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 ملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام برجميه وسائط متعددة يف تعلم مهارة التصويب من الثبات 
اختريت العينة ابلطريقة العمدية من طلبة كلية علوم الرايضة يف  ييب.يف كرة السلة، ابستخدام املنهج التجر 

( 1طالبا من طلبة مساق كرة السلة) 04جامعة مؤتة مـن مسـتوى السنة الدراسية األوىل، وبلغ عددهم 
جمموعتني متكافئتني. األوىل جتريبية تكونت من عشرين طالبا تتعلم مهارة التصويب من  قسموا عشوائيا إلـى

الثبات  ثبات بطريقة التعلم املربمج، والثانية ضابطة تكونت من عشرين طالبا تتعلم مهـارة التصـويب مـنال
مرات أسبوعيا، ملدة  ابلطريقة التقليدية وقد مت تطبيق الربانمج لكال اجملموعتني ملدة أربع أسابيع بواقع ثـالث

دقائق للتهدئة  7و -تعليمـ ي وتطبيقي-ـيدقيقة للجـزء الرئيس 50دقائق لإلمحاء،  8د يف كل مرة )04
واملراجعة(، ولتحليل النتائج إحصائيا مت استخدام الوسط احلسـاب ي، االحنراف املعياري، اختبار )ت(. 
خلص البحث إىل إن التعلم املربمج)استخدام وسيلة وسائط متعددة( أفضل من التعلم التقليدي يف تعلم 

السلة لذا فقد مت التوصية ابستخدام طريقة التعلم املربمج يف تعلم مهارة مهارة التصويب من الثبات يف كرة 
 كرة السلة.   التصويب من الثبات فـي
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The effect of multimedia computer-assisted instruction on the 

improvement of   the performance of set shoot in basketball 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine the effect of multimedia assisted 

instruction (MAI), traditional instruction (TI), on learning the skill of set 

shoot in basketball. 04 students of 1st  grade in Mutah university  were 

randomly assigned into two teaching method groups: TI, MAI received 

twelve 04-min periods of instruction divided into three sections: (a) 8-min 

introduction and warm up, (b) 50-min instructional time and (c) 7-min 

review and cool down.  

A kind of harmony for made sample regarding , age, weight and height.  

The research used statistic ways ( averages , standard deviation and T-Test)  

to achieve the aims of the study.          

The results has showed that using multimedia assisted instruction (MAI) is 

better than traditional instruction (TI), on learning the skill of set shoot in 

basketball.  

This study has recommended the necessity of using multimedia computer-

assisted instruction (MAI)  for basketball skills learning.   

Keywords: multimedia, assisted instruction, basketball , set shoot  
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حتتل لعبة كرة السلة الشعبية الثانية بعد كرة القدم يف األردن، وخري دليل على اهتمام املسؤولني هبا أتهل 
، وهذا بدوره جعلها من األلعاب الواجب 2414االردين إىل بطولة كأس العلم يف تركيا عام  املنتخب

االهتمام هبا من حيث البحث العلمي يف اجلامعات واملدارس، واألندية واالحتادات. تعترب املدرسية حجر 
ية يتطلب منه تكثيف األساس لبناء جيل يربع يف لعبة كرة السلة، لذا البد من إعداد مدرس للرتبية الرايض

. وهذا ما حيققه التعليم املربمج حيث يعرفه الطلبةمعارفه وجهوده للبحث عن اقصر الطرق واسهلها لتعليم 
( أبنه أحد أنواع التعليم الذايت والفردي، وهو نوع من اخلربات التعليمية اليت 2441زغلول واخرون )

ل حمل معلم املادة ويستطيع من خالهلا أن يسلك يكتسبها املتعلم بنفسه، من خالل وحدات مربجمة، حت
( أبنه اكتساب اخلربات، نتيجة التفاعل بني املتعلم والربانمج يف 2444طريقا مرغواب فيه( كما يعرفه شرف )

 غياب املدرس.  

التعلم اجيابيا بينه وبني  وقد أظهرت الدراسات العلمية ان استخدام احلاسوب يف الرتبية الرايضـية ، اوجـد اثـر
، حيث يوفر املتعة واحلافز ويزيد من االنتباه والرتكيز، خصوصا عند استخدام التقليديةابستخدام الدروس 

( أن برامج الرتبية 2441) Mckethaw andEverhart  برجميات متعددة الوسائط حيـث أكـد ،
نشطة الرايضية ،وذكر من الطلبة على تعلم األ اكرب عـدد الرايضية املقدمة ابستخدام احلاسوب تشجع

Deltufo (2444 أن مـن فوائـد اسـتخدام التكنولوجيا يف تعلم الرتبية الرايضية تشجيع الطلبة وزايدة )
هتدف لعبة كرة السلة إىل  إصابة اهلدف لعدد أكرب من الفريق اخلصم اعتمادا علـي  دافعية التعلم لديهم.

(، 1990توج يف النهاية إبصابة اهلـدف  )حسـنني،  التصويب، وتطبيق اخلطط اهلجومية اليت ت إجـادة
ويهدف تعليم الالعب وتدريبه علي إتقان مجيع املبادئ واملهارات األساسية اهلجومية والدفاعية، و إاتحة 

التصويب يصبح  الفرص للوصول ابلكرة إىل املكان الذي يستطيع أن يصوب منة بسهولة، فبدون إجـادة
 هاما دورايؤدي نوع وشكل التصويب  ارات األساسية األخرى دون فائدة حقيقية.أداء مجيع املبادئ وامله

مرتا )حسب تعديالت القانون الدويل للعبة   70،6قوس  اليت تنفذ مـن خـارج ةفالتصويبييف الفوز ابملباراة، 
ن تلك ألهنا تقدر بثالث نقاط، ولكن يعيبها أهنا اقل دقة م ( تعترب ذات قيمة اكبـر2414كرة السلة 

األقرب لذلك وجب االهتمام بتلك التصويبات اليت تعترب االساس يف  التصويبات اليت تنفـذ مـن املنـاطق
 setوتلعب دورا مهما يف املبارايت، وهذا ما مييز التصـويب مـن الثبـات ) التصويب ويتم تعلمهـا اوال

shoot) ات من خط الرمية احلرة . ويشري مبارايت حتدد نتيجتها بناء على الرمي ما شاهدان وكثيـرا
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Vernadakis et al (2448) متعددة ابستخدام  إىل أن استخدام الربامج املعرفيـة املدعمـة بوسـائط

احلاسوب تعترب طرق فاعلة يف ايصال املعلومات اىل املتعلم ومن نتائج دراسات عدة أجريت على اثر 
ن دراسات أظهرت نتائجها فروقا بني تعلم الطالب استخدام احلاسوب يف جمال الرتبية الرايضية وجد أ

املهارات احلركية عن طريق احلاسوب  وبني تعلمهم من خالل املعلم حيث جيد الطالب متعة، وحافز اكرب 
عندما يستعملون برامج تعلميه متعددة األوساط ويكون انتباههم، وتركيزهم أكثر كدراسة 

