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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل حتديد �أثر الهايربميديا يف تعليم املهارات الأ�سا�سية للت�صويب يف كرة ال�سلة
للمعاقني �سمعي ًا .تكون �أفراد الدرا�سة من ( )24طالب ًا وطالبة من املعاقني �سمعي ًا (ال�صم) من بع�ض
املدار�س والأندية اخلا�صة بال�صم والبكم ،مت توزيعهم بالت�ساوي على جمموعتني الأوىل جتريبية وعددهم
( )12مق�سمني بالت�ساوي ( )6طالب و( )6طالبات مبتو�سط عمر (� )12سنة ،مت تطبيق الربنامج التعليمي
املحو�سب الهايرب ميديا عليهم ،والثانية �ضابطة بنف�س العدد ولكن بدون با�ستخدام الطريقة االعتذارية.
حيث مت عمل قيا�س قبلي للم�ستوى املهاري لأفراد العينة ،ومن ثم تطبيق الربنامج الذي ا�ستغرق مدة �شهر
ون�صف وبواقع ثالثة �أيام �أ�سبوعي ًا لكل جمموعة ،ومن ثم �إجراء القيا�س البعدي� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي ول�صالح القيا�س البعدي لكال املجموعتني،
�أما بالن�سبة للفروق ما بني املجموعتني فكان التطور يف م�ستوى الأداء املهاري ل�صالح املجموعة التجريبية.
و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.

الكلمات املفتاحية:الهايربميديا ،كرة ال�سلة ،املعاقون �سمعي ًا ،ال�صم ،برنامج تعليمي ،تكنولوجيا احلا�سوب ،التعليم
املربمج ،التعليم الإلكرتوين.
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Te Effect of Hypermedia in teaching the basic skills
of shooting in basketball for the hearing impaired
Majed Saleem El-Saleh
Taibah University - Al-Madinah Al-Manorwa
Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
This study aimed to determine the impact of Hypermedia in teaching basic skills to
shooting in basketball for the hearing impaired.The scholar applied the experimental
statistical method, a purpose group, consisted of (24) hearing impaired students were
selected from some special schools and clubs for the deaf. The sample consisted of two
seperate groups: The experimental group N. = 12 (6 Males & 6 Females) upon whom
the learning computer program (CD) was applied. The second one was the control
group of the same number, where the traditional program was applied. A pre-test of
skills and physical level of the sample individuals, then the program was applied for
six weeks (3 days per/week) for each group. After that a post-test was carried out.
The results of data analysis indicated the individual differences between the two tests
for the sake of the post-test for both groups. As for the differences between the two
groups, the development of skill and fitness levels were higher for the experimental
group. The result also indicated that there was no significant difference according to
the variable of sex.

Keywords: Hypermedia , Basketball , Hearing Impairment , Dafe , Learning Program, Computer
Technology, E-Learning.
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املقدمة:
تعد الهيربميــديا � Hypermediaأو الو�ســائط
الفائقــة �إحــدى امل�ستحدثات التكنولوجية ذات
القيمة الرتبوية والتعليمية يف رفع كفاءة العملية
التعليمية التعلمية؛ فهي تعترب نظام تعليمي �أكرث
جدوى وفعالية ،حيث �إنها تتمحور حول املتعلم من
خالل تفاعله وم�شاركته ب�صورة فعالــة مع برنامج
تعليمي يتحكم فيه تقنيات احلا�سوب ،و�إيجاد
�صيغ التفاعــل بـ ــني املتعلم واحلا�سوب؛ حيث يتيح
احلا�سوب عن طريق برجميات الو�سائط التعليمية
املتعددة �إيجاد بع�ض �صيغ التفاعل بني املتعلم من
ناحية ،والربجميات من ناحية �أخرى عن طريق
م�شاركة املتعلم يف كافة الأن�شطة التعليمية.
كما �أن الهيربميديا مفهوم جديد يف تكنولوجيا
التعليم ،وظــاهرة تكنولوجية جديدة ،فيها ندمج
املعلومات املتاحة مــن و�سائط االت�صال التعليمية
املتعددة يف برجمية تعليمية ،واال�ستفادة من
املداخل احلــ�سية ل ــدى املتعلم ،من خالل توفري
التفاعل بني املتعلم واحلا�سوب ال�س ــتخدام ــها ف ــي
بيئات التعلم والتعليم (�أبو �سامل.)2007 ،
مبعنى �أن الهيربميديا ت�ستخدم لإنتاج �أ�شكال
جديدة مــن البــرامــج التعليمية التي تتفاعل فيها
و�سائط االت�صال التعليمية املتعددة ب�صورة غري
خطية ،وتهدف �إىل تزويد املتعلم ببيئة تعليمية
م�شبعة بو�سائط االت�صال التعليمية املتعددة ،التي
ت�ساعد يف جتميع �أنواع املعلوم ــات من م�صادر

