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  المستخلص
مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات  تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد على تعلم: بحث بعنوان
يهدف البحث إلي التعرف علي تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد على تعلم مهارتى المحاورة ، و المرحلة اإلعدادية

التجريبى ذو المجموعتين  التصميمبالمنهج التجريبى  الباحثين ااستخدم، و والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية
مجتمع البحث من تلميذات الصف  ، واشتملمع تطبيق القياسين القبلى والبعدى لمناسبته لطبيعة البحث( التجريبيةو الضابطة )

عينة البحث بالطريقة العمدية ، واختيرت 0105/2020اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد للعام الدراسى  الثانى
وتم تقسيمهم لمجموعتين احداهما  تلميذة( 01)عدد العينة وبلغ  ،اإلعدادى ثانىوائية حيث تم اخيارهم من تلميذات الصف الالعش

البرنامج التعليمي المتبع للمجموعة الضابطه كان له تاثير ايجابى فى األداء  –، وكانت أهم النتائج ضابطة واالخري تجريبية
البرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية  - .التعليمى للمجموعة التجريبية فى المهارات قيد البحثالمهارى ولكن أقل من البرنامج 

الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد كان له تاثير ايجابى فى األداء المهارى أكثر من البرنامج التقليدى للمجموعة الضابطه، فى تعلم 
الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد "لبرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية ا - .بحثقيد ال" فى كرة السلة مهارتى المحاورة والتصويب

فى كرة السلة قيد البحث  أداء مهارتى المحاورة والتصويبإلى الوصول لمرحلة االتقان واألليه في  التلميذاتساعد " فى كرة السلة 
فى المواقف  المعلمينن االتصال المباشر والغير مباشر مع م وذلك من خالل ما يوفره البرنامج التعليمي للمجموعة التجريبية

 .التعليمية المختلفة واالستخدام األمثل لتكنولوجيا التعليم فى العملية التعليمية
 

 :الكلمات االفتتاحية
 

 .لمرحلة اإلعداديةتلميذات ا -.     مهارات كرة السلة -.  الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد -
 

 

Abstract 
     Research entitled: the effect of using 3D animation on learning the skills of dialogue and 

correction in basketball for middle school students,and the research aims to identify the effect of 

using 3D animation on learning the skills of dialogue and correction in basketball for middle 

school students and the two researchers used the experimemtal method of experimental desing 

the two groups (control and experimental) withe application of the pre and post 

measurements,due to its relevance to the nature of the research The research community 

included second – grade middle school in Port said governorate for the academic year 2019/2020 

Ad,and the research sample was chosen by intentional random method, as they were selected 

from second – grade preparatory students. The most important results – the educational 

program followed for the control group had a positive effect on the skill performance, but less 

than the educational program of the experimental group in the skills under discussion .The 

educational program for the experimental group three dimensional animation,had a positive 

effect on the skill performance more than the traditional  program of the control  group, 

inlearning the skills of  dribbling and shooting basket ball.To reach the stage of mstery and 

automation in the performance of the skills of dialogue and correction in basketball under 

discussion, through what the educational program provides to the experimental group of direct 

and indirect contact with teashers in different educational situations and the optimal use of 

educational technology in the educational process . 
 

Key words: 
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انها وذلك لمسايرة تواجه العملية التعليمية تحديات كثيرة الزمت القائمين عليها بتطويرها والعمل على تحديثها من جميع ارك
التطوير الهائل فى القدرة التكنولوجية والمعلوماتية الهائلة باإلضافة إلى توفير بيئة تعلم مرنة وقوية تساعد على إعداد المتعلم 

 .وتزويده بالخبرات والمهارات لمواجهة التطورات السريعة للنهوض بمجتمعه على أساس علمى سليم
 

نه بتطوير تكنولوجيا الحاسبات اآللية فإنها ساعدت فى إرشاد المتعلمين وتوجيههم إلى إلى إ( 0115)يشير عبد الهادى 
تحسين آدائهم التعليمى من خالل البرمجيات التعليمية ويعتبر الحاسب اآللى آداة للوسائل المتعددة التى تشتمل على الرسومات 

شكل من برمجيات الحاسب اآللى  وتخزن فى ذاكرتها أو على والنصوص والصوت والصورة والفيديو والحركة متجمعة معًا والتى تت
 .(00  .ص) أقراص مدمجة وتعرض على شاشات الحاسب اآللى

 
بل عليه أن يعمل  ،أن المعلم لم يعد مجرد ناقاًل للمعلومات من الكتاب المدرسى إلى أذهان المتعلمين( 0111)يرى سالم و 

فيعطى الحد اآلدنى من المعلومات وعلى المتعلم البحث عن بقية  ،ى المعلوماتعلى مشاركة المتعلم بإيجابية فى الحصول عل
المعلومات المرتبطة بالدرس من مصادره المختلفة ولذلك على المعلم إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كالحاسب اآللى ألن 

 .(057 . ص) لمهارات والتفكير العلمىالهدف من التعليم لم يعد مجرد إجتياز اإلختبارات بل بناء العقل وتنمية ا
 

ضرورة اإلهتمام بتصميم البرامج التعليمية وتحميل المعلومات صوتًا وصورة إذ يقوم ( 0111)حسانين و من زيتون  وىشير كالً 
يل فريق متكامل بعملية اإلنتاج من كتاب المادة العلمية ثم تحويلها إلى سيناريو أو نص تعليمى إلى عملية التصويت وتسج

عدادها للعرض النهائى ومازال المعلم هو المسيطر على إنتاج البرامج وتقديمها  .(07 .ص) الصوت والمؤثرات الصوتية وا 
 

علـي أن الحاسـب اآللـي مـن الوسـائل التعليميـة الحديثـة التـي ( 0111)بـدير و المطـوع و ، (0111)يتفق كل من شرف الدين و 
ولهــا مميــزات عديــدة، والتــي مــن ضــمنها المســاعدة الفعالــة فــي تعلــيم وتعلــم المهــارات يــتم اســتخدامها فــي مجــال التربيــة الرياضــية 

الحركية لألنشطة الرياضية مهما بلغت صعوبتها، وتزويد المتعلمـين بعمليـات الحقـة تحسـن عمليـات التعلـيم والـتعلم ممـا يـؤدي إلـي 
فــي ســير العمليــة التعليميــة بدرجــة كبيــرة  التالميــذيــث يــتحكم األداء األمثــل، ويراعــي الفــروق الفرديــة بــين الطــالب وذاتيــة التعلــيم، ح

 .(08 .ص)، (003 .ص) وخاصة عند استخدامة في التعليم الفردي فعاليةمن أكثر الوسائل التعليمية  يعتبرو تبعاً لمستواهم 

   
ستخدامًا ويدل  هو أكثر برامج الرسوم المتحركة الثالثية األبعاد Max 3D studioأن برنامج ( 0101)ويرى بريف  إنتشارًا وا 
هذه الثقة ليس إلنه األقدم وذلك ألنه يحتوى على  Maxمستخدمًا فى أقل من ثالثة سنوات إكتسب 011111جذبة ألكثر من 

مجموعة من الخصائص المنفردة والمميزات الهامة مما يجعله اإلختيار األفضل إلنشاء وتعلم الرسوم المتحركة الثالثية األبعاد 
الوسط المناسب للرسم والتشكيل وتحريك الرسم وتطبيق الظالل والمعالجة مما يقلل من تعقيد واجهة البرنامج وكذلك  Maxويوفر 

يساعد البرنامج المستخدم فى حرية اإلختيار من البرنامج كذلك حرية العودة مرة أخرى إلى إختيارك فى أى وقت أو العدول عن هذا 
 .(81 .ص) الرسم باإلضافة إلى أنه يحتوى على العديد من البرامج الملحقة اإلختيار أثناء تحريك أى جزء من

 
أن مسؤليات التربية الرياضية للمدرس كشخصية اعتبارية يمكن أن تتلخص في أربعة جوانب رئيسة ( 0115) ويرى البساطي

 : متضمنة عشرة عناصر يختص كل جانب هذه الجوانب بمجموعة من هذه العناصر وهي
 . المهارات الحركية الضرورية إلنجاز مختلف األنشطة الحركية( إكساب)سؤولية تعليم م: أوال  
 . مسؤولية اكتساب اللياقة وتطويرها من خالل النشاط البدني: ثانياً 
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 . مسؤولية التعريف بجوهر الفائدة من محتوى النشاطات الحركية: ثالثاً 
 .(05 .ص)للتمتع بالصحة والحياة  مسؤولية تحقيق اإلستفادة من النشاط البدني: رابعاً 
    

أن كرة السلة من األنشطة الجماعية التى تمارس بين فريقين يتنافسان إلى  (0111)موسي و ، (0110)كل من مهدى  يشير
فى مساحة صغيرة نسبيًا إذا ما قورنت بغيرها من األنشطة األخرى فهى تتسم بالتفاعل اإليجابى المستمر للعديد من العمليات 

جمال موسى أنها رياضة جماعية ذات شعبية واسعة  ،ويذكر مصطفى زيدان ،لدفاعية والهجومية بنسبة عالية من التهديفا
ويتطلب األداء  ،وتعد واحدة من األلعاب الرياضية األسرع تطورًا ونمواً  ،ويمارسها أعداد كبيرة من الرياضيين على مستوى العالم

