
  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-132- 
 

تأثري مترينات مهارية وفق تقنية )االنفوكرافيك( يف تعلم مهارة االرسال 
 بالكرة الطائرة للطالب

 

   dr.hasanainnaji@gmail.com أ.م.د حسنين ناجي حسين

 walaaalbaddry@gmail.com والء جبار عبد مصلح

 جامعة ديالى/  كلية التربية االساسية

 مهارة االرسالك، كلمات المفتاحية: تمرينات مهارية، تقنية االنفوكرافي

Key words: skill exercises, infographic techniques 

 91/7/0202 تاريخ استالم البحث :

DOI:10.23813/FA/84/10 

FA-2020012-84P-298 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص البحث

استهدفت الدراسة الحالية التعرف على تأثير تمرينات مهارية وفق تقنية         

 اعتمد الباحثانوقد )االنفوكرافيك( في تعلم مهارة االرسال بالكرة الطائرة للطالب 

قسمت عن طريق حيث ذات المجموعتين التجريبية والضابطة  المنهج التجريبي

القرعة من طالب المرحلة الثانية لجامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 مثلت المجموعة التجريبية شعبة )أ(مكونين من شعبتين  طالبا  ( 02والبالغ عددهم )

لتعلم مهارة االرسال  تقنية االنفوكرافيك التمرينات المهارية وفقاستخدمت والتي 

مثلت المجموعة  )ب( ةوشعب ا  طالب (02والبالغ عددها )المواجه من االعلى التنس 

 (02ها )والبالغ عددة بالطريقة المعتادة يلمهارا استخدمت التمريناتوالتي الضابطة 

البعدي للمجموعة التجريبية في االختبار  واضحنتائج البحث تطور  واظهرت طالبا  

وفق تقنية  نتيجة استخدام التمرينات المهاريةمن المجموعة الضابطة  اكثر

 .االنفوكرافيك
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The effect of skill exercises according to (infographic) 

technique in learning the skill of sending volleyball to 

students 
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Abstract: 

     The current study aimed to identify the effect of skill 

exercises according to (infographic) technique in learning the 

skill of volleyball for students. The two researchers adopted the 

experimental approach with two experimental and control 

groups, as it was divided by lot from students of the second 

stage of Diyala University College of Physical Education and 

Sports Sciences of (60) Two students, consisting of two 

divisions, Division (A) represented the experimental group, 

which used skill exercises according to the infographic 

technique to learn the skill of upper-facing tennis, which 

numbered (30) students, and Division (B) represented the 

control group, which used skill exercises in the usual way of 

(30) students The results of the research showed a clear 

development of the experimental group in the post test  More 

than the control group, as a result of using skill exercises 

according to the infographic technique. 

 

 .التعريف بالبحث:9

 :البحث واهميته المقدمة – 9

سزززارعة الواحزززدة تلزززوا االخزززر  تميزززات الزززدول المتقدمزززة فزززي االنجزززا ات المت        

لجميززززع الممارسززززات الرياضززززية لحضززززه ضززززهور التكنولوجيززززا مززززن خززززالل التطززززور 

الملمززززززوق والتقززززززدم الكبيززززززرة والواضززززززح الزززززز ي جززززززا  نتيجززززززة البحززززززث الحثيززززززث 

والدراسزززات المسزززتمرة للوقزززول بأقوزززر الطزززرت واسزززلم السزززب  لتحقيزززق االهزززداف 

 .ت نحو النجا التي يطمح لها الباحثين لكي توبح نقطة االنطال

حيزززث تعزززد لعبزززة الكزززرة الطزززائرة واحزززدة مزززن أهزززم ا لعزززاب الجماهيريزززة كونهزززا        

لعبزززززة لهزززززا شزززززعبية كبيزززززرة فزززززي اهلززززز  دول العزززززالم   اذ يمارسزززززها كلتزززززا الجنسزززززين 

ومختلزززززم االعمزززززار  ا قزززززحا  مزززززنهم والمعزززززاقين  وتعتبزززززر الرياضزززززة الجماعيزززززة 

ادائهززززا  الخززززاا بهزززا مززززن حيززززث مهاراتهزززا وطريقززززة الطززززابعالشزززعبية التززززي أخززز ت 

وقزززد اخززز ت انتشزززار واسزززع فزززي دول العزززالم   فضزززال  عزززن التحزززول  وطبيعزززة القزززانون
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المبهزززر مزززن لعبزززة ترفيهيزززة ولقضزززا  وقزززت الفزززراط بلزززى لعبزززة أولمبيزززة تتطلززز  أعلزززى 

 .درجات ا دا  الفني والحركي ولخططي والتربوي

ثزززة التزززي نتجزززت مزززن تفاعززز  كززز  المجزززاالت اهزززم البي زززات التعليميزززة الحدي احزززد مزززن

المعلوماتيزززة السزززابقة نحزززو بمزززا يسزززمى بتقنيزززة االنفوكرافيزززك  القابلزززة لالسزززتخدامات 

المتعزززددة ودورهزززا البزززار  فزززي توقزززي  المعرفزززة المعلوماتيزززة بشزززك  مرئزززي علزززى 

شزززززك  فيزززززديو الززززز ي تتزززززوفر فيزززززه العديزززززد مزززززن المميزززززاات الوزززززورية والوزززززوتية 

ؤثرات واالرقزززززام التزززززي تسزززززهم فزززززي اختوزززززار هززززز   واالشزززززكال والنوزززززوا والمززززز

تعمززز  علزززى اوثزززارة والتشزززويق النتقزززا  مثيزززر بوزززري مزززن بزززين عزززدد المعلومزززات و

ويسزززه  اسزززتقبالها مزززن قبززز  المتلقزززي  مزززن المثيزززرات البوزززريمة ا خزززر  مزززن حولنزززا

 .لما تخاطبه حواق مختلفة للمتعلم وبقا  اثرها وقتا اطول

اعزززززداد تمرينزززززات مهاريزززززة وفزززززق تقنيزززززة فزززززي ومزززززن هنزززززا تزززززأتي اهميزززززة البحزززززث 

ومعرفزززة تأثيرهزززا فزززي تعلزززم مهزززارة االرسزززال المواجزززه مزززن االعلزززى  االنفوكرافيزززك

بزززالكرة الطززائرة لطزززالب المرحلززة الثانيزززة جامعززة ديزززالى كليززة التربيزززة البدنيزززة  التززنس

 المهارة.مراح  من تأثير تعلم  له   المرحلة وما وعلوم الرياضة

 

 مشكلة البحث: 9-0

تقنيززززة االنفوكرافيززززك لهززززا دور كبيززززر وبززززار  فززززي المجززززال التعليمززززي علززززى ان        

ومززززن خززززالل السززززرعة فززززي تناقزززز  المعلومززززات فززززي والمحلززززي المسززززتو  العززززالمي 

مواقزززع التواقززز  والمواقززززع االلكترونيزززة وعززززدم اسزززتخدام تقنيززززة االنفوكرافيزززك مززززن 

اسزززززتخدام تقنيزززززة  انلززززز ا ارتزززززأ  الباحثززززز قبززززز  المختوزززززين فزززززي المجزززززال التعليمزززززي

لازززى عمليزززة الزززتعلم  ماالنفوكرافيزززك  بيمان زززا مزززنه ا المتييزززر فرزززي التزززأثير عا بفاعليزززة هاززز ا

لمسزززتو  التعليمزززي فزززي كونهزززا مزززن التقنيزززات الحديثزززة التزززي لزززم يزززتم طرحهزززا علزززى ا

االساسززززية بززززالكرة الطززززائرة وايوززززال المعلومززززات بشززززك  مختوززززر  تعلززززم المهززززار 

الرسزززال المواجزززه مزززن لمهزززارة ا لحركيزززة المهمزززةوسزززريع والتركيزززا علزززى االجزززاا  ا

والوقزززول بلزززى تحقيزززق نتزززائج افضززز  مزززن خزززالل  بزززالكرة الطزززائرة االعلزززى التزززنس 

 ه   التقنية .    