متنوعة ،وب�أوجه متعددة يف نظام واحد ،وذلك
من خالل ارتباطات منطقية بني و�سائط االت�صال
التعليمية املتعددة ،التي تت�ضمن الن�صو�ص،
وال�صور الثابتة ،والر�سوم البيانيــة ،وال�صور
املتحركة والثابتة كلقطات الفيديو ،واحل ــوار،
واملو�سيقى ،وامل�ؤثرات ال�صوتية ،والر�سوم الثابتــة
واملتحركة ثنائية وثالثية الأبعاد ،والألوان� .إىل
غري ذلك من الو�سائط املتاحة يف بيئة الأجهزة.
وتتفاعل هذه الو�سائط مع بع�ضها بع�ض ًا ،ويتم
التحكم بها بوا�سطة احلا�سوب بدرجة متكن املتعلم
من حتقيق الأهداف التعليمية ،وال�سلوكية املحددة.
كما ميكن اعتبار الهيربميديا �أداة تعليمية
ت�ستخدم بيئة تعليمية ت�سمح للمتعلم بالتحكم يف
املعلومات املتاحة ملجموعــة من و�سائط االت�صال
التعليمية املتعددة ،التي ت�ستخدم ب�صورة تبادلي ــة
منظمــة يف املواق ــف التعلــيمية (زغلول و�آخرون،
.)2001
معنى ذلك �أن الهيربميديا ت�ؤ�س�س على �إثراء
وتعميق املعلومــات امل�ستقاة من و�سائط االت�صال
املتعددة ،وت�ضمينها يف برنامج تعليمي ي�سمح
للمتعلم بالتحكم يف �سرعة وتتابع املعلومات التي
يحتاج �إليها ،وتفاعله مع الربجمية التعليمية
با�ستخدام حوا�سه .هذا التفاعل ميكن املتعلم من
حتديد كمية املعلومات التي ي�سرتجعها ،والتحكم
يف �سرعة تعلمه ،فهي �أ�ســلوب ي�سمح بتوفري طرق
التعلم الأمثل لال�ستخدام التفاعلي املتنا�سق لأكرب
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عدد من و�سائط االت�صال التعليمية واحلا�سوب.
وي�شري �إبراهيم وفرحات ( )1998ب�أن
ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية تلعب دور ًا حموري ًا
يف تطوير وتنمية قدرات املعاقني و�صقل مواهبهم
و�شخ�صيتهم .كما �أنها تغر�س فيهم املفاهيم والقيم
ال�سلوكية ،وتك�سبهم اللياقة البدنية واملهارات
احلركية ،مما يح�سن حالة الع�ضو امل�صاب ،ويرفع
من الروح املعنوية للمعاق.
ومن مظاهر اهتمامات الدول املتقدمة ب�شريحة
دورات �أوملبية خا�ص ًة بهم ،فما �أن
املعاقني �إقامتها ٍ
ختتم دور ٌة للألعاب الأوملبية للأفراد غري املعاقني
ُت ُ
حتى تقام بعدها مبا�شر ًة دور ٌة �أخرى للأفراد
املعاقني (باراملبية).
من هنا تظهر �ضرورة التو�سع يف دائرة
االهتمام بالأفراد املعاقني ،وزيادة الدرا�سات
املتعلقة مبطالبهم ،ليتم توفري الربامج اخلا�صة
بهم ،حيث �إنهم ي�شكلون جزء ًا من الرثوة الب�شرية
ال�شبابية التي ميكن ا�ستثمارها وتوجيهها لتكون
رافد ًا قوي ًا للمجتمعات.
ومبا �أن الأفراد املعاقني جزء ال يتجز�أ من
املجتمع ،لهم حقو ٌق وعليهم واجباتٌ  ،فعلى الدولة
�أن ُتقدم لهم �أف�ضل الفر�ص ملمار�سة هذه احلقوق
مبا يتنا�سب مع �إعاقاتهم ،وذلك من خالل �إتاحة
الفر�صة لهم ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية .وهذا
ما �أ�شار �إليه امليتمي ( )2009والتهامي ()2006
ب�أن املنظمات الدولية و�ضعت للأفراد املعاقني
برامج ريا�ضية ومهنية تتوافق مع جميع �أنواع
الإعاقات والتي ت�ضمنتها د�ساتري بلدانهم .فقد
�أ�صبح االهتمام بتلك الق�ضية عام ًال جوهري ًا،
ميكن بوا�سطته �إحداث تغيري مرغوب يف البناء
االجتماعي واالقت�صادي والريا�ضي للمجتمع،
وذلك با�ستثمار تلك الطاقات الب�شرية لإتاحة
الفر�ص املعي�شية لهم ك�أع�ضاء نافعني ومنتجني
وريا�ضيني.
م�شكلة الدرا�سة وفر�ضيتيها:
تكمن م�شكلة الدرا�سة احلالية من خالل
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مالحظة الباحث وخربتة وعمله يف جمال الرتبية
والتعليم ،ولعبة كرة ال�سلة حتديد ًا منذ �أن كان
العب ًا وحكم ًا ومدرب ًا ومدر�س ًا ،بوجود عدد لي�س
بالقليل من الإعاقات ال�سمعية مبختلف درجاتها
يف املدار�س احلكومية واخلا�صة يف الأردن ،ممن
يخ�ضعون ملنهاج الرتبية الريا�ضية الذي ُيد َّر�س
لأقرانهم من غري املعاقني وبطريق ٍة غري �صحيحة
وفعاله ،وال تتنا�سب مع �إمكاناتهم ،وغالب ًا ما
يتم ا�ستثنا�ؤهم من اال�ستفادة من الأن�شطة التي
يحتويها املنهاج ومنها لعبة كرة ال�سلة .ويعود ذلك
الفتقارهم حلا�سة ال�سمع التي غالب ًا ما يعتمد
عليها املُدر�س يف �شرح و�إي�صال املعلومة �أو املهارة،
ويعو�ضون ذلك بتوظيف احلوا�س الأخرى ،وال�سيما
الب�صرية الكت�ساب املهارات وتع ُلمِ ها.
�إذ يرى الباحث �أن م�شكلة َت َع ُلم املعاقني �سمعي ًا
للمهارات الأ�سا�سية يف لعبة كرة ال�سلة وعدم
ممار�ستها ،و�إتقانها تكمن يف �أمرين :يتعلق الأمر
الأول مبعلم الرتبية الريا�ضية الذي يوجه �إر�شاداته
وتعليماته للطلبة املعاقني �سمعي ًا من خالل التحدث
�إليهم لفظي ًا ،فهو ال يتقن لغة الإ�شارة ،فال ي�ستطيع
�إي�صال املعلومة لهم؛ مما ي�سبب له الإحباط
�أحيان ًا ،وعدم االكرتاث بتعليمهم املهارات �أحيان ًا
�أخرى.
والأمر الآخر يتعلق بالطلبة املعاقني �سمعي ًا
املتلقينّ لهذه التعليمات واالر�شادات ،فهم لي�سوا
قادرين على فهم املطلوب منهم حتى لو كانوا
قادرين على تنفيذها ،مما ي�سبب لهم الإحباط
والعزوف عن ممار�ستها ،و�إن مار�سوها ف�إنهم
ب�شكل ع�شوائي لتم�ضية الوقت فح�سب.
ميار�سونها ٍ
من هنا برزت لدى الباحث فكرة �إيجاد و�سيلة
للتغلب على م�شكلة الطلبة يف تلقي املعلومة،
واملعلمني يف �إي�صالها للطلبة املعاقني �سمعي ًا
(ال�صم) من خالل توفري دليل لل ُمعلم (Teacher
 )Guideي�ساعده يف تو�صيل املعلومة �أو الفكرة
للمعاقني �سمعي ًا ب�صورة م�شوقة ومدرو�سة تقني ًا.
فلج�أ الباحث �إىل اال�ستفادة من انت�شار ا�ستخدام
احلا�سوب يف خمتلف جوانب احلياة ،ومنها
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الريا�ضية والتعليمية يف �إعداد برنامج تعليمي
مربمج وقائم على ا�ستخدام مزايا تكنولوجيا
احلا�سوب كو�سيلة تعلم ب�صرية (برامج ال�سوفت
وير  ،Softwareالفال�ش  ،Flashوال�صور،Images
الو�سائط املتعددة  ،Multimediaوالر�سوم املتحركة
 ،Animationsالفيديو  Videosوغريها) يف تعليم
الطلبة املعاقني �سمعي ًا (ال�صم) ملهارات لعبة كرة
ال�سلة لل�صغار (امليني با�سكت .)Mini Basket
ومن هنا ميكن الإ�شارة �إىل �أهمية هذه
الدرا�سة باعتبارها من الدرا�سات القليلة التي
تناولت تعليم وتدريب الأفراد املعاقني �سمعي ًا يف
لعبة كرة ال�سلة حتديد ًا ،و�أي�ض ًا ا�ستخدام برنامج
تعليمي حمو�سب مبني وقائم على ا�ستخدام مزايا
وتكنولوجيا احلا�سوب املتعددة يف تعليم وتنمية
املهارات الأ�سا�سية ،وبع�ض ال�صفات البدنية يف
لعبة كرة ال�سلة يف ظل نق�ص الربامج التعليمية
والتدريبية يف جمال كرة ال�سلة لهذه الفئة من
املعاقني حتديد ًا ،ويف حدود علم الباحث.
فقد قام الباحث بت�صميم برنامج تعليمي
با�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب املتعددة ،وتوفري
التمرينات املهارية والبدنية التي ميكن �أدا�ؤها،
ومعرفة �أثرها على حت�سني وتطوير بع�ض ال�صفات
املهارية والبدنية لدى الطلبة املعاقني �سمعي ًا ،عدا
عن كونها من الدرا�سات النادرة -يف حدود علم
الباحث -بعد االطالع على املراجع والدرا�سات
العربية والأجنبية اخلا�صة بالرتبية الريا�ضية،
وتعليم وتدريب كرة ال�سلة للمعاقني �سمعي ًا ،والذي
ي�صلح �أي�ض ًا ا�ستخدامه من قبل �أقرانهم غري
املعاقني طلبة �أو العبني .وتكمن م�شكلة الدرا�سة يف
حماولة اختبار الفر�ضيتني الآتيتني:
 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني القيا�سني
القبلي والبعدي يف تعلم املهارات الأ�سا�سية
للت�صويب يف كرة ال�سلة لدى الطلبة املعاقني
�سمعي ًا (ال�صم) قيد الدرا�سة ،ول�صالح
القيا�س البعدي تعزى للربنامج التعليمي
(الهايربميديا).

