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 مظرىي حتظهفائمح انرذاخم عهً  انىطائظتزوامج ذعهُمً تاطرخذاو  ذأثري
 نغالب انفزلح انثانثح انثغهعهً  انشحفنظثاحح  وانزلمًانفىن  األداء

 ذذرَض انرتتُح انزَاضُح جامعح املىصىرج شعثح
 

 الباحث/ محدى أمحد السيد املوافى خطاب 

 ية معيد بكصه املياهج وطرم تدريض الرتبية الرياض

 جامعة امليصورة –رتبية الرياضية نلية ال

 م.د/ حمند فتحى على موافى 

 مدرط بكصه املياهج وطرم تدريض الرتبية الرياضية

 جامعة امليصورة –رتبية الرياضية نلية ال

 م.د/ أمين كنال كامل اجلندى

 مدرط بكصه املياهج وطرم تدريض الرتبية الرياضية 

 عة امليصورةجام –رتبية الرياضية نلية ال

 أ.د/ حمند فتحى يوسف البحراوى 

رئيض قصه املياهج وطرم  –أشتاذ املياهج وطرم تدريض الصباحة 

 جامعة امليصورة –رتبية الرياضية نلية ال –تدريض الرتبية الرياضية 

 
 مهخص انثحث : 

زذاخل ػلىٔ رؾغىي هغىزْٓ    رِذف ُزٍ الذساعخ ئلٔ الزؼشف ػلٔ رأص٘ش ثشًبهظ رؼل٘ؤ ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ ال

األداء الفٌٔ ّالشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي لطالة الفشقخ الضبلضخ شؼجخ رذسٗظ الزشث٘ىخ الشٗبيى٘خ عبهؼىخ الوٌةىْسح      

ؽ٘ىىش اعىىزخذم الجىىبؽضْى الوىىٌِظ شىىجَ الزغشٗجىىٔ ثبعىىزخذام الزةىىو٘ن رّ الوغوىىْػز٘ي ئؽىىذاُب يىىبثطخ ّاألخىىشٓ رغشٗج٘ىىخ      

( 02لكل هغوْػخ فٔ الوزغ٘ىشاد ق٘ىذ الجؾىش  ّرىن اخز٘ىبس الؼٌ٘ىخ ثبلطشٗقىخ الؼوىْائ٘خ ّػىذدُب           للق٘بعبد القجل٘خ ّالجؼذٗخ 

طبلت  هي طىالة الفشقىخ الضبلضىخ ثٌى٘ي شىؼجخ الزىذسٗظ رخةىح الغىجبؽخ ثكل٘ىخ الزشث٘ىخ الشٗبيى٘خ عبهؼىخ الوٌةىْسح للؼىبم               

الذساعىىخ الىىٔ رفىىْم الوغوْػىىخ   م  ؽ٘ىىش قغىىوْا ثبلزغىىبّٓ ئلىىٔ هغوىىْػز٘ي  ّقىىذ  عىىفشد ًزىىبئظ  0202/0202الغىىبهؼٔ 

الزغشٗج٘خ ّالزٔ طجقذ الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ الزذاخل  الِ٘جشه٘ذٗب(  ػلىٔ الوغوْػىخ البىبثطخ ّالزىٔ     

اعزخذهذ الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكبدٗؤ  الوزجغ(  فٔ رؾغىي هغىزْٓ األداء الفٌىٔ ّالشقوىٔ لطىالة كل٘ىخ الزشث٘ىخ الشٗبيى٘خ         

% فىٔ رؾغىي األداء الفٌىٔ    0703244% الىٖ  703.24الضؽف ػلىٔ الىجطي  كوىب ثلغىذ ًغىت الزغ٘ىش هىب ثى٘ي          فٔ عجبؽخ

%  للوغىزْٕ الشقوىٖ لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الىجطي  ّلةىبلؼ        023224لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي  ّثلغىذ ًغىت الزغ٘ىش    

ٔ ثبعىزخذام الْعىبئط فبئقىخ الزىذاخل     الوغوْػخ الزغشٗج٘ىخ  ّفىٔ يىْء الٌزىبئظ ْٗلىٔ الجىبؽضْى ثزطج٘ىا الجشًىبهظ الزؼل٘وى         

 الِ٘جشه٘ذٗب( ػٌذ رؾغ٘ي هغزْٓ األداء الفٌٔ ّالشقؤ لغجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الىجطي  لوىب ؽققىَ هىي فبػل٘ىخ ّاٗغبث٘ىخ فىٔ          

 الٌزبئظ  ّلوب لَ هي رأص٘ش اٗغبثٔ ػلٔ الزفبػل الوجبشش ث٘ي الوزؼلن ّالوبدح الزؼل٘و٘خ3

 –عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي  –الوغزْٓ الفٌٔ ّالشقؤ  –الْعبئط فبئقخ الزذاخل  –٘ؤ الجشًبهظ الزؼلالكلوبد الوفزبؽ٘خ: 

 الفشقخ الضبلضخ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ3 –طالة شؼجخ رذسٗظ 
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 ري برنامج تعليمى باستخدام الوسائط فائقة التداخل على ...........تأث

 ممذمح ومشكهح انثحث:
لْؽظ خىال  الؼقىْد األخ٘ىشح هىي القىشى الوبيىٔ       

ّهىىغ ثىىذاٗبد األلف٘ىىخ الضبلضىىخ  ئعىىشاء الؼذٗىىذ هىىي الجؾىىْس  

عىىىبد الوزؼلقىىىخ ثطىىىشػ ؽلىىىْ  لووىىىكالد الزشث٘ىىىخ    ّالذسا

الشٗبيىى٘خ ثوىىكل ػىىبم  ّهىىي ًبؽ٘ىىخ  خىىشٓ ؽىىل هوىىكالد  

هٌبُظ ّهقىشساد ّثىشاهظ رؼلى٘ن سٗبيىخ الغىجبؽخ ثوىكل       

خىىىىبر لالسرقىىىىبء ثبلؼول٘ىىىىخ الزؼل٘و٘ىىىىخ لوشاؽىىىىل الزؼلىىىى٘ن  

الوخزلفخ لوغىبٗشح هضىل ُىزا الزقىذم الؾىبدس  ؽ٘ىش ٗزو٘ىض        

غىىجبؽخ ثبلةىىؼْثخ لوىىب  األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٔ ثشٗبيىىخ ال 

ٗزطلجىىَ هىىي  داء ؽشكىىبد هشكجىىخ للىىشعل٘ي هشرجطىىخ ثىىأداء  

ؽشكىىىبد للىىىزساػ٘ي هىىىغ اعىىىزخذام عىىىل٘ن لؾشكىىىخ الىىىش ط  

ّالزٌفظ فٖ ًفظ الْقذ  ّثبلزبلٔ ٗزطلت رْافا ػبلٖ 

ػةىىجٖ ثىى٘ي  عىىضاء الغغىىن الوخزلفىىخ  صٌىىبء األداء  ّفىىٔ   

ثؼىىىل الغىىىجبؽبد ًالؽىىىظ ئى الغىىىجبػ رىىىبسح ٗطفىىىْ ػلىىىٔ   

ربسح ػلٔ الىجطي  هىغ  ُو٘ىخ الىشثط ثى٘ي ؽشكىبد       الظِش ّ

الزساػ٘ي ّالشعل٘ي ؽغت ًْع الغىجبؽخ الوىإداح  ّلِىزا    

ػلٌ٘ىىىب ػٌىىىذ ثٌىىىبء الجىىىشاهظ الزؼل٘و٘ىىىخ الخبلىىىخ ثشٗبيىىىخ   

الغىىجبؽخ قىىذ ٗزطلىىت اعىىزخذام  دّاد هغىىبػذح ّّعىىبئط     

 رؼل٘و٘خ اٗببؽ٘خ ّغ٘شُب لزذػ٘ن األداء الف3ٌٔ

ظ٘ن ؽ٘ىىىىش ٗىىىىزكش ّائىىىىل هؾوىىىىذ ّسٗىىىىن ػجىىىىذالؼ     

م  ػجذالؾو٘ىىىذ شىىىشف 0222م  هىىىبُش اعىىىوبػ٘ل 0202

م   ى الجىىىشاهظ الزؼل٘و٘ىىىخ رؼىىىذ عبًجىىىب  ُبهىىىب  هىىىي     0220

عْاًىىىىت رطىىىىْس الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ ػبهىىىىخ ّالوِىىىىبساد  

الؾشك٘خ خبلىخ  ّْٗيىؼ الجشًىبهظ عى٘ش الؼوىل الْاعىت       

الق٘بم ثَ لزؾق٘ا األُذاف الوقةىْدح  كوىب ٗىْفش األعىظ     

ّٗؾذد ًْاؽٔ الٌوىب  الْاعىت   الولوْعخ الًغبص األػوب  

الق٘بم ثِب خال  هذح صهٌ٘خ هؼٌ٘خ  ّالجشًبهظ ػجىبسح ػىي   

هغوْػىىخ هىىي األًوىىطخ ّالووبسعىىبد الؼلو٘ىىخ ّالؼول٘ىىخ    

عىىْاء ثقبػىىخ الزىىذسٗظ  ّ هكىىىبى الٌوىىب  الؼولىىٔ لوىىىذح      

صهٌ٘خ هؾذدح ّفقب  لزخط٘ط ّرٌظ٘ن ُبدف هؾذد  قذ ٗؼْد 

ٗىىزن هىىي خاللِىىب  ػلىىٔ الوىىزؼلن ثبلزؾغىىي فىىٔ األداء  كوىىب   

رةىىىْس الؼالقىىىبد ثىىى٘ي الوزؼلوىىى٘ي ّالوؼلوىىى٘ي ّالوىىىبدح      

ّالْعىىىىىبئط الزؼل٘و٘ىىىىىخ ّالىىىىىضهي ّاألدّاد ّالوؾزىىىىىْٓ   

:  00(  00:  07( 04 – 7:  04الزؼل٘وىىٔ ّغ٘شُىىب3   

47) 

ّٗىىىىشٓ كىىىىل هىىىىي هؾوىىىىذ الجؾىىىىشآّ ّ خىىىىشّى    

م  ى سٗبيخ الغجبؽخ رؼذ هي  ُن الشٗبيبد الزٖ 0207

كٌْلْع٘خ فٖ رؼلوِىب هوىب  دٓ   اعزخذهذ الوغزؾذصبد الز

ئلىىٖ ؽىىذّس طفىىشح ُبئلىىخ فىىٖ هغبالرِىىب الوخزلفىىخ ّثىىزل     

ًشاُب قذ رقذهذ فٖ الغٌْاد األخ٘ىشح ّؽققىذ هغىزْٗبد    

ػبل٘ىخ ثةىْسح لىن ٗغىجا لِىب هض٘ىل  ّقىذ ٗشعىغ رلى  ئلىىٖ          

ظِْس اًزوبس هإلفىبد ّ ثؾىبس كض٘ىشح فىٖ هغىب  سٗبيىخ       

لوكبًىخ  الغجبؽخ لؼذٗذ هىي الوزخةةى٘ي فىٖ الىذّ  راد ا    

الوزقذهخ هضل  هشٗكب ّ لوبً٘ب الووبل٘خ ّسّع٘ب  كوب  ًِب 

رزطلت الؼقل لزةْس الْعط الغذٗذ ّالزك٘ف هؼَ فزؾزبط 

ئلٖ ؽبْس الزُي ثذسعبد هزفبّرخ لزفِن كل ؽشكخ ثذقخ 

كبهلخ ّاعز٘ؼبثِب ّالقىذسح ػلىٖ  دائِىب  ّثبلزىبلٖ رزطلىت      

ّكىزل   الزْافا الزىبم ثى٘ي الغِىبصٗي الؼبىلٖ ّالؼةىجٖ       

اعىىزخذام ثؼىىل القىىذساد الؼقل٘ىىخ ّاالػىىذاد الٌفغىىٖ ؽزىىٔ  

ٗزن اإلؽغبط ثىبألعضاء الِبهىخ الوكًْىخ لٌىْع الغىجبؽخ       

ّالزشك٘ض ػلِ٘ب ّسفغ كفبءح األداء الؾشكٖ ّرطْٗش صهي 

:  00األداء الفٌىىىىٔ ّالشقوىىىىٔ فىىىىٔ سٗبيىىىىخ الغىىىىجبؽخ3    

072) 

م   هؾوىىذ 0200ّٗوى٘ش كىىل هىي هؾوىىذ الخىْلٔ    

م الىىٔ  ى الجىىشاهظ  0222  عىىالهَ م  ػىىبد0200ػلىىٔ 

الزؼل٘و٘ىىىىخ  لىىىىجؾذ روىىىىول عو٘ىىىىغ الفىىىىشر الزؼل٘و٘ىىىىخ   

ّاألًوىىىطخ ّاألدّاد الزىىىٔ رزىىىبػ  ّالوخططىىىخ ثطشٗقىىىخ     

ػلو٘ىىخ هؾىىذدح ثىىضهي هقىىٌي هىىغ هشاػىىبح هىىذٓ قبثل٘زِىىب       

للزٌف٘ىىز ّالزقىىْٗن  ّٗطجقِىىب الوىىزؼلن هوىىب قىىذ رغىىِن فىىٔ        

 رؼىىىذٗل عىىىلْكَ  كوىىىب  ًىىىَ ال ٗوكىىىي  ى ًغفىىىل  ى ػول٘زىىىٔ

الزؼل٘ن ّالزؼلن رزطلت رقىْٗن هغىزوش لكىل ػٌبلىشُب  فىال      

ثذ هي ػالط هغزوش للوؾزْٗىبد الزؼل٘و٘ىخ الوقذهىخ ؽزىٔ     

رغبٗش الزطْساد الؾبدصخ ّرقذٗن كل هب ُْ عذٗىذ  ّ ٗبىب   
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هب رؾزبعىَ رلى  الجىشاهظ هىي روىخ٘ح ّػىالط ّرؾغى٘ي        

هغىىزوش هىىي  عىىل ًغىىبػ الؼول٘ىىخ الزؼل٘و٘ىىخ  ّ ى ػول٘ىىخ     

ي الجشاهظ ّالوقشساد الذساع٘خ ّثخبلىخ  اػذاد  ّ رؾغ٘

االلكزشًّ٘ىىخ هٌِىىب  رؼىىذ رشعوىىَ ؽق٘ق٘ىىخ لزْعِ٘ىىبد الفكىىش  

الزشثىىىىْٓ الؾىىىىذٗش  هىىىىغ ك٘ف٘ىىىىخ رْظ٘ىىىىف هغىىىىزؾذصبد      

ّركٌْلْع٘ىىب الزؼلىى٘ن لزؾق٘ىىا  كجىىش قىىذس هىىي الوخشعىىبد       

الزؼل٘و٘ىىخ الوغىىزِذفخ  فكىىبى لزْظ٘فِىىب فىىٔ الزؼلىى٘ن  هىىشا     

ُىزا الزطىْٗش الوٌوىْد     ُبهب  ّؽْ٘ٗب  فٔ هؾبّلخ هْاكجىخ  

م الزؼلىىىىى٘ن 0204ؽ٘ىىىىىش ػىىىىىشف ؽغىىىىىبم الىىىىىذٗي هىىىىىبصى 

االلكزشًّىىٔ ثأًىىَ: رشر٘جىىبد ًظبه٘ىىخ ألؽىىذاس رؼل٘و٘ىىخ رىىن     

رةىىىو٘وِب الكزشًّ٘ىىىب  لْيىىىغ الوؼشفىىىخ هْيىىىغ الزطج٘ىىىا  

ّالووبسعىىىخ ثطشٗقىىىخ رٌجإٗىىىخ ّفؼبلىىىخ لزؾق٘ىىىا األُىىىذاف   

 2( 44 - 70:  02(  04:  04الزؼل٘و٘ىىىخ الوٌوىىىْدح3  

 :02 )2 : 2 ) 

م .020كىىىىل هىىىىي ػىىىىبطف الوىىىىىشهبى    ّٗزفىىىىا  

 & .Esquilin, pم 0224اعىىىكل٘ي ّع٘غىىى٘ظ ّ

Jesus, M. ّٓدّساى ّثبروىىىى٘ش  Dorn & 

Bhattacharay 0224 م  ث٘كىىىىىىىىىىىىىىْ  ّ خىىىىىىىىىىىىىىشّى

Peacock, et al 0224 م  ػلىىىىىٔ  ى اعىىىىىزخذام

هغزؾذصبد الزؼل٘ن ٗؼزجش هي  ثشص عوبد الؼةش ُّىْ هىب   

ل٘ن  هشا  ؽزو٘ب   ؽ٘ىش  ٗغؼل ػول٘خ رْظ٘فِب فٖ قطبع الزؼ

ُٗؼوىىذ ئل٘ىىَ ثبلىىذّس الىىشئ٘ظ لزؾغىى٘ي الوقىىشساد ثأُىىذافِب   

ّهؾزْٗبرِىىب  كوىىب  ى اعىىزخذاهِب فىىٔ ثٌىىبء الجىىشاهظ ُىىٔ   

طشٗقىىىخ فىىىٔ الزفك٘ىىىش  ّهىىىٌِظ فىىىٔ الؼوىىىل رقىىىْم ػلىىىٔ        

الزخط٘ط  ّاالػذاد  ّالزٌف٘ز  ّالزقْٗن  لزؾق٘ا األُذاف 

و٘ىىخ  ّ ى الزؼل٘و٘ىىخ هىىي خىىال  اعىىزخذام الْعىىبئط الزؼل٘    

رِ٘ئىىىخ ّاعىىىىزخذام الج٘ئىىىىبد الزؼل٘و٘ىىىخ االلكزشًّ٘ىىىىخ فىىىىٖ   

هإعغبد الزؼل٘ن الغبهؼٔ  ُْ دػن لؼول٘خ الىزؼلن ّهىذٓ   

كوب  ى ٌُىب    عذّاُب فٖ هخزلف قطبػبد الزؼل٘ن الؼبلٖ 

هغوْػخ هي الوؾذداد الزٖ رإصش ػلىٔ فبػل٘ىخ رْظ٘فِىب    

ّالزىىٔ رزبىىوي هؼىىىبٗ٘ش رةىىو٘وِب ّكفبٗىىبد اعىىىزخذاهِب     

ؽ٘ىىش رزو٘ىىض    بٗب األخالق٘ىىخ الوشرجطىىخ ثزةىىو٘وِب  ّالقبىى

ثكًِْىىب ال رؾزىىبط ئلىىٔ هزخةىىح فىىٖ الجشهغىىخ هىىي  عىىل    

الزؼبهل هؼِب ّلكٌِب رزطلت هغوْػىخ هىي الكفبٗىبد الزىٖ     

ٗوكي رٌو٘زِب ثغِْلخ لذٓ هغزخذهٖ ُزٍ الىٌظن  ّثأقىل   

ركلفخ ّ قل عِذ ّرز٘ؼ الفشلخ للوىزؼلن الخز٘ىبس هغىزْٓ    

رىىَ ّاكهكبً٘برىىَ  هوىىب ٗغىىبػذٍ ػلىىٔ    الىىزؾكن الوالئىىن لقذسا 

:  .. (72 - 4.:  2ؼلوَ ثغىِْلخ3   رالزقذم فٔ ػول٘خ 

0. – 02) .0  :04- 00 ) .2  :00 – 04) 

 ى الْعىىبئط م الىىٔ 0220ّٗوىى٘ش ًج٘ىىل ػضهىىٖ   

فبئقخ الزذاخل كأؽذ  دّاد رةو٘وبد الجىشاهظ ُىٖ هىضٗظ    

هىىىي الىىىٌح ّالةىىىْس ّالشعىىىْهبد الضبثزىىىخ ّالوزؾشكىىىخ    

ف٘ىىذْٗ فىىٖ ػىىش  هْؽىىذ ّرؼطىىٖ للوىىزؼلن      ّالةىىْد ّال

ثؼىىىل الىىىزؾكن فىىىٖ الوؼلْهىىىبد الزىىىٖ ٗوىىىبُذُب  ّهزىىىٔ    

م 0220ٗؼشفِىىب هةىىطفٔ ػجىىذ الغىىو٘غ    ٗوىىبُذُب  كوىىب  

رؾزىىْٓ ػلىىٔ ثشًبهغىىب  لزٌظىى٘ن رخىىضٗي كو٘ىىبد هىىي    ثأًِىىب 

الوؼلْهبد الوكزْثخ ّالوةْسح ّالوغوْػخ ّالوزؾشكىخ  

ّاعىىىزذػبئِب ثطشٗقىىىخ غ٘ىىىش خط٘ىىىخ  كوىىىب رىىىْفش ػٌةىىىش    

ّكىىىىىىىزا الزغزٗىىىىىىىخ الشاعؼىىىىىىىخ    Interactionلزفبػىىىىىىىل ا

Feedback   ّرزىىى٘ؼ للوىىىزؼلن فىىىشر االسرجىىىب  ثبلج٘ئىىىخ  

الزؼل٘و٘ىىىخ ّشىىىؼْسٍ ثبالًغىىىبص ّالفبػل٘ىىىخ  كوىىىب رشاػىىىٔ     

قذسارَ الزار٘خ فٔ الزؼلن  هي  عل رؾق٘ىا كبفىخ هخشعىبد    

الىىزؼلن  ّروزىىبص ثبثؾىىبس الوىىزؼلن ؽغىىت قذسارىىَ ّرؼلوىى3َ      

 04  :22 )07  :040) 