 .(08 .ص) ،(5 .ص) الية من المهارة وهى تمارس على مستوى الهواية واإلحترافالجيد لها السرعة والتحمل ودرجة ع
 

 :مشكلة البحث وأهميتة -
ستخدام األساليب التكنولوجية الحديثة فى عمليتى التعليم والتعلم فى مجال التربية و  فى ظل التقدم الحادث فى العصر الحالى وا 

لية التعليمية من خالل أنماطه المختلفة والتى من ضمنها افالم الرسوم الرياضية وألهمية الحاسب اآللى ومساعدته فى العم
 .لعب دورًا هامًا فى المجال التعليمىتأن البرامج التعليمية إذا تم تنفيذها بإستخدام الحاسب اآللى قد  الباحثين فيرىالمتحركة 
 

 –المنهاج المطور )تربية الرياضية المدرسية وتعتبر مهارات كرة السلة إحدى الرياضات األساسية التى تتضمنها مناهج ال
 كرة اليد والكرة الطائرةوبرامجها التنفيذية والتى تدرس لمدة نصف عام دراسى كامل بالتبادل مع ( المنهج التجريبى –دليل المعلم 

 .لرياضيةلجميع المراحل التعليمية المختلفة للنشرة التوجيهية العامة الصادرة من التوجيه المركزى للتربية ا
 

وسائل تكنولوجيا ولقد ظهرت مشكلة البحث من خالل التساؤالت التى تثيرها األبحاث العلمية حول جدوى إستخدام بعض 
التدريس ومنها الرسوم المتحركة ومدى فاعليتها فى تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية وكذلك استجابة لما التعليم في 

 .الحديثة فى المجال التعليمى الوسائلاحثون فى مجال طرق التدريس من ضرورة إستخدام نادى به المتخصصون والب
 

كمدرسة تربية  والثالثةباالشراف على التدريب الميدانى  والثانى بالمجال الرياضى بكون األول الباحثينومن خالل عمل 
والتى  0105/2020تربية والتعليم بالنشرة الواردة لعام رياضية بالمرحلة اإلعدادية وتدريس مقرر كرة السلة والوارد من وزارة ال

قصور فى إستيعاب التلميذات والشعور بالملل نتيجة  الحظا( التصويب ،المحاورة ،التمرير ،مسك واستالم الكرة)تتضمن على 
 لم مهارات كرة السلةالتدريس من خالل الشرح والنموذج دون وجود وسيلة تكنولوجية تساعدهم على اإلستيعاب والتفاعل عند تع

تتمشى مع قد تكنولوجية حديثة والتى  يلةسو إليجاد  الباحثين ىلذا سع بصفه عامة ومهارتى المحاورة والتصويب بصفه خاصه
إلى  الباحثيناإلمكانيات المتاحة من وفرة حجرة الوسائط المتعددة بالمدرسة وأجهزة الحاسب اآللى بالمدرسة األمر الذى دفع 

، وذلك من سوم المتحركة ثالثية األبعاد من خالل برمجية تعلمية تتناسب ومستوى التلميذات فى هذه المرحلة السنيةإستخدام الر 
استخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد على تعلم مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة  معرفة تأثيرخالل 

 .اإلعدادية
 
 :هدف البحث -

تأثير استخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد على تعلم مهارتى المحاورة  :البحث إلى محاولة التعرف على يهدف هذا
 .والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية



- 112 - 
 

 :البحث ياتفرض -
فى تعلم مهارتى "( األوامر"األسلوب المتبع )توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة  -0

 .المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية ولصالح القياس البعدى
فى تعلم مهارتى ( الرسوم المتحركة ثالثية االبعاد)توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية  -0

 .المرحلة اإلعدادية ولصالح القياس البعدىالمحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات 
الرسوم )والتجريبية ( "األوامر" األسلوب المتبع)توجد فروق دالة إحصائية بين القياسين البعدىين للمجموعتين الضابطة  -3

لمجموعة فى تعلم مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية ولصالح ا( ثالثية االبعاد المتحركة
 .التجريبية

 
 :مصطلحات البحث -
 :الرسوم المتحركة  (0

الرسوم المتحركة بأنها سلسلة من الصور أو الرسوم الثابتة التى تعرض فى تعاقب معين فتعطى تأثير ( 0101)يعرف شفيق 
توم وجيرى من والت مثال هذه الرسوم المتحركة وأفالم الكارتون مثل  ،الحركة وكل رسم من هذه الرسومات يسمى خلية أو لقطة

 .(055 .ص)ديزنى 
 

 :أنواع الرسوم المتحركة( 0101)ويوضح الدراسة وآخرون  :أنواع الرسوم المتحركة (0
  2D Animationرسوم متحركة ثنائية االبعاد  .0
 .(301 .ص)  3D Animationرسوم متحركة ثالثية االبعاد  .0
 

 :الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد (3
أن هذا النوع من التصميم يستخدم فى تجسيم األشكال حيث يعطيها اإلحساس بالكتلة وخامة ( 0101)ويرى الدراسة وآخرون 

 .(308 .ص)معًا وتستطيع رؤية التصميم من اكثر من زاوية وغالبًا ماتستخدم برمجيات لعرضها على الشاشات 
 

 : الدراسات السابقة: ثانيا -

ربية واألجنبية السابقة من خالل مكتبات كليات التربية الرياضية من مسح للدراسات الع الباحثينمن خالل ما قام به 
تأثير استخدام الرسوم المتحركة  لولتدراسات حديثة سواء كانت عربية أو أجنبية قد تنا يجداوشبكة المعلومات الدولية لم 

دراسات  الباحثين اولكن وجد ،داديةثالثية األبعاد على تعلم مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلع
 :وفيما يلى عرض لهذه الدراسات كال على حدالكن فى كرة السلة والرسوم المتحركة و 

 
 :   الدراسات السابقة باللغة العربية - أ
بدارسة كـان الهـدف منهـا التعـرف فاعليـة برنـامج للرسـوم المتحركـة بإسـتخدام الحاسـب اآللـي علـي تعلـم ( 0118)قام إبراهيم  (0

هارات وحدة تعليمية في درس التربية الرياضية بتالميذ المرحلة االبتدائية واستخدم الباحث المنهج التجريبي وبلغ عدد العينة م
تلميذًامن تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وكانت أهم النتائج يؤثر أسـلوب الـتعلم الـذاتي باسـتخدام الحاسـب اآللـي مـن ( 11)

ًا إيجابيــًا علــي تعلــم مهــارات كــرة الســلة لتالميــذ المجموعــة التجريبيــة إن أســلوب التعلــيم الــذاتي خــالل الرســوم المتحركــة تــأثير 
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باستخدام الحاسب اآللي من خالل الرسوم المتحركة كان أكثر تاثيرًا علي تعلم المهارات قيـد البحـث مـن االسـلوب التفليـدي فـي 
 .التعليم ممايدل علي فاعليته

 
بهــدف التعــرف علــى تــأثير التــدريبات البدنيــة المهاريــة فــى أداء بعــض المهــارات الهجوميــة ( 0101)دراســة قــام بهــا حكمــت  (0

العـراق، واسـتخدمت المـنهج التجريبـى،  -لـدى ناشـئ كـرة السـلة بـأقليم كردسـتان( المحاورة –التصويب من الحركة  –التمرير )
تحسـنت المجموعـة التجريبيـة  –نـت أهـم النتـائج ناشئ وقسموا الى مجمـوعتين ضـابطة وتجريبيـة، وكا( 11)وبلغ عدد العينة 

مسـافة رمـى الكـرة )، القـدرة العضـلية للـذراعين (مسـافة الوثـب العمـودى)القـدرة العضـلية للـرجلين )فى جميع االختبارات البدنية 
ادى بطــول الجـرى االرتــد)، التحمــل(م00عـدو ثالثــة أربــاع ملعـب كــرة السـلة )، الســرعة(اختبــار سـيمو)، الرشـاقة (كجــم3الطبيـة

 .(اختبار الدوائر الرقمية)، التوافق (ثنى الجذع لالمام والسفل من الوقوف سم) ، المرونة(ثانية 01*م 08ملعب كرة السلة
 

التعرف على تأثير برنامج تعليمى بإستخدام كـرة السـلة االيقاعيـة كأسـلوب علـى بعـض  تهدفاستدراسة ب( 0105)قامت أحمد  (3
لطالبات الفرقة الثانية لكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، واستخدمت ( التصويب –المحاورة  –التمرير )المهارات الهجومية 

طالبة مـن طالبـات ( 31)المنهج التجريبى بالتصميم التجريبى لمجموعتين احداهما تجريبية واالخرى ضابطة، وبلغ عدد العينة 
البرنــامج التعليمــى باســتخدام كــرة الســلة االيقاعيــة  -وكانــت أهــم النتــائجالفرقــة الثانيــة بكليــة التربيــة الرياضــية جامعــة المنيــا، 

 .كأسلوب كان له تأثير ايجابى دال أكثر من استخدام الطريقة فى تعلم المهارات الهجومية فى كرة السلة
 

