى داللة  )0,5وتحت در ة حرية  )8مما يد ع ق در ة خبات االخ بار.
 3-6-3موضوعية االختبار
إن فق فرات االخ ب ففار ه ففي فق فرات واض ففحة وس ف لة ومف وم ففة ول ففا در ففات مح ففددة ل ففعا ف ففان ففعا االخ ب ففار ففو اخ ب ففار ذو قي ففاع موض ففوعي إذ إن
الدر ة واضحة وكما يات :
 اإل ابة الصحيحة للفقرة تاخع در ة واحدة) اإل ابة ال(اط)ة للفقرة تاخع فر) 7-3التجربة االستطالعية
قفام الباحثففان بففإ راء تجربففة اس ف طالعية ع ففق عينففة مففا مج مفف( البحففث األ ف ي البففالع عففدد  )10طففال مففا الففعيا ل ف يشففتركوا فففي ال جربففة
الره سية وكان ال دف ما إ راء عع ال جربة و:
(*) أ .د نوفل محمد محمود
م .م نظير جميل
م .د .رياض زغلول
مبرمج أقدم .سيف خالد جارهللا

كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل
مديرية النشاط الرياضي /حكم دوري ممتاز
كلية علوم الحاسبات  /جامعة الموصل
كلية التربية الرياضية  /جامعة الموصل
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 معرفة مدى مالهمة االخ بارات إلفراد عينة البحث. معرفة املعوقات الحي قد توا ه ا ( بر أخناء االخ بار ل جاوه ا عند تنفيع ال جربة الره سية. معرفة مدى كفاءة الطال ا ( بريا في اس عما الحاسب اآللي. معرفة الوقت املس يرر إل راء االخ بارات املعرفية قيد البحث. 8-3التصميم التجريبي
م ففا األم ففور الح ففي يملبع ففي ع ففق الباحث ففان القي ففام بع ففا قب ففا إ ف فراء تجرب ففه اخ ي ففار ت ففمي تجريب ففي مناس ففب الخ ب ففار ي ففحة الن ففاهج املس ف ملبطة م ففا
فرضففيات البحففث .فففان دالففلن وآخففرون  )39 , 1984 ,إذ اسف دم الباحثففان ال ففمي ال جريبففي الففعي يطلففه عليفه اسف ت ففمي ا موعففات ذات
االخ بار البعدي .القودعي والينام)162 ,1981 ,
 9-3تنفيذ التجربة الرئيسية
بعد إ راء ال جربة االس طالعية وتوفلر مس لقمات تنفيع االخ بار ت تنفيع ال جربة في
 )2018/4/ 15ولياية .)2018 / 4 /23
 10-3الوسائل اإلحصائية
الوسط الحساد  ,االنحراف املعياري ,معاما االرتباب ال،سيط ,االخ بار ال ائ
ال كريحي والعبيدي )102 ,1996,
 -4عرض النتائج ومناقشتها
 1-4عرض النتائج
بع ففد تفري ففع البيان ففات الح ففي ح ففا علبع ففا الباحث ففانك ولل حق ففه م ففا ي ففحة فرض ففية البح ففثك ت ف تحلي ففا البيان ففات إح ففاهيا باسف ف دام الوس ففاها
اإلح اهية املالهمة.
 1-1-4عرض نتائج املقارنة بين االختبارات القبلية والبعدية ملجموعتي البحث في التحصيل املعرفي
الجدول رقم ()2
يبين اختبار(ت) بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية األولى في التحصيل املعرفي
ت

املعالم اإلحصائية
العينة

1

االختبارالقبلي

وحدة

االختبارالبعدي

القياس

املحسوبة*
س-

الط ال ال ال الالالب ال ال ال ال الالذين اس ال ال ال الالتخدموا البرنال ال ال ال الالامج درجة

قيمة (ت)

63

+ع
8,63

س-

69.4

+ع
7,18

4,19

الحاسوبي(الطريقة الحديثة)
* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0.05وإمام درجة حرية ( )9 = 10-1قيمة (ت) الجدولية = 1,833
يتبففلن مففا ال ففدو رقف  )2و ففود فففرور ذات داللففة معنويففة بففلن امل وسففطات الحسففابية لففدر ات االخ بففاريا القب ففي والبعففدي فففي اخ بففار بعففا
امل ففواد العمليف فة بع ففد تلقف ف الط ففال لعف ففدة دروع موع ففة البح ففث ال جري،ي ففة األول ففق ومل ف ففلحة االخ ب ففار البع ففديك اذ بلي ففت ق ففي ت) ا حسف ففوبة
موعة البحث ال جري،ية األولق)  )4,19وهي اكبر ما قيمة ت) ال دولية عند اسبة خطا >  )0.05و مام در ة حرية  )9والبالية .)1,833
 2-1-4عرض نتائج املقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية في الختبار الطلبة بمواد القانون بمادة كرة اليد
الجدول رقم ()3
يبين اختبار(ت) بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية في اختبارالطلبة بمواد القانون بمادة كرة اليد
ت

املعالم اإلحصائية
العينة

1

املجموعة التجريبية الثانية(الذين
استخدموا الورقة والقلم (الطريقة
التقليدية)

