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أثر التعلم المدمج باالتصال الرقمي في الهجوم السريع والمهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب
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تاريخ االستالم2022/08/08:

أ.د سامر يوسف متعب
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المستخلص
ان مشكلة البحث تكمن في ان عملية تعلم اداء مراحل الهجوم السريع والمهارات التحكيمية من المواضيع المهمة
في كرة اليد وباألخص لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثالثة وهي من المهام الصعبة التي يعاني منها
الطلبة حيث تتضمن تمرينات خططية بعمل جماعي في اغلبها والتي تحتاج الى جوانب معرفية وعملية عميقة كي يستطيع
الطالب أدائها بشكل مقبول.
وشملت اهداف البحث التعرف على أثر التعلم المدمج باتصال الرقمي في الهجوم السريع بكرة اليد ،وكذلك التعرف
على أثر التعلم المدمج باستخدام االتصال الرقمي في أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب.
اما فرضيات البحث تضمنت ان للتعلم المدمج باالتصال الرقمي تأثير ايجابي في تشكيالت الهجوم السريع بكرة اليد.
وكذلك للتعلم المدمج باالتصال الرقمي تأثير ايجابي في أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب.
أستخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية والضابطة) ذات االختبار القبلي والبعدي.
اما عينة البحث فتكونت من مجموعة من طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة بابل للعام
الدراسي .2021-2020
تم تنفيذ استراتيجية التعلم المدمج على افراد المجموعة التجريبية والتي تضمنت جزئين األول االلكتروني بواسطة
االتصال الرقمي من خالل المنصات التعليمية ( )classroomوبرنامج ( )meetومن خالل ذلك تم توصيل المادة النظرية،
والثاني الصفي والذي تضمن الوحدات التعليمية العملية في الملعب.
وبعد اجراء االختبارات البعدية تم تحليل البيانات والتوصل الى مجموعة من االستنتاجات والتي كانت أهمها االتي:
ان للتعلم المدمج باالتصال الرقمي له تأثير فعال في تطوير الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد للطالب .وكذلك للتعلم
المدمج باتصال الرقمي له فاعلية كبيرة في تطوير أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب.
الكلمات المفتاحية  :التعلم المدمج ،كرة اليد.
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Abstract
The problem of the research lies in the process of learning to perform the stages of fast
break and refereeing skills is one of the important topics in handball, especially for students of
the college of Physical Education and Sports Sciences, third stage. It is one of the difficult tasks
that students suffer from, as it includes planning exercises with group work in most of them,
which requires deep cognitive and practical aspects so that the student can acceptably perform
them.
The aims of the research included identifying the effect of blended learning with digital
communication on the fast break handball, as well as identifying the effect of blended learning
using digital communication in the performance of students’ handball refereeing skills.
As for the hypotheses of the research, it includes that blended learning with digital
communication had a positive effect on the formations of the fast break handball. As well as a
positive effect of blended learning with digital communication on the performance of the
refereeing skills of handball for students.
The researchers used the experimental research by designing two equal groups
(experimental and control) with a pre and post-test. The research sample, it consists of a group
of third-year students in the College of Physical Education and Sports Sciences - Babylon
University for the academic year 2020-2021.
The blended learning strategy was implemented on the members of the experimental group,
which includes two parts; the first is the electronically via digital communication through the
educational platforms (classroom) and the (meet) program, through which the theoretical
material was delivered, and the second part is in the class, which included practical learning
units in the court.
After conducting the post-tests, the data was analyzed and a set of conclusions were reached,
and these are the most important ones: Blended learning with digital communication has an
effective effect on the development of the individual and grouping fast break in handball for
students. As well, blended learning with digital connection has great effectiveness in
developing the performance of refereeing skills in handball for students.

Keywords: blended learning, handball.

