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) رمي القرص(في تعلیم مھارة  واإلنترنیتالحاسوب  استخدامتأثیر 
  جامعة دیالى/ لدى طلبة كلیة التربیة األساسیة 

  
  جامعة دیالى /  األساسیةكلیة التربیة                                             خالد خمیس جابر     . م.م
  

  :مقدمة البحث وأهميته 
قدمة البحث وأهميته وكذلك على ما حققته الـنظم التربويـة فـي    على م أحتوى هذا الباب  

مجال الحاسوب واألنترنيت في المجال التعليمي والتدريسي في المجال الرياضي والحصول علـى  
المعلومات والتكنلوجيا الحديثة حتى يبقى على أتصال بأحدث ما يجـده فـي أختصاصـه علـى     

تواجه صعوبة في تعلم مهارتهـا  ة في الفعاليات التي المستوى البحثي والتدريبي والتدريسي وخاص
  . ومنها فعالية رمي القرص 

  
  : مشكلة البحث 

تبلورت مشكلة البحث في أن المثيرات التي يحصل عليها المتعلم خالل عمليـة المشـاهدة     
 تكون أكثر من والمقدمة من قبل التقنيات الحديثة المستخدمة في البحث وهي الحاسوب واألنترنيت

  . المثيرات المقدمة خالل الدرس التقليدي المتبع في تعلم مهارة رمي القرص 
  

  : هدف البحث 
  . التعرف على تأثير أستخدام الحاسوب واألنترنيت في تعلم مهارة رمي القرص   

  : أما الفروض التي وضعها الباحث هي  •
ر البعدي للمجموعـة  داللة معنوية بين األختبار القبلي واألختبا ذات أحصائية هناك فروق - ١

   ∗.التجريبية ولصالح األختبار البعدي 
فروق أحصائية ذات داللة معنوية بين األختبار القبلي ولصـالح األختبـار البعـدي    هناك  - ٢

 . للمجموعة الضابطة 

هناك فروق أحصائية ذات داللة معنوية بين األختبارين البعـديين للمجموعـة الضـابطة     - ٣
 . البعدي للمجموعة التجريبية والتجريبية ولصالح األختبار 

  
  : مجاالت البحث  •

                                                
 .  ٢٠٠٦مایو  ٤٧جلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة العدد الم  ∗
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  . المرحلة الثالثة / طلبة كلية التربية االساسية : المجال البشري  - ١
 : المجال الزماني  - ٢

 . جامعة ديالى / كلية التربية االساسية : المجال المكاني  - ٣

  
  الباب الثاني  •

  . حث والدراسات المشابهة أما الباب الثاني فقد تضمن الدراسات النظرية ذات الصلة بالب
  الباب الثالث  •

أما الباب الثالث فقد تضمن منهج البحث وأجراءاته أذ أسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي     
حيث تكونت عينة البحث . تصميم المجموعتين المتكافئتين (بتصميم مجموعتين تجريبية وضابطة 

جامعة ديالى وتم تقسيمهم بالطريقـة  / ة طالب من المرحلة الثالثة لكلية التربية االساسي) ١٠(من 
  . وقد تم معالجة النتائج بأستخدام الوسائل األحصائية ) تجريبية وضابطة(العشوائية إلى مجموعتين 

  
  الباب الرابع  •

  . أما الباب الرابع فقد تضمن عرض وتحليل ومناقشة النتائج 
  
  الباب الخامس  •

  صيات ومنها االستنتاجات االستنتاجات والتو.  فقد تضمن الباب الخامس
أن التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت يوفر فرص كثيرة للتعلم منها تقـديم المـادة بصـورة     - ١

  . مشوقة 
 . من خالل المشاهدة يستطيع أن يركز على جميع مفاصل األداء المهاري  - ٢

  
  التوصيات 

  . كليات في جميع ال) التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت(تطبق هذا االسلوب في  - ١
تأسيس مراكز خاصة بالحاسوب واالنترنيت في جميع الكليات الرياضية لتعلم المهـارات   - ٢

 . األساسية لمختلف األنشطة الرياضية 

  
  

