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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 

 " تأثير التعلم التعاوني باستخدام الحاسب اآللي على التحصيل المعرفي 

 لبعض مهارات الجمباز األرضي لطالبات التربية الرياضية ببورسعيد "

 

 أعداد 

 م.م / إسراء رأفت حمود  ا.د / مصطفى محمد نصر الدين
ضية بقسم مناهج وطرق أستاذ طرق تدريس التربية الريا

جامعة  -تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 بورسعيد

مدرس مساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز 

جامعة   -والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية 

 بورسعيد

 

 الملخص

خدام الحاسب اآللي على التحصيل المعرفي لبعض مهارات الجمباز  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير التعلم التعاوني باست

 األرضي لطالبات التربية الرياضية ببورسعيد . 

وتحقيقـا ألهداف الدراسة تم وضع برنامج تعليمى باستخدام الحاسب اآللى وكذا وضع اختبار معرفى لمهارات الجمباز )الدحرجة  

بتصميم مجموعتين ذات القياس   ورة ، الوقوف على اليدين( ، وتـم استخدام المنهج التجريبياألمامية المتكورة ، الدحرجة الخلفية المتك 

(   24القبلى البعدى فى درجة االختبار المعرفى حيث تـم اختيار الصف األول من بين صفوف الكلية األربعة بالطريقة العمدية واختيار ) 

بالكلية تم تقسيمهم إلى مجموعتين األولى ضابطة وتمثل اسلوب األوامر والثانية   طالبة بالطريقة العشوائية من بين طالبات الصف األول 

 ( طالبة .  12تجريبية وتمثل اسلوب التعلم التعاونى باستخدام الحاسب اآللى عدد كل منهما ) 

هـا إحصائيـا وذلك باستخدام  ( لمعالجة البيانـات التي تـم تجميع SPSSوقد تم االستعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء ومعامل االرتباط واختبار ) ت (واختبار مان ويتنى لداللة الفروق واختبار رتب  

 .   اإلشارة لويلككسون

ينـة الدراسـة وفـى ضـوء منـاقشة  ومـن خـالل أهـداف الدراسة ووفقـا لما أشـارت إليه نتائج الجداول اإلحصائية وفى حـدود ع 

ة  النتـائج أمكـن التوصـل إلى تفوق أفراد المجموعة التجريبية التى استخدمت التعلم التعاونى باستخدام الحاسب اآللى على أفراد المجموع 

 اضية ببورسعيد  . الضابطة التى استخدمت أسلوب األوامر فى درجة االختبار المعرفى لطالبات الصف األول بكلية التربية الري 

Abstract 

The aim of this study is to investigate the effect of computer using in cooperative learning on the 

achievement of some cognitive skills of floor gymnastics for students of Physical Education faculty in 

Port Said . 

In order to achieve the aims of the study the researcher developed an educational program using 

the computer as well as a cognitive test for the skills of gymnastics (conglobate front rolling , 

conglobate back rolling, handstand ). The experimental design has been used as two groups with pre-

post  cognitive tests. The first graders were chosen deliberately among the four graders of the college 

students. (24) students were chosen randomly ,among the first graders students, and have been 

divided into two groups (12 ) students for each , the control group with the style of orders and the 

experimental group with using computer in cooperative learning . 

Statistical analysis was done using “SPSS” (Statistic Program for Social Sciences) program for 

processing the collected data using means, standard deviation, squeeze factor, coefficient, (T) test, 

(Mann-Whitney) test for difference significance and (Wilcoxon Signed Ranks Test). 

According to the aims of the study and the results of the statistical tables and in the light of the 

sample of the study and the discussion of the results the experimental group, who used computers in 

cooperative learning, excelled over the control group, who used the orders style, in the degree of the 

cognitive test for the first graders , Faculty of Physical Education, Port Said  .   
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

 

 المقدمة ومشكله البحث :  

لقد أجمع الكثير من الخبراء على أن تقدم أو تخلف 

المجتمعات إنما هو مرتبط بالعملية التعليمية وأن مصير 

المجتمعات في العصر المتطور إنما هو مرهون بنوعية  

أفراده ، واألفراد هم في حقيقة األمر نتاج الترابط بين 

إلعالمية ، ولذلك يسعى المؤسسات التعليمية والثقافية وا

العديد من العلماء والخبراء في المجال التربوي من 

االستفادة من احدث وسائل التعلم وتطبيقها بهدف 

االرتقاء بالعملية التعليمية ، مما يعود على المعلم 

 والمتعلم باإليجاب .

م( إلى أن 2000وفى هذا الصدد تشير منى جاد ) 

تي ساعدت على سرعة نقل الكمبيوتر من أجهزة التعلم ال

المعرفة والمعلومات في جميع االتجاهات لقدرته العالية 

في حفظ المعلومات اللفظية وغير اللفظية ، واسترجاعها 

، وبه يسهل استخدامه في التعليم الفردي وقد أثبتت 

نتائج الدراسات والبحـــوث أن برامج الكمبيوتر مفردة 

تذكر وتقليـــل الوقــت الوسائل تعمل على زيادة معدالت ال

المطلوب للتعلم ، ومساعدة الطالب على زيادة معدالت 

التذكر ، وتقليل الوقت المطلوب للتعلم ، ومساعدتهم 

أيضا على تلقى المعلومات ومعالجتها ، وتحقيق األهداف 

 (.  1:  21في الموقف التعليمي        )  

م ( و محمد  200وتؤكد كال من ليلى فرحات) ا

م (: على أنه قد شاع استخدام الكمبيوتر في  2002على)

اآلونة األخيرة في مختلف ميادين الحياة ، وأثبت كفاءة 

وفــــرت الكثيـر من الجهد  والوقت والتكلفة في معاهد 

و اإلحصاء السكاني ،  أبحاث الفضاء , والبنوك ،

واألعمال التجارية والميزانيات ، والتصميمات المعمارية 

ة وفى المجال الرياضي وغيرها من المجاالت والهندسي

: ،  14المختلفة                                             ) 

84 ،85 ( )15 :260 .) 

ويضيف كل من محمد زغلول و مصطفى محمد 

م( الى أن التربية تلقى على كاهل معلم التربية 2001)

الرياضية عبئا ضخما يجعله مسئوال إلى حد كبير عن 

إعداد جيل سليم للوطن , هذه المسئولية الكبيرة 

والخطرة في نفس الوقت تتطلب من المعلم أن يكون  

جديرا بتلك المسئولية وذلك عن طريق العمل المتواصل 

لكي يهيئ للتالميذ في مختلف مراحل التعليم للمستقبل 

 ( 17: 16سليم )

م( الى أهمية المعرفة 2001ويشير أمين الخولي )

باألنشطة الرياضية في أنها بمجملها كفيلة  المرتبطة

بمعاونة الفرد على عقلـنة ممارسته للرياضة والنشاط 

البدني، وإضفاء المعنى عليها، بحيث يجب أن تستثير 

هذه األنشطة التفكير وتعمل على توظيف المعرفة 

الحركية، البدنية في حل مشكالت اإلنسان نحو المزيد من 

جتمعة ، كما أن الجانب المعرفي تكيف الفرد مع بيئته وم

للتربية البدينة والرياضة إحدى الدعائم المهمة لتنمية 

البرامج واألنشطة، كما أنها تعبر عن وجه حضاري 

وثقافي مميز، وألن على اإلنسان أن يعرف قبل أن 

يمارس، فإن دور المعرفة الرياضية ال يمكن اعتباره 

، باعتباره دوراً هامشياً، وخاصة في أوساط الشباب

 (.164: 9مطلباً مهما        ) 

م( أن المعرفة 2007كما يرى إبراهيم العوينى )

