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 الممخص:

ييدف ىذا البحث إلى وضع برنامج تعميمي مقترح باستراتيجية كيمر وذلك من خالل 
استخدم الباحث المنيج  ر، حيثتعميم ميارة الكمين والنط عمىالتعرف عمي تأثير تفريد التعميم 

 التجريبى لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث من خالل التصميم التجريبى ذو المجموعتين التجريبية
مثل مجتمع ىذا البحث طمبة الفرقة االولى بكمية التربية الرياضية جامعة بنيا  ثوالضابطة، حي
 (50)وقد قام الباحث باختيار عينة عشوائية بمغ عددىا ، م1025 -م 1024لمعام الجامعي 

( طالب، وتم تقسيميم إلى 157طالبا وذلك من إجمالي مجتمع البحث البالغ عددىم  )
أثر البرنامج . ومن اىم نتائج ىذا البحث ريبية، واالخري ضابطةمجموعة تج احداىما مجموعتين

التعميمي المقترح بإستراتيجية كيمر)تفريد التعميم( باستخدام برمجية الكمبيوتر التعميمية المعدة 
بتقنية الييبروميديا بطريقة إيجابية وبداللة معنوية عمي المستوي المياري لميارة الكمين والنطر فى 

 .رفع االثقال

 تفريد التعميم، التحصيل المعرفي، األداء المياري، رفعة الكمين والنطر :المفتاحيةالكممات 
Summary: 

  This research aims to develop an educational program proposed strategy 

Keller through identify the impact of individualized instruction to teach 

the skill of clean and jerk, Where the researcher used the experimental 

method to the appropriateness of the nature of this research through with 

experimental and control groups, where such community this research 

students first band, Faculty of Physical Education, University of Benha 

for the academic year 2014 - 2015 Experimental Design The researcher 

selected a random sample numbered (50) male and that of Total research 

community's 257 students, were divided into two groups, one 

experimental group, and the other officer. The most important results of 

this research the impact of the proposed strategy Keller tutorial 
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 بنها.
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(individualized instruction) using educational computer software 

technology Hyper media stomach in a positive way in terms of morale 

and the skill level of skill alkaline and jerk in weightlifting. 

Key words: individualization of education, cognitive achievement, 

skillful performance, cleanliness and jerk 

 المقدمة:
يشيد العالم اآلن ثورة تكنولوجية ىائمة وتقدم عممي واسعع فعي شعتي المجعاالت وتتطمعب ىعذة   

الحديثعة وتطويرىعا إلعى أسعاليب جديعدة فعي التعمعيم لعتالئم التقعدم  الثورة تطبيق األساليب التكنولوجيو
الحادث في عالمنا، حيث تزداد أىمية طرق التعدريس الحديثعة فعي إععداد المعتعمم لمواجيعة تحعديات 
العصععععر التععععي فرضععععتيا العولمععععة والتليععععرات العمميععععة والتكنولوجيععععة والثقافيععععة، ولععععذا وجععععب االىتمععععام 

والجععامعي بوجععو خععا ، ومععن ىععذا المنطمععق فععإن بععرامج إعععداد المعمععم بتحععديث التعمععيم بوجععو عععام 
بكميعععات التربيعععة الرياضعععية بحاجعععة ماسعععة إلعععى إععععادة النحعععر لتواكعععب التليعععرات الحديثعععة فعععي المجعععال 
التربععوي حيععث أصععبن إتقععان المععتعمم لمميععارات المعموماتيععة والتعامععل مععع المسععتحدثات التكنولوجيععة 

برامج إعداده وتدريبو حيث اإلبعدا  واالبتكعار مطمعب أساسعي لتطعوير  متطمبًا أساسيًا من متطمبات
 التعميم الجامعي.

وتعععععد تكنولوجيععععا التعمععععيم عمميععععة معقععععدة ومتداخمععععة تتضععععمن األفععععراد واإلجععععراءات واألفكععععار     
دارة حمعول ىعذه المشعكالت  واألدوات والتنحيم من أجعل تحميعل المشعكالت وتصعميم وتنفيعذ وتقعويم واح

 المتعمقة بجميع أوجو التعمم اإلنساني، وفي ىذا الصدد.
لوجيعا التعمعيم تنفيعذ وتقعويم كامعل لمعمميعة التعميميعة ( أن تكنو 1002" )وفيقة سالمتضيف "    

 .ةمن مختمف جوانبيا المعرفية والنفس حركية والوجدانية من خالل وسائط تكنولوجية متنوع

(18 :91) 
( بأنيعععا الجوانعععب العمميعععة والفنيعععة 1005) كووووثر عبووود المجيووودل فاطموووة فميفووول كمعععا تعععذكر "      

واليندسية واألساليب اإلدارية المسعتخدمة فعي تنعاول ومعالجعة المعمومعات، وتطبيقاتيعا، والحواسعيب 
 (89: 25وتفاعميا مع اإلنسان واآلالت والقضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية المرتبطة بيا.)