  الباب األول



  ) رمي القرص(يف تعليم مهارة  واالنترنيتاحلاسوب  استخدامتأثري                              ٢٠٠٩األول جملة علوم الرياضة  العدد 
 جامعة دياىل/ لدى طلبة كلية التربية األساسية                                                                 

 
 

٣٠١ 

 :التعريف بالبحث  -١-١

 :مقدمة البحث وأهميته  -٢-١

كن والممتعة والتي يمتعد عملية التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت من الفعاليات المشوقة 
االستفادة منها في تطوير كثير من النواحي الفنية والمهارية في جميع األختصاصـات الرياضـية   

حيث تعتبر عملية التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت من التقنيات الحديثة التي يمكـن  . وغيرها 
اء الحركـي  االستفادة منها في التشخيص الدقيق لعملية تعلم المهارة الرياضية ومشاهدة عملية األد

ولقد أعتمدوا التربويون على أسـتعمال الحاسـوب   . الصحيح واألخطاء التي تصاحب هذا العمل 
واالنترنيت لسهولة التعامل معه في جميع المعلومات الجديدة في العالم والتي بدورها تفيد المجـال  

علينا التعامل  التي تفيد في هذا األختصاص ونحن كتربويون يجب التربوي وكأساس للمادة العلمية
والتعرف إلى ما توصل أليه العالم في هذا المجال ) الحاسوب واالنترنيت(مع هذه التقنيات الحديثة 

والذي يحترم التخصص التربوي بتفاصيله وهو األسلوب المعاصر الحديث الذي يعتبر من أساليب 
ة تتجه علـى التركيـز   التدريس المعاصر في عملية البحث العلمي حيث أن النظم التربوية الحديث

حيث تحولت النظرية التقليديـة للتـدريس مـن السـرد أو     ) التدريسي(على التعلم بدالً من التعليم 
مناقشات تعليمية تتناول مضمون مـن شـأنه    إرساء عرض موضوع إلى عرض نموذج علمي و

من مجرد أداة  واستراتيجيات المتعلم حيث أنه من المتوقع أن يتحول المعلمأحداث تغير في مفاهيم 
  .  )١(ألمداد المتعلم بالمعلومات إلى مرشد أو أداري قائم على تسهيل التعلم 

  
  :مشكلة البحث  -٣-١

 تبلورت مشكلة البحث في أن المثيرات التي يحصل عليها المتعلم خالل عمليـة المشـاهدة  
كون أكثر من والمقدمة من قبل التقنيات الحديثة المستخدمة في البحث وهي الحاسوب واالنترنيت ت

المثيرات المقدمة خالل الدرس التقليدي المتبع في تعلم مهارة رمي القرص وكما هو معروف بـأن  
الجهاز العصبي وخاصة المنطقة الحركية تتأثر أيجابياً بمقدار المثيرات المقدمة ودرجة تركيزهـا  

  . ارة بما ينعكس على بناء األسس العرقية للبرنامج الحركي الذي تحتاجه هذه المه
رغبتاً لذلك أرتأى الباحث أستخدام هاتان التقنيتان وذلك ألنعكاساتهما الناجحة في تحقيـق      

  . هذه الغاية مستقبالً 

                                                
  . ٢٠٠٦مایو  ٤٧المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة العدد  - ١
  .  ١٩٧٨التعلم الذاتي في تعلم الكبار ومدى الحاجة الیھ في الوطن الغربي العدد الثاني مایو : احمد زكي یدوي  -٢
  .  ١٩٨٧العلمیة لمسابقات الرمي جامعة حلوان  احمد ماھر أنور االسس -٣
 . مصر  ٢٠٠٦) ٤٧(المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضیة العدد * 
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  : أهداف البحث  -٤-١

  .التعرف على تأثير أستخدام الحاسوب واألنترنيت في تعلم مهارة رمي القرص  - ١
  فروض البحث  -٥-١

ختبار القبلي والختيار البعدي للمجموعـة  هناك فروق أحصائية ذات داللة معنوية بين اال - ١
  . التجريبية ولصالح االختيار البعدي 

هناك فروق أحصائية ذات داللة معنوية بين االختيار والبعدي والصالح االختيار البعـدي   - ٢
 . للمجموعة الضابطة 