 :   الدراسات السابقة باللغة االجنبية - ب
فاعلية عرض الدروس العلمية باستخدام الرسوم المتحركة استهدفت معرفة مدي تأثير  Lioyed (2221) لويدبها  قام دراسة (0

طالـب مـن طـالب الصـف الرابـع اإلبتـدائي، (  55)واستخدم الباحث المنهج الوصفي وبلغ عـدد العينـة  الثالثية األبعاد لألطفال 
دعيم معرفـة عــن طالـب مـن طـالب الصــف الخـامس االبتـدائي بالطريقــة العشـوائية العمديـة، وكانــت أهـم النتـائج يمكــن تـ( 11)

طريق استخدام الطفل الرسـوم المتحركـة باالضـافة الـي التطبيـق النـاجح للرسـوم ثالثيـة االبعـاد مـن خـالل وضـع اسـس وقواعـد 
 .معرفية صحيحة

 
بهــدف التعــرف علــى تــأثير ســلبى لتــدريبات القــوة علــى دقــة التصــويب أو الوثــب Mandy (0115 )دراســة قــام بهــا مانــدى  (0

لالهوائيــة لالعبــات كــرة الســلة، واســتخدمت المــنهج التجريبــى، واشــتملت العينــة علــى العبــات كــرة الســلة العمــودى او القــدرة ا
سنة، وكانت أهم النتائج أن تدريبات القوة ليس لها أى تأثير سـلبى علـى الوثـب العمـودى أو  00الى  08الجامعيين من سن 

 .دقة التصويب لالعبات كرة السلة
 

دراسة كان الهدف منها التعرف علي فعاليـة برنـامج تعليمـي A.A. Emanand. Naglaa (0101 )ايمان أ،أ،نجالء  أجريت (3
بأفالم الرسوم المتحركة لتحسين بعض المهـارات المعرفيـة البصـرية ومهـارات التخيـل الـديناميكي وتعلـم بعـض مهـارات الجمبـاز 

سـنوات وكانـت ( 1)اشئة مـن ناشـئات الجمبـاز تحـت ن( 11)االيقاعي واستخدمت الباحثتان المنهج التجريبي وبلغ عدد العينة 
أهم النتائج هناك فروق ذات داللة إحصائية في القياسات البعديـة للمجمـوعتين فـي مهـارات اإلدراك البصـري لعـدد مـن مهـارات 

 (.وم المتحركةبرنامج الرس)الجمباز االيقاعي واألداء المهاري للمهارات قيد الدراسة وذلك لصالح المجموعة التجريبة األولي 
 

 : التعليق علي الدراسات السابقة - ج
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عربية من عـام  اتدراس( 3)منها  اتدراس( 1)فى حدود ما أتيح للباحثة من دراسات سابقة عربية وأجنبية والتي بلغت عددها 
ا مـع عليهبعـد االطـال الباحثين ى، إستطاع(0101)لى عام إ( 0551)دراسات أجنبية من عام ( 3)، و(0105)إلي عام ( 0118)

 :وتحليل بياناتها واالستفادة منها في توجيه الدراسة الحالية من حيث النقاط التالية
 : من حيث الهدف  -0

التعـرف علـى تـأثير اسـتخدام الرسـوم المتحركـة ثالثيـة االبعـاد وبـرامج الحاسـب ( العربيـة واألجنبيـة)استهدف الدراسات السابقة 
وتـأثير اسـتخدام الرسـوم المتحركـة ( الجمبـاز –ألعـاب القـوى –كـرة السـلة )ات المختلفـة اآللي على تعلـم المهـارات فـي بعـض الرياضـ

 .علي تعلم بعض المهارات الحركية ومقارنته بالطريقة التقليدية في األداء المهاري
 :المنهج  -0

هج للبحـث باعتبـاره اتفقت كل الدراسـات السـابقة لمختلـف المراحـل علـى اسـتخدام المـنهج التجريبـي بتصـميماته التجريبيـة كمـن
علـى ( المسـتقلة)أنسب المناهج العلمية لمثل هذه الدراسـات، حيـث اسـتهدفت هـذه الدراسـات معرفـة تـأثير أحـد المتغيـرات التجريبيـة 

 .بعض المتغيرات التابعة ولكنهم تباينوا في التصميم التجريبي المستخدم في كل بحث على حده
 :العينة  -3

لسـابقة فـي نوعيـة وعـدد عينـة كـل دراسـة علـى حـدة، وكـذلك طريقـة اختيـار العينـة وذلـك طبقـًا لقد تنوعت واختلفت الدراسـات ا
 (.طالب جامعيون والعبين –تالميذ )للهدف المراد تحقيقة فهناك بعض البحوث شملت فئات العينة ما بين 

 :أدوات جمع البيانات  -1
لخاصـة بتحديـد المحـاور وتحديـد محتـوى البرنـامج والتـي تعددت وتنوعت الدراسات السـابقة فـي وسـائل وأدوات جمـع البيانـات ا

كمــا تنوعــت فــي أجهــزة القيــاس المســتخدمة تبعــًا ( المالحظــة -المقابلــة  -المســح المرجعــي -االســتبيان )انحصــرت بــين كــل مــن 
 .لمتغيرات كل دراسة

 : المعامالت اإلحصائية  -5
اسـة علـى حـدي وذلـك طبقـًا لعـدد العينـة وطبيعـة وأهـداف كـل اختلفت األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات كـل در 

ــل  ــة مث ــًا اســتخدمت بعــض األســاليب اإلحصــائية األولي ــواء  –الوســيط  –المتوســط الحســابي )دراســة ولكنهــا جميع ــوال  االلت  –المن
 (.نسبة التحسن –" ت"اختبار –االنحراف المعياري 

 
 
 :أهم النتائج  -1

ى أن استخدام الرسوم المتحركة وبرامج الحاسب اآللي والتي تؤثر تأثيرًا إيجابي على مستوى اتفقت نتائج الدراسات السابقة عل
األداء المهارى للمهارات التي تناولتها هذه الدراسات والمواد التربوية التعليمة والتقنيات التعليمية وذلك من خـالل تفـوق المجموعـات 

المتحركـة وبـرامج الحاسـب اآللـي علـى المجموعـة الضـابطة التـي تـم التـدريس لهـا التجريبية التي تم التدريس لها باستخدام الرسـوم 
مهـارت كـرة إلى أهمية استخدام الرسوم المتحركـة ثالثيـة االبعـاد فـي تـدريس  االنتباه الباحثين، مما جعل (أسلوب األوامر)باستخدام 

 .السلة قيد البحث
 
 : أوجه االستفادة من الدراسات السابقة - د

 :ة من الدراسات السابقة فيتم االستفاد
 .صياغة أهداف وفرضيات البحث الحالي .0
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 .المنهج المستخدم المالئمو  الرسوم المتحركة ثالثية االبعادتحديد خطوات بناء البرنامج التعليمي بإستخدام  .0
ختيار وتحديد وسائل جمع البيانات المناسبو  تم االستعانة بالدراسات السابقة لتحديد العينة المناسبة .3  .لدراسةلة ا 
 .تحديد أنسب األساليب والمعامالت اإلحصائية التي تتماشى مع طبيعة البحث .1
 .االستفادة من الدراسات السابقة في مناقشة نتائج البحث التي تم التوصل إليها .5

 

رى باستخدام التصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطة واألخالمنهج التجريبي  الباحثين ااستخدم: منهج البحث  -
 .مع تطبيق القياسين القبلي والبعدي لمناسبته لطبيعة البحثتجريبية 

باختيار مجتمع وعينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية حيث تم اختيارهن من  الباحثينقام  :مجتمع وعينة البحث -
والبالغ عددهم  0105/0101تلميذات الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد للعام الدراسى 

 :تلميذة، وتم تقسيمهن كالتالى( 55)
تلميذة من تلميذات الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز ( 01)اشتملت العينة األساسية على عدد  :العينة األساسية -0

( 01)ل منهاالحديثة بمحافظة بورسعيد وتم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية عدد ك
 .تلميذات

اختيار العينة االستطالعية بالطريقة العمدية العشوائية من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة تم  :العينة االستطالعية -0
وعدد  ،تلميذه كعينة غير مميزة من نفس مجتمع البحث( 05)تلميذة، االستطالعية األولى وبلغت ( 00)األساسية وعددها 

مميزة من العبات كرة السلة بالنادى وفى نفس المرحلة السنية وذلك بهدف إجراء المعامالت العلمية تلميذه كعينة ( 05)
تلميذات وذلك لتجريب البرنامج التعليمي ( 7)لالختبارات البدنية والمهارية قيد البحث، واالستطالعية الثانية بلغ عددها 

 المقترح باستخدام الرسوم ثالثية االبعاد 
 
 :صيف عينة البحثتو ( 0)جدول 

، وتم تقسيمهم إلى عينة البحث %(011)تلميذة بنسبة مئوية ( 17)مجتمع البحث  أن إجمالى( 0)يتضح من جدول 
تلميذات من المجموعة الضابطة بنسبة ( 01)ومقسمه إلى عدد ،%(10،1)تلميذة بنسبة مئوية ( 01)األساسية وبلغ عددهن 