م(، أن 1000) وغوادة عبود الفتواا زايودم (  1002) وفية مصوطفي حسونويتفق كل من        
إسععتراتيجية كيمععر تعععد نحامععا تعميميعععا يعتمععد عمععى تقسععيم المععادة التعميميعععة المقععررة إلععى سمسععمة معععن 
الوحدات الصليرة ويتم تناوليا بشكل منفصل وتتضمن كل منيا أىداف تعميميعة محعددة جيعدا لكعل 

وقععع منععو ويسععتطيعون التركيععز عمععى أىععم نقععاط وحععدة، حيععث يعرفيععا المتعممععين ويعرفععون مععا ىععو مت
المععععادة كمععععا أنععععو يسععععتبعد القمععععق مععععن الموقععععف اإلختبععععاري عععععن طريععععق السععععماح ليععععم بإعععععادة دخععععول 
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اإلختبععار، وال يمكععن اإلنتقععال مععن مسععتوى إلععى مسععتوى دون الععتمكن مععن اإلتقععان الكامععل لممسععتوى 
فاءة قبل إستكمال الدراسة وعندما األول، حيث أنو يجب أن يحقق المتعممين مستوى محدد من الك

يجتاز المتعمم وحدة ما بنجاح ويصل إلى مستوى الكفاءة واإلتقان المحددين لو فإنعو يحصعل عمعى 
 (25: 21( )  46: 19تعزيز ذاتي حيث يشعر بالسعادة والرضا النفسي. )

إدارة العتعمم أنو يمكن وصف إستراتيجية كيمعر بأنيعا تكنولوجيعا  م 8991توفيق أحمد ويذكر      
وقد وضع ىذا النحام نحرية التعزيعز فعي إطارىعا العممعي حتعى تصعبن إطعارا لميثعاق كامعل، ويعمعل 
المتعممعععون فعععي ىعععذه اإلسعععتراتيجية بصعععورة فرديعععة حسعععب سعععرعتيم الخاصعععة، ويسعععتعممون الوسعععائل 

و األفعععالم والمعععواد التعميميعععة المتنوععععة أو بعععرامج التعمعععيم ععععن طريعععق الحاسعععوب أو األفعععالم الحمقيعععة أ
الثابتععة أو كتيععب يحتععوي عمععى دروس تعميميععة مبرمجععة وىيععر ذلععك، وعمععى المععتعمم أن يحيععر إتقانععو 

 ( 161: 7لكل وحدة قبل السماح لو باإلنتقال لموحدة التي تمييا.  )

وتتضععمن إسعععتراتيجية كيمعععر خمععس مالمعععن رئيسعععية وىععي: التقعععدم فعععي المقععرر عمعععى أسعععاس 
تعمم، الوصععول إلععى مسععتوى اإلتقععان شععرط اإلنتقععال مععن وحععدة إلععى فععردي وفععق لمبرنععامج الععذاتي لممعع

أخعععرى، إسعععتخدام المحاضعععرة فعععي مناسعععبات معينعععة لزيعععادة واقعيعععة المعععتعمم نحعععو العععتعمم، اإلسعععتعانة 
 (70: 29بالمساعدين المشرفين الموجيين، اإلعتماد عمى المادة المطبوعة. )

المسعععتمر العععذي تشعععيده المؤسسعععات التربويعععة والتعميميعععة فعععي العععوطن العربعععي  وبعععالرىم معععن اإلىتمعععام
إلدخعععال تكنولوجيعععا التعمعععيم فعععي العمميعععة التعميميعععة حيعععث بعععدأت معحعععم المعععواد الدراسعععية تعتمعععد عمعععى 
تكنولوجيا التعميم في التعدريس إال إنعو معن المالحعح بعأن معادة التربيعة الرياضعية فعي المعدارس حتعى 

ريسيا عمى األسموب التقميدي في التعميم حيث ال يزال إستخدام تكنولوجيا التعميم اآلن تعتمد في تد
 في تدريس مادة التربية الرياضية في المدارس محدودة لملاية.

نمععا ىععي أداة ووسععيمة لسععرعة الوصععول إلععي اليععدف        والتكنولوجيععا ليسععت ىععدفًا فععي حععد ذاتيععا واح
ية الفكعر واإلبعدا  والفيعم وربطعة بعالتكوين العممعي وتكعوين الحقيقي من تطوير التعميم، آال وىو تنم

الشخصعععية العمميعععة معععن خعععالل العععتعمم التكنولعععوجي وكيفيعععة التعامعععل معيعععا واسعععتخداميا فعععي الوقعععت 
 (48: 6والمكان المناسبين وصيانتيا وتطويرىا دون أي إىدار أو إسراف، وفي ىذا الصدد. )

ىنعاك أسعاليب جديعدة حيعرت فعي منحومعة التعمعيم ( إلعي أن 1004)  أحمود فتحوي الصووا  يشير 
والتعي تععد  Multimediaكاستخدام تكنولوجيا الحاسب اآللعي فعي التعمعيم ومنيعا الوسعائط المتععددة 

تقنيعععة جديعععدة فعععي مجعععال التعمعععيم والعععتعمم تعععوفر لممعععتعمم االنعععدماج التعععدريجي معععع معععدخالت الوسعععائط 
مسعاعدة المعتعمم عمعي تحقيعق أىعداف واضعحة  التعميمية من خالل الحاسب اآللي وكل ذلعك بيعدف
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سعععبق تحديعععدىا ويتوقعععع إنجازىعععا بدرجعععة عاليعععة معععن الكفعععاءة نتيجعععة التعامعععل المباشعععر بعععين المعععتعمم 
 ( 15: 1)   والبرمجية. 