علم ابستخدام برانمج حموسب أفضل من التعلم ابألسلوب ( واليت أشارت اىل  إن الت2446اخلطاطبة)
السلمية، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتصميم الربجميات اخلاصة يف  ةالتصويبيالتقليدي لتعلم مهارة 

( اليت توصلت نتائجها إىل أن طريقة التعلم املربمج 2442تعلم مهارات كرة السلة، ودراسة الصعوب)
يد من سرعة التعلم، وتوفر الوقت، اجلهد، تراعي الفروق الفردية، توفر عامل ابستخدام احلاسوب تز 

التشويق واإلاثرة للمتعلم، كما أهنا تعطي فرصة للطالب واملدرس ملتابعة ومشاهدة األداء األمثل للمهارة يف 
ثر اجيابيا على ( اليت أشارت نتائجها إىل أن طريقة التعليم املربمج تؤ 1999رايضة اجلمباز، ودراسة العزب)

مستوى التحصيل النظري للمهارات األساسية لرايضة املالكمة، وتزيد من فاعلية الطالب يف التعليم، و 
على العكس وجدت دراسات مل تظهر فروق بني تعلم الطالب املهارات احلركية عن طريق احلاسوب وبني 

ا عدم وجود فروق ذات داللة ( اليت أشارت نتائجه2445تعلمهم من خالل املعلم كدراسة احلايك)
إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار التمرير. لذلك فان استخدام الربامج التعليمية 
احملوسبة هو موضوع متجدد حيتاج إىل االستمرار يف أجراء الدراسات واألحباث املتعلقة به، وابلرتبية 

عاب الرايضية حيث ان كليات الرتبية الرايضية تسعى اىل اعداد الرايضية، والرتكيز على تعليم مهارات األل
جيل من املعلمني يساير التطور العلمي والتكنولوجي يف جمال التعليم احملسوب، مما يزيد من كفاءة ومتعة 

 تعليم املهارات احلركية.  

   مشكلة الدراسة وأمهيتها:

جمال التعليم  جية، ودخول العديد من هذه الوسائل فـينظرا للتطور احلديث يف الوسائل التعليمية التكنولو 
الرايضية من مسايرة هذا التقدم  عامة، وجمال تعليم مهارات األلعاب الرايضة خاصة كان البـد ملنهـاج الرتبيـة

الشكل الرئيسي لتطبيق املنهاج املقرر مما  مبا يتناسب مع حصة الرتبية الرايضية املدرسية، والذي يعتبـر
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الدراسية. واكدت العديد من الدراسات السابقة اىل امهية  اىل اجياد منـا هج مربجمـة جلميـع املـواديهدف 
احلاسوب فالطالب وخالل ثوان قليلة يستطيع ومن خالل الشبكة  وفعالية التعليم املربمج فـي اسـتخدام

انونية، املهارية، التعليمية، التفاصيل يف مجيع جوانب لعبة كرة السلة الق العنكبوتية الوصـول الـى ادق
والتدريبية لذا وجب على املدرس ان ال يكون انقل للمعلومة فقط بل ان يكون ضمن جلان تربويـة تعمـل 

على  الوسائل، والطرق ووضعها حتت متناول الطالب، أما عن طريق الربجميات اليت توزع مباشـرة علـى اجيـاد
صحيح  أبسلوبعلى الشبكة العنكبوتيه لينهل الطالب منها  ، أو عن طريق نشر هذه الربجمياتالطلبة
يف تطوير أساليب  كبريا دوراضمن ما سامهت به التكنولوجيا احلديثة بتوفري وسـائل ، وأدوات لعبـت  ومسري

التعليم والتعلم كما أاتحت الفرصة البتكار طرق تربوية مـن شـأهنا أنتوفر املناخ الرتبوي الفعال الذي يساعد 
من فروق فردية أبسلوب فعال كما ان دور الطالب  ى إاثرة اهتمام الطالب، حتفيزهم، ومراعاة ما بيـنهمعل

من طرق، لذلك البد من توافر  يناسبهيستطيع ان خيتار ما  قد تغري من متلقي للمعلومه اىل مشارك فيهـا
لتكون إحدى خيارات الطلبة التعليمية توضع يف املكتبات االلكرتونية  مـن الوسـائط متعددةجمموعات 

للتعلم الذايت. ونظرا الن حصص الرتبية الرايضية تعترب من احلصص ذات التطبيق العملي حيث تربط بني 
اجلانب النظري، وتطبيقاته العملية كان البد من االستثمار الفعال لوقت احلصة  للرتكيـز علـى النواحي 

األردنية واملدارس،  اسوب واستخداماته املتعددة إىل اجلامعـاتالتطبيقية. ويف اآلونة األخرية مت إدخال احل
والرتكيز على استخدامها يف التعليم إال أن معظم كليات الرتبية الرايضية يف األردن تعتمد األساليب 

إضافة اىل انه ومن خالل إطالع الباحث على جمموعة من الدراسات  التقليدية يف عمليات التعليم.
لباحث عدم االهتمام بتصميم الربجميات التعليمية اليت تصمم هبدف التعلم الذايت، وأن السابقة، الحظ ا

وجدت فهي عبارة عن منوذج مبسط لألداء الفين للمهارة. وقد متيزت الدراسة احلالية بتصميم برجميـة مـن 
احلديث يعتمد  الباحث نفسه منذ  حلظة جتميع البياانت، وحىت معاجلتها الكرتونيا ، كون التدريس قبـل

على معلم للرتبية الرايضية عضوا يف فريق خمتص يستخدم التكنولوجيا يف التعليم، لذلك جاءت هذه 
اليومية )اجلزء  الدراسة هبدف تصميم برجميه تعليمية احتوت مجيع مفردات الربانمج التعليمـي ووحداتـه

توجه جامعة مؤتة  لتصميم  ة تتناسب مـعالتمهيدي والرئيسي واخلتامي( مشلت صور ومناذج للمهارة احلركي
حمتوى الكرتوين متكامل للمواد الدراسية .وعدم االكتفـاء بنمـوذج  حركي بسيط لألداء الفين ، ودراسة اثر 
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استخدامها على تعلم مهارة التصويب من الثبات يف كرة السلة استكماال لدراسة سابقة )اخلطاطبة، 

 حمتوى الكرتوين متكامل ملساقات كرة السلة يف اجلامعة.  ( ودراسات الحقه هبدف إجياد 2446

 أهداف الدراسة:                                                                                           

 هتدف الدراسة للتعرف اىل:   

ة التصويب من الثبات أثر استخدام التعلم املربمج )بواسطة وسيلة وسائط متعددة( على تعلم مهار  -1
  يف كرة السلة.                                           

 أثر الطريقة التقليدية يف تعلم مهارة التصويب من الثبات يف كرة السلة    -2

   السلة.                  كرة الفروق بني طريقيت التعلم املربمج والطريقة التقليدية يف تعلم مهـارة  التصـويب فـي -3

 فروض الدراسة:  

لصاحل القياس  توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي والبعدي عند أفـراد اجملموعـة التجريبيـة -1
 البعدي يف تعلم مهارة التصويب من الثبات.  