هناك فروق أحصائية ذات داللة معنوية بين االختيارين البعـديين للمجموعـة الضـابطة     - ٣
 . يبية والصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والتجر

  
  : مجاالت البحث  -٦- ١
  .المجال البشري  -١-٦-١
  . المجال المكاني  -٢-٦-١
   . المجال الزماني  -٣-٦-١
  
  

  الباب الثاني
  الدراسات النظرية والمشابهة  -٢
  :تطبيقات التعلم  -١-٢
  

فق مالمح طريقة جديـدة فـي   في التعليم بدأت تلوح في األ مع تطور تطبيقات االنترنيت
التعلم هي التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت حيث تشهد األن بدايتها وسوف تكون أكثر تطـوراً  
في السنوات القادمة ونتيجة لهذا التطور الهائل والمتواصل والذي يتميز فيه المجتمع الحديث مـن  

ة لألنجازات التـي قـام بهـا    جميع جوانبه أصبح عصرنا هذا يسمى بعصر المعلومات وذلك نتيج
اإلنسان في مجال العلوم والتكنلوجيا ووسائل األتصال لمواجهة جميع التحـديات وفـي مختلـف    
المجاالت ونتيجة للتظخم الحاصل في جميع المعلومات أصبح التعلم التقليدي عاجزاً عن تقـديم أي  

للطلبة عديمة الفائدة حيـث  حلول لمجارات هذا التظخم حيث أصبحت المعلومات الفكرية والعلمية 
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أن من أولويات الطالب الجامعي أن يتعود على أستعمال التكنلوجيا الحديثة بصورة دائميـة لكـي   
يواكب البحوث العلمية ونوع التعلم الذي يخصه وهذا سوف يدفع العملية التربويـة إلـى األمـام    

لعالمية أسوتاً بالطلبة األخـرين  ويشعر الطالب الجامعي بأنه على مواصلة مع التكنلوجيا الحديثة ا
  . ومعرفة أتجاهاتهم نحو الطرق الجديدة للتعلم وتقييم القوة والضعف في التكنلوجيا الحديثة 

  
  : التعليم التقليدي والتعليم بواسطة الحاسوب واالنترنيت  -٢-٢

  -:لقد مرت العملية التعليمية عبر األزمنة بثالث مراحل مهمة هي 
  . التعليم التقليدي  -١
 .لتعليم بواسطة الحاسوب ا -٢

  ∗.التعليم بواسطة االنترنيت  -٣

  
  : التعليم التقليدي  -١-٢-٢
  

هو التعليم المتداول بين الطالب والمدرس ويقوم المعلم بنقل المعلومـات مباشـرتاً إلـى      
الطالب حيث يمكن للطلبة األستفسار عن أي شيء يخص الدرس ويقوم المعلـم بـالرد والشـرح    

  . والتوضيح 
والمعلومة وهـي مـن أقـدم طـرق     . هذه الطريقة من التعلم تعتمد على المعلم المتعلم و  

التدريس حيث ال يمكن االستغناء عنها كلياً ألن يكون في هذه الطريقة التقاء المعلم والمتعلم وجهـاً  
  . لوجه 

  
  : التعليم بواسطة الحاسوب  -٢-٢-٢

من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعـة   هو عملية تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه  
بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة فخزنه في الحاسب أو عبر 
شبكة االنترنيت حيث يقوم الحاسوب باألستجابة للحدث الصادر عن المتعلم فيقرر الخطوة التاليـة  

يمكن مراعاة الفروق الفرديـة للمتعلمـين   بناء على أختيار المتعلم ودرجة تجاوبه ومن خالل ذلك 
وسيلة لتعلم األستاذ في التعليم الفردي والتعليم بواسطة الحاسوب وكـذلك  ) الحاسوب(حيث يعتبر 

  . مصدر للمعلومات 
                                                

 .١٩٩٦جامعة المل سعود / مصطفى بن محمد عیسى المدخل إلى التقنیات الحدیثة في األتصال والتعلیم الطبعة الثالثة   ∗
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  : التعليم بواسطة االنترنيت  -٣-٢-٢
  

جموعـة  إلى التعلم بمساعدة التقنية ويشـمل م ) وجهاً لوجه(هو التحول من التعليم الصفي   
حيث يكون مناسـب لكـل   ) التدريس بواسطة الحاسبوبواسطة األنترنيت(من التطبيقات والعمليات 