تلميذة ( 00)ستطالعية بلغ عددهن وعينة إ%( 00.3)تلميذات للمجموعة التجريبية بنسبة مئوية ( 01)وعدد %( 00.3)مئوية 
 .من إجمالى مجتمع البحث%( 01،1)تلميذات بنسبة ( 5)، وبلغ عدد العينة المستبعدة %(11،8)بنسبة

 

 :أسباب اختيار عينة البحث  -3
 .المهارات قيد البحث ضمن مقرر كرة السلة للصف الثانى اإلعدادي .0
  .سهولة االتصال بهم ولتواجدهم فى ظروف دراسية واحدة .0

 العينة
إجمالي مجتمع  مجتمع البحث

 البحث  
 المستبعدات

 العينة األساسية العينة االستطالعية
 ضابطة تجريبية من داخل المجتمع

 17 01 01 00 5 تلميذات الصف الثانى اإلعدادي
 %011 %00،3 %00،3 %11،8 %01،1 %النسبة المئوية 
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 (.كبداية لتطبيق االختبارات)الحضور فى بداية العام الدراسي  نسبة .3
 .موافقة إدارة المدرسة وتوجيه التربية الرياضية على تطبيق البحث .1
 .يوجد بها األجهزة المناسبة( حاسب آلى)توافر حجرة وسائط متعددة  .5

 

 .تجانس وتكافؤ عينة البحث -
 (:الطول، الوزن والذكاءالسن، )تجانس عينة البحث في متغيرات البحث  -0

تلميذة من ( 01)بإجراء التجانس على عينة البحث األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ عددهن  الباحثينقام 
 :فى االتى 1/01/2019تلميذات الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد في يوم األحد الموافق 

 (.السن، الطول، الوزن) :معدالت النمو -0
 .(85 -77 .ص ص) (م0101)اختبار الذكاء لفيليب راسل :درجة الذكاء -0
 
 

 معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في السن والطول والوزن والذكاء( 0)جدول 
 01=0ن=0ن

 م
 اإلحصاء
 
  المتغيرات

 وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 معامل  الوسيط ع ± -س
 االلتواء

 معامل  الوسيط ع ± -س
 االلتواء

 1.173 03.051 1.155 03.111 1.003 03.511 1.138 03.151 يوم/سنه السن 0
 1.581 055.111 1.738 055.111 0.571- 055.111 3.508 053.111 سم الطول 0
 1.058 51.111 1.717 50.511 1.838- 51.111 1.510 18.011 كجم الوزن 3
 0.110 05.511 0.555 01.011 1.870 05.511 0.513 01.111 درجة الذكاء 1

 (1.187= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء

، (1.003)أن معامل االلتواء فى السن والطول والوزن والذكاء قد بلغ للمجموعة الضابطة على التوالي ( 0)يتضح من جدول 
حيث بلغ الخطأ ( 0.110)، (1.058)، (1.581)، (1.173)موعة التجريبية وللمج( 1.870)، (1.838-)، (0.571-)

مما يدل على تجانس المجموعة الضابطة ( ±3)، وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين (1.15)المعياري لمعامل االلتواء 
 .والمجموعة التجريبية في تلك المتغيرات

 
 

 :تجانس عينة البحث في االختبارات البدنية -0
تلميذة من ( 01)لباحثة بإجراء التجانس على عينة البحث األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ عددهن قامت ا

 -:في االتى 1/01/2019تلميذات الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد في يوم األحد الموافق 
بارات البدنية لقياس الصفات البدنيـة للتلميـذات قيـد البحـث وتـم اختيـار االختبـارات عـن االخت الباحثيناستخدم : البدنية االختبارات -

 .طريق المسح المرجعي
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 01=0ن=0معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات البدنية                      ن( 3) جدول

 اإلحصاء م
  االختبارات

 وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية طةالمجموعة الضاب

 معامل الوسيط ع ± -س
 معامل الوسيط ع ± -س االلتواء

 االلتواء

الشـــــد ألعلـــــى علـــــى  0
- 0.111 1.175 0.311 عدد العقلة

1.131 0.311 1.175 0.111 -1.131 

الوثـــب العـــريض مـــن  0
- 005.111 3.801 001.811 سم الثبات

1.107 005.011 3.311 005.111 1.035 

3 
ــــ ــــى الجــــذع اختب ار ثن

أمامًا أسفل من وضـع 
 الوقوف

 0.308- 8.111 0.005 7.811 1.131 1.511 0.131 1.711 سم

ــــــــــوكى  1 الجــــــــــرى المك
 متر 01×1

 /دقيقة
 1.550 0.011 1.115 0.011 0.301 0.035 1.131 0.038 ثانية

متــــــر مــــــن 31العــــــدو 5
 0.001 5.115 1.511 5.515 0.000 5.155 1.510 5.550 ثانية البدء المنطلق

ــى  1 ــل ثن االنبطــاح المائ
 الذراعين

 1.385 1.111 1.813 1.111 1.173 1.511 1.505 1.811 عدد

 (1.187= )الخطأ المعياري لمعامل االلتواء
، وفى (1.131-) الشد ألعلى على العقلةأن معامل االلتواء قد بلغ للمجموعة الضابطة في اختبار ( 3)يتضح من جدول 
الجرى المكوكى ، وفى (1.131)اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من وضع الوقوف ، وفى (1.107-)بات الوثب العريض من الث

، (1.173)االنبطاح المائل ثنى الذراعين ، وفى (0.000)متر من البدء المنطلق 31العدو، وفى (0.301) متر 01×1
، حيث بلغ الخطأ (1.385)، (0.001)، (1.550)، (0.308-)، (1.035)، (1.131-)وللمجموعة التجريبية على التوالي

مما يدل على تجانس المجموعة الضابطة ( 3±)، وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين (1.15)المعياري لمعامل االلتواء 
 .والمجموعة التجريبية في تلك االختبارات

 

 :تجانس عينة البحث في االختبارات المهارية -3
تلميـذة مـن ( 01)ة البحـث األساسـية للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة والبـالغ عـددهن بإجراء التجانس على عين الباحثينقام 

 :فى االتى1/01/2019تلميذات الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد في يوم األحد الموافق 
لمهـارى فـى كـرة السـلة للتلميـذات وتـم تحديـدهن م االختبـارات المهاريـة لقيـاس مسـتوى األداء اااستخدتم  :االختبارات المهارية -

 .عن طريق المسح المرجعي ودليل المعلم فى التربية الرياضية
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 01=0ن=0نمعامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات المهارية                ( 1)جدول 

 (1.187= )خطأ المعياري لمعامل االلتواءال
المحاورة بالكرة فى أقل زمن  أن معامل االلتواء قد بلغ للمجموعة الضابطة في االختبارات المهارية( 1)يتضح من جدول 

، (1.135)، وللمجموعة التجريبية على التوالي (1.030-)، (1.355) على التوالي( ث31)والتصويب من أسفل السلة خالل 
مما يدل على ( ±3)، وجميع تلك القيم قد انحصرت ما بين بين (1.15)، حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء(1.111)

 .تجانس المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في تلك االختبارات
 
 :تكافؤ عينة البحث -

تلميذة من تلميذات الصف الثانى اإلعدادى ( 01)إجراء التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ عددهن تم 
  -:فى اآلتى 1/01/0105بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد يوم األحد الموافق 

 (الوزن –الطول  –السن : ) معدالت النمو  (0
 (0101")راسل"اختبار الذكاء : درجة الذكاء  (0
 

 01=0ن=0ن                           ذكاءتكافؤ مجموعتي البحث في السن والطول والوزن وال( 5)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.111= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 
ن الضابطة والتجريبية قد بلغت على التوالي في لداللة الفروق بين المجموعتي( u)أن قيم مان ويتنى ( 5)يتضح من جدول 

الجدولية ( u)وهي أكبر من قيمة مان ويتني ( 18.111)، (31.511)، (10.511)، (11.511)السن والطول والوزن والذكاء 
، (1.513)، (1.771)وان مستوى الداللة االحصائية قد بلغ على التوالي ( 1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 03.11)البالغة 

 اإلحصاء م
  االختبارات

 وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 معامل الوسيط ع ± -س
 معامل الوسيط ع ± -س االلتواء

 االلتواء

المحاورة بالكرة فـى  0
 1.135 0.081 1.075 0.050 1.355 0.015 1.077 0.078 ثانية أقل زمن

3 
التصـــــــــويب مـــــــــن 
أسـفل السـلة خــالل 

 ث 31
 1.111 0.111 1.801 0.111 1.030- 0.111 1.130 0.011 عدد

 اإلحصاء م
 المتغيرات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة 

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.771 11.511 010.511 018.511 01.051 01.851 01 01 السن 0
 1.513 10.511 003.511 51.511 00.351 5.151 01 01 الطول 0
 1.008 31.511 001.511 85.511 00.151 8.551 01 01 الوزن 3
 1.873 18.111 017.111 013.111 01.711 01.311 01 01 الذكاء 1
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مما يدل على تكافؤ المجموعتين وعدم وجود فروق ( 1.15)وتلك القيم أكبر من مستوى الداللة االحصائية ( 1.873)، (1.008)
 .ذات داللة إحصائية بينهما في تلك المتغيرات