لصاحل القياس  توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلي والبعدي عند أفـراد اجملموعـة الضـابطة -2
 ي يف تعلم مهارة التصويب من الثبات.  البعد

ولصاحل  توجد فروق دالة إحصائيا يف القياس البعدي بني أفراد اجملموعة التجريبيـة والضـابطة -3
  اجملموعة التجريبية  يف تعلم مهارة التصويب من الثبات.

 الدراسات السابقة   

تخدام الوسائط املتعددة يف تعليم ( واليت هدفت التعرف على أثر اس2444) .Antoniou, et alدراسة 
( 11.24( طالب متوسط أعمارهم )07اإلرسال القصري يف الريشة الطائرة وتكونت عينة الدراسة من )

دقيقة وقد مت تقسيم العينة لثالث  94وقد مت تطبيق الربانمج عليهم بواقع ثالثة لقاءات ومدة احلصة 
قد مت تعليمهم ابستخدام احلاسوب واجملموعة الثانية طالب و  16جمموعات وتكونت اجملموعة األوىل من 

 10طالب وقد مت تعليمهم ابستخدام الطريقة التقليدية واجملموعة الثالثة تكونت من  16تكونت من 
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دقيقة وقد مت  00دقيقة والطريقة التقليدية ملدة  00طالب وقد مت تعليمهم ابستخدام احلاسوب ملدة 
الفرنسي لإلرسال القصري واختبار معريف عن قوانني الريشة الطائرة والنواحي اختبارهم ابستخدام االختبار 

الفنية للمهارة . وقد أظهرت النتائج إن اجملموعات الثالثة حتسنت يف اإلرسال القصري من غري وجود داللة 
إحصائية، واظهرت طريقة الدمج )احلاسوب والتقليدية( أفضل النتائج لتحسني القدرات االدراكية 

( هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اثر التعلم املربمج ابستخدام 2442للمشاركني. دراسة الصعوب )
احلاسوب يف تطوير وحتسني مهارة العجلة البشرية يف رايضة اجلمباز، كما هدفت الدراسة إيل التعرف على 

ملتعارف عليها. حيث تكونت الفروق بني طريقيت التعلم املربمج ابستخدام احلاسوب والطريقة التقليدية ا
عينة الدراسة من جمموعة من طلبة كلية علوم الرايضة يف جامعة مؤتة من طلبة السنة األويل مل يسبق هلم 

( طالبا قسموا عشوائيا إيل جمموعتني جتريبية وضابطة واستخدم 24دراسة مساق اجلمباز والبالغ عددهم )
طريقة التعلم املربمج ابستخدام احلاسوب تزيد من سرعة التعلم الباحث املنهج التجرييب. وبينت النتائج أن 

وتوفر الوقت واجلهد وتراعي الفروق الفردية وتوفر عامل التشويق واإلاثرة للمتعلم، كما أهنا تعطي الفرصة 
لكل من الطالب واملدرس متابعة ومشاهدة األداء األمثل للمهارة. وقد أوصى الباحث ابستخدام طريقة 

ملربمج ابستخدام احلاسوب يف تعليم مهارة العجلة البشرية بشكل خاص واملهارات األرضية واألجهزة التعلم ا
( هدفت 2445يف رايضة اجلمباز بشكل عام وإجراء دراسات مماثلة يف رايضات أخرى. دراسة احلايك )

ة السلة على هذه الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام برامج حاسوبية مساعدة يف تدريس مهارات كر 
مستوى أداء طلبة كلية الرتبية الرايضية. اختريت عينة البحث ابلطريقة العمدية من مجيع الطلبة املسجلني 

يف كلية الرتبية الرايضية يف اجلامعة  2442/ 2441( يف الفصل الدراسي الثاين 1ملساق كرة سلة )
( طالبا 26موعة التجريبية وعدد أفرادها )األردنية. واشتملت العينة على جمموعتني منفصلتني: األوىل اجمل

طالب و  9طالبا وطالبة ) (21طالبة( والثانية اجملموعة الضابطة وعدد أفرادها) 15طالب و  15وطالبة )
 طالبة(.  12

بينما مت تدريس اجملموعة الضابطة ابألسلوب  مت تدريس اجملموعة التجريبية بواسطة جهاز احلاسوب.
رضيات الدراسة استخدم الباحث اختبارات)ت( وحتليل التباين .وأشارت النتائج إىل التقليدي. الختبار ف

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبارات التصويب واحملاورة، بينما ال توجد 
فروق ذات  فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف اختبار التمرير. كما توصلت الدراسة إىل وجود
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داللة إحصائية بني الطلبة الذكور واإلانث لصاحل الطلبة الذكور يف االختبارات الثالث. دراسة 

Waxman et al. (2445 هدفت هذه الدراسة إىل حتديد آاثر استخدام التكنولوجيا احلديثة يف )
تكنولوجية على نتائج العملية التعليمية على نتائج الطالب. حيث قامت بدراسة أثر التعلم ابلوسائل ال

( 282الطالب من عدة نواحي )اإلدراكية والعاطفية والسلوكية(، واعتمدت يف إجياد ذلك على قياس)
وقد توصلت الدراسة  ( طالب.7444( دراسة مت إجرائها على عينة مقدارها)72صفة مستخدمة نتائج )

قليدية املستخدمة يف التعليم من الناحيتني إىل وجود أثر إجيايب على نتائج الطالب ابملقارنة مع الطريقة الت
اإلدراكية والعاطفية، أما من الناحية السلوكية، فقد وجدت الدراسة أن أثر استخدام الطرق التكنولوجية  

مقارنة ابلطريقة التقليدية املستخدمة، وقد جاءت أتثريات الدراسة اثبتة عرب متغريات الدراسة ً كان سلبيا
 ( هدفت إيل التعرف على أثر استخدام احلاسـوب كوسـيلة تـدريس2440يك )دراسة احلا املختلفة.

التعرف على  مساعدة على اجتاهات طلبة كلية الرتبية الرايضية يف اجلامعة األردنية حنوه. كما هـدفت إلـي
 أثر كل من متغريات اجلنس واخلربة احلاسوبيه والتحصيل األكادميي على اجتاهات الطلبة حنو احلاسوب.

( طالبا وطالبة من املسجلني يف مساق طرق وأساليب 06ولتحقيق ذلك مت اختيار عينة الدراسة من )
عملية التدريس ملدة عشرة أسابيع.  تدريس الرتبية الرايضية. ومت استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة فـي

تطبيقها عليهم كقياس قبلي  اجتاهات الطلبة. ومت من أجل اختبار فرضيات الدراسة مت تصميم استبانه ملعرفـة
االنتهاء من استخدام احلاسوب يف العملية التدريسية،  يف بداية الفصل الدراسي، مث أعيد تطبيقها بعـد

استخدم الباحـث املعاجلـات اإلحصـائية: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ـ واختبار حتليل التباين 
فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطلبة القبلية واجتاهاهتم على وجود  املصاحب وأسفرت النتائج

أبعاد املقياس وعلى املقياس بصورته الكلية ولصاحل االجتاهات البعدية، وعدم وجود  البعدية على مجيـع
 فروق ذات داللة إحصائية بني اجتاهات الطلبة الذكور والطالبات حنـو اسـتخدام احلاسـوب، وأن للخبـرة