:المقدمة-1
COVID- بالنظر للظروف التي يمر بها العالم بأسره نتيجة تفشي األوبئة واالمراض المعدية (كوباء
 والمسمى بكورونا) التي فتكت بآالف االرواح من البشر فقد اصبحنا ملزمين بتنفيذ تعليماتnineteen
التباعد االجتماعي الذي فرض على العالم بأسره كواقع جديد غير مسار العالم والكثير من القطاعات
ً  لذا أصبح من الصعب اليوم التخلي عن التكنولوجيا بشك ٍل عام نظرا، الحيوية ومن وأهمها قطاع التعليم
حيث تتنافس المؤسسات التّعليمية, ت وفوائد لإلنسان على كافة األصعدة ومنها التّعليم
ِ لما تقّدمه من تسهيال
 لذا فقد. فيما بينها على استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومواكبة التطور الحاصل في هذا عصر
،ظهر التّعليم اإللكتروني وهو شكل من أشكال التّعليم الذي اضاف وسائل وتقنيات حديثة الى التعليم التقليدي
ونظرا ً لعدم تلبية التّعلّيم اإللكتروني جميع االحتياجات لدى المعلّمين والمتعلمين واتّهام التّعليم اإللكتروني
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss3/114
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بالتّسبب بال ّ
شعور بالوحدة والعزلة ،لذا ظهر التّعليم المدمج(  )Blended Learningالذي يستخدم
التكنلوجيا الحديثة عبر االنترنيت باإلضافة للتعليم الصفي من اجل تكامل وتحسين العملية التعليمية  ,وتمثل
هذه الطريقة تغيراَ كبيرا عن االسلوب التقليدي في التعليم وتحويل بيئات التعليم الى بيئات تفاعلية بين
الطالب والمعلم والمادة الدراسية ،وألستراتيجية التعلم المتمازج لما لها اهمية في اضفاء بعض المتعة
والرغبة في التعلم ألي مادة علمية .فمن الضروري ادخال االستراتيجات الحديثة في التعليم لمواكبة تطور
العصر ،وأن إستخدام تكنولوجيا التعليم يعد ركنا أساسيا من أركان العملية التربوية وال يمكن األستغناء
عنها ،ويعد ظهور البرامج التفاعلية بالحاسوب كمنافس قوي في تعلم المهارات التحكيمية لدى المتعلمين
 ،وذلك من خالل استثارة حواسه وزيادة دافعتيه وتوضيح األجزاء الصعبة من المهارة.
درس في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة تحتوي
وتعد لعبة كرة اليد من االلعاب الرياضية التي ت ُ ً
على مفردات تخص مراحل الهجوم السريع والمهارات التحكيمية التي يجب على الطلبة اتقانها في المرحلة
الثالثة لكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة ،وتزخر بالمهارات والخطط والتي تحتاج الى متطلبات بدنية
وخططية لتطبيقها.
ان مشكلة البحث تكمن في ان عملية تعلم اداء مراحل الهجوم السريع والمهارات التحكيمية من
المواضيع المهمة في كرة اليد وباألخص لدى طلبة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة المرحلة الثالثة
وهي من المهام الصعبة التي يعاني منها الطلبة حيث تتضمن تمرينات خططية بعمل جماعي في اغلبها
والتي تحتاج الى جوانب معرفية وعملية عميقة كي يستطيع الطالب أدائها بشكل مقبول  ،اما فيما يخص
مهارات التحكيم فيعاني الطلبة من ضعف كبير في ادائها العتمادها على دقة ادراك المواقف الحركية اآلنية
في المباراة مع الحاجه الى خبرات كبيرة في كرة اليد وهذا يتطلب امكانيات كبيرة من ناحية الجهد والوقت.
لذا يرى الباحثان تفعيل التعليم المدمج باستعمال منصات االتصال الرقمي ليصبح أكثر فاعلية وتأثيرا
وتكامال لدى الطالب في هذه الفترة الحرجة.
وشملت اهداف البحث التعرف على أثر التعلم المدمج باتصال الرقمي في الهجوم السريع بكرة اليد،
وكذلك التعرف على أثر التعلم المدمج باستخدام االتصال الرقمي في أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد
للطالب.
اما فرضيات البحث تضمنت ان للتعلم المدمج باالتصال الرقمي تأثير ايجابي في تشكيالت الهجوم
السريع بكرة اليد .وكذلك للتعلم المدمج باالتصال الرقمي تأثير ايجابي في أداء المهارات التحكيمية بكرة
اليد للطالب.
-2منهج البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-2منهج البحث :أستخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين (التجريبية
والضابطة) ذات االختبار القبلي والبعدي.
 2-2مجتمع وعينة البحث :حدد مجتمع البحث بطالب المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية – جامعة
بابل للعام الدراسي  2021-2020والبالغ عددهم ( )170طالبا اما عينة البحث
تكونت من ( ) 19طالبا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من شعبة (ب) موزعون على مجموعتين
مجموعة تجريبية وعددها( )10ومجموعة ضابطة عددها(.)9
جدول رقم ( )1يبين التكافؤ والتجانس
االختبارات
الهجوم السريع الفردي
الهجوم الجماعي السريع
(2ضد) 1
الهجوم الجماعي السريع
(3ضد) 2