 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة )  )0.05 ≤ αيف تعلم املهارات
الأ�سا�سية للت�صويب يف كرة ال�سلة لدى الطلبة
املعاقني �سمعي ًا (ال�صم) قيد الدرا�سة تعزى
للربنامج التعليمي (الهايربميديا) تبع ًا ملتغري
اجلن�س.
�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف النقاط الآتية:
 متا�شيها مع خطة وزارة الرتبية والتعليم الراميةلتطوير النظام التعليمي يف اململكة من خالل
حو�سبة املناهج للمواد الدرا�سية ،الأمر الذي
يعد نقلة نوعية يف جمال تطوير �أ�ساليب التعليم
وتقنياته ،وجعل هذه الأ�ساليب والتقنيات
من�سجمة مع التغريات احل�ضارية املت�سارعة.
 تزويدها م�شريف ومدربي ومعلمي الرتبيةالريا�ضية يف املدار�س واجلامعات والأندية
بدليل تعليمي حمو�سب ،ي�ساعد يف �إي�صال
املعلومة ب�شكل �سهل للطلبة� ،سوا ًء �أكانوا
معاقني �أم غري معاقني �سمعي ًا (ال�صم)،
لي�صبحوا قادرين على التكيف مع تكنولوجيا
الع�صر املتطورة.
 تناولها لعبة كرة ال�سلة التي ُتعد جز ًء من الألعابالريا�ضية يف مناهج الرتبية الريا�ضية يف
الأردن.
 تناولها �شريحة مهمة من الطلبة ،وهم طلبةاملدار�س ال�صغار(ال�صف ال�ساد�س) الأ�سا�سي،
التي ُتعد القاعدة الأ�سا�سية الوا�سعة للعبة كرة
ب�شكل
ال�سلة يف الأردن ،والتي يجب �أن ت�ؤ�س�س ٍ
جيد من الناحية املهارية والبدنية.
�أهداف الدرا�سة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل:
 .1ت�صميم برنامج تعليمي با�ستخدام الهايربميديا
(كمنهاج حمو�سب) لتعليم املهارات الأ�سا�سية
للت�صويب يف كرة ال�سلة لدى املعاقني �سمعي ًا
(ال�صم).
 .2التعرف �إىل ت�أثري الربنامج التعليمي با�ستخدام
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الهايربميديا على م�ستوى تعلم املهارات
الأ�سا�سية للت�صويب يف لعبة كرة ال�سلة لدى
املعاقني �سمعي ًا (ال�صم).
 .3التعرف �إىل الفروق يف م�ستوى الأداء املهاري
بني �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
حمددات الدرا�سة:
�إلتزم الباحث يف �إجراء الدرا�سة باملحددات الآتية:
 املجال الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الفرتةالزمنية الواقعة ما بني (2011/2/11م -
2011/6/25م).
 املجال املكاين :طبق الربنامج التعليمي على�أفراد العينة يف خمترب وملعب مدر�سة البريوين
الثانوية.
منهج الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي ملالءمته
لطبيعة هذه الدرا�سة و�أهدافها.

الطريقة واالجراءات:

�أفراد الدرا�سة:

تكون �أفراد الدرا�سة من جمموعة من الطلبة
املعاقني �سمعي ًا (ال�صم) للمرحلة الأ�سا�سية الدنيا
(ال�صف ال�ساد�س) من عدة مدار�س و�أندية هي:
مدر�سة الرجاء لل�صم والبكم ،ومدر�سة قرية
العائلة اخلا�صة ،والنادي الأردين لل�صم ،ونادي
�سمو الأمري علي لل�صم/ع ّمان وامل�سجلني ر�سمي ًا يف
وزارة الرتبية والتعليم ،علم ًا ب�أنه مت ا�ستبعاد ()8
طلبة من �أفراد الدرا�سة ال�ستخدامهم يف التجربة
اال�ستطالعية لي�صبح العدد ( )24طالب ًا وطالبة
( 12طالب ًا و  12طالبة) مت توزيعهم بالت�ساوي على
جمموعتني الأوىل جتريبية تكونت من ( )6طالب
ذكور و( )6طالبات �إناث ،والثانية املجموعة
ال�ضابطة وفق التق�سيم نف�سه ( )6طالب ذكور
و( )6طالبات �إناث ،ويو�ضح اجلدوالن ()2 ،1
تو�صيف لأفراد الدرا�سة املوزعني على املجموعتني،
ومدى التكاف�ؤ يف متغريات الطول والوزن يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
جدول ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة تبعاً للمجوعتني التجريبية وال�ضابطة

املتغري
اجلذ�س

الفئة

العينة ال�ضابطة

العينة التجريبية

العدد الكلي

ذكور

6

6

12

�إناث

6

6

12

12

12

24

املجموع

جدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية و ِق َيمة ت املح�سوبة بني املجموعتني يف الوزن والطول
املتغريات

وحدة
القيا�س

الطول

�سم

الوزن

كغم

املجموعة

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

جتريبية

151.83

4.65

�ضابطة

151.73

4.20

جتريبية

45.83

6.28

�ضابطة

45.00

6.81

ِق َيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2.07 = )0.05 ≤ α

ِق َيمة ت

م�ستوى الداللة

0.04

0.964

0.31

0.758
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يبني اجلدول (ِ )2ق َيم املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،و ِق َيمة "ت" املح�سوبة بني
املجموعتني يف الوزن والطول ،وت�شري ِق َيم م�ستوى
الداللة املح�سوبة والبالغة ( )0.964ملتغري الطول
و( )0.758ملتغري الوزن �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة يف الطول والوزن ،وذلك لأن ِق َيمة
م�ستوى الداللة كانت �أكرب من ال ِق َيمة ،0.05
وبالتايل ميكن اال�ستنتاج بتكاف�ؤ املجموعتني يف
هذين املتغريين.
�أدوات الدرا�سة:

ت�صميم الربنامج التعليمي املحو�سب–
الهايربميديا والكتابي (�أداة الدرا�سة)
 قام الباحث باالطالع على جمموعة منالدرا�سات والأدبيات ال�سابقة وامل�شابهة،
واملراجع العلمية العربية والأجنبية ذات
العالقة بكل من (الربامج التعليمية املحو�سبة،
ولعبة كرة ال�سلة ،والإعاقة ال�سمعية ،وطرق
و�أ�ساليب التدري�س ،واللياقة البدنية ،والقيا�س
والتقومي يف املجال الريا�ضي ،وكذلك املواقع
الإلكرتونية املتخ�ص�صة يف تدريب لعبة كرة
ال�سلة ،وبع�ض الأ�شرطة التعليمية ملهارات كرة
ال�سلة الأجنبية) مثل امليتمي ( ،)2009و�أبو
عيد ( ،)2009والوي�سي ( ،)2008واملحاميد
( ،)2007واخلطاطبة ( ،)2006وجرب
( ،)2006وعبداهلل وبدوي ( ،)2006واحلايك
و�أديب ( ،)2006وال�شعالن ( ،)2006وال�شلول
( ،)2005وكوت�شر بل (،)Kucher & bill, 2005
وبراون ( ،)Brown, 2005وفوزي (،)2004
و�شاهني ( ،)2004واحلايك (Alhayek,
 ،)2003ووتني وديف ()Wootten & Dave, 2003
والعقاد وح�سني ( ،)2002وكار (،)Carr, 2002
وحم�سن ( ، )Mohnsen, 2001و�آدم Adams,
 ،(2000وكذلك املواقع الإلكرتونية املتخ�ص�صة
بكرة ال�سلة ،مثلCoach’s Clipboard.net)( :
\(BreakthroughBasketball.com) ((fiba.com