م ّ داثىظ  0200ش كل هي ًبب  ػجذالغفْس ّٗزك

Dabbagh 0224 م& سافٌ٘غىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكشّفذ

Ravenscroft 0220ًىَ ثزْظ٘ىف الْعىبئط فبئقىخ       م 

الزذاخل الًزبط ّرةو٘ن الجشاهظ الزؼل٘و٘خ  قذ رؼول ػلىٔ  

خلا ث٘ئبد رؼلن هف٘ذح ّع٘ذح  روكٌِن هي الؾةْ  ػلىٔ  

ظ الوؼشفىىخ ّالوؼلْهىىبد ّالزطج٘قىىبد الزىىٔ قىىذ رؾقىىا ًزىىبئ  

 فبل للزؼلن  ّئعشاء رق٘٘ن  كضش فؼبل٘خ لِزٍ الٌزىبئظ  ثىل   

قذ رؼىذ الْعى٘لخ األكضىش فؼبل٘ىخ هىي ؽ٘ىش الزكلفىخ لزؾق٘ىا         

 - 04:  0.(  24:  02ث٘ئبد رؼلن هٌبعجخ للوزؼلو٘ي3  

77  ).4  :0.. - 042) 
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ّهىىىىي خىىىىال  ق٘ىىىىبم الجىىىىبؽضْى ثزىىىىذسٗظ هقىىىىشس    

دٗىىخ اخز٘ىىبسٓ طىىشم رىىذسٗظ الوٌىىبصالد ّالشٗبيىىبد الفش  

 الغجبؽخ(  لطالة شؼجخ رذسٗظ الفشقخ الضبلضخ رخةىح  

عىىىجبؽخ ثكل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ عبهؼىىىخ الوٌةىىىْسح       

الؽظْا ثؼل األخطبء الفٌ٘ىخ ّالزىٔ قىذ ركىْى ػىبئا فىٔ       

رؾق٘ا هغزْٓ سقؤ لجؼل الطالة  ُىزا ثبإليىبفخ ئلىٔ    

الجؾىىىش ػىىىي االعىىىزؼبًخ ثأؽىىىذ  ًىىىْاع ركٌْلْع٘ىىىب الزؼلىىى٘ن  

زٓ قىىذ ٗقىىذم فٌ٘ىىبد األداء لغىىجبؽخ    كْعىى٘ط رؼل٘وىىٖ ّالىى  

الضؽف ػلٔ الجطي  ّقذ ٗشاػٔ رْيى٘ؼ ثؼىل الٌىْاؽٔ    

الفٌ٘خ الةؼجخ هي ًبؽ٘ىخ  ّهىي ًبؽ٘ىخ  خىشٓ قىذ ٗشاػىٔ       

الفىىشّم الفشدٗىىخ ّصٗىىبدح الزفبػل٘ىىخ ّاالرةىىب  ّالزؼىىبّى    

ّالزٔ  لقذ ػلٔ الجىبؽض٘ي الؼذٗىذ هىي األػجىبء الزذسٗغى٘خ      

 –ؼىخ ثأًْاػِىب  هغىجقخ    ّهشاػبرِب ّرقذٗن الزغزٗىخ الشاع 

هشعىىىأح(  األهىىىش الىىىزٓ ٗزطلىىىت رقىىىذٗن ثىىىشاهظ     –فْسٗىىىخ 

رؼل٘و٘خ هذػوَ ثزقٌ٘خ ؽذٗضىخ ّالزىٔ قىذ رزغلىت ػلىٔ هضىل       

 ُزٍ الووكالد3

كوب ركوي هوكلخ الجؾش فٔ ق٘بم الجىبؽضْى ثؼوىل   

هغىىؼ هشعؼىىٔ للذساعىىبد الوشعؼ٘ىىخ الؼشث٘ىىخ ّاالعٌج٘ىىخ     

(  02(   00(   02(   02(   00(   4(   . سقىىىىىبم  

(  ّكىىزل  الق٘ىىبم ثىىبلقشاءاد الٌظشٗىىخ  7.(   2.(   02 

لزل  الوشاعغ  لىن ٗغىذّا الجىبؽضْى دساعىخ رٌبّلىذ رىأص٘ش       

ثشًبهظ رؼل٘ؤ ثبعزخذام ثشهغ٘خ الْعبئط فبئقخ الزىذاخل  

لزؾغ٘ي الوغزْٓ الفٌىٔ ّالشقوىٔ لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ      

 الجطي لطالة شؼجخ رذسٗظ الزشث٘خ الشٗبيى٘خ  ّالزىٔ قىذ   

رؾغي هىي الوغىزْٗبد األدائ٘ىخ ّالفٌ٘ىخ ّالشقو٘ىخ ّالزىٔ       

قذ رٌؼكظ اٗغبث٘ب  ػلٔ ًزبئظ الطالة فٔ كبفَ االخزجبساد 

الزطج٘ق٘ىىخ  ُّىىزا هىىب عىى٘زن اخبىىبػَ للزغشٗىىت للزؼىىشف      

ػلىىىٔ رىىىأص٘ش ثشًىىىبهظ رؼل٘وىىىٔ ثبعىىىزخذام الْعىىىبئط فبئقىىىخ  

الزىىىذاخل ػلىىىٔ رؾغىىىي هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ     

لٔ الىجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ      لغجبؽخ الضؽف ػ

رذسٗظ الزشث٘خ الشٗبي٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبيى٘خ عبهؼىخ   

 الوٌةْسح3

 هذف انثحث:
ٗزوضل الِذف الؼبم هىي الجؾىش فىٔ الزؼىشف ػلىٔ      

رىىأص٘ش ثشًىىبهظ رؼل٘وىىٔ ثبعىىزخذام الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل 

ػلىىىٔ رؾغىىىي هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ لغىىىجبؽخ    

طي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ رىذسٗظ      الضؽف ػلٔ الىج 

الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ ثكل٘ىىىىخ الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ عبهؼىىىىخ    

الوٌةىىْسح  ّرلىى  هىىي خىىال  األُىىذاف الفشػ٘ىىخ اٙر٘ىىخ       

 ّللزؼشف ػلٔ:

رىىأص٘ش الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ األكىىبدٗؤ للوغوْػىىخ     -0

البىىبثطخ ػلىىىٔ هغىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ   

خ الضبلضخ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي لطالة الفشق

شىىؼجخ رىىذسٗظ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ ثكل٘ىىخ الزشث٘ىىخ   

 الشٗبي٘خ عبهؼخ الوٌةْسح3

رأص٘ش الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ  -0

الزىىىذاخل للوغوْػىىىخ الزغشٗج٘ىىىخ ػلىىىٔ هغىىىزْٓ    

األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ     

الىىىجطي لطىىىالة الفشقىىىخ الضبلضىىىخ شىىىؼجخ رىىىذسٗظ      

ل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ عبهؼىخ  الزشث٘خ الشٗبي٘خ ثك

 الوٌةْسح3

 –هقبسًىىخ رىىأص٘ش اعىىزخذام  الجشًىىبهظ األكىىبدٗؤ      -.

للوغوىىْػز٘ي ( ثشًىىبهظ الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل   

ػلىىىٔ هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ لغىىىجبؽخ    

الضؽف ػلٔ الىجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ      

رىىىىىذسٗظ الزشث٘ىىىىىخ الشٗبيىىىىى٘خ ثكل٘ىىىىىخ الزشث٘ىىىىىخ    

 3ٌةْسحالشٗبي٘خ عبهؼخ الو

هقبسًىىىخ ًغىىىت الزغ٘ىىىش ثىىى٘ي هغوىىىْػزٔ الجؾىىىش      -7

ثشًىىبهظ الْعىىبئط فبئقىىخ   – الجشًىىبهظ األكىىبدٗؤ  

ػلىىىٔ هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ ( الزىىىذاخل

لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي لطالة الفشقخ الضبلضخ 

شىىؼجخ رىىذسٗظ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ ثكل٘ىىخ الزشث٘ىىخ   

 3الشٗبي٘خ عبهؼخ الوٌةْسح
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 فزوض انثحث:
فىىشّم دالىىخ اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الق٘ىىبط القجلىىٔ      رْعىىذ -0

ّالق٘ىىبط الجؼىىذٓ لق٘بعىىبد الوغوْػىىخ البىىبثطخ  

ػلىٔ  ّالزٔ رغزخذم الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكبدٗؤ 

لغىىجبؽخ الضؽىىف هغىىزْٓ األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٔ  

ػلٔ الجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ رىذسٗظ      

الزشث٘خ الشٗبي٘خ ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ عبهؼىخ  

 ْسح  ّلةبلؼ الق٘بط الجؼذ3ٓالوٌة

رْعىىذ فىىشّم دالىىخ اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الق٘ىىبط القجلىىٔ       -0

ّالق٘بط الجؼىذٓ لق٘بعىبد الوغوْػىخ الزغشٗج٘ىخ     

ّالزىىىٔ رغىىىزخذم الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٔ ثبلْعىىىبئط    

ػلىىىىىٔ هغىىىىىزْٓ األداء الفٌىىىىىٔ فبئقىىىىىخ الزىىىىىذاخل 

لغىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي لطىىالة      ّالشقوىىٔ 

زشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ الفشقىىخ الضبلضىىخ شىىؼجخ رىىذسٗظ ال 

ثكل٘ىىىخ الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىى٘خ عبهؼىىىىخ الوٌةىىىىْسح    

 ّلةبلؼ الق٘بط الجؼذ3ٓ

رْعىذ فىشّم دالىخ اؽةىىبئ٘ب  فىٔ الق٘بعىبد الجؼذٗىىخ       -.

الزغشٗج٘ىىخ(  -ثىى٘ي هغوىىْػزٔ الجؾىىش  البىىبثطخ  

لغىىىجبؽخ ػلىىىٔ هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ   

الضؽف ػلٔ الىجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ      

الشٗبيىىىىى٘خ ثكل٘ىىىىىخ الزشث٘ىىىىىخ    رىىىىىذسٗظ الزشث٘ىىىىىخ 

الشٗبيىىىىىىى٘خ عبهؼىىىىىىىخ الوٌةىىىىىىىْسح  ّلةىىىىىىىبلؼ   

 الوغوْػخ الزغشٗج٘خ3

رْعىىىذ فىىىشّم دالىىىخ اؽةىىىبئ٘ب  فىىىٔ ًغىىىت الزغ٘ىىىش       -7

للق٘بعىىىىىبد الجؼذٗىىىىىخ ثىىىىى٘ي هغوىىىىىْػزٔ الجؾىىىىىش   

 ػلىىىىىىىٔ هغىىىىىىىزْٓ  الزغشٗج٘ىىىىىىىخ(   - البىىىىىىىبثطخ 

 لغىىىىىىىجبؽخ الضؽىىىىىىىف  األداء الفٌىىىىىىىٔ ّالشقوىىىىىىىٔ  

رىذسٗظ  ػلٔ الجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ     

 الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ ثكل٘ىىىىخ الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ    

عبهؼىىىىىىخ الوٌةىىىىىىْسح  ّلةىىىىىىبلؼ الوغوْػىىىىىىخ    

 الزغشٗج٘خ3

 مصغهحاخ انثحث:
 :(Learning Program)انربوامج انرعهُمً  -1

م ثأًىَ: ّيىغ   0202ٗؼشف ػجذ الؾو٘ذ شىبُ٘ي  

اطىىىىبس فكىىىىشٓ لوغوْػىىىىخ هىىىىي الْؽىىىىذاد الزؼل٘و٘ىىىىخ  ّ    

هزكبهىل ٗىإدٓ رٌف٘ىزٍ    الزطج٘ق٘خ  ّّيؼَ فىٔ ثٌىبء ّاؽىذ    

             الىىٔ رؾق٘ىىا األُىىذاف ّالوخشعىىبد الزؼل٘و٘ىىخ الوشغْثىىخ3                                                                                

 02  :4 ) 

 (:Hypermedia انىطائظ فائمح انرذاخم  -2

م  Michelle 0222ٗؼىىىشف كىىىل هىىىي ه٘وىىى٘لٔ 

 Software  ثأًِىب: ُىٔ هغوْػىخ    م0222 ؽوذ قٌذٗل 

الزىىىٔ رزبىىىوي ًقىىىب  هىىىي الوؼلْهىىىبد رزةىىىل ثىىىبلشّاثط    

ّالٌقب  ٌُب قذ ركْى فقشح هي ًح ّلىْسح  ّ هةىبؽجخ   

لْد  ّ قةبلخ ف٘ذْٗ  ّ  ٓ ًْع  خش هي الوؼلْهبد  

 هىىب الشاثطىىخ رؼٌىىٔ الؼالقىىخ ثىى٘ي ًقطزىى٘ي  ّرزىى٘ؼ االثؾىىبس   

 (044:  0( 4 – .:  4.لزةو٘وِب الغ٘ش خط3ٔ  

 :              (performance level  مظرىي األداء -3

م ثأًِىىب: ُىىٔ ًىىبرظ 0227ٗؼشفِىىب هغىىذٓ ػضٗىىض 

رؾق٘ىىىا األُىىىذاف االعشائ٘ىىىخ الوِبسٗىىىخ ّالفٌ٘ىىىخ الوٌىىىْ    

رذسٗغِب خال  الجشًبهظ الزؼل٘ؤ  ّ الْؽىذاد الزؼل٘و٘ىخ    

ّرقبط ثوغوْع الذسعبد الزٔ ٗؾةل ػلِ٘ب الطبلت لكىل  

جىبساد الخبلىخ ثزلى  الوزغ٘ىشاد لزؾق٘ىا      اخزجبس هي االخز

 (.72:  .0األُذاف الزؼل٘و٘خ الوٌوْدح3   

 انذراطاخ املزجعُح:
 Chatard Collompدساعىىخ شىىبسرشد كْلْهىىت    -0

(  ثؼٌىىْاى: حرؾل٘ىىل هِىىبسح الغىىجبؽَ    2.م   .022

ّخةىىبئح البىىشثبد لغىىجبؽَ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي     
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ؽ٘ىىش ِٗىىذف الجؾىىش الىىٔ الزؼىىشف ػلىىٔ الؼالقىىَ ثىى٘ي      

الغوبد الجْ٘ه٘كبً٘كَ٘ لوشؽلَ الوذ ّالوقىذسح الفٌ٘ىَ   

لؼٌَ٘ هي الػجىٔ الغىجبؽَ  ّاعىزخذم الجبؽىش الوىٌِظ      

( هىىىي الغىىىجبؽ٘ي 7الْلىىفٔ  ّثلغىىىذ ػٌ٘ىىىخ الجؾىىش    

الوِىىىىىشح قىىىىىبهْا ثىىىىىاداء هِىىىىىبسح الغىىىىىجبؽَ لوغىىىىىبفَ  

ٗىىىىبسدٍ  ّكبًىىىىذ  ُىىىىن الٌزىىىىبئظ اسرفىىىىبع هؼىىىىذ      722

ةىىبئح البىىشثبد األفىىشاد الؼٌ٘ىىَ الوِىىشح  اسرجىىب  خ   

البشثبد ّهشؽلىخ دخىْ  ال٘ىذ فىٔ الوىبء ثوقىذاس قىْح        

دفغ الوبء للغغن  اسرجب  هشؽلىخ الغىؾت لل٘ىذ ألعىفل     

ػكغ٘ب ثوشؽلَ الغىؾت ألػلىٔ  ّعىْد ػالقىَ طشدٗىَ      

 ثىىىىى٘ي كفىىىىىبءح ػول٘ىىىىىَ الغىىىىىجبؽَ ّكىىىىىال هىىىىىي طىىىىىْ    

هشؽلىىىخ الغىىىؾت للخىىىبسط ثبلىىىزساع ّرطىىىبثا ؽشكىىىَ      

 الزساػ٘ي3

& Hart Wane دساعخ هبسد ٌّٗٔ  ُّبسد ّٗي  -0

Mart Wany 0224   ثؼٌىىْاى: حرىىأص٘ش  7.م  )

ثشًبهظ ّعبئط عوؼ٘خ ػلٔ رؼلن هِبساد الغىجبؽخح   

ؽ٘ىىش ِٗىىذف الجؾىىش الىىٔ الزؼىىشف ػلىىٔ رىىأص٘ش ثشًىىبهظ  

ّعبئط عوؼ٘خ ػلٔ رؼلىن هِىبساد الغىجبؽخ  اعىزخذم     

الجبؽضبى الوٌِظ الزغشٗجٖ  ّثلغىذ ػٌ٘ىخ الجؾىش ػىذد     

غوىْػز٘ي رغشٗج٘ىخ   ( عجبػ ّرىن رقغى٘وِن ئلىٔ ه   4. 

ّيىىبثطخ  ّكبًىىذ  ُىىن الٌزىىبئظ  صىىش ثشًىىبهظ الْعىىبئط   

الغىىوؼ٘خ رىىأص٘شا  ئٗغبث٘ىىب  ػلىىٔ رؼلىىن هِىىبساد الغىىجبؽخ   

هي يشثبد سعل٘ي ّرساػ٘ي ّعجبؽخ كبهلخ ّخبلىخ  

 فٔ عجبؽخ الفشاشخ3

م  0202دساعىىخ هبعىىذح كوىىجا  سشىىْاى الِبشىىؤ    -.

