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  ملخص
رمج      التعرف على  هدفت الدراسة إلى    اثر التدريس بالحقيبة التعليمية المبرمجة والكتيب المب

 لطالب آلية التربية    لمهارة اإلرسال بالوثب في الكرة الطائرة      رفيفي التعلم الذاتي الحرآي والمع    
ي      .الرياضية في الجامعة األردنية    نهج التجريب ة     ،  استخدم الباحث الم ى عين وأجريت الدراسة عل

ة الرياضية في       طالب في تخصص الكرة الطائرة المتقدمة) ١٥(مكونة من   ة التربي ة آلي  من طلب
ة ة األردني سموا إ، الجامع ة   وق ة التعليمي دريس بالحقيب تخدمت الت داهما اس وعتين إح ى مجم ل

دريس الكتيب) ٧(المبرمجة وعددهم  رمج وعددهمطالب وألخرى استخدمت الت ) ٨( من  المب
ت  وآل مجموعة   ،  طالبًا ا           اس سي الخاص به نمط التدري سية في          خدمت ال ة وحدات تدري ع ثالث بواق

سية   دقيقة في الوحدة ال   ) ٤٥(األسبوع الواحد بزمن     دة   تدري ابيع ) ٤(الواحدة ولم د معالجة     .أس وبع
اس                     صالح القي ي والبعدي ول ين القياسيين القبل البيانات إحصائًيا تبيَن وجود فروق دالة إحصائًيا ب
ذاتي                    تعلم ال ة المبرمجة في ال ة التعليمي دريس بالحقيب ي استخدمت الت البعدي ألفراد المجموعة الت

ا ، بالوثب بالكرة الطائرةالحرآي والمعرفي لمهارة اإلرسال   ة      وآم روق دال ى ف ائج إل  أشارت النت
صالح البعدي        ي والبعدي ول اس القبل ين القي ي استخدمت الكتيب    إحصائيًا ب راد المجموعة الت ألف

الكرة الطائرة                 ارة اإلرسال بالوثب ب أشارت  و.  المبرمج في التعلم الذاتي الحرآي والمعرفي لمه
 التي استخدمت   لى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح أفراد المجموعة       البيانات اإلحصائية البعدية إ   

ة  ة المبرمج ة التعليمي دريس بالحقيب ة  الت راد المجموع ع أف ة م دريس   بالمقارن تخدمت الت ي اس الت
الكرة الطائرة     لمهارة اإلرسال  الكتيب المبرمج في التعلم الذاتي الحرآي والمعرفي       م  ،   بالوثب ب ول

ار المعرف   ر الداللة اإلحصائي تش ر االختب وعتين     إلى فروق في متغي راد المجم ين أف انوني ب . ي الق
ث  ي الباح تخدامويوص ي  اس ذاتي الحرآ تعلم ال ي ال ة ف ة المبرمج ة التعليمي دريس بالحقيب  الت

ائرة  الكرة الط ب ب ال بالوث ارة اإلرس ي لمه ة  والمعرف ي الجامع ة الرياضية ف ة التربي  لطالب آلي
  .األردنية
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of teaching 
using instruction package and software booklet on kinetic and cognitive 
self-learning jump server in volleyball for the students of faculty of 
physical education at the University of Jordan, the experimental 
approach was used. Fifteen students (of advanced volleyball course) were 
divided into two groups, the first consisted of 7 students and used the 
instruction package learning while the other consisted of (8) and utilized 
the software booklet. The self-learning program was applied upon the 
two groups for 4 weeks (3 teaching units a week, 45 min each unit) given 
that each group kept on using its own teaching style. After data analysis, 
it was revealed that there were significant differences between the pre 
and post tests in each group (the group which used instruction package 
and the group which used the software booklet). When companying the 
two groups in the post test of kinetics self learning test it was revealed 
significant differences in favor of the group which used the instruction 
package while no significant differences were observed in the cognitive 
post test between the two groups. It was recommended to use the 
instruction package in teaching kinetic and cognitive skills self-learning 
in jump serve in volleyball for the students of faculty of physical 
education at the University of Jordan.  

  
  مقدمة الدراسة

 تكنولوجية وخصوصًا في مجال بناء مؤسساتها التربوية على أسسكثير من الدول لالسعت 
بما يضمن اتزان شخصيات الفرد وتربوية  في العملية ال نوعية التعلمبهدف تحسينلتدريس ا

لذلك قامت المؤسسات ،  منهجية سليمةمبنية على أسسالمستقبلية ال في حياتهوزيادة عطائه 
لمعلم  خدمة لتزويد مختبراتها بالوسائل التكنولوجية آعامل مساهم في العملية التدريسيةب

  . والطالب

 تجهيز المادة الدراسية بأشكالها ونماذجها المختلفة     تفريد التعليم و   ساهم التعلم البرمجي في   يو
ث  شيرحي شف مي    ت ب ليك ردي للطال تعلم الف ة ال ى أهمي ة إل ة الحديث ات التربوي ه  االتجاه ول

ة   البرمجية ضرورة ال يمكن تجاهلها في  أصبحت ال بل    واستعداداته وقدراته الذاتية   تدريس التربي
ة              م والمعرف ساب العل ا   ،  الرياضية إلعداد جيٍل متزٍن يعتمد على ذاتِه في اآت ر من      توآم طرق آثي

اء  ذا المجال    العلم نهم  في ه  )Adams, S, 2000, P134( وآدم )٣٥ص، ١٩٩٨، مرعي ( :م
ذي يجعل الطالب                       إلى ذاتي ال تعلم ال ى استخدام ال ل إل  أن االتجاه المعاصر في طرق التدريس يمي
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ي     العملية التعليمية ويتيح له فرصة      محور ا  سايح ( ويضيف ،  ملتمكن من أساسيات التعل ، ٢٠٠٩،  ال
ا                ن تطور العملية التعليمية    إلى أ  )٢٢ص شطة تكنولوجي ع أن املة في جمي تم من خالل نهضة ش  ي
   . في جميع مراحل التعليمم ووسائلها المتعددةالتعلي

دراتهم                     ا يتناسب مع ق ذه وبم ه ولتالمي ة ل ة خدم اجح أن يوظف البرمجي م الن ويستطيع المعل
ذ                            ا يضمن تنفي ة بم ة تناسب مع الطلب اج بطريق أن يحفظ المنه م ب ساعد المعل ة وي العقلية والعمري

ددة لل      حيث  ،  درس التربية الرياضية   شكل           توجد اشكال متع دريس ب ستخدم في مجال الت ة ت برمجي
تخدام         ة اس ى آيفي ب عل دريب الطال دفها ت اص وه شكل خ ية ب ة الرياض ال التربي ي مج ام وف ع

ا   ة ومنه ددة والحديث كالها المتع ات بأش ديا:البرمجي ال، الهيبرمي نص الفع ي، ال وتر التعليم ، الكمبي
  . والكتيب المبرمج، والحقائب التعليمية، شبكة المعلومات

ة والكتيب   جباستخدام الحقيبة التعليمية المبرم    الذاتي    توظيف األسلوب  تتطرق الدراسة إلى  و
  : في العملية التعليميةجمالمبر

  المبرمجةالحقائب التعليمية  :أوال

ة    تعد الحقيبة التعليمية إحدى نماذج التعلم الفردي      ة الحديث وهي ضمن المداخالت التكنولوجي
لكن استخدامها    الطالب في الميدان التربوي بالرغم من تواجدها القديم      في التدريس لتخدم المعلم و    

ائعًا      الطرِق   لم يكن ش شير آل من       و،  مجة المبرب صفار (ي ديوان (،  )٦ص،  ١٩٩٨،  ال ، ٢٠٠٦،  ال
وقد ظهرت في عدة  ، أن أول ظهور للحقائب التعليمية بأساليب تقليدية في بداية الستينات )٣٠ص

   :مراحل

  المرحلة األولى

 وهي عبارة عن صناديق تحوي مواد تعليمية Discovery Boxes)(ناديق االآتشاف ص
محتوياتها من وتتكون ، تويات الصندوق حولهاتخدم موضوعًا معينًا أو فكرة تتمرآز جميع مح

  .معلومات وخرائط تحليلية

  المرحلة الثانية

يمية متنوعة هي عبارة عن صناديق تحوي مواد تعل): Match Units( وحدات التقابل
، األشرطة السمعية، الصور واألفالم الثابتة والمتحرآة: االستخدامات ومتعددة األهداف مثل

  .الخ.. ، والنماذج والمواد األولية، واأللعاب التربوية المسلية

احد من وحدات التقابل هدفت إلى جزء و) Instruction Packages (:لحقائب التعليميةا
 عن وهي عبارة، )تفريد التعليم(طا من أنماط التعلم الفردي أو ما يعرف التي تمثل نمالرئيسية، 

والترآيز على ، ومراعاة الفروق الفردية، تعلميتم الترآيز فيه على الم، نظام متكامل للتعلم الذاتي
وتطبيق وسائل متنوعة يختار منها الطالب ما يكون ، تعليمية والسلوآية واالختباراتاألهداف ال
  .ال خالل عملية التعلمنشطا وفعا
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بأنها وسيلة في التعلم الذاتي تهدف إلى تنظيم المادة التعليمية " وُتعّرف الحقائب التعليمية
وآما ، )١٥ص، ١٩٩٩، الكندي(، "ف التدريسبوسائل متعددة تقود الطالب إلى تحقيق أهدا

وتطرح ، ليةبأنها صبغة جديدة في التعلم تحقق الشمو) "Derek, 1981, p6(ديرك يعرفها 
وتحقق التعاون في عمل ، البدائل في الوسائل المستخدمة وتزود الطلبة بالتغذية الراجعة الفورية

  ".المجموعات

صفحة العنوان وفكرة عامة عن الحقيبة : قائب التعليمية على عدة مكوناتتشتمل الحو
تحتويها الحقيبة التعليمية  والبدائل التي القبلي واألنشطة السلوآية واالختبارالتعليمية واألهداف 

  ).١٤٢ص، ٢٠٠١، وآخرون، زغلول(، نموذج تصحيح اإلجاباتالذاتي ودليل برنامج التقويم و

بالبرنامج لها وتبدأ تتميز الحقيبة التعليمية بعدة فوائد إذ أنها تحقق أهداف تعليمية مخطط 
لشعور بالخوف والخجل حسب مستوى التعلم وتراعي الفروق التعليمية بين التالميذ وتحد من ا

تزودهم بالتغذية الراجعة لشعور بالمسؤولية ووتحقق مبدأ التعاون بين الطلبة والمدرس وا
  ).١٥ص، ١٩٩٨( الصفار، الفورية

االستعانة بمثل هذه التقنيات من متطلبات التعليم والنظر إلى أنها من أسس الممارسة بحيث 
قدر المستطاع لتطوير  من استراتيجيات التدريس يكون المعلم قادرًا على تنفيذ مجموعة آبيرة

  .)Makasci, K, 2000, P240( ماآسك، )٥٠ص ، ٢٠٠٣، بيلي( عملية التعلم

  )وفقًا للبرنامج الخطي(  بالرسومات المتسلسلةالكتيب المبرمج :ثانيًا

تعلم من       عليمي مبرمج باستخدام الكمبيوتر     هو عبارة عن أسلوب ت     يهدف إلى تحقيق عملية ال
ل     رمج       ،  وبخالل العرض بأس د الكتيب المب ذاتي في       ويعتم ى األسلوب ال دريس و   عل  توصيل    الت