  . أنواع التعليم ويكون مكمالً للتعليم الصفي أو شامالً في جميع الجوانب 
   ∗وهو يكون طريقة لتقديم التعليم في ظل التقنية وليست هدفاً في حد ذاتها   

  
  :اسوب واالنترنيت أهمية التعليم بواسطة الح -٣-٢
  

واالنترنيت تكمن في أنها مناسبة في كل أنواع التعلـيم  أن أهمية التعليم بواسطة الحاسوب 
منها األدبي والعلمي والطبي والهندسي والعسكري وغيرها ومن األهميات األخرى لهذا التعليم هو 

يث أنه يكون طريقـة لتقـديم   إلى التعليم بمساعدة التقنية ح) وجهاً لوجه(التحول من التعليم الصفي 
وكذلك يمكنه التعامل مع جميع العمليات التعليمية . التعليم في ظل التقنية وليست هدفاً في حد ذاته 

منها التدريس واألختبارات والدرجات والمناقشات والمراسالت حيث أنه يشـمل مجموعـة مـن    
بواسطة االنترنيت وكـذلك مـن   التطبيقات والعمليات ومنها التدريس بواسطة الحاسوب والتدريس 

االمور المهمة فيه يكون مناسب للتعليم الرسمي وغير الرسمي الجامعي وما قبل الجـامعي وفـي   
  . المدارس والشركات والحكومي والخاص 

  
  

  مقارنة بین التعلم الصفي والتعلم االلكتروني
  التعلم االلكتروني  التعلم الصفي   

  جھمشرف ومو  مصدر للمعلومات  المعلم 
  فاعل ونشط  متلقى  الطالب

  في أي وقت  في وقت محدد  زمالء الصف
  في أي مكان  في مكان محدد  وقت الدراسة

  النظام من أي مكان  من مكان محدد/المدرس  مكان الدراسة 

                                                
 ٣٠/١٩٨٥آللي كوسیلة تعلیمیة في الوطن العربي الواقع والطموح في رسالة الخلیج العربي العدد احمد محمد ، تقویم مسارات الحاسب ا - ∗
 .  
  . ھـ ، ندوة التعلیم االلكتروني ٢٠/٢/١٤٢٤تقنیة واعدة وطریقة رائدة ، جامعة الملك فیصل : التعلم االلكتروني  -١
 . ، جامعة حلوان  ٢٠٠٦، مایو  ٤٧المجلة العلمیة للتربیة الریاضیة ، العدد  -٢
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  كتاب الكتروني  كتاب مطبوع   المدرسون
  الكترونیة  بشریة  المحتوى
  غیر محدد  محدد  المتابعة

      عدد الطالب
  :التعليم بواسطة الحاسوب واالنترنيت  خصائص -٤-٢
  

  . خفض التكلفة االقتصادية  - ١
 . الجدية والمرونة في العمل  - ٢

 . التعاونية في جميع مجاالت العمل  - ٣

 . التعلم المستمر وعدم التقيد بالساعة الدراسية  - ٤

 . العمل الجاد والجودة في العمل  - ٥

 .الخروج من ألطار المحليالمتابعة العلمية ، وأعطاء التعليم الصيغة العالمية و - ٦

 . البيئة األمنة  - ٧

 . يمكن سهولة التحديث  - ٨

 . المتعة والتفاعلية  - ٩

 . يمكن له التأثير على تحسين نتائج التعلم  -١٠

  
  : دوافع االهتمام بالتعليم بواسطة الحاسوب واالنترنيت  -٥-٢
  

  . زيادة الوعي بأهمية التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت والميزات التي يقدمها  - ١
 . خفض تكاليف التدريب  - ٢

 . حاجة مؤسسات التعليم العليا إلى التجديد والتطوير  - ٣

 . األقتصاد الحديث يعتمد على المعرفة والمعرفة تعتمد على التعليم  - ٤

 . زيادة الطلب على العمالة المعرفية في المجتمع المعرفي  - ٥

 . زيادة الطلب على الجامعات وعدم قدرتها على االستيعاب  - ٦

  ∗. لب على التعلم والتدريب المستمر والتعلم مدى الحياة زيادة الط - ٧

  
  : مميزات أستخدام االنترنيت والحاسوب  -٦-٢

                                                
 . ھـ ٢٠/٢/١٤٢٤التعلیم االلكتروني تقنیة واعدة وطریقة رائدة ، جامعة الملك فھد ،  ∗
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٣٠٦ 