(  ثؼٌىىىىْاى: حرىىىىأص٘ش اعىىىىزخذام هىىىىٌِظ رؼل٘وىىىىٖ  00 

ن ّفىىىا ًوىىىْرط كوىىىت فىىىٖ رؼلىىىن االداء الفٌىىىٖ    هةىىىو

لغجبؽخ الفشاشخ ثؾش رغشٗجٖ ػلىٔ ػٌ٘ىخ هىي طىالة     

عبهؼىىىخ   -كل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ    -هشؽلىىىخ  ّلىىىٔ  

ثغذادح  ؽ٘ش ِٗذف الجؾش الٔ الزؼىشف ػلىٔ فبػل٘ىخ    

 عىىلْة كوىىت ػلىىٔ الزؾةىى٘ل الوِىىبسٓ لىىذسط رؼلىىن     

ى األداء الفٌٔ لغجبؽخ الفشاشخ  ّقذ اعىزخذام الجبؽضىب  

الوىىٌِظ الزغشٗجىىٔ  ّرىىن هؼبلغىىخ الج٘بًىىبد ثبعىىزخذام      

الْعط الؾغىبثٔ ّاالًؾىشاف الوؼ٘ىبسٓ ّاخزجىبس  د(     

للؼٌ٘ىبد الوزٌىبظشح  ّاخزجىبس  د( للؼٌ٘ىبد الوغىىزقلخ      

ؽ٘ش اعزٌزظ الجبؽضبى هي رل :  ى العلْة كوىت  صىش   

فبػىىىل ّاٗغىىىبثٔ ػلىىىٔ الزؾةىىى٘ل الوِىىىبسٓ لغىىىجبؽخ     

راد داللخ اؽةىبئ٘خ   الفشاشخ  ّ ى ٌُب  فشّم فشدٗخ

ث٘ي االخزجبس الجؼذٓ للوغوْػخ البىبثطخ ّالزغشٗج٘ىخ   

ّلةىىبلؼ الوغوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ  ّ ّلىىٔ الجبؽضىىبى:     

اعىىىزخذام األعىىىلْة هؾىىىْس الجؾىىىش ّ عىىىبل٘ت ؽذٗضىىىخ  

 خشٓ فٔ رؼل٘ن فبقذٓ الجةش الغجبؽخ ػبهخ ّعىجبؽخ  

الفشاشىىىخ خبلىىىخ ألًِىىىب  عىىىبل٘ت رإكىىىذ ػلىىىٔ الزكىىىشاس 

د الؾشك٘ىىخ  ّاػزوىىبد  عىىلْة كوىىت  ّاالرقىىبى للْاعجىىب

فٔ رؼل٘ن عجبؽخ الفشاشخ كًَْ ّع٘لخ رضٗذ هي رالفٔ 

األخطىىىىبء ّثٌىىىىبء الغىىىىلْ  الؾشكىىىىٔ الوضىىىىبلٔ ثوىىىىكل  

 اقزةبدٓ هي ؽ٘ش الْقذ ّالغِذ3

م  Arellano&et 0200دساعخ  سل٘بًْا ّ خشّى  -7

م ؽىىىشح 022م 42(  ثؼٌىىىْاى: حرؾل٘ىىىل عىىىجبؽَ 02 

لوجَ٘  ؽ٘ىش ُىذف الجؾىش    الغجبؽٔ دّسح األلؼبة األّ

الٔ رؾل٘ل ثؼل الوزغ٘ىشاد الكٌ٘وبر٘ك٘ىَ الوىإصشح فىٔ     

األداء ّ اشزولذ ُزح الوزغ٘شاد ػلىٔ كىم هىي :طىْ      

البىىشثَ  صهىىي البىىشثَ  ّهىىي الجذاٗىىَ  صهىىي الٌِبٗىىَ 

 عشػَ الوزْعىط لىمداء  اعىزخذم الجىبؽضْى الوىٌِظ      

الْلىىفٔ  ّاشىىولذ ػٌ٘ىىَ الجؾىىش ػلىىٔ هوىىزشك٘ي فىىٔ 

م دّسح األلؼىىبة الْلوج٘ىىَ 022م  42بد ًِىىبئٔ عىىبثق

ث٘ششىىلًَْ  ّكبًىىذ  ُىىن الٌزىىبئظ رو٘ىىض كىىال هىىي صهىىي     

البشثَ ّصهي الجذاَٗ ّصهي الذّساى ّطْ  البىشثَ  

كوقْهبد  عبعَ٘ لٌغبػ األداء فٔ عو٘ىغ الوغىبفبد    

ّعْد ػالقَ اسرجبطَ٘ ث٘ي ُزح الوزغ٘شاد  رضاٗىذ كىال    
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–شثَ هىىي صهىىي الجذاٗىىَ ّصهىىي الىىذّساى ّطىىْ  البىى   

رضاٗىىذ هغىىبفَ الغىىجبم ّرلىى  لكىىال هىىي الغىىجبؽ٘ي هىىغ    

 ّعْد ػالقَ ػكغَ٘ ث٘ي ُزح الوزغ٘شاد3

دساعخ هؾوذ الجؾشآّ  دٌٗب الوزىْلٔ  ًِىبد اثىشاُ٘ن     -4

(  ثؼٌىىىْاى: حرىىىأص٘ش ثشًىىىبهظ رؼل٘وىىىٖ   02م   .020

ثبعىىىىزخذام الْعىىىىبئط الوزؼىىىىذدح الشقو٘ىىىىخ ػلىىىىٔ رؼلىىىىن 

يىىىىىشثبد الىىىىىشعل٘ي ّؽشكىىىىىخ الغىىىىىزع فىىىىىٖ عىىىىىجبؽخ   

الفشاشخح  ؽ٘ش ِٗذف الجؾش الٔ الزؼشف ػلٔ رأص٘ش 

ثشًبهظ رؼل٘وىٖ ثبعىزخذام الْعىبئط الوزؼىذدح الشقو٘ىخ      

ػلٔ رؼلن يشثبد الشعل٘ي ّؽشكخ الغزع فىٖ عىجبؽخ   

الفشاشخ  ّاعزخذم الجىبؽضْى الوىٌِظ شىجَ الزغشٗجىٔ     

الزغشٗج٘ىخ(  ّقىذ رىن    -ثزةو٘ن الوغوْػز٘ي  البىبثطخ 

الؼوذٗىىىخ هىىىي ثىىى٘ي    اخز٘ىىىبس ػٌ٘ىىىخ الجؾىىىش ثبلطشٗقىىىخ   

الووبسعىى٘ي لشٗبيىىخ الغىىجبؽخ ثوٌطقىىخ ده٘ىىب  ّثلغىىذ  

( ًبشىىىىٔء  ّقغىىىىوْا الىىىىٔ هغوىىىىْػز٘ي 42ػىىىىذدُب  

هزغىبّٗز٘ي  ّقىىذ رْلىلْا الىىٔ  ى الجشًىبهظ الزؼل٘وىىٔ    

ثبعزخذام الْعبئط الوزؼذدح الشقو٘خ كبى  كضىش فبػل٘ىخ   

هىىي الطشٗقىىىخ الزقل٘ذٗىىخ ؽ٘ىىىش  دٓ الىىٔ رؾغىىى٘ي  داء    

كىخ الغىزع فىٔ عىجبؽخ الفشاشىخ      يشثبد الشعل٘ي ّؽش

لىىىىىذٓ الوغوْػىىىىىخ الزغشٗج٘ىىىىىخ ثٌغىىىىىجخ  ػلىىىىىٔ هىىىىىي   

 الوغوْػخ الببثطخ3

(: ثؼٌىىْاى: 02م   0207دساعىىخ هؾوىىذ الوىىجشآّ   -2

حرأص٘ش ثشًبهظ رؼل٘وٖ ثبعزخذام الزوشٌٗىبد الغشيى٘خ   

ػلٔ هغزْٓ األداء الوِىبسٕ لجىشاػن عىجبؽخ الضؽىف     

ص٘ش ػلىٔ الىىجطيح  ؽ٘ىىش ِٗىىذف الجؾىش الىىٔ هؼشفىىخ رىىأ  

ثشًىىبهظ رؼل٘وىىٖ ثبعىىزخذام الزوشٌٗىىبد الفشيىى٘خ ػلىىٔ  

هغزْٓ األداء الوِبسٕ لجىشاػن عىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ     

الىىجطي  ؽ٘ىىش اعىىزخذم الجبؽىىش الوىىٌِظ الزغشٗجىىٔ رّ    

الزغشٗج٘ىىىىخ(  ػلىىىىٔ ػٌ٘ىىىىخ -الوغوىىىىْػز٘ي  البىىىىبثطخ

( عىىىىجبػ هىىىىي ثىىىىشاػن الغىىىىجبؽخ ثٌىىىىبدٓ 07ػىىىىذدُب  

الشؽىىىىبة الشٗبيىىىىٔ ثوذٌٗىىىىخ الشؽىىىىبة  قغىىىىوذ الىىىىٔ  

هغوْػز٘ي هزغبّٗز٘ي  ّرْلل الجبؽىش الىٔ الٌزىبئظ    

الزبل٘ىىخ: ّعىىْد فىىشّم دالىىخ اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي هزْعىىطبد   

الق٘بعىى٘ي القجلىىٔ ّالجؼىىذٓ للوغوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ فىىٔ   

هغزْٓ األداء الوِبسٓ لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الىجطي     

ّلةىىىبلؼ الق٘ىىىبط الجؼىىىذٓ  كوىىىب رْعىىىذ فىىىشّم دالىىىخ    

ٗ٘ي اؽةىىىىىىبئ٘ب  ثىىىىىى٘ي هزْعىىىىىىطبد الق٘بعىىىىىى٘ي الجؼىىىىىىذ 

للوغوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ ّالبىىبثطخ فىىٔ هغىىزْٓ األداء   

الوِبسٓ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي ّلةبلؼ الق٘بط 

الجؼىىذٓ للوغوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ  ّقىىذ  ّلىىٔ الجبؽىىش     

يىىىشّسح اعىىىزخذام الْؽىىىذاد الزؼل٘و٘ىىىخ  ثبعىىىزخذام      

الزوشٌٗىىبد الغشيىى٘خ( فىىٔ رؼلىى٘ن الوِىىبساد األعبعىى٘خ   

لؼٌ٘ىىىىبد الخبلىىىىخ ثغىىىىجبؽخ الضؽىىىىف ػلىىىىٔ الىىىىجطي ّا

 الووبصلَ لِب3

دساعىىىىخ هؾوىىىىذ الجؾىىىىشآّ  دٌٗىىىىب الوزىىىىْلٔ   ؽوىىىىذ    -4

(  ثؼٌىىىْاى: 00م   0207الج٘ىىىْهٔ  ًشفىىىب ؽغىىىبصٓ  

حرىىأص٘ش ثشًىىبهظ رؼل٘وىىٖ ثبعىىزخذام الْعىىبئط الوزؼىىذدح  

الزفبػل٘ىىىخ ػلىىىٔ رؼلىىىن دّساى عىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ     

الجطيح  ؽ٘ش ِٗذف الجؾىش الىٔ الزؼىشف ػلىٔ رىأص٘ش      

ذام الْعبئط الوزؼذدح الزفبػل٘ىخ  ثشًبهظ رؼل٘وٖ ثبعزخ

ػلىىٔ رؼلىىن دّساى عىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي  ؽ٘ىىش  

اعىىىىىزخذم الجىىىىىبؽضْى الوىىىىىٌِظ شىىىىىجَ الزغشٗجىىىىىٔ رّ    

الزغشٗج٘خ(  ّاخز٘ىشد الؼٌ٘ىخ   -الوغوْػز٘ي  الببثطخ

ثبلطشٗقخ الؼوذٗخ هي فشٗا الٌبشىئ٘ي ثوٌطقىخ ده٘ىب      

( ًبشٔء  ّكبًذ  ُن االعىزٌزبعبد  72ّثلغذ الؼٌ٘خ  

لزىىٔ رْلىىلْا الِ٘ىىب  ى الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ الوقزىىشػ  ّا

ثبعىىزخذام الْعىىبئط الوزؼىىذدح الزفبػل٘ىىخ ٗىىإصش ثذسعىىخ   

هؼٌْٗخ ػلٔ رؼلن دّساى عجبؽخ الضؽف ػلىٔ الىجطي    

ّكبًىىذ  ُىىن الزْلىى٘بد اعىىزخذام الْعىىبئط الوزؼىىذدح      

الزفبػل٘ىىخ لزؾغىى٘ي هغىىزْٓ األداء الوِىىبسٓ لىىذّساى   
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الوغىىىزْٓ  عىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ الىىىجطي ّرؾغىىى٘ي     

 الشقؤ لِب3    

(  ثؼٌىىىىْاى: 4م   0204دساعىىىىخ ثِغىىىىذ  ثْطىىىىبهغ  -2

ح صش ثشًبهظ رؼل٘وىٖ ثبعىزخذام  دّاد فٌ٘ىخ هغىبػذح     

ػلىىٔ رؼلىىن الغىىجبؽخ الؾىىشح لطلجىىخ رخةىىح الزشث٘ىىخ       

الشٗبيىىى٘خح  ؽ٘ىىىش ِٗىىىذف الجؾىىىش الىىىٔ هؼشفىىىخ  صىىىش   

ثشًىبهظ رؼل٘وىىٖ ثبعىزخذام  دّاد فٌ٘ىىخ هغىبػذح ػلىىٔ    

لطلجىىىىىخ رخةىىىىىح الزشث٘ىىىىىخ  رؼلىىىىىن الغىىىىىجبؽخ الؾىىىىىشح

الشٗبيىى٘خ  ّلزؾق٘ىىىا رلىىى  اعىىزخذم الجبؽىىىش الوىىىٌِظ   

( طبلىىت  02الزغشٗجىىٖ  ػلىىٔ ػٌ٘ىىخ ػوذٗىىخ ػىىذدُب     

هوىىي لىى٘ظ لىىذِٗن خجىىشح عىىبثقخ فىىٔ الغىىجبؽخ الؾىىشح    

ّقغوذ الؼٌ٘خ الٔ هغوىْػز٘ي هزغىبّٗز٘ي  ئؽىذاُوب    

يىىىىبثطخ رؼلوىىىىذ ثىىىىذّى اعىىىىزخذام  دّاد هغىىىىبػذح   

دّاد فٌ٘ىىىىخ هغىىىىبػذح ّاألخىىىىشٓ رؼلوىىىىذ ثبعىىىىزخذام  

ّلوىىىذح صوىىىبى  عىىىبث٘غ ثْاقىىىغ صىىىالس ّؽىىىذاد رؼل٘و٘ىىىخ  

اعىىىجْػ٘ب   دلىىىذ ًزىىىبئظ اخزجىىىبس  ؽشكىىىبد الىىىزساػ٘ي     

هزشا (  ّاخزجبس  الغجبؽخ الؾىشح لوغىبفخ    04لوغبفخ 

هزشا (  ّعْد فشّم فٔ هغىزْٓ األداء الوِىبسٓ    04

ث٘ي  فشاد الوغوْػز٘ي ػلٔ الق٘بط الجؼىذٓ ّلةىبلؼ   

الزغشٗج٘ىىىخ  ّدلىىىذ ًزىىىبئظ اخزجىىىبس     فىىىشاد الوغوْػىىىخ 

هزىىشا (  ػىىذم ّعىىْد    04 يىىشثبد الىىشعل٘ي لوغىىبفخ   

فىىىىشّم فىىىىٔ هغىىىىزْٓ األداء الوِىىىىبسٓ ثىىىى٘ي  فىىىىشاد     

الوغوىْػز٘ي ػلىىٔ الق٘ىىبط الجؼىذٓ  ّ ّلىىٔ الجبؽىىش   

ثبعزخذام األدّاد الفٌ٘خ الوغبػذح ػٌذ رؼلى٘ن عىجبؽخ   

 الضؽف ػلٔ الجطي  الؾشح(3

عبد الوشعؼ٘خ ق٘ىذ الجؾىش   ّقذ اعزفبد الجبؽضْى هي الذسا

 فٔ:

اخز٘بس الوىٌِظ ّالؼٌ٘ىخ ّّعىبئل عوىغ الج٘بًىبد فىٔ        -

 الجؾش الؾبل3ٔ

خطْاد رةو٘ن الجشًبهظ الزؼل٘وىٖ ثبلْعىبئط فبئقىخ     -

 الزذاخل ق٘ذ الجؾش ّهشاؽل ثٌبئ3َ

رؾذٗذ طشم الوؼبلغخ اإلؽةىبئ٘خ الوٌبعىجخ لزؾق٘ىا     -

  ُذاف الجؾش3

 عزق وإجزاءاخ انثحث: 
 مىهج انثحث:

زخذم الجىىىبؽضْى الوىىىٌِظ شىىىجَ الزغشٗجىىىٔ رّ  اعىىى

 الزغشٗج٘خ(3 –الوغوْػز٘ي  الببثطخ 

 جمرمع انثحث :
اخزىىىىىبس الجىىىىىبؽضْى هغزوىىىىىغ الجؾىىىىىش ثبلطشٗقىىىىىخ  

الؼوذٗىىىخ  ُّىىىن طىىىالة الفشقىىىخ الضبلضىىىخ رخةىىىح عىىىجبؽخ 

شؼجخ رذسٗظ الزشث٘خ الشٗبيى٘خ ثكل٘ىخ الزشث٘ىخ الشٗبيى٘خ     

 م 0202/0202عبهؼىىىىخ الوٌةىىىىْسح للؼىىىىبم الغىىىىبهؼٔ    

 ( طبلت73.ّالجبلغ ػذدُن  

 عُىح انثحث:
اخزىىىىىبس الجىىىىىبؽضْى ػٌ٘ىىىىىخ الجؾىىىىىش ثبلطشٗقىىىىىخ   

الؼوىىْائ٘خ  هىىي طىىالة الفشقىىخ الضبلضىىخ رخةىىح عىىجبؽخ    

شىىىىىؼجخ الزىىىىىذسٗظ ثكل٘ىىىىىخ الزشث٘ىىىىىخ الشٗبيىىىىى٘خ عبهؼىىىىىخ   

م  ّثلىغ ػىذدُب   0202/0202الوٌةْسح للؼبم الغبهؼٔ 

( طبلت  قغوْا الٔ هغوْػز٘ي هزغىبّٗز٘ي  ثٌغىجخ   02 

( طىىالة 7٪ هىىي هغزوىىغ الجؾىىش  ّرىىن اعىىزجؼبد      4232

لووبسعزِن سٗبيخ الغجبؽخ  ّرن رْل٘فِب ّفقب  للغىذّ   

 (:0سقن  
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 (:1جذول )
 ذىصُف عُىح انثحث األطاطُح وانعُىاخ االطرغالعُح واملظرثعذج

 اليصبة اجملنوع الربامج املصتخدمة قيد البحث العدد عيية البحث و

هغوْػز -0

ٓ الجؾش 

 ٘خاألعبع

 02 الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكبدٗؤ  الوزجغ( 02 الببثطخ

 طبلت 
4232 ٪ 

 الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ الزذاخل 02 الزغشٗج٘خ -0

 02 الؼٌ٘ـبد االعزطالػ٘ـخ -.
ؽغبة صجبد ّلذم االخزجبساد  ّرقٌ٘ي الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ق٘ذ 

 الجؾش
0237 ٪ 

 ٪ 0032 هوبسعزِن للشٗبيخ ّهغغل٘ي ثبالرؾبد الوةشٓ للغجبؽخثغجت  7 الوغزجؼذّى -7

 ٪ 022  7. الوغوــــــْع

 
 أطثاب اخرُار انعُىح لُذ انثحث:  -

عىىىِْلخ االرةىىىب  ثبلؼٌ٘ىىىخ ّئخبىىىبػِب لوزغ٘ىىىشاد     -

 ّاؽذح3

رْفش االهكبًبد ّاالعِضح ثوغوغ الغىجبؽخ ثبلقشٗىخ    -

األّلوج٘خ ثغبهؼخ الوٌةْسح  ّالزٔ عْف ٗغزؼ٘ي 

 ِب الجبؽضْى الهكبً٘خ يجط الوزغ٘شاد الوزذاخلخ3ث

رؼىىبّى اداسح الكل٘ىىخ ّالقغىىن  ّاداسح هغوىىغ ؽوىىبم     -

الغىىىجبؽخ ثبلقشٗىىىخ األّلوج٘ىىىخ ثغبهؼىىىخ الوٌةىىىْسح   

ّرفِوِىىىن لطج٘ؼىىىخ الجؾىىىش ّرىىىزل٘ل كبفىىىخ الؼقجىىىبد   

ّرىىْف٘ش االهكبًىىبد ّاألعِىىضح ّاألدّاد الوغىىبػذح    

 لزؾق٘ا  ُذاف الجؾش3

اًزِىىبء ال٘ىىْم الذساعىىٔ ّفقىىب     رطج٘ىىا الزغشثىىخ ثؼىىذ   -

 (02لزؼل٘وبد اداسح الكل٘خ3 هشفا  

 اعرذانُح ذىسَع عُىح انثحث األطاطُح:
قىىىبم الجىىىبؽضْى ثىىىبعشاء رغىىىبًظ ّركىىىبفإ ػٌ٘ىىىخ الجؾىىىش      

األعبعىىىى٘خ ثبعىىىىزخذام االخزجىىىىبساد ق٘ىىىىذ الجؾىىىىش  كوىىىىب      

 (:.(   0ثبلغذّل٘ي  

 طُح لُذ انثحث(: اعرذانُح ذىسَع انعُىح فً املرغرياخ األطا2جذول )
 (22) ن = 

 املتػريات و
 وحدة

 الكياط

 املتوشط

 احلصابى
 الوشيط

 االحنراف

 املعيارى

 معامل

 االلتواء

 -23707 23.24 003.22 003044 عٌخ الغي 0

 23424 034.7 0443022 0443474 عن الطْ  0

 -23002 03272 443222 443224 كغن الْصى .