اً  طالبلالمعلومة ل  ى إدارة الوقت التعليمي وخصوصًا إذا آانت ا         ،   ذاتي ساعد عل ارات ذات  وي لمه
  ).٥٩١ص، ٢٠٠٧، حسين(، تطبيقيطابع تدريسي نظري 

درج   يعمل   :أما البرنامج الخطي  و ا              من إطار إ     على الت ى الصعب آم سيط إل ى آخر من الب ل
   .متعددةيقوم التلميذ فيه باختيار االستجابة المطلوبة من بين احتماالت 

يتألف من مجموعة من األطر ويتكون آل إطار من خطوات                وهو أسلوب تعليمي برمجي     
ة التلمي              ذ صغيرة تبدأ من األعمال البسيطة السهلة وتتدرج في صعوبتها بعد ذلك ومن خالل معرف

ى                   الي استجابته الصحيحة وعل ا يعزز بالت لألخطاء التي يقع فيها يستطيع أن يقوم بتصحيحها مم
  .)٧٠ص، ٢٠٠١، زغلول(ضمن مثيرًا واستجابة وتعزيزا ذلك فإن آل إطار يت

د من   يعتقد   دان    مدرس ال العدي ة الرياضية      ين في مي رة الطائرة       ب  التربي ارات الك ع مه أن جمي
سية من          تدرس بنفس الطريقة واال    صها تدري ا خصائ ارة له سلوب ولكن الحقيقة تؤآد بأن لكل  مه

ستخدمة    يلة الم لوب والوس ة واالس ث الطريق د ، حي ال وتع ارة اإلرس رة   مه ي الك ب ف ة اللع  بداي
واع      و، الطائرة ونجاحه يعني استمرارية اللعب والتقدم نحو الفوز    ين ان ر من الالعب ستخدم الكثي  ي

ذو    ددة لإلرسال وخصوصا ل ساحق     متع ل اإلرسال بالوثب ال ة مث ستويات العالي وتر، ي الم ، والفل
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ى           ) ٣٤ص،  ٢٠٠٤(حيث يشير حسانيين     ،  والمتموج االمريكي  اج إل ارة اإلرسال تحت ى أن مه إل
ذها ة تنفي ي لحظ ان آل د ، إتق دة(ويؤآ و احم ال ) ٣ص، ٢٠٠٤، اب ارة اإلرس تخدام مه ى أن اس إل

س ومساعدة الفريق على أن يمسك زمام المبادرة في    القوي يؤدي إلى ضعف فاعلية الهجوم المناف      
  . المباراة وآذلك تسجيل نقطة مباشرة من أجل الفوز

  
  مشكلة الدراسة

ات   وء المعطي ي ض ب ف شيط دور الطال سية لتن اط التدري ة األوس اليب الذاتي ت األس دخل
ددة م     ،   الحديثة التكنولوجية وجي بالوسائط المتع ذاتي التكنول يم ال شفافات الكتيب    ويتميز التعل ل ال ث

  .وغيرها... العرض والمشاهدة ، المبرمج الحقيبة التعليمية البرمجية

 ذاتيًا في اآتساب المعلومات      وسائط لطلبته والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يوظف هذه ال        
وهذه حقيقة تؤآد وجود المعلم في محور العملية التربوية وعلى نقيض ما يتردد أن دور المعلم قد                 

  .تالشى بوجود أساليب التعلم الذاتي البرمجي

دان      ة الرياضية  وبرزت المشكلة بأن المدرسين في مي ى وسائل و    التربي اجون إل رامج   يحت ب
ذاتي  تكنولوجية تساعدهم في تعزيز العملية التدريسية      م   ال ى األغلب           ألنه ستخدمون عل وا ي ا زال  م

ومن وجهة نظر الباحث أن لكل أسلوب    ، يداناألساليب التقليدية ويعتقدون إنها هي األمثل في الم       
  . العقليةهقدرات و العمريةهومراحلخصائصه ومميزاته 

ز المدرس       أما المشكلة الثانية التي الحظها الباحث        اذج    في محاضراتهم    ينهو عدم تعزي  لنم
ة وع إليه  مهاري ب الرج ستطيع الطال وذج الحي  ي ة للنم ة وقريب ة حديث ائل تكنولوجي ت ا بوس  وق
   .ة وخصوصًا في تعليم مهارات صعبة مثل اإلرسال بالوثب في الكرة الطائرةالحاج

تعانة  و ن االس ائليمك درس       بالوس اب الم ال غي ي ح رات ف ة المحاض ة لتغطي  التعليمي
صص شغل آو، المتخ ذي ي درس ال ساعدة الم رذلك م ه غي ادة لكون ي األداء الم صص ف  متخ
اري ذه ، المه ساهم ه د ت ق ق ذا المنطل ن ه رةال وم ة ل فك شالبحثي ذه الم الكلحل ه ي مج رة  ة ف الك
     .الطائرة

ارة          باأختار ال لذلك   رة الطائرة مه اج الك ا         حث من منه   ذات مستوى عالي في التكنيك وهم
ا درجة    ، )المتموج (  بالوثب الفلوترواإلرسال، اإلرسال من أعلى بالوثب الساحق     ويتطلب أدائهم

 لتكون عامل مساعد في العملية      حديثةال اليب التدريسية لباحث باألس ولذلك فكر ا  ،  عالية من اإلتقان  
   .التعليمية

  أهمية الدراسة

   البحث فيأهميةتكمن 
 في ميدان الكرة  والكتيب المبرمجمبرمجةالتعرف على آيفية استخدام الحقيبة التعليمية ال 

  .الطائرة
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 الطائرة المعرفي بالكرة الحرآي و مقارنة األسلوبين في التحصيل.  
 في التعليم أسلوبين بين  من القالئل التي قارنتفي حدود علم الباحثو ةه الدراس هذتعد 

  .ي الذاتي في ميدان الكرة الطائرةالبرمج
 في التعليماألمثل األسلوبام دتعد هذه الدراسة رافدًا للمدرسين والطلبة في استخ .     
  

  أهداف الدراسة

  التعرف إلىتهدف هذه الدراسة 

 الحرآي والمعرفي لمهارة  الذاتيبة التعليمية المبرمجة في التعلم التدريس بالحقيأثر 
 .الكرة الطائرة بالفلوترو، اإلرسال بالوثب الساحق

 في لمهارة اإلرسال بالوثب الحرآي والمعر  الذاتيفي التعلم  بالكتيب المبرمج  التدريسأثر
 .الكرة الطائرةب في والفلوتر، الساحق

  في لمهارة اإلرسال الحرآي والمعر  الذاتيفي التعلم الطريقتينبالمقارنة بين أثر التدريس
 .الكرة الطائرةب والفلوتر، بالوثب الساحق

  
  فرضيات الدراسة

  لى التعرف على الفرضيات التاليةسعت الدراسة إ

  الحرآي والمعرفي لمهارة   الذاتيفي التعلم بة التعليمية المبرمجةي بالحقيؤثر التدريسال
لطالب آلية التربية الرياضية في الجامعة  الكرة الطائرةب الفلوترو،  الساحقالوثباإلرسال ب
 .األردنية

  الحرآي والمعرفي لمهارة اإلرسال   الذاتيفي التعلم يؤثر التدريس بالكتيب المبرمجال
لطالب آلية التربية الرياضية في الجامعة  الكرة الطائرةوالفلوتر ب، الوثب الساحقب

 . األردنية

 التدريس بالكتيب  من ايجابيا بدرجة أفضليبة التعليمية المبرمجةالحقب ثر التدريسيؤ ال 
وتر الفلو، الحرآي والمعرفي لمهارة اإلرسال بالوثب الساحق  الذاتيفي التعلم المبرمج

 .لطالب آلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية الكرة الطائرةب
  

  مصطلحات الدراسة

متسلسلة ومتتالية يتبعها المعلم  لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف هي خطوات  :التدريس
  .)٧٨ص، ٢٠٠٨، عبدالحكيم(، تعليمية تربوية محددة

ة متنوعة      ،  هو تعلم الفرد بنفسه مدفوعًا برغبته الذاتية      : التعلم الذاتي  متسلسٍل بمواقف تعليمي
  ).١٦٤ص، ٢٠٠٧، الخلف(، الآتساب المعلومات والمهارات المطلوبة
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 مادة تعليمية مبرمجة تحتوي معلومات معرفية        عن هي عبارة :  المبرمجة قائب التعليمية الح
ا الطالب                 د عليه ة يعتم ومهارية وقانونية بالكرة الطائرة مصاحبة للصوت والصورة ببدائل مختلف

  .)تعريف إجرائي(، في الحصول على المعلومة ذاتيًا

رمج ب المب رم   :الكتي ي مب لوب تعليم ن أس ارة ع و عب ى  ه دف إل وتر يه تخدام الكمبي ج باس
ا                           ة الطالب ذاتي د علي نظم يعتم سل م تعلم من خالل العرض بأسلوب خطي متسل ة ال  تحقيق عملي

  .)إجرائي(

ي  تعلم المعرف ا  : ال صيلة م ي ح ات  ه ب للمعلوم سبه الطال ال يكت ارتي اإلرس ب  بمه  بالوث
 ).إجرائي(، لمهارات قيد البحثالتي يقيسها االختبار النظري المعد لوالفلوتر بالوثب و، الساحق

سبه الطالب نتيجة        هو حصيلة : التعلم المهاري  ا يكت ارة اإلرسال من       التطبيقي   األداء  م لمه
  ).إجرائي(، والفلوتر بالوثب، الساحقأعلى بالوثب 

ساحق ب ال ال بالوث تخد  :اإلرس ال اس واع اإلرس ر أن د أآث ة  يع ائرة الحديث رة الط ي الك امًا ف
ضرو ة ال ؤدى بطريق القوة ي ز ب ال ويتمي ة اإلرس ن منطق ساحق م سرعةب ال ة ي وال ب عص لدرج

  . استقبال الكرة

وتر  ب الفل ال بالوث وج( أو اإلرس ن اإلر  :)المتم صنف م و ي ؤدى  ه ي ت ة الت االت الحديث س
ى مراآز اللعب                 بالوثب   ويعد أقل قوه من اإلرسال بالوثب الساحق ويتميز بسهولة توجيه الكرة إل

   .ر الكرة نحو ملعب الخصم بالتموج مما يصعب استقبالهاالمختلفة وآذلك تسي
  
   الدراسةمجاالت

  .٢٠٠٩-٢٠٠٨  للعام الدراسي الفصل األول:المجال الزماني

شري ال الب ة الرياضي طالب:المج ة التربي ة وة  آلي ة األردني ي الجامع سجلينف ساق الم  لم
  .متقدمةالكرة الطائرة 

  . في الجامعة األردنيةلرياضية صالة آلية التربية ا:المجال المكاني
  

  الدراسات السابقة

، يت في حقل الكرة الطائرةقام الباحث باإلطالع على العديد من الدراسات السابقة التي ُأجر
اإلرسال الفلوتر ، مهارة اإلرسال بالوثب الساحق إلى وفي حدود علمه لم يجد دراسات تطرقت

وجَد الباحث دراسات تطرقت إلى ، عضها البعض برمجية بنة دراساترأو مقا، بالكرة الطائرة
ثر الباحث على دراسات علم ي، يديةل التقباألساليب ا ومقارنته والكتيب المبرمجبة التعليميةالحقي