 

 هدفا البحث: 9-3

اعزززداد تمرينزززات مهاريزززة وفزززق تقنيزززة االنفوكرافيزززك فزززي تعلزززم مهزززارة االرسزززال  .1

 .للطالب الطائرة بالكرة

تعلزززم التعزززرف علزززى تزززأثير التمرينزززات المهاريزززة وفزززق تقنيزززة االنفوكرافيزززك فزززي  .2

          مهارة االرسال بالكرة الطائرة للطالب.
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 فرضا البحث: 9-4

وجززززززود فززززززروت ذات داللززززززة بحوززززززائية بززززززين االختبززززززار القبلززززززي والبعززززززدي  .1

ولوزززززالح  للمجموعزززززة التجريبيزززززة فزززززي تعلزززززم مهزززززارة االرسزززززال بزززززالكرة الطزززززائرة

 .االختبار البعدي

جمزززززوعتين وجزززززود فزززززروت ذات داللزززززة احوزززززائية بزززززين االختبزززززار البعزززززدي للم .2

ولوزززززالح  بزززززالكرة الطزززززائرةالتجريبيزززززة والضزززززابطة فزززززي تعلزززززم مهزززززارة االرسزززززال 

 االختبار البعدي.

 

 مجاالت البحث: 9-5

                                                  عينة من طالب المرحلة الثانية جامعة ديالى كلية التربية  المجال البشري: 9-5-9

                             وعلوم الرياضة.البدنية 

     ( 00/0/0202) ولياية(  02/20/0222) من المدة المجال الزماني: 9-5-0

الشهيد ولهان للعبة الُكرة الطائرة فري كلية التربية قاعة  المجال المكاني: 9-5-3

 البدنية وعلوم الرياضة .

 

 (Infographicاالنفوكرافيك ): تعريف المصطلحات 9-6

"فن تحوي  البيانات والمعلومات والمفاهيم المعقدة الى قور ورسوم وعرف     

المعلومات يمكن فهمها واستيعابها بوضو  وتشويق  وه ا االسلوب يتميا بعرض 

 .(222: 0222شلتوت )المعقدة والوعبة بطريقة سلسة وسهلة وواضحة"

"على أنه توزور للبيانزات أو ا فكزار التزي تحزاول نقز  المعلومزات  ويعرف ايضا        

المعقززززززززدة بلززززززززى الجمهززززززززور بطريقززززززززة يمكززززززززن اسززززززززتهالكها بسززززززززرعة وفهمهززززززززا 

  (Smiciklas,2012:p3)بسهولة

تقنيززة فنيززة يززتم مززن خاللهززا  هززو عمليززة"إلنفوكرافيززك ل للبززاحثينتعريززم اجرائززي       

يمززي يتكززون مززن اشززكال وخطززوط تحويزز  المحتززو  النوززي المعلومززاتي الززى فيززديو تعل

التشززويق ومززؤثرات قززوتية عززن طريززق بززرامج خاقززة لتضززفي االبززدا  ونوززوا و

                                          .                    "والجمالية للدرق مما يعا  قدرة التركيا واالستيعاب للطال 

 

 الدراسات النظرية:-0

 التمرينات المهارية: 0-9

لكزز  مززن  تعززرف التمرينززات بأنهززا "كزز  تعلززم منززت م يكززون هدفززه التقززدم السززريع        

الناحيزززززززززززة الجسزززززززززززمية والعقليزززززززززززة و يزززززززززززادة الزززززززززززتعلم الحركزززززززززززي التكنيكزززززززززززي 

 .(02:0220قالح )"لإلنسان

والتمرينات هي "االسلوب ال ي يهدف الى وقول الالع  الى القدر الكافي         

من المهارات الحركية مما يساعد على تطوير مستوا  في اللعبة او الفعالية التي 

 .(21:0220شحاتة ")يمارسها

ادا  او انجا  او واج  معين بوورة متكررة ليرض اكتساب المهارة "وهي         

 .(222:0220قبر  )"بوورة تامة
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 (Infographic) مفهوم االنفوكرافيك 0-0

يشير بشك  عام الى االنفوكرافيك "هو تحوي  المعلومات والبيانات المعقدة الى      

رسوم موورة يسه  على من يراها استيعابها بوضو  وتشويق دون الحاجة الى 

من المرس  النووا مما يوفر تواق  بوري فعال بين ك   قرا ة الكثير من

 (21:0221عبد الباسط  )والمستقب "

مجموعة تواميم رسومية توضيحية تجمع بين المعلومات والبيانزات  "هو وعرف     

ا    . (Krum,2014,p6)في تنسيق لكي تخبرنا قوة كاملة" والنووا والوور مع 

 انواع االنفوكرافيك: 0-3

 0222)شزززززلتوت ( و7:0221فزززززق كززززز  من)عيزززززد ومحمزززززد والزززززدخني وقزززززد ات     

 ( في تقسيم االنفوكرافك حس  طريقة العرض والشك  والهدف.020:

ينقسم االنفوكرافيك الى ثالثة انواع:
  
 

 أوالً: انواع من حيث طريقة العرض:

 أ.االنفوكرافيك الثابت:

هزززززو توزززززميمات ثابتزززززة يختزززززار محتواهزززززا الموزززززمم أو الجهزززززة التزززززي تخرجهزززززا      

 وتكززززون معلومززززات عززززن موضززززو  معززززين فززززي شززززك  قززززور ورسززززومات يسززززه  

فهمهزززا  ولهزززا عديزززد مزززن االشزززكالأ كالمطبوعزززة   بأشزززك  توزززميمات تنشزززر علزززى 

 قفحات االنترنت.

 وهو نوعان:ب.االنفوكرافيك المتحرك: 

 ه إنفوكرافيك(:تصوير فيديو عادي)بداخل-2

عند بعداد ه ا النو  يكت  له سيناريو بخراجي يراعزي تنزاول معلومزات وبيانزات       

توضيحية سوف ت هر بالفيزديو متحركزة لإلظهزار بعزح الحقزائق والمفزاهيم فزي أثنزا  

عرض الفيديو بنسخته النهائية على المشاهد  وهو من االنزوا  التزي تحتزال الزى ببزدا  

رال الفيديو من :) مخرل . موور. ممثز . مزونتير. )مسزج  قزوت( العاملين على بخ

 .مومم الكرافيك (.