ػٌ٘ىىىخ  ( اػزذال٘ىىىخ رْصٗىىىغ0ٗزبىىىؼ هىىىي عىىىذّ   

الجؾش فٖ الوزغ٘شاد االعبع٘خ ؽ٘ىش  ى عو٘ىغ هؼىبهالد    

( هوىب  . ±اإللزْاء رقزشة هي الةفش  ّرٌؾةىش هىب ثى٘ي    

ٗذ  ػلٔ اػزذال٘خ الق٘ن ّرغىبًظ  فىشاد ػٌ٘ىخ الجؾىش فىٖ      

 ُزح الوزغ٘شاد ّقجل اعشاء الزغشثخ األعبع٘خ3
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 ظرىٌ انفىن وانزلمٍ(: اعرذانُح ذىسَع عُىح انثحث فً املرغرياخ انثذوُح وامل3جذول )
 (22نظثاحح انشحف عهً انثغه               ) ن = 

 املتػريات
 وحدة

 الكياط

 املتوشط

 احلصابى
 الوشيط

 االحنراف

 املعيارى

 معامل

 االلتواء

٘خ
ذً
لج
 ا
د
شا
غ٘
وز
ال

 

ء
وب
 ال
ط
بس
خ

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

( هزش هي 42الؼذّ  

 الجذء الؼبلٔ
 23404 23.20 23222 23222 صبً٘خ

الفْح الوو٘ضح 

 ثبلغشػخ

الْصت الؼوْدٓ هي 

 الضجبد
 -23.44 732.2 403042 403004 عن

الْصت الؼشٗل هي 

 الضجبد
 -23402 0.3702 0423422 0423022 عن

 رؾول القْح
االًجطبػ الوبئل صٌٔ 

 الزساػ٘ي
 23204 43022 043222 023042 ػذد

 -.2322 03.72 003042 003222 عن صٌٔ الغزع هي الْقْف الوشًّخ

 23220 23224 003.42 003702 صبً٘خ الذّائش الشقو٘خ الزْافا

ء
وب
ال
ل 
خ
دا

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

عجبؽخ الضؽف ػلٔ 

 ( هزش42الجطي  
 -234.2 23242 03442 03422 صبً٘خ

 23222 23220 3402. 34.2. هزش الذفغ فٔ الذّساى القْٓ القةْٓ

الزؾول الذّسٓ 

 الزٌفغٔ

 2بد الشعل٘ي يشث

دق٘قخ هي الضؽف ػلٔ 

 الجطي

 -23.24 43.24 743.22 743.04 هزش

 ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
 ا
ؽخ

جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا
أل
ا

ي
ط
لج
ا

 

 23042 23274 03222 03742 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 23242 03022 43222 43422 دسعخ هزش 04 ّ  

 03207 23702 03222 03022 دسعخ الذّساى

 23.74 03040 43422 43442 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 -23220 23722 03222 23242 دسعخ الٌِبٗخ

 -23.42 03244 023222 043442 دسعخ الوغوْع الكلٔ

 -0..03 23222 03442 .0340 دسعخ الوغزْٓ الشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي

( اػزذال٘ىىىخ رْصٗىىىغ ػٌ٘ىىىخ .ٗزبىىىؼ هىىىي عىىىذّ   

وغىىزْٕ الجؾىىش فىىٖ الوزغ٘ىىشاد الجذً٘ىىخ ّاألداء الفٌىىٔ ّال 

الشقوىىٖ لغىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي  ؽ٘ىىش  ى عو٘ىىغ       

هؼىبهالد اإللزىْاء رقزىىشة هىي الةىفش  ّرٌؾةىىش هىب ثىى٘ي      

( هوب ٗذ  ػلٔ اػزذال٘خ القى٘ن ّرغىبًظ  فىشاد ػٌ٘ىخ     . ±

الجؾىىىىش فىىىىٖ ُىىىىزح الوزغ٘ىىىىشاد ّقجىىىىل اعىىىىشاء الزغشثىىىىخ    

 األعبع٘خ3

 :ذكافؤ عُىاخ انثحث

      ٔ  قىىبم الجىىبؽضْى ثىىاعشاء الزكىىبفإ ثىى٘ي هغوىىْػز

الجؾىىش البىىبثطخ ّالزغشٗج٘ىىخ هىىي خىىال  الق٘ىىبط القجلىىٔ      

ّقجىىىىل رطج٘ىىىىا الذساعىىىىخ االعبعىىىى٘خ لكىىىىل هٌِوىىىىب  كوىىىىب   

 (:4(   7ثبلغذّل٘ي  
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 (: دالنح انفزوق تني انمُاطاخ انمثهُح نهمجمىعرني انضاتغح وانرجزَثُح يف4جذول )
 (12=  2، ن  12= 1املرغرياخ االطاطُح لُذ انثحث          ) ن

 اتاملتػري و
 وحدة

 الكياط

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
الفرم بني 

 املتوشطني
املتوشط  قينة " ت"

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

 23007 232.2- .23.0 003042 .23.0 003072 عٌخ الغي 0

 23004 23042 7..03 0443202 03270 0443242 عن الطْ  0

 23274 03202 03422 443722 03470 423722 كغن الْصى .

  03020= 2324*ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 

( ػىىذم ّعىىْد فىىشّم راد   7ٗزبىىؼ هىىي عىىذّ     

داللىىىىخ اؽةىىىىبئ٘ب  ثىىىى٘ي الق٘بعىىىىبد القجل٘ىىىىخ للوغوىىىىْػز٘ي  

البىىبثطخ ّالزغشٗج٘ىىخ فىىٖ الوزغ٘ىىشاد االعبعىى٘خ ؽ٘ىىش  ى  

زِىىب الغذّل٘ىىخ ػٌىىذ   ق٘وىىخ حدح الوؾغىىْثخ  قىىل هىىي قو٘   

هوب ٗإكذ الزكبفإ ثى٘ي هغوىْػزٖ    2324هغزْٕ هؼٌْٗخ 

 الجؾش ّقجل رطج٘ا الزغشثخ األعبع٘خ3

(: دالنح انفزوق تني انمُاطاخ انمثهُح نهمجمىعرني انضاتغح وانرجزَثُح يف املرغرياخ انثذوُح 5جذول )
 (12=  2، ن  12= 1) ن   واألداء انفىن واملظرىٌ انزلمٍ نظثاحح انشحف عهً انثغه 

 

 املتػريات

وحدة 

الكيا

 ط

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
 الفرم بني

 املتوشطني 
املتوشط  قينة " ت"

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

 املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

٘خ
ذً
لج
 ا
د
شا
غ٘
وز
ال

 

ء
وب
ال
ط 
بس
خ

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

( هزش هي الجذء 42الؼذّ  

 لٔالؼب
 03202 23.22 23042 43272 .2377 23072 صبً٘خ

الفْح 

الوو٘ضح 

 ثبلغشػخ

 23702 232.2 734.0 423422 2..43 403222 عن الْصت الؼوْدٓ هي الضجبد

 عن الْصت الؼشٗل هي الضجبد
0203.4

2 
003227 

04.32.

2 
073202 23472 03724 

رؾول 

 القْح

االًجطبػ الوبئل صٌٔ 

 الزساػ٘ي
 23002 23422 73220 023222 23.72 023422 ػذد

 03422 03222- 03207 003222 03202 003022 عن صٌٔ الغزع هي الْقْف الوشًّخ

 23420 23072- 23422 0034.2 23200 003022 صبً٘خ الذّائش الشقو٘خ3 الزْافا

ء
وب
ال
ل 
خ
دا

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي 

 ( هزش42 
 230.4 23224 23220 03422 23220 03400 صبً٘خ

القْٓ 

 القةْٓ
 03470 23.00- 23442 3474. 23.40 3704. هزش الذفغ فٔ الذّساى

الزؾول 

الذّسٓ 

 الزٌفغٔ

دق٘قخ  2يشثبد الشعل٘ي 

 هي الضؽف ػلٔ الجطي
 .0342 03042 03402 7230.4 .327. 723.27 هزش

خ 
ؽ
جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا
أل
ا

ي
ط
لج
 ا
ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
ا

 

 23420 23.22 23272 03.22 23222 03222 دسعخ جذاٗخغطغخ ال

 030.2 23222 23202 43022 03002 43222 دسعخ هزش 04 ّ  

 03224 23022 23.02 03022 .2372 03.22 دسعخ الذّساى

 23047 23022 4..03 43422 03002 43222 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 23774 23022 23402 23222 .2372 23422 دسعخ الٌِبٗخ

 03200 03.22 .0322 073222 032.0 023022 دسعخ الوغوْع الكلٔ

 234.2 23204 23242 03407 23220 034.0 دسعخ الوغزْٓ الشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي

  03020= 2324*ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 



 

 

 

  

 

 
546 
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( ػىىذم ّعىىْد فىىشّم راد   4ٗزبىىؼ هىىي عىىذّ     

للوغوىىىىْػز٘ي داللىىىىخ اؽةىىىىبئ٘ب  ثىىىى٘ي الق٘بعىىىىبد القجل٘ىىىىخ 

 البىىىىبثطخ ّالزغشٗج٘ىىىىخ فىىىىٖ الوزغ٘ىىىىشاد الجذً٘ىىىىخ ّاألداء 

 الفٌىىىىىٔ ّالوغىىىىىزْٕ الشقوىىىىىٖ لغىىىىىجبؽخ الضؽىىىىىف ػلىىىىىٔ  

الىجطي  ؽ٘ىش  ى ق٘وىخ حدح الوؾغىىْثخ  قىل هىي قو٘زِىىب      

هوىىىب ٗىىذ  ػلىىىٖ   2324الغذّل٘ىىخ ػٌىىذ هغىىىزْٕ هؼٌْٗىىخ    

الزكىىىبفإ ثىىى٘ي هغوىىىْػزٖ الجؾىىىش ّقجىىىل رطج٘ىىىا الزغشثىىىخ 

 األعبع٘خ3

 
 

 انثُاواخ:وطائم مجع 
هىىىىىي خىىىىىال  اعىىىىىزطالع  ساء خجىىىىىشاء سٗبيىىىىىخ    

(  روكىي الجىبؽضْى هىي الزْلىل ئلىٔ      4الغجبؽخ  هشفىا   

  ُن االخزجبساد للوزغ٘شاد ق٘ذ الجؾش ُّٔ:

حتذَذ انمدذراخ انثذوُدح واخرثاراذهدا لُدذ  -أوالً:
 انثحث:
( اعىىزخالر الجىىبؽضْى  2ْٗيىىؼ عىىذّ  سقىىن     

ؽخ الضؽىف ػلىٔ   ألُن القىذساد الجذً٘ىخ ّاخزجبسارِىب لغىجب    

٪ فأكضش  ّرلى   40الجطي  ؽ٘ش  سربٔ الجبؽضْى ثٌغجخ 

 (:2طجقب  ٙساء الخجشاء  ّكوب ُْ هج٘ي ثبلغذّ  سقن  

 (: انمذراخ انثذوُح واخرثاراذها فً طثاحح انشحف عهً انثغه وفمًا ِراء اخلرباء6جذول )

 و
الكدرات البدىية 

 قيد البحث
 املراجع اليصبة البدىية قيد البحثاالختبــــــــارات  اليصبة الوشط

 الغشػخ االًزقبل٘خ -0
ء
وب
 ال
ط
بس
خ

 
 ٪ 40 ( هزش هي الجذء الؼبل42ٔالؼذّ   ٪.2

 0 :074-042) 

 04 :70-020) 

 02 :074-02.) 

الفْح الوو٘ضح  -0

 ثبلغشػخ

 ٪ 42 الْصت الؼوْدٓ هي الضجبد ٪ 44

 ٪ 27 الْصت الؼشٗل هي الضجبد ٪ 44 -.

 ٪ 24 االًجطبػ الوبئل صٌٔ الزساػ٘ي ٪ 44 القْح رؾول -7

 ٪ 47 صٌٔ الغزع هي الْقْف ٪ 24 الوشًّخ -4

 ٪ 20 الذّائش الشقو٘خ ٪ .4 الزْافا -2

 الغشػخ االًزقبل٘خ -4

ء
وب
ال
ل 
خ
دا

 

 ٪ 47 ( هزش42عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي   ٪ 40

 ٪ 42 الذفغ فٔ الذّساى ٪ .4 القْٓ القةْٓ -2

2- 
الزؾول الذّسٓ 

 الزٌفغٔ

دق٘قخ هي الضؽف  2يشثبد الشعل٘ي  ٪ 20

 ػلٔ الجطي
20 ٪ 

اخرثاراخ مظدرىي األداء انفدىن وانزلمدً  -ثاوًُا:
 لُذ انثحث:

لق٘ىىىبط  star 2)اعىىىزخذم الجىىىبؽضْى اعىىىزوبسح     -

ّرق٘٘ن هغىزْٓ األداء الفٌىٔ لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ      

جبؽخ  الجطي  ّالوؼزوىذح هىي االرؾىبد الوةىشٓ للغى     

 (3.هشفا  

اعزخذم الجىبؽضْى عىبػخ اٗقىبف لؾغىبة صهىي  داء       -

الؼٌ٘ىىىىبد لغىىىىجبؽخ الضؽىىىىف ػلىىىىٔ الىىىىجطي لق٘ىىىىبط   

 الوغزْٓ الشقو3ٔ

 اطرماراخ مجع انثُاواخ: -ثانثًا:
اعىىزوبسرٔ اعىىزطالع ّرفشٗىىغ دسعىىبد  ساء الخجىىشاء  -

لزؾذٗذ القذساد الجذً٘خ ّاخزجبسارِب  داخىل ّخىبسط   

لقىىذساد الجذً٘ىىخ فىىٔ عىىجبؽخ   الوىىبء( ّالزىىٔ رقىى٘ظ ا 

الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي لطىىالة الفشقىىخ الضبلضىىخ ثكل٘ىىخ      
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(  0الزشث٘خ الشٗبي٘خ عبهؼىخ الوٌةىْسح  هشفقىٔ     

 03) 

اعىىزوبسرٔ اعىىزطالع ّرفشٗىىغ دسعىىبد  ساء الخجىىشاء  -

فىىٔ اعىىزوبسح رق٘ىى٘ن هغىىزْٓ األداء الفٌىىٔ لغىىجبؽخ    

( star 2الضؽىىىف ػلىىىٔ الىىىجطي  الٌغوىىىخ الضبً٘ىىىخ  

الضبلضىىىخ ثكل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ     لطىىىالة الفشقىىىخ 

 (73(   .عبهؼخ الوٌةْسح  هشفقٔ  

اعىىزوبسرٔ اعىىزطالع ّرفشٗىىغ دسعىىبد  ساء الخجىىشاء  -

لزؾذٗىىذ هكًْىىبد الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ لىىزؼلن عىىجبؽخ     

الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي لطىىالة الفشقىىخ الضبلضىىخ ثكل٘ىىخ      

(  4الزشث٘خ الشٗبي٘خ عبهؼخ الوٌةْسح   هشفقىٔ   

 23) 

 –عوغ ث٘بًبد الؼٌ٘خ األعبعى٘خ  البىبثطخ   اعزوبسح  -

 (23الزغشٗج٘خ( فٔ الوزغ٘شاد ق٘ذ الجؾش  هشفا  

اعىىزوبساد اعىىزطالع ّرفشٗىىغ دسعىىبد  ساء الخجىىشاء  -

لزؾذٗىىىذ هؾزْٗىىىبد الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٔ األكىىىبدٗؤ    

ّالوقزىىشػ ثبعىىزخذام الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل لىىزؼلن 

لضىىخ عىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي لطىىالة الفشقىىخ الضب 

ثكل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ عبهؼخ الوٌةْسح  هشفقبد 

 2   )02   )003) 

اعىىزوبساد اعىىزطالع ّرؾكىى٘ن ّرفشٗىىغ دسعىىبد  ساء   -

خجىىىىشاء ركٌْلْع٘ىىىىب الزؼلىىىى٘ن ثخةىىىىْر عىىىىٌ٘بسْٗ  

ّهؼىىبٗ٘ش ّشىىكل ثشهغ٘ىىخ الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل      

لىىزؼلن عىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي لطىىالة الفشقىىخ     

شٗبيى٘خ عبهؼىخ الوٌةىْسح     الضبلضخ ثكل٘خ الزشث٘ىخ ال 

 (073(   .0(   00هشفقبد  

 األدواخ واألجهشج املظرخذمح لُذ انثحث: -راتعًا:
 (LAP TOP  3 عِضح ؽبعْة شخة٘خ   -

 عبػبد اٗقبف3    -

 (DADA SHOW3شبشخ ػش     -

 CD3 عطْاًبد هذهغَ  -

 عِبص سعزبه٘زش لق٘بط اسرفبع الغغن3  -

 ه٘ضاى طجٔ لق٘بط الْصى3    -

  ششطخ ق٘بط3 -            قوبع3            –

 هقبػذ عْٗذٗخ3 -هغطشح هذسعخ3           –

  ؽجب  هطبط٘خ3 -    دّاد طف3ْ              -

 املماتالخ انشخصُح: -خامظًا:
 قبم الجبؽضْى ثبعشاء الوقبثالد الوخة٘خ كبٙرٔ: 

ّثلىىغ ػىىذدُن   هقبثلىىخ خجىىشاء ركٌْلْع٘ىىب الزؼلىى٘ن:  -0

(  ّرل  العزطالع  سائِىن  4شفا  خجشاء(  ه . 

ثخةْر رؾك٘ن عٌ٘بسْٗ الجشهغ٘ىخ الوغىزخذهَ   

فىٔ الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ ثبعىىزخذام الْعىىبئط فبئقىىخ  

الزذاخل لغجبؽخ الضؽف ػلىٔ الىجطي ق٘ىذ الجؾىش      

 (0.3(   00هشفقٔ  

 .ّثلىىىىىغ ػىىىىىذدُن   هقبثلىىىىىخ خجىىىىىشاء الغىىىىىجبؽخ: -0

(  ّرلىىى  لزؾكىىى٘ن هغىىىزْٓ   4خجىىىشاء(  هشفىىىا   

ٔ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الىجطي للؼٌ٘ىبد   األداء الفٌ

ق٘ىىذ الجؾىىش  هىىي ّاقىىغ رةىىْٗش األداء ثكىىبه٘شاد    

ف٘ىىىذْٗ لْيىىىغ دسعىىىبد الزق٘ىىى٘ن ّفقىىىب  العىىىزوبسح    

ّالوؼزوذح هىي االرؾىبد   (  star 2الٌغوخ الضبً٘خ  

 (73الوةشٓ للغجبؽخ  هشفا  

 انذراطاخ االطرغالعُح لُذ انثحث:
قىىىىبم الجىىىىبؽضْى ثىىىىبعشاء ػىىىىذد هىىىىي الذساعىىىىبد     

 عزطالػ٘خ  لوؾبّلخ لبجط هزغ٘شاد الجؾش  ُّٔ:اال

قام الباحثىن بإجراا    االسحطالعية األولى: الذساعخ -0

هإإ ا الاساسإإة لإإى النحإإا  ألإإ  لإإىم األحإإا ال ىالإإ        

م إلإإإإإإإى لإإإإإإإىم األحإإإإإإإا ال ىالإإإإإإإ     33/23/3122

( طالب أل  طالب 21م، على عاد )32/23/3122

 شعبة جاسلس السباحة بالناقة الثالثإة بلليإة الحابيإة   

الالاضإإإإإية راألعإإإإإة ال م إإإإإىس  للعإإإإإام ال إإإإإاألع      

م، عيمة أل اثلة وخاسج عيمإة البثإ    3122/3131
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األساسية، بهاف إل اد ألعاألل الثبات لالخحباسات قيا 

 البث .