 
 :تكافؤ عينة البحث في االختبارات البدنية -

 01=0ن=0ن                                 تكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات البدنية      (1)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.111= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 
الشد طة والتجريبية قد بلغت في اختبار لداللة الفروق بين المجموعتين الضاب( u)أن قيم مان ويتنى ( 1)يتضح من جدول 
اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من وضع الوقوف وفى  ،(37.511)الوثب العريض من الثباتوفى ، (51.111)ألعلى على العقلة 

االنبطاح وفى  ،(51.111)متر من البدء المنطلق31العدووفى  ،(17.511)متر  01×1الجرى المكوكى وفى  ،(05.511)
( 1.815( )1.003( )1.307( )0.111) وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ على التوالي ،(35.111)نى الذراعينالمائل ث

، (1.15)عند مستوى الداللة اإلحصائية ( 03.11)الجدولية البالغة ( u)وهى اكبر من قيمة مان ويتني (  1.318( )0.111)
ما يدل على تكافؤ المجموعتين وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية م( 1.15)وتلك القيم أكبر من مستوى داللة إحصائية 

 .بينهما في تلك االختبارات
 :تكافؤ عينة البحث في االختبارات المهارية -
 
 
 
 
 
 
 

 اإلحصاء م
  االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 0.111 51.111 015.111 015.111 01.511 01.511 01 01 الشد ألعلى على العقلة 0
 1.307 37.511 50.511 007.511 5.051 00.751 01 01 الوثب العريض من الثبات 0

ــى الجــذع أمامــًا  3 ــار ثن اختب
 1.003 05.511 005.511 81.511 00.551 8.151 01 01 أسفل من وضع الوقوف

 01×1الجـــــرى المكـــــوكى  1
 1.815 17.511 017.511 010.511 01.751 01.051 01 01 متر

ـــدء 31العـــدو 5 ـــر مـــن الب مت
 0.111 51.111 015.111 015.111 01.511 01.511 01 01 المنطلق

ــــــل ثنــــــى  1 االنبطــــــاح المائ
 الذراعين

01 01 00.111 5.111 001.111 51.111 35.111 1.318 
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 01=0ن=0نتكافؤ مجموعتي البحث في االختبارات المهارية                                             ( 7)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.111= )الجدولية ( u)يمة مان ويتني ق
لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قد بلغت في االختبارات ( u)أن قيم مان ويتنى ( 7)يتضح من جدول 

وهى اكبر من قيمة  ،(13.111) ،(15.511) على التوالي( ث31)المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل 
وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ على ( 1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 03.111)الجدولية البالغة ( u)مان ويتني 

مما يدل على تكافؤ المجموعتين وعدم ( 1.15)، وتلك القيم أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية (1.511( )1.730) التوالي
 .روق ذات داللة إحصائية بينهما في تلك االختباراتوجود ف

 
 :أدوات ووسائل جمع البيانات -

 :القياسات الخاصة بمعدالت النمو  -0
 (.الرجوع إلى تاريخ الميالد)السن  .0
 .الطول باستخدام جهاز الرستاميتر ألقرب سنتيمتر .0
 .الوزن باستخدام الميزان الطبي ألقرب كيلو جرام .3

 :اختبار الذكاء المصور -0
، وهو من اإلختبارات الخاصة بقياس الذكاء لألعمار قيد البحث وتتكون من (0101)راسل ( IQ)اختبار الذكاء  م استخدامت
 :لألسباب التالية تم اجراء االختبار سؤال، وقد ( 38)
 .سنة( 07-8)يعتبر من اإلختبارات الخاصة بتقدير القدرة العقلية لدى األفراد فى األعمار من سن  -أ 
 .ن اإلختبارات غير اللفظية وال يعتمد على إجادة اللغة العربيةيعتبر م -ب 
 .يمكن تطبيقة على عدد كبير فى الوقت نفسه -ج 
 (.0)يتسم بمعامالت علمية عالية ملحق  -د 

 
 :استمارة استطالع رأى الخبراء -3

صـفه عامـة وتكنولوجيـا خبراء فى مجـال طـرق تـدريس التربيـة الرياضـية ب( 7)إعداد استمارة استطالع رأى الخبراء وعددهم تم 
 :التعلم وكرة السلة بصفة خاصة وذلك الستطالع الرأي وذلك بهدف تحديد ما يلي

 .عدد الدروس التعليمية فى األسبوعو  تحديد المدة الكلية للبرنامج التعليمي -أ 
 .وقت التفاعل مع البرمجية التعليميةو  تحديد الزمن المناسب فى الجزء التعليمي والتطبيقي فى الدرس -ب 
 :المسح المرجعي -1

 اإلحصاء م
  اراتاالختب

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

 مستوى
 الداللة

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

0 
المحــــاورة بــــالكرة فــــى أقــــل 

 1.730 15.511 011.511 015.511 01.151 01.551 01 01 زمن

التصــــــــويب مــــــــن أســــــــفل  3
 1.511 13.111 58.111 000.111 5.811 00.011 01 01 ث 31السلة خالل 
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  -:بإجراء مسح مرجعي فى حدود ما تم التوصل إليه من الدراسات والمراجع والبحوث العلمية وذلك بهدف الباحثينقام 
 . تجهيز اإلطار النظري للبحثو  تحديد الشكل العام لهذا النوع من البحوث وكيفية تطبيقه .0
 تخدمت الرسـوم المتحركـة ثالثيـة االبعـاد وكيفيـة اسـتخدامهاالتعرف على أسس وقواعـد تصـميم البـرامج التعليميـة التـي اسـ .0

 (.قيد البحث)التعرف على األدوات واالختبارات المناسبة لقياس معدالت النمو ومستوى الذكاء والصفات البدنية والمهارية و 
 .استخراج الصدق والثبات لالختبارات البدنية والمهارية .3
 :االختبارات البدنية -5

اختيـــار اختبـــارات الصـــفات البدنيـــة بنـــاء علـــى المســـح المرجعـــي واالطـــالع علـــى الدراســـات والمراجـــع العلميـــة ب البـــاحثينقـــام 
المتخصصة التي تناولت االختبارات المستخدمة فى قيـاس الصـفات البدنيـة واألكثـر ارتباطـًا بالمهـارات قيـد البحـث، والتـي اسـتخدمت 

، عبــدالرحمن (0107)، محمــد (0101)ومنهــا بحــث كــل مــن شــبانة فــى دراســات أجريــت علــى عينــات مشــابهه للبحــث الحــالي 
(0107). 

 
نظــرًا لمــا يتضــمنه األداء فــي كــرة الســلة كــان الزمــًا أن تتــوافر العديــد مــن الصــفات البدنيــة التــي لهــا أهميــة فــي ممارســة تلــك 

خبـراء، ( 7)وتكنولوجيـا التعلـيم وعـددهم  باإلستعانة بآراء الخبراء في مجال كرة السلة وطرق التدريس الباحثينالرياضات، حيث قام 
وذلك عن طريق المقابلة الشخصية ومن خالل استمارة استطالع الرأي لتحديد أهم الصفات البدنية التي تتناسب مع المرحلة السنية 

 .والمتضمنة أيضا االختبارات التي تقيس هذه الصفات
 
 :األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث .1
 

 :المعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية -
المحسوبة بين مجموعتين واحدة مميزة واألخرى غير مميزة في ( ت)بقيم  الباحثيناستدل  :صدق االختبارات البدنية -2

حيث يري انه  ( Jaccard( )0583)االختبارات البدنية إليجاد قيمة الصدق بداللة بتلك القيم وفقا لما أشار اليه جاكارد 
 .(P P . 178. 331) 0ربيعي اليتا المحسوبة عن طريق إيجاد الجذر الت( ت)يمكن التوصل لقيمة الصدق بداللة قيمة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 كرات سلة -0 ملعب كرة سلة    -0
 عالمات الصقة  -1 مقعد سويدى                        -3
 قطع ملونة من الطباشير -1 حائط مناسب                                -5
 ساعة إيقاف -8 سم                      51مقعد باريفاع  -7
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                                                                05=0ن=0ن البحث                                             قيم معامل الصدق لالختبارات البدنية قيد( 8)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 0.15= )الجدولية ( ت)قيمة 

المحسوبة ( ت)أن االختبارات البدنية قيد البحث تتمتع بقيم عالية لمعامل الصدق حيث بلغت قيمة ( 8)يتضح من جدول 
، والختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من (8.017)، والختبار الوثب العريض من الثبات (7.711)الختبار الشد ألعلى على العقلة 

، (5.151)متر من البدء المنطلق 31، والختبار العدو(7.885)متر  01×1، والختبار الجرى المكوكى (8.310)وضع الوقوف 
لة عند مستوى دال ( 0.15)الجدولية البالغة ( ت)، وتلك القيم أكبر من قيمة (5.358)والختبار االنبطاح المائل ثنى الذراعين 