الرياضية ال يمكن إغفالها في المجال الرياضي او 

اعتبارها أمرا ثانويا ولكنها من الشروط الهامة 

واألساسية لتعليم وإتقان اى مهارة حركية وبدونها يغيب 

تمد عليها ، وهذا يجعل احد المقومات الرئيسية التي يع

من واجـــــب المدرب الرياضي الناجح أن يقوم 

بتوضيـــــح الجانب المعرفي واألداء الفني الصحيح 

 (. 3:  2ألعضــــــــاء فريقه ) 

وتعد رياضة الجمباز من األنشطة البدنية الفردية 

حيث يقوم بها المتعلم بمفرده وبالتالي يعتمد على قدراته 

كبيرة في برنامج التربية الرياضية في ولها أهمية 

الجامعات وترجع أهميتها في أنها تساعد الفرد الممارس 

على إشباع حاجاته مباشرة ، ومن خالل قيام الباحثان 

بالتدريس قد الحظا ان الطالبات ال يهتموا بالجانب 

المعرفي الخاص بمقرر الجمباز المقرر عليهم 

لوجود المعلومات واهتمامهم فقط بالجانب التطبيقى 

الخاصة بالنشاط في المراجع العلمية في أخر الفصل 

 الدراسي لالمتحان فيها.

واألسلوب المتعارف علية فى تدريس مهارات 

الجمباز األرضي للطالبات هو أسلوب األوامر وهذا 

األسلوب عند تطبيقه يحتاج ويأخذ من المعلم مجهود 
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
توجيه كبير سواء في الشرح والعرض والتنفيذ وال

والمتابعة والتقويم ألعداد كبيره من الطالب ، وبهذا فأن 

أسلوب األوامر ال يراعى كل ذلك باإلضافة الى انه ال 

يراعى أيضا الفروق الفردية بين المتعلمين إلى جانب 

عدم وجود جذب الهتمامهم ودافعيتهم لالشتراك بإيجابية 

 في العملية التعليمية .

 أهداف البحث :   -

على تأثير التعلم التعاوني باستخدام  التعرف

الحاسب اآللي على التحصيل المعرفي لبعض مهارات 

 الجمباز األرضي لطالبات التربية الرياضية ببورسعيد.

 فروض البحث : -

توجد فروق داله إحصائيا بين القياسيين القبلي  -1

والبعدى لكال من المجموعتين )الضابطة والتجريبية 

 رفي  ولصالح القياس البعدى .( في  االختبار المع

توجد فروق داله إحصائيا بين القياسين البعديين  -2

بين المجموعتين )الضابطة والتجريبية ( في 

 االختبار المعرفي ولصالح المجموعة التجريبية . 

 المصطلحات المستخدمة : -

 تكنولوجيا التعليم : 

" تكنولوجيا التعليم هي منحنى نظامي لتصميم     

ة التعليمية وتنفيذها وتقويمها كلها تبًعا ألهداف العملي

محددة نابعة من نتائج األبحاث في مجال التعليم 

واالتصال البشري مستخدمة الموارد البشرية وغير 

البشرية من أجل إكساب التعليم مزيًدا من الفعالية )أو 

 (27الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية( ".  )

 الحاسب اآللي  : 

من آمال الحلبى ، وعفاف عثمان :  يرى كل

م( أن الحاسب اآللي " هو أله الكترونية يتم 2008)

تغذيتها بالبيانات ) المدخالت ( فتقوم بمعالجتها ) 

المعالجة ( وفقا لبرنامج موضوع مسبقا للحصول على 

نتائج المعلومات والتي تخرج ) مخرجات ( في اي شكل 

او على مستند من إشكال المخرجات على شاشة العرض 

في صورة تقرير او في شكل خريطة او جدول" .                 

 (1  :30    ) 

 التعلم التعاوني :

م(" هــو عمليــة 2000يرى أبو النجــا عــز الــدين: ) 

تشاركيه تتم بين عدة أطراف فــي موقــف تعليمــي تعلمــي 

( 6 – 4على شــكل مجموعــات صــغيرة تتــراوح مــا بــين )

ـ  ــى توزـي ــوم عل ــة طــالب, ويق ــل المجموع ــودوار داخ ع ل

ــتعلم  ــة ال ــادة فاعلي ــدرات األعضــاء لزي الواحــدة حســب ق

 (69:  3وتحقيق هدف منشود ".     )

 الدراسات السابقة:  -

 , Degrot) أجرى دى جروت مارجون  -

marjon) (2002 دراسة كان الهدف منها )م

التعرف على اتجاهات استخدام الوسائط المتعددة 

( 500عينة بلغ عددهــا   )فى قاعات الدروس على 

متعلم ومعلمون وأخصائيون إعالميون في 

المدارس العامة مستخدما المنهج الوصفى وكانت 

اهم النتائج أن المتعلمين يضعون قيما عالية على 

الوسائط المتعددة كأدوات للتدريس وأسفرت عن 

الصفات الواجب توافرها عند شراء الوسائط 

بها على خبرة المعلمين  المتعددة والطرق التي تؤثر

 (. 24في عمليتي التعليم والتعلم ) 

)  (Antoniou , etal)قام انطونيو واخرون -

م( بدراسة كان الهدف منها فحص التدريس 2003

بمساعدة الوسائط المتعددة لتعزيز معرفة طالب 

كلية التربية الرياضية بقواعد كرة السلة على عينة 

الفرقة األولى ( طالبة من طالب 70بلغ عددها )

الجامعية مستخدما المنهج التجريبي وكانت اهم 

النتائج أن الطالبات في جماعة الوسائط المتعددة قد 

تحسنت معرفتهن بانتهاكات القواعد في كرة السلة  

 (23 . ) 

م( بدراسة الهدف منها 2009قام احمد حجاج )  -

التعرف على تأثير الجزء التطبيقي لبرنامج تعليمي 

استخدام الحاسب االلى على مستوى أداء مقترح ب

بعض المهارات األساسية للمبتدئين في سالح 

( طالب من كلية 27الشيش على عينة بلغ عددها )

التربية الرياضية بدمياط ، الفرقة األولى ، وتم 

تقسيمهم الى ثالث مجموعات مجموعة ضابطة 

ومجموعتين تجريبية مستخدما المنهج  التجريبي 

النتائج أن البرنامج التعليمي المقترح وكانت اهم 

باستراتيجية كلير ) تفريد التعلم ( باستخدام برمجية 

الوسائط المتعددة أثر تأثيرا أكثر ايجابية من 
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

األسلوب التقليدي فى التحصيل المعرفي والمتغيرات 

 (. 5المهارية ) 

م( دراسة كان الهدف 2010أجرى محمود سالم )  -

برنامج تعليمي بالحاسب  منها التعرف على تأثير

اآللي على بعض مهــارات الكرة الطائرة للناشئين 

( مبتدئ من نادي 40على عينة بلغ عددها )

هليوليدو بالقاهرة ، وتم تقسيمهم الى مجموعتين 

متساويتين ، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية 

مستخدما المنهج التجريبي وكانت اهم النتائج أن 

المقترح باستخدام الحاسب اآللي البرنامج التعليمي 

كان أكثر تأثيرا وفاعلية في زيادة نسبة مستوى 

التحصيل المعرفي ومستوى األداء المهارى لبعض 

مهارات الكرة الطائرة األساسية لصالح المجموعة 

 (. 19التجريبية)

م( بدراسة كان الهدف 2010قام اشرف حباظه )  -

لوسائط منها التعرف على تأثير برمجية بتقنية ا

المتعددة على التحصيل المعرفي لقانون المالكمة 

لطلبة كلية التربية الرياضية بطنطا على عينة بلغ 

( طالبا من طالب الفرقة الرابعة 50عددها )

تخصص أدارة رياضية بكلية التربية الرياضية 

جامعة طنطا باستخدام مجموعة واحدة تجريبية 

 لنتائج أنمستخدما المنهج التجريبي وكانت اهم ا

البرمجة التعليمية لها تأثير أفضل من طريقة 

األوامر في تحسين مستوى فهم مواد وقواعد 

القانون الدولى لرياضة المالكمة قيد البحث وكذلك 

 (. 6تحسين مستوى التحصيل المعرفي ) 

 إجراءات البحــث  -

 منهج البحث: -

استخدم الباحثان المنهج التجريبي بالتصميم 

مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية التجريبي ل

 مصنفة كالتالي:

 المجموعة الضابطة )تستخدم أسلوب االوامر(. •

المجموعة التجريبية )والتي تستخدم التعلم  •

 التعاوني باستخدام الحاسب اآللي(.