 )minibasketballلتحديد �أهداف الدرا�سة

والطريقة املثلى يف ت�صوير مقاطع الفيديو
للربنامج التعليمي ،وكذلك بناء برنامج تعليمي
جديد وفريد من نوعه على م�ستوى الوطن
العربي.
 قام الباحث باالتفاق مع �شركة خا�صة بعمليةالت�صوير ،وقد ا�ستخدمت كامريا ( JVC Digital
 )Video Cameraموديل ()JVC GR-D770AS
عدد  ، 2وكامريا فوتوغرافية نوع (Fuji
 )Film, 12 Mega Pixelsيف ت�صوير حمتويات
الربنامج التعليمي املحو�سب (القر�ص ،)CD
وقد مت ت�صوير (مقدمة الربنامج ،اخلطوات
التعليمية ،والنواحي الفنية والأخطاء ال�شائعة
للمهارات ،وبع�ض التمرينات ،واالختبارات
البدنية واملهارية ،وبع�ض الرتجمات للغة
الأ�شارة ملحق رقم (.)16
 قام الباحث بعمل فيديو مك�سر (،)Video Mixerومونتاج للفيديو امل�صور ،وكذلك �إدخال
الرتجمة الكاملة للمحتوى باللغة الإجنليزية،
و�إ�ضافة امل�ؤثرات الإ�ضافية مثل الن�صو�ص
واخلطوط والإ�شارات الالفته لالنتباه ،وال�صور
التو�ضيحية ،وعمل مقدمة الربنامج كامل ًة مع
املو�سيقى املرافقة ،و�إدخال العبارات عليها من
خالل برنامج خا�ص وهو (Sony Vegas Pro 9.0
.)Patch
 قام الباحث بتجميع معلومات �إ�ضافية (Extra )Dataللربنامج التعليمي من مواقع متعدده
وخمت�صة يف لعبة كرة ال�سلة ،حيث مت �إدخال
جميع حمتويات الربنامح يف برنامج واحد
( )Shock Wave Flash Objectليظهر القر�ص
( )CDب�صورته النهائية بربنامج كامل
متخ�ص�ص لتعليم املهارات الأ�سا�سية يف لعبة
كرة ال�سلة ومرتجم �إىل ثالث لغات (اللغة
العربية واللغة الإجنليزية ولغة الإ�شارة) وله
حقوق طبع حمفوظة و�سي�سجل يف دائرة املكتبة
الوطنية كم�ؤلف ،و�سيكون له رقم مت�سل�سل
حتت ا�ســم وعـنــوان( :كرة ال�سلة للجميع
 )Basketball 4 All /وم�ؤلف ،حيث يحتوي
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الربنامج على ملفات خمتلفة ومتنوعة مثل:
 .1ملفات ( )PDF Fileعن تاريخ لعبة كرة ال�سلة،
وقانون كرة ال�سلة الدويل وامليني با�سكت،
وا�ستمارات الت�سجيل الدولية ،ومعلومات عن
مهارات كرة ال�سلة ،والربنامج التعليمي،
وعددها ( )12ملف ًا.
� .2صور فنية وتعليمية ثابتة ومتحركة(& Images
 )Multimediaعن مهارات كرة ال�سلة املتنوعة،
وعن الإطاالت الع�ضلية ،وعددها ()867
�صورة.
 .3فيديو ( )Videosتعليمي للمهارات الأ�سا�سية،
وتو�ضيح الأخطاء ال�شائعة وتدريبات و�إر�شادات
م�ساعدة و�إ�ضافية للمهارات وللعبة كرة ال�سلة
ب�شكل عام وعددها ( )315فيديو.
 .4متارين وتدريبات وخطط متنوعة وجلميع
مهارات كرة ال�سلة والأو�ضاع الدفاعية
والهجومية والت�شكيالت املختلفة على �شكل
( ،)Flash Playersوعددها( )526ملف.
 .5ملف ( )Animationكاريكاتريي ُم�ؤدي املهارات
الأ�سا�سية للعبة كرة ال�سلة مع ال�شرح
التو�ضيحي الكتابي للمهارات وباللغتني العربية
والإجنليزية ،وعددها ( )39ملف ًا.
 .6برنامج �إ�ضايف لإن�شاء وعمل وعر�ض خطط كرة
ال�سلة (.)Basketball laybook v009 Jes
� .7ألعاب فيديو عن كرة ال�سلة للأطفال
( ،)Basketball Gamesمت تنزيلها من املوقع
( )www.oy1games.comبامتداده الآتي :
(Bestial Basket games online to play free

 )Basketball game.mhtوعددها ( )26لعبة.
 مت كتابة الربنامج التعليمي ب�صورته الأولية،والذي يحتوي على ( )18وحدة تعليمية،
كل وحدة حتتوي على ثالثة �أجزاء (اجلزء
التمهيدي الذي يت�ضمن الإحماء العام واخلا�ص
ومتارين الإطالة الع�ضلية �أو لعبة �صغرية،
واجلزء الرئي�س والذي يت�ضمن الن�شاط

103

التعليمي والن�شاط التطبيقي للمهارة ،واجلزء
اخلتامي والذي يت�ضمن متارين التهدئة �أو
لعبة �صغرية) ،ومبدة زمنية ( )90دقيقة؛
�أي ما يعادل ح�صتني درا�سيتني املقررتني من
قبل وزارة الرتبية والتعليم للمرحلة الدرا�سية
(الأ�سا�سية الدنيا) لأفراد الدرا�سة ،ومن ثم مت
عر�ضه هو والربنامج املحو�سب على جمموعة
من املحكمني اخلرباء واملخت�صني يف جمال
املناهج وطرق التدري�س ،والتدريب الريا�ضي
وتدريب كرة ال�سلة ب�شكل خا�ص ،وذوي
االخت�صا�ص باحلاالت اخلا�صة والريا�ضة
املعدلة ،وكذلك خرباء يف جمال �إنتاج
الربجميات التعليمية وتكنولوجيا احلا�سوب،
ملحق ( )4 ،5لتحديد مدى مالءمة الربنامج
التعليمي املحو�سب املقرتح والكتابي ،ومدى
حتقيق هذا الربنامج للأهداف املرجوة منه،
وكذلك حتكيم اال�ستبانة اخلا�صة لالختبارات
البدنية واملهارية املقرتحة ،وا�ستبانة ت�سجيل
البيانات لأفراد الدرا�سة.
 وبعد الأخذ ب�آراء اخلرباء واملخت�صني مت كتابةالربنامج التعليمي ب�صورته النهائية ملحق رقم
( .)1وكذلك ا�ستبانة الت�سجيل لالختبارات
البدنية واملهارية لأفراد الدرا�سة ب�صورته
النهائية.
�صدق الأداة وثباتها:
�صدق املحتوى :مت �إيجاد �صدق املحتوى
للربنامج التعليمي املحو�سب والكتابي املقرتح،
حيث مت عر�ضه على جمموعة من املحكمني
من حملة درجة الدكتوراه واخلرباء و�أ�صحاب
االخت�صا�ص يف املناهج و�أ�ساليب التدري�س،
وتدريب كرة ال�سلة ،واملخت�صني باحلاالت اخلا�صة،
وكذلك املتخ�ص�صني يف علم وتكنولوجيا احلا�سوب
والربجمية ،والبالغ عددهم ( )27حمكم ًا ،ملحق
رقم ( .)5ومت الأخذ باالقرتاحات والتعديالت
التي �أجمع عليها املحكمون واخلرباء ،حيث ح�صل
على ن�سبة �صدق عالية و�صلت �إىل(  )% 88.45من
خالل العالمة التقييمية التي مت و�ضعها.
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ثبات الأداة :مت �إيجاد معامل الثبات لالختبارات
البدنية واملهارية من خالل تطبيق االختبار و�إعادة
التطبيق ( )Test Re-testبفارق زمني مدته �أ�سبوع
واحد فقط ،على عينة ا�ستطالعية من جمتمع

الدرا�سة ومن خارج العينة قوامها ( )8طلبة،
واجلدول ( )3يبني معامل االرتباط بني التطبيقني
الأول والثاين لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة.

جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية و ِق َيمة معامل االرتباط بني التطبيقني الأول والثاين
لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة
التطبيق الثاين
التطبيق الأول
املتو�سط االنحراف �أ�صغر ِق َيمة �أـكرب ِق َيمة

االختبارات املهارية

وحدة
القيا�س

مهارة الت�صويب من الثبات

درجة

0.56

مهارة الت�صويبة ال�سلمية

درجة

0.25

0.46

اختبار الرمية احلرة

بالنقاط

0.75

0.46

0.63

اختبار الت�صويب اجلانبي

بالنقاط

0.63

0.52

0.56

0.50

اختبار الت�صويب من �أ�سفل ال�سلة بالنقاط والزمن

1.63

0.92

1.50

0.76

0.928

بالنقاط والزمن

0.50

0.53

0.56

0.62

0.965

اختبار الت�صويب ال�سلمي

معامل
االرتباط

م�ستوى
الداللة

0.50

0.69

0.46

0.728

*0.041

0.31

0.46

0.926

*0.001

0.52

0.745

*0.034

0.940

*0.001
*0.001
*0.000

ِق َيمة معامل االرتباط اجلدولية عند م�ستوى (0.422= )0.05 ≤ α

يبني اجلدول ( )3قيم املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،و ِق َيمة معامل االرتباط
بني التطبيقني الأول والثاين الختبارات القدرات
املهارية .وبا�ستعرا�ض ِق َيم معامالت االرتباط
جند �أنها انح�صرت بني ال ِق َيمة ( )0.728الختبار
الت�صويب من الثبات ،وال ِق َيمة ( )0.965الختبار
الت�صويب ال�سلمي ،وتدرجت باقي ِق َيم معامالت
االرتباط بني هاتني ال ِق َيمتني ،وتعترب جميع هذه
ال ِقيم عن ثبات االختبارات املهارية بدرجة عالية.
�إجراء الدرا�سة:
قام الباحث ب�إجراءات املرحلة الأولية للدرا�سة
على النحو الآتي:
•احل�صول على الكتب الر�سمية وتقدمي
اال�ستدعاءات الإدارية.
•ت�صميم الربنامج التعليمي املحو�سب والكتابي
ب�صورته النهائية.

•الدرا�سة اال�ستطالعية :قام الباحث ب�إجراء
الدرا�سة اال�ستطالعية يف الفرتة الواقعة
بتاريخ 2011/2/27-20م على عينة مكونة
(�صم) ،من
من ( )8طلبة معاقني �سمعي ًا ُ
نف�س �أفراد جمتمع الدرا�سة بعد �أخذ املوافقة
من ذويهم والتي ُت�سمى بـ (عينة التقنني)،
ومت ا�ستبعادهم من عينة الدرا�سة الأ�صلية،
حيث كان التطبيق بواقع ( )3وحدات تعليمية،
وهدفت الدرا�سة اال�ستطالعية �إىل:
 التعرف �إىل مدى مالءمة املخترب وامللعبلإجراء الدرا�سة.
 التعرف �إىل مدى �إمكانية عر�ض املعلومات علىجهاز العر�ض يف املخترب و�صالحية �أجهزة
احلا�سوب اخلا�صة للطلبة.
 تدريب الفريق امل�ساعد ،على كيفية �إجراءاالختبارات وكيفية ت�سجيل البيانات ،ملحق
رقم (.)6
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 التعرف �إىل �أهم املعوقات التي قد تواجه الباحثوامل�ساعدين يف تنفيذ الربنامج والوحدات
التعليمية.
 التعرف �إىل مدى مالءمة الربجمية امل�ستخدمةمن حيث و�ضوح ال�صورة واملعلومات ،ولغة
الإ�شارة ،واخلطوط ،والإ�شارات ،والعر�ض
ب�شكل عام ،ومدى �سهولة ا�ستخدام الربجمية
من قبل الطلبة.
 التدريب على التحكم وال�ضبط وااللتزام بوقتالربجمية والوحدة التعليمية ككل.
 مدى مالءمة بع�ض التمارين والتدريبات يفالربنامج التعليمي املقرتحة لأفراد الدرا�سة.
 التعرف �إىل مدى �صالحية الأدوات والأجهزةامل�ستخدمة والت�أكد من عوامل الأمن وال�سالمة.
 التعرف �إىل الرتتيب الأمثل لأداء االختباراتالبدنية واملهارية والتعرف �إىل �أن�سب وقت
ومكان لإجرائها.
 الت�أكد من منا�سبة ا�ستمارة ت�سجيل البياناتامل�ستخدمة يف االختبارات.
 توفري ن�سخ احتياطية للربنامج التعليمي املحو�سبمن خالل ن�سخ (�أقرا�ص  CDاحتياطية).

املرحلة الإجرائية الثانية:

القيا�س القبلي :مت �إجراء القيا�س القبلي
البدين للمجموعتني :التجريبية وال�ضابطة
يف الأ�سبوع الأول من قبل الباحث والفريق
امل�ساعد له ،حيث مت احت�ساب متو�سط املحاوالت
لبع�ض االختبارات لأفراد املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية� .أما بالن�سبة لإجراء القيا�س القبلي
املهاري للمجموعتني :التجريبية وال�ضابطة فكان
يف الأ�سبوع الأول نف�سه من قبل حمكمي الأداء
املهاري ،ملحق رقم (.)8

تطبيق الربنامج:

 مت ا�ستخدام الطريقة اجلزئية – الكلية يف تعليماملهارات الأ�سا�سية يف لعبة كرة ال�سلة لأفراد
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
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 مت تعليم املجموعة التجريبية با�ستخدامالربنامج التعليمي املحو�سب (التدري�س
با�ستخدام احلا�سوب)� ،أما املجموعة ال�ضابطة
فقد ا�ستخدمت الطريقة االعتيادية يف التعليم
(�شرح النواحي الفنية �أداء منوذج من قبل
املدر�س �أو �أحد الطلبة وبلغة الإ�شارة) ،يف
تعليم مهارات كرة ال�سلة ،وا�ستخدمت نف�س
حمتوى الربنامج التعليمي (غري املحو�سب).
 مت ا�ستخدام الربنامج التعليمي املحو�سبامل�ص َّمم من قبل الباحث ،والذي يحتوي على
�صفحات متعددة تعمل من خالل برنامج
( )Flash Playerيف القر�ص (� ،)CDضمن
برنامج واحد يحتوى على جميع املعلومات
(ال�صور ،وفيديو التدريبات) لكل مهارة على
حده ،وذلك با�ستخدام جهاز حا�سوب لكل
طالب ،وجهاز عر�ض املعلومات ()Data Show
يف خمترب احلا�سوب بجانب ملعب كرة ال�سلة
لأفراد املجموعة التجريبية خالل الوحدات
التعليمية.
 مت تدري�س مهارات كرة ال�سلة لأفراد املجموعتنيالتجريبية وال�ضابطة ،من قبل الباحث
وم�ساعديه.
 عر�ض الوحدات التعليمية املحو�سبة ،وذلكب�شرح النواحي الفنية للمهارات املختلفة
وعر�ض مناذج ثابتة ومتحركة من خالل
الربجمية على هذه املهارات ،وت�صحيح �أخطاء
الطلبة قبل االنتقال �إىل اجلانب التطبيقي
ومب�ساعدة الفريق امل�ساعد للباحث لتكملة
الوحدة التعليمية.
 قيام الباحث والفريق امل�ساعد له بتدري�ساملجموعة ال�ضابطة وبنف�س املفردات لكن
با�ستخدام الربنامج التعليمي غري املحو�سب.
 بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج ،مت �إجراءاالختبارات البعدية على اجلانبني املهاري
والبدين ،من قبل نف�س املحكمني وامل�ساعدين.
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القيا�س البعدي:

طريقة تقييم �أداء مهارات كرة ال�سلة:

مت احت�ساب درجة الأداء ملهارات كرة ال�سلة
التي مت تعليمها من خالل االعتماد على مدى
تطبيق الطالب للنواحي الفنية ،والقانونية للمهارة
ب�شكل �صحيح ،حيث مت احت�ساب درجة كل مهارة
من ( )5درجات مراعي ًا بذلك تق�سيم املهارة �إىل
�أجزاء رئي�سة وهي كالتايل :
اجلزء التمهيدي :ويو�ضح اال�ستعداد للحركة،
�أي وقفة اال�ستعداد للحركة والبدء ب�أداء احلركة،
وله ( )1درجة واحدة.
اجلزء الرئي�س :ويتمثل يف �أداء اجلزء الرئي�س
للحركة ب�شكل �صحيح وان�سيابي ،وله درجتان.
اجلزء اخلتامي :والذي يكون فيه االنتهاء من
�أداء احلركة وااللتزام باجلانب القانوين ،وله
درجتان.
متغريات الدرا�سة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات التالية:
املتغري امل�ستقل :الربنامج التعليمي املحو�سب