، مما يدل على ان تلك االختبارات صادقة فيما وضعت من أجله، وبلغت قيم معامل الصدق لتلك االختبارات بداللة (1.15)إحصائية 
 (.1.851( )1.811( )1.501( )1.501( )1.501( )1.501)على التوالي ( ت)اختبار 
 

 قدنية والمهارية في الفترة من يوم األربعاء الموافبحساب ثبات االختبارات الب الباحثينقام : االختبارات البدنية ثبات -0
عادة تطبيقه وذلك باستخدام 01/01/0105م الى يوم األربعاء الموافق0105/ 5/01 م باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 

اصفاتها تلميذة من خارج العينة األساسية ولها نفس مو ( 05)معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين على عينة بلغ عددها 
إلى أنه يمكن أيجاد معامل الثبات عن طريق تطبيق ( م0110)بفارق زمني مدته أسبوعًا وفقا لما أشار اليه محمد حسانين 

 (.01)االختبار ثم إعادة تطبيقه بعد مضى اسبوع من التطبيق األول ويوضح ذلك جدول 
 23=2ن=2ن                                                               معامل الثبات لالختبارات البدنية قيد البحث     (5)جدول 

 اإلحصاء م
 االختبارات

 المجموعة 
 المميزة

 ة غير المجموع
 الفرق بين المميزة

 المتوسطين
 قيمة ت
 المحسوبة

 قيمة 
 الصدق

 ع ± -س ع ± -س
 1.501 7.711 0.111 1.501 0.117 1.713 1.117 الشد ألعلى على العقلة 0
 1.501 8.017 3.011 1.008 007.817 5.011 030.117 الوثب العريض من الثبات 0

 اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من 3
 1.501 8.310 1.533 0.005 1.033 0.031 8.117 وضع الوقوف

 1.501 7.885 1.301- 1.157 0.155 1.011 0.083 متر 01×1الجرى المكوكى  1
 1.811 5.151 1.855- 1.357 5.535 1.100 8.115 متر من البدء المنطلق31العدو 5
 1.851 5.358 0.533 0.335 1.533 0.087 1.817 االنبطاح المائل ثنى الذراعين 1

 م
 اإلحصاء

  االختبارات
الفرق بين  التطبيق الثانى التطبيق األول

 المتوسطين
 قيمة ر
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

 1.810 1.011 1.130 0.111 1.171 0.811 الشد ألعلى على العقلة 0
 1.508 0.117 7.111 007.533 7.835 005.011 الوثب العريض من الثبات 0

اختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل من وضع  3
 1.875 1.117 0.335 7.117 0.011 7.533 الوقوف

 1.500 1.111- 1.115 0.010 1.135 0.155 متر 01×1الجرى المكوكى  1
 1.831 1.073 1.150 5.351 1.585 5.513 متر من البدء المنطلق31العدو 5
 1.877 1.333 0.083 1.111 0.181 1.733 االنبطاح المائل ثنى الذراعين 1
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 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1.310= )الجدولية ( ر)قيمة 
 قيد البدنية لالختبارات والثاني التطبيقين األول الثبات بين معامل على الدالة االرتباط معامل قيم أن( 5) جدول من يتضح

 داللة مستوى عند( 1.310)الجدولية البالغة ( ر)وهي أكبر من قيمة ( 1.508)الى ( 1.810)بين  ام تراوحت قد البحث
 .االختبارات تلك على ثبات مما يدل( 1.15)إحصائية 

المحسوبة بين مجموعتين واحدة مميزة واألخرى غير مميزة في ( ت)استدلت الباحثة بقيم  :صدق االختبارات المهارية -3
حيث يري انه  ( Jaccard( )0583)رية إليجاد قيمة الصدق بداللة بتلك القيم وفقا لما أشار اليه جاكارد االختبارات المها

  (     ) 0المحسوبة عن طريق إيجاد الجذر التربيعي اليتا ( ت)يمكن التوصل لقيمة الصدق بداللة قيمة 
(P P . 178. 331).   

 

 05=0ن=0ت المهارية قيد البحث                                             نقيم معامل الصدق لالختبارا( 01)جدول 

 (2.22)عند مستوى داللة إحصائية ( 0.22= )الجدولية ( ت)قيمة 

لمحسوبة ا( ت)أن االختبارات المهارية قيد البحث تتمتع بقيم عالية لمعامل الصدق حيث بلغت قيمة ( 01)يتضح من جدول 
، وتلك القيم أكبر من (5.507)ث  31، والختبار التصويب من أسفل السلة خالل (1.311)الختبار المحاورة بالكرة فى أقل زمن 

، مما يدل على ان تلك االختبارات صادقة فيما وضعت (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 0.15)الجدولية البالغة ( ت)قيمة 
 (.1.851( )1.811)على التوالي ( ت)الصدق لتلك االختبارات بداللة اختبار  من أجله، وبلغت قيم معامل

 
 حساب ثبات االختبارات البدنية والمهارية في الفترة من يوم األربعاء الموافقتم  :صدق االختبارات المهارية -1

عاد01/01/0105م الى يوم األربعاء الموافق0105/ 5/01  ة تطبيقه وذلك باستخدام م باستخدام طريقة تطبيق االختبار وا 
تلميذة من خارج العينة األساسية ولها نفس مواصفاتها ( 05)معامل االرتباط بين نتائج التطبيقين على عينة بلغ عددها 

 (.00)ويوضح ذلك جدول 
 

                                                                       05=0ن=0ن  البحث                                                   معامل الثبات لالختبارات المهارية قيد( 00)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1.310= )الجدولية ( ر)قيمة 

 اإلحصاء م
 االختبارات

 المجموعة 
 المميزة

 المجموعة غير 
الفرق بين  المميزة

 المتوسطين
 قيمة ت
 المحسوبة

 قيمة 
 الصدق

 ع ± -س ع ± -س
 1.811 1.311 1.073- 1.011 0.010 1.001 1.505 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0

 31التصويب من أسفل السلة خالل  3
 1.851 5.507 0.111 1.815 0.111 1.808 0.111 ث

 اإلحصاء م
  االختبارات

الفرق بين  التطبيق الثانى التطبيق األول
 المتوسطين

 قيمة ر
 ع ± -س ع ± -س المحسوبة

 1.533 1.100 1.038 0.053 1.035 0.311 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0
 1.873 1.111 1.775 0.011 1.171 0.011 ث 31التصويب من أسفل السلة خالل  3
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 قيد المهارية لالختبارات والثاني األول التطبيقين الثبات بين معامل على الدالة االرتباط معامل قيم ان( 00) جدول من يتضح
إحصائية  داللة مستوى عند( 1.310)الجدولية البالغة (ر)وهي أكبر من قيمة ( 1.533)الى ( 1.873)بين  ما وحتترا قد البحث

 .االختبارات تلك ثبات على مما يدل( 1.15)
 
 : القياسات القبلية -

ائج البحث، وذلك من فى المتغيرات التى قد تؤثر فى نت( التجريبية –الضابطة )إجراء القياسات القبلية على أفراد العينة تم 
 .00/01/0105األثنين الموافق  إلى يوم 1/01/0105يوم األحد الموافق 

 
 : التجربة األساسية -

إلى  07/01/0105بتطبيق البرنامج التعليمى بإستخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد من يوم األحد الموافق  الباحثينقام 
( 1)دروس للمجموعة الضابطة و( 1)بواقع و شهر مدة غرق تنفيذ البرنامج حيث است 07/00/0105الموافق  االربعاءيوم 

وهذا  دقيقة( 15)أسابيع بواقع درس كل إسبوع وكان الزمن المحدد للدرس ( 1)دروس للمجموعة التجريبية، وتم التطبيق لمدة 
 .لمدسةالزمن محدد من قبل الوزارة لمثل هذه المدارس الخاصة في العمل بها، وتبعًا الدارة ا

 
 :القياسات البعدية -

بإجراء القياس البعدى على المجموعة الضابطة والتجريبية من تلميذات  الباحثينبعد اإلنتهاء من تنفيذ وتطبيق البرنامج قام 
إلى يوم االحد  08/00/0105 يوم الخميس الموافقمن الصف الثانى اإلعدادى بمدرسة الفيروز الحديثة بمحافظة بورسعيد 

 .0/00/0105الموافق 
 

 :المعالجات اإلحصائية -
للتحقق من أهداف البحث واختبار لصحة الفروض اسـتخدمت الباحثـة حزمـة للبرنـامج اإلحصـائى للبحـوث والعلـوم االجتماعيـة 

(spss ) فى المعالجة االحصائية للبيانات األساسية بإستخدام( 05)إصدار: 
 .يطالوس -0                            .الحسابى المتوسط -0
 (.U) مانويتنى قيمة -1 .اإللتواء معامل -3
 .لويلكسون االشارة اختبار -1 .المعيارى اإلنحراف -5

 
 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية األولى -

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي لالختبارات المهارية ( 00)جدول 
    
 
 
 
 
 
 

 اإلحصاء م
  االختبارات

 جموعة الضابطةالم
 القياس البعدي القياس القبلي

 ع ± -س ع ± -س
 1.015 0.038 1.077 0.078 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0
 1.803 0.711 1.130 0.011 ث 31التصويب من أسفل السلة خالل  3
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لمحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب ل ريةأن المتوسط الحسابي في القياس القبلي لالختبارات المها( 00)يتضح من جدول 
، (0.038)، وفى القياس البعدي (0.011)، (0.078)قد بلغ للمجموعة الضابطة على التوالي ث 31من أسفل السلة خالل 