3

نوع الداللة

وحدة
القياس

قيمة F
Leven

مستوى
الداللة

قيمة ()t
المحسوبة

مستوى
الداللة

درجة
درجة

3.003
0. 032

0.101
0.860

0.311
0.041

0.760
0.976

غير معنوي
غير معنوي

درجة

0.355

0.559

0.158

0.876

غير معنوي
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الهجوم الجماعي السريع
(4ضد) 3

درجة

0.638

0.435

1.497

0.153

غير معنوي

قيمة ) )tمعنوية عند درجة حرية  17ومستوى دالله ≤ 0,05
 3-2تجانس وتكافؤ المجموعتين :لغرض التحقق من تجانس المجموعتين وتكافؤهما قام الباحثان بتحليل
بيانات القياس القبلي أحصائيا واستخراج معنوية الفروق الختبار (  ) Fليفين ) ) leven testلغرض التحقق
من التجانس بين المجموعتين وكذلك استخراج معنوية الفروق الختبار (  ) tللعينات المستقلة لغرض
التحقق من التكافؤ وكما هو مبين في الجدول (  ،) 2التي ظهرت فيه قيمة مستوى الداللة أكبر من ( 0,05
) ولجميع االختبارات وهذا يدل على تجانس وتكافؤ المجموعتين والجدول رقم ( )1يبين التكافؤ والتجانس
بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة.
 4-2اختبارات تشكيالت الهجوم السريع في كرة اليد:
أوالَ :اختبار تشكيل الهجوم السريع الفردي
ثانياَ :اختبار تشكيل الهجوم السريع الجماعي ( 2ضد )1
ثالثاً :اختبار الهجوم السريع الجماعي (3ضد)2
رابعاً :اختبار تشكيل الهجوم السريع الجماعي (4ضد )3
 5-2المهارات التحكيمية وأختباراها:
تم تحديد المهارات التحكيمية وأختبارها لطالب المرحلة الثالثة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
 /جامعة بابل ,من خالل االعتماد على دراسة (عالء احسان علي) والتي من خاللها تم تحديد أغلب المهارات
التحكيمية  ,وتم أضافة فقرة جديدة للمقياس من قبل الباحث تمثل (القدرة على اتخاذ القرار) وكما موضح
في الشكل (.)1
شكل ( )1يوضح أستمارة تقيم االداء التحكيمي للطالب بكرة اليد.