املقرتح (الهايربميديا).
املتغري التابع :الدرجات املتح�صلة من التقييم
الأدائي للمهارات واختبارات القدرة املهارية
(مهارات الت�صويب الأ�سا�سية يف كرة ال�سلة)
عر�ض النتائج ومناق�شتها:
عر�ض ومناق�شة نتائج الفر�ضية الأوىل " :ال
توجد فروق دالة �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة
( )0.05 ≤ αبني القيا�سني القبلي والبعدي
للمهارات الأ�سا�سية للت�صويب يف كرة ال�سلة لدى
الطلبة املعاقني �سمعي ًا (ال�صم) قيد الدرا�سة
ول�صالح القيا�س البعدي تعزى للربنامج التعليمي
(الهايربميديا)".
وللتحقق من هذه الفر�ضية مت احت�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية وقيمة
"ت" بني القيا�سني القبلي والبعدي لالختبارات
املهارية لأفراد املجموعة التجريبية ،وكذلك
لأفراد املجموعة ال�ضابطة ،و�أي�ض ًا مقارنة نتائج
املجموعتني مع ًا ،كما �أ�شارت نتائج اجلداول رقم
(.)6 ،5 ،4

جدول ()4
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة "ت" وداللة الفروق ينب القيا�سني القبلي والبعدي
لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة لدى �أفراد املجموعة التجريبية
املتغريات املهارية
مهارة الت�صويب من الثبات
مهارة الت�صويبة ال�سلمية
اختبار الرمية احلرة
اختبار الت�صويب اجلانبي
اختبار الت�صويب من �أ�سفل ال�سلة
اختبار الت�صويب ال�سلمي

القيا�س
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

وحدة القيا�س املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
درجة
درجة
بالنقاط
بالنقاط
بالنقاط
بالنقاط

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2.20 = )0.05 ≤ α

1.00
4.08
0.00
3.83
1.00
3.67
1.08
3.42
2.33
9.25
0.17
5.75

0.00
0.36
0.00
0.49
0.00
0.49
0.29
0.63
1.61
2.14
0.39
1.42

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

29.76

*0.000

26.97

*0.000

18.76

*0.000

13.13

*0.000

20.57

*0.000

14.02

*0.000
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ت�شري نتائج اجلدول ( )4قيم املتو�سط
احل�سابي ،واالنحراف املعياري ،وقيمة “ت”
املح�سوبة بني القيا�سني القبلي والبعدي
لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة لدى �أفراد
املجموعة التجريبية ،وت�شري قيم م�ستوى الداللة
املح�سوبة والبالغة ( )0.000الختبارات الت�صويب
من الثبات ،والختبار الت�صويبة ال�سلمية ،والختبار

الرمية احلرة ،والختبار الت�صويب اجلانبي،
والختبار الت�صويب من �أ�سفل ال�سلة ،والختبار
الت�صويب ال�سلمي� ،إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني القيا�سني القبلي والبعدي يف هذه
االختبارات؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى الداللة كانت
�أقل من القيمة  ،0.05حيث كانت الداللة ل�صالح
القيا�س البعدي يف هذه االختبارات.

جدول ()5
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت وداللة الفروق ينب القيا�سني القبلي والبعدي
لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة
املتغريات املهارية
مهارة الت�صويب من الثبات
مهارة الت�صويبة ال�سلمية
اختبار الرمية احلرة
اختبار الت�صويب اجلانبي
اختبار الت�صويب من �أ�سفل
ال�سلة
اختبار الت�صويب ال�سلمي

القيا�س
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

وحدة القيا�س املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
0.00
1.00
درجة
0.58
3.54
0.00
0.00
درجة
0.75
3.29
0.14
1.04
بالنقاط
0.52
3.00
0.00
1.00
بالنقاط
0.50
2.75
0.78
1.67
بالنقاط
1.21
6.00
0.00
0.00
بالنقاط
1.92
3.67

قيمة ت

م�ستوى الداللة

15.12

*0.000

15.15

*0.000

11.65

*0.000

12.12

*0.000

13.98

*0.000

6.60

*0.000

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2.20 = )0.05 ≤ α

يبني اجلدول ( )5قيم املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،وقيمة ت املح�سوبة بني
القيا�سني القبلي والبعدي لالختبارات املهارية قيد
الدرا�سة لدى �أفراد املجموعة ال�ضابطة .وت�شري
قيم م�ستوى الداللة املح�سوبة والبالغة ()0.000
الختبارات الت�صويب من الثبات ،والختبار
الت�صويبة ال�سلمية ،والختبار الرمية احلرة،
والختبار الت�صويب اجلانبي ،والختبار الت�صويب
من �أ�سفل ال�سلة ،والختبار الت�صويب ال�سلمي� ،إىل
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني القيا�سني
القبلي والبعدي يف هذه االختبارات؛ وذلك لأن
قيمة م�ستوى الداللة كانت �أقل من القيمة ،0.05
حيث كانت الداللة ل�صالح القيا�س البعدي يف هذه

االختبارات.
وبالنظر �إىل نتائج اجلدولني ال�سابقني يرى
الباحث �أن هذه النتائج جاءت ب�شكل منطقي
ومتوقع لكال املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
لأكرث من جانب؛ وال�سبب يف ذلك يعود �إىل طبيعة
�أفراد عينة الدرا�سة املنتقاة ،حيث �إن �أفراد
الدرا�سة هم من فئة طلبة املدار�س غري املمار�سني
للعبة كرة ال�سلة ب�شكل ر�سمي مع �أحد الأندية �أو
الفرق املدر�سية ،و�إن كانت هنالك ممار�سة فتكون
بطريقة عفوي ٍة ع�شوائية ،ومن خالل التقليد
فقط� ،أي �أنهم لي�سوا العبي كرة �سلة ،والدليل
على ذلك تكاف�ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف االختبارات املهارية للقيا�س القبلي ،حيث �إن
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اجلدول رقم ( )3يو�ضح ذلك ،من خالل قيم
م�ستوى الداللة لأفراد املجموعتني يف القيا�س
القبلي والتي تظهر تدين امل�ستوى الأدائي للمهارات
الأ�سا�سية ،ولكال املجموعتني ،عدا عن ذلك �أن
هدف الدرا�سة جاء ليدر�س الأثر الذي حققه
الربنامج التعليمي على هذه الفئة غري املمار�سة
ب�شكل ر�سمي ،وقيا�س مدى فاعلية
للعبة كرة ال�سلة ٍ
الربنامج على تعليم اجلانب املهاري لأفراد عينة
الدرا�سة ولكال املجموعتني.

تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة
كل من �أبو عيد ( ،)2000واملحاميد (،)2007
وخطاطبة ( ،)2006وال�شعالن ( ،)2006و�شاهني
( ،)2004والعقاد ( ،)2003وماكا�سكو (Makasci,
 ،)2000بعدم وجود معرفة �أو ممار�سة م�سبقة لدى
�أفرادها للريا�ضة قيد الدرا�سة .بينما اختلفت
نتيجة هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة كل من امليتمي
( ،)2009وجرب ( ،)2006وال�شلول (،)2005
والداغ�ستاين ( ،)2000وعبداهلل (.)1995

جدول ()6
املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت وداللة الفروق ينب املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف االختبارات املهارية قيد الدرا�سة للقيا�س البعدي
املتغريات املهارية
مهارة الت�صويب من
الثبات
مهارة الت�صويبة ال�سلمية
اختبار الرمية احلرة
اختبار الت�صويب اجلانبي
اختبار الت�صويب من
�أ�سفل ال�سلة
اختبار الت�صويب ال�سلمي