 (: تصميم انفوكرافيك متحرك)موشن كرافيك-0

هو توميم البيانات والتوضزيحات والمعلومزات توزميما  متحركزا  كزامال   ويتطلز       

هزز ا النززو  كثيززرا  مززن االبززدا  واختيززار الحركززات المعبززرة التززي تسززاعد فززي بخراجززه 

بطريقة شيقة ممتعزة  وكز ألك يكزون لهزا سزيناريو كامز  لإلخزرال النهزائي لهزاذا النزو  

 نتشارا  االن . وه ا أكثر االنوا  استخداما  وا

 االنفوكرافيك التفاعلي:-ج

بنفوكرافيك تفاعلي حيث يتحكم فيه المشزاهد عزن طريزق بعزح أدوات الزتحكم مزن      

( معينززززة تكززززون موضززززوعه   ولكززززي يززززتحكم المشززززاهد فززززي codeا رار وبرمجززززة )

االنفوكرافيك وتوميم ه ا النو  يتطل  أن يكون بزه توزميم وبرمجزة بعزح االجزاا  

 يكون التحكم من خاللها.التي سوف 
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 :شروط وعناصر تصميم االنفوكرافيك الناجح

هناك عدة شروط تم االشارة اليها من اج  تحقيزق نجزا  توزميم متكامز   وقزادر        

على اقنا  المتلقي وج  اتبزا  هز   الخطزوات التزي مزن شزأنها التسزهي  علزى الموزمم 

 Piskurich G. M, 2003)ها)رافيك بشك  منسق ومتكام   وضحونتال االنفوك

 أن يعبر توميم اونفوكرافيك عن موضو  الدرق تعبيرا  قادقا . -2

 أن يرتبط بالهدف المحدد المارد تحقيقه. -0

 أن يناس  أعمار الطالب ومستوياتهم.  -0

 أن تكون المعلومات الواردة فيه  قحيحة وسهلة وواضحة.  -4

 أن يج ب انتبا  الطالب. -1

 أن يثري المادة التعليمية.   -0

 أن يتم استخدامه من قب  الطال  او المعلم. -7

يمزززززززر توزززززززميم االنفوكرافيزززززززك بعزززززززدد مزززززززن الخطزززززززوات المهمزززززززة التزززززززي يجززززززز  

 (.220:0220مراعاتها)شلتوت 

 تحديد اليرض من اونفوكرافيك . -2

 تحديد أهداف االنفوكرافيك .  -0

 تحلي  الف ة المستهدفة .  -0

 جمع المعلومات وتحليلها.  -4

 التوميم واوخرال الفني.  -1

 العناقر : 

حسززز  مزززا اشزززار اليزززه البزززاحثين مزززن يزززو   العزززاملون فزززي مجزززال االنفوكرافيزززك مزززن 

(.04:0227)نضال  (.221:0222خالل المهام االتية)شلتوت  
  
 

   :Editorالمحرر 
هزززو مزززن يوزززق  ويزززنقح  المعلومزززات أو يوجزززه تركيزززا االنفوكرافيزززك  فزززي مسزززار      

معزززين يحززز ف  هيزززر  المناسززز  وهيزززر المتعلزززق بجزززوهر االنفوكرافيزززك   وهرضزززه 

حيزززث يعزززا  النقزززاط ا ساسزززية  فزززي المعلومزززات ويلفزززت الن زززر الزززى المواضزززيع التزززي 

هززززا توززززميم ينبيززززي أن ينوزززز  عليهززززا االهتمززززام الجمهززززوري أو التززززي سززززوف يخرج

 االنفوكرافيك.

 :Data Analyzerمحلل البيانات 

يعمزززز  محلزززز  البيانززززات علززززى تلخززززي  البيانززززات ودمجهززززا فززززي عنززززا قززززر أو      

موضزززززوعات  ويحضزززززر المعلومزززززات بتسلسززززز  وترتيززززز  لتنفيززززز ها فزززززي توزززززميم 

 االنفوكرافيك .  

 :   Designerالمصمم 

  بحيززث يعمزز  فززي قززناعة  بداعيززةهززو الشززخ  المؤهزز  مززن الناحيززة الفنيززة واو    

 المتاحة له.م ا دوات والبرامج ناجح  ومبد   عبر استخدابشك  االنفوكرافيك 
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 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: – 3

 منهج البحث: 3-9

طبيعة وأهداف الدراسة  وتضمن التوميم  مته استخدم الباحث المنهج التجريبي لمال

 .المتكاف تين المجموعتين التجريبية والضابطة ذاالتجريبي 

 مجتمع البحث وعينته: 3-0

واشزززتم  مجتمزززع البحزززث علزززى طزززالب المرحلزززة الثانيزززة فزززي كليزززة التربيزززة البدنيزززة 

( 1المتمثلزززة ب)ززز) ) 0222/0202وعلزززوم الرياضزززة/ جامعزززة ديزززالى للعزززام الدراسزززي 

ارهزززا بالطريقزززة اختي جزززر (  امزززا عينزززة البحزززث فقزززد 000شزززع  والبزززالغ عزززددهم )

العشززززوائية بطريقززززة القرعززززة وتززززم اختيززززار الشززززعبتين )أ  ب( لتمثزززز  عينززززة البحززززث 

( طالزززز  مززززو عين علززززى مجمززززوعتين بذ مثلززززت شززززعبة )أ(  22والبززززالغ عززززددهم ) 

( طالبزززا  ومثلزززت شزززعبة )ب( المجموعزززة 41المجموعزززة التجريبيزززة والبزززالغ عزززددهم )

( طالززز  مزززن الشزززعبة )أ( 21بعاد )( طالبزززا   وتزززم اسزززت10الضزززابطة والبزززالغ عزززددهم )

( طالززززز  مزززززن الشزززززعبة )ب( لعزززززدم التزززززاامهم بالزززززدوام فضزززززال  عزززززن الطلبزززززة 00و)

المزززؤجلين والراسزززبين بالييزززاب  وبهززز ا اقزززبح العزززدد الفعلزززي  فزززراد عينزززة البحزززث 

وبززززز لك  ( طالبزززززا  للمجموعزززززة الضزززززابطة02( طالبزززززا  للمجموعزززززة التجريبيزززززة و)02)

وتزززم اختيزززار العينزززة  كمزززانسزززبة ب %02.02شزززكلت نسزززبة العينزززة مزززن مجتمزززع البحزززث 

( طززززالب مززززن شززززعبة )ل  د( والزززز ين تززززم 22االسززززتطالعية لالختبززززارات المهاريززززة )

 .ة االستطالعية عليهمتطبيق التجرب

 (9الجدول)

 المئوية عينة مع نسبتهموالنهائي ألفراد الالعدد الكلي يبين 

التجربة  العدد المستبعد الكليالعدد  الشع 

 الرئيسية

 النسبة الم وية

 %32.69 32 95 45 أ

 %32.69 32 03 53 ب

 %69.00 62 39 19 المجموع

 

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات المستخدمة في البحث :  3-3

 في البحث: المستعملة االجهزة   3-3-9

 جها  ال بتوب (hp( كورية الونع عدد )2.) 

 (  كاميرا تووير مع المعدات  نوcanon D80( عدد )2.) 

 ( جها  نق  الووتmic) ( 2عدد.) 