األكثر خربة  ذا داللة إحصائية على اجتاهات الطلبة حنو اسـتخدام احلاسـوب أي إن الطلبـة أثراوبية احلاس
الطلبة حنو استخدام  لديهم اجتاهات أكثر اجيابية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي اجتاهـات

( هدفت هذه الدراسة 2446دراسة الشعالن ) احلاسوب تعزى للتحصيل األكادميي بني اجملموعات الثالثة
يف حتسني مستوى األداء لبعض مهاريت التمرير والتصويب يف   ملعرفة اثر التعلم املربمج ابستخدام احلاسـوب

( طالـب 24من طالب الصف العاشر يف لواء املزار اجلنويب وبلغ عددهم ) كرة اليد، تكونت عينة الدراسـة
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جتريبية وضابطة، واستخدم الباحث املنهج التجرييب  ( طالب لكل جمموعة14قسـموا عشـوائيا بواقع)
 يف مهارة التمرير من أعلـى مـن الثبـات البعديالنتائج فروقا ذات داللة إحصائية يف القياس  وأظهـرت

احلاسوب  والتمرير من أعلى من اجلري والتصويب من الثبات والتصويب من اجلري والقفـز ابسـتخدام
احلاسوب يف تعليم  أوصت الدراسة ابستخدام طريقة التعلم املربمج ابسـتخدام .لصاحل اجملموعة التجريبية

بكرة اليد بشكل خاص واأللعاب  مهارات كرة اليد املختلفة وضرورة االهتمام بتصميم الربجميـات اخلاصـة
 الرايضية بشكل عام.  

للحاسوب يف تعليم  برجميـة ( هدفت هذه الدراسة إىل التعرف علـى اثـر اسـتخدام2446دراسة اخلطاطبة )
الدراسة املنهج التجرييب ومت  السلمية يف كرة السلة وقد استخدم الباحـث لتطبيـق هـذه ةالتصويبيمهارة 

تطبيق الدراسة على عينة اختريت ابلطريقة العمدية من طلبة كلية علوم الرايضة يف جامعة مؤتة من مستوى 
(.  14( وجتريبية)14طالب قسموا عشوائيا جملموعتني ضابطة ) (24السنة الدراسية األوىل وبلغ عددهم )

أفضل من  وأظهرت نتائج الدراسة إن التعلم ابستخدام برانمج حمو سب من خالل الربجمية املسـتخدمة
 التعلم ابألسلوب التقليدي فيما يتعلق بتعلم مهارة التصويبة السلمية.  

  .Vernadakis et al  (2446)  دراسة

التقليدية وطريقة  الدراسة التعرف على اثر استخدام وسيلة تعليمية بواسطة الكمبيـوتر والطريقـة هدفت هذه
مشارك من املرحلة  80من  العينةالدمج )جتمع الطريقتني( لتعلم مهارة اإلعداد يف الكرة الطائرة، تكونت 

دقيقة   04مرات  14تلقت املتوسطة لصفوف السابع والثامن وزعوا عشوائيا لثالث جمموعات كل جمموعة 
 التقليديةواملراجعة اجملموعة األوىل  للتهدئةدقائق  0دقيقة تطبيق و  54دقائق إمحاء و  0قسمت اىل 

تعليمية متدرجه سلسله  استخدمت  الثانية تعليمية متدرجه من املهارة والتكـرار واجملموعـةطبقت سلسله 
متعددة واجملموعة الثالثة دجمت بني الطريقتني السابقتني  ائطمن املهارة والتكرار قدمت بواسطة برنـامج وسـ

للمحافظة على املعلومات ولتحليل النتائج مت استخدام اختبار حتليل  مت تطبيق اختبار قبلي وبعدي واختبـار
الثالث  بني اجملموعـات إحصائيةالتباين. وأظهرت نتائج االختبار البعدي أنه ال يوجد أي فروق ذات دالله 

اشار إىل أن اجملموعات  املكتسبة،  كما أن اختبار التأكد من احملافظة على املعلومات املهارىبعا لالختبار ت



 أثر استخدام برجمية تعليمية على مستوى األداء املهاري للتصويب من الثبات يف كرة السلة  
 أجمد جنيب مداانت،  معتصم أمحد اخلطاطبة                                                                               

 
طريقة الدمج اهنا  االفضل   الثالث استطاعت أن حتافظ على ما اكتسبته من مهارات ومع ذلـك تظهـر

 .   املاريةلتطوير القدرات 

 .Vernadakis et al(2448) دراسة  

التقليدية وطريقة  ذه الدراسة التعرف على أثر استخدام وسيلة تعليمية بواسطة الكمبيـوتر والطريقـةهدفت ه
دراسة أتثري هذه الطرق الثالث  الدمج )جتمع الطريقتني( لتعلم مهارات التصويب يف كرة السـلة إضـافة الـى

ة لصفوف السابع والثامن وزعوا مشارك من املرحلة املتوسط 70على اجتاهات الطلبه ، تكونت العينه من 
 54دقائق متهيد و  0دقيقة قسمت إىل   00مرات  14عشوائيا لثالث جمموعات كل جمموعة تلقت 

مت تطبيق اختبار قبلي وبعدي واختبار للمحافظة على  التالميـذ  واملراجعةدقائق لألسئلة  14دقيقة تعليم و 
رف للمجموعة  الثالثة ولتحليل النتائج مت اسـتخدام اختبـار التص املعلومات مت تطبيق اختبار بعدي للكيفيـة

حتليـل التبـاين واختبـار ت  وأظهرت نتائج االختبار البعدي انه ال يوجد أي فروق ذات دالله احصـائيه بـني 
الثالث معرفيا كما أن اختبار التأكد من احملافظة علـى املعلومـات املكتسـبه أشـار إلـى أن  اجملموعـات

الدمج أهنا  اجملموعات الثالث استطاعت أن حتافظ على ما اكتسبته من معلومات ومع ذلك تظهـر طريقـة
اجيايب حنو طريقة  األفضل للتعلم املعريف كما اظهرت النتائج إىل أن جمموعة الدمج كان لـديهم اجتـاه

                  استخدام الوسيلة التعليمية بواسطة الكمبيوتر عن طريقة التعليم التقليدي.

 حمددات الدراسة:  

 مؤتة.   ( يف كلية علوم الرايضة فـي جامعـة1اجملال البشري: الطلبة املسجلني يف مساق كرة السلة )

 أسبوعيا.   م بواقع أربعة أسابيع مبعدل ثالث مـرات2414-2449اجملال الزماين: الفصل الدراسي الثاين 

 ضة/ جامعة مؤتة/ الكرك.  اجملال املكاين: كلية علوم الراي

 إجراءات الدراسة:  

 منهجية البحث: استخدم الباحث املنهج التجرييب نظرا ملالئمة لطبيعة الدراسة.  