  . االمكانية القوية على الحصول على المعلومات من كافة انحاء العالم  - ١
الحاسوب واالنترنيت يساعد على التعلم التعاوني والجماعي نتيجة لكثرة المعلومات عبـر   - ٢

 . االنترنيت 

 . االتصال بالعالم بأقل تكلفة ممكن وبأسرع وقت  يمكن - ٣

 . يمكن االستفادة من البرامج التعليمية ومن الكتب ومن المصادر الموجودة في االنترنيت  - ٤

  .  التكلفة المادية قليلة بالنسبة للحاسوب واالنترنيت مقارنتاً باألقمار الصناعية والراديوات  - ٥

  
  الباب الثالث

  : اءاته الميدانية منهج البحث واجر -١-٣
أستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة المشكلة حيث قام بتصـميم مجمـوعتين     

تجريبية وضابطة وبقياسين بعديين وقد استخدم المجموعة التجريبية للـتعلم بواسـطة الحاسـوب    
استخدم التعليم التقليدي عن طريق واالنترنيت في مهارة رمي القرص اما المجموعة الضابطة فقد 

  . المحاضرة في الصف 
  
  : عينة البحث  -٢-٣

قسم /طالب من طالب المرحلة الثالثة لكلية التربية االساسية ) ٢٤(تكونت عينة البحث من   
جامعة ديالى حيث تم تقسيم الطلبة اللذين تم اختيارهم باالسلوب العمدي الى مجموعتين /الرياضة 

  . في كل مجموعة ) طالب  ١٢بية وبواقع ضابطة وتجري(
  
  : تجانس عينة البحث  -٣-٣
  

كما بين الوسط ) العمر ، الوزن ، الطول(يبين تجانس عينة البحث في متغيرات ) ١(جدول 
  الجدولية الفراد العينة (F)المحتسبة و (F)الحسابي واالنحراف المعياري و

  
  
  
  
  

  )١(جدول رقم 
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٣٠٧ 

المعالجات 
  االحصائیة

  غیراتالمت

 F  ض. م  ن. م
  المحتسبة

F 
  الجدولیة

معنویة 
  ع -+  -س  ع +  -س  الفروق

العمر 
  بالشھر

١.١٠  ٢٣.٤١  ٢٣٤  ٢١.١  ٢٣٦.٤    
  
  
٢.١٩  

غیر 
  معنویة

غیر   ٠.٨٢  ٣.١٣  ٨٩.٤  ٣.٨  ٩٠.٨  الوزن 
  معنویة 

غیر   ١.٢٤  ٢.٩  ١٨٤  ٣.٦  ١٧٩.٨  الطول
  معنویة

        ١٢    ١٢  حجم العینة

  
  ١١ودرجة حریة  ٠.٠٥لة تحت مستوى دال

  
بعد أن تحقق تجانس عينة البحث قام الباحث بتقسيم البحث إلـى مجمـوعتين بالطريقـة      

األولى هي المجموعة التجريبية والثانية هي المجموعـة الضـابطة وبواقـع    ) القرعة(العشوائية 
  . لكل مجموعة ) طالب١٢(
  
  : وسائل البيانات وادوات البحث  -٤-٣
  

حث االدوات التي يستطيع من خاللها جمع البيانات وانجـاز تجربتـه وأتمـام    أستخدم البا  
البحث بالطريقة العلمية الصحيحة والتوصل إلى حل مشكلة البحث من خالل المالحظة المنظمـة  

حيث أظهـرت  ) Tأختبار (والتجريب والمصادر والمراجع العربية واالجنبية قام الباحث بأستخدام 
بين المجموعتين وبذلك يتحقق التكـافؤ بـين   ) غير معنوية(ق دالة أحصائياً النتائج عدم وجود فرو