 (  جها  عرضData show.) 

 في البحث: المستعملة االدوات   3-3-0

 .ملع  الكرة الطائرة قانوني 

 ( 02كرات تنس نو  ميكاسا   قيني المنشأ عدد.) 

 .حاسبة الكترونية يدوية قيني المنشأ 
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  (.0توقيت يدوية قيني المنشأ عدد )ساعات 

 ( 2قافرة عدد.) 

 ( 1شريط القق عرض .)سم 

 وسائل جمع المعلومات:  3-3-3

 العلمية ) العربية واالجنبية(. الموادر 

 .)شبكة المعلومات الدولية )االنترنت 

 .االختبارات والقياق 

 .استمارة تفريغ البيانات 

 .المالح ة 

 

 :إجراءات البحث الميدانية  3-4

 برنامج االنفوكرافيك: 3-4-9

هنززززززززاك عززززززززدة خطززززززززوات  نشززززززززا  فززززززززديو انفوكرافيززززززززك تعليمززززززززي بعززززززززد         

التعززززززرف علززززززى الخطززززززوات السززززززابقة مززززززن  التوززززززميم وقززززززوال  الززززززى االنتززززززال 

والشززززززززك  يوضززززززززح الخطززززززززوات العامززززززززة لنمززززززززوذل االنفوكرافيززززززززك التعليمززززززززي. 

 (04 – 27: 0222 )شلتوت

 االنفوكرافيك المتحرك :اوال : الخطوات االساسية لفيديو 

وعزززززدد وتحديزززززد الوقزززززت وعزززززدد المشزززززاهد  ,كتاب)ززززز)ة الس)ززززز)يناريو المقت)ززززز)ر    -

 الكلمات .

 تجميع العناقر البورية )أيقونات وأشكال وخطوط(.  -

اختي)زززز)ار أح)ززززز)د برام)ززززز)ج تومي)زززز)م الجرافي)ززززز)ك أو المواق)ززززز)ع اولكتروني)ززززز)ة   -

 المتخوو))ة في بنش))ا  اونفوكرافي))ك. 

 تسجي  التعليق الووتي والحوار ال ي تم عرضه في السيناريو.  -

 اختيار المؤثرات الووتية. -

اختيززززار الموسززززيقى  لمززززا ورد فززززي السززززيناريو  بضززززافة الوززززوت والمززززؤثرات  -

 الووتية.

المراجع)زززززز)ة الفني)زززززز)ة الش)زززززز)املةأ للتأك)زززززز)د م)زززززز)ن أن المحت)زززززز)و  العلم)زززززز)ي   -

 م))ن حي))ث.كام))   وق))د ت))م تمثيل))ه  بوريا  

  تسلس  المعلومات.  -

  قحة العناقر المستخدمة.  -

س)زززز)المة الليززززة ومخززززارل  -المراجع)زززز)ة الليوي)زززز)ة ) للنو)زززز)وا المكتوب)زززز)ة  -

 االلفاظ لألقوات المسجلة( .

 اوخرال النهائي.  -
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 ثانيا : مرحلة انتال فيديو االنفوكرافيك:   

نفززززس المجززززال لعمزززز  فيززززديو  فقززززد تززززم االخزززز  بخبززززرات البحززززو  السززززابقة فززززي      

(04: 0227 ,انفوكرافيزززك   المتحزززرك لمزززا تزززم  ذكزززر  )شزززلتوت
 

 حزززدا محاضزززراته 

( كمززززا بززززين الباحززززث فززززي المراحزززز  Bennett,2012:10)علززززى موقززززع اليوتيززززوب و

 التالية  نشا  فيديو انفوكرافيك متحرك تعليمي   ضمن الخطوات التالية.

 .تحديد الفئة المستهدفة.9

تحديززززد الف ززززة المسززززتهدفة لطززززالب المرحلززززة الثانيززززة /كليززززة التربيززززة  جززززر وقززززد      

الطزززالب فزززي هززز   المرحلزززة  البدنيزززة وعلزززوم الرياضزززة / جامعزززة ديزززالى   وذلزززك الن

   ليس لديهم أي خبرة سابقة في ه   اللعبة ل ا فهم مبتدئين له   اللعبة .

الزمنياااااة .اختيااااار المحتااااوت الاااا ي يتناسااااس ماااااع الخطااااة الدراسااااية والخطااااة 0

 للباحث.

ة المنهجيزززة المقزززررة  التزززي تزززدرق فزززي المرحلزززة الثانيزززة لكليزززة       زززادم تزززم تحديزززد الما

 التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة ديالى   بواقع وحدتان في االسبو .

 .تحليل المحتوت واختيار األهداف الرئيسية لكل درس.3

بزززالكرة الطزززائرة والتعزززرف علزززى  رةبعزززد مزززا تزززم تحديزززد المزززادة المنهجيزززة المقزززر     

التزززي تزززدرق للمرحلزززة الثانيزززة فزززي  ة االرسزززال المواجزززه مزززن االعلزززى التزززنسمهزززار

سزززي للفوززز  كليزززة التربيزززة البدنيزززة وعلزززوم الرياضزززة   اختزززار الباحزززث المزززنهج الدرا

مزززن معلومزززات بيانيزززة تزززدرق الزززى تقنيزززة سزززمعية  يزززتم تحويلهزززا لكزززي ةمهزززارلاالول ل

شزززاهد مزززن قبززز  الطالززز  متحزززرك يعلزززى شزززك  مشزززاهد فيزززديو انفوكرافيزززك  مرئيزززة 

( وهزززي مزززن التقنيزززات الحديثزززة المتطزززورة فزززي Datashowعبزززر جهزززا  العزززرض )

 مجال التعليم.

 .كتابة سيناريو للفيديو التعليمي مع االهداف والفئة العمرية.4

الخطزززوات  بعزززد مزززا تزززم تحديزززد الف زززة العمريزززة واالهزززداف ومعرفزززة الباحزززث الهزززم     

التزززي سزززيتم العمززز  عليهزززا  نشزززا  االنفوكرافيزززك التعليمزززي تزززم كتابزززة السزززيناريو مزززن 

بزززالكرة الطزززائرة وطريقزززة عرضزززها اجززز  تسلسززز  الفيزززديو التعليمزززي مهزززارة االرسزززال 

 امام الطلبة بما يالئم الف ة العمرية وما يناس  المادة التعليمية .

 .عمل سيناريو مرئي من خالل تسلسل االحدث.5

 وجززززر بززززالكرة الطززززائرة  مهززززارة االرسززززالتززززم اختيززززار نمززززوذل لتمثيزززز  ادا       

توززززوير التسلسزززز  الحركززززي بمعززززدات فنيززززة احترافيززززة للنمززززوذل وادخالهززززا لبززززرامج 

االنفوكرافيزززززك مزززززن اجززززز  المعالجزززززة الوزززززورية اي اضزززززافة المزززززؤثرات الوزززززوتية 

 والخطوط وا لوان واالشكال والتنسيق الفني بما يخ  تقنية االنفوكرافيك.