حيثثث يقثثوم الطثثالب باللعثثب فثثريقين ولمثثدة  15دقيقثثة ويثثؤدي طالبثثان التحكثثيم (كحكثثم سثثاحة
وحكثثثم المرمثثثى) وتثثثم تصثثثوير الطثثثالب المحكمثثثين وبعثثثد ذلثثثك عثثثرض التصثثثوير علثثثى الخبثثثراء
ألعطاهم الدرجات حسب االستمارة اعاله.
 6-2تنفيذ استراتيجية التعلم المدمج:
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بما ان التعلم المدمج يتكون من قسمين رئيسيين هما  -:التعلم االلكتروني والتعلم الصفي (الدرس العملي)
لذا قام الباحث بتوفير متطلبات كل جزء بشكل جيد وأثراءه بما يحتاج لغرض وصول المعرفة الى جميع
الطالب.
اوالً  -:القسم االول التعلم االلكتروني-:
 -1أستخدم برنامج ( )Classroomالمقرر من قبل رئاسة جامعة بابل ومن خالل هذا البرنامج تم
نشر المادة النظرية لتشكيالت الهجوم السريع والفردي والجماعي وكذلك المتطلبات الخاصة
بالمهارات التحكيمية على هيئة ملفات(  )wordالى الطلبة .
 -2أستخدام برنامج ( )meetللتواصل مع الطالب وجها لوجه وبشكل متزامن مع برنامج
( )Classroomلغرض شرح وتوضيح تشكيالت الهجوم السريع والمهارات التحكيمية وكذلك
عرض مقاطع الفيديو والمخططات لغرض الوصول الى ادق التفاصيل وأجراء المناقشات بين
االستاذ والطلبة وكذلك االجابة على جميع أسئلة الطلبة .
 -3تم نشر مخططات توضيحية توضح تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي ملحق( )1وصور
توضيحية نموذجية لكل حركات الحكام وأشاراتهم في التحكيم بكرة اليد مع وضع تفسير لكل حركة
من الحركات مع كل صورة .
 -4ثانيا :التعلم الصفي (الدرس العملي في الملعب)
في هذا القسم تم تنفيذ  8وحدات تعليمية عملية في الملعب وتضمنت الوحدة التعليمية ثالثة أقسام هي
( -:القسم التحضيري ) ( )10دقائق والقسم الرئيسي الذي يتكون من جزئين الجزء التعليمي( )15دقيقة,
والجزء التطبيقي الذي يستمر ( ) 60دقيقة الذي يحتوي على أداء تمرينات خططية ( )30دقيقة وأداء
تحكيمي للطالب( )30دقيقة واخيرا القسم الختامي( )5دقائق ،حيث تم شرح وعرض وتوضيح تشكيالت
الهجوم السريع الفردي والجماعي والمهارات التحكيمية من خالل الجزء التعليمي والتوضيح بالنماذج الحية
والعرض على شاشة كبيرة داخل الملعب ,وتم تطبيق تمرينات خططية لتعلم االداء النموذجي للتشكيالت
الهجوم السريع الفردي والجماعي من خالل (الجزء التطبيقي) ( )30دقيقة ،وكذلك تم تخصيص باقي الوقت
منه ( )15دقيقة للعب على شكل فريقين لتطبيق هذه التشكيالت وأداء التحكيم من قبل الطالب .
 7-2االختبارات القبلية:
تم اجراء االختبارات القبلية لعينة البحث الختبارات تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي في
يومي الثالثاء واألربعاء  2021/ 5 /26- 25في القاعة ألعاب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة
بابل.
 8-2التجربة الرئيسية :تضمنت التجربة الرئيسة على قسمين:
أوال-القسم االلكتروني:
وتضمن هذا القسم على ( )8وحدات الكترونية تعليمية تضمنت الدخول اليها من خالل أجهزة الهاتف
النقال او اجهزة الكومبيوتر الى منصة برنامج ( )Classroomوبرنامج ) (meetوالتي احتوت المواد
النظرية التي تم ذكرها سابقا ً والتي تعني بتشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي والمهارات التحكيمية
وإشارات الحكام وقانون.
ثانيا َ-القسم العملي (الدرس الصفي) :تم تنفيذ الدرس العملي (الصفي) داخل الملعب بواقع ( )8وحدات
تعليمية عملية ( للمجموعة التجريبية ) أي بواقع وحدتين في االسبوع لمدة شهر من  2021/5/ 27ولغاية
 2012 / 6 / 23وحسب الجدول المقر من الكلية ،ففي الجزء التعليمي يقوم أستاذ المادة بشرح وتوضيح
تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي وعرضها بواسطة مقاطع فيديو توضيحية داخل الملعب من
خالل شاشة عرض كبيرة الذي يتضمن نفس موضوعة القسم االلكتروني (النظري) الذي كان يسبق الوحدة
التعليمية من خالل استاذ المادة وفق استراتيجية التعلم المدمج ،اما الجزء التطبيقي من القسم الرئيسي والذي
يتكون من (اداء تمرينات خططية)(،ولعب فريقين واداء التحكيم من قبل الطالب ،في حين إبقاء المجموعة
الضابطة على المنهج المقرر من قبل الكلية ( التعلم المدمج ) ايضا وفق اسلوب وطريقة المدرس المتبعة
في الدرس.
 9-2االختبارات البعدية:
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أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث الختبارات أشكال الهجوم السريع الفردي والهجوم السرع
الجماعي والمهارات التحكيمية في يومي االحد والثالثاء  2021/ 6 /29-27في القاعة العاب كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة  /جامعة بابل مع مراعات الظروف نفسها التي جرت بها االختبارات القبلية.
 10-2الوسائل االحصائية:
تم تحليل بيانات البحث باستخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  spssلغرض الوصول الى
النتائج واستخدمت الوسائل االتية:
(الوسط الحسابي -االنحراف المعياري -اختبار ( )tللعينات المرتبطة -اختبار ( )tللعينات المستقلة-
اختبار ليفين -معامل االلتواء)
-4عرض وتحليل نتائج البحث ومناقشتها:
لغرض التحقق من فروض البحث قام الباحثان بتحليل البيانات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث
التجريبية والضابطة احصائيا ً باستخدام اختبار ( )tللعينات المترابطة وكما مبين في الجدولين()4( )3
والشكلين ( )2و(.)3
جدول ( )3يبين معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في تشكيالت الهجوم
السريع الفردي والجماعي
بعدي
قبلي
قيمة ) (tمستوى نوع
االختبارات
المحسوبة الداللة الداللة
ع
س
ع
س
َ
َ
تشكيل الهجوم السريع
الفردي

