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 التعمم عن ُبعد في تعمم فعالية الوثب الطويل لطالب كمية التربية الرياضية  استخدامتأثير  
 أ.د. مازن عبد اليادي احمد 

 اسم ـــم.د. مخمد محمد ج                                       
            عزيز الم داراـــم.م.اح                                        

 
 البحثممخص 

لمتربـويين فـي الو ـت الحاضـر د ف ـد  إثـارةالموضـوعات  أكثـراستخدام الكمبيوتر وشبكة المعمومات من بـين  إن
من أي و ت مضى بتطوير معموماتو ومياراتو  أكثرالجامعي مطالب  فاألستاذغزا الكمبيوتر المجال التربوي د 

 د في اختصاصو . لمتعامل مع ىذه التكنولوجيا كي يظل عمى اتصال بأحدث ما يج
التعميمية د  واألدوات اإلمكانياتالطالب و مة  إعدادحمول مناسبة لمواجية كثرة  إيجادتجمت مشكمة البحث في 

تخـدم سـوق العمـل  أنـاس لإلخـراجالتعمم عن ُبعد يوفر السبل لزيادة تفيم الطمبة بصـورة فرديـة ويـؤدي  إنحيث 
 العرا ي . 

المجمــوعتين المتكــاف تين . وتحــدد  بأســموبالمــنيا التجريبــي  البــاحثوندم عــن منيجيــة البحــث د ف ــد اســتخ أمــا
 في كمية التربية الرياضية / جامعة بابل د ولمعام الدراسي األولىمجتمع البحث بطالب المرحمة 

بمعالجتيــــا  البــــاحثون( طالــــب . بعــــد جمــــع البيانــــات الخاصــــة بالبحــــث  ــــام 02م د وبوا ــــع   6202-6200 
 وفروض البحث .  أىدافتح يق  إلىسا ل لموصول بعدة و  إحصا يا
 بعدة استنتاجات منيا :  الباحثونو د خرج 

 لمطالب بفعالية الوثب الطويل ولكال المجموعتين  األداءىناك تطور حاصل في مستوى  -
 ظيرت فروق في التأثير ولصالح مجموعة التعمم عن ُبعد .  -

 التوصيات :  أىمعن  أما
في خدمة سوق العمـل العرا ـي  أىميةعن ُبعد في تعميم الفعاليات والميارات لما لو من  التعمم أسموبتطبيق  -

 .  أفضلمن خالل ظيور مخرجات بشكل 
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 كمية التربية الرياضية /جامعة بابل /م.د.مخمد محمد جاسم الياسريدأ.د.مازن عبد اليادي احمد
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Abstract 

Impact of the use of distance learning to learn the effectiveness of the long jump for the students 

of the Faculty of Physical Education  

Researchers 

 

The use of computer and information network among the most exciting topics for educators at the 

present time, the computer has invaded the field of education, The Professor demands more than 

ever before to develop his knowledge and skills to deal with this technology to stay in touch with 

the latest finds in his jurisdiction.  

Demonstrated by the research problem in finding appropriate solutions to address the large 

numbers of students and lack of resources and educational tools, as the distance learning provides 

ways to increase understanding of the students individually and lead people out of work to serve 

the Iraqi market.  

The research methodology, the researchers used the experimental method in a manner the 

Unequal  groups. And define the research community the first phase students in the Faculty of 

Physical Education / University of Babylon, and for the academic year 2010-2011 m, and by (40) 

students. After collecting data for research the researchers processed statistically in several ways 

to get to achieve the objectives and hypotheses.  

The researchers took several conclusions, including:  

- There is an evolution happening in the level of performance for students effectively the long 

jump and both groups.  

- Differences were in favor of a group influence and distance learning.  

As for the main recommendations:  

- Applying the method of distance learning in education activities and skills because of its 

importance in the service of the Iraqi labor market through the emergence of better outcomes. 
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 التعريف بالبحث  -0 
 :  وأىميتوم دمة البحث  0-0
لمتربويين فـي الو ـت الحاضـر د ف ـد  إثارةالموضوعات  أكثراستخدام الكومبيوتر وشبكة المعمومات من بين  إن
ون كــأدوات فيمــا يطمــق عميــو الــتعمم بمســاعدة الكومبيــوتر جــال التربــوي د واســتخدمو التدريســيالكمبيــوتر الم غــزا

CAI  . 
من أي و ت بتطوير معموماتو ومياراتو لمتعامـل مـع ىـذه التكنولوجيـا كـي يظـل  أكثرالجامعي مطالب  اذفاألست