.تسااااجيل الصااااوت ماااان نباااال متخصااااص بهندسااااة الصااااوت والمونتاااااج ليقااااوم 6

 إلقاء السيناريو المعد  للدروس.ب

تززززم تسززززجي  قززززوت التعليززززق لخطززززوات االدا  الحركززززي للمهززززارات االساسززززية     

المزززززز كورة فززززززي المنهززززززال المقززززززرر ودخالهززززززا فززززززي الفيززززززديو المتحززززززرك لتقنيززززززة 

 االنفوكرافيك التعليمي .
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 .عرض السيناريو على المصمم.7

تزززززال الفيزززززديو لتقنيزززززة تزززززم عزززززرض السزززززيناريو علزززززى الموزززززمم )المزززززونتير( ون    

االنفوكرافيززك بأشزززراف مزززن قبززز  الباحزززث وتاويزززد  بالبيانزززات التزززي قزززام بجمعهزززا مزززن 

جزززودة  ياجززز  انتزززال الفيزززديو وتنسزززيق الوزززوت والوزززورة معزززا  وبخزززرال الفيزززديو ذ

الجزززودة العاليزززة لهزززا تزززأثير علزززى فاعليزززة الفيزززديو والنتزززائج وقزززد ذكزززرت  بذ بنعاليزززة 

ة االنفوكرافيززززك لهززززا تززززأثير علززززى النتززززائج )أبززززو الدراسززززات والمختوززززون ان جززززود

(02: 0221,عوبة
 
 

 .تحديد مدة زمنية للفيديو. 9

ويجززز  مراعزززات المزززدة الامنيزززة   ويفضززز  الطزززالب المزززدة الامنيزززة القوزززيرة      

(012(Kosterelioglu,2016:
 

حيزززززززززث أن المواقزززززززززع المختوزززززززززة بفيزززززززززديوهات 

اونفوكرافيززززك لززززيس لهززززا مززززدة  منيززززة محززززددة   ويززززر  الباحززززث أن المززززدة الامنيززززة 

تحزززدد حسززز  نزززو  المزززادة والطريقزززة التزززي سزززيتم عرضزززها  بمزززا يتناسززز  مزززع الف زززة 

المسزززتهدفة وهزززو المحزززور ا ساسزززي والززز ي مزززن خاللزززه سزززيتم تحديزززد المزززدة الامنيزززة 

م االسزززهاب فزززي المزززدة الامنيزززة للفيزززديو ممزززا يسزززب  الملززز  للفيزززديو مزززع مراعزززاة عزززد

 والرتابة وعدم التركيا للطال . 

.تنقاااايح وتعااااديل الساااايناريو المرئااااي واجااااراء بعاااا  التعااااديالت اثناااااء إنتاااااج 1

 الفيديو.

اي اضززززافات او مسززززتجدات حسزززز  خبززززرة الموززززمم او الباحززززث اثنززززا  توززززميم      

يزززتم اضززافتها والتأكززد مزززن قززالحيتها مزززن الفيززديو تخززدم االهزززداف التعليميززة للززدرق 

 خالل عرضها على المختوين في مجال التدريس.

.عاااااارض الفيااااااديو علااااااى المختصااااااين والاااااا ين لااااااديهم الخباااااارة بمقااااااررات 92

 .  التدريس

عززززرض الفيززززديو لتقنيززززة االنفوكرافيززززك علززززى عززززدد مززززن المختوززززين جززززر         

الفيززززديو وكانززززت  للوقززززوف علززززى المالح ززززات التززززي اشززززارة اليهززززا الخبززززرا  تجززززا 

 .  ةمالح اتهم بيجابي

 االخراج النهائي لفيديو االنفوكرافيك المتحرك..99

 :اختبار مهارة االرسالتحديد  3-4-0

: 0220,)نوززززيم .اورسززززال الززززى الجهززززة االخززززر  مززززن الملعزززز االختبززززار ا ول : 

220) 

: قيزززاق مسزززتو  ا دا  المهزززاري لألرسزززال  المواجزززه مزززن   الغااارض مااان االختباااار

 االعلى عن طريق الخبرا .

 : ملع  كرة الطائرة قانوني  ثال  كرات طائرة.االدوات 

: يقزززم المختبزززر خلزززم خزززط النهايزززة ويزززؤدي اورسزززال المواجزززه  مواصااافات األداء

يعطززززى  لكزززز   بذ مززززن االعلززززى لتعبززززر الكززززرة الززززى الجهززززة االخززززر  مززززن الملعزززز   

 مختبر ثال  محاوالت.

 : يتم تقييم أدا  المختبر في المحاوالت الثال  عن طريق الخبرا   التسجيل

 -: ويكون تقسيم الدرجة كاالتي
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 ( .0القسم التحضيري: ودرجته )-أ

 (.1القسم الرئي)))))س: ودرجته  )-ب

 ( .0القسم الختام)))ي: ودرجته )-ت

 
 (9الشكل )

 الجهة االخرت من الملعس.يوضح اختبار اإلرسال الى 

 التجربة االستطالعية لالختبارات المهارية: 3-4-3

جرا  التجربززززززة قززززززام الباحززززززث بززززززأ اختبززززززار مهززززززارة االرسززززززالبعززززززد تحديززززززد       

( طزززالب مزززن خزززارل عينزززة البحزززث والهزززدف مزززن التجربزززة 22علزززى ) االسزززتطالعية

 -هو :

 التأكد من قالحية االجهاة واالدوات المستخدمة . .2

 . ختبار لال الامن المستيرتمعرفة  .0

 .عينة وقدرتها على تنفي  االختبارالتعرف على امكانية ال .0

 وتسجي  النتائج.   عم  المساعد على تنفي  االختباركفا ة فريق ال .4

 .التي تعترض طريق اجرا  االختبارمعرفة السلبيات والمعوقات  .1

 األسس العلمية لالختبارات:3-4-4

للحوززول علززى  ة لالختبززارالتأكززد مززن المعززامالت العلميززيتوجزز  علززى الباحززث         

)الوززدت  والثبززات  اختبززار خاضززع لألسززس العلميززة وعلززى درجززة عاليززة مززن الثقززة في

التززي تعززد االختبززار و  ن الحوززول عليهززاالتززي يمكزز النتززائج الموضززوعية( مززن خززاللو

ا في مجال البحو  العلميمة   الهامة والفاعلةاذ تعد من االدوات والقياق  يَّما  والسر

قبز  عزدد مزن  مسزبقا   مقزنن ومسزتخدم اختبزار هو نال ي حدد  الباحثي برنَّ االختبار       

لهززا  اسززتخرل سززبق أان  وقززد فززي رسززائ  الماجسززتير وأطززاريح الززدكتورا   مززن البززاحثين

جمزز  ممززن فززي هزز   المجتمعززات البحثيززة  وهززي  الثوابززت الخاقززة بوززالحية عملهززا

 الدراسات السابقة.