 .، مما يدل على أفضلية القياس البعدى في تلك االختبارات(0.711)
 

 01=0ن=0نفي درجة االختبارات المهارية للمجموعة الضابطة        داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي( 03)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
المحسوبة بتطبيق اختبار رتب اإلشارة لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي  (z)أن قيمة ( 03)يوضح جدول 

المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل  ضابطة في درجة االختبارات المهاريةوالبعدي ألفراد المجموعة ال
، وبمستوى داللة (8)الجدولية البالغة ( z)، وتلك القيم أصغر من قيمة (0.031-)، (0.805-) قد بلغت على التوالي ث31

يعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح ، و (1.105)، (1.115)بلغ على التوالي ( 1.15) إحصائية أصغر من 
 .القياس البعدي ذا متوسط الرتب األفضل

 

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى -
المحسوبة بتطبيق اختبار رتب اإلشارة لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي  (z)أن قيمة ( 03)يتضح من جدول 

المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل درجة االختبارات المهارية  والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة في
، وبمستوى داللة (8)الجدولية البالغة ( z)، وتلك القيم أصغر من قيمة(0.031-)، (0.805-)قد بلغت على التوالي  ث31

ن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح ، ويعنى ذلك أ(1.105)، (1.115)بلغ على التوالي ( 1.15)إحصائية أصغر من 
 .القياس البعدي ذا متوسط الرتب األفضل

 
، إلي قيامهم بتنفيذ محتوى منهاج (قيد البحث)سبب تفوق أفراد المجموعة الضابطة في االختبارات المهارية  الباحثين يعزىو 

بشرح المهارة، أواًل بطريقة التقديم النظري  الباحثينقوم يكرة السلة باألسلوب المتبع في التدريس باستخدام أسلوب األوامر حيث 
إلي التلميذات مما يؤدي إلي اكتسابهم المعلومات والمعارف عن المهارة المتعلمة فتعمل هذه المعلومات على زيادة معرفتهم 

سبب هذا التفوق إلى ما  الباحثينرجع يبالمهارة ومراحلها الفنية وكذلك كيفية األداء التي تؤثر على األداء الحركي نفسه، و 
يحتويه هذا المقرر على مجموعة من األنشطة البدنية والحركية المتنوعة المقننة والتي تم اختيارها بعناية تتناسب مع خصائص 
النمو لتلميذات المرحلة السنية قيد البحث، والتي يتم تقديمها بصورة تعمل علي تنمية قدراتهم واألرتقاء بمستوي دقة األداء 

 .مهاري لهمال
عمر حكمت ، Emanand F. Naglaa (0101) ايمان أ، نجالء ف ذلك مع ما توصلت إليه دراسة كل من ويتفق

كان لها تأثير ايجابى ( أسلوب األوامر)على أن الطريقة المتبعة في عملية التدريس  (0105)أحمد  ،(0101)أومر ،(0101)
 .في مستوى األداء المهاري

 اإلحصاء م
  االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق القياسات
(Z) 

مستوى 
 الداللة 
 اإلحصائية

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت

 1.115 0.805- 1.111 55.111 1.111 5.511 1 01 ث 31التمرير على الحائط خالل  0
 1.105 0.031- 05.111 1.111 3.111 1.111 5 1 بالكرة فى أقل زمن المحاورة 3
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يؤدي إلى زيادة مستوى المتعلم نتيجة  ،إلى أن التدريس باستخدام  األسلوب المتبع( 0110)آخرون وتشير كاًل من كامل و 
 (81 .ص) .للممارسة واألداء المتكرر واالسترجاع المباشر للمعلومات أثناء عملية التعلم

 
 :وبهذا يتحقق صحه الفرضية األولى كليًا والتى تنص على

بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى تعلم مهارتى ( 1،15)ى دالة إحصائية عند مستو  فروقتوجد "
 .المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية ولصالح القياس البعدى

 
 :عرض نتائج الفرضية الثانية -

 بلي والبعدي لالختبارات المهارية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعة التجريبية في القياسين الق( 01)جدول 
      
  
 
 
 
 
 

ث 31التمرير على الحائط خالل أن المتوسط الحسابي في القياس القبلي لالختبارات المهارية ( 01)جدول  يتضح من
، (0.050)قد بلغ للمجموعة التجريبية على التوالي ث 31والمحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل 

 .أفضلية القياس البعدى في تلك االختبارات ، مما يدل على(3.711)،(1.877)، وفى القياس البعدي(0.111)
 

 01=0ن=0نداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في درجة االختبارات المهارية للمجموعة التجريبية        ( 05)جدول 

 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية  8=  (Z)قيمة ويلككسون الجدولية 
ة بتطبيق اختبار رتب اإلشارة لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي المحسوب (z)أن قيمة ( 05)يوضح جدول 

المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل  والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة في درجة االختبارات المهارية
، وبمستوى (8)الجدولية البالغة (  z) ة ، وتلك القيم أصغر من قيم(0.751-)، (0.813-) قد بلغت على التوالي (ث 31)

لكل االختبارات، ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ( 1.111) ،(1.115)بلغ (  1.15) داللة إحصائية أصغر من 
 .ولصالح القياس البعدي ذا متوسط الرتب األفضل

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -

 اإلحصاء م
  االختبارات

 المجموعة التجريبية
 القياس البعدي القياس القبلي

 ع ± -س ع ± -س
 1.081 1.877 1.075 0.050 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0
 0.011 3.711 1.807 0.111 ث 31التصويب من أسفل السلة خالل  3

 اإلحصاء م
  االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق القياسات
(Z) 

مستوى 
 الداللة 
 اإلحصائية

 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت

 1.115 0.813- 1.111 55.111 1.111 5.511 1 01 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0
 1.111 0.751- 15.111 1.111 5.111 1.111 5 1 ث 31التصويب من أسفل السلة خالل  3
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وبة بتطبيق اختبار رتب اإلشـارة لويلككسـون لداللـة الفـروق بـين القياسـين القبلـي المحس (z)أن قيمة ( 05)يتضح من جدول 
 31)المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب من أسفل السلة خالل  والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة في درجة االختبارات المهارية

، وبمســتوى داللــة (8)الجدوليــة البالغــة (  z) يمــة ، وتلــك القــيم أصــغر مــن ق(0.751-)، (0.813-) قــد بلغــت علــى التــوالي (ث
لكــل االختبــارات، ويعنــى ذلــك أن الفــروق بــين القياســين حقيقيــة ولصــالح ( 1.111( )1.115)بلــغ ( 1.15)إحصــائية أصــغر مــن 

 .القياس البعدي ذات متوسط الرتب األفضل

 
الـي تـأثير البرنـامج التعليمـى باسـتخدام الرسـوم  (لبحـثقيـد ا)مسـتوى األداء المهـارى للمهـارات هذا التقدم في  الباحثين يرجعو 

المتحركــة والــذي يحتــوي علــي الشــرح الــوافى بالصــور والنصــوص والفيــديوهات التعليمــة والتــي تمكــن التلميــذات مــن زيــادة التحصــيل 
المرحلـة مـن اشـباع ميـولهم اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم وتلبيـة احتياجـات تلميـذات تلـك خـالل مـن المتعلمـه العلمى واتقان المهـارات 

ممـا انعكـس ، التعليميـة زيادة اتقان تلك المهاراتساعد على استخدام الرسوم المتحركة وتجزئة المهارات التعليمة  ، كما انورغباتهم
 .على مستوى األداء في االختبارات المهارية قيد البحث للمجموعة التجريبية

 
علـى أن البرنـامج التعليمــي ( 0111)وسـالم ( 0111)راسـة كـل مـن السـيد د ذلـك مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة كـل مــن ويتفـق

ــة الرياضــية، وأن اســتخدام  ــدرس التربي ــة ب ــم المهــارات الحركي ــي عــالج صــعوبات تعل ــأثير إيجــابي ف ــه ت ــي ل باســتخدام الحاســب األل
كمـا يـؤثر علـى فعاليـة الطريقـة التعليميـة لهـا تـأثير إيجـابي علـى المتغيـرات قيـد تلـك الدراسـات، ( الرسوم المتحركة)تكنولوجيا التعلم 

يجابية التلميذات ويحفزهم على اكتساب المهارات المطلوبة  .ويزيد من تشويق وا 
 

على أن البرمجيات التى تعتمد فى ادائها على استخدام الحاسـب اآللـي داخـل الوحـدات التعليميـة ( 0110)ويوضح خالد عزت 
وح الواجبات التعليمية المطلوب تنفيـذها أثنـاء فعاليـات الوحـدة التعليميـة ممـا يـؤدي إلـى وما يقدمه من عائد معلوماتي أدى إلى وض