9,90

0,73

11,60

0,84

7,96

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (2ضد)1

17,90

0,56

22,10

1,37

10,80

0.00

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (3ضد)2
تشكيل الهجوم الجماعي 3,03 51,90 1,98 43,20
السريع (4ضد)3
قيمة ( )tالمحسوبة معنوية عند درجة حرية 17و مستوى دالله ≤ 0,05

6,30

0.00

معنوي

10,64

0,00

معنوي

29,90

6

2,60

36,10

1,66

0.00

معنوي
معنوي
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شكل ( )3يوضح الفروق بين االوساط للمجموعة التجريبية
جدول ( )4يبين معنوية الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في لتشكيالت الهجوم
السريع الفردي والجماعي
المعالم

بعدي

قبلي

اإلحصائية
االختبارات
تشكيل الهجوم السريع
الفردي

س
َ

ع

س
َ

ع

9,70

0,94

10,33

0,86

تشكيل الهجوم الجماعي
السريع (2ضد) 1

17,80

0,63

20,33

2,00

قيمة ) (tمستوى نوع
المحسوبة الداللة الداللة
2,29
3,27

تشكيل الهجوم الجماعي
3,76 1,23 34,55 3,05 30,00
السريع (3ضد) 2
تشكيل الهجوم الجماعي
5,69 0,70 45,00 1,63 42,00
السريع (4ضد) 3
قيمة ( )tالمحسوبة معنوية عند درجة حرية 17و مستوى دالله ≤ 0,05

7

0,05
0,01
0,00
0,00

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
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شكل( )4يوضح الفروق بين االوساط للمجموعة الضابطة
ومن خالل تحليل الجدولين ( )3و ( )4تبين أن جميع قيم ( )tلكل التشكيالت هي قيم معنوية الن مستوى
الداللة أقل من ( )0.05ولكال مجموعتي البحث.
ويعزو الباحثان هذه النتائج الى االتي:
-1
-2
-3
-4

التعلم المدمج لكال المجموعتين ولكن بأساليب مختلفة فالمجموعة التجريبية تناولت الوحدات بهذه
االستراتيجية وحسب ما تم وضعه من قبل الباحثان ،أما الضابطة فتناولت المادة الدراسية
باستراتيجية التعلم المدمج وفق ما متبع في الكلية.
عدد الوحدات التعليمية كان كافيا ً في التأثير لتحقيق الفروق المعنوية لكال المجموعتين بأداء()8
وحدات تعليمية توزعت حسب تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي.
كفاءة أستاذ المادة الذي كان يدرس كال المجموعتين ويضيف خبراته الشخصية في الكيفية التعليمية
التي يعرض فيها المادة العلمية سواء النظرية منها او العلمية.
طبيعة وكفاءة التغذية الراجعة المقدمة من قبل أستاذ المادة في عملية التصحيح والوسائل الفاعلة
والمستخدمة بذلك سواء في المادة العلمية أو النظرية.

و لغرض التحقق من فرضا البحث ،تم إيجاد معنوية الفروق في القياس البعدي بين نتائج مجموعتي
البحث (الضابطة والتجريبية) باستخدام اختبار ( )tللعينات المستقلة والجدول ( )5والشكل البياني ( )5يبينان
ذلك.
جدول( )5يبين معنوية الفروق في االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث.
بعدي ضابطة
ع
س
0.86 10.33
2.00 20.33

بعدي تجريبية
االختبارات
ع
س
تشكيل الهجوم السريع الفردي 0.84 11.60
تشكيل الهجوم الجماعي 1.37 22.10
السريع (2ضد)1
تشكيل الهجوم الجماعي 1.23 34.55 1.66 36.10
السريع (3ضد)2
تشكيل الهجوم الجماعي 0.70 45.00 3.03 51.90
السريع (4ضد)3
5.29 62.55 4.39 80.80
المهارات التحكيمية