  ) . ٢(المجموعتين وبذلك يتحقق التكافؤ بين المجموعتين وكما في الجدول 
  

  : أما األجهزة المستخدمة في البحث فهي 
  

  . كلية التربية االساسية / مركز الحاسوب واالنترنيت في جامعة ديالى  - ١
 ) . ميراكا(جهاز تصوير  - ٢

  . ساحات رمي وتعليم +  ١٢اقراص عدد  - ٣
  : تكافؤ عينة البحث 
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٣٠٨ 

  . )١(تم أجراء التكافؤ بين مجموعتين الدراسة في متغيرات العمر ، والطول ، والوزن   
  تكافؤ مجموعتین الدراسة) ٢(جدول رقم 

المجاالت 
  االحصائیة

  المجموعات 

  األختبار القبلي 

معنویة   یةت الجدول  ت المحتسبة  ع-+  -س
  الفروق 

  غیر معنویة  ٢.٠٧  ١٠٣١  ٣١.٤  ٣٣  التجریبیة 

  ٢.٨  ٣.٣٣  الضابطة

  
  
  
  : األسس العلمية لألختبار  -٥-٣
  

تكوين منهج تعليمي مهارة رمي القرص ويشمل على شـرح الخطـوات الفنيـة وكـذلك      - ١
  .الخطوات التعليمية واالخطاء التي تصاحب العمل عن طريق الحاسوب واالنترنيت 

 . تعريف العينة باألدوات واألوزان وكيفية مسك األدوات والتعامل معها  - ٢

 . التعرف على ساحة رمي القرص ومساحتها وكيفية الوقوف للرمي  - ٣

وعلـى  تقسيم المادة العلمية لعدد من المحاضرات وعرضها بالتسلسل وفق تعليمات المعلم  - ٤
 . المجموعتين 

ليمية ومراحله الفنية والجوانب القانونية والرسـوم  عرض البرنامج التعليمي ومحتوياته التع - ٥
للتحقيق من صالحية هذا البرنامج واجـراء  ) الخبراء(التوضيحية على ذوي االختصاص 

 . التعديالت والتوصيات التي يتفق عليها 

مراعياً فيـه  ) المحاضرة(بناء مناهج تعليمي لتعليم مهارة رمي القرص بالطريقة التقليدية  - ٦
 . ج والخطوات التي أتبعت عن طريق الحاسوب واالنترنيت نفس البرنام

والطريقـة بواسـطة   ) المحاضـرة (القيام ببدأ تطبيق الطريقتين التعلم بالطريقة التقليديـة   - ٧
 . الحاسوب واالنترنيت 

  
  : البرنامج التعليمي لتعليم مهارة رمي القرص  -٦-٣
  

                                                
  .  ٨٠ص ١٩٨٩محمد زیدان حمدان ، البحث العلمي كنظام ، دار التربیة الحدیث ، عمان  - ١
 . جامعة حلوان   ٢٠٠٦، ٤٧المجلة العلمیة للتربیة البدنیة الریاضیة ، العدد  -٢
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٣٠٩ 

  . تمرينات خاصة اعدادية  - ١
في االدوات حيث يقوم الطالب بالرمي إلـى األمـام    تمرين مسك القرص وعمل احساس - ٢

 . وإلى األعلى والتبادل باألدوات من يد إلى أخرى 

تمرينات داخل الدائرة حمل األدات والمرجحة وبدأ باألنتقال من رجل اليسار إلـى رجـل    - ٣
اليمين وعمل شوت إلى وسط الدائرة أي حركة رجل اليمين ورجل اليسار ومواجهة قطاع 

 . الرمي والتخلص من االدات  الرمي ثم

رمي من الثبات من داخل الدائرة وعمل حركات من نصف الدائرة وكذلك من ثالثة أرباع  - ٤
 . الدائرة 

 . تعلم الدوران الكامل  - ٥

 . تعلم الرمي وزاوية الرمي ولتخلص من االدات  - ٦

 . تعليم التبديل بعد الرمي  - ٧

 . بوع يكون مدة البرنامج أربع أسابيع وساعتين في كل أس - ٨

  
  
  : التجربة االستطالعية  -٧-٣
  

تعتبر التجربة االستطالعية تدريباً عملياً للباحث للوقوف بنفسه على جميع مفردات البحث   
ومن االيجابيات والسلبيات التي تقابله اثناء اجراء االختبار حيث قـام الباحـث بـأجراء تجربـة     