ّقذ  عفشد ًزبئظ ُزٍ الذساعخ ئلٔ ئٗغبد هؼبهىل  

الضجىىىبد لالخزجىىىبساد ق٘ىىىذ الجؾىىىـش ػىىىي طىىىـشٗا رطج٘ىىىـا     

ثفبسم صهٌٔ  Test – Retestاالخزجبس ّئػـبدح رطج٘قَ  

(  ٗىىىبم  ّثىىىٌفظ 2ثىى٘ي الزطج٘قىىى٘ي األّ  ّالضىىىبًٔ قىىىذسٍ   

ظىىشّف الزطج٘ىىا األّ   ٓ فىىٔ ًفىىظ الزْق٘ىىذ ّالوكىىبى      

( 4ّاألدّاد إلهكبً٘ىىخ يىىجط الوزغ٘ىىشاد  ّالغىىذّ  سقىىن  

 ْٗيؼ هؼبهل الضجبد لالخزجبساد ق٘ذ الجؾش:

 يف االخرثاراخ انثذوُح واألداء انفىن  (: معامالخ االرذثاط تني انرغثُك واعادج انرغثُك7جذول )
 (12واملظرىي انزلمً نظثاحح انشحف عهً انثغه          ) ن =

 املتػريات
وحدة 

 الكياط

 اعادة التطبيل التطبيل االول

 قينة "ر"
قوة 

 االرتباط

ىصبة 

 االرتباط
املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

 املتوشط

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

٘خ
ذً
لج
 ا
د
شا
غ٘
وز
ال

 

ء
وب
ال
ط 
بس
خ

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

( هزش هي 42الؼذّ  

 الجذء الؼبلٔ
 %2434 23244 *23240 23.22 23002 .2377 23072 صبً٘خ

الفْح 

الوو٘ضح 

 ثبلغشػخ

الْصت الؼوْدٓ هي 

 الضجبد
 %2.37 232.7 *23240 43.00 403.42 2..43 403222 عن

الْصت الؼشٗل هي 

 الضجبد
 %2432 23242 *.2320 003204 02034.2 003227 0203.42 عن

رؾول 

 القْح

االًجطبػ الوبئل صٌٔ 

 الزساػ٘ي
 %2032 23202 *.2327 43000 023722 23.72 023422 ػذد

 الوشًّخ
صٌٔ الغزع هي 

 الْقْف
 %2230 23220 *23202 03470 003.22 03202 003022 عن

 %2.32 232.2 *23222 23200 003022 23270 003220 صبً٘خ الذّائش الشقو٘خ3 الزْافا

ء
وب
ال
ل 
خ
دا

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

عجبؽخ الضؽف ػلٔ 

 ( هزش42الجطي  
 %.223 .2322 *23222 23020 03407 23020 ..034 صبً٘خ

القْٓ 

 القةْٓ
 %2237 23227 *23222 .23.0 3.42. 23072 .3.4. هزش الذفغ فٔ الذّساى

الزؾول 

الذّسٓ 

 الزٌفغٔ

 2يشثبد الشعل٘ي 

دق٘قخ هي الضؽف 

 ػلٔ الجطي

 %2732 23272 *23224 73747 .42327 73022 423.27 هزش

خ 
ؽ
جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا
أل
ا

ي
ط
لج
 ا
ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
ا

 
 %2432 23242 *23270 03244 03222 03002 03222 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 %2430 23240 *23224 23224 43222 23202 43022 دسعخ هزش 04 ّ  

 %2032 23202 *23224 23.02 23222 23700 23222 دسعخ ساىالذّ

 %2434 23244 *.2320 03022 43422 03044 23222 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 %2437 23247 *23427 .2372 23422 23700 23222 دسعخ الٌِبٗخ

 %2432 23244 *.2320 03024 073222 03720 043222 دسعخ الوغوْع الكلٔ

 %2232 23222 *232.7 23220 034.0 .2324 03470 دسعخ جبؽخ الضؽف ػلٔ الجطيالوغزْٓ الشقؤ لغ

 23472=   2324*ق٘وخ حؤح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 

( ّعىىىىْد ػالقىىىىخ دالىىىىخ  4ٗزبىىىىؼ هىىىىي عىىىىذّ    

اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الزطج٘ىىا ّاػىىبدح الزطج٘ىىا فىىٖ االخزجىىبساد   

الجذً٘خ ّاألداء الفٌىٔ ّالوغىزْٓ الشقوىٔ للوزغ٘ىشاد ق٘ىذ      

ؽ٘ش  ى ق٘وىخ حسح الوؾغىْثخ  كجىش هىي قو٘زِىب      الجؾش  

هوب ٗذ  ػلٖ صجىبد   2324الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٕ هؼٌْٗخ 

 االخزجبساد ق٘ذ الجؾش3

قىىىبم الجىىىبؽضْى   الذساعىىىخ االعىىىزطالػ٘خ الضبً٘ىىىخ:   -0

ثىىىىاعشاء ُىىىىزٍ الذساعىىىىخ ٗىىىىْم األؽىىىىذ الوْافىىىىا     

( الػج٘ي هو٘ضٗي  02م  ػلٔ ػذد  4/0/0202

ةىْسح الشٗبيىٔ   هي الػجىٔ الغىجبؽخ ثبعىزبد الوٌ   

ّالوغىىغل٘ي ثبالرؾىىبد الوةىىشٓ للغىىجبؽخ  ّػلىىٔ  

( طىىىالة ُّىىىن ػٌ٘ىىىخ ؽغىىىبة هؼبهىىىل    02ػىىىذد  

الضجىىىىبد  ػٌ٘ىىىىخ هوبصلىىىىخ ّخىىىىبسط ػٌ٘ىىىىخ الجؾىىىىش  

األعبع٘خ  ثِىذف ؽغىبة ّئٗغىبد هؼبهىل الةىذم      

الزغشٗجىىىىٔ  لىىىىذم الزوىىىىبٗض( لالخزجىىىىبساد ق٘ىىىىذ     

 (:2الجؾش  كوب ثبلغذّ  سقن  
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اجملمىعح غري املمُشج واجملمىعح املمُشج يف االخرثاراخ انثذوُح واألداء انفىن  (: دالنح انفزوق تني8جذول )
 واملظرىي انزلمً نظثاحح انشحف عهً انثغه

 (12=  2، ن  12= 1) ن

 املتػريات

وحدة 

 الكياط

 اجملنوعة املنيسة اجملنوعة غري املنيسة
 الفرم بني

 املتوشطني

 قينة

 " ت"
املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 عيارىامل

 املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

٘خ
ذً
لج
 ا
د
شا
غ٘
وز
ال

 

ء
وب
ال
ط 
بس
خ

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

( هزش هي 42الؼذّ  

 الجذء الؼبلٔ
 *0032.0 03222 23.22 73042 .2377 23072 صبً٘خ

الفْح 

الوو٘ضح 

 ثبلغشػخ

الْصت الؼوْدٓ هي 

 الضجبد
 *23220 -003222 43220 403222 2..43 403222 عن

الْصت الؼشٗل هي 

 الضجبد
 *43.20 -003722 .324. 02.3222 003227 0203.42 عن

 رؾول القْح
االًجطبػ الوبئل صٌٔ 

 الزساػ٘ي
 *.7322 -003022 37.2. 723222 23.72 023422 ػذد

 الوشًّخ
صٌٔ الغزع هي 

 الْقْف
 *73240 -43422 03740 023422 03202 003022 عن

 *003474 -43202 03.02 023202 23270 003220 صبً٘خ الذّائش الشقو٘خ الزْافا

ء
وب
ال
ل 
خ
دا

 

الغشػخ 

 االًزقبل٘خ

عجبؽخ الضؽف ػلٔ 

 ( هزش42الجطي  
 *023472 03000 23222 03.00 23020 ..034 صبً٘خ

القْٓ 

 القةْٓ
 *003.22 -03222 23722 .43.7 23072 .3.4. هزش الذفغ فٔ الذّساى

الزؾول 

لذّسٓ ا

 الزٌفغٔ

 2يشثبد الشعل٘ي 

دق٘قخ هي الضؽف 

 ػلٔ الجطي

 *23240. -443002 3222. 0243202 73022 423.27 هزش

خ 
ؽ
جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا
أل
ا

ي
ط
لج
 ا
ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
ا

 

 *2..73 -03222 23422 73222 03002 03222 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 *023424 -23200 03024 073000 23202 43022 دسعخ هزش 04 ّ  

 *043042 -73022 234.2 73222 23700 23222 دسعخ لذّساىا

 *023442 -23422 23244 073422 03044 23222 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 *.43.2 -03222 23700 03222 23700 23222 دسعخ الٌِبٗخ

 *023724 -0.3222 0..73 23222. 03720 043222 دسعخ الوغوْع الكلٔ

 *43222. 03002 23222 03.00 .2324 03470 دسعخ لٔ الجطيالوغزْٓ الشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػ

  03020= 2324*ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 

( ّعىىْد فىىشّم راد داللىىخ  2ٗزبىىؼ هىىي عىىذّ    

اؽةىىىبئ٘ب  ثىىى٘ي الوغوْػىىىخ غ٘ىىىش الوو٘ىىىضح ّالوغوْػىىىخ     

الوو٘ضح فٖ االخزجبساد الجذً٘خ ّاألداء الفٌىٔ ّالوغىزْٓ   

جؾىىش ّلةىىبلؼ الوغوْػىىخ  الشقوىىٔ فىىٔ الوزغ٘ىىشاد ق٘ىىذ ال 

الوو٘ضح  ؽ٘ش  ى ق٘وخ حدح الوؾغْثخ  كجش هي قو٘زِب 

هوىىىب ٗىىذ  ػلىىىٖ   2324الغذّل٘ىىخ ػٌىىذ هغىىىزْٕ هؼٌْٗىىخ    

 لذم االخزجبساد ق٘ذ الجؾش3

قىىىبم الجىىىبؽضْى   الذساعىىىخ االعىىىزطالػ٘خ الضبلضىىىخ:   -.

ثىىىىاعشاء ُىىىىزٍ الذساعىىىىخ ٗىىىىْم األؽىىىىذ الوْافىىىىا     

م ّؽزىىىٔ ٗىىىْم الخوىىى٘ظ الوْافىىىا  00/0/0202

( طىىىىالة  هىىىىي  4م  ػلىىىىٔ ػىىىىذد   02/0/0202

طىىىالة الفشقىىىخ الضبلضىىىخ رخةىىىح عىىىجبؽخ شىىىؼجخ   

الزىىىىىذسٗظ ثكل٘ىىىىىخ الزشث٘ىىىىىخ الشٗبيىىىىى٘خ عبهؼىىىىىخ   

م ػٌ٘ىخ  0202/0202الوٌةْسح للؼبم الغبهؼٔ 

هوبصلىىخ ّخىىبسط ػٌ٘ىىخ الجؾىىش األعبعىى٘خ ّكبًذ     

  ُذاف الذساعخ ُٔ:

رؾذٗىىذ ّرغشٗىىت األهىىبكي الزىىٔ عىى٘قبم ػلِ٘ىىب       -0

 ٘خ3رطج٘ا الزغشثخ األعبع
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الزأكىىىىىىذ هىىىىىىي لىىىىىىالؽ٘خ األدّاد ّاألعِىىىىىىضح   -0

الوغىىزخذهخ ق٘ىىذ الجؾىىش قجىىل رطج٘ىىا الزغشثىىخ     

 األعبع٘خ3

رؾذٗذ  عبع٘بد الْؽذاد الزؼل٘و٘خ ق٘ذ الجؾىش   -.

للْلْ  للوكل الٌِبئٔ للجشًبهظ الزؼل٘ؤ ق٘ذ 

 (  ّرل  هي خال :00الجؾش  هشفا  

رقٌىى٘ي الْؽىىذاد الزؼل٘و٘ىىخ لزٌبعىىت ػوىىل الوغوْػىىخ      -

  ّرلىىى  ثزؾذٗىىذ األداء خىىىال  صهىىي الْؽىىىذح   البىىبثطخ 

( دق٘قىىىخ شىىىبهلخ  عىىىضاء الْؽىىىذح   002الزؼل٘و٘ىىىخ =  

الزؼل٘و٘ىىخ هىىي ئؽوىىبء ّعىىضء سئ٘غىىٔ ّعىىضء خزىىبهٔ    

 (:2كوب ثبلغذّ  سقن  

 (: انرىسَع انشمىٍ ملكىواخ وحذاخ انربوامج انرعهُمً األكادمي9ًجذول )
 نظثاحح انشحف عهً انثغه لُذ انثحث

 ق 122نرعهُمُح = سمه انىحذج ا

 أجساء وعدد الوحدات بالربىامج التعلينى قيد البحث و
عدد الوحدات 

 بالربىامج

 أزمية وىصب األجساء

 اليصبة الدقائل

 ٪04 م 002 ّؽذح 00 م(  02٪  صهي الغضء ثبلْؽذح = 04اإلؽوبء ثٌغجخ  -0

0- 
٪   صهي الغضء  44الغضء الشئ٘غٔ ثٌغجخ 

 م(  22للْؽذح = 

خ الضؽف عجبؽ

 ػلٔ الجطي

 ّؽذح  00
 ٪   44 م 0222

 ٪   02 م 077 ّؽذح 00 م(  00٪   صهي الغضء ثبلْؽذح =  02الخزبم ثٌغجخ  -.

 ٪022 م 0772 ّؽذح 00 اإلعوــــــــــــبلٔ

(  ى اعوىىىىىبلٔ صهىىىىىي 2ٗزبىىىىىؼ هىىىىىي عىىىىىذّ   

دق٘قىخ(    0772الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكبدٗؤ ق٘ذ الجؾش  

دق٘قىىخ(    002ٌىىخ  عىىضاء اإلؽوىىبء    ّثلغىىذ اعوىىبلٔ  صه 

ّثلغىىذ اعوىىبلٔ  صهٌىىخ الغىىضء الشئ٘غىىٖ لغىىجبؽخ الضؽىىف  

دق٘قىىىخ(  ّثلغىىىذ اعوىىىبلٔ  صهٌىىىخ    0222ػلىىىٔ الىىىجطي   

 دق٘قخ(3 077الغضء الخزبهٖ ق٘ذ الجؾش  

قام الباحثىن بجراا   االسحطالعية الاابعة: الذساعخ -7

م، 22/2/3131هإإ ا الاساسإإة لإإىم األحإإا ال ىالإإ    

( طإإإالب، ألإإإ  طإإإالب شإإإعبة جإإإاسلس 5علإإإى عإإإاد )

السإإإباحة بالناقإإإة الثالثإإإة بلليإإإة الحابيإإإة الالاضإإإية  

م، 3122/3131راألعإإة ال م إإىس  للعإإام ال إإاألعى 

عيمة أل اثلة وخاسج عيمة البث  األساسإية، وااتإث   

 أهااف ه ا الاساسة هى:

رؾذٗىىىذ ّرغشٗىىىت األهىىىبكي الزىىىٔ عىىى٘زن فِ٘ىىىب       -7

 اعزخذام الجشهغ٘خ الزؼل٘و٘خ ق٘ذ الجؾش3

الزأكذ هىي لىالؽ٘خ ّاعىزخذام الؼٌ٘ىخ ألعِىضح       -4

 (Lap Top3الؾبعْة  

رؾذٗذ  عبع٘بد الْؽذاد الزؼل٘و٘خ ق٘ذ الجؾىش   -2

(  ّرلى   04للْلْ  للوكل الٌِىبئٔ  هشفىا    

 هي خال :

رقٌىى٘ي الْؽىىذاد الزؼل٘و٘ىىخ لزٌبعىىت ػوىىل الوغوْػىىخ      -

الزغشٗج٘ىىخ  ّرلىى  ثزؾذٗىىذ األداء خىىال  صهىىي الْؽىىذح     

( دق٘قىىىخ شىىىبهلخ  عىىىضاء الْؽىىىذح   002الزؼل٘و٘ىىىخ =  

الزؼل٘و٘ىىخ هىىي ئؽوىىبء ّعىىضء سئ٘غىىٔ ّعىىضء خزىىبهٔ    

 (:02كوب ثبلغذّ  سقن  
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 (: انرىسَع انشمىن ألجشاء انىحذاخ انرعهُمُح نهمجمىعح انرجزَثُح لُذ انثحث12جذول )
 ق 122سمه انىحذج انرعهُمُح = 

 ذام ثشهغ٘خ عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي(الوؾزْٓ الزؼل٘ؤ  اعزخ الضهي  عضاء الْؽذاد الزؼل٘و٘خ

 اعزقجب  الطالة ّالذخْ  للقبػخ الزؼل٘و٘خ ثغْاس ؽوبم الغجبؽخ3 م 0  ػوب  ئداسٗخ

 اعزخذام الجشهغ٘خ الزؼل٘و٘خ داخل القبػخ رؾذ ئششاف الجبؽضْى3 م 4 عضء هؼشفٖ داخل القبػخ

 خ ئلٔ ؽوبم الغجبؽخاالًزقب  هي القبػخ الزؼل٘و٘ م 0 االًزقب  ئلٔ ؽوبم الغجبؽخ

 روشٌٗبد االؽوبء خبسط الوبء ق٘ذ الجؾش3 م 02 االؽوبء  الزِ٘ئخ الجذً٘خ(

عضء هؼشفٔ داخل ؽوبم 

 الغجبؽخ
 ًوب  هؼشفٖ ثبعزخذام الجشهغ٘خ الزؼل٘و٘خ رؾذ ئششاف الجبؽضْى م 4

 ام الجشهغ٘خرطج٘ا هؾزْٓ الْؽذح الزؼل٘و٘خ هغ رةؾ٘ؼ األخطبء ثبعزخذ م 72 الْؽذاد الزؼل٘و٘خ

عضء هؼشفٖ داخل ؽوبم 

 الغجبؽخ
 ًوب  هؼشفٖ ثبعزخذام الجشهغ٘خ الزؼل٘و٘خ رؾذ ئششاف الجبؽضْى م 4

 روشٌٗبد اإلؽوبء داخل الوبء العزؼبدح ؽبلخ األداء الؼولٖ الوٌبعجخ م 4 االؽوبء  الزِ٘ئخ الجذً٘خ(

 ؾ٘ؼ األخطبء ثبعزخذام الجشهغ٘خرطج٘ا هؾزْٓ الْؽذح الزؼل٘و٘خ هغ رة م 74 الْؽذاد الزؼل٘و٘خ

 روشٌٗبد اعزشخبء ّهشًّخ ّ ػوب  ئداسٗخ كأخز الغ٘بة3 م 0 الخزبم  رِذئخ(

 صهي الْؽذح الزؼل٘و٘خ ثبلجشهغ٘خ ق٘ذ الجؾش م 002 الوغوـــــــْع

خطىىىْاد اػىىىذاد الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٖ ثبعىىىزخذام     

الْعبئط فبئقخ الزىذاخل لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الىجطي ق٘ىذ       

 ؾش  رةو٘ن الجبؽضْى(:  الج

هىىىىي خىىىىال  قىىىىشاءاد الجىىىىبؽضْى فىىىىٔ الوشاعىىىىغ   

(  4(   7ّالذساعىىىىبد الوشعؼ٘ىىىىخ الؼشث٘ىىىىخ ّاألعٌج٘ىىىىخ  

(  ّخال  الفزىشح هىي   2.(   2.(   04(   07(   .0 

م الىٔ ٗىْم الخوى٘ظ    04/00/0202ْٗم األؽىذ الوْافىا   

م  الػىىىذاد الجشهغ٘ىىىخ الزؼل٘و٘ىىىخ  0/0202/.0الوْافىىىا 

 خطْاد اٙر٘خ:قبهْا ثبرجبع ال

رؾذٗىىىىذ األُىىىىذاف الغىىىىلْك٘خ الؼبهىىىىخ للجشهغ٘ىىىىخ   -0

 الزؼل٘و٘خ  الْعبئط فبئقخ الزذاخل(3  

 الوشّ  الؼبهخ إلًزبط الجشهغ٘خ ق٘ذ الجؾش3 -0

 رؾذٗذ هغزْٓ الوزؼلو٘ي  الفئخ الوغزِذفخ(3 -.