فهم أوضح للحركات التي تؤدى، وبالتالي يتمكن المتعلم من إنجاز الواجـب الحركـي بدقـة واقتصـار فـي الوقـت والجهـد ويـنعكس ذلـك 
 .(81 .ص)على مستوى األداء الحركي 

 
 :ثانية كليًا والتى تنص علىوبهذا يتحقق صحه الفرضية ال

بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى تعلم مهارتى المحاورة ( 1،15)توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى "
 ".والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية ولصالح القياس البعدى

 
 :الثالثةالفرضية عرض نتائج  -

 الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لالختبارات المهارية  المتوسط( 01)جدول 
                  

 
 
 
 
 
 

 اإلحصاء م
  االختبارات

 القياس البعدى
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ع ± -س ع ± -س 
 1.081 1.877 1.015 0.038 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0
 0.011 3.711 1.803 0.711 ث 31أسفل السلة خالل التصويب من  3
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المحاورة بالكرة فى أقل زمن والتصويب  أن المتوسط الحسابي في القياس البعدى لالختبارات المهارية( 01)يتضح من جدول 
، (1.877)وللمجموعة التجريبية  ،(0.711)، (0.038)قد بلغ للمجموعة الضابطة على التوالي ث 31من أسفل السلة خالل 

 .، مما يدل على أفضلية المجموعة التجريبية في القياس البعدى في تلك االختبارات(3.711)
 

 داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجة االختبارات المهارية في القياس البعدي( 07)جدول 
 01=0ن=0ن

 (1.15)عند مستوى داللة احصائية ( 03.111= )الجدولية ( u)قيمة مان ويتني 

لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قد بلغت في االختبارات ( u)أن قيم مان ويتنى ( 07)يتضح من جدول 
على التوالي ( ث 31)ث والمحاورة بالكرة فى أقل زمن و التصويب من أسفل السلة خالل  31التمرير على الحائط خالل المهارية 

عند مستوى داللة إحصائية ( 03.111)الجدولية البالغة ( u)وهى أصغر من قيمة مان ويتني  ،( 5.111) ،(01.511)
، وتلك القيم أصغر من مستوى الداللة (1.110( )1.113)وان مستوى الداللة اإلحصائية قد بلغ على التوالي ( 1.15)

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية  مما يدل على وجود( 1.15)اإلحصائية 
 .ذات متوسط الرتب األفضل في تلك االختبارات

 

 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -
رات لداللة الفروق بين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة قـد بلغـت فـي االختبـا( u)أن قيم مان ويتنى ( 07)يتضح من جدول 

علـى التـوالي ( ث 31)ث والمحاورة بالكرة فى أقـل زمـن والتصـويب مـن أسـفل السـلة خـالل  31المهارية التمرير على الحائط خالل 
( 1.15)عند مستوى داللـة إحصـائية ( 03.111)الجدولية البالغة ( u)، وهى أصغر من قيمة مان ويتني (5.111)، (01.511)

ــد ب ــة اإلحصــائية ق ــوالي وأن مســتوى الدالل ــى الت ــة اإلحصــائية (1.110)، (1.113)لــغ عل ــيم أصــغر مــن مســتوى الدالل ــك الق ، وتل
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح القياس البعـدي للمجموعـة التجريبيـة ذات متوسـط ( 1.15)

 .الرتب األفضل في تلك االختبارات

 
قيـد )موعة التجريبية على تلميـذات المجموعـة الضـابطة فـي مسـتوى األداء المهـاري سبب تفوق تلميذات المج الباحثين ويعزو

إلــي اســتخدامهم برمجيــة الرســوم المتحركــة للبرنــامج التعليمــي، وذلــك لمــا لهــا مــن قــدرة علــي جــذب انتبــاه التلميــذات للمــادة ( البحــث
تسهم في جذب انتباه التلميذات وزيادة دافعيتهم للـتعلم، التعليمية، وذلك لما تشتمل عليه من رسوم متحركة وصور وفيديو وبالتالي 

وأيضًا ما تقدمه البرمجية من تصور سليم لألداء الحركـي للمهـارات الم تعلمـة، والـذى يسـاعد علـي توضـيح شـكل أداء المهـارة أثنـاء 
دي الـي زيـادة ألتعليميـة، كـل ذلـك التطبيق، كمـا أنهـا تعمـل علـى مراعـاة الفـروق الفرديـة لكـل تلميـذه علـى حـدة ممـا يثـري العمليـة ا

 .استيعاب التلميذات لألداء المهاري لديهن وتفوقهن علي المجموعة الضابطة والتي تستخدم أسلوب االوامر
 

 اإلحصاء م
  االختبارات

 مجموع الفروق متوسط الفروق المجموعات
(U) 

مستوى 
الداللة 
 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت 0ت اإلحصائية

 1.113 01.511 15.511 011.511 1.551 01.151 01 01 المحاورة بالكرة فى أقل زمن 0

التصــــويب مــــن أســــفل الســــلة  3
 1.110 5.111 011.111 11.111 01.111 1.111 01 01 ث 31خالل 
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 ، بوجــــــدنيزOstojic (0111)، اســــــتوجيك (0115)محمــــــود ويتفــــــق ذلــــــك مــــــع مــــــا توصــــــلت إليــــــه دراســــــة كــــــل مــــــن

Bogdanis(0111) ، إلــي أن اســتخدام البرنــامج التعليمــي باســتخدام الرســوم  ،(0105)أحمــد  ،(0101)علــي  ،(0118)إبــراهيم
المتحركة أدي إلي تحسين مستوى األداء المهاري للمجموعة التجريبة عن المجموعـة الضـابطة والتـي اسـتخدمت البرنـامج التعليمـي 

ي االختبارات المهارية والتي تقـيس مسـتوى كما أن التأثير االيجابى واضح عليهم وذلك من خالل نتائجهم ف( أسلوب األوامر)المتبع 
 (.قيد البحث)األداء المهارى لمهارات كرة السلة 

 
علـى أن الكمبيـوتر جرافـك يسـتخدم فـى تكـوين رسـوم متحركـة وفيـديو ( 0111)، الهـالوى (0111)ويؤكد ذلك كل من زيتـون 

ات نحـو معلومـه معينـة مـن خاللهـا، كمـا يمكـن التغيـر وموسيقى وصور وما تتميز بـه مـن جازبيـة للمـاده التعليميـة وتوجيـه التلميـذ
 .(8 .ص)، (010ص، ) والتعديل فيه بما يتوائم مع متطلبات التلميذات وقدراتهم

 
 :كليًا والتى تنص علىوبهذا يتحقق صحه الفرضية الثالثة 

التجريبيـة فـى تعلـم مهـارتى بـين القياسـين البعـدىين للمجمـوعتين الضـابطة و ( 1،15)فروق دالة إحصائية عند مسـتوى  توجد"
 ".المحاورة والتصويب فى كرة السلة لتلميذات المرحلة اإلعدادية ولصالح المجموعة التجريبية

 
 :االستنتاجات -

وعينة البحث وما أسفرت عنة المعالجات اإلحصائية للمتغيرات قيد البحث وفى ضوء تفسير النتـائج  ضياتفى حدود وأهداف وفر 
 : إلى االستنتاجات التالية الباحثينومناقشتها فقد توصل  التى تم التوصل إليها

لمهارتى المحاورة والتصويب في كرة  البرنامج التعليمي المتبع للمجموعة الضابطه كان له تاثير ايجابى فى األداء المهارى -0
 .ولكن أقل من البرنامج التعليمى للمجموعة التجريبية فى المهارات قيد البحث السلة

لمهارتى  لتعليمي للمجموعة التجريبية الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد كان له تاثير ايجابى فى األداء المهارىالبرنامج ا -0
 .أكثر من البرنامج التقليدى للمجموعة الضابطه المحاورة والتصويب في كرة السلة

تكوين التصور الحركي للمهارات االساسية في ساعد التلميذات علي  البرنامج التعليمي باستخدام الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد -3
بصورة جيدة األمر الذي ساهم في ترتيب المادة العلمية في الذاكرة طويلة المدي بطريقة سهلة مما  (قيد البحث)كرة السلة 

كي للمهارة ساعد علي التحليل العقلي للحركة واسترجاع المهارات الحركية األخري عند الحاجة اليها واالحتفاظ باالداء الحر 
 .الحركية لفترة زمنية طويلة

 
 :التوصيات -

 :باألتى واوصي الباحثينليها فإن إتوصل تم الفى ضوء االستنتاجات التى 
إجراء دراسات مماثلة على أنشطة رياضية مختلفة وعلى مراحل سنية متنوعة بمراحل التعليم اإلعدادى لمواكبة التطور  -0

 .مهارات األساسية المختلفةالحديث فى عملية التعليم والتعلم لل
لتأثيرها االيجابي  ةاستخدام البرنامج التعليمى للمجموعة التجربية في تعلم مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة المطبق -0

 .في اإلرتقاء بمستوي األداء المهارى للمهارات األساسية فى كرة السلة وتطبيقها على مجتمع البحث ككل
المهارات األساسية فى كرة و المجموعة التجريبية في تعلم مهارتى المحاورة والتصويب فى كرة السلة  االستفادة من برنامج -3

 .السلة وتطبيقها وعلى عينات مختلفة من التالميذ
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