 اعداد التمرينات المهارية : 3-4-5
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ليززززرض تحقيززززق اهززززداف البحززززث قززززام الباحززززث بأعززززداد مجموعززززة مززززن التمرينززززات 

مسزززززتفيدا  مزززززن الموزززززادر العلميزززززة وارا  الخبزززززرا   لمهزززززارة االرسزززززالالمهاريزززززة 

والمختوزززين فزززي مجززززال تزززدريس الكزززرة الطززززائرة والتزززي يزززتم تنفيزززز ها علزززى عينززززة 

 القسم الرئيسي للوحدات التعليمية . البحث في

وقزززد اعتمزززد الباحزززث فزززي اعزززداد التمرينزززات المهاريزززة علزززى المزززنهج الدراسزززي      

المتبزززززع فزززززي الكليزززززة وبمزززززا يتناسززززز  مزززززع المرحلزززززة الدراسزززززية وقزززززدرات الطزززززالب 

الباحزززث التمرينزززات علزززى اسزززاق ان عينزززة البحزززث مزززن المتعلمزززين  اعزززدالمهاريزززة اذ 

فززأن الباحززث قزززد راعززى عنززد بعززداد  للتمرينززات جملززة مزززن  ومززن ثززمالجززدد )الخززام( 

 العوام  من اهمها. 

 ان التمرينات مناسبة لقدرات العينة المهارية .-2

 استخدام مبدأ التنو  بالتمرينات والتدرل من السه  الى الوع  .-0

 مراعات عدد الوحدات التعليمية المستخدمة .-0

لعينزززة مهزززارة االرسزززال افها فزززي تعلزززم التأكزززد مزززن ان التمرينزززات قزززد حققزززت اهزززد-4

 البحث .

و جزززز  سززززالمة التمرينززززات المعززززدة ومالئمتهززززا لعينززززة البحززززث قززززام الباحزززززث       

بعرضزززها علزززى مجموعزززة مزززن الخبزززرا  والمختوزززين فزززي مجزززال طرائزززق التزززدريس 

 والتعلم الحركي واالختبارات والقياق عن طريق استبانة.

الخبزززرا  تزززم وضزززع التمرينزززات بوزززورتها وبعزززد اجزززرا  التعزززديالت مزززن قبززز        

 النهائية وادخالها ضمن الوحدات التعليمية .

 االختبارات القبلية:  3-4-6

ان االختبززززارات "هززززي وسززززائ  التقززززويم والقيززززاق والتشززززخي  والتوجيززززه فززززي       

المنهززززال والبززززرامج والخطززززط المختلفززززة لجميززززع المسززززتويات والمراحزززز  العمريززززة 

ثيزززر بوضزززو  الزززى مزززد  التقزززدم والنجزززا  فزززي تحقيزززق فهزززي تقزززوم بزززدور مزززؤثر وت

 (22: 0220,)جاسم االهداف الموضوعية".

وليززززرض عززززاو النتززززائج التززززي ت هززززر بعززززد تطبيززززق التمرينززززات الززززى المتييززززر       

يززززززوم  تق  قززززززام الباحززززززث بززززززأجرا  االختبززززززار القبلززززززي لالختبززززززار المهززززززاريالمسزززززز

( فززززي قاعززززة الشززززهيد ولهززززان حميززززد  وقززززد سززززبق تطبيززززق االختبززززارات 2/2/0202)

واهميتهزززا وضزززرورة تطبيقهزززا بهزززدف  محاضزززرة تعريفيزززة بطبيعزززة االختبزززاراجزززرا  

 وموضوعية .

 التجربة الرئيسة: 3-4-7

علزززززى عينزززززة البحزززززث قزززززام الباحزززززث بتطبيزززززق  بعزززززد اجزززززرا  االختبزززززار القبلزززززي     

( اسززززابيع بواقززززع وحززززدتين تعليميتززززين فززززي االسززززبو  0التمرينززززات المهاريززززة ولمززززدة )

( فزززززي قاعزززززة الشزززززهيد ولهزززززان 22/0/0202وليايزززززة ) (20/2/0202مزززززن تزززززاري  )

حميزززد الميلقزززة وبأشزززراف مدرسزززو المزززادة اذ اشزززتملت الوحزززدة علزززى اعطزززا  عزززرض 

يززززة المسززززمو  بهززززا لكزززز  ناسززززبة خززززالل المززززدة الامنللطززززالب بززززأدا  التكززززرارات الم

مهزززارة  يميزززة للمهزززارة الالحقزززة لكزززي يتسزززنى للطالززز   تعلزززمفزززي الوحزززدة التعل تمزززرين

 .االرسال
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 االختبارات البعدية: 0-4-9

عينزززة البحزززث بعزززد ان انتهزززى الباحزززث مزززن تطبيزززق التمرينزززات المهاريزززة علزززى       

  وقزززد حزززرا الباحزززث علزززى تهي زززة ال زززروف نفسزززها  قزززام بزززأجرا  االختبزززار البعزززدي

علززززى مززززن حيززززث الامززززان والمكززززان وفريززززق العمزززز  المسززززاعد واالدوات للحوززززول 

يززززوم )االحززززد( الموافززززق  بززززار البعززززدياالخت نتززززائج حقيقيززززة علززززى ذلززززك فقززززد جززززر 

 ( على قاعة الشهيد ولهان حميد الميلقة .00/0/0202)

 الوسائل االحصائية:  3-5

( اذ تزززززم اسزززززتخدام الوسزززززائ  SPSSالحقيبزززززة االحوزززززائية )اسزززززتخدم الباحزززززث  

 تخرال البيانات المتعلقة بالبحث .االحوائية التالية في اس

   .الوسط الحسابي.2

 االنحراف المعياري..0

 .للعينات المترابطة (tاختبار).0

 .ستقلة(للعينات المt.اختبار)4

 ..معام  االلتوا 1

 معام  االرتباط البسيط.0

 عرض النتائج وتحليلها ومنانشتها: – 4

عااارض وتحليااال نتاااائج االختباااارات القبلياااة والبعدياااة للمجموعاااة التجريبياااة  4-9

 للمهارات االساسية )نيد البحث(  بالكرة الطائرة:

 

 (0الجدول )

لالختبارات القبلية والخطأ المعياري يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 )نيد البحث ( للمجموعة التجريبية لمهارة االرسالعدية والب

الوسط  االختبارات المتييرات

 الحسابي

االنحراف  عدد العينة

 المعياري

الخطأ 

 المعياري

االرسال 

المواجه من 

االعلى 

 )التنس(

 .207 .021 02 0.222 القبلي

 .202 .722 02 4.007 البعدي

 (3الجدول)

( المحسوبة Tواالنحرافات المعيارية ونيمة ) يبين نيم فروق االوساط الحسابية

 االرسال عدي للمجموعة التجريبية  للمهارةونسبة الخطأ بين االختبارين القبلي والب

نسبة  ت   ف ق ف المتييرات

 الخطأ

 .222 -20.700 2.202 2.667-االرسال المواجه 
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من 

 االعلى)التنس(

عاااااارض وتحلياااااال نتااااااائج  االختبااااااارات البعديااااااة للمجمااااااوعتين التجريبيااااااة  4-0

 بالكرة الطائرة: مهارة االرسالوالضابطة في 

 (4الجدول )

( المحسوبة والجدولية  Tيبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونيمة ) 

ونيم الداللة ونسبة الخطأ في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 الكرة الطائرة مهارة االرسال  في 

 المجاميع
عدد 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 ت

نسبة 

 الخطأ

 

االرسال 

المواجه 

من 

االعلى 

 )التنس(

المجموعة 

 التجريبية
02 4.007 2.722 22.021 222. 