 مجتمع وعينة البحث: -

 مجتمع البحث: -1

يمثل مجتمع البحث طالبات الصف األول بكلية 

/  2012رياضية ببورسعيد للعام الجامعي التربية ال

( طالبه ، وقد تم اختيار 37م وقد بلغ عددهن )2013

طالبات الصف األول )الفرقة األولى( بالكلية لوسباب 

 اآلتية:

مقرر الجمباز ضمن المواد المقررة على الصف  •

 األول في الفصل الدراسي الثاني.

 جميع أفراد العينة يخضعون لخطة دراسية واحدة •

 وبنفس عدد الساعات للمواد العلمية بالكلية.

أفراد العينة من المبتدئات في الدراسة الجامعية  •

 بالصف األول الذي يتضمن خطته مقرر الجمباز.

 عينة البحث: -2

قام الباحثان باختيار عينة البحث بالطريقة  

العمدية العشوائية وذلك بعد أن حصال على موافقة 

في البحث وإجراء القياسات الطالبات على االشتراك 

عليهن ، وتم اختيار طالبات الصف األول بالكلية 

بالطريقة العمدية ، ثم تم اختيار عينة البحث بالطريقة 

 العشوائية من بين طالبات الفرقة االولى .

 العينة األساسية:  -

( طالبة وتم تقسيمهن إلي مجموعتين 24عددها )

تجريبية , قوام كل  متساويتين إحداهما ضابطة واألخرى 

 ( طالبة .12مجموعة )

 العينة االستطالعية  -

( طالبات من 10( طالبة بواقع )20وكان قوامها )

( طالبات من 10الفرقة االولى المستجدات بالكلية و)

 الفرقة الثانية الممارسات للجمباز.

 تجانس وتكافؤ العينة األساسية: -

حث تم إجراء التجانس والتكافؤ على عينة الب

األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية والبالغ 

( طالبة فى الفترة من يوم االثنين 24عددهم)

م وذلك 12/2012/ 19م إلي يوم األربعاء 17/12/2012

الوزن(،  -الطول -لقياس كال من معدالت النمو )السن

( واالختبار المعرفى )مرفق 1ومستوى الذكاء )مرفق 

لقياس )االختبار  2013/ 20/3( ويوم األربعاء 3

 المعرفي(  



 

 

 

 ( 1جدول ) 

 تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

 12= 2= ن 1السن والطول والوزن والذكاء                        ن

وحدة   المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 
 القياس

 اإلحصاء 

̄  ±ع الوسيط  االلتواء المتغيرات ̄  ±ع الوسيط  االلتواء س  س

 السن سنة/يوم 17.92 0.29 18.00 3.46 - 18.17 0.39 18.00 2.06

 الطول سم 161.83 3.88 161.50 0.10- 162.67 5.85 161.50 0.72

 الوزن كجم 64.83 11.72 63.50 0.25 61.75 9.86 59.50 1.33

 الذكاء درجة 14.75 5.12 14.00 0.07 11.42 4.50 12.00 0.34 -

 ) 0.64 (معامل االلتواء =الخطأ المعياري ل

( أن معامل االلتواء في السن والطول والوزن والذكاء للمجموعة الضابطة قد بلغ على  1يتضح من الجدول رقم ) 

( حيث بلغ الخطأ 0.34 -( )1.33( )0.72( )2.06( وللمجموعة التجريبية ) 0.07() 0.25() 0.10 -()3.46-التوالى)

( مما يدل على تجانس أفراد المجموعتين 3،+   3-( وجميع تلك القيم قد انحصرت بين)0.64المعياري لمعامل االلتواء )

 الضابطة والتجريبية فى تلك المتغيرات.

 ( 2جدول ) 

 12= 2= ن 1ن          ذكاءوالوزن وال  تكافؤ مجموعتي الدراسة في السن والطول

 اإلحصاء 

 المتغيرات

عدد 
 المجموعة 

 قيمة )ى(  متوسط الرتب  مجموع الرتب 

 المحسوبة 

 مستوى الداللة  

 اإلحصائية 
 2ت 1ت 2ت 1ت 2ت 1ت

 0.09 55.00 13.92 11.08 167.00 133.00 12 12 السن 

 0.93 70.50 12.63 12.38 151.50 148.50 12 12 الطول 

 0.58 62.50 11.71 13.29 140.50 159.50 12 12 الوزن 

 0.16 47.50 10.46 14.50 125.50 174.50 12 12 الذكاء 

 ( .  0.05عند مستوى داللة إحصائية ) 37.00قيمة ) ى ( الجدولية = 

( أن قيمة )ى( المحسوبة  2يبين الجدول رقم ) 

بتطبيق اختبار مان ويتنى لداللة الفروق بين القياسين 

القبليين لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

بلغـت) متغيرات السن والطول والوزن والذكاء قـد 

( على التوالي 47.50( )62.50( )70.50( )55.00

 (37.00وجميعها أكبر من قيم )ى( الجدولية البالغة)

(،وبمستوى داللة 0.05عند مستوى داللة إحصائية)

( وهى غير 0.16() 0.58() .93()0.09إحصائية بلغ )

( وأكبر من 0.05دالة عند مستوى داللة احصائية) 
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 
(ويعنى ذلك أن الفروق 0.05)مستوى الداللة اإلحصائية

بين القياسين القبليين فى هذه المتغيرات لكل من 

المجموعتين الضابطة والتجريبية غير حقيقية وان 

 المجموعتان متكافئتان فى تلك المتغيرات. 

 

 (3جدول  )

 في االختبار المعرفي قيد الدراسة  تجانس المجموعتين الضابطة والتجريبية 

 اإلحصاء 

 

 االختبار

 وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 ̄ ̄  االلتواء الوسيط  ±ع س  االلتواء الوسيط  ±ع س

 0.75 - 30.00 3.41 28.75 0.94 - 28.50 5.69 26.33 درجة  المعرفي 

  ) 0.64 (الخطأ المعياري لمعامل االلتواء =

بطة فى االختبار المعرفى قيد الدراسة قد بلغ ( أن معامل االلتواء للمجموعة الضا 3يتضح من الجدول رقم ) 

وتلك  ) 0.64 (( حيث بلغ الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 0.75 -( وللمجموعة التجريبية )0.9-للمجموعة الضابطة )

فى ( مما يدل اعتدالية توزيع البيانات وتجانس أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية 3،+   3-القيمة قد انحصرت بين )

 هذا االختبار. 