8

قيمة ( )tمستوى نوع
المحسوبة الداللة الداللة
 0.00معنوي
3.2
 0.03 2.26معنوي
2.27

0.03

معنوي

6.64

0.00

معنوي

8.20

0.00

معنوي
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شكل ( )5يوضح الفرق بين االوساط في القياس البعدي لمجموعتي البحث
ومن خالل تحليل الجدول ( )5تبين ان جميع قيم اختبار ( )tهي معنوية الن مستوى الداللة أقل من
( )0,05لكل المتغيرات ولصالح المجموعة التجريبية.
ويعزو الباحثان النتائج في القياس البعدي الى االتي:
 -1استخدام استراتيجية التعلم المدمج بأسلوب الباحثان الذي تضمن تعلما ً إلكترونيا ً وتعلما ً صفيا ً
وباستخدام وسائل خاصة أدت الى تفعيل عملية التعلم بشكل أكبر عما كان مع المجموعة الضابطة
التي تناولت التعلم المدمج بنفس االستراتيجية ولكن باألسلوب المتبع من قبل الكلية.
 -2استخدام برنامج ( )Classroomلغرض ايصال المادة النظرية على صيغة ( )wordو( ) pdf
وكذلك الصور والروابط االليكترونية الخاصة بمفردات المادة الدراسية او موضوع البحث والذي
تضمن الشرح الوافي لتشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي ومهارات التحكيم  ,والصور
التوضيحية والمخططات وكذلك يتضمن  ,ومقاطع الفيديو المحلية والعالمية التي تساعد الطالب
في مشاهدة العب النموذجي والتشكيالت داخل الملعب وكذلك يساعد الطالب على معرفة تحركات
الحكام داخل الملعب وكيفية اتخاذ االماكن المناسبة ,واالشارات التحكيمية التي يوم بها الحكام اثناء
اللعب مما يساعد الطالب على التشويق واالثارة استخدام أكثر من حاسة في تعلم المادة المطلوبة.
 -3اجراء المحاضرات االليكترونية المباشرة مع الطلبة باستخدام برنامج ( )meetللتواصل مع
الطالب وجها لوجه وأجراء المناقشات بين االستاذ والطلبة وكذلك االجابة على جميع اسئلتهم
لتفسير وتوضيح تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي والمهارات التحكيمية والوصول الى
ادق التفاصيل في المادة المطلوبة.
 -4استخدام التعلم االليكتروني أثناء الوحدات التعليمية في الملعب وذلك من خالل تخصيص ()15
دقيقة من زمن كل وحدة تعليمية مع وسائل للعرض.
 -5استخدام التمرينات الخططية الخاصة بتطوير تشكيالت الهجوم السريع الجماعي والفردي والتي
تطبق من خاللها الطلبة النماذج الخططية التي تم شرحها وتوضيحها من خالل التعلم االليكتروني
وكذلك من خالل اللعب فريقين اثناء الوحدات الصفية في ساحة اللعب لتطبيق تشكيالت مراحل
الهجوم وكذلك المهارات التحكيمية.
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 1-4االستنتاجات:
في ضوء نتائج البحث توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:
 -1التعلم المدمج باالتصال الرقمي له تأثير فعال في تطوير الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد
للطالب.
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 -2للتعلم المدمج باتصال الرقمي له فاعلية كبيرة في تطوير أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب.
 -3أن استخدام االتصال الرقمي سهل عملية نقل المعلومات والبيانات التي تخص التعلم الكتروني بشكل
فاعل وذو مرونة عالية في التعامل.
 -4أن استخدام المنصات العلمية ( )classroomوبرامج االتصال العلمي( )meetلها تأثير فاعل في
ايصال المادة العلمية للطلبة.
 2-4التوصيات:
بنا ًء على نتائج البحث يوصي الباحثان بما يلي :
-1
-2
-3
-4

استخدام التعلم المدمج باالتصال الرقمي لتطوير الهجوم السريع الفردي والجماعي بكرة اليد للطالب.
استخدام التعلم المدمج باالتصال الرقمي لتطوير أداء المهارات التحكيمية بكرة اليد للطالب.
استخدام الروابط االليكترونية ضمن االتصال الرقمي ومن مختلف األجهزة التي يفضلها الطالب االثارة
الحماس والتشويق لدى الطلبة في الحصول على المعلومات.
استخدام المنصات التعليمية وبرامج االتصال كبرنامج ( )classroomوبرامج االتصال
العلمي( )meetفي التعلم المدمج واإلليكتروني.
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) يمثل مخططات توضيحية توضح تشكيالت الهجوم السريع الفردي والجماعي1(الملحق
:❖ مخططات الهجوم الفردي
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-: ) من الجانبين1ضد2( ❖ مخطط تشكيل الهجوم السريع الجماعي

:) من الجانبين2ضد3( ❖ مخطط تشكيل الهجوم السريع الجماعي
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:) من الجانبين3 ضد4( ❖ مخطط تشكيل الهجوم السريع الجماعي
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