    .عملت على مقارنة األسلوبين قيد الدراسة

  ات المتعلقة بالحقائب المبرمجةالدراس

دراسة هدفت ) ,www.iraqacad.org/lib/mousel/khalid.htm  2003(أجرى داؤد 
ومن ، من السهل إلى الصعب(التعرف إلى أثر انتقال التعلم العمودي والعمودي المعكوس 
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المصحوب بالحقيبة التعليمية وبدونها على التحصيل المهاري لبعض ) الصعب إلى السهل
الدراسة وتكونت عينة ، وأستخدم الباحث المنهج التجريبي، المهارات األساسية بالكرة الطائرة

وقد أظهرت نتائج ، طالبًا في السنة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة الموصل) ٥٢(من 
الدراسة أن فاعلية استخدام الحقيبة التعليمية فضًال عن األسلوب التعليمي المستخدم العمودي 

 . الطائرةوالعمودي المعكوس حققا انتقاًال ايجابيًا في تعلم بعض المهارات األساسية بالكرة

التي هدفت التعرف إلى أثر استخدام الحقيبة التعليمية ) ٢٠٠٦( دراسة الديوان وآخرون
استخدمت الباحثة المنهج ، على مستوى تعلم بعض المهارات الهجومية بسالح الشيش للمبتدئات

مية وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الحقيبة التعلي، ) العبة١٢( التجريبي تمثلت عينة الدراسة من
  .ذات أثر ايجابي في تعلم بعض المهارات الهجومية في سالح الشيش

هدف الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام حقيبة تعليمية مبرمجة ) ٢٠٠٨(دراسة حسين 
ومقارنتها بالطريقة ، في التعلم المعرفي والمهاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة

طالبًا في مدارس روضة المعارف األهلية وزعوا على ) ٣٠(اسة من تكونت عينة الدر. التقليدية
 تعلمت بالطريقة –) الضابطة( المجموعة األولى -. طالبًا) ١٥(مجموعتين آل مجموعة 

 تعلمت بالطريقة الذاتية باستخدام الحقيبة التعليمية - )التجريبية( المجموعة الثانية -. التقليدية
إن الطريقتين أثرتا ايجابيًا : صائي توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةبعد التحليل اإلح. المبرمجة

وآذلك أظهرت ، )تحسن القياس البعدي مقارنة مع القبلي( في تعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال
النتائج أفضلية التعلم المعرفي والمهاري الذاتي لإلرسال واالستقبال باستخدام الحقيبة المبرمجة 

وأوصى الباحث باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة في التعلم . قة التقليديةمقارنة بالطري
  .المهاري والمعرفي الذاتي بالكرة الطائرة

دراسة هدفت إلى التعرف على فعالية استخدام الكتيب المبرمج ) ٢٠٠٢( يوسف أجرى
واستخدم ، يدي بالمقارنة مع األسلوب التقلعلى مستوى األداء للمهارات األساسية بالسباحة

 آلية التربية  فيالدارسينطالب من ) ٦٢(وتكونت عينة الدراسة من ، الباحث المنهج التجريبي
في عالجة اإلحصائية تبين أسلوبي التدريس ساهمان وبعد الم،  اإلسكندرية السنة األولى–البدنية 

وبعد ، جموعة لوحدهاتعلم مهارات السباحة بمقارنة القياس القبلي والبعدي ولصالح البعدي لكل م
المقارنة بين القياسات البعدية آانت أفضلية التحسن لصالح المجموعة التي استخدمت الكتيب 

  .المبرمج

دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير التعليم المبرمج باستخدام بعض ) ٢٠٠٢(ر أجرى صق
تخدم الباحث المنهج واس، )الكتيب المبرمج، الشفافات، التلفزيون التعليمي(الوسائط المرئية 

 وعددهم وتكونت عينة الدراسة من طالب الفرقة الثانية المتعلمين لمهارات التايكوندو، التجريبي
 تبين أن اإلحصائي وبعد المعالجة . بالتساويوقسموا على ثالثة مجموعات، طالبًا) ٤٥(

ساب مهارات المجموعة التي تعلمت باستخدام الشافيات هي األفضل بين المجموعتين في اآت
  .ومن ثم الكتيب المبرمج التعليمي، خدام التلفاز وتلتها المجموعة التي تعلمت باستالتايكوندو
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دراسة هدفت إلى التعرف على اثر برنامج تعليمي مقترح باستخدام ب) ٢٠٠٩(حسن قام 
حث استخدم البا،  متعدد الوسائط على تعلم مهارة القفز المتكور داخال على حصان القفزأسلوب

) ٤٠(طالبة لكل مجموعة أي ما مجموعة ) ٢٠(وتكونت عينة الدراسة من ، المنهج التجريبي
طالبًا وبعد التحليل اإلحصائي تبين أن األسلوب االعتيادي لم يحقق داللة إحصائية في متغيرات 

لتي وبيمنا آانت هناك داللة إحصائية للمجموعة ا، مهارة الجمباز المعرفية ومستوى أداء المهارة
وآما ، )شريط الفيديو التعليمي، الشفافات، الكتيب المبرمج(تعلمت باستخدام الوسائط المتعدد 

  .ي تعلم مهارة الجمبازتميزت المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة ف

رمج الخطي                    ) ١٩٩٩(قام موسى    أثير الكتيب المب ى مدى ت ى التعرف عل بدراسة هدفت إل
تقبال ، أسفل اإلرسال من    (رة الطائرة    في تعلم بعض مهارات الك     المتسلسلةالمزود بالصور    ، االس
ساحق ضرب ال صد، ال ائط ال ي، )ح نهج التجريب تخدم الباحث الم ن ، اس ة البحث م ت عين وتكون

سنة   ) ١٠٠( ن ال ب م ى طال ي األول وان     ف ة حل ية لجامع ة الرياض سم التربي م ق  ،  ق ى  ث سموا إل
رمج     الت( تجريبية   أحدهمامجموعتين بالتساوي    ة ( واألخرى  )دريس باستخدام الكتيب المب ، )تقليدي

ة         م           : وبعد التحليل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتي ًا في تعل ا ايجابي إن الطريقتين أثرت
ذلك أظهرت  وآ،  )تحسن القياس البعدي مقارنة مع القبلي     ( مهارة اإلعداد معرفيًا وقانونيًا ومهارياً    

ة      الكتيب المبرمج النتائج أفضلية استخدام     ة التقليدي ة بالطريق اري        مقارن تعلم المعرفي والمه  في ال
  .والقانوني لمهارة اإلعداد بالكرة الطائرة

دراسة هدفت ) Wilknson and Hillier, 1999, p202(آما أجرى ويلكنسون وهيلر 
استخدم و، إلى اختبار مهارات الكرة الطائرة باستخدام األقراص المدمجة في تدريس المهارات

طالبة من طالبات الصف التاسع ) ٦٩(وتكونت عينة الدراسة من ، الباحث المنهج التجريبي
وأشارت نتائج الدراسة بوجود فروق داله إحصائيُا لصالح المجموعة التي استخدمت ، األساسي

  .األقراص المدمجة في تعلم مهارات الكرة الطائرة مقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس

 في قانون الكرة )برمجي(  دراسة هدفت إلى بناء اختبار معرفي تقني)٢٠٠٧( أجرى طةو
الطائرة يتمتع بمعامالت علمية مرتفعة ودرجة عالية من السرعة واسترجاع وتصحيح الدرجات 

، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي، على االختبار المعرفي مما يوفر الكثير من الجهد والوقت
وبعد المعالجة اإلحصائية بحساب معامالت الصدق ، طالبًا) ٥٠(الدراسة من وتكونت عينة 

  . برمجتها على الحاسب اآلليو، التي تميزت بمعامالت إحصائية عالية، والثبات بطرقة مختلفة
  

  التعليق على الدراسات السابقة

  :وضوع البحث توصل الباحث إلىدراسات السابقة الخاصة بمالبعد البحث والتحري عن 

  والكتيب المبرمجالحقائب التعليميةبجميع الدراسات التي تطرقت إلى األسلوب الذاتي 
  . مقارنتها باألساليب التقليديةآانت
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هذه  نتائجها التي خدمت، اسات استخدمت أساليب تدريس في العاب رياضية مختلفةدر
، الديوان(، )٢٠٠٣، ؤدالدا( بناء برنامجه التعليمي  الباحث منها في آيفية واستفاد، الدراسة
  ). ٢٠٠٨، حسين() ٢٠٠٧، حسين(، )٢٠٠٦

  .)٢٠٠٧، طة(، )٢٠٠٧، الشطرات(، معرفي للكرة الطائرةدراسات في التحصيل ال

  البرمجيةما الذاتي وآالهما استخدتميزت هذه الدراسة بأنها قارنت بين أسلوبي في التعلم
 في الجوانب المعرفية)  والفلوتربالوثباإلرسال من أعلى ( الكرة الطائرة  تعليم مهاراتفي
  من القالئل فيوفي حدود علم الباحث تعد هذه الدراسة،  واألداء التطبيقية والقانونيةالمهاريو

حيث رآزت الدارسات السابقة ،  بهذه الطريقة إلى هاذين األسلوبين في البحث العلميالتطرق
  . التقليدياألسلوبعلى المقارنة مع 

  
  اسةإجراءات الدر

صميم       :اسةردلمنهج ا  ة وبالت ة المجموعات المتكافئ استخدم الباحث المنهج التجريبي بطريق
 .ة طبيعة البحثتمالقياس القبلي والبعدي لكل من المجموعتين لمالء

تكون مجتمع الدراسة من الطلبة الدارسين لمساق الكرة الطائرة تخصص            : مجتمع الدراسة 
) ٣٨(والبالغ عددهم     الجامعة األردنية    – التربية الرياضية     في آلية  ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي   

   .طالبًا

ة الرياضية  طلبةتم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية من   :عينة الدراسة   في   آلية التربي
 الجدول وبطال)  ١٥(  وبلغ عددهن،  لمساق تخصص الكرة الطائرة المسجلين واألردنيةالجامعة 

   . يبين توزيعهم)١(

  .توزيع عينة البحث :)١(جدول 
  العدد  المجموعات  الرقم 
  ٧  )الحقيبة التعليمية المبرمجة(المجموعة التجريبية استخدمت الطريقة الذاتية   .١
  ٨    )الكتيب المبرمج(مجموعة التجريبية استخدمت الطريقة الذاتية ال  .٢

  ١٥  المجموع
  

  تكافؤ المجموعات

وعتي    تم توزيع العينة بالطريقة العشوائية     ة الكتيب          المنتظمة إلى مجم ن أحدهما تعمل بطريق
افؤ مجموعتي       )٢(والجدول  ،   الحقيبة التعليمية المبرمجة   وأخرى تعمل بطريقة  ،  المبرمج ين تك يب

ارات         الدراسة في متغيرات العمر والطول         وزن وبعض الخصائص االختب ة وال والجدول  ،  البدني
  .ت المهارية والمعرفية قيد الدراسةيبين تكافؤ مجموعتي الدراسة باالختبارا) ٣(
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وبعض الخصائص   )الطول والوزن والعمر  ( تكافؤ مجموعتي الدراسة  في متغيرات        :)٢(جدول  
  البدنية