جمتمع الدراسة: تكون جمتمع الدراسة من طلبة كلية علوم الرايضة يف جامعة مؤتة وممن هم يف مستوى السنة 
 ( طالب.  87( وعددهم )1جلني ملـادة كـرة السـلة )م واملس2414 –م 2449األوىل العام الدراسي 
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عينة الدراسة: اختريت العينة ابلطريقة العمدية من طلبة كلية علوم الرايضة يف جامعة مؤتة من مستوى 
التجريبية: تكونت من  طالبـا  قسـمت عشـوائيا إلـى  اجملموعـة 04السنة الدراسية األوىل وبلغ عددهم 

هارة التصويب من الثبات بطريقـة الـتعلم املبـرمج )سلسله من التدريبات متدرجة عشرين طالبا تتعلم م
الصعوبة تدريبات مهاريه ضمن تكرار قـدمت بواسـطة وسـيله وسائط متعددة ابستخدام احلاسوب( وقد مت 

 50، اءلألمحدقائق  8د يف كل مرة )04أسبوعيا ملدة  تطبيق الربانمج ملدة أربع أسابيع بواقع ثالث مـرات
واملراجعة( وقد مت اختيار مدة التطبيق هذه  للتهدئةدقائق  7و -تعليمي وتطبيقـي -دقيقة للجزء الرئيسي
اجملموعة الضابطة: تكونت من  (.1يتناسب مع خطة مساق كرة السلة) ومبـا السابقةبناء على الدراسات 

ابلطريقة التقليدية )سلسله من  عشرين طالبا تتعلم مهارة التصويب من الثبات بيد واحدة من الكتف
التدريبات متدرجة الصعوبة _تدريبات مهاريه ضمن تكرار( وقد مت تطبيق الربانمج ملدة أربـع أسـابيع بواقع 

تعليمي -دقيقة للجزء الرئيسي 50، لألمحاءدقائق  8د يف كل مرة)04ثالث مرات أسـبوعيا ملدة 
ومبا  السابقةمت اختيار مدة التطبيق هذه بناء على الدراسات واملراجعـة( وقد  للتهدئةدقائق  7و -وتطبيقي

(. الدراسة االستطالعية: قام الباحث أبجراء دراسة استطالعية علي 1السلة) يتناسب مع خطة مسـاق كـرة
طالب ممن تنطبق عليهم شروط عينة الدراسة وبنفس شروط إجراءات الدراسة  14 جمموعة مكونـة مـن

 د يف املرة الواحدة هبدف التعرف علي املشـكالت التـي قـد04مرات يوميا وبزمن  5قع وبوا وملـدة أسـبوع
األخطاء أثناء  تعرتض أجراء التجربة والتعرف على مدى مالئمة الربانمج املقرتح لعينـة الدراسـة ولتالفـي

 التطبيق.  

بتعليمهم كيفية  وقبل تطبيـق الدراسـة: قام الباحث وبعد اختيار العينة الربجميةالدراسة التعليمية الستخدام 
من حيث إجراءات استخدامها يف جهاز احلاسوب. أدوات الدراسة: قام الباحث  الربجميةالتعامل مع 

إجراءات الدراسة التجريبية ابستخدام  ابستخدام االختبارات التالية قبل البدء ابلتجربة للتأكد من سـالمة
 اجملموعة الضابطة والتجريبية.  
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(  املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وأدىن قيمة وأعلى قيمة ومعامل االلتواء ملتغريات 0ول )جد

 (21( والضابطة )ن=21الدراسة لكل من اجملموعة التجريبية )ن=

 معامل 

 االلتواء  

 اعلى 

 قيمة  

 االحنراف  أدىن قيمة  

 املعياري  

املتوسط 
 احلسايب  

 املتغريات   اجملموعة  

 العمر   التجريبية   24050   10549   19   25   850.  

 الضابطة   21040   10590   19   25   451.  

  -.221   

180 

 الطول   التجريبية   172090   60615   161  

  -.186   

182 

 الضابطة   175040   6085   162  

 الوزن   التجريبية   68090   110292   01   92   008.  

 الضابطة   60094   110968   07   86   486.-  

 التصويب   التجريبية   7094   20510   0   12   165.  

 الضابطة   709   20007   0   15   220.  

( قيم املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وادىن قيمة واعلى قيمة ومعامل االلتواء لكل 1يبني اجلدول )
وهذا يشري إىل التوزيع  .850و  -.486وتبني قيم معامالت االلتواء واليت تراوحت بني  متغريات الدراسة

   1±الطبيعي لبياانت الدراسة حيث احنصرت هذه القيم ضمن املدى الطبيعي ملعامالت االلتواء والبالغ 

  وضح ذلك.( ي2مت أجراء جتانس للعينة من حيث العمر الطول والوزن واجلدول رقم) اختبارات التجانس:
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(  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( ومستوي الداللة لقياس جتانس 2جدول )
 العينة للعمر والطول والوزن والطول

 مستوى 

 الداللة  

     قيمة  ت

  ع

 ضابطة  م  

  

   

  ع

     جتريبية  م

  املتغريات

  .100  10020-  10590   

210404 

  لعمر)سنة(ا 24050  10549 

  .906   .406- 

  

  60852 

  

  

175040 

  

  60615 

  

  الطول)سم( 172090 

  الوزن)كغم( 68090  110292  60094   110968  40960  592.  

توجد فروق ذات داللة احصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متغريات  ( أنه ال2يتبني من اجلدول)
 املتغريات.   هذه( مما يدل على جتانس العينة يف α  40.4≤عند مستوي ) العمر والطول والوزن

ابستخدام  لتحقيق اهداف الدراسة قام الباحث بتصميم برجميـة تعلميـة الربجميه التعليمية املقرتحة:
قرص مضغوط  ( لتعلم مهارة التصويب من الثبات مصـور علـيmultimedia builderاحلاسوب )

االسس العلمية املتبعة يف  ابلتعلم اعتماد علي هذه الربجمية وقد مت تصميمها بناء علـىحيث يقوم الطالب 
؛ احلايك، 2445؛ احلايك، 2445؛ احليلـة ،2441؛ احليلـة ، 1997التعليم املربمج )الفرجـاين ،

ة جامع للتحقق من صدق حمتوى الربجمية ووضوحها، فقد مت عرضها على جمموعة من اخلرباء يف .(2440
النهائي، وقد مت  مؤتة لوضع مالحظاهتم وبعد األخذ آبرائهم وتعديالهتم مت إخراج هذة الربجميـة بشـكلها

 أجهزة كمبيوتر وضعت يف مكان تطبيق التجربة.   0استخدام 

 اجراءات استخدام الربجمية من قبل املتعلم  

 أجهزة كمبيوتر وضعت يف مكان تطبيق التجربة.   0وقد مت استخدام  -1



 أثر استخدام برجمية تعليمية على مستوى األداء املهاري للتصويب من الثبات يف كرة السلة  
 أجمد جنيب مداانت،  معتصم أمحد اخلطاطبة                                                                               

 
  مت تقسيم اجملموعة التجريبية اىل اربع جمموعات )حاسوب واحد لكل مخسة متعلمني(  -2

االنتقال اىل  فـاملتعلم يسـتطيع التعليميتوضح الشاشة الرئيسية للربجمية مجيع حمتوايت الربانمج  -3
سي، اجزاء املرحلة املطلوبة عن طريق الضغط على مربع احلوار املناسب مثال )امهية املهارة، اجلزء الرئي