 أنمــاطالتدريسـي د فمــثاًل ظيــرت  أوعمـى اتصــال بأحــدث مـا يجــدص فــي اختصاصــو سـواء عمــى المســتوى البحثــي 
معاصــرة  أنمــاطذلــك مــن  إلــىومــا  جديــدة لمــتعمم والتــي منيــا التعمــيم المفتــوح د والتعمــيم عنــد بعــد والتعمــيم الــذاتي

 انطوت تحت المفيوم العام لتكنولوجيا التعميم . 
رسـاءعرض نموذج عممـي  من خاللالتركيز عمى التعمم  إلىالنظم التربوية الحديثة  واتجو منا شـات تعميميـة  وا 

يتحول المعمم  أن انو من المتو ع إذتػيير في مفاىيم واستراتيجيات المتعمم د  إحداثتتناول مضمون من شأنو 
  ا م عمى تسييل عممية التعمم .  إداري أومرشد  إلىالمتعمم بالمعمومات  لإلمداد أداةمن مجرد 

فـي  إالمـن غيرىـا  أفضـلوتؤكد نتا ا البحوث انو ال توجـد طري ـة مـن طرا ـق التـدريس وال وسـيمة مـن الوسـا ل 
 ظل ظروف معينة . 

درجــة كبيــرة مــن الحريــة فــي  إعطا ــوة التعميميــة تســاعد الطالــب عمــى اســتخدام الوســا ط المتعــددة فــي العمميــ إن
لمطالـب د  األفضلالتعامل مع المادة المتعممة وبالتالي يكون ىناك تفاعل بين الطالب والمادة د ويتح ق التعمم 

 عم ًا .  أكثروت دم المادة العممية المراد تعمميا بصورة شي ة 
الوســا ل التعميميــة الحديثــة التــي نشــأت عــن اســتخدام التطــور التكنولــوجي  إحــدىعميــو ُيعــد الــتعمم عــن ُبعــد ىــو 

( بأنو نشاط تعميمي منيجي يحدث في  أنديانالممعمومات واالتصاالت بالعممية التعميمية د و د عرفتُو جامعة   
لتمفـــاز حالـــة انفصـــال مكـــاني وزمـــاني لممعمـــم عـــن المـــتعمم د وغالبـــًا مـــا يـــدعم بوســـا ل االتصـــال التكنولـــوجي كا

 والكمبيوتر واالنترنيت والبريد االلكتروني . 
لمختمف الفعاليات الرياضية وال سيما فعاليات  األداءفي تطوير  وأساسيليذه العممية دور فعال  أصبحمن ىنا 

 العاب ال وى د ومنيا فعالية الوثب الطويل . 
في تعمـم فعاليـة الوثـب الطويـل لطـالب  عن مدى صالحية استخدام التعمم عن ُبعد الباحثونجاء تساؤل  وأخيرا

د  األســـموبىــذه الدراســة لمتح ـــق مــن مــدى فاعميــة ىــذا  إجــراء أىميــة إلـــىكميــة التربيــة الرياضــية د ممــا دعــى 
 .  أفضلالتعمم المطموب والنيوض بمستوى الطالب في الكمية بشكل  إحداثومعرفة تأثيره االيجابي في 

 
 
 
 مشكمة البحث :  0-6
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لمعصــر الحــالي د وذلــك  ألمعمومــاتيام الــتعمم عــن ُبعــد لمواكبــة التطــور اســتخد إلــىبابــل حــديثًا تجيــت جامعــة ا 
بيدف زيادة  درة الطالـب عمـى الحصـول عمـى المعمومـات الحديثـة فـي مجـال تخصصـو والـتعمم الـذاتي ليـا بعـد 

ُبعـد داخـل المو ـع التخرج د و د اتخذت لتح يق ذلك عدصة خطوات د حيث تم وضـع مو ـع الكترونـي لمـتعمم عـن 
 إ امـةمـن خـالل  األسـموبىي ـة التـدريس لمتعامـل مـع ىـذا  أعضـاء إعـدادااللكتروني لجامعة بابل د وبـدأت فـي 

 وتنفيذ الم رر وفق نظام االيزو  إعدادندوات ودورات تدريبية متخصصة بيدف توضيح كيفية 
الطــالب و مــة  إعــدادفــي مجابيــة زيــادة اســتخدام الــتعمم عــن ُبعــد  أىميــة د استشــعر البــاحثونومــن خــالل خبــرة 

مخرجـات  ولألحداثالتعميمية د حيث انو يوفر السبل لزيادة تفيم الطالب بصورة فردية لممادة المتعممة  األدوات
 تخدم سوق العمل العرا ي . 