كليـة التربيـة   / طلبة المرحلة الثالثة على مجموعة من  ١٥/١٠/٢٠٠٨استطالعية اولية بتاريخ 
  . جامعة ديالى لمعرفة أمكانية التطبيق الصحيح لمجريات البحث / قسم الرياضة / االساسية 
  -:حيث خرج الباحث من التجربة االستطالعية بما يلي   
  التعرف على طبيعة األختبار ومعرفة مدى كفاءته  - ١
 . تقيم عينة البحث لمفردات األختبار  - ٢

 . جميع السلبيات التي من المحتمل ظهورها أثناء االختبار  تالفي - ٣

 . االتفاق على عملية تطبيق محاور العمل الخاص  - ٤

  
  : االختبار القبلي  -٨-٤
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٣١٠ 

في كليـة   ٢٥/١٠/٢٠٠٨تم اجراء االختبار القبلي للمجموعتين التجريبية والضابطة في 
ة عشر صباحاً ولمدة ساعتين وعلى عينـة  جامعة ديالى في تمام الساعة الحادي/ التربية االساسية 

  .  )١( )٣(الجدول            العب وكما موضح في ) ١٢(مقدارها 
  

  
  

  )٣(جدول 
معنویة   المجموعة التجریبیة

ت   االختبار البعدي  االختبار القبلي  الفروق 
  المحتسبة

ت 
  الجدولیة

  معنویة   ٢.٢٠  ١٣.٨  ع - +  س -  ع - +  س
٤.٢٨  ٤١  ٣.٣٣  ٣٣  

  
  ١١ودرجة حریة  ٠.٠٥حت مستوى داللة ت

  
  
  : االختبار البعدي  -٩-٣
  

العـب مـن كليـة    ) ١٢(على عينة عددها  ١/١٢/٢٠٠٨اجري االختبار البعدي بتاريخ   
  .  )٢(التربية االساسية قسم الرياضة 

  
  
  
  
  
  

  الباب الرابع
  

                                                
 .  ١٠٧،ص١٩٨٩قاسم المندالوي وآخرون ، االختبار والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة ، الموصل مطبعة التعلیم العالي  - ١
ودی ع یاس ین التكریت ي ، حس ن محم د عب د ، التطبیق ات االحص ائیة واس تخدامات الحاس وب ف ي التربی ة الریاض یة ، الموص ل دار الكت ب                 - ٢

  .  ٧٣، ص ١٩٩٩للطباعة والنشر 
 .  ٧٣، ص ١٩٨٨أحمد سلیمان حمودي ، خلیل یوسف ، األحصاء الباحث في التربیة والعلوم االنسانیة ، عمان ،  -٢
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٣١١ 

  : عرض وتحليل ومناقشة النتائج  -٤
  

مستوى االداء المهاري لفاعلية رمي القرص عدم وجود فروق في ) ٢(يتضح من الجدول 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية وذلك في االختبار القبلي األول ونظراً السـتخدام المنهـاج   
التعليمي لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية وكذلك تكافؤ افراد المجموعتين الـتعلم بواسـطة   

ذي يتم التعليم فيه بطريقة المحاضرة ومن خـالل  الحاسوب واالنترنيت يؤدي إلى نفس المستوى ال
افتراض الباحث أن مستوى التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت يفوق مستوى الـتعلم بالطريقـة   

  . التقليدية 
  
  
  

  )٤(جدول رقم 
معنویة   المجموعة الضابطة 

ت   االختبار البعدي  االختبار القبلي  الفروق 
  المحتسبة

ت 
  الجدولیة

  معنویة   ٢.٢٠  ٦.٦  ع  س -  ع  س
٣.١١  ٣٣.٣  ٢.٧٨  ٣١.٤  

  
  ١١ودرجة حریة  ٠.٠٥تحت مستوى داللة 

  
حيث يرى الباحث أن تساوي مستوى المجموعتين يؤدي إلى وجود مميـزات بـين هـذه        

) المحاضـرة (المجموعتين التعلم بطريقة الحاسوب واالنترنيت ولطريقة االخرى التعلم التقليـدي  
أن التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت يكون فيه دافعية وتشوق اكثـر   تختلف عن األخرى حيث