الحقيبة مجموعة 
  ٧=التعليمية ن

مجموعة تعمل بالكتيب 
وحدة   متغيرات الدراسة  ٨=المبرمج ن

  القياس
  ع  س  ع  س

قيمة ت 
  المحسوبة

 مستوى 
  الداللة

  غير دال  ٠.٥٧  ٣.٧٨  ١٧٨.٣٣  ٣.٦٦  ١٧٧.٢٣  سم  لطول ا

  غير دال  ٠.٨٤  ٢.٨٥  ٦٣.٨٧  ٢.١٧  ٦٢.٧٨  آغم  الوزن 

  غير دال  ٠.٠١  ١.١٧  ٢١.١٤  ١.٢٤  ٢١.٢٣  سنة  العمر الزمني 

  غير دال  ١.١٢  ١.٩٩  ٣٨.١٠  ١.٧٦  ٣٩.٢٠  آغم  قوة القبضة

  غير دال  ٠.٠٨  ١.١٥  ٤.٢٥  ١.٢٣  ٤.٣٠  ث/م  م٣٠سرعة 
الطبية رمي الكرة 
  آغم٢من الوقوف 

  غير دال  ٠.١٨  ١.٩٨  ٨.٦٢  ١.٩٣  ٨.٤٤  سم

  غير دال  ٠.٠٨  ١.٢١  ٢.٥٥  ١.٠٥  ٢.٥١  سم الوثب من الثبات
ثني الذراعين 
ومدهما معدل 

   ث)٣٠(

عدد 
  مرات

  غير دال  ١.٦٠  ٢.١٥  ٢٣.١٢  ٢.٢٥  ٢١.٧١

  ٢.١٤) = ٠.٠٥ <α(قيمة ت الجدولية عند 

ة الدراسة  لم )ت( نتائج اختبار :)٣(جدول    جموعتين مستقاتين في تكافؤ القياس القبلي ألفراد عين
  .معرفية قيد الدراسةفي االختبارات المهارية ال

الحقيبة مجموعة 
  ٧=التعليمية ن

مجموعة تعمل بالكتيب 
وحدة   متغيرات الدراسة  ٨=المبرمج ن

  القياس
  ع  س  ع  س

قيمة ت 
  المحسوبة

 مستوى 
  الداللة

اإلرسال بالوثب 
  )لساحقا(

  غير دال  ٠.٣٨  ٢.٠١  ٤.٢٢  ١.٣٣  ٤.٥٥  درجة

  غير دال  ١.١١  ١.٥٤  ٦.٢٣  ٠.٧٨  ٥.٣٧  درجة  اإلرسال الفلوتر
االختبار المعرفي 
  لمهارة اإلرسال

  غير دال  ٠.٤٣  ١.٠٩  ٣.٠١  ٠.٨٩  ٢.١٤  درجة

االختبار القانوني 
  لمهارة اإلرسال

  غير دال  ٠.٧٢  ٠.٨١  ٤.٦٦  ٠.٧٧  ٤.٩٥  درجة

  ٢.١٤) = ٠.٠٥ <α(لية عند قيمة ت الجدو
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شير  ـ ت ـج الج ى) ٣، ٢( دولنتائ ارات  أن إل يم اختب ع ق صورة  ) ت( جمي سوبة مح المح
أي أنه ال توجد فروق ذات ) ٠.٠٥ <α(وهي أصغر من القيمة الجدولية عند     ،  )١.٦٠-٠.٠١(بين

  .ينوذلك يؤآد تكافؤ المجموعت، داللة إحصائية في هذه المتغيرات بين أفراد المجموعتين
  

  أدوات الدراسة

 سم(يستخدم لقياس الطول : الرستاميتر .(  

 آغم(يستخدم لقياس الوزن : الميزان الطبي(.  

 متر(يستخدم لقياس المسافة : شريط قياس.(  

 ث/م( والقوة المميزة بالسرعة، تستخدم لقياس السرعة: ساعة توقيت.(  

 درجة(طبيقيًا يستخدم لقياس مهارة اإلرسال ت: ملعب الكرة الطائرة ومعداته(.  

 اسطتهاهي األداة التي يستخدمها المختبر لتنفيذ مهارة اإلرسال بو: آرة الطائرة.  

 النفجاريةتستخدم لتنفيذ اختبار القوة ا: آرة طبية.  

 لتفريغ البيانات عليها: استمارة تسجيل.  

 زة وتراجه ة   الكمبي ة    :)labt-op(محمول صص للحقيب امج المخ رض البرن ستخدم لع  ت
  .ية والكتيب المبرمج بالكرة الطائرةالتعليم

ى مجموعة          ين      قام الباحث بعرض أدوات الدراسة عل وا   حيث ) ١ملحق   ( من المحكم  اجمع
  :في الدراسة مناسبة وتهدف إلى ما وضعت من أجلة وتتمثل أن أدواتعلى 

  ة ارات البدني ضة : االختب وة القب رعة ، ق ة وزن  ، )ث/م٣٠(س رة الطبي ي الك م) ٢(رم ، آغ
ب م  اتالوث دل   ، ن الثب ذراعين مع د ال ي وم وعتين   ، ٣٠ثن افؤ المجم ن تك د م ك لتأآ ، وذل

  ).٣(ملحق رقم وخرجت بصورتها النهائية في ) ١٩٩٧، حمدي(

 ة ارات المعرفي ة  : االختب ارات المعرفي داد االختب ام الباحث بإع ات ق ى الدراس اد عل باالعتم
سابقة شطرات( ال سين؛ ٢٩٣ ص٢٠٠٧، ال ي، ٢٠٠٨، ح ت ، )٢٠٠٢، الجميل وخرج

  .)٤( ملحق رقم بصورتها النهائية

   رة الطائرة        ٥٥٣،  ٢٠٠٧طة   ( االختبارات المعرفية القانونية دولي لك اد ال ) ٢٠٠٨،  ؛ اإلتح
  .)٥(وخرجت بصورتها النهائية ملحق 

  ارات المهار           : االختبارات المهارية ي تضمنت االختب ة  تم اإلطالع على المراجع العلمية الت ي
د البحث  دي(قي د؛ ٢٥٥-٢٢١ص، ١٩٩٧، حم و احم ذ ، )٣٣-٣٢ ص٢٠٠٤،  اب د أخ وبع

  : تم تحديد االختبارات اآلتية، أراء المختصين في هذا المجال

 اإلرسال بالوثب الساحق.  

 ٦(ملحق وخرجت بصورتها النهائية ، اإلرسال بالوثب الفلوتر.(  



 ٧٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السالم حسينعبد 

 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسة االستطالعية

ث دراس رى الباح ة أج رة الواقع ي الفت تطالعية ف ية اس  ١٥/١٠/٢٠٠٨ن ب
ى ة   ، ٢٥/١٠/٢٠٠٨إل ع الدراس ن مجتم ة م ة الدراس ار عين م اختي ة  ، وت داف الدراس ت أه وتمثل

  :  االستطالعية بالتعرف إلى

  والموضوعية، والثبات، الصدق(مالئمة االختبارات الطالب من حيث.(  

 واإلدارية التي تواجه البحث، الصعوبات التنظيمية.  

 خدمةسالمة األدوات واألجهزة المست .  

 طريقة وضع األجهزة في مكان يمكن الطالب الوصول إليها بسهولة.  

 قيد البحث والكتيب المبرمج الخاصة بالمهارةمحتويات الحقيبة التعليمية .  

 المعامالت العلمية لالختبارات المهارية والمعرفية.  
  

  صدق االختبارات

 موضحا ذلك في الجدول  اختبارمل الثبات لكل تم إيجاد الجذر ألتربيعي لمعا  : الصدق الذاتي 
  ).٤(رقم 

ة من      تم تطبيقه بطريقة االختبار و إعادة االختبار     :  الثبات ة االستطالعية مكون ى عين  ٨ عل
ام          و طالب ه عشرة أي ي مدت ا           بفارق زمن اط بينهم اد معامل االرتب م        إليج من مجتمع الدراسة وت

  .استبعادهم من عينة الدراسة

  .ة لالختبارات البدنية والمهارية قيد الدراسةميالمعامالت العل ):٤(جدول 

  معامل الصدق   معامل الثبات  االختبارات
  ٠.٩٠  ٠.٨١  قوة القبضة

  ٠.٩٤  ٠.٨٩  م٣٠سرعة 
  ٠.٩٤  ٠.٨٩   آغم٢ رمي الكرة الطبية من الوقوف

  ٠.٩٣  ٠.٨٧  الوثب من الثبات 
  ٠.٩٠  ٠.٨١   معدل ثني ومد الذراعين
  ٠.٩٣  ٠.٨٧  )الساحق(اإلرسال بالوثب 
  ٠.٩٢  ٠.٨٥  اإلرسال الفلوتر 

  ٠.٩٢  ٠.٨٧  االختبار المعرفي لمهارة اإلرسال
  ٠.٩٤  ٠.٨٩  رسال رة اإلالقانوني لمهااالختبار 
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  )٢( ملحق  المبرمجةخطوات تصميم الحقيبة التعليمية

  حقيبة المادة التعليمية:  أوًال

أسم  ،  نموذج غالف الحقيبة  (ة محاور   يشتمل على عد  :   مفتاح الحقيبة التعليمية   :القسم األول 
  ).صورة من دليل البرنامج المعتمد، فهرس المحتويات الرئيسة، معد الحقيبة، المادة التعليمية

ة    ،  أألجزاء التعليمية للمهارة  ): خطة المهارة  (:القسم الثاني  األهداف  ،  عدد ساعاتها التعليمي
داتها ويفصل آل              يقدم هذا القسم المادة التعليمية مقسمة       و،  السلوآية دد وح ساوية لع ى أجزاء مت إل

  :  ويتكون محتوى جزء الوحدة التعليمية من العناصر اآلتية، وحدة عن التي تليها

سلوآي        :نموذج الوحدة التعليمية  دفها ال ة وعدد ساعاتها وه  يشتمل على اسم الوحدة التعليمي
ة   والوقت الذي تستغرقه ا   ،  وأهداف الجلسة التعليمية  ،  وموضوعاتها سة التعليمي وموضوعات  ،  لجل

  .الجلسة التعليمية

سة ية للجل ة األساس شاطات التعليمي ب  (:الن ى الطال سة إل شاطات الرئي ر الن ا ذآ تم هن ا ، ي أم
   .)تفاصيل إجراءات التنفيذ فيتم وضعها في دليل تنفيذ الحقيبة التعليمية

  :   على العناصر اآلتيةويحتوي هذا الجزء): المادة التعليمية والتطبيقات (:القسم الثالث

   .التطبيقات التعليمية واألدوات الضرورية لتنفيذها

ه ويفضل المدرس                   ):  التقييم (:القسم الرابع  يم ودرجات وع التقي ذا الجزء يمكن ذآر ن في ه
يم بأهداف الوحدة          ،  االحتفاظ بها حتى وقت التقييم فترفق بدليل التنفيذ        اط التقي ة ارتب ويراعى أهمي

  . التعليمية

ام ة    :الخت دة التعليمي ة بالوح ة المتعلق القراءات الخارجي ة ب ى قائم زء عل ذا الج وي ه ،   يحت
صنيفها  ام ت ستخدمة وأرق ية الم ع األساس ق  ، والمراج ي تتعل صفحات الت ام ال شر وأرق اريخ الن وت