 البحث :  أىداف 0-3
 ييدف البحث التعرف عمى : 

فـي تعمـم فعاليـة الوثـب الطويـل لطـالب  المـدرسوالمتبـع مـن  بـل التعمم عن ُبعد  أسموبتأثير استخدام  -
 جامعة بابل .  –كمية التربية الرياضية 

فــي تعمــم فعاليــة  والمتبــع مــن  بــل المــدرسالــتعمم عــن ُبعــد  أســموبالفــرق فــي التــأثير مــا بــين اســتخدام  -
 جامعة بابل .  –الوثب الطويل لطالب كمية التربية الرياضية 

 فروض البحث :  0-0
تــأثير فــي تعمــم فعاليــة الوثــب الطويــل  عمم عــن ُبعــد والطري ــة المتبعــة مــن  بــل المــدرس ســتخدام الــتال -

 جامعة بابل .  –لطالب كمية التربية الرياضية 
في تعمم فعاليـة  المتبعة من  بل المدرسىناك فروق معنوية في تأثير كل من التعمم عن ُبعد والطري ة  -

 ولصالح المجموعة التجريبية   التعمم عن ُبعد ( . الوثب الطويل لطالب كمية التربية الرياضية 
 مجاالت البحث :  0-5
جامعــة بابــل لمعــام الدراســي  –فــي كميــة التربيــة الرياضــية  األولــىالمجــال البشــري : طــالب المرحمــة  0-5-0

 م .  6202-6200
 م .  65/6/6200ولػاية  6/06/6202المجال الزماني : المدة من  0-5-6
 جامعة بابل .  –مكاني : الممعب الخارجي في كمية التربية الرياضية المجال ال 0-5-3
 
 
 
 
 الدراسات النظرية والمشابية :  -6
 الدراسات النظرية :  6-0
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 التكنولوجيا والتعميم :  6-0-0 
 ىناك فرق بين   تكنولوجيا التعميم ( و   تعميم التكنولوجيا ( .  إن إلى اإلشارةبداية يجب 

والمــواد لحــل العديــد مــن  واألفكــاروالمعينــات  واألجيــزة واألدواتعمــيم ىــي نتــاج تفاعــل بــين البشــر فتكنولوجيــا الت
 .  (0 اإلجرا يةالتعميم  أىدافمشكالت التعميم والتعمم ومساعدة المعمم عمى تح يق 

المتعارفــة تــو التعمــيم الت نــي بمجاال أومــا نطمــق عميــو التعمــيم الفنــي  إلــىالتعمــيم التكنولــوجي فيشــير ببســاطة  أمــا
 .  (6 الصناعي والزراعي والتجاري

مـن نظـم الـدعم والمسـاندة الراميـة لتحسـين عمميـة التعمـيم د و ـد ي مـل  أكثـرتعد التكنولوجيا وسيمة ربط ىامة في 
 آالتمجموعـــة مـــن  أود بيـــد أنيـــا اكبـــر مـــن كونيـــا مصـــدرًا مـــن مصـــادر التعمـــيم  أحيانـــا أىميتيـــاالـــبعض مـــن 

 .  واألر امفير الح ا ق والمعدات تعني بتو 
دمــاجحصـول المؤسسـات التربويــة والتعميميـة عمـى التكنولوجيــا سـون تمكــن التدريسـيين والطـالب مــن ربـط  إن  وا 

الديناميكيــة وتــوفير معــايير وم ــاييس تعــزز حيويــة تطــوير  اإلبداعيــةالخاصــة فــي المشــاريع  وآرا يــمتصــوراتيم 
التكنولوجيا تعد مصدرًا مـن مصـادر الـتعمم د وليـذا وجـب دعـم  إنبما التعميم د وجعمو متاحًا لكل المتعممين . و 

 بي ة التعمم التي ت ودىا معايير المناىا الدراسية والتي تركز عمى المتعمم من اجل التسريع بخطوات التعميم . 
بــــين  اســــتخدام برنــــاما التعمــــيم االلكترونــــي التــــي تــــدير تعمــــم المتعممــــين وتح يــــق عمميــــة االتصــــال الثالثــــي إن

تمكــن الطــالب مـن العمــل بكــل اسـت اللية مــن مســتوى فيميـم وتفــاعميم مــع  األمـور وأوليــاءالتدريسـيين والطالــب 
 التدريسيين .