لىى٘بغخ األُىىذاف الغىىلْك٘خ الخبلىىخ ثكىىل ّؽىىذح   -7

 رؼل٘و٘خ ثبلجشهغ٘خ ق٘ذ الجؾش3

ل٘و٘ىىىىخ الزىىىىٖ رزوىىىىكل هٌِىىىىب   رؾذٗىىىىذ الوىىىىبدح الزؼ  -4

 الجشهغ٘خ ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ الزذاخل3

اخز٘ىىبس  داح الزىىأل٘ف  الزطج٘ىىا الشقوىىٖ الوغىىزخذم   -2

 فٖ رةو٘ن الجشهغ٘خ ق٘ذ الجؾش(:

ؽ٘ىىش اخزىىبس الجىىبؽضْى  داح الزىىأل٘ف   ّصىىش ّٗىىش     

4320 )Macromedia Author ware 7.02 

 WP 7.02 ٘ىذٗب(  ( ُّْ رطج٘ا هؼذ هي شىشكخ  هبكشّه

لزةىىىىىو٘ن الزطج٘قىىىىىبد الزؼل٘و٘ىىىىىخ الوزٌْػىىىىىخ ثبعىىىىىزخذام  

الؾبعىىىْة  ّٗزو٘ىىىض ُىىىزا الزطج٘ىىىا ثغىىىِْلخ االعىىىزخذام    

ثبإليبفخ ئلٔ الوشًّخ فىٖ الزؼىذٗل ّغ٘شُىب هىي الو٘ىضاد      

 الزٖ ركشد ثبلوشاعغ الوزخةةخ3



 

 

 

  

 

 
551 

 ري برنامج تعليمى باستخدام الوسائط فائقة التداخل على ...........تأث

رؾذٗىىذ ًظىىبم ػىىىش  الوىىبدح الزؼل٘و٘ىىخ للجشهغ٘ىىىخ      -4

الضؽف  ثبعزخذام الْعبئط فبئقخ الزذاخل لغجبؽخ

 ػلٔ الجطي ق٘ذ الجؾش3

ئًزىىبط الْعىىبئط الوطلْثىىخ داخىىل الجشهغ٘ىىخ: ؽ٘ىىش    -2

 اعزخذم الجبؽضْى:

فىىىٔ ئػىىىذاد الٌةىىىْر الوكزْثىىىخ: روىىىذ الكزبثىىىخ     -

ّهؼبلغىىىىىىىخ الٌةىىىىىىىْر ثبعىىىىىىىزخذام ثشًىىىىىىىبهظ   

Microsoft Word 2010 3 

فىىٔ ئػىىذاد هلفىىبد الةىىْد: رىىن رغىىغ٘ل ّهؼبلغىىخ   -

 Sony soundالةىىْد ثبعىىزخذام ثشًىىبهظ   

forge 8.03 

فٔ ئػذاد الةْس: رن اعىز٘شاد الؼذٗىذ هىي الةىْس      -

هىىي هْاقىىغ ػلىىٔ شىىجكخ الوؼلْهىىبد الذّل٘ىىخ هىىغ    

 Adobeهؼبلغىىخ الةىىىْس ثبعىىزخذام ثشًىىىبهظ   

Photoshop 7.0 Me3 

فٔ ئػذاد الف٘ذْٗ: رن رغِ٘ض الف٘ىذْٗاد الوطلىْة    -

لىىمداء الؾشكىىٖ هىىي رغىىغ٘الد خبلىىخ ثجطىىْالد   

الجىىىبؽضْى لٌوىىىبرط ػبلو٘ىىخ ّهىىىي خىىىال  رةىىىْٗش  

 خشٓ  ّرن رغىغ٘ل األداء الوطلىْة ػلىٔ عِىبص     

الؾبعىىْة  ّروىىذ الوؼبلغىىخ ثبعىىزخذام ثشًىىبهظ     

Windows Movie Maker 5.1  Ulead 

Video Studio 10.03 

كزبثىىىخ الغىىىٌ٘بسْٗ للجشهغ٘ىىىخ الزؼل٘و٘ىىىخ ثبعىىىزخذام  -2

 (003الْعبئط فبئقخ الزذاخل ق٘ذ الجؾش  هشفا  

للجشهغ٘ىخ ثبعىزخذام الْعىبئط    ثشهغخ الغٌ٘بسْٗ  -02

 فبئقخ الزذاخل ق٘ذ الجؾش3

رن اعىزطالع  ساء خجىشاء ركٌْلْع٘ىب الزؼلى٘ن فىٖ       -00

(  ّكىىىىىزل  00عىىىىىٌ٘بسْٗ الجشهغ٘ىىىىىخ  هشفىىىىىا    

اعىىىزطالع  سائِىىىن فِ٘ىىىب  ّفقىىىب  العىىىزوبسح رق٘ىىى٘ن  

 (0.3هؼبٗ٘ش الجشهغ٘خ ق٘ذ الجؾش  هشفا  

رقٌىى٘ي ّرغشٗىىت الجشهغ٘ىىخ ثبعىىزخذام الْعىىبئط      -00

فبئقخ الزىذاخل ق٘ىذ الجؾىش فىٔ لىْسرِوب األّل٘ىخ       

 ّفقب  للذساعخ االعزطالػ٘خ الشاثؼخ3

الوشاعؼخ ّالزؼذٗل: قبم الجبؽضْى ثاعشاء ثؼىل   -.0

الوشاعؼىىبد اللغْٗىىخ ّالةىىْر٘خ ّهشاعؼىىخ الؼذٗىىذ 

هي الزفبػالد ّرةؾ٘ؼ ثؼل الوالؽظبد ّرلى   

هي ّاقغ الذساعخ االعىزطالػ٘خ الشاثؼىخ  ّّاقىغ    

  ساء الخجشاء فٔ ركٌْلْع٘ب الزؼل٘ن3 اعزطالع

الْلْ  للوكل الٌِبئٔ لجشهغ٘خ الْعبئط فبئقخ  -07

الزىىذاخل ق٘ىىذ الجؾىىش  ّعبُضٗزىىَ لزطج٘ىىا رغشثىىخ   

الجؾىىىش األعبعىىى٘خ ػلىىىٔ الوغوْػىىىخ الزغشٗج٘ىىىخ  

 (043هشفا  

 اخلغىاخ انرىفُذَح نرجزتح انثحث:
 انمُاص انمثهً: -

ألؽذ الوْافا قبم الجبؽضْى خال  الفزشح هي ْٗم ا

/ 0/.0م  ّالىىٔ ٗىىْم الخوىى٘ظ الوْافىىا    0202/ 02/0

م  ثىىىاعشاء الق٘بعىىىبد القجل٘ىىىخ ػلىىىٔ هغوىىىْػزٔ     0202

الزغشٗج٘ىخ(  ّرلى  هىي خىال : رةىْٗش      -الجؾش  البىبثطخ 

هغوْػزٔ الجؾش  صٌبء  داء عجبؽخ الضؽف ػلىٔ الىجطي    

ثبعىىزخذام كىىبه٘شاد الزةىىْٗش  صىىن قىىبم الخجىىشاء ثزؾكىى٘ن      

لفٌىىىٔ ّفقىىىب  العىىىزوبسح الٌغوىىىخ الضبً٘ىىىخ    هغىىىزْٓ األداء ا

 star23ّالوؼزوذح هي االرؾبد الوةشٓ للغجبؽخ ) 

 انرجزتح األطاطُح: -
قبم الجبؽضْى خال  الفزشح هي ْٗم األؽذ الوْافا 

/ 04/0م  ّالىىىٔ ٗىىىْم الخوىىى٘ظ الوْافىىىا    0202/ 0/0

م  ثزطج٘ىىىىا الزغشثىىىىخ األعبعىىىى٘خ للجؾىىىىش ػلىىىىىٔ     0202

شٗج٘ىىىىىخ(  ّالزىىىىىٔ  الزغ-هغوىىىىىْػزٔ الجؾىىىىىش  البىىىىىبثطخ 

اعزخذهذ فِ٘ب الوغوْػخ البىبثطخ  الجشًىبهظ الزؼل٘وىٔ    

األكىىبدٗؤ( لغىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي  ّالوغوْػىىخ      

الزغشٗج٘خ ّالزٔ اعزخذهذ  الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ثبلْعىبئط  
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فبئقخ الزذاخل( لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الىجطي ق٘ىذ الجؾىش        

قىغ   عىبث٘غ(  ّثْا  7ّقذ اعزغشقذ فزشح رطج٘ا الزغشثخ  

ّؽىىىذاد رؼل٘و٘ىىىخ( لوغوىىىْػزٔ الجؾىىىش  ٗىىىبم األؽىىىذ        . 

ّالضالصىىىبء ّالخوىىى٘ظ  ّثلغىىىذ صهىىىي الْؽىىىذح الزؼل٘و٘ىىىخ    

دق٘قخ(  ّرىن الزطج٘ىا ثؼىذ اًزِىبء ال٘ىْم الذساعىٔ        002 

 (023ّفقب  لزؼل٘وبد اداسح الكل٘خ هشفا  

 

 انمُاص انثعذي:  -
قىىىىىبم الجىىىىىبؽضْى ثىىىىىاعشاء الق٘بعىىىىىبد الجؼذٗىىىىىخ      

الزغشٗج٘خ( ّثؼذ االًزِىبء   -ببثطخ لوغوْػزٔ الجؾش  ال

هي الزغشثخ األعبع٘خ  فٔ الفزشح هي ْٗم األؽذ الوْافىا  

/ ./4م  ّالىىىىٔ ٗىىىىىْم الخوىىىى٘ظ الوْافىىىىىا   0202/ ./0

م  ّكبًىىىىذ الق٘بعىىىىبد الجؼذٗىىىىخ ثىىىىٌفظ ظىىىىشّف     0202

 الق٘بعبد القجل٘خ  ّرل  لبجط الوزغ٘شاد ق٘ذ الجؾش3

 املعاجلاخ اإلحصائُح: 
ى ث خ اعزخذام الجبؽْض ًبهظ الؾضم اإلؽةب٘ئ ّروضلذ فٔ:   SPSSش خ  ٔ الوؼبلغبد اإلؽةب٘ئ  ف

 ٖعط الؾغبث  3ٕ الوْز ٘بس  االًؾشاف الوؼ

 3ْاء  هؼبهل االسرجب  3 هؼبهل االلز

 3)اخزجبس  د  3ًغت الزغ٘ش 

 عزض انىرائج ومىالشرها:
 عزض انىرائج: -1

انضاتغح يف مرغرياخ األداء انفىن (: دالنح انفزوق تني انمُاص انمثهٍ وانثعذٌ  نهمجمىعح 11جذول )
 (12) ن=       واملظرىٌ انزلمٍ نظثاحح انشحف عهً انثغه

 املتػريات

وحدة 

 الكياط

 الكياط البعدي الكياط الكبلي
 الفرم بني 

 املتوشطني
املتوشط  ىصب التػري قينة " ت"

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

 املتوشط 

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

أل
ا

خ 
ؽ
جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا

ي
ط
لج
 ا
ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
ا
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 %2034.2 *.0344 -23222 23422 03022 .2372 03.22 دسعخ الذّساى
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 لغجبؽخ الوغزْٓ الشقؤ

 الضؽف ػلٔ الجطي

 دسعخ
034.0 23220 03.20 23247 23042 73220* 43204% 

 * دا 3                                                             03020=  2324ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ *

( ّعىْد فىشّم راد داللىخ    00ٗزبؼ هي عذّ   

اؽةىىىبئ٘ب  ثىىى٘ي الق٘بعىىى٘ي القجلىىىٖ ّالجؼىىىذٕ للوغوْػىىىخ      

البىىبثطخ فىىٖ هزغ٘ىىشاد األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٖ لغىىجبؽخ      

لةىىبلؼ الق٘ىىبط الجؼىىذٕ  ؽ٘ىىش  ى    الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي   

ق٘وىىخ حدح الوؾغىىْثخ  كجىىش هىىي ق٘وزِىىب الغذّل٘ىىخ ػٌىىذ    

كوب رشاّؽذ ًغت الزغ٘ش هىب ثى٘ي    2324هغزْٕ هؼٌْٗخ 

%( للوزغ٘ىىىىىىىىىىىشاد 223024%( الىىىىىىىىىىىٖ   .44307  

 %( للوغزْٕ الشقو432043ٖالوِبسٗخ ّثلغذ  



 

 

 

  

 

 
554 

 ري برنامج تعليمى باستخدام الوسائط فائقة التداخل على ...........تأث

ح انرجزَثُح يف مرغرياخ األداء انفىن (: دالنح انفزوق تني انمُاص انمثهٍ وانثعذٌ  نهمجمىع12جذول )
 (12واملظرىٌ انزلمٍ نظثاحح انشحف عهً انثغه  ) ن=

 املتػريات
 وحدة 

 الكياط

 الكياط البعدي الكياط الكبلي

 الفرم بني

 املتوشطني

 املتوشط ىصب التػري قينة " ت"

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

 املتوشط

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

دا
أل
ا

 ٔ
ػل
ف 

ؽ
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 ا
ؽخ

جب
غ
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ٔ
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ء 
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ا

 

 %0223222 *43200 -03.22 23222 73222 23272 03.22 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 %0203.22 *023002 -023222 03.04 043022 23202 43022 دسعخ هزش 04 ّ  

 %0203202 *23222 -03222 23227 3022. 23.02 03022 دسعخ الذّساى

 %0443224 *.02302 -23222 .2320 073422 4..03 43422 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 %0223222 *23222 -03022 23700 03222 23402 23222 دسعخ الٌِبٗخ

 %02737.2 *023270 -073422 03244 23722. .0322 073222 دسعخ الوغوْع الكلٔ

الوغزْٓ الشقؤ 

لغجبؽخ الضؽف ػلٔ 

 الجطي

 دسعخ

03407 23242 03222 23.02 23247- 4322.* 023207% 

 * دا 3                                                              03020=  2324*ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 

( ّعىْد فىشّم راد داللىخ    00ٗزبؼ هي عذّ   

اؽةىىىبئ٘ب  ثىىى٘ي الق٘بعىىى٘ي القجلىىىٖ ّالجؼىىىذٕ للوغوْػىىىخ      

الزغشٗج٘ىىخ فىىٖ هزغ٘ىىشاد األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٖ لغىىجبؽخ    

ػلىىٔ الىىجطي لةىىبلؼ الق٘ىىبط الجؼىىذٕ  ؽ٘ىىش اى      الضؽىىف

ق٘وىىخ حدح الوؾغىىْثخ  كجىىش هىىي ق٘وزِىىب الغذّل٘ىىخ ػٌىىذ    

كوب رشاّؽذ ًغت الزغ٘ش هىب ثى٘ي    2324هغزْٕ هؼٌْٗخ 

%( للوزغ٘شاد الوِبسٗىخ  022322%( الٖ  022322 

 %( للوغزْٕ الشقو0232073ّٖثلغذ  

 جمىعرني انضاتغح وانرجزَثُح يف (: دالنح انفزوق تني انمُاطاخ انثعذَح نهم13جذول )

 مرغرياخ األداء انفىن واملظرىٌ انزلمٍ نظثاحح انشحف عهً انثغه 
 (12= 2، ن12=1) ن 

 املتػريات

وحدة 

 الكياط

 اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة
الفرم بني 

 املتوشطني
املتوشط  قينة " ت"

 احلصابى

 االحنراف

 املعيارى

املتوشط 

 احلصابى

 رافاالحن

 املعيارى

خ 
ؽ
جب
غ
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ٔ
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ء 
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ا

ي
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 ا
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 *03442 -23422 23222 73222 23422 73022 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 *43404 -73722 03.04 043022 03002 023222 دسعخ هزش 04 ّ  

 *03420 -03222 23227 3022. 23422 03022 دسعخ الذّساى

 *023.40 -73722 .2320 073422 03242 023.22 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 *73022 -23422 23700 03222 23.02 03022 دسعخ الٌِبٗخ

 *23242 -003222 03244 23722. .0370 023722 دسعخ الوغوْع الكلٔ

الوغزْٓ الشقؤ لغجبؽخ الضؽف 

 ػلٔ الجطي

 دسعخ
03.20 23247 03222 23.02 23400 43227* 

  03020= 2324*ق٘وخ حدح الغذّل٘خ ػٌذ هغزْٓ 
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( ّعىْد فىشّم راد داللىخ    .0ٗزبؼ هي عذّ   

اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الق٘بعىىبد الجؼذٗىىخ للوغوىىْػز٘ي البىىبثطخ   

ّالزغشٗج٘ىخ فىىٖ هزغ٘ىىشاد األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٖ لغىىجبؽخ  

الضؽف ػلٔ الىجطي لةىبلؼ الوغوْػىخ الزغشٗج٘ىخ  ؽ٘ىش      

 ى ق٘وخ حدح الوؾغْثخ  كجش هي ق٘وزِب الغذّل٘ىخ ػٌىذ   

 23243هغزْٕ هؼٌْٗخ 

 (: انفزوق يف وظة انرغري نهمجمىعرني انضاتغح وانرجزَثُح يف مرغرياخ 14جذول )
 األداء انفىن واملظرىٌ انزلمٍ نظثاحح انشحف عهً انثغه

 (12= 2، ن12=1) ن 

 املتػريات
وحدة 

 الكياط
 فروم ىصب التػري اجملنوعة التجريبية اجملنوعة الضابطة

 ٔ
ػل
ف 

ؽ
لض
 ا
ؽخ

جب
غ
 ل
ٔ
فٌ
ال
ء 
دا
أل
ا

ط
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ا

ي
 

 %703.22 %0223222 %443220 دسعخ غطغخ الجذاٗخ

 %0223020 %0203.22 %223024 دسعخ هزش 04 ّ  

 %0023022 %0203202 %2034.2 دسعخ الذّساى

 %223.22 %0443224 %443422 دسعخ هزش 04صبًٔ 

 %0703244 %0223222 %.44307 دسعخ الٌِبٗخ

 %223000 %02737.2 %443.22 دسعخ الوغوْع الكلٔ

 %023224 %023207 %43204 دسعخ الوغزْٓ الشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي

(  ًىىَ رْعىىْد فىىشّم فىىٖ  07ٗزبىىؼ هىىي عىىذّ   

ًغت الزغ٘ش ثى٘ي الوغوىْػز٘ي البىبثطخ ّالزغشٗج٘ىخ فىٖ      

هزغ٘ىىشاد األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىىٖ لغىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىىٔ     

الىجطي لةىبلؼ ًغىت الزغ٘ىش للوغوْػىخ الزغشٗج٘ىخ  ؽ٘ىىش       

%( الىٖ  703.24ذ فشّم ًغت الزغ٘ىش هىب ثى٘ي     رشاّؽ

%( للوزغ٘ىىىىىىىىىشاد الوِبسٗىىىىىىىىىخ  ّثلغىىىىىىىىىذ  0703244 

 %( للوغزْٕ الشقو0232243ٖ 

 ثاوًُا: مىالشح انىرائج:
( ئلىىٔ ّعىىْد فىىشّم  00 شىىبسد ًزىىبئظ عىىذّ     

دالَ ئؽةىبئ٘ب  ثى٘ي الق٘بعى٘ي القجلىٔ ّالجؼىذٓ للوغوْػىخ       

كىىبدٗؤ البىىبثطخ ّالزىىٔ رغىىزخذم الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ األ   

لزؾغ٘ي هغىزْٓ األداء الفٌىٔ ّالشقوىٔ لغىجبؽخ الضؽىف      

ػلٔ الجطي  ُّزا ٗو٘ش الٔ  ى الجشًبهظ الوزجغ لىَ رىأص٘ش   

اٗغىىىبثٔ ػلىىىٔ رؾغىىىي هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ      

لغجبؽخ الضؽف ػلىٔ الىجطي  ّٗؼىضٓ الجىبؽضْى ُىزا الىٔ       

 ًىَ رىىن ثٌىىبء الجشًىىبهظ األكىبدٗؤ ػلىىٔ  عىىظ ػلو٘ىىخ هىىي   

ؽىىىىذاد الزؼل٘و٘ىىىىخ األعىىىىجْػ٘خ ّصهٌِىىىىب  ؽ٘ىىىىش ػىىىىذد الْ

ّهكًْبرِىىب  ّالزْصٗىىغ الضهٌىىٔ لكىىل عىىضء هىىي الْؽىىذاد     

الزؼل٘و٘خ  ّهشاػبح األؽوىب  ّرقٌٌِ٘ىب  ّرٌىْع الخطىْاد     

الزؼل٘و٘خ ّرذسعِب  ّرقذٗن الٌوْرط الؾشكىٔ للؼٌ٘ىخ  كىل    

ُزا قذ ٗكىْى  عىجبة اؽىذاس الزىأص٘ش االٗغىبثٔ فىٔ رؾغىي        

 ٔ لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ   هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىى

الىىىجطي لؼٌ٘ىىىخ الوغوْػىىىخ البىىىبثطخ ّلةىىىبلؼ الق٘ىىىبط      

 الجؼذ3ٓ

م الىىىٔ  ى 0207ؽ٘ىىىش روىىى٘ش ّطٌ٘ىىىخ اثىىىشاُ٘ن    

اعىىزخذام الجىىشاهظ الزقل٘ذٗىىخ لِىىب رىىأص٘ش اٗغىىبثٖ ػلىىٔ رؼلىىن  

هِىىىبساد الغىىىجبؽخ  ؽ٘ىىىش رؼزوىىىذ ػلىىىٔ الوىىىشػ اللفظىىىٖ   

للوؼلو٘ي ّلطشٗقخ  داء الوِبسح الوزؼلوخ  صن ق٘بم الوؼلىن  

أداء ًوىىىْرط ؽشكىىىٔ لِىىىزٍ الوِىىىبسح  ّق٘ىىىبم الوجزىىىذئ٘ي  ثىىى

ثبلووبسعخ ّالزكشاس لِزٍ الوِبسح ّهوبسعزِب ّالزىذسٗت  
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 ري برنامج تعليمى باستخدام الوسائط فائقة التداخل على ...........تأث

ػلِ٘ب  كل رل   دٓ ئلٔ عِْلخ اعز٘ؼبة ّفِن الوجزذئ٘ي 

 (42:  02ّرؼلوِن عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي3  

ّٗزفىىا رلىى  هىىىغ ًزىىبئظ دساعىىخ كىىىل هىىي هؾوىىىذ      

(  02م   .020شاُ٘ن الجؾشآّ  دٌٗب الوزْلٔ  ًِىبد اثى  

هؾوىىذ الجؾىىشآّ  دٌٗىىب الوزىىْلٔ   ؽوىىذ الج٘ىىْهٔ  ًشفىىب      

(  الىىىىٔ  ى ػٌىىىىذ هقبسًىىىىخ ًزىىىىبئظ 00م  0207ؽغىىىىبصٓ 

الق٘بعىىبد القجل٘ىىخ ثبلجؼذٗىىخ للوغوْػىىخ البىىبثطخ ّالزىىٔ      

اعزخذهذ الجشًبهظ الزؼل٘ؤ الوزجغ ؽققذ ًزبئظ اٗغبث٘ىخ  

 لةبلؼ الق٘بعبد الجؼذٗخ3

األّ  ّالىزٓ ٗىٌح   ّثزل  ٗزؾقا لؾخ الفىش   

ػلىىٔ: حرْعىىذ فىىشّم دالىىخ اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الق٘ىىبط القجلىىٔ   