سة                ى المصادر الرئي بالموضوع وذلك إلغراض التوثيق العلمي ومساعدة المتعلم على الرجوع إل
  .العلميةللمادة 

  )٢( ملحق )البرنامج الخطي( الكتيب المبرمج  المدعم بالصور المتسلسلة  تصميمخطوات
  .تحليل محتوى المهارة  .١
  .يمية بالتدرج من السهل إلى الصعبتنظيم المادة التعل  .٢
  . النظام الخطي في آتابة المهارةاستخدام  .٣
  .عرض محتوى الكتيب المبرمج  .٤

الخطوات ، استخداماتها، المهارة أهمية(لجزء النظري معلومات خاصة بالمهارة ا  .أ 
   . سؤال عن آل جزء في المهارة)التعليمية القانون

، مثير( هارة مجزئة مع الرسم المتسلسل والشرحتقديم إطارات للمالجزء التطبيقي   .ب 
  .) تعزيزاستجابة
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الخطوات ، االستخدامات، هميةاأل( االستجابة والتدرج فيها بربط المعلوماتتدعيم 
  .)القانون، تدريبات، التعليمية

   التعرف على السلبيات ومعالجتها 

  .توزيع محتوى البرنامج على الفترة الزمنية):  ٥(جدول 

  محتوى البرنامج  الوحدات التدريسية  األسبوع
  مهارة اإلرسال بالوثب  ٦   الثاني–األسبوع األول 
  مهارة اإلرسال بالوثب  ٦  الرابع –األسبوع الثالث 

  .بالكرة الطائرة لمهارة اإلعداد المبرمجألسلوبي التعلم الذاتي  تدريسينموذج :  )٦(جدول 

  التدريس باستخدام الكتيب المبرمج  التدريس باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة
أجزاء 
أجزاء   طريقة التدريس  الزمن  الدرس

  طريقة التدريس الزمن  الدرس

 مقدمة
  الدرس

  يتفقد المدرس الطلبة -   د٧
يعرف المدرس الطلبة  -

المستخدمة في الطريقة 
تدريس مهارة اإلرسال 

والتعامل مع ، بالوثب
  .البرمجية

  إحماء الطلبة  -

مقدمة 
  الدرس

  يتفقد المدرس الطلبة -   د٧
يعرف المدرس  -

الطلبة الطريقة 
المستخدمة في تدريس 

، مهارة اإلعداد
  .برمجيةالوالتعامل مع 

   إحماء الطلبة -
الجزء 

 التعليمي 
أن يتعلم الطالب مهارة  -  د١٠

 بالكرة اإلرسال بالوثب
حسب ما تظهره الطائرة 

 الحقيبة البرمجية آالتالي 
   أهمية المهارة -
 استخدامات المهارة -

  .بالكرة الطائرة
 أشكال للمهارة متعددة -

توضيحية بالصوت 
من خالل ، والصورة
، الجزئيةكلية والطريقة ال

مقاطع لبعض و
المباريات التي تعرض 

  المهارة 
  قانون المهارة  -

الجزء 
  التعليمي 

أن يتعلم الطالب  -  د ١٠
مهارة اإلرسال 

الطائرة  بالكرة بالوثب
 ما يظهره حسب

الكتيب المبرمج 
  آالتالي 

   أهمية المهارة -
 استخدامات المهارة -

  .بالكرة الطائرة
 صور متسلسلة -

ارة باستخدام للمه
  .الطريقة الجزئية 

   قانون المهارة -
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

  التدريس باستخدام الكتيب المبرمج  التدريس باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة
أجزاء 
أجزاء   طريقة التدريس  الزمن  الدرس

  طريقة التدريس الزمن  الدرس

الجزء 
 التطبيقي

أن يطبق الطالب   د٢٠
التدريبات المعدة في 

شكل (الحقيبة التعليمية 
  )التدريبات حية

الجزء 
  التطبيقي 

أن يطبق الطالب   د ٢٠
في التدريبات المعدة 

  المبرمج بالعددالكتيب
شكل التدريبات (

  )رسوم
الجزء 
  الختامي

االختبارات البعدية   د  ٨
المدعمة بالتغذية الراجعة 
  الفورية لإلجابة الخاطئة 

الجزء 
  الختامي 

االختبارات البعدبة دون   د ٨
  تغذية راجعة 

  
  متغيرات الدراسة

ى          تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المجموعات المتكافئة حيث اشتملت عل
  :المتغيرات التالية

 أسلوب التدريس الذاتي بالحقيبة التعليمية المبرمجة والكتيب المبرمج:  المستقلةالمتغيرات.  

 ة رات التابع تعلم الحرآي و: المتغي يال ساحق، المعرف ال بالوثب ال ارة اإلرس وتر ، لمه والفل
  . المتموج

  
  المعالجات اإلحصائية

 االنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية  

  (لألزواج ) ت(اختبارPaired t-test( ،ي والبعدي   الفروق بين  لتعرف على  القياسين القبل
  .لكل مجموعة

   ار ستقلتين  )ت(اختب وعتين م ى عرف تل، )Independent groups(  لمجم روق  عل  في   الف
  . بين أفراد المجموعتينالقياسات البعدية

   قيمة)T-Test (          ستقلة ذلك المقار  ،  لتعرف على قيمة الداللة المحتسبة لكل مجموعة م ة  وآ ن
  .بين المجموعتين
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  عرض النتائج

ال يؤثر التدريس بالحقيبة التعليمية المبرمجة في التعلم الذاتي الحرآي  : األولالفرض
والمعرفي لمهارة اإلرسال بالوثب الساحق والفلوتر بالكرة الطائرة لطالب آلية التربية الرياضية 

 .في الجامعة األردنية

ي    بالحقيبة التعليمية المبرمجة   تعلمة التي ت  موعلمج) ت(نتائج اختبارات   ): ٧(جدول   ن  بين القياس
  القبلي والبعدي لمهارة اإلرسال 

  القياس البعدي  القياس القبلي
  متغيرات الدراسة

  ع  س  ع  س
قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  دال  ٦.٩٨  ٢.٤٩  ١٢.٤٤  ١.٣٣  ٤.٥٥  )الساحق(اإلرسال بالوثب 
  دال  ٧.٦٨  ١.٧٩  ١٥.١٠  ٠.٧٨  ٥.٣٧  اإلرسال بالوثب الفلوتر

االختبار المعرفي لمهارة 
  اإلرسال

  دال  ١١.٩٤  ١.٠٥  ٨.٢٣  ٠.٨٩  ٢.١٤

االختبار القانوني لمهارة 
  اإلرسال

  دال  ٦,٤٦  ١.٨٠  ٩.٦٧  ٠.٧٧  ٤.٩٥

  ٢.٤٤) = ٠.٠٥ <α(قيمة ت الجدولية عند 

ائج   ) ٧(يوضح الجدول رقم     ة   نت ي وال      ) ت(قيم اس القبل ين القي بعدي للمجموعة   المحسوبة ب
ة المبرمجة           ة التعليمي ة     في التي تعلمت باستخدام الحقيب ة والمهاري رات المعرفي ة  المتغي ،  والقانوني

ة           ة مع   بال المحسوبة  )ت( فقد أشارت النتائج اإلحصائية إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لقيم مقارن
وأشارت نتائج قيمة   ،  عديولصالح القياس الب  ،  )٠.٠٥<α(الجدولية عند مستوى الداللة     ) ت(قيمة  

ساحق     ) ت( ب ال ال بالوث ارة اإلرس سوبة لمه ب    ، )٦.٩٨(المح وتر بالوث ال الفل ارة اإلرس ومه
 القانوني لمهارة اإلرسال     واالختبار،  )١١.٩٤(وأما االختبار المعرفي لمهارة اإلرسال      ،  )٧.٦٨(
  .عدية معنوية لصالح القياس البجميع القياسات حققت داللوتبين أن ، )٦.٤٦(

المعرفي برمج  في التعلم الذاتي الحرآي وال يؤثر التدريس بالكتيب الم :الفرض الثاني
والفلوتر بالكرة الطائرة لطالب آلية التربية الرياضية في ، لمهارة اإلرسال بالوثب الساحق

 . الجامعة األردنية
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ين القبلي  القياس بين بالكتيب المبرمجتعلم التي تلمجموعة) ت(نتائج اختبارات  :)٨(جدول 
  .والبعدي لمهارة اإلرسال

  القياس البعدي  القياس القبلي
  متغيرات الدراسة

  ع  س  ع  س
قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  دال  ٣.٨٢  ١.٩٧  ٨.٠١  ٢.٠١ ٤.٢٢  )الساحق(اإلرسال بالوثب 

  دال  ٥.٠٦  ١.٦٥ ١٠.٢٣  ١.٥٤ ٦.٢٣  اإلرسال بالوثب الفلوتر 

  دال  ٤.٥٠  ١.٢٣  ٦.١١  ١.٠٩ ٣.٠١  لمهارة اإلرسالاالختبار المعرفي 

  دال  ٧.١٣  ١.٥٣  ٨.٤٤  ٠.٨١ ٤.٦٦  االختبار القانوني لمهارة اإلرسال 

  .٢.٣٦) = ٠.٠٥ <α(قيمة ت الجدولية عند 

المحسوبة بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التي ) ت(قيمة نتائج إلى  )٨(  الجدوليشير
فقد أشارت النتائج ،  والقانونية المتغيرات المعرفية والمهاريةمبرمج فيخدام الكتيب التعلمت باست

الجدولية  )ت( مقارنة مع قيمةالمحسوبة بال) ت( اإلحصائية إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لقيمة
المحسوبة ) ت(وأشارت نتائج قيمة ، ولصالح القياس البعدي، )٠.٠٥<α(عند مستوى الداللة 
وأما ، )٥.٠٦(ومهارة اإلرسال الفلوتر بالوثب ، )٣.٨٢(ثب الساحق لمهارة اإلرسال بالو

وتبين ، )٧.١٣(  القانوني لمهارة اإلرسالواالختبار، )٤.٥٠( االختبار المعرفي لمهارة اإلرسال
 .ة معنوية لصالح القياس البعديأن جميع القياسات حققت دالل

مبرمجة ايجابيا بدرجة أفضل من ال يؤثر التدريس بالحقيبة التعليمية ال: الفرض الثالث
ل بالوثب الساحق التدريس بالكتيب المبرمج في التعلم الذاتي الحرآي والمعرفي لمهارة اإلرسا

  .والفلوتر بالكرة الطائرة لطالب آلية التربية الرياضية في الجامعة األردنية

     .مهارة اإلرسال في القياس البعدي لبين أفراد المجموعتين) ت(نتائج اختبارات  ):٩(جدول 

  القياس البعدي  القياس القبلي
  متغيرات الدراسة

  ع  س  ع  س
قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  دال   ٣.٩٥  ١.٩٧  ٨.٠١  ٢.٤٩  ١٢.٤٤  )الساحق(اإلرسال بالوثب 
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  دال   ٣.٢١  ١.٢٣  ٦.١١  ١.٠٥  ٨.٢٣  االختبار المعرفي لمهارة اإلرسال