 ( 4جدول ) 

 12= 2= ن 1تكافؤ مجموعتي الدراسة في االختبار المعرفي قيد الدراسة           ن

 اإلحصاء

 

 االختبار

 متوسط الرتب مجموع الرتب عدد المجموعة
 قيمة )ى(

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 2ت 1ت 2ت 1ت 2ت 1ت اإلحصائية

.8810 169.50 130.50 12 12 المعرفى  14.13 52.50 0.26 

 (.   0.05عند مستوى داللة إحصائية ) 37.00قيمة ) ى ( الجدولية = 

( أن قيمة)ى(المحسوبة 4يبين الجدول رقم )

بتطبيق اختبار مان ويتنى لداللة الفروق بين القياسين 

القبليين لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية فى 

(وهى 52.50بلغـت) االختبار المعرفي قيد الدراسة قـد

(عند   37.00أكبر من قيمة) ى (الجدولية البالغة)

( وبمستوى داللة  0.05مستوى داللة إحصائية      ) 

( وهى غير دالة إحصائيا عند 0.26إحصائية بلغ )

( وأكبر من مستوى  0.05مستوى داللة احصائية) 

(ويعنى ذلك أن الفروق بين  0.05الداللة االحصائية)

لقبليين فى هذا االختبار لكل من المجموعتين القياسين ا

الضابطة والتجريبية غير حقيقية وان المجموعتان 

 متكافئتان فى هذا االختبار .

 أدوات البحث ) أدوات جمع البيانات ( : -

 تضمنت أدوات جمع البيانات ما يلي :

 األجهزة واألدوات :  –

قام الباحثان أثناء إجراء هذا البحث باستخدام  

 ألجهزة واألدوات اآلتية:ا

الصالة المغطاة متعددة األغراض بكلية التربية  •

 الرياضية ببورسعيد.

بيكسل  5كاميرا موبايل  • كاميرا فيديو ديجيتال. •

. 

 ساعة إيقاف. • حاسب آلي )كمبيوتر(. •
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جهاز الرستاميتر  •

 لقياس الطول.

الميزان الطبي المعاير  •

 لقياس الوزن.

 

 

 

 االختبارات :  -

 تبار الذكاء العالي:اخ -

قام الباحثان باختيار اختبار الذكاء العالي  

(, وهو 1( )د.ت( مرفق )7إعداد/ السيد محمد خيري )

من االختبارات الخاصة بقياس الذكاء لدي طالب مرحلة 

( سؤاالً 42التعليم الجامعي ويتكون هذا االختبار من )

 تتدرج في الصعوبة .

 الجمباز المقررة:االختبار المعرفي لمهارات  -

قام الباحثان بأعداد اختبار معرفي لقياس المستوى 

المعرفي لطالبات الفرقة األولى لمادة الجمباز، وذلك وفقا 

 لهدف البحث متتبعين الخطوات التالية: 

بعد الرجوع إلى المراجع العلمية والدراسات  •

السابقة و منهج الجمباز المقرر على عينة البحث 

دئية للمحاور الخاصة باالختبار تم وضع صورة مب

 المعرفي.

تم عرض االستمارة بالمحاور على الخبراء. مرفق  •

 (4) 

تم اختيار المحاور التي اتفق عليها الخبراء، بنسبة  •

 % .50موافقة اعلى من 

قام الباحثان بوضع عدد من العبارات لكل محور بما  •

( عبارة ، وتم  65يتناسب مع أهمية المحور بعدد )

على الخبراء لتحديد مدى مالئمة العبارات  عرضها

 (. 2مع المحاور مرفق رقم ) 

استبعد الخبراء خمس عبارات ليصبح االختبار  •

 ( عبارة .60)

  أعداد أوراق المعيار: -

استخدم الباحثان أوراق المعيار في تدريس الجزء      

الرئيسي الذي يتضمن الجانب المعرفي وقاما بأعداد 

من حيث صياغتها وما تحتويه من أوراق المعيار 

معلومات خاصة بشرح لمهارات الجمباز من حيث 

الخطوات التعليمية وطريقة األداء والسند بما يتناسب مع 

عينة البحث وأيضا الجانب المعرفي الخاص بقانون 

الجمباز المقرر وذلك بناء على المراجع العلمية وأوراق  

احثان في تنفيذ المعيار هي الوسيلة التي استخدمها الب

 استراتيجية التعلم التعاوني وتحتوى على ما يلي :

اسم مجموعة التعلم التعاوني حيث يتم تحديد اسم  •

 خاص لكل مجموعة عمل يميزها عن غيرها. 

أسماء فريق العمل بالمجموعة حيث يتم تحديد  •

األدوار التي سوف تقوم بها مجموعة العمل  

 مالحظ(. – مساعد –مؤدى  –واألدوار هي )قائد 

اشتمال الورقة على البيانات التالية: المحاضرة ،  •

 الزمن، الموضوع العام، الموضوع الخاص.

 التوضيح يشمل على رسومات للمهارة. •

بعض من المعلومات في الجانب المعرفي. مرفق )   •

5  ) 

 الدراسات االستطالعية: -

 الدراسة االستطالعية األولى:  -أ

لدراسة وذلك في يوم قام الباحثان بأجراء تلك ا

وذلك بهدف إيجاد المعامالت  3/12/2012االثنين 

 العلمية لالختبار المعرفي .

 الصدق :   -

قام الباحثان بحساب صدق االختبار المعرفي عن 

طريق تطبيق االختبار على عينة من طالبات الصف 

( 10األول بكلية التربية الرياضية ببورسعيد قوامها )

ارسين للرياضة ومن نفس مجتمع طالبات من غير المم

( طالبات من 10البحث ومن خارج العينة االساسية و)

الفرقة الثانية الممارسات للجمباز حيث يرى جاكـارد) 

JACCARD ( )1983  م( أنه يمكـن إيجاد معامل

صدق التمايز بطريقة المقارنة الطرفية عن طريق 
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

 ( يوضح ذلك: 5والجدول رقم )اآلتية إيجـــاد  بداللة اختبار ) ت ( بتطبيق المعادلة 

 

 

 

 

 

 

 (  5جدول ) 

 10=2=ن1قيمة معامل صدق التمايز لالختبار المعرفي قيد الدراسة         ن 

 اإلحصاء 

 االختبار

 قيمة  المجموعة المميزة  المجموعة غير المميزة 

 )ت( المحسوبة 

 

 ± ع س/  ± ع س/ 

 0.97 12.00 2.47 47.90 4.11 29.70 المعرفي 

 ( 0.05( عند مستوى داللة إحصائية )  2.10قيمة ) ت ( الجدولية =  ) 

( أن هناك فروقا دالة إحصائيا فى االختبار المعرفي المستخدم قيــد الدراســـة بين  5يتضح من الجدول رقم ) 

ن قيمة ) ت ( ( وهى اكبر م12.00المجموعة المميزة والمجموعة غير المميزة ، حيث بلغت قيمة )ت( المحسوبة )

( ، كما تبين من الجدول أن قيمة معامل الصدق قد بلغت  0.05( عند مستوى داللة إحصائية )  2.10الجدولية البالغة  ) 

 ( مما يدل على ارتفاع معامل صدق هذا االختبار . 0.97من )

 الثبات:  -

ثم أعادة تطبيقه وذلك بالتطبيق على مجموعة من  لحساب ثبات االختبار قام الباحثان باستخدام طريقة تطبيق االختبار      

( طالبات من نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة 10طالبات الصف االول بكلية التربية الرياضية ببورسعيد قوامها )

 ( يوضح ذلك.6االساسية ، ثم أعيد التطبيق مرة أخرى وذلك بعد مضى أسبوع من التطبيق األول، والجدول رقم )

 ( 6جدول ) 

 10=2=ن1معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لالختبار المعرفي     ن

 اإلحصاء 

 االختبارات 

 التطبيق الثاني التطبيق األول 

 معامل االرتباط

 ̄ ̄  ±ع س  ±ع س

 0.81 4.20 28.90 4.32 28.70 المعرفي 

 ( .0.05( عند مستوى داللة إحصائية )0.600قيمة )ر( الجدولية = )