االختبارالقبلي

وحدة
القياس

س-
48,2

درجة

+ع
11,69

االختبارالبعدي
س-
57,3

+ع
10,42

قيمة (ت)
املحسوبة
8,07

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0.05وإمام درجة حرية ( )9قيمة (ت) الجدولية = .1,833
يتب ففلن م ففا ال ففدو رقف ف  )3و ففود ف ففرور ذات دالل ففة معنوي ففة ب ففلن امل وس ففطات الحس ففابية ل ففدر ات االخ ب ففاريا القب ففي والبع ففدي ف ففي اخ ب ففار
ال ح يا املعرفي ببعا املواد العملية بعد تلقف الطففال لعففدة دروع موعففة البحففث ال جري،يففة الثانيففة ومل ففلحة االخ بففار البعففديك إذ بليففت
قي ت) ا حسوبة موعة البحث ال جري،ية الثانية)  )8,07وهي اكبر ما قيمة ت) ال دولية عنففد اسففبة خطففا >  )0.05و مففام در ففة حريففة
 )9والبالية .)1,833
 3-1-4عرض نتائج املقارنة بين االختبارين البعدين للمجموعتين التجريبيتين في االختبار التحصيلي لطلبة السنة الدراسية الر ابعة
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الجدول رقم ()4
يبين اختبار(ت) بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية الثانية في األختبارالتحصيلي لطلبة السنة الدراسية الر ابعة
املعالم اإلحصائية
العينة
الطريقة الحديثة
الطريقة التقليدية

وحدة القياس
درجة

االختبارالبعدي
س-

+ع

69,4

7,18

57,3

10,42

قيمة ()T
املحسوبة
3,25

* معنوي عند نسبة خطأ > ( )0.05وإمام درجة حرية ( )18قيمة (ت) الجدولية = .1,834
 2-4مناقشة النتائج
 1-2-4مناقشة نتائج املقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي ملجموعتي البحث باختبار مواد القانون بكرة اليد .
يتب ففلن م ففا ن ففاهج ال ففداو 2ك 3ك  )4إن ن ففاك فروق ففا ذات دالل ففة معنوي ففة ب ففلن االخ ب ففاريا القب ففي والبع ففدي ب ففلن مجم ففوعحي البح ففث ومل ففلحة
االخ بار البعدي ,ويعقو الباحثان س،ب ذلك إلق فاعلية ال دري العي تلقففاع الطففال مففا املففدرع ,ومففا يح ويففه الففدرع مففا ففر وعففر و عطففاء
إر ادات وتعليمات خا ة وتوضي لكا مفردة مففا مفففردات املففادة العمليففةك ممففا أدى إلففق إن يحقففه طففال ا مففوع لن ن ففاهج أفملففا فففي االخ بففار
البعدي.
ويؤكففد األمففلنك  )1995ع ففق إن "وضففو املعرفففة فففي مجففا أي موضففو درا ف ي وفففي أي وقففت تعففد مففا أ ف العوامففا املففؤخرة فففي ال علففي ذي املع ففىك
فإذا كانت البملية املعرفية واضحة وخاب ة وذات تنظي مناسب فإنعا تعما ع ق تس يا تعل املادة" .األملنك1995ك )166
وعليه فان الطريقة او الكيفية الحي ي بعا ال دري تحدد او تقرر ما س علمه الطال فيما بعد.
)Russel, 1975, 524
ويعففقو الباحث ففان س فف،ب ذل ففك ال ففق أس ففلو ال ففدري وامل مل ففما اس ف دام ال قني ففات الحديث ففة ف ففي ال عل ففي وامل مل ففمنة مش ففا دة املباري ففات وتعل ففي
امل ارات األساسية والحي تس ما دون ففك ع ففق ال طففور الحا ففا لففدى مجمففوعحي البحففث ,اذ ان الوسففاها ال عليميففة تسف عما فففي عمليففة الف عل
كونعففا اقففدر ع ففق م اطبففة العقففا ع ففا طريففه الحففواع ,واس ف طي( تو يففه كففا حاس ففة بففالطرر الحففي ت ف الءم مع ففا ,وكففعلك يمك ففا إن تسفف(ر أكثففر م ففا
حاس ففة واح ففدة ف ففي وق ففت واح ففد ,وي ففعكر الحيل ففة )2001 ,ايمل ففا ان " الوس ففاها ال عليمي ففة ت اط ففب ح ففواع اإلاس ففان ومدارك ففه ,كم ففا ي ففؤدي ال ففق ف م ففه
للمح وى العل ي ول حفظه األمر العي يجعا امل عل ابق اخرأ " الحيلة )54 , 2001,
فملال عا ذلك رأى الباحثان س،ب ال طور الحا ا للمجموعة ال جري،ية األولففق الطريقففة الحديثففة) إلففق عامففا ال(بففرة الففعي يم لكونففه الطففال
ا فففي مجففا الحاسففو فراء انتشففار ال قنيففات الحديثففة بشففكا واسفف(  ,إضففافة الففق امل عففة والتشففويه مففا خففال اسف دام ففاه الكمبيففوتر مففا قبففا
الطلبة في االخ بارات  ,و عا يملين عاما مساعد ع ق تحسا املس وى املعرفي لدى الطال  ,وكا عا ي ب في خدمة الرياضة وتطوير ا.
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
 إن اس دام ال قنيات الحديثة ذو فاعلية وتاخلر ايجاد في افراد عينة البحث ,وأظ رت تفور ا موعة ال جري،ية الحففي اسف دمت األسففلوالحديث في االخ بارات
 2-5التوصيات
 ضرورة ال اكيد ع ق اس دام الوسيلة ال عليمية الفيديو) بال دري خال تعلي الطال في ا حاضرة. إ راء مقيد ما الدراسففات ع ففق فعاليففات رياضففية أخففرى لل عففرف ع ففق فاعليففة االخ بففارات باسف دام الكومبيففوتر والوسففاها ال عليميففة فففي تطففويرالعملية ال عليمية واالخ بارات ال ح يلية وتطوير مس وى ا ( بريا ما الطال .
املصادرالعربية واألجنبية
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