  دال   ١.٤٣  ١.٥٣  ٨.٤٤  ١.٨٠  ٩.٦٧  االختبار القانوني لمهارة اإلرسال 

  ٢.١٤) = ٠.٠٥ <α(قيمة ت الجدولية عند 
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رات  المجموعتين في  المحسوبة بين أفراد    ) ت(قيمة  إلى نتائج   ) ٩(رقم  يشير الجدول     المتغي
ة ة والقانوني ة والمهاري ثالمعرفي د البح ارتو،  قي ة  أش روق دال ود ف ى وج صائية إل ائج اإلح  النت

ة          )ت( إحصائيًا لقيمة  ة مع قيم ة         ) ت( المحسوبة مقارن د مستوى الدالل ة عن ، )٠.٠٥<α(الجدولي
ة     ة المبرمج ة التعليمي ت بالحقيب ي تعلم ة الت صالح المجموع ين أن ، ول ة وتب سوبة ) ت(قيم المح

ساحق    لمهار ارة اإلرسال   ،  )٣.٩٥ (ة اإلرسال بالوثب ال وتر بالوثب    ومه ار  ،  )٥.٤٤ (الفل واالختب
ال  ارة اإلرس ي لمه ال ، )٣.٢١(المعرف ارة اإلرس انوني لمه ار الق ا واالختب شر ) ١.٤٣ (وأم م ت ل

  . الفروق على داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين
  

  مناقشة النتائج

  )جةالحقيبة التعليمية المبرمالتعلم الذاتي باستخدام ( : الفرض األولمناقشة نتائج

دول   ين الج ة      ) ٧(يب ارات المهاري ي االختب دي ف ي والبع يين القبل ين القياس روق ب ة الف دالل
ارة       ة لمه الكرة الطائرة    اإلرسال والمعرفية والقانوني ة          ،   ب ة إحصائية إيجابي ائج دالل وأظهرت النت

  .لصالح القياس البعدي

امج   وى البرن ى محت ة إل ة التجريبي راد المجموع زو الباحث تحسن أف تخدام يع التعليمي باس
ة  ة المتنوع ة المبرمج ة التعليمي اُ ، الحقيب ًا وحرآي ارة معرفي دمت المه ث ق احي  الخاصة  بنماذجه

 األخطاء  وقدمت،  لجزئية للمهارات قيد البحث    الكلية وا  تقديم المعلومات بالطريقة  اإلرسال  بمهارة  
ارة     ارات     الشائعة للمه ة وعرض للمه ة استخدامها    حي   بنموذج  حرآي اً  وآيفي ان    ،   تطبيقي ة ف وعلي

ة                       ساب المعرف رة الطائرة بأسلوب نموذجي يضمن للطالب اآت دمت درس الك ة ق الحقيبة التعليمي
ة  س علمي ة بأس ارة الحرآي ساب   ، والمه ة اآت ي آيفي دائل ف رح الب شمولية وتط ق ال ي تحق فه

ى ا             ،  المعلومات وتطبيقها  ة والسيما في ذلك أن الطالب يعتمد على الذات في الحصول عل ، لمعلوم
ه آل من                ،  والرجوع إليها وقت الحاجة آتغذية راجعة      ا توصل إلي وتتفق نتائج هذه الدراسة مع م

رة الطائرة                 ) "٢٠٠٣،  داؤد( ارات الك ا دور في تحسين مستوى مه ، "إلى إن الحقيبة التعليمية له
تعلم الحرآ               نبأ) "٢٠٠٦،  الديوان(وأآدت   ة ساهمت في تحسن مستوى ال ي في    الحقيبة التعليمي

  .لدراسات آانت مع الطرق التقليديةوتبين أن جميع المقارنات لنتائج ا، مهارات سالح الشيش

  ) الكتيب المبرمجالتعلم الذاتي باستخدام( المجموعة التجريبية :الفرض الثاني مناقشة نتائج

ة  البعدي في االختبارات المعرف   ي و داللة الفروق بين القياسين القبل    ) ٨(يوضح الجدول رقم     ي
صالح           ،   بالكرة الطائرة   لإلرسال  والقانونية المهاريةو ة ل ة اإلحصائية إيجابي ائج دالل وأظهرت النت

  .القياس البعدي

 الحرآي   تعلمت بالكتيب المبرمج في التعلم الذاتي      المجموعة التي     أفراد حسنيفسر الباحث ت  
ة لخطوات       من إطارات مت    ه الكتيب المبرمج  إلى ما تضمن  و لمهارة اإلرسال    المعرفيو سلة ثابت سل

ساحق    تنفيذ مهارتي  وتر     ،   اإلرسال بالوثب ال سلة       حي ،  واإلرسال بالوثب الفل اذج متسل دمت نم ث ق
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ة م    ست متحرآ ة ولي ة ثابت تعلم      دخطي د لل ار مع ل إط ل آ يحي ع شرح التوض ة بال ذلك ، عم وآ
  . تدريبات متسلسلةرسومات لتدريبات 

ه آل              ا توصل إلي ، ؛ حسين  ٢٠٠٢،  ؛ يوسف  ١٩٩٩،  وسى م (تتفق نتائج هذه الدراسة مع م
ة في األلعاب الرياضية         ) ٢٠٠٩ ة والمعرفي ارات الحرآي بأن الكتيب المبرمج حسن مستوى المه
   المختلفة

ث ائج الفرض الثال شة نت ة :مناق ة  مقارن ة التعليمي ًا بالحقيب ي تعلمت ذاتي ة الت ائج المجموع  نت
  وعة التي تعلمت بالكتيب المبرمج بالمجمالمبرمجة

ي م يب دول رق ة ) ٩(ن الج ة والمهاري ات المعرفي ي القياس روق ف ة الف ارة  ودالل ة لمه القانوني
وتر   اإلرسال بالوثب الساحق     وعتين في القياسات           واإلرسال الفل راد المجم ين أف الكرة الطائرة ب  ب

  .البعدية

ة المب            يعزو البا  ة التعليمي رمجة  حث تحسن أفراد المجموعة التي تعلمت ذاتيًا باستخدام الحقيب
ي تعلمت   م تكن في مضمون    عدة محاور ل    إلى رمج  ب  المجموعة الت دريس   ، الكتيب المب ل ت وتمث

  :الحقيبة التعليمية في

         رج      ،  التعرف على مستويات الطلبة مسبقًا من خالل االختبار القبلي وفي حين أن الكتيب المب
   .ال يحتوي على اختبارات قبلية تساهم في الوقوف على مستويات الطلبة

 اذج تح ى نم ة عل ة المبرمج ة التعليمي وي الحقيب ددت ساحقة متع ب ال ال بالوث ارة اإلرس ،  لمه
ب  وتر بالوث ة غي      ، الفل سلة ثابت ة متسل ور خطي ى ص وي عل رمج يحت ب المب ا الكتي  روبينم

  متحرآة 

    ة   في   وعاليتحتوي الحقيبة التعليمية المبرمجة على نماذج لالعبين على مستوى متقدم  تأدي
اذج             ،  ل الكرة الطائرة  مهارة اإلرسا  ذه النم ى ه وي عل رمج ال يحت ة   وفي الكتيب المب  المهاري
  .بالكرة الطائرة

    ة دة في      تتميز المهارات الحرآي ة  المع ة  الحقيب ا     التعليمي ا    المبرمجة بأنه ه الطالب    تجذب انتب
راءة    وأما في الكتيب المبرمج يتطلب جهد من       ،  بالصوت والصورة والحرآة    الطالب في الق

   عابواالستي

   ارات         ة و برمجمال الحقيبة التعليمية    يمكن الرجوع إلى ة للمه ة راجع ا ،  قت الحاجة آتغذي  وأم
 .الكتيب المبرمج غير معد لتصحيح األخطاء من خالل التغذية الراجعة

راد        بار القانوني لمهارة اإلرسال لتشير النتائج إلى      وأما فيما يتعلق باالخت    ين أف ة ب  وجود دالل
رة الطائر              أفرادأن  تبين  والمجموعتين   اج الك ) ١( المجموعتين لديهم خبرات سابقة من خالل منه

   .المنهاجين القانون فيمن خالل تعلم ) ٢(ومنهاج الكرة الطائرة 
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تعلم      ال ال ي مج ة ف ة المبرمج ة التعليمي تخدام الحقيب ة اس ات فاعلي دت بعض الدراس د أآ وق
ديوان٢٠٠٣، داؤد( شير ، )٢٠٠٦، ؛ ال ة )Derek, 1981(وي ة التعليمي ق " للحقيب ا تحق بأنه

ة           ،  الشمولية ة الفوري ة الراجع د  ،  "وتطرح البدائل للمحتويات التعليمية وتزود الطالب بالتغذي ويؤآ
بأن الحقيبة التعليمية تبدأ حسب مستوى الطالب وتراعي الفروق الفردية          ) "١٩٩٨،  الصفار(ذلك  

ادة ال  ى إع ذ عل ساعد التالمي ن الخوف والخجل وت د م ق  وتح ة عن طري ادة التعليمي ي الم نظر ف
  .التغذية الراجعة

  
  االستنتاجات

   لالستنتاجات اآلتية  الباحثتوصل الدراسة نتائجفي ضوء عرض 

        ارة اإلرسال     الحرآي والمعرفي      للحقيبة التعليمية المبرمجة أثر إيجابي في التعلم الذاتي لمه
  .طائرةبالكرة الوالفلوتر بالوثب في ، من أعلى بالوثب الساحق

    ى        الحرآي والمعرفي    الذاتي    في التعليم  للكتيب المبرمج اثر ايجابي ارة اإلرسال من أعل لمه
  .والفلوتر بالوثب في بالكرة الطائرة، بالوثب الساحق

             ة المبرمجة مقا ة التعليمي ذاتي باستخدام الحقيب ذاتي      أفضلية التعلم ال تعلم ال ة مع ال ارة  رن  لمه
  . رمجالمب باستخدام الكتيب اإلرسال

  
  التوصيات

   الباحث بالتوصيات اآلتية في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي

 في مجال الكرة الطائرةاالهتمام باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة في التعلم الذاتي . 

      ة ة التعليمي تخدام الحقيب ذاتي باس دريس ال ق الت ائرة    تطبي رة الط ة الك ى طلب ع ( عل المجتم
  .)الجامعي

 راء ا  إج ة وأثره دريس الذاتي اليب الت ع أس تم بواق ات ته ن الدراس د م ات  المزي ى مجتمع  عل
   . تعلم الكرة الطائرة وباستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة والكتيب المبرمج في أخرى

   اب ي الع ذاتي ف تعلم ال ي ال ة المبرمجة ف ة التعليمي تخدام الحقيب شابهة باس إجراء دراسات م
  .رياضية أخرى

  
  ربية واألجنبيةاجع العالمر

  أثر برنامج تدريبي مقترح على تطور دقة مهارة اإلرسال ". )٢٠٠٤ (.موفق ،احمدهأبو
  . األردن. جامعة اليرموك. ةغير منشور رسالة ماجستير. "بالكرة الطائرة
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 النسخة العربية. القواعد الدولية للكرة الطائرة. )٢٠٠٨(. اإلتحاد الدولي للكرة الطائرة .  