 معامل صدق التمايز 
 

    
2ETA 

 

ETA 
2    = 

T 2  + ( N 1  +  N  2  - 2  ) 

 

(178:25 ) 
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( أن قيمة معامل االرتباط الدال على معامل الثبات بين التطبيقين األول والثاني لالختبار  6من الجدول رقم ) يتضح 

( عند مستوى داللة إحصائية  0.60( وهى اكبر من قيمة ) ر ( الجدولية البالغة ) 0.81المعرفي قيد الدراسة قد بلغ من ) 

 االختبار. ( مما يدل على ارتفاع معامل ثبات ذلك 0.05) 

 

 الدراسة االستطالعية الثانية: –

قام الباحثان بأجراء الدراسة االستطالعية الثانية  

بهدف تجريب برمجية الحاسب اآللي التعليمية والتأكد 

من وضوح أوراق المعيار ومدى مالءمتها من حيث 

الصياغة ووصف العمل والخطوات التعليمية وطريقة 

صة بالجزء المعرفي وذلك السند وكذلك المعلومات الخا

( طالبات من 10بعرض األوراق على عينة قوامها )

أفراد نفس مجتمع البحث ومن خارج العينة األصلية 

، وقد أسفرت تلك  10/12/2012وذلك فى يوم االثنين 

الدراسة عن مناسبة االختبار المعرفي و أوراق المعيار 

 ذ.من حيث الوضوح والفهم واالستيعاب وسهولة التنفي

 مهارات الجمباز األرضي:  -

مهارات الجمباز األرضي لطالبات كلية التربية 

الرياضية ببورسعيد قيد البحث من ضمن المقرر 

 -المنهجي على طالبات الفرقة األولى وهى كما يلى :

 .مهارة الدحرجة األمامية المتكورة -1

 مهارة الدحرجة الخلفية المتكورة . -2

 ليدين.مهارة الوقوف على ا  -3

 القياس القبلي:  -

قام الباحثان بإجراء القياس القبلي على عينة البحث 

للمجموعتين) الضابطة والتجريبية (  وذلك في يوم 

 م.20/3/2013األربعاء

 التجربة األساسية: -

قام الباحثان بتطبيق التجربة وذلك باستخدام أسلوب 

التعلم التعاوني باستخدام الحاسب اآللي للمجموعة 

لتجريبية ، واستخدام أسلوب االوامر على المجموعة  ا

الضابطة وتم تطبيق التجربة وذلك في الفترة من يوم 

م مع   15/5/2013م إلى األربعاء 25/3/2013االثنين 

االلتزام بالتوزيع الزمنى الكلى للبرنامج ولكل محاضرة ) 

( أسابيع 8( وبواقع محاضرتين أسبوعيا ولمدة )6مرفق

 (.7)مرفق 

 القياس البعدى: -

تم إجراء القياسات البعدية ألفراد العينة في يوم 

 م في االختبار المعرفي.16/5/2013الخميس 

 المعالجات اإلحصائية:  -

استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 (spss  :وفق ما يلي ) 

 االنحراف المعياري   -المتوسط الحسابي   -

 معامل االرتباط . -     تنىمان وي -  ءمعامل االلتوا -

 عرض ومناقشة النتائج: -

 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول: -

 عرض نتائج الفرض األول: -

 ( 7جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى للمجموعة الضابطة  

 فى القياس القبلي والبعدى لالختبار المعرفي قيد الدراسة  

 اإلحصاء 

 ت االختبارا

 القياس البعدى القياس القبلي

 ̄ ̄  ±ع س  ±ع س
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

 2.64 44.08 5.69 26.33 المعرفى 

( ان المتوسط الحسابي في القياس القبلي للمجموعة الضابطة في االختبار المعرفي قد 7يتضح من الجدول رقم )

 (  . 44.08( بينما بلغ فى القياس البعدى)26.33بلغ )

 (  8جدول  ) 

 لقياسين القبلي والبعدى فى درجة االختبار المعرفيداللة الفروق بين ا

 12= 2= ن 1ألفراد المجموعة  الضابطة       ن

 اإلحصاء 

 االختبار

 (  zقيمة)  متوسط الرتب  مجموع الرتب  العدد

 المحسوبة 

مستوى الداللة  
 + - + - + - اإلحصائية 

 0.00 3.06- 6.50 0.00 78.00 0.00 12 0 المعرفى 

 ( 0.05عند مستوى داللة إحصائية )  13.00=  ( Z )ن الجدولية قيمة ويلككسو

المحسوبة بتطبيق اختبار اإلشارة  لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين ( z )(أن قيمة  8يوضح الجدول رقم ) 

تلك القيمة أصغر ( و3.06 -القبلى والبعدى ألفراد المجموعة الضابطة فى درجة االختبار المعرفى قيد الدراسة قد بلغت ) 

( وبمستوى داللة إحصائية  0.05(  عند مستوى داللة إحصائية ) 13.00البالغة ) ( Z )من قيمة ويلككســـون الجدوليـة 

( ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدى  0.05( وهى أصغر من مستوى الداللة ) 00.بلغ )

 . 

 ( 9جدول )

 بي واالنحراف المعياري للمجموعة التجريبية المتوسط الحسا

 فى القياس القبلي والبعدى لالختبار المعرفي قيد الدراسة  

 اإلحصاء 

 

 االختبار

 القياس البعدى القياس القبلي

 ̄ ̄  ±ع س  ±ع س

 2.81 49.08 3.41 28.75 المعرفى 

التجريبية في االختبار المعرفي قد  ( ان المتوسط الحسابي في القياس القبلى للمجموعة9يتضح من الجدول رقم )

 ( . 94.08( بينما بلغ فى القياس البعدى )28.57بلغ )

 (  10جدول  ) 

 داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى درجة االختبار المعرفي

 12= 2= ن 1ألفراد المجموعة  التجريبية                   ن

 اإلحصاء 

 االختبارات 

 (  zقيمة)  متوسط الرتب  ب مجموع الرت  العدد

 المحسوبة 

مستوى الداللة  
 + - + - + - اإلحصائية 

 0.00 - 3.06 6.50 0.00 78.00 0.00 12 0 المعرفى 
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 ( 0.05عند مستوى داللة إحصائية )  13.00=  ( Z )قيمة ويلككسون الجدولية    

شارة  لويلككسون لداللة الفروق بين القياسين المحسوبة بتطبيق اختبار اإل( z )( أن قيمة  10يوضح الجدول رقم ) 

( وتلك القيمة أصغر 3.06 -القبلى والبعدى ألفراد المجموعة التجريبية فى درجة االختبار المعرفى قيد الدراسة قد بلغت)

لغ ( وبمستوى داللة إحصائية ب 0.05( عند مستوى داللة إحصائية ) 13.00البالغة )( Z )من قيمة ويلككسون الجدولية

 ( ويعنى ذلك أن الفروق بين القياسين حقيقية ولصالح القياس البعدى .  0.05( وهى أصغر من مستوى الداللة ) 0.00)

 مناقشة نتائج الفرض األول:  -

( والخاص بتطبيق إختبار 10يشير جدول )  

ويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي 

اد المجموعة الضابطة في درجة االختبار المعرفي ألفر

إلي أن هناك فروقاً بين القياسين )القبلي والبعدي( وهذه 

الفروق حقيقية ولصالح القياس البعدي للمجموعة 

 الضابطة.

( والخاص بتطبيق اختبار 12ويشير جدول )

ويلككسون لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي 

التجريبية في درجة االختبار المعرفي ألفراد المجموعة 

إلي أن هناك فروقاً بين القياسين )القبلي والبعدي( وهذه 

الفروق حقيقية ولصالح القياس البعدي للمجموعة 

 التجريبية .