على مربع االمر)انتهاء( فتعود شاشة العرض اىل  املهارة، النموذج احلركي،....( وبعد االنتهـاء يضـغط
الصفحة الرئيسية. وبذلك فان كل متعلم وبعد حصوله على املعلومات املطلوبة يذهب اىل التطبيق حسب 

 حلة اىل اخرى.  مناسبا من حيث الزمن املستغرق للتطبيق واالنتقال من مر  هما يرا

عن طريق اختبار مت تصميمه من  املهارىمت أجراء اختبار للتعرف على مستوى األداء  :املهارىالختبار ا
تصويبات من الثبات من خط الرمية احلرة علما أبن الباحث نفسه  14قبل الباحث وهو عبارة عن إعطاء 

 التايل:  اداء املتعلمني. وقد مت توزيع الدرجات حسب  مبتقييمن قام 

درجتني يف حالة االصابة الناجحة واالداء القانوين السليم مبا يتناسب مع قانون اللعبـة أيعدم ملس  -أ
 ثوان..... .   0، التصويب يف زمن ال يتجاوز احلرةخط الرمية 

  درجة يف حالة اصابة احللق واالداء القانوين السليم. -ب

  اء القانوين السليم.نصف درجة واحدة يف حالة عدم اصابة احللق واالد -ج

 ال تعطي إي درجة يف حالة عدم االداء القانوين السليم وحىت يف حالة احراز اصابة.    -د

 املعامالت العلمية الختبار دقة التصويب من الثبات يف كرة السلة:      

من ومت حساب صدق االختبار عن طريق صدق احملتوى بتحليل الظاهرة املراد قياسـها )دقـ ة التصويب 
جمموعة من املتخصصني يف  الثبات يف كرة السلة( ومت ترشيح جمموعة من االختبارات ومت عرضـها  علـى

مت إخراج االختبار بشكله احلايل ، مت  وأراءهم وبعد االخـذ فـي مالحظـاهتم الرايضةجامعة مؤته/كلية علوم 
اشخاص من  14عينة مكونة من على  تطبيقهواعادة  حساب ثبات االختبار عن طريق تطبيق االختبـار

. مث مت تطبيق االختبار على عينة الدراسة للمجموعتني 87.4الثبات جمتمـع الدراسـة حيـث بلغـت معامـل
 ( يوضح ذلك  5الضابطة والتجريبية واجلدول رقم )
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رة (  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت( ومستوى الداللة القبلي  للمها3جدول )
 ( 21( والضابطة)ن= 21للمجموعتني التجريبية )ن=

 مستوى 

 الداللة  
  ع قيمة ت  

  م  ضابطة
  ع

  م  جتريبية
  االختبار

  1044 

   

 70944  20007   و444
 

20510 
 70944 

  التصويب )درجة(

الضابطة  يف و  ( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملمـوعتني التجريبيـة5يتضح من اجلدول )
 ( مما  يدل علي التكافؤ بينهم.  α ≥ 40.4القبلي بني اجملموعتني عند مستوى) املهارىاملستوي 

 متغريات الدراسة:  

 وطريقة التعلم التقليدية    -                     طريقة التعلم املربمج    املتغريات املستقلة :

   ملهارة التصويب من الثبات  املهارىمستوى األداء  -املتغريات التابعة :  

املعياري واختبار  للتحقيق من فروض الدراسة مت استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعاجلة اإلحصائية:
 ت  للتعرف على الفروق بني اجملموعتني.  

 عرض ومناقش النتائج:  

ت وسيتم عرضها ومناقشتها حسب بناء على أهداف الدراسة وفرضياهتا مت إجراء املعاجلة اإلحصائية للبياان
  التايل: 

ذات داللة  للتأكد من صحة الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة واليت تنص على وجود فـروق -0
البعدي يف أداء مهارة  بني القياسيني القبلي والبعدي عند أفراد اجملموعة التجريبية ولصاحل القيـاس إحصائية

 التصويب من الثبات.  



 أثر استخدام برجمية تعليمية على مستوى األداء املهاري للتصويب من الثبات يف كرة السلة  
 أجمد جنيب مداانت،  معتصم أمحد اخلطاطبة                                                                               

 
ملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( ومستوي الداللة للقياسني القبلي ( ا4جدول )

 (يف املهارة 21والبعدي للمجموعة التجريبية)ن=

 مستوى 

 الداللة  

   بعدي  ع  قيمة  ت

  م

  االختبار  م  قبلي  ع

  التصويب  )درجة( 70944  20510  15040  2006  -80420  40444  

الثبات يف القياس  ( أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف مهارة التصـويب مـن0) يتضح من اجلدول
( وأن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف مهارة 304.2( واحنراف معياري )011.7القبلي )

( ويتضح أنه توجد فروق ذات داللة 05.2( واحنراف معياري )10.03التصويب يف القياس البعدي )
(بني القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي α ≥ 4.40ائية عند مستوي الداللة )احص

للمجموعة التجريبية املستخدمة لطريقة التعلم املربمج، ويرى الباحث إن التحسن يف القياس البعدي 
أشار اليها  التعلم املربمج واليت مبادئللمهارة يعود إىل استخدام الربجمية التعليمية اليت صممت وفق 

( وهي مبدأ اخلطوة خطوة )يقوم هذا املبدأ علي تقسيم املادة الدراسية إيل أجزاء صغرية، 1997)الفرجاين، 
بعد استيعاب اخلطوة  إاليقوم املتعلم بدراستها يف خطوات صغرية، حبيث ال ينتقل من خطوة إىل أخرى 

لم استجابة صحيحة حيصل على التعزيز املتمثل السابقة، وأداء االستجابة الصحيحة، وإذا ما استجاب املتع
يف أتكيد استجابته، فمعرفة املتعلم أنه استجاب بطريقة سليمة يف حد ذاهتا، تعزيز ملا يقوم به من عمل. 
ومن مث ينطلق إىل اخلطوة التالية( ومبدأ النشاط )يعتمد هذا املبدأ على أن التعلم املربمج يف أساسه يقوم 

الربانمج منظم حبيث يقوم املتعلم بدراسة الفقرات، وكل فقرة تسمى إطارا ويعترب اإلطار على جهد املتعلم ف
الواحد مثريا، البد أن تستجيب له استجابة صحيحة، وهو الذي حيصل من التغذية الراجعة عن نوع 

طار االستجابة اليت حصل عليها فإذا كانت االستجابة صحيحة عززت هذه االستجابة ابالنتقال إىل اإل
التايل، أما إذا كانت خاطئة يكون قد تعلم أين اخلطأ وماهية االستجابة اليت ينبغي علية أن يقوم هبا( ومبدأ 
النجاح )يوفر هذا املبدأ الفرص الالزمة لنجاح املتعلم، الجتياز اخلطوة أو اإلطار، ألن النجاح يقود إىل 

مع جتنب احتمالية وقوعه يف اخلطأ، ومن أجل ذلك  النجاح، ويدفع املتعلم إىل استكمال العمل يف الربانمج
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البد أن يكون اإلطار واضحا وبسيطا، لضمان اجتيازه من جانب املتعلم وأال يتعثر املتعلم، فيؤدي ذلك 
إىل إحباطه وكلما كان اإلطار قصريا سهل على املتعلم اجتيازه( ومبدأ التوكيد الفوري )ضروري قبل أن 