المجموعة 

 الضابطة
02 0.207 2.127   

 منانشة النتائج: 3 – 4

 داللزززة بحوزززائية معنويزززة فزززي اختبزززار المهزززار أظهزززرت النتزززائج وجزززود فزززروت ذات 

رافيززززك فززززي تعلززززم مهززززارة االرسززززال بززززالكرة قيززززد البحززززث باسززززتخدام تقنيززززة االنفوك

 الطائرة ولوالح المجموعة التجريبية. 

د البحزززث الزززى فعاليزززة ويعزززاو الباحزززث أسزززباب هززز   الفزززروت فزززي تنميزززة المهزززارة قيززز

 ترافيزززززززك فزززززززي تحسزززززززين العمليزززززززة التعليميزززززززة للمهزززززززارة بذ اشزززززززارتقنيزززززززة االنفوك

فززززي  نتائجهززززا فعاليززززة البرنززززامج التعليمززززي( التززززي أظهززززرت 47: 0224,)الجززززوبري

ل مشزززاهد متحركزززة مزززن خزززالارة االرسزززال فزززي توزززميم تحسزززين مسزززتو  معرفزززة مهززز

رافيزززك فزززي عزززرض المهزززارة وكززز لك دور االنفوكلطريقزززة ادا   تقنيزززة االنفوجرافيزززك

المعلومززات وابرا هززا فززي اعلززى مسززتوياتها فززي التقنيززة المشززارة اليهززا  كزز لك قززدرة 

عززززرض المعلومززززات علززززى شززززك   بذ جززززر  بالتقنيززززة علززززى اثززززارة اهتمززززام الطززززال

رسزززززومات وقزززززور تجززززز ب االنتبزززززا  وتسزززززه  وقزززززول المعلومزززززة الزززززى اذهزززززانهم  

مقارنزززة بزززأثر  المهزززاري للمتعلمزززين ريقزززة تقنيزززة قزززد اثزززر فزززي  يزززادة اتقزززان االدا بطو

ا سزززلوب التقليزززدي   وقزززد يعزززاا السزززب  فزززي ذلزززك بلزززى االسزززتثمار ا مثززز  لوقزززت أدا  

م متلقيززا  التي يزززة الراجعززة الفوريززة والمباشززرة مزززن المهززارة التززي يقززوم بهزززا كزز  مززتعل

تزززارة   ومزززن مزززدرق المزززادة تزززارة أخزززر    فضزززال  عزززن المسزززاعدة  العزززرض المرئزززي

 ى اكتسزززاب المزززتعلم خبزززرات مضزززافة مزززنبزززين الطلبزززة أنفسزززهم ا مزززر الززز ي عمززز  علززز

وكززز ه لزززه شزززك  حركزززي لززززألدا  الفنزززي وتحزززرك يخزززدم المزززتعلم علزززى وفززززق المعلزززم 

فزززي حزززين أن مجموعزززة الزززتعلم التقليزززدي ينت زززر فيهزززا المزززتعلم مزززدة ظزززروف مختلفزززة 

  وفزززي بعزززح ي يزززة الراجعزززة مزززن مزززدرق المزززادة فقزززط منيزززة معينزززة لكزززي يتلقزززى الت
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بسزززززب  كثزززززرة ا حيزززززان ال يشزززززاهد المزززززدرق الطالززززز  فزززززي أثنزززززا  أدا  التمرينزززززات 

 .رافيكباستخدام تقنية االنفوك موا نةب الطال

راسززته التززي نززتج عنهززا بززأن بدDur,2014) )مززا قززام بززهتوافقززت هزز   النقطززة مززع بذ  

رافيزززك سزززاهم بتاويزززد الطزززالب بعزززدة مهزززارات منهزززا كيفيزززة تن زززيم المعلومزززات اونفوك

رافيززززك اونفوك ل علززززى أن  وهزززز   االسززززتجابات والموافقززززات تززززدبطريقززززة متسلسززززلة

يسزززاهم بتعلزززيم الطزززالب كيفيزززة التن زززيم بضزززافة الزززى تقديمزززه للمحتزززو  بشزززك  مزززن م 

يزززنعكس هزز ا التن زززيم والتسلسزز  المنطقززي فزززي تقززديم المعلومزززات علززى فهزززم  ثززم ومززن

هم ورضززززاهم علززززى محتززززو  وشززززك  واسززززتيعاب الطززززالب للمعلومززززة ومززززد  تقززززبل

  وقزززد اتفقزززت هززز   اارا  مزززع مزززا ذهززز  رافيزززك سزززوا  كزززان ثابزززت أو فيزززديواونفوك

الززز ين أقزززبح  Ozdamlietal,2016) )بليزززه عزززدد كبيزززر مزززن الطزززالب فزززي دراسزززة

ا القبززززول رافيززززك  ومززززن خززززالل ذلززززك يتبززززين لنززززهم انطباعززززا  بيجابيززززا  نحززززو اونفوكلزززدي

رافيززك لززد  الطززالب   وبالتززالي سززاهم فززي تقززديم محتززو  كالزز ي حققززه فيززديو اونفو

جززززاذب ومززززن م ومتسلسزززز  واختوززززر الوقززززت الامنززززي لعمليززززة التززززدريس الفعليززززة 

ليزززة الزززتعلم لزززد  فزززي تسزززهي  عموالحوززز  الدراسزززية وبالتزززالي سزززاهم بشزززك  كبيزززر 

 .الطالب

 

 :االستنتاجات  – 5-9

ليميزززة اثزززرت وبشزززك  كبيزززر فزززي ان اسزززتخدام تقنيزززة االنفوكرافيزززك فزززي العمليزززة التع .2

وظهزززور افضزززلية لتزززأثير تقنيزززة لزززد  المجموعزززة التجريبيزززة   االرسزززال ةمهزززارتعلزززم 

مهزززززارة لمزززززنهج المتبزززززع فزززززي تعلزززززم االدا   االنفوكرافيزززززك ومزززززد  فاعليتهزززززا علزززززى ال

 .بالكرة الطائرةاالرسال 

 بالتي يززززةقززززدمت الززززدعم الكامزززز  المهززززارة  تكززززرار المشززززاهد التعليميززززة  جززززاا ان .0

  كان عام  مهما في تعلم المهارة .اذ للطال  الراجعة 

 

 التوصيات: - 5-0

اسزززتخدام تقنيزززة االنفوكرافيزززك لزززتعلم المهزززارات االخزززر  لأللعزززاب التأكيزززد علزززى  .2

 والجماعية .الفردية 

 مهارات اخر  بالكرة الطائرة

الززززتعلم وتكززززون جززززاا  العمريززززة فززززي مراحزززز  الفززززي مختلززززم  كونهززززا اكثززززر تززززأثيرا   .0

 للتعلم عن بعد. اسيا  في محتو  المنهج الدراسياس

ضززززرورة اسززززتخدام تقنيززززة االنفوكرافيززززك فززززي تعلززززم المهززززارات االخززززر  بززززالكرة .0

 الطائرة  

دورات خاقزززززه التأكيزززززد علزززززى الجهزززززات ذات االختوزززززاا والعالقزززززة بتزززززوفير .4

 للكوادر التعليمية   بتقنية االنفوكرافيك
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  المصادر:

اسززززتخدام اونفوكرافيززززك علززززى تحوززززي  طالبززززات  أثززززرأبززززو عوززززبة  شززززيما  أ .0
الوززززم الخززززامس ا ساسززززي فززززي العلززززوم وعلززززى اتجاهززززاتهم ودافعيززززتهم نحززززو 

 جامعززززززة النجززززززا  الوطنيززززززة /كليززززززة الدارسززززززات رسززززززالة ماجسززززززتير :)تعلمهززززززا

 ( .0221العليا 

تززززأثير تمرينززززات خاقززززة باسززززتخدام مثيززززرات جليلززززة جززززوير عبززززد   جاسززززم أ  .7
بوزززرية فزززي تطزززوير قزززوة التركيزززا ودقزززة بعزززح المهزززرات الهجوميزززة لالعبزززات 

:)رسززززالة ماجسززززتير   جامعززززة ديززززالى / كليززززة التربيززززة البدنيززززة الكززززرة الطززززائرة

 (0220وعلوم الرياضة  

  0 ططزززززززرت تزززززززدريس فزززززززي التربيزززززززة الرياضزززززززية:أحمزززززززد قزززززززالح عبزززززززاق  .2

 (0220الموق  دار الكت  للطباعة والنشر 

دار البززززززرات  بيززززززداد   الززززززتعلم الحركززززززي وتطبيقاتززززززه   قاسززززززم لززززززاام قززززززبر .2

 (.0220للطباعة 

:) المحاضزززرة الثالثزززة  رافيزززك المجانيزززةورشزززة االنفوكمحمزززد شزززوقي شزززلتوتأ  .22

 (0220 انوا  واشكال االنفوجرافيك 

 االسززززززكندرية المكتبة 0 طدليزززززز  اللياقززززززة البدنيززززززة : محمززززززد ابززززززراهيم شززززززحاتة .22

 (0220للطباعة والنشر والتو يع  المورية

 اونفوجرافيزززززززززك مزززززززززن التخطزززززززززيط الزززززززززى االنتزززززززززالمحمزززززززززد شزززززززززلتوت أ. .20

 .م(0222:)مور مكتبة الملك فهد الوطنية 0 ط

المبزززززادي االساسزززززية لمهزززززارات الكزززززرة نوزززززيم )واخزززززرون(أ نجزززززال  عبزززززاق .20
 .(0220:) بيداد  مطبعة الموال 2  طالطائرة وطرت تعلمها

برنزززززامج تزززززدريبي مقتزززززر  فزززززي تنميزززززة مهزززززارات  فعاليزززززةالجريزززززوي  سزززززهام:  .24
رافيزززززك اللكترونيزززززة مزززززن خزززززالل تقنيزززززة االنفوكوتوزززززميم الخزززززرائط ال هنيزززززة ا

قبززز  الخدمزززة دراسزززات عربيزززة فزززي ومهزززارات الثقافزززة البوزززرية لزززد  المعلمزززات 
 التربية وعلم النفس.
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 (9الملحق )

 الَِّ ين استعان بهم الباحثوالمختصين أسماء السادة الخبراء 

 مكان العم  االختواا العلمي واالسماللق   ت

 أ.د. محمد جاسم الياسري 2

اختبار 

وقياق 

/العاب  

 قو 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة باب 

 أ.د.ناهد  عبد  يد الدليمي 3
تعلم حركي 

 /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة باب 

 أ. د . مجاهد حميد رشيد   4
تعلم حركي 

  /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / جامعة ديالى

  أ.د. ثائر رشيد مطر 5
تعلم حركي 

 /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة /جامعة ديالى

 أ.د.فراق سهي  ابراهيم 0

طرائق 

تدريس 

 /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة باب 
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 أ.د. بسمة نعيم محسن  7
تعلم حركي 

 /طائرة 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة / جامعة ديالى 

 أ.د. ميثم لطيم بربن 2
تعلم حركي 

 /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة باب 

22 
أ.م. د. حيدر فاض  

 قالح 

تعلم حركي 

 /طائرة

البدنية وعلوم  كلية التربية

 الرياضة /جامعة ديالى

20 
أ.م.د. انيس حسين 

 السعدي

تعلم حركي 

 /طائرة

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة/ جامعة باب 

 محمد وليد شهاب أ. م .د. 20

اختبار 

 وقياق

 / طائرة 

كلية التربية البدنية وعلوم 

 الرياضة /جامعة ديالى

 ا.م .د. باسم ابراهيم حميد 24

اختبار 

 وقياق

 / طائرة 

كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياضة / جامعة ديالى

 

 

 

 (0ملحق )

 نموذج وحدة تعليمية

                        االدوات                                                الوحدة التعليمية االولى

        التعليميةا هداف                      ا هداف التربوية

طالس    /   32جامعة ديالى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة     /  عدد الطالب : 

1. Data show                    9 -        تعلم - 9تعويدهم على الضبط  والنظام

 )التنس(مهارة اإلرسال المواجه من االعلى

                 االحدالمرحلة الثانية   .                                             اليوم :              

 تعويدهم على الثقة بالنفس               - 0كرات التنس         +.كرات طائرة 0

                                              0202-9-12 دنيقة .                                           12الونت :              

نوع 

 النشاط

االهداف  الونت

 السلوكية

 المالحظات التنظيم      النشاط البدني والمهارت

الجزء 

 اإلعدادي

  د 95

 

 

تهيئة اخ  الغياب و 

 األدوات مع بداية الدرس.

  

 

التأكيد على 

 النظام .

 د 5 المقدمة

اإلحماء 

 العام

   د5

 

التأكيد على 

 وجود مسافات

بين الطالب 

أثناء السير 

 والهرولة

واألداء الصحيح  
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. 

تمرينات 

 خاصة

   د 5

 

التأكيد على 

االجزاء المهمة 

في الجسم 

وتهيئتها ألداء 

المهارة لتفادي 

 االصابات.

الجزء 

 الرئيسي

  د 72

االداء  ان يتعلم

الصحيح 

 للمهارة .

 

 

مهارة عرض وشرح 

االرسال  وتمرينات

المواجه من 

االعلى)التنس( وفق 

 تقنية االنفوكرافيك .

 

يتم تكرار عرض 

المشاهد 

 التعليمية

للمهارة حتى 

تتكون صورة 

 كاملة للمهارة

النشاط 

 التعليمي

 د 92

النشاط 

 التطبيقي

  د 62

اداء ان يحاول 

 المهارة .

 ( .9تطبيق تمرن  )

 ( .0تطبيق تمرين )

 ( .3تطبيق تمرين )

 

التأكيد على  

األداء السليم 

 للمهارة مع

تصحيح األخطاء 

حال حدوثها عن 

طريق الرجوع 

الى تقنية 

 االنفوكرافيك.

 د02

 د02

 د02

 

الجزء 

 الختامي

  د 5

 

 

)لعبة  لعبة ترويحية .

     صغيرة(

التأكيد على 

االلتزام بقواعد 

 اللعبة 
 د 4

التجمع بنسق  وإنهاء   د 9

الدرس واالنصراف 

 بهدوء.

 

 

التأكيد على 

النظام 

واالنصراف 

 بهدوء .

 