ّالق٘ىىبط الجؼىىذٓ لق٘بعىىبد الوغوْػىىخ البىىبثطخ ّالزىىٔ     

ػلٔ هغزْٓ األداء رغزخذم الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكبدٗؤ 

لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي لطالة الفشقخ الفٌٔ ّالشقؤ 

زشث٘ىىخ الضبلضىىخ شىىؼجخ رىىذسٗظ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ ثكل٘ىىخ ال    

 الشٗبي٘خ عبهؼخ الوٌةْسح  ّلةبلؼ الق٘بط الجؼذٓح3

( فىىىٔ ّعىىىىْد  00ّثبعىىىزؼشا  ًزىىىبئظ عىىىىذّ     

فىىىشّم دالىىىَ ئؽةىىىبئ٘ب  ثىىى٘ي الق٘بعىىى٘ي القجلىىىٔ ّالجؼىىىذٓ    

للوغوْػخ الزغشٗج٘ىخ ّالزىٔ رغىزخذم الجشًىبهظ الزؼل٘وىٔ      

ػلىىٔ رؾغىىي هغىىزْٓ ثبعىىزخذام الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل 

ؽخ الضؽف ػلىٔ الىجطي  ُّىزا    لغجباألداء الفٌٔ ّالشقؤ 

ٗو٘ش الٔ  ى الجشًبهظ الزؼل٘ؤ الوقزشػ لَ رأص٘ش اٗغىبثٔ  

ػلىىىٔ رؾغىىىي هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ لغىىىجبؽخ    

الضؽف ػلٔ الجطي  ّٗشعغ الجبؽضْى ُزا الٔ  ًَ ثغىْاس  

هشاػىىىبح األعىىىظ الؼلو٘ىىىخ لجٌىىىبء الجىىىشاهظ  رىىىن رةىىىو٘ن      

ب  لوؼىىبٗ٘ش ثشهغ٘ىىخ ّرقٌ٘ىىخ الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل طجقىى     

قىىىذهذ خاللِىىىب الوؼلْهىىىبد ّهؼىىىبسف هقزشًىىىخ ثبلْعىىىبئل  

الزْي٘ؾ٘خ لِب ّالزٔ رإدٓ ئلٖ الزىشاثط ثى٘ي الوؼلْهىبد    

الوقذهخ فٖ  شكب  هزؼذدح هي  ًةْر ّلْد ّسعْم 

ّلىىْس ّ فىىالم ّف٘ىىذُْٗبد رؼل٘و٘ىىخ( ّالزىىٖ روكىىي هىىي      

اعز٘ؼبثِب ػي طشٗا اشزشا   كضش هي ؽبعخ هي ؽىْاط  

 الوزؼلن3

م  ى الؼىش   0202شٓ هؾوذ الجؾشآّ ؽ٘ش ٗ

فىىٖ لىىْسح  عىىضاء هزغلغىىلخ روكىىي الوىىزؼلن هىىي رطىىْٗش     

األداء الفشدٓ الوزغلغل ّاالعزغبثخ لمداء ّالىزؾكن فىٖ   

كىىل عىىضء هىىي  عىىضاء الوِىىبسح  ّ ى رقىىذٗن الوِىىبساد فىىٔ  

شكل هشئٔ ٗفْم  ٓ ششػ لفظٔ ؽْ  الٌْاؽٔ الوؼشف٘خ 

زةو٘ن الغ٘ذ للوىبدح  ّالوِبسٗخ الوزةلخ ثبلوِبسح  ّ ى ال

الزؼل٘و٘ىىىخ ٗغؼىىىل ارغىىىبٍ الوىىىزؼلن ًؾىىىْ ُىىىزٍ الوىىىبدح  كضىىىش  

 (002:  00اٗغبث٘خ3  

ّٗزفىىا رلىى  هىىغ ًزىىبئظ دساعىىخ كىىل هىىي هبٗغىىَ       

(  هؾوذ الجؾشآّ  دٌٗب الوزْلٔ  .0م   0222ػف٘فٔ 

(  هؾوىىذ الجؾىىشآّ  دٌٗىىب   02م   .020ًِىىبد اثىىشاُ٘ن  

( 00م  0207الوزىىْلٔ   ؽوىىذ الج٘ىىْهٔ  ًشفىىب ؽغىىبصٓ    

ػلىىٔ  ى اعىىزخذام الِ٘جشه٘ىىذٗب  الْعىىبئط فبئقىىخ الزىىذاخل(  

رّ رأص٘ش ئٗغبثٖ فٔ رؼلن ّرؾغي هغزْٓ  داء الوِبساد 

 ّالوزغ٘شاد فٔ سٗبيخ الغجبؽخ3

ّثزل  ٗزؾقا لؾخ الفش  الضبًٔ ّالىزٓ ٗىٌح   

ػلىىٔ: حرْعىىذ فىىشّم دالىىخ اؽةىىبئ٘ب  ثىى٘ي الق٘ىىبط القجلىىٔ   

الزغشٗج٘ىىخ ّالزىىٔ  ّالق٘ىىبط الجؼىىذٓ لق٘بعىىبد الوغوْػىىخ 

ػلىٔ  رغزخذم الجشًبهظ الزؼل٘ؤ ثبلْعبئط فبئقىخ الزىذاخل   

لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ  هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ  

الىىىجطي لطىىىالة الفشقىىىخ الضبلضىىىخ شىىىؼجخ رىىىذسٗظ الزشث٘ىىىخ     

الشٗبيىى٘خ ثكل٘ىىخ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ عبهؼىىخ الوٌةىىْسح       

 ّلةبلؼ الق٘بط الجؼذٓح3

ّعْد فشّم دالىَ  ( .0ّٗزج٘ي هي ًزبئظ عذّ   

ئؽةىىىىبئ٘ب  ثىىىى٘ي الق٘بعىىىىبد الجؼذٗىىىىخ لوغوىىىىْػزٔ الجؾىىىىش 

هغزْٓ األداء الفٌىٔ   رؾغيػلٔ الزغشٗج٘خ(  - الببثطخ 

لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ الىىىجطي  ؽ٘ىىىش ٗؼىىىضّ     ّالشقوىىىٔ 

الجىىبؽضْى رلىى  ئلىىٔ رطجىى٘قِن لوىىب ٗؾزْٗىىَ هىىي اًذهبع٘ىىخ     

صبلْس الزؾغىي ُّىْ: األّ  اعىزخذام الجشًىبهظ الزؼل٘وىٔ      
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لوزؼلوىىىى٘ي  ّالضىىىىبًٔ اعىىىىزخذام الْعىىىىبئط فبئقىىىىخ الوؼىىىىذ ل

الزذاخل كْع٘لخ ركٌْلْع٘خ راد هؼىبٗ٘ش ػلو٘ىخ  ّالضبلىش    

روزىىغ الْعىى٘لخ ثزار٘ىىخ الىىزؼلن  ّلىىجغخ الضىىبلْس قىىذ ركىىْى  

عبػذد ػلٔ ئعزضبسح اُزوبم الوزؼلوى٘ي ّرؾف٘ىضُن ػلىٔ    

ثىىىز  الغِىىىذ ّػىىىذم الوىىىؼْس ثبلولىىىل  ّهشاػىىىبح الفىىىشّم  

ػلٔ رؼلن الوِبسح ّفقىب  لغىشػزِن   الفشدٗخ ث٘ي الوزؼلو٘ي 

الزار٘ىىخ  ّٗوىىؼشُن ثق٘وىىزِن ّدّسُىىن فىىٔ اإلدسا  الىىزارٔ 

دّى هغىىبػذح الوؼلىىىن  ّ ؽىىى٘ي الؾبعىىىخ ئل٘ىىىَ  كوىىىب  رىىىبػ  

الؼوىىىىل ثؾشٗىىىىخ ّاعىىىىزقالل٘خ الىىىىزؼلن ثبرجىىىىبع اإلسشىىىىبداد  

الزؼل٘و٘ىىىخ ّالفٌ٘ىىىخ ّالقبًًْ٘ىىىخ ّالزْيىىى٘ؾ٘خ ّالوؼشف٘ىىىخ  

 ّ ثىىىىىبلضهي ّؽغىىىىىن الؼوىىىىىل عىىىىىْاء كىىىىىبى ثىىىىىبلزكشاساد  

ّهؼلْهىىبد خبلىىخ ثبلوِىىبسح ّهىىب رؾزْٗىىَ الجشهغ٘ىىخ هىىي  

رفة٘الد كبهلخ للوِىبسح الوزؼلوىخ هىي ؽ٘ىش رقغى٘ن رؼلىن       

الوِىىىىبسح ئلىىىىٔ هشاؽىىىىل عىىىىْاء كبًىىىىذ فٌ٘ىىىىخ  ّ رؼل٘و٘ىىىىخ  

ّقبًًْ٘ىىخ ّغ٘شُىىب  ّكىىل هشؽلىىخ رؾزىىْٓ ػلىىٔ خطىىْاد     

رؼل٘و٘ىىىخ هزذسعىىىخ هىىىي الغىىىِل ئلىىىٔ الةىىىؼت للْلىىىْ       

كبهلىىىىىىىىخ  ّكىىىىىىىىزل  األدّاد ثىىىىىىىىبلوزؼلن ألداء الوِىىىىىىىىبسح 

الوغزخذهخ  ّرقذٗن الزغزٗخ الشاعؼخ الالصهىخ للوزؼلوى٘ي    

كىىىبى رلىىى  لىىىَ األصىىىش ثبًفشادٗىىىخ ُىىىزا الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٔ   

الوقزىىىىشػ ػلىىىىٔ رؼلىىىىن ّرؾغىىىىي هغىىىىزْٓ األداء الفٌىىىىٔ    

ّالشقوىىٔ للوِىىبسح ق٘ىىذ الجؾىىش  كوىىب  ى رقغىى٘ن الوْقىىف      

رقل٘ل الزؼل٘ؤ قذ ٗكْى عبػذ ػلٔ صٗبدح فشر الٌغبػ ّ

االعىىىىزغبثخ الخبطئىىىىخ هوىىىىب ٗىىىىإدٓ الىىىىٔ رغٌىىىىت عىىىىلج٘خ    

الوزؼلوىىى٘ي ّصٗىىىبدح هوىىىبسكزِن اإلٗغبث٘ىىىخ فىىىٔ اكزغىىىبة     

الخجىىشح  قىىذ ٗكىىْى كىىل ُىىزا  عىىجبة ظِىىْس ًزىىبئظ اٗغبث٘ىىخ  

ّرؾغىىىي األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ   

 الجطي قذ الجؾش3

ّٗزفىىا رلىى  هىىغ ًزىىبئظ دساعىىخ كىىل هىىي هبٗغىىَ       

  هؾوذ الجؾشآّ  دٌٗب الوزْلٔ  (.0م   0222ػف٘فٔ 

(  هؾوىىىىىىذ الوىىىىىىجشآّ  02م   .020ًِىىىىىىبد اثىىىىىىشاُ٘ن 

(  هؾوذ الجؾىشآّ  دٌٗىب الوزىْلٔ   ؽوىذ     02م   0207

( ػلىٔ  ى اعىزخذام   00م  0207الجْ٘هٔ  ًشفب ؽغبصٓ 

الِ٘جشه٘ذٗب  الْعبئط فبئقخ الزذاخل( رّ رأص٘ش ئٗغبثٖ فٔ 

وىىىىىٔ  رؼلىىىىىن ّرؾغىىىىىي هغىىىىىزْٓ األداء الوِىىىىىبسٓ ّالشق   

 للوزغ٘شاد فٔ سٗبيخ الغجبؽخ ق٘ذ رل  األثؾبس3

ّثزل  ٗزؾقا لؾخ الفش  الضبلش ّالىزٓ ٗىٌح   

ػلٔ: حرْعذ فشّم دالخ اؽةىبئ٘ب  فىٔ الق٘بعىبد الجؼذٗىخ     

ػلىىىٔ الزغشٗج٘ىىىخ(  -ثىىى٘ي هغوىىىْػزٔ الجؾىىىش  البىىىبثطخ  

لغىىىجبؽخ الضؽىىىف ػلىىىٔ  هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ  

رىىىذسٗظ الزشث٘ىىىخ  الىىىجطي لطىىىالة الفشقىىىخ الضبلضىىىخ شىىىؼجخ    

الشٗبيىى٘خ ثكل٘ىىخ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ عبهؼىىخ الوٌةىىْسح       

 ّلةبلؼ الوغوْػخ الزغشٗج٘خح3

( فىىٔ ّعىىْد فىىشّم  07ّ ظِىىشد ًزىىبئظ عىىذّ    

فٖ ًغت الزغ٘ىش ثى٘ي الوغوىْػز٘ي البىبثطخ ّالزغشٗج٘ىخ      

فٖ هزغ٘شاد األداء الفٌٔ ّالشقؤ لغىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ    

الزغشٗج٘ىخ  ّقىذ   الجطي ّلةىبلؼ ًغىت الزغ٘ىش للوغوْػىخ     

ٗشعغ الجبؽضْى ُزا الزفْم للجشًبهظ الزؼل٘وىٔ ثاعىزخذام   

ثشهغ٘خ الْعبئط فبئقخ الزىذاخل  الِ٘جشه٘ىذٗب(  ّالزىٔ قىذ     

 عِوذ فٔ القذسح ػلىٔ عىزة ئًزجىبٍ الوزؼلوى٘ي للوزبثؼىخ      

الغ٘ذح للزغلغل الوؼشّ  ػلٔ شبشخ عِبص الؾبعىْة   

قىىٔ ؽ٘ىىش الةىىْس الْايىىؾخ الوزؼبقجىىخ فىىٔ رغلغىىل هٌط     

عىىىْاء  كبًىىىذ لىىىْس صبثزىىىخ  ّ هزؾشكىىىخ هىىىغ هةىىىبؽجزِب 

ثوإصشاد لْر٘خ هىإصشح  ُىزا ثبإليىبفخ ئلىٔ قىذسح  فىشاد       

ػٌ٘ىىىخ الجؾىىىش الزغشٗج٘ىىىخ ػلىىىٔ روىىىغ٘ل ّئٗقىىىبف ّئػىىىبدح  

الةىىْس ّالف٘ىىذُْٗبد الزؼل٘و٘ىىخ ّاللقطىىبد ّالوؼلْهىىبد     

ُّْ األهش الزٓ ٗوكي  ى ٗإدٓ ئلىٔ صٗىبدح الذافؼ٘ىَ ًؾىْ     

غوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ ثؼىىش  ّهوىىبُذح   الىىزؼلن  ّقىىذسح الو 

ثؼىىل  عىىضاء األداء الفٌىىٔ لغىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي   

ّئكزغبثِن للزةْس الجةشٓ ّالؼقلٔ صن هؾبّلخ الزطج٘ا 

ػول٘ىىب فىىٔ ؽوىىبم الغىىجبؽخ صىىن الؼىىْدح هىىشح  خىىشٓ ئلىىٔ         

الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ لزق٘ىى٘ن األداء ّالزؼىىشف ػلىىٔ  خطىىبء    

 الؼْاهىىىىل األداء لزةىىىىؾ٘ؾِب  كىىىىل رلىىىى  قىىىىذ ٗؼزجىىىىش هىىىىي 

الِبهىىىخ الزىىىٔ  دد ئلىىىٔ رؾغىىىي  داء  فىىىشاد الوغوْػىىىخ      

 الزغشٗج٘خ3
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ّقىىىذ ٗؼىىىضٓ الجىىىبؽضْى ُىىىزٍ الفىىىشّم فىىىٔ ًغىىىت  

الزغ٘ش لةبلؼ الوغوْػخ الزغشٗج٘خ  ئلٔ الوغبؽخ الزار٘خ 

هىىي ؽشٗىىخ الوزؼلوىى٘ي لزةىىفؼ هؾزْٗىىبد الجشًىىبهظ داخىىل   

الجشهغ٘ىخ ّالْعىى٘لخ الوؼىىذح ّالىشثط ثىى٘ي الٌىىْاؽٔ الفٌ٘ىىخ   

ل٘و٘ىىخ ّالقبًًْ٘ىىخ للوِىىبسح ق٘ىىذ الجؾىىش  ّرلىى  هىىي      ّالزؼ

خىىال  رقىىذٗن كبفىىخ الوؼلْهىىبد ّالوؼىىبسف ّرؼىىذد هةىىبدس   

الؾةْ  ػلٔ الوؼشفخ ػي طشٗىا  الزغزٗىخ الشاعؼىخ هىي     

الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٔ ثبعىىىزخذام الِ٘جشه٘ىىىذٗب     -الجىىىبؽض٘ي 

الزغزٗىىىخ الشاعؼىىىخ   –كْعىىى٘ط ركٌْلىىىْعٔ فىىىبئا الزىىىذاخل  

الزٓ  ًؼكىظ ثةىْسح  كجىش فبػل٘ىخ      الزار٘خ للؼٌ٘خ(  األهش

ّاٗغبث٘ىىخ ػلىىٔ ًزىىبئظ رؼلىىن الوغوْػىىخ الزغشٗج٘ىىخ  ؽ٘ىىش   

م ئلٔ  ى الزؼلن الٌبعؼ ٗؼزوىذ  0220ٗزكش هؾوذ ؽغبً٘ي 

ػلٔ الكوف  ّالزغشٗت  ّالووبسعخ  ّرضّٗذ الووىبسط  

ثبلوؼلْهىبد ّالوؼىبسف الوزؼلقىىخ ثٌىْع الٌوىب  الشٗبيىىٔ     

زَ للوِبساد  كوىب  الووبسط  الزٓ ٌٗزظ هي خال  هوبسع

 ى الٌغىىىبػ الؾق٘قىىىٔ للوزؼلوىىى٘ي ٗزأكىىىذ فىىىٔ الغوىىىغ ثىىى٘ي   

الووبسعىىىخ للٌوىىىب  ّالوؼشفىىىخ   ٓ  ى الوغىىىب  الوؼشفىىىٔ  

ٗغىىىت  ى ٗغىىى٘ش عٌجىىىب  ئلىىىٔ عٌىىىت هىىىغ الوغىىىب  الؾشكىىىٔ     

ّالٌفغىىىٔ ّالؼىىىبطفٔ  ّ ى ٗلىىىن كىىىل هىىىزؼلن ثبلوؼلْهىىىبد    

ّالوؼبسف الزٔ رخح اللؼجخ  ّ الشٗبيخ الزىٔ ٗوبسعىِب3   

 02  :02 – .0) 

ّٗزفىىا رلىى  هىىغ ًزىىبئظ دساعىىخ كىىل هىىي هبٗغىىَ       

(  هؾوذ الجؾشآّ  دٌٗب الوزْلٔ  .0م   0222ػف٘فٔ 

(  هؾوىىىىىىذ الوىىىىىىجشآّ  02م   .020ًِىىىىىىبد اثىىىىىىشاُ٘ن 

(  هؾوذ الجؾىشآّ  دٌٗىب الوزىْلٔ   ؽوىذ     02م   0207

( ػلىٔ  ى اعىزخذام   00م  0207الجْ٘هٔ  ًشفب ؽغبصٓ 

زذاخل( رّ رأص٘ش ئٗغبثٖ فٔ الِ٘جشه٘ذٗب  الْعبئط فبئقخ ال

رؼلىىىىىن ّرؾغىىىىىي هغىىىىىزْٓ األداء الوِىىىىىبسٓ ّالشقوىىىىىٔ     

للوزغ٘شاد فٔ سٗبيخ الغجبؽخ ق٘ىذ رلى  األثؾىبس  ّالىزٓ     

  دٓ ثذّسح الٔ رؾغي ًغت الزغ٘ش للوزغ٘شاد الزبثؼخ3

ّثزل  ٗزؾقا لؾخ الفش  الشاثغ ّالزٓ ٗىٌح  

ػلىىىٔ: حرْعىىىذ فىىىشّم دالىىىخ اؽةىىىبئ٘ب  فىىىٔ ًغىىىت الزغ٘ىىىش  

 -الجؼذٗىىخ ثىىى٘ي هغوىىْػزٔ الجؾىىش  البىىىبثطخ     للق٘بعىىبد 

لغىجبؽخ  ػلىٔ هغىزْٓ األداء الفٌىٔ ّالشقوىٔ     الزغشٗج٘خ( 

الضؽف ػلٔ الىجطي لطىالة الفشقىخ الضبلضىخ شىؼجخ رىذسٗظ       

الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ ثكل٘ىىىىخ الزشث٘ىىىىخ الشٗبيىىىى٘خ عبهؼىىىىخ    