 دارس           . )٢٠٠٣(. ريتشارد ،بيلي ة الرياضية في الم دريس التربي ل ت ة ثيب    . ١ط. دلي ترجم
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 يم  . الكرة الطائرة   . )٢٠٠٢ (. سعد حماد  ،الجميلي دريب  .  تعل يم  .  ت ة   .  تحك ة الوطني . المكتب
  . األردن. نعما

 سانين د  ،ح ي محم دري    . )٢٠٠٤(. زآ دريب والت ي الت ة ف ة حديث ائرة منهجي رة الط . سالك
  .  مصر. المكتبة المصرية

 تأثير برنامج تعليمي باستخدام أسلوب الوسائط ". )٢٠٠٩ (. سعد،رضا. زينب سيد ،حسن
المتعددة على تعلم مهارة القفز المتكور داخًال على جهاز حصان القفز لدى طالبات آلية 

نحو رؤية مستقبلية لثقافة . المؤتمر العلمي الدولي الثالث. "امعة طنطا ج–التربية الرياضية 
  ٨١٦ صاألردن. جامعة اليرموك. مجلد البحوث الثاني. بدنية شاملة

 طرق . للكرة الطائرةاألسس العلمية . )١٩٩٧(. محمد ، وصبحي. عبد المنعم ،حمدي 
  .  القاهرة.  الكتاب للنشرمرآز. ١ط. تحليلي. نفسي. معرفي. مهاري. بدني. قياس وتقويم

 أثر استخدام حقيبة تعليمية مبرمجة في التعلم المعرفي ". )٢٠٠٨(عبدالسالم جابر  ،حسين
.  للبحوث والدراساتمجلة النجاح. "والمهاري الذاتي لإلرسال واالستقبال بالكرة الطائرة

  . ٦٩٩-٦٧٠. فلسطين. جامعة النجاح الوطنية. )٢(٢٢مجلد 

 تأثير برنامج تعليمي مقترح باستخدام ثالثة أساليب ". )٢٠٠٧(.  جابرعبدالسالم ،حسين
لتربوية مجلة العلوم ا. "تدريس في تعلم مهارة الضرب الساحق وتحسين ترآيز االنتباه

  . البحرين. جامعة البحرين. والنفسية

 د ،داؤد د محم وس    ". )٢٠٠٣(. خال ودي المعك ودي والعم تعلم العم ر ال ال أث أثير انتق ت
ارات األساسية               الم بعض المه اري ل ى التحصيل المه دونها عل ة وب صحوب بالحقيبة التعليمي

  htm. khalid/mousel/lib/org. iraqacad. www ."بالكرة الطائرة

 اء حسن   . الديوان الكي   . لمي د الم ة ،  وعب دالكريم  .فاطم ود ،  وعب ر استخدام    ". )٢٠٠٦( .خل أث
ا         م بعض المه ى مستوى تعل ة عل دئات    الحقيبة التعليمي شيش للمبت سالح ال ة ب  . "رات الهجومي

ة  وم الرياض ث لعل ؤتمر الثال ة . الم ة البدني ة والتربي د األول. الجماهيري ة . المجل ة التربي آلي
  .  ليبيا.  لزاوية. البدنية

 ول د ،زغل ةو. محم ارم، أبوهرج نعم .مك د الم اني، وعب يم . )٢٠٠١( .ه ا التعل تكنولوجي
  . مصر. مرآز الكتاب للنشر. ١ط .وأساليبها في التربية الرياضية
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 دار. ١ط. أدبيات البحث في تدريس التربية الرياضية. )٢٠٠٩ (.مصطفى محمد ،حالساي 
  . مصر. اإلسكندرية. والنشرالوفاء لدنيا الطباعة 

 سالم   ، وحسين . ذياب ،الشطرات ار تحصيلي معرفي لمساق           ". )٢٠٠٧(. عبد ال اء اختب بن
ة لطلب    رة الطائرة المتقدم ة  الك ة األردني ة الرياضية بالجامع ة التربي ؤتمر العلمي  . "ة آلي الم

ة      ة والرياض ة البدني ي التربي ة ف ستجدات العلمي اني الم دولي الث وث . ال د البح ة . مجل جامع
  .  األردن. اليرموك

 تأثير التعليم المبرمج باستخدام الوسائل المرئية على تعلم " .)٢٠٠١(. صباح علي ،صقر
جامعة . )٣٨(العدد . المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة. "ندوبعض مهارات التاآيو

  .٨٨-٦٧. حلوان

 سيين في             ". )١٩٩٨(. نشوان محمود  ،الصفار لوبين تدري ة بأس ة التعليمي أثر استخدام الحقيب
رمح       ة ال ي فعالي ي ف صيل الحرآ اديمي والتح تعلم األآ ت ال ر   . "وق وراه غي ة دآت أطروح

  .  العراق . جامعة البصرة. منشورة

 بناء اختبار معرفي تقني في قانون الكرة ". )٢٠٠٧(. ايمن ،ومصطفى. علي مصطفى ،طة
المؤتمر العلمي الدولي الثاني المستجدات العلمية في . "طائرة مبرمج على الحاسب اآلليال

  .اليرموك األردنجامعة . مجلد البحوث. التربية البدنية والرياضة

 الفكر العربيدار. ١ط. رياضيةطرق تدريس تربية . )٢٠٠٨(. غادة جالل ،عبد الحكيم  
   . مصر

 دي ة ،الكن د.عبدالل د أحم رحمن ، ومحم د ال دريس. )٢٠٠١(. عب صميم أساسيات الت . ٢ط. ت
  .  األردن. عمان. مكتبة الظالل للنشر والتوزيع

 باعة للط دار الفكر العربي . ١ ط. تفريد التعليم. )١٩٩٨(. محمد ،والحيلة. توفيق ،مرعي
  . األردن.  عمان. والنشر والتوزيع

 أثر استخدام التعليم المبرمج على تعلم بعض مهارات " .)١٩٩٩(. محمد ابراهيم ،موسى
جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. " بالكرة الطائرة لطالب التربية الرياضيةاألساسية
  . القاهرة. حلوان
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 استخدام بعض وسائط االتصال التعليمية على ناتج ". )٢٠٠٢(. الجليلسعد عبد  ،يوسف
جامعة . منشورة غير ماجستيررسالة . "للمبتدئينتعلم سباحة الزحف على البطن 

  . ٦٨-٥ مصر .اإلسكندرية
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  مالحق البحث
  
   )١(ملحق 

  المحكمين للبرنامج
  

  . مناهج وطرق التدريس – الجامعة األردنية – األستاذ الدآتور صادق الحايك -

  . تعلم حرآي – الجامعة األردنية – األستاذ الدآتور احمد بني عطا -

  . اختبارات وقياس– الجامعة األردنية –لدآتور عربي حمودة  األستاذ ا-

  . تدريب رياضي– الجامعة األردنية – األستاذ المساعد الدآتور تيسير منسي -

  .  طرق تدريس – الجامعة األردنية – األستاذ المساعد الدآتور ابراهيم بني سالمة -
  

  ) ٢(ملحق 
  امج التعليمي للمجموعتينرنبمحتوى ال

   التعليم الذاتي بالكتيب المبرمج الخطي  أسلوب  )الحقيبة التعليمية المبرمجة(التعلم الذاتي أسلوب 

ب        ال بالوث ارة اإلرس ة لمه ة التعليمي ة الحقيب مقدم
دافها   امج  ، توجيهات وإرشادات للطالب   (وأه ل البرن دلي
  )المعتمد

ة  ال   مقدم ارة اإلرس رمج لمه ب المب تخدام الكتي ل اس دلي
  بالوثب  

  ختبارات القبلية لمهارة اإلرسال بالوثب  قيد الدراسةاال

ى األه   - رف عل ب    التع ق للطال ا يحق سلوآية بم داف ال
  : هدفه التعليمي باستخدام الحقيبة التعليمية المبرمجة

ائرة  - رة الط ي مجال الك تخداماتها ف ارة واس دم للمه : مق
 ).٢٠٠٢، الجميلي(

  الحقيبة التعليمية للمهارة بالكرة الطائرة

صاحبة     - ة  م ة والكلي ة الجزئي ارة بالطريق وذج للمه نم
ة صورة المتحرآ ددلصوت وال اذج متع كال ،  ونم وأش

  تدريبية مختلفة وتطبيقات في الملعب حية 

صورة   - صوت وال شائعة بال اء ال رض األخط ، ع
  ).٢٠٠٢، الجميلي

ة  - ة القانوني ن الناحي ارة م تخدامات المه ها ، اس وعرض
  .ملحق ، من خالل مشاهد

ه              ا يحقق لطالب هدف سلوآية بم التعرف على األهداف ال
  التعليمي باستخدام الكتيب المبرمج 

  .األهداف السلوآية للمهارة -

رة الطائرة           - : مقدمة المهارة واستخداماتها في مجال الك
  ).٢٠٠٢، الجميلي(

 ل بالكرة الطائرةالكتيب المبرمج للمهارة اإلرسا  -
ال   ارة اإلرس يم مه ي تعل ة ف ة الجزئي تخدام الطريق اس
ة دون       ة مبرمج سلة ثابت ور متسل من ص ب وض بالوث
وم  ارة ويق ن المه دة ع رأ لوح ب يق وت أي الطال ص

     بالتطبيق

  ,Kenny؛٢٠٠٤، حسن (، تدريبات خاصة بالمهارة -
B 2006.(  

  شرح القانون من خالل البرمجية  -

االختبارات البعدية مع التغذية الراجعة الفورية لإلجابة  -
  .الخاطئة

  ات البعدية  دون تغذية راجعة  االختبار
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  مكونات الحقيبة التعليمية المبرمجة 

 حقيبة تعلميه مبرمجة لطلبة المتعلمين لمادة الكرة الطائرة متقدمة.  

 واإلرسال الفلوتر بالوثب ، تعلم مهارتي اإلرسال بالوثب الساحق:  اسم البرنامــج.  

  بالكرة الطائرةليمي والتطبيقي لمهارة اإلرسال ع دقيقة تشمل الجزء الت)٣٠(مدة الحقيبة التعليمية.  

  .وحدات تعليمية) ٦(مهارة اإلرسال بالوثب الساحق بالكرة الطائرة تتكون من  .١

 وحدات تعليمية ) ٦(مهارة اإلرسال الفلوتر بالوثب بالكرة الطائرة تتكون من  .٢

  : الهدف العام للحقيبة التعليمية  *

  المعلومة وتطبيقها ذاتيُاأن يتعلم الطالب آيفية الوصول إلى.  

 تنمية قدرات المتعلمين المعرفية والمهارية والقانونية لإلرسال بالكرة الطائرة.  

  : األهداف الرئيسية للحقيبة التعليمية  *

  .أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في مهارة اإلرسال  بالكرة الطائرة .١

  رسال بالرآة الطائرةأن يكتسب الطالب معلومات معرفية قانونية في مهارة اإل .٢

ة     .٣ ة  مختلف دائل  برمجي ال  بب ارة اإلرس ب مه ؤدي الطال ة (أن ي ة ، صوت، صور متحرآ اذج حي ، نم
  .منافسات 

  .أن يطبق الطالب مهارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة .٤

  .أن يشاهد الطالب على البرمجية استخدامات اإلرسال بالكرة الطائرة .٥

   مكونات الكتيب المبرمج  .٦

  .والفلوتر بالوثب بالكرة الطائرة، ب مبرمج يحتوي على تعلم مهارتي اإلرسال بالوثب الساحقآتي .٧

  .واإلرسال الفلوتر بالوثب ، تعلم مهارتي اإلرسال بالوثب الساحق:  اسم البرنامــج .٨

يم  ( دقيقة تشمل الجزء التعليمي     )٣٠ (مدة الكتيب المبرمج   .٩ دريبات (  والتطبيقي  )تعل ارة اإلرسال     )ت   لمه
  .بالكرة الطائرة

  .وحدات تعليمية) ٦(مهارة اإلرسال بالوثب الساحق بالكرة الطائرة تتكون من  .١

 وحدات تعليمية ) ٦(مهارة اإلرسال الفلوتر بالوثب بالكرة الطائرة تتكون من  .٢

  : الهدف العام للكتيب المبرمج  *

 أن يتعلم الطالب آيفية الوصول إلى المعلومة وتطبيقها ذاتيُا.  