يمزجون مـا بـين الت نيـات التعميميـة واسـتخدام التكنولوجيـا والتطبي ـات الحديثـة سـيخرج  أكفاءوجود تدريسيين  إن
موا ــع عمميـــم مــن خـــالل اســتخدام الـــنظم والبــراما التكنولوجيـــا  فـــي األزمــاتجــياًل مـــن الطمبــة  ـــادرًا عمــى حـــل 

 . (3 لتحصيل العموم
  :(0 ن دم بعض تطبي ات استخدام تكنولوجيا التعميم في التدريس والتعميم كما يمي  أنومن ىنا يمكن لنا 

 
 
 

ن بعيــــدة عــــ أمــــاكنالتعمــــيم والــــتعمم عــــن ُبعــــد / حيــــث يمكــــن لمطــــالب تم ــــي الخــــدمات التعميميــــة فــــي  - أ
 المؤسسات التي ت دم الخدمة . 

التعمم التعاوني : حيث يمكن المجموعـة مـن الطـالب التعـاون النجـاز ميـام تعمميـة محـددة مـن خـالل  - ب
 االتصال بشبكة المعمومات الدولية   االنترنيت (. 

                                                 
 .   02د ص 6222د ال اىرة د مركز الكتاب لمنشر د  0د طالتربية الرياضية  تكنولوجيا التعميم فيعبد الحميد شرف :   (0 
 .  008د ص 0220د ال اىرة د مطابع جامعة حموان د توظيف تكنولوجيا المعمومات فتح الباب عبد الحميم :   (6  
 .   622د ص 6200د دار الضياء لمطباعة د د النجف االشرف  التعمم والتعميم في التربية البدنية والرياضيةمحمود داود الربيعي :  (3 
 .   20د ص 6200د ال اىرة د عالم المعرفة د  الث افة العربية وعصر المعموماتنبيل عمي :   (0 
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حيث ت دم الخدمات التعميمية لمطالب د ويتفاعمون معيا وفـق ظـروفيم ومعـدل التعمم غير المتزامن :  - ت 
 خاطرىم الذاتي . 

 
 الوسا ط التعميمية :  6-0-6

نحن نعيش عصرًا يطمق عميو عصر االنفجار المعرفي . فمكي يمكننا االستفادة من ىذه المعـارف يجـب عمينـا 
 إنىــذه المعــارف بســرعة حتــى ال يضــيع فكــر وال تيمــل معمومــة د واعت ــد  إدراكالبحــث عــن وســا ل تمكننــا مــن 

ىذه الوسا ط تزيد من فاعمية وكفاءة العممية التعميمية  إنط المتعددة التعميمية د حيث سبيمنا في ىذا ىو الوسا 
 .  (0 في مجاالتيا العديدة

نفــرق بـــين الوســا ط التعميميــة والوســـا ط المتعــددة . فالوســا ط التعميميــة ىـــي عبــارة عــن وســـا ل  أنوىنــا يجــب 
التعميميــة د و ــد جــاءت ىــذه التســمية  األجيــزةصــاحبة بم أومــواد تعميميــة يمكــن اســتخداميا بمفردىــا  أوتعميميــة 

تمـامالمعمومـات  إلكسـابونتيجة لوجودىا كوسيط بين التدريسي والطالـب  عمميـة االتصـال بينيمـا . وفـي حالـة  وا 
استخدام ىذه الوسا ط التعميمية في شكل نظام متكامل تتفاعل مع بعضيا لتح يق ىدف محدد لبرناما تعميمـي 

ددة د وىذه الوسـا ط ىـي ال ـادرة عمـى مواجيـة التطـور الحـادث فـي العمميـة التعميميـة سـواء وسا ط متع أصبحت
 . (6 أجيزتيا أوكان ىذا التطور في موادىا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدراسات المشابية :  6-6
 دراسة ماىر احمد عمي :  6-6-0

 ( عمى تعمم الوثب العالي بطري ة فوسيري  وأثرهالعنوان :   التعميم المبرما 
 :   إلى: ىدفت الدراسة  األىداف

                                                 
 .   006د ص 0222ل اىرة د مركز الكتاب لمنشر د تكنولوجيا التعميم د ا مصطفى عبد السميع محمد : (0 

 .   82د ص 6200د النجف االشرف د  0د طم الحركي مختارات في التعمعبد زيد :  ناىده  (6 
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 اثر استخدام التعميم المبرما في تعمم الوثب العالي بطري ة فوسيري .  - 
 :  اإلجراءات

ضــابطة واثنــين تجــريبيتين د وعمــى عينــة  إحــداىماالمــنيا التجريبــي بأســموب الــثالث مجــاميع  وناســتخدم البــاحث
 إن إلـىنتـا ا  أشـارت( طالبـًا . ول ـد 22اضـية بمـع عـددىم  عشوا ية من طمبة الصف الثـاني بكميـة التربيـة الري

رشادالتعميم المبرما تحت توجيو  من التعمم المبرما ف ط   تعمـم ذاتـي ( ومـن الطري ـة الت ميديـة  أفضلالمعمم  وا 
 التي تعتمد عمى الشرح وعرض النموذج . 