املجموعة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة

وحدة القيا�س
درجة
درجة
بالنقاط
بالنقاط
بالنقاط
بالنقاط

املتو�سط احل�سابي
4.08
3.54
3.83
3.29
3.67
3.00
3.42
2.75
9.25
6.00
5.75
3.67

االنحراف املعياري
0.36
0.58
0.49
0.75
0.49
0.52
0.63
0.50
2.14
1.21
1.42
1.92

قيمة ت

م�ستوى الداللة

2.74

*0.012

2.08

*0.049

3.21

*0.004

2.86

*0.009

4.58

*0.000

3.01

*0.006

قيمة ت اجلدولية عند م�ستوى (2.07 = )0.05 ≤ α

ت�شري نتائج اجلدول (� )6إىل قيم املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري وقيمة ت املح�سوبة بني
املجموعتني لالختبارات املهارية يف القيا�س البعدي
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني
يف هذه االختبارات؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى الداللة
كانت �أقل من القيمة  ،0.05حيث كانت الدرا�سة
ل�صالح املجموعة التجريبية يف هذه االختبارات.
ويعزو الباحث هذا التقدم للربنامج املحو�سب
�إىل الأثر الإيجابي الذي �أحدثه وبداللة �إح�صائية
يف تعلم املهارات الأ�سا�سية يف كرة ال�سلة� ،إذ جاء

الربنامج التعليمي املحو�سب مبا يحتويه من تدرج يف
�شرح اخلطوات التعليمية ،واجلوانب الفنية ،وحتليل
وجتزئة للمهارات الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إىل الأداء
النموذجي ،ودخول امل�ؤثرات والإ�شارات التو�ضيحية،
وال�صور الثابتة واملتحركة ،وال�شخ�صيات
الكاريكاتريية ،عدا عن تو�ضيح الأخطاء ال�شائعة عند
الأداء ،واملرتجمة �أي�ض ًا بلغة الإ�شارة ،ليعطي هذا
الربنامج املحو�سب نتائج �إيجابية �سريعة وملمو�سة
يف تعلُّم واكت�ساب مهارات كرة ال�سلة قيد الدرا�سة،
مما زاد يف حفظ املعلومة املعرو�ضة ب�شكل م�شوق،
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وزاد �إمكانية الت�صور الذهني للأداء ،وتخزين
املعلومات يف مراكز الذاكرة بالدماغ ب�شكل �أكرب.
وبالتايل كان �أداء املهارات ب�أ�سلوب تكنيكي �أف�ضل،
قلل من ا�ستخدام جمموعات ع�ضلية �أكرب ،فتم
اخت�صار اجلهد للطالب ،وبالتايل حت�سن الأداء
املهاري له .وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج
درا�سة كل من ح�سني والعقاد ( )2003وعبداهلل
( )1995يف حتقيق نتائج �أف�ضل يف الأداء املهاري
لدى العبي كرة ال�سلة النا�شئني والالعبني ال�صم،
ول�صالح املجموعة التجريبية التي ا�ستخدمت
الربنامج التعليمي املحو�سب.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الربنامج املحو�سب
ُيجرب املتعلم على �أال يكون �سلبي ًا يف املواقف
التعليمية ،فهي جتعله يتفاعل مع املادة التعليمية من
خالل الربجميات املقدمة �إليه ،مما ي�ساعده على
ا�ستثارة حوا�سه ،وزيادة دافعيتة نحو التعلم ،وهذا
ي�ؤدي �إىل حتقيق �أهداف الدر�س ،وزيادة فاعلية
عملية التدري�س ،واخت�صار الزمن ،وتوفري للجهد.
وذلك ما �أ�شار �إليه كل من (هولي�سينجر)1998،
و(فتح الباب )1995،و(ال�سايح ،)1955 ،وهذا
بحد ذاته م�ؤ�شر �إيجابي ُي َت َوقع �أن ي�ؤثر ت�أثري ًا
�إيجابي ًا يف �أداء الطلبة يف النواحي املهارية والبدنية
ب�شكل �أكرب و�أف�ضل .وقد اتفقت هذه النتائج مع
درا�سة ال�شعالن ( )2006التي تو�صلت �إىل �أن
ا�ستخدام الربنامج الذي يعتمد على برجمية
تعليمية حمو�سبة مدرو�سة ومقننة يعمل على خلق
اجتاهات �ضرورية لدى املتعلمني ت�سمح لهم باملرور
يف خمتلف املواقف التعليمية املتنوعة ،بهدف
اكت�ساب املعلومات واملهارات ،و�إمكانية َت َع ُلمِ ها
ب�شكل �أف�ضل و�أر�سخ يف العقل .ويتفق �أي�ض ًا مع
ٍ
درا�سة كل من عبداملالكي وعبدالكرمي (.)2006
وهذا يتفق �أي�ض ًا مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة املحاميد
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( )2007يف �أن ا�ستخدام الربنامج املحو�سب
لل�صور والأفالم التو�ضيحية بهدف �إعطاء الطالب
ت�صور ًا حركي ًا م�سبق ًا للأداء قبل تنفيذه ي�سمح
للطالب بفهم احلركة نظري ًا ،ومن ثم تطبيقها
بال�شكل ال�صحيح للتقليل من �أخطاء الأداء ،وهذا
ما �أو�صى به الدليمي ( )1999وال�شعالن ()2006
ب�أن ا�ستخدام احلا�سوب يف التعليم يزيد من قدرات
الطلبة على تعلم املهارات احلركية نتيجة للتغذية
الراجعة الفورية ،التي تتيح للمتعلم االنتقال من
خطوة �إىل خطوة ح�سب قدراته ورغبته ،وهذا
ي�ؤدي �إىل عدم ال�شعور بامللل والو�صول �إىل �أف�ضل
م�ستوى.
كل من
وكذلك اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع ٍ
�أبوعيد ( )2009واخلطاطبة ( )2006وجرب
( )2006وال�شلول ( )2005والقواقزه ()2004
و�أثريتن ( )Atherton, 2004و�شاهني (،)2004
وحم�سن ( )Mohnsen, 2001ومكا�سكي (Makasci,
 )2000والداغ�ستاين ( )2000يف �أن للربامج
التعليمية التي ت�ستخدم احلا�سوب يف التعليم نتائج
�أف�ضل من الربامج االعتيادية على �أفراد عينة
الدرا�سة �سوا ًء لل�صم �أو �أقرانهم غري املعاقني.
كل من
بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتائج ٍ
درا�سة (  )Alhayek, 2003و()Antoniou et al, 2000
و( )Adams, 2000والتي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق
بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف بع�ض
املهارات .ومن حيث النتائج للربامج املحو�سبة
واالعتيادية ،فيعزو الباحث ذلك �إىل االختالف يف
طبيعة �أفراد الدرا�سة ،وامل�ستوى الأدائي لأفرادها،
وكذلك اختالف املراحل العمرية لهم ،ونوع
الربامج امل�ستخدمة لأفراد العينة يف الدرا�سات،
وال�شكل رقم ( )1يو�ضح نتائج االختبارات املهارية
للمجموعتني يف القيا�س البعدي:
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�شكل ()1
املتو�سطات احل�سابية
لالختبارات املهارية
ملهارات الت�صويب
للمجموعتني التجريبية
وال�ضابطة
الداللة الإح�صائية ( ،)0,05 ≤ αلالختبارات
وللت�أكد من هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام معامل
املهارية قيد الدرا�سة لأفراد املجموعة التجريبية
�أنكوفا والذي ُي�س ّمى بتحليل التغاير الأحادي
ً
وحتديدا ملتغري اجلن�س ،واجلدول رقم ( )7يو�ضح
امل�شرتك ()One Way ANCOVA؛ ملعرفة ما �إذا
كان هناك ُ
ذلك.
فروق ذاتَ دالل ٍة �إح�صائي ٍة عند م�ستوى
جدول ()7
نتائج حتليل التغاير الأحادي امل�شرتك لالختبارات املهارية قيد الدرا�سة لدى �أفراد املجموعة
التجريبية تبعاً ملتغري اجلن�س
الإختبارات املهارية
مهارة
الت�صويب من الثبات
مهارة
الت�صويبة ال�سلمية
اختبار
الرمية احلرة
اختبار
الت�صويب اجلانبي
اختبار الت�صويب
من �أ�سفل ال�سلة
اختبار
الت�صويب ال�سلمي