 الوٌةْسح  ّلةبلؼ الوغوْػخ الزغشٗج٘خح3

 االطرىراجاخ: -
ٌىخ الجؾىش  ّهىي    فٔ يْء  ُذاف ّفىشّ  ّػ٘ 

خىىال  الوؼبلغىىبد اإلؽةىىبئ٘خ للج٘بًىىبد  رْلىىل الجىىبؽضْى  

 لالعزٌزبعبد اٙر٘خ:

عىىىبُوذ اعىىىزخذام ثشهغ٘ىىىخ الْعىىىبئط فبئقىىىخ الزىىىذاخل     -

ثفبػل٘ىىخ ّاٗغبث٘ىىخ فىىٔ رؾغىىي هغىىزْٓ األداء الفٌىىٔ       

ّالشقوىىٔ لطىىالة كل٘ىىخ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ فىىٔ عىىجبؽخ    

 الضؽف ػلٔ الجطي3

ج٘ىىىخ ّالزىىىٔ طجقىىىذ الجشًىىىبهظ رفىىىْم الوغوْػىىىخ الزغشٗ -

الزؼل٘وىىىىىىٔ ثبعىىىىىىزخذام الْعىىىىىىبئط فبئقىىىىىىخ الزىىىىىىذاخل     

 الِ٘جشه٘ىىىىذٗب(  ػلىىىىٔ الوغوْػىىىىخ البىىىىبثطخ ّالزىىىىٔ  

اعزخذهذ الجشًبهظ الزؼل٘ؤ األكىبدٗؤ  الوزجىغ(  فىٔ    

رؾغىىي هغىىزْٓ األداء الفٌىىٔ ّالشقوىىٔ لطىىالة كل٘ىىخ      

 الزشث٘خ الشٗبي٘خ فٔ عجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي3

% الىىىىىٖ 703.24٘ىىىىىش هىىىىىب ثىىىىى٘ي   ثلغىىىىىذ ًغىىىىىت الزغ  -

% فىىىىىٔ رؾغىىىىىي األداء الفٌىىىىىٔ لغىىىىىجبؽخ  0703244

الضؽىىىىىىف ػلىىىىىىٔ الىىىىىىجطي  ّثلغىىىىىىذ ًغىىىىىىت الزغ٘ىىىىىىش    

%  للوغزْٕ الشقوٖ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ 023224

 الجطي  ّلةبلؼ الوغوْػخ الزغشٗج٘خ3

رىىىذػ٘ن الجشًىىىبهظ الزؼل٘وىىىٔ ثجشهغ٘ىىىخ الْعىىىبئط فبئقىىىخ     -

ئٗغىىبثٔ  الزىىذاخل راد لىىجغخ الىىزؼلن الىىزارٔ لِىىب رىىأص٘ش    

ّفؼىىىب  ػلىىىٔ رؾغىىىي هغىىىزْٓ األداء الفٌىىىٔ ّالشقوىىىٔ 

لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي هقبسًزىب  ثبعىزخذام الوىشػ    

ّالٌوْرط  ّالزىٔ قىذ ؽققىذ األُىذاف الوزْقؼىخ لؼٌ٘ىخ       

الجؾش  ّ ػطٔ للْؽذاد الزؼل٘و٘خ شكال  هزو٘ضا   صٌىبء  

الزٌف٘ىىز  ّعىىبُن فىىٔ ئهىىذادُن ثبلوؼلْهىىبد الوؼشف٘ىىخ      
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الفٌىىٔ ّالىىزٓ اًؼكىىظ ثبٗغبث٘ىىخ ػلىىٔ    الالصهىىخ لىىمداء  

الوغزْٓ الشقؤ للغجبؽخ قذ الجؾش  ّعىبػذد ػٌ٘ىخ   

الجؾىىش الزغشٗج٘ىىخ فىىٔ الزقىىْٗن الىىزارٔ ّالؾةىىْ  ػلىىٔ 

 الزغزٗخ الشاعؼخ ثةْسح  كضش شوْل٘خ ّهْيْػ٘خ3

 انرىصُاخ: -
فىىىىٔ يىىىىْء هىىىىب  عىىىىفشد ػٌىىىىَ ًزىىىىبئظ الجؾىىىىش    

ضْى ّاالعىزٌزبعبد الزىٔ رىن الزْلىىل ئلِ٘ىب  ْٗلىٔ الجىىبؽ     

 ثبٙرٔ:

رطج٘ىىا الجشًىىبهظ الزؼل٘وىىٔ ثبعىىزخذام الْعىىبئط    -

فبئقخ الزذاخل  الِ٘جشه٘ىذٗب( ػٌىذ رؾغى٘ي هغىزْٓ األداء     

الفٌٔ ّالشقؤ لغجبؽخ الضؽف ػلٔ الجطي لوب ؽققىَ هىي   

فبػل٘ىىخ فىىىٔ الٌزىىىبئظ  ّلوىىىب لىىىَ هىىىي رىىىأص٘ش اٗغىىىبثٔ ػلىىىٔ  

 الزفبػل الوجبشش الوزةل ث٘ي الوزؼلن ّالوبدح الزؼل٘و٘خ3

اعزخذام الجشهغ٘بد الزؼل٘و٘خ ثبعزخذام الْعبئط فبئقىخ   -

الزىىذاخل  الِ٘جشه٘ىىذٗب( فىىٔ رؼلىى٘ن هقىىشساد الغىىجبؽخ     

لطىىالة كل٘ىىبد الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ ثغوِْسٗىىخ هةىىش      

 الؼشث٘خ3

يشّسح ئعشاء الوضٗذ هي الذساعىبد الزىٔ روىغغ ػلىٔ      -

رةو٘ن رقٌ٘بد ّثشهغ٘ىبد رؼل٘و٘ىخ هخزلفىخ  ّاعىشاء     

رذهظ ثى٘ي الجشهغ٘ىبد ّاعىزشار٘غ٘بد    الذساعبد الزٔ 

ّطشائىا ّ عىىبل٘ت الزىىذسٗظ الوخزلفىىخ  ثغىىش  سفىىغ  

كفبءح الؼول٘خ الزؼل٘و٘خ ػٌىذ رىذسٗظ هقىشساد كل٘ىبد     

 الزشث٘خ الشٗبي٘خ3

 املزاجدددددع:
 أوالً: املزاجع انعزتُح:

 ثىىْ الؼىىال  ؽوىىذ ػجىىذ الفزىىبػ  هؾوىىذ لىىجؾٔ ؽغىىبً٘ي   -0

لشٗبيىىىٔ فغىىىْ٘لْع٘ب ّهْسفْلْع٘ىىىب ا م(: 0222 

  داس الفكىىش الؼشثىىٔ   0   ّطىىشم الق٘ىىبط للزقىىْٗن  

 القبُشح3

الزىىىىىىىىذسٗظ م(: 0222 ؽوىىىىىىىذ اثىىىىىىىىشاُ٘ن قٌىىىىىىىذٗل     -0

   داس ػبلن الكزت  القبُشح3ثبلزكٌْلْع٘ب الؾذٗضخ

 Authorware 5 م(:0222 ّسعىىىىْى ك٘لىىىىْط   -.

رشعوىىىىخ خبلىىىىذ الؼىىىىبهشٕ ّ خىىىىشّى  داس الفىىىىبسّم 

 بُشح3للٌوش ّالزْصٗغ  الطجؼخ األّلٔ  الق

الزةىىو٘ن الزؼل٘وىىٖ  م(: 0224ثىىذس ػجىىذاص الةىىبلؼ    -7

  ّرطج٘قبرَ فىٖ رةىو٘ن الىزؼلن اإللكزشًّىٖ ػىي ثؼىذ      

الزؼلىىى٘ن ػىىىي ثؼىىىذ ثىىى٘ي الٌظشٗىىىخ ّالزطج٘ىىىا  لغٌىىىخ   

هغىىىئْلٖ الزؼلىىى٘ن ػىىىي ثؼىىىذ ثغبهؼىىىبد ّهإعغىىىبد  

الزؼل٘ن الؼبلٖ ثذّ  هغلىظ الزؼىبّى لىذّ  الخلى٘ظ      

 ٗذ3هشكض الزؼل٘ن ػي ثؼذ  عبهؼخ الكْ

 صىىىىش ثشًىىىىبهظ  م(: 0204ثِغىىىىذ  ؽوىىىىذ  ثْطىىىىبهغ    -4

رؼل٘وىىٖ ثبعىىزخذام  دّاد فٌ٘ىىخ هغىىبػذح ػلىىٔ رؼلىىن  

  الغجبؽخ الؾشح لطلجىخ رخةىح الزشث٘ىخ الشٗبيى٘خ    

ثؾىىش هٌوىىْس ثوغلىىخ الؼلىىْم الزشثْٗىىخ ّالٌفغىى٘خ      

(  عىىجزوجش  هشكىىض الٌوىىش  .(  الؼىىذد  02الوغلىىذ  

 الؼلؤ  عبهؼخ الجؾشٗي3

ركٌْلْع٘ىىىب م(: 0204ذ هىىىبصى  ؽغىىىبم الىىىذٗي هؾوىىى   -2

داس  رةو٘ن الزذسٗظ الفؼب   ث٘ي الفكش ّالزطج٘ا( 

 الؼلن ّاإلٗوبى  دعْم  عوِْسٗخ هةش الؼشث٘خ3

ًظىن  م(: 0220صٌٗت هؾوذ  ه٘ي  ًج٘ل عبد ػضهىٖ    -4

رىىىىىىىىىىىأل٘ف الْعىىىىىىىىىىىبئط الوزؼىىىىىىىىىىىذدح ثبعىىىىىىىىىىىزخذام 

Authorware5    داس الِىىىذٓ للٌوىىىش ّالزْصٗىىىغ  

 الوٌ٘ب3

رخطىىىى٘ط م(: 0222 ؽوىىىىذ عىىىىالهَ   ػىىىىبد   ثىىىىْالؼض -2

  داس الوٌىىىبُظ ّرٌظ٘وِىىىب ثىىى٘ي الٌظشٗىىىخ ّالزطج٘ىىىا 

 دٗجًْْ  عبهؼخ ػوبى  االسدى3

 ركٌْلْع٘ىىىبم(: .020ػىىىبطف  ثْؽو٘ىىىذ الوىىىشهبى     -2

  داس ّائىىىل  الوىىىٌِظ ّرطىىىْٗش الوؼبلىىىشح الزؼلىىى٘ن

 ػوبى  االسدى3
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م(: 0202ػجذالؾو٘ىىذ ؽغىىي ػجذالؾو٘ىىذ شىىبُ٘ي       -02

كزجىىىخ ّهطجؼىىىَ كل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ     هرةىىىو٘ن الوٌىىىبُظ 

 ثذهٌِْس  عبهؼخ االعكٌذسٗخ3

الجىشاهظ فىٔ الزشث٘ىخ    م(: 0220ػجذالؾو٘ذ شىشف    -00

الشٗبيىىىىى٘خ ثىىىىى٘ي الٌظشٗىىىىىخ ّالزطج٘ىىىىىا لمعىىىىىْٗبء 

   هشكض الكزبة  القبُشح03   ّالوؼبق٘ي

هبعذح ؽو٘ذ كوجا  سشْاى هؾوذ عؼفش الِبشىؤ   -00

ون رىىأص٘ش اعىىزخذام هىىٌِظ رؼل٘وىىٖ هةىى  م(: 0202 

ّفىىا ًوىىْرط كوىىت فىىٖ رؼلىىن االداء الفٌىىٖ لغىىجبؽخ   

الفشاشخ ثؾش رغشٗجٖ ػلٔ ػٌ٘خ هي طالة هشؽلىخ  

  ثؾش عبهؼخ ثغذاد -كل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ  - ّلٔ 

هٌوىىىْس ثوغلىىىخ ػلىىىْم ّفٌىىىْى الشٗبيىىىخ  الوغلىىىذ   

(  فجشاٗىىىش  كل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ للجٌىىىبد    4. 

 عبهؼخ ؽلْاى3

فبػل٘ىىخ اعىىزخذام م(: 0222هبٗغىىَ هؾوىىذ ػف٘فىىٔ   -.0

الِ٘جشه٘ذٗب ػلىٔ رؼلىن عىجبؽخ الضؽىف ػلىٔ الظِىش       

  سعىىىىىبلخ هبعغىىىىىز٘ش غ٘ىىىىىش  للطبلجىىىىىبد الوجزىىىىىذئبد

هٌوىىْسح  كل٘ىىخ الزشث٘ىىخ الشٗبيىى٘خ للجٌىىبد  عبهؼىىخ   

 الضقبصٗا3

م(: 0222هىبُش اعىىوبػ٘ل لىىجشٓ هؾوىىذ ْٗعىىف    -07

  علغىلخ الكزىبة   الوذخل للوٌىبُظ ّطىشم الزىذسٗظ   

س الوٌِىىل  الوذٌٗىىخ الوٌىىْسح    الغىىبهؼٔ الؼشثىىٔ  دا 

 الغؼْدٗخ3

ارغبُىبد ّرطج٘قىبد   م(: 0200هؾوذ الغى٘ذ ػلىٔ     -04

  داس الوغى٘شح   ؽذٗضخ فٔ الوٌبُظ ّطشم الزذسٗظ

 ػوبى  االسدى3

رىىأص٘ش ثشًىىبهظ  م(: 0207هؾوىىذ الوىىجشآّ ػلىىٔ     -02

رؼل٘وٖ ثبعزخذام الزوشٌٗبد الفشي٘خ ػلٔ هغزْٓ 

  الضؽف ػلٔ الجطياألداء الوِبسٕ لجشاػن عجبؽخ 

ثؾىىىش هٌوىىىْس ثوغلىىىخ ثؾىىىْس الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ   

(   غغىىىىىطظ  كل٘ىىىىىخ  24(  الؼىىىىىذد  72الوغلىىىىىذ  

 الزشث٘خ الشٗبي٘خ للجٌ٘ي  عبهؼخ الضقبصٗا3

الزؾل٘ل الؼىبهلٔ  م(: 0222هؾوذ لجؾٔ ؽغبً٘ي   -04

للقىىىىىذساد الجذً٘ىىىىىخ فىىىىىٔ هغىىىىىب  الزشث٘ىىىىىخ الجذً٘ىىىىىخ  

 ُشح3  داس الفكش الؼشثٔ  القب.   ّالشٗبيخ

الق٘ىىىىىىبط م(: 0220هؾوىىىىىىذ لىىىىىىجؾٔ ؽغىىىىىىبً٘ي   -02

  7   0عىـ  ّالزقْٗن فٔ الزشث٘خ الجذً٘خ ّالشٗبيخ 

 داس الفكش الؼشثٔ  القبُشح3

 الذساعىىٖ الوىىٌِظ م(:0200  هؾوىىذ ػلىىٖ الخىىْلٔ -02

  داس (ّالزق٘ىىىىى٘ن ّالزطىىىىىْٗش ّالزةىىىىىو٘ن  األعىىىىىظ

 الفالػ  ػوبى  االسدى3

 ؽوىذ الوزىْلٔ     هؾوذ فزؾٔ الجؾشآّ  دٌٗب هزْلٔ -02

رأص٘ش ثشًبهظ م(: .020ًِبد عو٘ش رْكل اثشاُ٘ن  

رؼل٘وٖ ثبعىزخذام الْعىبئط الوزؼىذدح الشقو٘ىخ ػلىٔ      

رؼلىىن يىىشثبد الىىشعل٘ي ّؽشكىىخ الغىىزع فىىٖ عىىجبؽخ  

  ثؾىىىش هٌوىىىْس ثبلوغلىىىخ الؼلو٘ىىىخ لؼلىىىْم   الفشاشىىىخ

(  هىىبسط  02الزشث٘ىىخ الجذً٘ىىخ ّالشٗبيىىخ  الؼىىذد    

 ؼخ الوٌةْسح3كل٘خ الزشث٘خ الشٗبي٘خ  عبه

هؾوذ فزؾٔ الجؾشآّ  دٌٗب هزْلٔ  ؽوىذ الوزىْلٔ     -00

 ؽوىىذ الج٘ىىْهٔ ػلىىٔ الج٘ىىْهٔ  ًشفىىب اثىىشاُ٘ن الغىى٘ذ 

رىأص٘ش ثشًىبهظ رؼل٘وىٖ    م(: 0207اثشاُ٘ن ؽغبصٓ  

ثبعىىزخذام الْعىىبئط الوزؼىىذدح الزفبػل٘ىىخ ػلىىٔ رؼلىىن    

  ثؾىىش هٌوىىْس دّساى عىىجبؽخ الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي

الزشث٘ىىخ الجذً٘ىخ ّالشٗبيىىخ   ثبلوغلىخ الؼلو٘ىىخ لؼلىْم   

(  هىىىبسط  كل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ      00الؼىىىذد  

 عبهؼخ الوٌةْسح3

الوجىىىىبدٓء م(: 0202هؾوىىىىذ فزؾىىىىٔ الجؾىىىىشآّ     -00

  هطجؼىىىىخ الغبهؼىىىىخ   0  طالؼلو٘ىىىىخ فىىىىٔ الغىىىىجبؽخ  

 الوٌةْسح3
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ئعىىىزشار٘غ٘بد م(: 0227هغىىىذٓ ػضٗىىىض ئثىىىشاُ٘ن    -.0

وةىىشٗخ    هكزجىخ األًغلىْ ال  الزؼلى٘ن ّ عىبل٘ت الىزؼلن   

 القبُشح3

ركٌْلْع٘ىب  م(: 0220هةطفٔ ػجذ الغو٘غ هؾوذ   -07

  هشكىىىض الكزىىىبة   0   دساعىىىبد ػشث٘ىىىخ  –الزؼلىىى٘ن 

 القبُشح3

الزةىىو٘ن الزؼل٘وىىٖ  م(: 0220ًج٘ىىـل عىىبد ػضهىىٖ     -04

 داس الِذٓ  الوٌ٘ب3 للْعبئط الوزؼذدح 

م(: األطىىىىش الزشثْٗىىىىخ  0200ًبىىىىب  ػجىىىىذالغفْس    -02

شًّىىٖ  هغلىىخ  علغىىلخ الؼلىىْم لزةىىو٘ن الىىزؼلن االلكز

اإلًغبً٘خ( ثفلغط٘ي  الوغلذ الغبدط ػوىش  الؼىذد   

 األّ   ٌٗبٗش  عبهؼخ األقةٔ  فلغط٘ي3

ّائىىىىىل ػجىىىىىذاص هؾوىىىىىذ ّسٗىىىىىن  ؽوىىىىىذ ػجىىىىىذالؼظ٘ن  -04

ٖ م(: 0202    داس 0   رةىىىو٘ن الوىىىٌِظ الوذسعىىى

 الوغ٘شح  ػوبى  االسدى3

رىىىأص٘ش م(: 0207ّطٌ٘ىىىخ  ؽوىىىذ هؾوىىىْد اثىىىشاُ٘ن    -02

ل روشٌٗبد الج٘الرظ ػلٔ هغزْٓ رؼلن عىجبؽخ  ثؼ

  سعىىبلخ هبعغىىز٘ش  الضؽىىف ػلىىٔ الىىجطي للوجزىىذئبد  

غ٘ىىىش هٌوىىىْسح  كل٘ىىىخ الزشث٘ىىىخ الشٗبيىىى٘خ  عبهؼىىىخ  

 الوٌةْسح3
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This study aims to identify the effect of an educational program using ultra-

interference means on improving the level of technical and digital performance of crawling 

swimming on the abdomen for students of the third year, Physical Education Teaching 

Division Mansoura University, where the researchers used the semi-experimental approach 

using the two-group design, one of which is control and the other is experimental for pre 

and post measurements For each group in the variables under research, the sample was 

chosen in a random and regular way, and its number is (20) students, from the third year 

students, boys, the teaching division, swimming specialization, Faculty of Physical 

Education Mansoura University for the academic year 2019/2020 M, where they divided 

equally into two groups, The results of the study resulted in the superiority of the 

experimental group that applied the educational program using super-interfering means 

(hypermedia), to the control group that used the academic educational program (followed), 

in improving the level of technical and digital performance of students of the College of 

Physical Education in swimming crawling on the abdomen, as it reached The percentage of 

change between 42.307% to 142.857% in the improvement of the technical performance of 

the crawl swimming in the abdomen, and the change rates reached 20.087%, for the digital 

level of the crawling swimming in the abdomen, and for the benefit of the experimental 

group, In light of the results, the researchers recommend applying the educational program 
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to use hyper-interfering methods (hypermedia) in improving the technical and digital 

performance level of crawling swimming on the abdomen due to its effectiveness in the 

results, and because of its positive impact on the direct interaction between the learner and 

the educational subject.   

Key words: The educational program - the super-overlapping means - the technical and 

digital level - crawling swimming on the abdomen - students of the Teaching 

Division - the third year of the Faculty of Physical Education. 

 

 