 
جراءاتومنيجية البحث  -3  الميدانية :  وا 
 منيا البحث :  3-0
 البـاحثونوطبيعـة المشـكمة د عميـو اسـتخدم  يـتالءماختيـار مـنيا  إلـىيع البحوث تمجأ في حل مشكالتيا جم إن

( 0المـنيا التجريبــي   وبتصــميم المجمــوعتين المتكــاف تين ( لمال مـة وطبيعــة المشــكمة المــراد حميــا د والجــدول  
 يبين التصميم التجريبي لمبحث . 

 (0الجدول  
 البحث   الضابطة والتجريبية (يبين تصميم عمل مجموعتي 

  ألبعدياالختبار  المتػير المست ل  االختبار ال بمي  المجموعة 
 لفعالية الوثب الطويل األداءمستوى      المتبعة من  بل المدرسالتعمم بالطري ة  لفعالية الوثب الطويل  األداءمستوى  الضابطة 
 لفعالية الوثب الطويل األداءمستوى  التعمم عن ُبعد  لفعالية الوثب الطويل األداءمستوى  التجريبية 

 
 مجتمع وعينة البحث :  3-6

 جامعة بابل د ولمعام الدراسي –في كمية التربية الرياضية  األولىتحدد مجتمع البحث لطالب المرحمة 
( طالــــب  02( طالـــب . اختيــــرت عينــــة مـــن ذلــــك المجتمـــع وبوا ــــع  82( والبـــالع عــــددىم   6202-6200  

( طالـب المجموعـة الضـابطة 62مجمـوعتين د   إلـىبت سيميم  الباحثون امة  إذبالطري ة العشوا ية المنتظمة د 
التجــانس والتكــافؤ بــين مجمــوعتين البحــث فــي متػيــر    البــاحثون( طالــب المجموعــة التجريبيــة . اجــري 62و  

 ( يبين ذلك.6لفعالية الوثب الطويل ( والجدول   األداءمستوى 
 

 (6الجدول  
 األداءيبين تجانس وتكافؤ عينة البحث في متػير 

  اإلحصا يةالمؤشرات 
 المتػير 

الداللة  (T يمة    (F يمة    المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
المحسو  ع -س ع _س  اإلحصا ية

 بة
 الجدولية المحسوبة الجدولية

ـــــــــــــة  أداءمســـــــــــــتوى  فعالي
 الوثب الطويل 

 غير معنوي 6.25 0.68 0.83 0.03 2.80 0.52 2.22 5
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 ( .  2.25( وتحت مستوى داللة    02د  02( عند درجة حرية    F*  يمة    
 ( 2.25( وتحت مستوى داللة   38( عند درجة حرية   T*  يمة   

ليـا ( لمتكـافؤ  ـد جـاءت اصـػر مـن ال يمـة الجدوليـة  T( لمتجانس و يمة    F يمة    إند  أعالهيشير الجدول 
 وىذا مما يدل عمى تجانس العينة وتكافؤىا . 

 
 المستخدمة في البحث :  واألجيزة األدوات 3-3
 ( صينية الصنع .  P4حاسبة    -
 شبكة المعمومات   االنترنيت ( .  -
 ( . 8( عدد   Princoنوع    CD أ راص -
 م ( .  0م ياس رسم بطول    -
 ( . 0صور / ثا ( عدد   60  ( ذات تردد  Sonyكاميرا فيديو نوع    -
 ( ( . 0  ينظر ممحق   األداءاستمارة ت ييم  -
 
 البحث الميدانية :  إجراءات 3-0

 د منيا :  إجراءاتبعدة  الباحثون ام 
  -شروط اختيار العينة : منيا : -0

  . لم يسبق لمعينة تعمم الفعالية  يد البحث 
 ز كمبيوتر في المنزل مع متطمبات االتصـال باالنترنيـت المجموعة التجريبية جيا أفراديمتمك جميع  أن

 . 
اشتمل عمى شرح مفصل لمخطـوات  إذ(  Moodleبناء برناما تعميمي لفعالية الوثب الطويل وفق نظام    -6

 الشا عة لفعالية الوثب الطويل  واألخطاءالتعميمية والخطوات الفنية 
 ( .6  ينظر ممحق  

بشـــرح تفاصـــيل  البـــاحثون ـــام  إذ( د  Moodleجريبيـــة عمـــى اســـتخدام نظـــام   المجموعـــة الت أفـــرادتـــدريب  -3
 استخدام ىذا النظام وكيفية التعامل معو . 