ار التايل  ،فإذا حصل املتعلم على التوكيد هلذه االستجابة بعد مرور بعض الوقت ينتقل املتعلم إيل اإلط
يصبح حائرا. وابلتايل يتخبط يف طريقه الذي يسلكه عرب اخلطوات التالية، ومبدأ ترتيب التعلم منطقيا 

لم، مث تنتقل )يعتمد هذا املبدأ على تنظيم املادة تنظيما، حبيث يبدأ ابألطر السهلة، واملعلومة لدى املتع
تدرجييا إيل األطر األصعب، ولكن دون إن تكون هناك أطر، يصعب على املتعلم اجتيازها. فمثل هذه 

األطر جيب أال تكون يف التعليم املربمج، ألن التعلم يتم ذاتيا( ومبدأ سرعة الفرد )يعتمد هذا املبدأ على أن  
 يرغم على إاجاز أكثر مما يستطع من األطر؛ فهو يسري املتعلم يف الربانمج حسب رغبته اخلاصة، وجيب أال

يسري يف الربانمج حبسب قدراته وإمكاانته اخلاصة اليت تظهر يف سرعته يف االنتهاء من األنشطة الواردة يف 
كل إطار وكذلك يف الربانمج ككل(. كما أن هذا الربانمج املقرتح يعد وسيلة تعليمية جديدة على الطلبة، 

الرغبة يف التعلم دون الشعور ابمللل وحرية االختيار، وتشجيع الطلبة على املمارسة، مما  ويعمل على زايدة
تكرار املشاهدة وتكرار األداء للمهارة لتعلمها وتثبيتها يف اذهان الطلبة وقد اختلفت نتـائج  يدفعهم الـى

 أثر اسـتخدام ( واليت اشارت اىل ان2445) .Waxman et alالدراسة مع ما جاءت به دراسة  هـذه
 ودراسة مقارنـة ابلطريقـة التقليديـة املسـتخدمة سلبياالطرق التكنولوجية من الناحية السلوكية كان 

.Vernadakis et al  (2446) استخدام  ألثر واليت اظهرت نتائجها عدم وجود فروق داله احصـائيا
الطريقتني( لتعلم مهارة اإلعداد  الـدمج )جتمـعوسيلة تعليمية بواسطة الكمبيوتر والطريقـة التقليديـة وطريقـة 

( ومع ما 2442. يف حني ان نتائج الدراسة احلالية اتفقت مع نتائج دراسة الصعوب )يف الكرة الطائرة
( أبن معرفة نتائج أي نشاط يؤدي إىل اكتساب املهارات وابلتايل ترقية 2444إليه أبو منره وسعادة ) يشـري

حماولة االرتقاء ابملستوى  لتغريات اليت حتدث يف مستوى الطالب تنمي لديه امليـل حنـواملستوايت وان معرفة ا
مناذج للحركة املراد تعليمها حترك  ( إىل أن استخدام الوسائل التعليمية اليت حتمـل2444ويؤكد شرف )

ه الوسيلة عامل من املهارات وبذلك تعترب هذ الرغبة االجيابية لدى التلميذ وتولد لديه احلب يف تعلم هـذه
عوامل التشويق والتحفيز اليت تكلل عمليات التعلم والتعليم بنجاح كما أن عرض بعض الصور واألفالم 
لشباب يتمتعون ابلقوام اجليد يؤدي إىل أن يقوم الشباب بتقليدهم وابلتايل ينمي دافعيتهم حلب وممارسة 

 وتعلم األنشطة الرايضية   



 أثر استخدام برجمية تعليمية على مستوى األداء املهاري للتصويب من الثبات يف كرة السلة  
 أجمد جنيب مداانت،  معتصم أمحد اخلطاطبة                                                                               

 
دالة إحصائيا  ثانية من فرضيات الدراسة و اليت تنص على وجود فـروقللتأكد من صحة الفرضية ال -2

بني القياسيني القبلي والبعدي عند أفراد اجملموعة الضابطة لصاحل القياس البعدي يف أداء مهارة التصويب 
 من الثبات.  

مهارة ( املتوسطات احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( للقياسني القبلي والبعدي لل0جدول )
 (21عند  اجملموعة الضابطة)ن=

  ع  قيمة  ت  
   بعدي

  م
  االختبار  م  قبلي  ع

  40444 
  110088 - 

  

 

20194 

 

14084 
 20007  70944 

 التصويب من الثبات  

  )درجة(

( أن املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة يف مهارة التصويب يف القياس القبلي 0يتضح من اجلدول رقم )
يف مهارة التصويب يف  ( وأن املتوسط احلسايب للمجموعة الضـابطة447.2( واحنراف معياري)011.7)

فروق ذات داللة احصائية عند  ( ويتضـح وجـود001.2( واحنراف معيـاري )11.01القياس البعدي )
هذه ميكن تفسري  (  بني القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي.α ≥ 4.40مستوى الداللة )

من الدراسات تؤكد أن  %00( ابن 1997) Kulik&Jaksaالنتيجة حسب ما أشار إليه دراسة 
التقليدي. ويري الباحث ان  استخدام احلاسوب كوسيلة مساعدة يف التعلم ال يقل فاعليـة عـن التـدريس

اشر من املدرس على األسلوب املب التحسن يف القياس البعدي قد يعود إىل الطريقة التقليدية حيث تعتمـد
حيدد ويوفر املمارسات واألساليب واألنشطة اليت  وإعطاء تعليمات و تغذية راجعة فورية واملدرس هو الـذي

املعارف، واملفاهيم وان هذه الدراسة طبقت حتت إشراف مدرس  هتدف إىل إكسـ اب املـتعلم جمموعـة مـن
لتحديد اهلدف املطلوب. وحتديد األساليب جامعيني لديه الدراية الكافية  متخصص يتعامل مـع طلبـة

ميكن جتاهل  حتقيق اهلدف عدا عن أن طريقة اإلشراف املباشر من الطرق اليت ال والطرق اليت تؤدي إلـى
 العملية التعليمية  كما أن تكرار التمرين يف هذه الطريقة يؤدي إىل االرتقاء مبستوى األداء    دورهـا فـي
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لثالثة واليت  تنص على وجد فروق ذات داللة احصائية بني للتأكد من صحة الفرضية ا -3
 اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف تعلم  يف مهارة التصويب من الثبات لصاحل التجريبية.  