م�صدر التباين جمموع الدرجات درجات احلرية متو�سط املربعات
.
0
0.00
القبلي
0.08
1
0.08
اجلن�س
0.13
10
1.33
اخلط�أ
11
1.42
الكلي
.
0
0.00
القبلي
0.08
1
0.08
اجلن�س
0.26
10
2.58
اخلط�أ
11
2.67
الكلي
.
0
0.00
القبلي
1.33
1
1.33
اجلن�س
0.13
10
1.33
اخلط�أ
11
2.67
الكلي
0.08
1
0.08
القبلي
1.04
1
1.04
اجلن�س
0.33
9
3.01
اخلط�أ
11
4.42
الكلي
29.79
1
29.79
القبلي
4.15
1
4.15
اجلن�س
1.15
9
10.38
اخلط�أ
11
50.25
الكلي
1.35
1
1.35
القبلي
2.08
1
2.08
اجلن�س
2.09
9
18.82
اخلط�أ
11
22.25
الكلي

قيمة ف اجلدولية عند م�ستوى (5.12 = )0.05 ≤ α

قيمة ف
.
0.63

م�ستوى الداللة
.
0.448

.
0.32

.
0.583

.
10.00

.
*0.010

0.22
3.10

0.647
0.112

25.82
3.60

0.001
0.090

0.65
1.00

0.442
0.344
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يظهر اجلدول ( )7عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث يف االختبارات
املهارية يف القيا�س البعدي؛ وذلك لأن قيمة م�ستوى
الداللة كانت �أكرب من القيمة .0.05
ويعزو الباحث ذلك �إىل �أن الطلبة الذكور
والإناث يف املجموعة التجريبية قد تعر�ضوا لنف�س
حمتوى الربنامج التعليمي املحو�سب واالعتيادي،
وكذلك �إىل نف�س املدة الزمنية وم�ستوى التدريبات
وتنوعها �أثناء التطبيق .ويف�سر الباحث ذلك �أي�ض ًا
لطبيعة مرحلة النمو التي مير بها كال اجلن�سني،
حيث �إن كليهما يف هذه املرحلة �أو الفئة العمرية
يطلق عليه (مرحلة املراهقة املبكرة) كما �أ�شارت
�إليها زهران ( )2006ب�أنها متتد من ()14 -11
عام ًا ،وكذلك مع ما �أ�شار �إليه ال�شحات ()2008
والهنداوي ( )2001والزعبي ( )2001هذه املرحلة
متتد من ( )14 -12عام ًا ،ويت�شابه كال اجلن�سني
يف هذه املرحلة العمرية يف كثري من خ�صائ�ص
النمو البدين من حيث ظهور تغريات ج�سمية
معينة ،ويبد�أ الن�ضج اجلن�سي لديهما ،وتظهر
اخل�صائ�ص النف�سحركية من خالل االهتمام
بالأن�شطة التناف�سية ،والتح�سن امللحوظ بالتوافق
الع�صبي الع�ضلي ،وزمن ردة الفعل للجن�سني.
وبالإ�شارة �إىل اجلدول رقم ( )4ال�سابق،
والذي يثبت �صحة ما تو�صلت �إليه نتائج درا�سة
الباحث من تكاف�ؤ �أفراد عينة الدرا�سة من حيث
متغريي الطول والوزن ولكال املجموعتني.
�أما الرمياوي ( )2003في�شري �إىل �أن علماء
علم نف�س ال ُّنمو يطلقون على الذكور والإناث يف
هذه الفئة العمرية ا�سم (مرحلة املراهقة الأوىل
�أو املبكرة)؛ مما يعني ت�شابه وتقارب كال اجلن�سني
يف خ�صائ�ص النمو يف هذه املرحلة.
كل
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج ٍ
من خملوف ( )2011وكار () Carr ,2002
وكاتلني (  )kattleen, 2005واحلايك ( )2004و�أبو
الك�شك ( )2003والرفاعي ( )2003من حيث
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
اجلن�س.
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كل
بينما تعار�ضت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج ٍ
من احلايك و�أديب (  )٢٠٠٦واحلايك (Alhayek,
 ،)2003بوجود فروق دالة اح�صائي ًا بني الذكور
والإناث .ويعزو الباحث ذلك �إىل اختالف طبيعة
عينة الدرا�سة ،واختالف امل�ستوى الأدائي بني
�أفراد عينة الدرا�سة ،واملرحلة العمرية ،ونوع
الربامج امل�ستخدمة.
اال�ستنتاجات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة التي مت عر�ضها
ومناق�شتها ا�ستنتج الباحث ما يلي:
 .1الهايربميديا والربامج املحو�سبة تزيد من فر�ص
(ال�صم)،
التعلم لدى الطلبة املعاقني �سمعي ًا ُ
وحت�سن من �أدائهم للمهارة؛ وا�ستيعابها ب�شكل
�أف�ضل وممتع.
 .2هناك �أثر �إيجابي وا�ضح ال�ستخدام الهايربميديا
يف تنمية مهارات الت�صويب الأ�سا�سية يف
(ال�صم)،
كرة ال�سلة للطلبة املعاقني �سمعي ًا ُ
ولكال اجلن�سني مع ًا.
 .3ا�ستخدام الهايربميديا يف تعليم منهاج مهارات
الت�صويب يف كرة ال�سلة �ساعد على تعلم �أداء
املهارات؛ وذلك ب�سبب حت�سن وتطور ال�صور
الذهنية التي متت م�شاهدتها بنماذج �أداء
�صحيحة م�صورة باحلا�سوب.
 .4ا�ستخدام الهايربميديا واحلا�سوب يزيد من
تركيز واهتمام الطلبة لتلقيهم املعلومات خالل
وقت الوحدة التعليمية ،وبالتايل زادت رغبتهم
بالأداء ال�صحيح لهذه املهارات.
 .5ا�ستخدام الهايربميديا واحلا�سوب يف التدري�س
�ساعد على ا�ستغالل وا�ستثمار الوقت ب�شكل
�أف�ضل؛ حيث �إن العر�ض امل�ستمر للمهارة �ساعد
الطلبة على مالحظة وم�شاهدة تفا�صيل الأداء.
التو�صيات:
يف �ضوء اال�ستنتاجات ال�سابقة يو�صي الباحث
مبا يلي:
 .1ا�ستخدام الهايربميديا �أو الربنامج التعليمي
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املحو�سب على طلبة املدار�س احلكومية
(ال�صم)
واخلا�صة ،وملدار�س املعاقني �سمعي ًا ُ
وغري املعاقني.
 .2تعميم نتائج الدرا�سة على وزارة الرتبية
والتعليم ،وتزويد معلمي الرتبية الريا�ضية
بالربنامج املحو�سب وبالهايربميديا لبحث
�إمكانية اعتماده كدليل تعليمي ملعلمي الرتبية
الريا�ضية �أو كمنهاج حمو�سب.
 .3تعميم نتائج الدرا�سة على اللجنة الرباملبية
الأردنية ،واالحتاد الأردين لكرة ال�سلة؛ وذلك
لبحث �إمكانية عمل دورات تدريبية خا�صة
للمدربني واملعلمني لتدريب هذه الفئة من

الطلبة ،واعتماده كدليل تعليمي وتدريبي
لديهم.
 .4اعتماد الهايربميديا والربنامج املحو�سب يف
تدري�س مادة كرة ال�سلة للطلبة املعاقني �سمعي ًا
(ال�صم) يف كليات الرتبية الريا�ضية يف
ُ
اجلامعات الأردنية ،والعمل على حو�سبة مناهج
وم�ساقات �أخرى لهم.
� .5ضرورة التو�سع بعمل درا�سات م�شابهه ومقارنة
ما بني هذه الفئة من الطلبة و�أقرانهم غري
املعاقني ملعرفة �أثر الربنامج عليهم ،وعمل
برامج ودرا�سات لألعاب �أخرى ،وعلى �شريح ٍة
�أكرب.
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. دار الفكر للن�شر والتوزيع: عمان،احلاجات اخلا�صة
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