ويعزو الباحثان سبب تفوق أفراد المجموعتين 

الضابطة والتجريبية في درجة االختبار المعرفي في 

قد  القياس البعدى الى أسلوب التدريس فسواء كان التعلم

تم بالطريقة التقليدية او بطريقة التعلم التعاونى باستخدام 

الحاسب اآللي فان ذلك أدى الى تنمية الجانب المعرفي 

لكال المجموعتين، واالختبارات التحصيلية  تعكس مدى 

ما تعلمته الطالبة من مفاهيم ومهارات ومعلومات في 

 المقرر المراد دراسته ، 

الهامة لمعظم برامج   فالمعرفة تعد احد األهداف

التربية الرياضية والتي يجب االهتمام بها، كذلك فإنها 

تعتبر جزء أساسي لتعلم المهارة واالحتفاظ بها وارتفاع 

مستوى أدائها حيث تعد المرحلة المعرفية من أولى 

مراحل التعلم الحركي للمهارات وأكثرها أهمية والتي من 

ا المختلفة مما يساعد خاللها يلم الطالب بالمهارة وأبعاده

 تحقيق الهدف المنشود. 

م( الى 2000وفى هذا الصدد يشير محمد سالم ) 

التحصيل المعرفي بأنه ما يستطيع اكتسابه من معلومات 

ومهارات ومعارف واتجاهات وقيم من خالل ما يمر به  

من خبرات تقدمها المدرسة فى صور مختلفة ومتعددة 

نشطة حركية او وجدانيه ومن أنشطة معرفية أكاديمية وأ

او انفعالية ، وعلى ذلك فان ما تقدمه المدرسة من  

مناهج دراسية يجب أن يكون شامال ومتنوعا لكل جوانب 

شخصية المتعلم )عقليا معرفيا ، مهاريا حركيا ، وجدانيا 

 (.147: 18انفعاليا (            ) 

م( على أن المعرفة تعد 2001وتؤكد ليلى فرحات ) 

ألهداف الهامة لمعظم برامج التربية الرياضية إحدى ا

والتي يجب االهتمام بها ، كذلك فأنها تعتبر جزء أساسي 

لتعلم المهارة واالحتفاظ بها وارتفاع مستوى أدائها ، 

حيث تعد المرحلة المعرفية من أولى مراحل التعلم 

الحركي للمهارات وأكثرها أهمية والتي من خاللها يلم 

ة وإبعادها المختلفة مما يساعد على الطالب بالمهار

 (35 -34:  14تحقيق الهدف المنشود .        ) 

م( ان عملية إمداد 2004كما يضيف احمد موافي ) 

المتعلم بالمعلومات ال تقتصر فحسب على مجرد المعرفة 

فى حد ذاتها بل يجب ان تمتد الى القدرة على توظيفها 

اب المتعلم لتلك فيجب ان تكون قابلة للتطبيق ، فاكتس

المعلومات النظرية وقدرته على توظيفها قد تؤدى الى 

تنمية المهارات والقدرات العقلية والى تحسين مستوى 

األداء الحركي وتطوره ، والقدرة على التعرف السريع 

في ظل الظروف المتغيرة ، وقد تسهم تلك المعارف 

علم والمعلومات النظرية في االرتقاء بمستوى الفرد المت

 ( 50 – 49:  4في نوع النشاط الرياضي الممارس.   ) 

م( "أن المعرفة الرياضية 2007ويذكر إبراهيم العوينى )

ال يمكن إغفالها في المجال الرياضي او اعتبارها أمرا  

ثانويا ولكنها من الشروط الهامة واألساسية لتعليم 

وإتقان اى مهارة حركية وبدونها يغيب احد المقومات 

سية التي يعتمد عليها ، وهذا يجعل من واجب الرئي

المدرب الرياضي الناجح أن يقوم بتوضيح الجانب 

المعرفي واألداء الفني الصحيح ألعضاء فريقه".       

(2  :3 ) 

وبناء على ما سبق يرى الباحثان أن الفرض األول قد 

 تحقق والذي ينص على أنه: 
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

بلي توجد فروق داله إحصائيا بين القياسين الق

 والبعدى للمجموعتين )الضابطة والتجريبية( في 

 ) االختبار المعرفي ( ولصالح القياس البعدى .

 

 

 عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني : -

 عرض نتائج الفرض الثاني : -

 ( 11جدول ) 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 رجة االختبار المعرفي قيد الدراسة فى القياس البعدى فى د 

 اإلحصاء 

 االختبا ر 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 

 ̄ ̄  ±ع س  ±ع س

 2.81 49.08 264 44.08 المعرفي 

( ان المتوسط الحسابي في القياس البعدى للمجموعة الضابطة قد بلغ فى درجة االختبار 11يتضح من الجدول رقم )

 ( .49.08بلغ للمجموعة التجريبية )( بينما 44.08المعرفي )

 ( 12جدول ) 

 داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

 12= 2= ن 1فى درجة االختبار المعرفي قيد الدراسة فى القياس البعدى      ن

 اإلحصاء 

 االختبار

 متوسط الرتب  مجموع الرتب  عدد المجموعة 
قيمة )ى(  

 المحسوبة 

مستوى الداللة  

 ية اإلحصائ 
 2ت 1ت 2ت 1ت 2ت 1ت

 0.00 15.50 17.21 7.79 206.50 93.50 12 12 المعرفى 

 ( .  0.05عند مستوى داللة إحصائية ) 37.00قيمة ) ى ( الجدولية = 

( أن قيمة ) ى ( المحســوبة  12يبين الجدول رقم ) 

بتطبيق اختبار مان ويتنــى لداللــة الفــروق بــين القياســين 

جمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــى البعديين لكل من الم

ــت  ــد بلغــــ ــة قــــ ــد الدراس ــي قي ــار المعرف ــة االختب درج

( وهى أصغر مــن قيمــة ) ى ( الجدوليــة البالغــة 15.50)

( ،  0.05( عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائية )  37.00)

( وهى دالة إحصائيا 0.00) وبمستوى داللة إحصائية بلغ

صـــغر مـــن ( وأ0.05عنـــد مســـتوى داللـــة احصـــائية ) 

ــة االحصــائية )  ــتوى الدالل ــى ذلــك أن   0.05مس ( ويعن

الفروق بين القياسين البعديين فى هــذا االختبــار لكــل مــن 

ــالح  ــابطة والتجريبيـــة حقيقيـــة ولصـ المجمـــوعتين الضـ

 المجموعة التجريبية .
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
 مناقشة نتائج الفرض الثاني : -

( والخــاص بتطبيــق اختبــار مــان 12يشــير جــدول )

ــة ال ــي لداللـ ــابطة ويتنـ ــوعتين الضـ ــين المجمـ ــروق بـ فـ

والتجريبيــة فــي القيــاس البعــدي فــي درجــة االختبــار 

المعرفي إلي أن هناك فروقاً بــين المجمــوعتين الضــابطة 

والتجريبية في القيــاس البعــدي ، وهــذه الفــروق حقيقيــة 

ولصالح المجموعة التجريبيــة وذلــك فــي درجــة االختبــار 

عة التجريبيــة المعرفي )قيد البحث( حيث أظهرت المجمو

تفوقاً ملحوظاً في درجة هذا االختبار بمعنى أن أفراد هذه 

ــي مســتوى التحصــيل  ــاع ف ــد أظهــروا ارتف المجموعــة ق

 المعرفي )الجانب المعرفي(.