  قدرات المتعلمين المعرفية والمهارية والقانونية لإلرسال بالكرة الطائرةتنمية.  

  : األهداف الرئيسية للحقيبة التعليمية  *

 أن يكتسب الطالب معلومات معرفية في مهارة اإلرسال  بالكرة الطائرة.  

 ة الطائرةة قانونية في مهارة اإلرسال بالكرأن يكتسب الطالب معلومات معرفي.  

 الصور الخطية المتسلسلة دون الصوت والصور(طالب مهارة اإلرسال مع مالحظة  الأن يؤدي(.  

 أن يطبق الطالب مهارة اإلرسال من أسفل بالكرة الطائرة.  
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  االختبارات البدنية

  الهدف من القياس  االختبار

   سيرجنت–الوثب العمودي   الثباتالوثب لألعلى من 
  قدمين قياس القوة المتفجرة لل–الغرض 

  .ويقف بحيث تكون الذراع المميزة قريبة من الحائط، بغمس المتدرب بالتبشور
  .ويوثب ويضع إشارة في أقصى ارتفاع بوثبة االختبار يؤدى من الحرآة -
  .رتفاع يل الية المختبر ألقرب سميتم قياس أعلى ا:  طريقة التسجيل-

غم من  آ٢رمي الكرة الطبية 
  الثبات

  .ك١للذراعين رمي الكره الطبي وزن القوة االنفجارية 
  .القوه االنفجارية للذراعين -:هدف االختبار

وتنفذ عملية قذف الكره ،  وتمسك الكرهالبداية على خط  يقف الطالب-:التنفيذ
  . ممكنه مع التقيد بالقواعد والتعليماتمسافةألبعد 
  -:القواعد

 .البدءالوقوف على خط  .١
 .يها من فوق الرأس ورمالصحيحة بالطريقةمسك الكره  .٢
 .والخطو لألمام، الثبات مع عدم محاولة الوثب .٣
  -:التسجيل .٤

  ).سم( المقياس باستخدامه وتحسب أفضل محاوله نعطي ثالثة محاوالت لكل طالب
  ث/  م٣٠ سرعة -  م من الثبات٣٠سرعة 

  السرعة قياس -:هدف االختبار
ثم ، لوقوف العالي من وضعية االبداية على خط يقف الطالب -:االختبارتنفيذ 

  .النهايةتجري الطالبة بأقصى سرعه نحو خط 
  -:القواعد

 .البداية على خط  يقف الطالبأن
 .أن ال تنطلق قبل بدأ اإلشارة

  .النهاية تنهي على خط أن
   .المسافة المقطوعة في اقل زمن: القياس

  ثني الذراعين ومدهما
   ثانية٣٠

  ث٣٠د الذراعين لمدة قوة عضالت الذراعين نوع االختبار ثني وم
   قياس مدى قوة الذراعين خالل فترة زمنية محددة-:الهدف
 وتوضع أسفل صدر )المعدل( يأخذ التدرب وضعية االنبطاح المائل -:التنفيذ

وتقوم بثني ومد الذراعين مع إشارة المحكم ) سم٥(الالعب قطعة أسفنج سمكها 
ى تعتبر المحاولة وآل مرة أن يالمس الصدر االسفنجة حت) ث/٣٠(لمدة 

  .صحيحة
   البدءبإشارة التقيد -١    -:القواعد

  مالمسة الصدر لقطعة األسفنج -٢
   المحاول الخاطئة ال تحسب-٣

 تكرار المحاولة مرتين بعد راحة خمس دقائق وتحسب المحاولة -:التسجيل
  )٣(األفضل بعدد المرات ملحق رقم 

  .اس القوة القصوى لكف اليد يستخدم جهاز الديناموميتر لقي-  قوة القبضة
يضغط المتدرب على يد الجهاز بقوه دون مشارآة اعضاء الجسم الخرى أة 

  وتؤخذ قرأه المؤشر الكيلو غرام، االرتكاز
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  )٤(ملحق 
  االختبارات المعرفية المهارية

  االختبار المعرفي لمهارة اإلرسال 
  .  وخمسة في الجوانب القانونية، فية المهاريةيتضمن االختبار عشرة أسئلة منها خمسة في الجوانب المعر

  : العبارة الصحيحة هي .١
  . ب الساحق  لذوي المستويات العلياأعلى بالوثيستخدم اإلرسال من   .أ 
  .من أعلى بالوثب الساحق للمبتدئينيستخدم اإلرسال   .ب 
  . فقط للسيداتمن أعلى بالوثب الساحق  يستخدم   .ج 
  : العبارة الصحيحة هي .٢

  . ة في اإلرسال أعلى بالوثب الساحق مشابهة للضرب الساحقطريقة ضرب الكر  .أ 
  .  تكون القدمين مضمومتينالفلوتر بالوثبوقفة االستعداد في اإلرسال من أعلى   .ب 
  . حرآة الوثب في اإلرسال الفلوتر أآثر من حرآة الوثب في اإلرسال الساحق بالوثب  .ج 
  : العبارة الصحيحة هي .٣

  .  بواسطة بداية اللعبيعتبر اإلرسال مهارة هجومية يعلن  .أ 
  . يعتبر اإلرسال مهارة دفاعية يعلن بواسطة بداية اللعب  .ب 
  . يعتبر اإلرسال مهارة هجومية ال يعلن بواسطة بداية اللعب  .ج 
  : العبارة الصحيحة هي .٤

  . في متابعة الكرة يعد خطأ شائعًافي اإلرسال الفلوتر بالوثب تتسم بعدم استمراريةحرآة اليد الضاربة   .أ 
  .مشاط تشير أمامًا بمحاذاة خط الخلفي في اإلرسالين يعد خطأ شائعًاحرآة األ  .ب 
  .ين يعد خطئًا شائعًااالتزان في ثني الرآبت  .ج 
  : العبارة الصحيحة هي .٥

  .بعد ضرب آرة اإلرسال يبقى الالعب واقفًا في مكانه  .أ 
  .بعد ضرب اإلرسال يقوم الالعب بالمتابعة  .ب 
  . مراآز األماميةبعد ضرب آرة اإلرسال ينتقل الالعب إلى ال  .ج 
 :وات تنفيذ اإلرسال بالوثب الساحقخط .٦
 . الهبوط– الضرب - االرتقاء– االقتراب –رمي الكرة   .أ 
 . المتابعة– الهبوط – الضرب –األقتراي   .ب 
  .المتابعة – الهبوط – الضرب – الوثب –  .ج 
 :العبارة الصحية هي .٧
  .تكون آرة اإلرسال الفلةتر بالوثب قريبة من سطح الشبكة العلوي  .أ 
  . الشبكةتكون آرة اإلرسال الفلوتر قوسية على  .ب 
  .تكون آرة اإلرسال مستقيمة غير مموجه  .ج 
 :العبارة الصحيحة هي .٨
 .ضرب الكرة في اإلرسال بالوثب الساحق من الجهة العلوبة للكرة  .أ 
  .ضرب الكرة في اإلرسال الفلوتر من الجهة العلوية للكرة  .ب 
  .ال الفلوتر بالوثب من اسفل الكرةضرب اإلرس-ج   .ج 
 :العبارة الصحيحة هي  .٩
  .من األخطاء الشائعة في تفيذ اإلرسال الفلوتر بالوثب االرتقاء والكرة باليد  .أ 
  . اإلرسال الساحق بالوثب المتابعةمن الخطاء الشائعة في  .ب 
  .من األخطاء الشائعة في اإلرسال الساحق بالوثب ضرب الكرة بقوة آبيرة  .ج 

 :العبارة الصحيحة هي .١٠
  .الساحق أن تكون الكرة خلف الالعبفي اإلرسال بالوثب من األخطاء الشائعة   .أ 
 .من األخطاء الشائعة في اإلرسال بالوثب الساحق أن تكون الكرة أمام الالعب  .ب 
  .أن تكون حرآة اليد في اإلرسال بالوثب الساحق قوية باتجاه الكرةمن األخطاء الشائعة   .ج 
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 ٢٠١١ ،)٣(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٥(ملحق 
  يةالقانون المعرفية االختبارات

 

  :أما العبارة الخاطئة) خطأ(أمام العبارة الصحيحة وآلمة ) حص(ضع آلمة

  .م٩ ينفذ الالعب اإلرسال من المنطقة المحددة بعرض ملعب الكرة الطائرة )     ( .١

  .يجب أن تضرب آرة اإلرسال باليدين معًا(     )  .٢

  .  ثواني٨يجب أن ينفذ اإلرسال خالل مدة زمنية مدتها (     )  .٣

  ). ٢(الذي ينفذ اإلرسال يشغل مرآز الالعب (     )  .٤

  .يعتبر اإلرسال صحيحا إذا آانت آرة اإلرسال داخل حدود ملعب الخصم(     )  .٥

ي الملعب دون أن يلمس خط يحف لالعب المرسل في تفيذ اإلرسال بالوثب ان يضرب الكرة ويهبط ف(     )  .٦
  .اإلرسال

  .مسك الكرة مرة أخر ويعيد اإلرساليجوز لالعب أن يشرع في تنقذي اإلرسال وي(     )  .٧

  .يحق لالعب أن يرسل قبل صافرة الحكم(     )  .٨

  .تعد الكرة صحيحة إذا لمست آرة اإلرسال الشبكة وتجازن لملعب الخصم(     )  .٩

  .بعد اإلرسال من الناحية القانونية صحيح إذا تم تفيده بالوثب(     )  .١٠
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  ) ٦(ملحق 
  ال بالوثبدقة مهارة اإلرس االختبارات

  

 م ٣(بالعرض والطول آل منطقة مساحتها  يقسم ملعب اإلرسال على ثالثة مناطق متساويةx١(مرآز ) م٣ ،
٥، ٦(.  

  م٣رسم خط وهمي محاذي لخط اإلرسال وعلى بعد.  

  م٣( آل منطقة )ج، ب، أ(في الجهة المقابلة لمنطقة المرسل تحدد منطقة اإلرسال بثالثة مناطق.(  

 ٩(أي ما مجموع المحاوالت  . )٥، ٦، ١( ثالثة أرساالت باتجاه المربع يرسل من آل منطقة(.  

 درجات٥ل المنطقة يمنح المختبر  سقوط الكرة داخ-: التسجيل .  

  ٤(سقوط الكرة داخل المنطقة المجاورة.(  

  درجات٣من المنطقة المحددة يعطى سقوط الكرة على بعد مترين .  

  درجتين٢خارج المنطقة وعلى الحدود الخارجية .  

 نطقة المقابلة لزاوية درجة واحدةسقوط الكرة في الم.  

 درجة) ٤٥(مجموع العالمات   .المخالفات القانونية تعطى صفر.  