فـــي الســـاعة  5/06/6202االختبـــار ال بمـــي : اجـــري االختبـــار ال بمـــي فـــي يـــوم االثنـــين المصـــادف  إجـــراء -0
تصوير فديو نـوع    آلة الباحثوناستخدم  إذد التاسعة صباحًا عمى ممعب كمية التربية الرياضية د جامعة بابل 

Sony  األيمـنصورة / ثا د موضوعة عمى حامل ثالثي يبتعد عن منتصف مجال اال تراب  60( ذات سرعة 
( عمـــى مجموعـــة مـــن  CDبتوزيـــع    البـــاحثونم ( . بعـــد ذلـــك  ـــام  0.25   وبارتفـــاعم (  05.32بمســـافة   

 .  األداءد لػرض ت ييم  ( (3الخبراء والمختصين   ينظر ممحق  
 وضع البرناما التعميمي في العنوان المحدد لمباحث عمى المو ع االلكتروني لمجامعة .  -5
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 أسبوع( في نفس التو يت خالل  المتبع من  بل المدرسالبدء في تطبيق كال النظامين   التعمم عن ُبعد د  -2 
البرناما التعميمي  إتاحةم د حيث تم  02/0/6200ولػاية  05/06/6202واحد د حيث ابتدأ التطبيق بتاريخ 

 إذالذي تم فيو التدريس الت ميدي لممجموعة الضابطة د  األسبوععبر االنترنيت لممجموعة التجريبية خالل نفس 
البرنــاما التعميمــي  إنوذلــك وف ــا لمجــدول الدراســي . عممــًا  – واألربعــاءالمحاضــرتين يــومي االثنــين تــم تــدريس 

 .  أسبوععدد الوحدات   ثمانية ( وحدتين كل  أصبحتشير واحد د أي  استمرت لمدة
عمــى عينــة  ألبعــدياالختبــار  إجــراء: بعــد االنتيــاء مــن ثمــان وحــدات تعميميــة تــم  ألبعــدياالختبــار  إجــراء -2

عمــى تيي ــة الظــروف نفســيا لالختبــار مــن ناحيــة الزمـــان  البــاحثونحــرص  إذد  02/0/6200البحــث بتــاريخ 
 .  30/0/6200بتاريخ  ألبعدي. وبعد ذلك تم اخذ ال ياس الثاني في االختبار والمكان 

 
 :  اإلحصا يةالوسا ل  3-5

  :(0  اآلتية اإلحصا يةالوسا ل  الباحثوناستخدم 
 الوسط الحسابي .  -
 االنحراف المعياري . -
 ( متناظرة .  Tاختبار    -
 ( مست مة .  Tاختبار    -
 ( لمتجانس .  Fاختبار    -

 
 
 
 
 
 
 النتا ا د عرضيا د تحميميا د منا شتيا :  -0
ـــتعمم عـــن بعـــد  أســـموب باســـتخدامعـــرض وتحميـــل ومنا شـــة نتـــا ا تـــأثير البرنـــاما التعميمـــي  0-0  واألســـموبال

 عينة البحث بمجموعتييا  أفرادالت ميدي   المحاضرة ( في تعمم فعالية الوثب الطويل لدى 
   الضابطة والتجريبية ( . 

 (3الجدول  
بعدي ( في متػير  –( ولكال المجموعتين لالختبار    بمي  Tالحسابية واالنحرافات المعيارية و يمة    األوساط أ ياميبين 

 لفعالية الوثب الطويل األداءمستوى 
                                                 

د مؤسســة الــوراق لمنشــر والتوزيــع د عمــان د  0د ط فــي مجــاالت البحــوث التربــوي اإلحصــا ية األســاليبمحمــد جاســم الياســري د مــروان عبــد المجيــد :  (0 
 .   032د ص 6220
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  اإلحصا يةلمؤشرات ا 
 المجموعة 

( T يمة   بعدي  بمي
 المحسوبة 

( T يمة  
 الجدولية 

الداللة 
 ع -س ع -س  اإلحصا ية

 معنوي 6.00 2 2.25 2 2.22 5 الضابطة 
 معنوي 8.60 2.55 2.8 2.80 0.52 التجريبية 
 ( . 2.25( ومستوى داللة   02( عند درجة حرية  6.00( الجدولية تبمع    T*  يمة   