ويعــزو الباحثــان ســبب تفــوق أفــراد المجموعــة 

ــي درجــة  ــراد المجموعــة الضــابطة ف ــى أف ــة عل التجريبي

التعــاونى باســتخدام  االختبار المعرفي إلى اتبــاعهم الــتعلم

الحاسب اآللي وتنفيذهم للمهارات قيد الدراسة مــن خــالل 

برمجيه تعليمية والتي تتميز بتقديم المعارف والمعلومات 

ــالمحتوى )النظــري والعملــي( بطريقــة مرتبــة  الخاصــة ب

ــات  ــب العملي ــى ترتي ــة تعمــل عل ــة وعلمي ومنظمــة ودقيق

داء الحركــي العقلية والحركية لدى الطالبــة عنــد تنفيــذ األ

والــذي ال يــتم إال مــن خــالل الحصــول علــى المعــارف 

والمعلومــات الخاصــة بهــذا األداء وتقــديم هــذه المعــارف 

 والمعلومات المعرفية من خالل هذه البرمجية التعليمية.

وقد راعى الباحثان عند تقديمهما التنظيم والتنسيق 

والصياغة اللغوية الجيدة وسهولة وكيفية تنــاول وتــداول 

لك المعلومات والمعارف من قبــل المــتعلم أثنــاء العمليــة ت

التعليميــة، والــذي يــدل علــى شــمولية وتكامــل البنيــة 

المعرفية للبرمجيــة التعليميــة ، ممــا أدى ذلــك  إلــي خلــق 

بيئــة تعليميــة جيــدة يشــترك فيهــا جميــع حــواس الطالبــة 

واستثارة دوافعها نحــو الــتعلم ومســاعدتها علــى التفكيــر 

ظم وجعلها تســير فــي الوحــدة التعليميــة وفقــاً العلمي المن

لرغبتها وسرعتها وقدراتها، ومما دفــع الطالبــة للشــعور 

بذاتها وقيمتها ودورها في العملية التعليمية مما أدى إلي 

اســـتيعابها وإدراكهـــا للحقـــائق والمعـــارف المرتبطـــة 

ــي ــتوى األداء الحركـ ــتعلم  بمسـ ــي والـ ــب المعرفـ والجانـ

 .الصحيح

هذه الدراسة مع ما توصلت اليه زينب وتتفق نتائج 

م( حيث اشــارت الــى أن اســتخدام برمجيــات 2000أمين )

الكمبيــوتر التعليميــة يســمح للمتعلمــين بــأن يتقــدموا فــي 

دراستهم للبرامج والمقررات وفقاً لســرعتهم الذاتيــة مــع 

ــد المســارات  ــات وتحدي ــاول المعلوم ــة اســتخدام وتن حري

ــرق التعليميـــة بنـــاًء علـــى حا جـــاتهم وقـــدراتهم والطـ

واستعداداتهم للتعلم، وتزويدهم بتعزيــز فــوري ممــا يزيــد 

( ، وتــرى منــى جــاد 139:  11من دافعيتهم نحو الــتعلم )

م( إلي أن برامج الحاسب اآللــي متعــددة الوســائط 2000)

تعمــل علــى تجويــد عمليــة الــتعلم وتقــديم عــروض أكثــر 

مــن تفــاعالً وتنســيقاً وتكــامال بــين عناصــرها، ممــا يزيــد 

 21تذكر المتعلم للمعلومة وتحدث تطوراً في بنيــة الــتعلم)

م ( الى أهمية 2000( ، كما يشير عبد الحميد شرف )2: 

الحاسب اآللي في المجــال الرياضــي ، بالعالقــة المباشــرة 

بــين الحاســب اآللــي واألنشــطة الحركيــة فــي التربيــة 

 (.116: 13الرياضية)

 م(،2001ويضـــيف كـــل مـــن الغريـــب إســـماعيل )

م( أن برمجيات الكمبيوتر 2001ومحمد زغلول واخرون)

التعليمية توفر فرصاً كثيرة لجذب اهتمام الطالب لدراســة 

المعلومات بما يحقق المشاركة الفعالية من خــالل حيويــة 

ودقة العرض مما يساعد الطالبة على التركيز في تسلسل 

المعلومات ودالالتهــا، مــا يــؤدي إلــي زيــادة بقــاء أثــر مــا 

لمه الطالب من معلومات وترسيخها في أذهــانهم ممــا يتع

ينعكس علــى تحســن عمليــة الــتعلم ، فاســتخدام الحاســب 

اآللي يعد احد األساليب التكنولوجية الحديثــة التــي يمكــن 

أن تســاهم بشــكل ايجــابي فــي تطــوير المنــاهج الدراســية 

التــي تواكــب تطــورات العصــر الحــديث , وهــذا يعنــي أن 

ستخدام الحاسب اآللى  في التعليم يــوفر التعلم التعاونى با

الوقت , كما يساهم في تكــوين االتجاهــات االيجابيــة لــدى 

 (  62، 19:  17(،)187:  8المتعلمين )

كما يعزو الباحثان ايضا تفوق المجموعة التجريبية 

إلى تأثير البرنــامج التعليمــي )الــتعلم التعــاوني باســتخدام 

للطالبــات لتنميــة  الحاســب اآللــي( والــذى أتــاح الفرصــة

قــدراتهن علــى التفكيــر، وارتفــاع مســتوى تحصــيلهن 

ــاح  ــا أت ــارف المرتبطــة بالنشــاط المــراد تعلمــه ، كم للمع
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

الفرصــة لالعتمــاد علــى الــنفس ، واثبــات الــذات بــين 

 الزميالت .

ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه نتائج كل من مــاكثن 

م( ، 2003م( ونســــرين الشــــرقاوي )2000وآخـــرون )

م(, 2006م( ، وتامر عرفــه )2005عبد اللطيف ) وسالي

, حيث أشــارت م(,2007)ومروة محمد وإيهاب السنباطي

نتــائج الدراســات إلــي تفــوق المجموعــات التجريبيــة فــي 

التحصيل المعرفــي )الجانــب المعرفــي( والتــي اســتخدمت 

( 12( )22( )26برمجيـــات الحاســـب اآللـــي التعليميـــة.)

(10( )20 ) 

يرى الباحثان أن الفرض الثاني وبناء على ما سبق 

 قد تحقق والذي ينص على أنه: 

توجد فروق دالــه إحصــائيا بــين القياســين البعــديين 

لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبيــة فــي )االختبــار 

 المعرفي( ولصالح المجموعة التجريبية .

 االستخالصات والتوصيات -

 االستخالصات -

فــى درجــة أظهــر أســلوب األوامــر تحســن واضــح  -1

ــاز  ــارات الجمبـ ــاص بمهـ ــى الخـ ــار المعرفـ االختبـ

ــة  ــروق دال ــرت ف ــث ظه ــد الدراســة حي االرضــي قي

إحصائياً  بــين القيــاس القبلــى والبعــدى للمجموعــة 

 الضابطة لصالح القياس البعدى . 

أدى التعلم التعــاونى باســتخدام الحاســب اآللــى إلــى  -2

تحسن واضح فى درجة االختبــار المعرفــى الخــاص 

ــارات  ــث بمه ــد الدراســة ، حي ــاز االرضــي قي الجمب

أظهــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائياً بــين 

ــة التجريبيــة  ــى والبعــدى للمجموع ــين القبل القياس

 لصالح القياس البعدى .

حققت المجموعة التجريبية والتى استخدمت الــتعلم  -3

التعاونى باستخدام الحاسب اآللى تحسناً واضحاً فى 

لخــاص بمهــارات الجمبــاز درجة االختبار المعرفى ا

االرضي قيد الدراسة أعلى من المجموعة الضابطة 

 التى استخدمت أسلوب األوامر .

 التوصيات: -

يوصــــى الباحثــــان باســــتخدام الــــتعلم التعــــاونى  -1

باستخدام الحاسب اآللى فى تعليم مهارات الجمبــاز 

 األرضي وجمباز االجهزة.