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري وقيمة )ت( ومستوى الداللة للقياس البعدي 5جدول )
 الضابطةللمهارة للمجموعتني التجريبية و 

 مستوى

 الداللة
 ع قيمة  ت

  ضابطة
 م

 ع
  جتريبية

 م
 االختبار

40410 20741 20194 14084 20060 
 

15040 

 التصويب من الثبات

 )درجة(

مهارة  ( أن املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للمجموعة التجريبية فـي6يتضح من اجلدول )
 واالحنـراف املعيـاري للمجموعـة( وان املتوسط احلسايب 054.2( )10.03التصويب)

 ( ويتضح وجود فروق ذات داللة احصائية عند001.2( و)11.01الضابطة يف مهارة التصويب )
 ( بني اجملموعتني ولصاحل اجملموعة التجريبية.   α ≥ 40.4) مستوى

ضية الراي ( إىل أن مهارات األنشـطة2441ميكن تفسري هذه النتيجة حسب ما أشار زغلول وآخرون )
أتخذ وقت طويال من الشرح أثناء تدريسها للمتعلمني ولكن وابستخدام احلاسوب يستطيع متابعة مراحل 

احلاسوب يف التعليم املربمج  تعلم املهارات يف زمن قليل مما يساعد على تـوفري الوقـت كمـا إن اسـتخدام
( إىل أن 2444ويشري شرف ) لتشويق.وا يساعد التالميذ على تفريد التعلم، إعطـاء تغذيـة راجعـة فوريـة

عملية التعلم ألنه يؤدي اىل وضوح  استخدام  التعليم ابستخدام برانمج حموسب يعمل على تسـهيل
اإلجراءات، كما أن ما يراه الفرد و يسمعه افضل مما يسمعه فقط و بذلك تزداد احلواس العاملة يف إمتام 

لتعلم فكلما كان التذكر اكرب كلما كان هناك فرصا للمحافظة هاما يف عملية ا دوراالتعلم، ويلعب التذكر 
( إن التعلم املربمج ابستخدام الكمبيوتر يتيح 2444على مجيع أجزاء احلركة ومسارها ويعتقد فرج )

وتنظيم املهام لالستفادة من املادة ألهنا مرتبة بصورة سهلة وجيدة  للطالب الذين يعانون من صـعوبة الرتكيـز
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املهمة حمددة وان معرفة الطالب للخطأ والصواب يف استجاابته تقلل من الوقت الذي يضيع  والعناصر

( ابستخدام الكمبيوتر يف التعلم ألنه يعمـل 1988) Hannafinخاطئة،  ويوصي  نتيجـة لـتعلم أشـياء
الطالب فان فرص التفاعل االجيايب فاحلاسوب يقدم املعلومات للطالب بناءا على استجاابت  علـى زيـادة

الطالب  غفل الطالب أو تشتت انتباهه فاحلاسوب يبقى منتظرا وهذا ال حيدث يف الوضـع التقليـدي كمـا أن
ال يتعرض للنقد من هذا اجلهاز و هذا مهم حلب التعلم والسيطرة يف سري هذه العملية عدا عن أن مصمم 

املعلومات عدمية الصلة  صلة ويبتعد عـنالدروس ابستخدام احلاسوب يستوحي الدقة يف املعلومات ذات ال
املعلومات ونفس الرتتيب يف مجيع  واملعلومات تعطى بتسلسل واحد فاملعلم مهما حـاول أن يقـدم نفـس

املوقف خالفا للحاسوب كما أن هذه الطريقة  مرات إعطاء الدرس الواحد يفشل ألنه بشر خيتلـف حسـب
والوقت الذي يريد أن ينتقل بعده لالمتحان وحيدد عدد  لوحـداتتسمح بسيطرة املتعلم بتحديـد وترتيـب ا

الدرس والبحث عن معلومات إضافية. هذا التحسن قد يعزى أيضا إىل  التمارين املطلوبة ومىت يراجـع أجـزاء
ان طريقة التعلم املربمج تعرض للطالب تفاصيل املهارة وإمكانية مراجعة األداء يف حال حدوث أخطاء فنيـة 

 التفاعل مع الربانمج طوال فتـرة لهاألخطاء احلركية وإظهار اخلطأ والصواب للطالب مما يتيح  ـالحوإص
ميكن تفسري تفوق  قما سبتطبيقه األمر الذي يلعب دورا كبري يف زايدة دافعية املتعلم للتعلم. أضافة اىل 

التعلم املربمج واليت أشار اليها  ئمباداجملموعة التجريبية اىل انه مت استخدام برجمية تعليمية صممت على 
( من حيث العناية الشديدة 2445وحتقق مزااي التعلم املربمج اليت اشار اليها)احليلة،   (1997)الفرجاين، 

بتحديد األهداف واملعايري السلوكية ملستوايت األداء، اليت حياول املتعلم الوصول إليها مما يؤدي إيل دقة 
املعلمني من املهمات الروتينية، ويتيح هلم  كما حيرر اليت حتقق هذه األهداف. اختيار املواقف التعليمية

الطالب ابلنجاح، وحيثهم على التقدم ألن   فرص التفرع لبعض األعمال الرتبوية والتعليمية املهمة. ويشعر
ية كل مهمة تعليمية مقسمة إىل خطوات صغرية ومتسلسلة. ويثري دافعيتهم للتعلم من خالل إاتحة حر 

اختيار املواد التعليمية هلم ، واليت ينظمها املعلم مبا يتالءم واهتماماهتم وقدراهتم. وزايدة مشاركته اإلجيابية يف 
اكتساب اخلربة، وحتقيق التعلم، فبدون االستجابة االجيابية لن يتقدم املتعلم يف الربانمج إىل اخلطوة التالية، 

مج يؤدي إىل أتكيد االستجابة الصحيحة وحتقق التعلم، وهذا ما يسمى وابلتايل لن يتم التعلم. والتعليم املرب 
ابلتغذية الراجعة الفورية، اليت تزيد من دافعية املتعلم حنو التعلم. كما أن اخلطوات القصرية تؤدي إىل زايدة 
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ويراعي  فرص النجاح، والتقليل من فرص أبداء االستجابة اخلطأ، مما جينب املتعلم اإلخفاق إىل حد كبري.
التعلم املربمج سري املتعلم يف تعلمه حسب ميوله واستعداداته واهتماماته، وعلى هذا ال يوازن حتصيل املتعلم 
أبقرانه يف الصف. بل يوازن بقدرته وميوله واستعداده الشخصي فالتعليم املربمج يهدف إىل حتقيق املستوى 

لمني إىل التعلم الذايت الفرصة إمام املعلم؛ للتفرغ املناسب والضروري من األداء. كما يتيح انصراف املتع
عمليات التعلم، ومتابعة املتعلمني والتعرف إىل مشكالهتم وتقدمي احللول  توجيهألعمال تربوية مهمة مثل 

املناسبة هلم. ويضمن مرور الربانمج يف مراحل جتريبية متعددة وتعديله مبا يتالءم ومستوى املتعلمني، ان 
التعلم يؤدي إىل االستفادة التامة من وقت املتعلم، وبذلك خيتصر التعليم املربمج وقت التعلم  أكرب قدر من

الالزم لدرجة اكرب من التعليم املعتاد، ويعرض املفهوم يف الربانمج بعدد كبري من األمثلة، وأبشكال لغوية 
املربمج ابلتعرف إىل خصائص  متعددة وذلك هبدف أتكيد التعلم وبلوغه أقصى درجة ممكنة. وميتاز التعلم

املتعلمني، وال سيما اخللفية العلمية، واخلربات السابقة اليت يبين عليها تعلم املادة اجلديدة، ومراعاة الفروق 
  الفردية كسرعة التعلم وأسلوبه  
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