وكذلك التعلم في الوقت المحدد المناسب أما التعلم بواسطة المحاضرة يكون أتصال مباشـر بـين   
المعلم والمتعلم حيث يستفيد المتعلم من المعلم من التغذية الفورية واالستفسار عن كـل مـا هـو    

  . غامض 
  
  
  

  )٥(جدول 
  االختبار البعدي
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٣١٢ 

المعالجات االحصائیة 
  والمجموعات

معنویة   ت المحتسبة  ت الجدولیة  ع -+  س
  الفروق

  معنویة  ٢.٧  ٥  ٤.٢٨  ٤١  المجموعة التجریبیة

  ٣.١١  ٣٣.٣  المجموعة الضابطة

  
  ٢٢ودرجة حریة  ٠.٠٥تحت مستوى داللة 

  
يبيـة الـتعلم بواسـطة    يتضح لنا تفوق المجموعـة التجر ) ٣(ومن خالل مالحظة جدول     

فـي مسـتوى الـتعلم    ) المحاضرة(الحاسوب واالنترنيت على المجموعة الضابطة التعلم بواسطة 
ومستوى المهارة الفعلية رمي القرص وذلك في القياس البعدي وأن هذا التحسن في طريقة الـتعلم  

ك هو نوعيـة  بواسطة الحاسوب واالنترنيت يتفق مع فرض البحث ويرى الباحث أن السبب في ذل
ايجابية قد زادت من فعاليـة  األداء الحركي الجيد بطريقة الحاسوب واالنترنيت وقد وفرت عوامل 

الممارسة الحركية لتعلم مهارة رمي القرص وعند مقارنة نسبة التحسن في األداء المهـاري فـي   
إلـى وجـود   ) ٤(الضابطة والتجريبية تشير النتائج في الجدول القياسين األول والثاني للمجموعة 

مستوى تحسن دال في األداء المهاري للمجموعة التجريبية التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت أما 
حيث تشير النتائج إلى وجود انخفاض ذات داللة أحصائية في مسـتوى األداء  ) ٥(في جدول رقم 

وهـذا   ٢٢ودرجة حريـة   ٠.٠٥المهاري لفعالية رمي القرص لدى للمجموعة الضابطة وبنسبة 
يؤكد على تفوق مجموعة التعليم بواسطة الحاسوب واالنترنيت لمهارة رمي القرص على مجموعة 

ألن األول التعلم بواسطة الحاسوب واالنترنيت يـوفر فـرص   ) المحاضرة(التعلم التقليدي بواسطة 
ألداء كثيرة للتعلم منها تقديم المادة بصورة مشوقة وكذلك يستطيع أن يركز على جميـع مفاصـل ا  

  .  )١(المهاري 
  
  
  
  
  : التوصيات  -٢-٤
  

                                                
  .  ١٦٤، ص ١٩٨٣، الكویت  ١سعد عبد الرحمن ، القیاس النفسي ، ط - ١
  .  ٢٠٠، ص  ٢٠٠٢یعرب خیون ، التعلیم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، بغداد العراق ،  -٢
  .  ١٩٨٧احمد ماھر انور ، األسس العلمیة لسیاقات الرمي ، جامعة حلوان  -٣

 . ، العدد الثاني  ١٩٧٨احمد زكي یدوي ، التعلیم الذاتي في تعلم الكبار ومدى الحاجة إلیھ في الوطن العربي ، مایو 



  ) رمي القرص(يف تعليم مهارة  واالنترنيتاحلاسوب  استخدامتأثري                              ٢٠٠٩األول جملة علوم الرياضة  العدد 
 جامعة دياىل/ لدى طلبة كلية التربية األساسية                                                                 

 
 

٣١٣ 

مركز تعليمي للحاسوب واالنترنيت لتعليم المهـارات الرياضـية لمختلـف الفعاليـات      إنشاء - ١
  . الرياضية  واألنشطة

تطبيق طريقة التعليم بواسطة الحاسوب واالنترنيت لمعرفة مدى صالحية هذه الطريقـة فـي    - ٢
  . تعليم المهارات 

           