كمتا المجموعتين   الضابطة والتجريبية (  د  إن( د نجد 3عمى ما جاء في الجدول  عند تسميط الضوء 
التعمم  أسموب باستخدامفروق بين نتا ا االختبار   ال بمي والبعدي ( د ولبيان تأثير البرناما التعميمي  يرتأظ

 اختبار  الستخدام الباحثون.  ام  المحاضرة وأسموبعن بُعد 
 T  . جاءت  يمة    إذ( لمعينات المتناظرةT    اكبر من ( عمى التوالي  8.60د  2( المحسوبة والبالػة
( د وىذا يدل عمى وجود  2.25( ومستوى داللة   02( عند درجة حرية   6.00   يمة الجدولية البالػةال 

فروق معنوية بين نتا ا االختبار   ال بمي والبعدي ( . أي ىناك تأثير واضح وح ي ي لمبرناما التعميمي 
عالية الوثب الطويل لطالب كمية في تعمم ف المتبع من  بل المدرس واألسموبالتعمم عن ُبعد  أسموبباستخدام 

 التربية الرياضية . 
العممية  األسسبرمجة واستمرارية العممية التدريسية وفق  إلىالسبب في ظيور تمك النتا ا  الباحثونويعزو 

ت دم واضح  إحراز إلىبالنتيجة النيا ية  أدىومواكبة الطالب لجميع مجريات التجربة وتفاعميم معيا كل ذلك 
 لفعالية الوثب الطويل .  أدا يمفي مستوى 

 
 
 
 
 
 
 
 
التعمم عن ُبعد  أسموبعرض وتحميل ومنا شة نتا ا الفرق في التأثير البرناما التعميمي باستخدام  0-6

 عينة البحث .  أفراد( في تعمم فعالية الوثب الطويل لدى  المحاضرةالت ميدي    األسموب
 (0الجدول  
 األولين في ال ياس البعدي يبين داللة الفروق بين المجموعت

 المجموعة                   
 المتػير

( T يمة   التجريبية الضابطة
 المحسوبة 

( T يمة  
 الجدولية 

الداللة 
 ع -س ع -س  اإلحصا ية

2.5 2.8 2.25 2 الطالب بفعالية الوثب الطويل  أداءمستوى 
5 

 غير معنوي 0.22 0.62
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 (5الجدول  

 الثاني ألبعديروق بين المجموعتين في ال ياس يبين داللة الف
 المجموعة                   

 المتػير
( T يمة   التجريبية الضابطة

 المحسوبة 
( T يمة  

 الجدولية 
الداللة 
 ع -س ع -س  اإلحصا ية

الطـــالب بفعاليـــة الوثـــب  أداءمســـتوى 
 الطويل 

5.52 2.08 2.20 2.2
8 

 معنوي 0.22 3.38

الطمبـــة بفعاليـــة الوثــــب الطويـــل بـــين كــــال  أداء( عـــدم وجــــود فـــروق فـــي مســــتوى 0نتــــا ا الجـــدول  مـــن  بـــينيت
 إلــىالســبب فــي ذلــك  البــاحثوند ويعــزو  األول ألبعــديالمجمــوعتين   الضــابطة والتجريبيــة ( وذلــك فــي ال يــاس 

 إلىتين فان ذلك يشير كال المجموع أفرادتكافؤ  إلى إضافةاستخدام نفس الخطوات التعميمية لكال المجموعتين 
المــتعمم  إليــوالمــتعمم لــنفس المسـتوى الــذي يصــل  أداءالوصــول بمســتوى  إلـىالــتعمم عــن ُبعــد يــؤدي اسـتخدام  إن

 من خالل المحاضرة . 
ـــا ا الجـــدول   ـــين( يت5وبمالحظـــة نت ـــرادتفـــوق  ب ـــة أف ـــى المجموعـــة  المجموعـــة التجريبي   الـــتعمم عـــن بعـــد ( عم
 ألبعــديالمحاضــرة ( فــي مســتوى الطمبـة بفعاليــة الوثــب الطويــل وذلــك فــي ال يــاس الضـابطة   الــتعمم مــن خــالل 

مـن الممارسـة الحركيـة لفعاليـة الوثـب  أسـبوعينكال المجموعتين فترة زمنيـة لمـدة  أفرادالثاني والذي تم بعد منح 
 أنالتــي يمكــن االيجابيــات  إلــىد ويشــير ذلــك التفــق لممجموعــة التجريبيــة  األداءالطويــل بيــدف تطــوير مســتوى 