 إجراء بحوث مشابهة على األنشطة الفردية.  -2

د دورات تدريبيــة وورع عمــل للمعلمــين حــول عق -3

 التعلم التعاونى باستخدام الحاسب اآللى. 

 

 

 المراجع -

 المراجع باللغة العربية: -

ــان :  -1 ــان عثمـ ــاف عثمـ ــى ، عفـ ــد الحلبـ ــال احمـ آمـ

ــى " دار 2008) ــب االلـ ــى الحاسـ ــة فـ م( :" مقدمـ

 الوفاء لدنيا الطباعة .

اختبــار م( ،" 2007إبراهيم عبد الستار العوينى : ) -2

معرفي للترقي للحزام األسود لالعبــى الكاراتيــه "، 

رسالة ماجســتير، كليــة التربيــة الرياضــية للبنــين ، 

 جامعة بنها . 

م(، "االتجاهـات 2000أبو النجا احمد عز الدين: )  -3

الحديــثة فـي طـرق التدريــس التربــية الرياضــــية 

 , دار األصدقاء, المنصـورة

م( ،  " تــأثير اســتخدام 2004احمد السيد موافي :) -4

ــى مســتوى التحصــيل  ــدريس عل بعــض أســاليب الت

المهارى والمعرفي فى الكــرة الطــائرة لطــالب كليــة 

التربية الرياضية "، رسالة دكتوراه ، كلية التربيــة 

 الرياضية ، جامعة المنصورة .  

ــأثير 2009احمــد صــالح محمــد حجــاج :) -5 م ( ، " ت

مقتــرح باســتخدام  الجزء التطبيقي لبرنامج تعليمــي

الحاسب اآللي علــى مســتوى أداء بعــض المهــارات 

األساسية للمبتدئين في سالح الشيش " ، دكتــوراه 

 كلية التربية الرياضية بدمياط.
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  –العدد الواحد والعشرون 

 م 2013سبتمبر 
م( ، " بنــاء 2010اشــرف فتحــي محمــد حباظــة : ) -6

ــي  ــا ف ــددة وتأثيره ــائط المتع ــة الوس ــة بتقني برمجي

ــة كلـيـ  ــة لطلب ــانون المالكم ــي لق ة التحصــيل المعرف

التربيــة الرياضــية بطنطــا ، رســالة ماجســتير غيــر 

 منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا .

الســيد محمــد خيــري : ) د. ت ( : " اختبــار الــذكاء  -7

 العالى " دار النهضة العربية ، القاهرة.

م( ، " تكنولوجيــا 2001الغريب زاهر إســماعيل : ) -8

تـــاب ، المعلومـــات وتحـــديث التعلـــيم " ، عـــالم الك

 القاهرة .

م(، "أصــول التربيــة 2001أمــين أنــور الخــولي : ) -9

، دار الفكــــر العربــــي 3البدنيــــة والرياضــــية"، ط

 للطباعة والنشر، القاهرة.

م( ، "  بنــاء منظومــة 2006تــامر جمــال عرفــه: ) -10

للوسائط المتعددة وتأثيرها على جوانب تعلم بعــض 

ــارزة " ،  ــي المب ــدئين ف ــارات األساســية للمبت المه

ـ  الة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة رـس

 الرياضية بنها ، جامعة بنها .

م( ، " إشــكاليات حــول 2000زينب محمد أمــين : ) -11

 تكنولوجيا التعليم " ، دار الهدى ، المنيا.

م( ، " فاعليــة 2005سالي محمــد عبــد اللطيــف : ) -12

برنــامج تعليمــي مقتــرح باســتراتيجية كليــر) تفريــد 

ــيم ( باســتخدام  ــم بعــض التعل ــى تعل ــديا عل الهيبرمي

مهــارات الهــوكي لطالبــات كليــة التربيــة الرياضــية 

جامعة طنطا "،رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية 

 التربية الرياضية ، جامعة طنطا.

م(، "  تكنولوجيا التعلــيم 2000عبد الحميد شرف ) -13

فــي التربيــة الرياضــية " ، مركــز الكتــاب للنشــر ، 

 القاهرة .

ــيد ف  -14 ــى الســ ــات : )ليلــ ــاس 2001رحــ م( ، " القيــ

ــي ــي الرياضـ ــر،  المعرفـ ــاب للنشـ ــز الكتـ " ، مركـ

 .القاهرة

ــى : ) -15 ــيد علـ ــد السـ ــا 2002محمـ م( ، " تكنولوجيـ

التعليم والوسائل التعليمية " ، دار الفكــر العربــي ، 

 القاهرة .

محمـــد ســـعد زغلـــول، مصـــطفى الســـايح محمـــد:  -16

م(، "تكنولوجيــــا إعــــداد معلــــم  التربيــــة 2001)

 ، مكتبة اإلشعاع، القاهرة.الرياضية

محمــد ســعد زغلــول ، ومكــارم حلمــى ابــو هرجــة ،  -17

م( ،" تكنولوجيــا 2001هــانى ســعد عبــد المــنعم : )

التعلم وأســاليبها فــي التربيــة الرياضــية " ، مركــز 

 الكتاب للنشر ، القاهرة  

م( ، " االتجاهــات 2000محمد عبد السالم سالم : ) -18

دة دراســة الحديثــة فــي دراســة الــذكاءات المتعــد

ــؤتمر  ــاردنر " ، الم ــة ج ــوء نظري ــى ض ــة ف تحليلي

العلمي الثامن المجلة األولى ، كلية التربية ، جامعة 

 حلوان.  

محمــود محســن محمــد ســالم محمــد عبــد العزيــز :  -19

م( " برنــــامج تعليمــــي بالحاســــب اآللــــي 2010)

وتأثيره في بعض مهارات الكرة الطائرة للناشئين" 

، كليــة التربيــة رســالة ماجســتير غيــر منشــورة 

 الرياضية ، جامعة طنطا .

مـــروه فتحـــي محمـــد ، إيهـــاب علـــى الســـنباطي :  -20

م(، "تصميم برمجية كمبيوتر تعليمية معدة 2007)

بتقنية الهيبرميديا وأثرها على إتقان وتثبيــت األداء 

الحركي لبعض المهــارات األساســية الهجوميــة فــي 

ســنة بنــادي الجزيــرة  13كــرة اليــد للناشــئين تحــت 

الرياضي الثقافي بأبو ظبي"، مجلــة العلــوم البدنيــة 

والرياضي لجامعة المنوفية، السنة السادسة، العدد 

العاشر، المجلد األول، يناير، كلية التربية الرياضية 

 للبنين بالسادات، جامعة المنوفية.

ــاد : ) -21 ــود جـ ــى محمـ ــرامج 2000منـ ــة بـ م( فاعليـ

ــى الرســو ــة عل ــردة الوســائل القائم ــوتر مف م الكمبي

والصور المتحركــة فــي تعلــيم المهــارات الحركيــة ، 

ــة ،  ــة التربي ــورة ، كلي ــر منش ــوراه غي ــالة دكت رس

 جامعة حلوان ، القاهرة .
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تأثير التعلم التعاونى باستخدام الحاسب 

 اآللى ..............
د/   –د/ مصطفى محمد نصر الدين 

 إسراء رأفت حمود 

م( ، " تصــميم 2003نســرين محمــد الشــرقاوي : ) -22

منظومة تعليميــة باســتخدام الحاســب اآللــي وأثرهــا 

ــة  ــة التربي ــة كلي ــتعلم لطلب ــب ال ــى بعــض الجوان عل

ــادات  ــية بالس ــالة الرياض ــيش، رس ــالح الش ــي س ف

 –ماجستير غير منشورة ، كليــة التربيــة الرياضــية 

 جامعة المنوفية ،.
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