الممارســة الحركيــة فــي  إن إلـىالسـبب فــي ذلــك  البــاحثونيجنييـا المــتعمم مــن اسـتخدام الــتعمم عــن ُبعـد د ويعــزو 
ــتعمم عــن ُبعــد  ــد وفــرت عــدة عوامــل ايجابيــة زادت مــن فاعميــة الممارســة الحركيــة  أســموبظــروف اســتخدام  ال

فـي أي و ـت كممـا  لـألداءالنمـوذج المر ـي  إلـىالرجـوع  لمفعالية المتعممة د ففي الـتعمم عـن ُبعـد يسـتطيع المـتعمم
فـي تعمـم مثـل ىكـذا  أىميتيـاالدراسـات  أثبتـتدعت الحاجة لذلك مما يوفر العمق في معالجـة المعمومـات والتـي 

الــــتعمم مــــن خــــالل المحاضــــرة عمــــى ذاكرتــــو لمحصــــول عمــــى  أســــموبفعاليــــات د فــــي حــــين يعتمــــد المــــتعمم فــــي 
 .  األداءن المعمومات المتطمبة لتحسي

 
 
 
 االستنتاجات والتوصيات :  -5
 االستنتاجات :  5-0

لمطـالب بفعاليـة الوثـب الطويـل ولكـال المجمـوعتين   الضـابطة  األداءىناك تطور حاصل فـي مسـتوى  .0
 والتجريبية ( . 

فـي تطـوير مسـتوى   المتبـع مـن  بـل المـدرس واألسـموبالتعمم عن ُبعـد  أسموبظيرت فروق في تأثير  .6
 لطمبة بفعالية الوثب الطويل ولصالح المجموعة التجريبية ا أداء
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   التعمم عن ُبعد ( .     
 
 التوصيات :  5-6

لمتأكد من صالحية استخدام التعميم عن  أخرىدراسات مشابية عمى فعاليات وميارات رياضية  إجراء -0
 ُبعد مع طالب كمية التربية الرياضية .

 الرياضية .  األنشطةعاليات والميارات الرياضية لمختمف كتروني مت ن لتعمم الفمحتوى ال إعداد -6
ــم الفعاليــات والميــارات لمــا لــُو  أســموبتطبيــق  -3 فــي خدمــة ســوق العمــل  أىميــةالــتعمم عــن ُبعــد فــي تعم

 .  أفضلالعرا ي من خالل ظيور مخرجات بشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
د ال ـاىرة د مركـز الكتـاب لمنشـر د  0د طضـية تكنولوجيـا التعمـيم فـي التربيـة الرياعبد الحميد شـرف :  -0

6222 . 
 . 0220د ال اىرة د مطابع جامعة حموان د توظيف تكنولوجيا المعمومات فتح الباب عبد الحميم :  -6
 . 6200د النجف االشرف د  0د طمختارات في التعمم الحركي عبد زيد :  ناىده -3
 . 6200ة د عالم المعرفة د د ال اىر  الث افة العربية وعصر المعموماتنبيل عمي :  -0
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د النجـف االشـرف د دار الضـياء  الـتعمم والتعمـيم فـي التربيـة البدنيـة والرياضـيةمحمود داود الربيعي :  -5 
 . 6200لمطباعة د 

 .  0222ل اىرة د مركز الكتاب لمنشر د تكنولوجيا التعميم د ا مصطفى عبد السميع محمد : -2
د  فــي مجــاالت البحــوث التربــوي اإلحصــا ية األســاليب: محمــد جاســم الياســري د مــروان عبــد المجيــد  -2

 . 6220د مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع د عمان د  0ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 مالحظة : اعتمدت من  بل الباحثين من رسالة ماجستير لمطالب ماىر عبد هللا سممان

 (0ممحق  
 األداءيوضح استمارة ت ييم 

 لالختبار ال بمي والبعدي الفعالية أ سامدرجات 
لثالث وا ةالت ريبيدرجة مرحمة الركضة  الطالب 

  األخيرةخطوات 
 درجة مرحمة النيوض 

3 
درجة مرحمة 
 الطيران 

 المجموع 
02  
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 (6ممحق  
 الخبراء والمختصين أسماءيوضح 

 مكان العمل  االختصاص الد يق  الم ب العممي  اسم الخبير  ت
 كمية التربية الرياضية يدانساحة وم –تدريب  مساعد أستاذ رحيم رويح  0

 جامعة ال ادسية
 كمية التربية الرياضية ساحة وميدان –عمم النفس  مدرس محمد نعمة حسن  6

 جامعة بابل
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 كمية التربية الرياضية ساحة وميدان –تدريب  مدرس حيدر فميح حسن  3 
 جامعة بابل

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


